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១. ទស្សនវសិយ័ និងបេសកកម្ម 
 

ទស្សនវិស្យ័ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បេស្កកម្ម
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ប្រព្យខ្ញ ាំ គឺជាប្គរឹះស្ថា នដែលស្ាិតក្នញ ងចាំណោមអ្នក្ផ្តល់ណស្វាហិរញ្ញវតាញឈានមញខណគ ដែលចូលរមួណលើក្ក្មពស់្ 
ររយិារននហិរញ្ញវតាញ  និងណស្វាហិរញ្ញវតាញ ែល់ប្រជាព្លរែឋប្គរ់ៗគ្នន ។ 

ផ្តល់ណស្វាហិរញ្ញវតាញ ប្ស្រចារ់ដែលមានលក្ខណឹះរហ័ស្ទាន់ចិតត និងប្រក្រណោយរាំនញក្ចិតត 
ែល់អ្តិថិជនទាាំងអ្ស់្។ 
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២. គណុតម្ម្ៃ 
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៣. សាវតា គគរឹះសាថ្នម្ីគកូហិរញ្ញវតថុ គទព្យខ្ុុំ ម្.ក 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ប្តូវបានរណងកើតណ ើងស្ាិតណប្កាមរប្មង់ជា ប្ក្មុហ ញនមហាជនររួលខញស្

ប្តវូមានក្ប្មិត ណោយវនិិណយាគិនជនជាតិដខែរតាមរយៈការចូលរមួភាគហ ញន រវាងប្ក្មុហ ញនក្នញងប្ស្ុក្មួយដែលមាន
ណឈាែ ឹះថា Laksmi Prime Investment Co., Ltd ។ ប្គរឹះស្ថា នបានររលួអាជ្ារណ័ណជាប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញព្ើ 
ធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា ណៅនថៃរើ២០ ដខមិថញនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាមួយណែើមរញនរញ្ជ ើស្រញរចាំននួ ១,៥០០,០០០ ែញល្លា រអា
ណមរកិ្។ រចចញរបននណនឹះ ប្គរឹះស្ថា នក្ាំព្ញងដតណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតិការ ណោយមានការយិាល័យស្ថខាចាំននួ០៤ ក្នញងណខតត
ចាំនួន០៣ ដែលស្ាិតណៅភាគពាយព្យននប្រណរស្ក្មពញជា។ ប្គរឹះស្ថា នមានការយិាល័យចញឹះរញ្ជ ើស្ាិតណៅ ផ្ទឹះណលខ ៤៤៥ 
ផ្ាូវណលខ ៤ ភូម ិសូ្ភើ ស្ង្កក ត់ ក្ាំព្ង់ស្ថវ យ ប្ក្ុង ស្ិរ ើណស្ថភណ័ ណខតត រនាទ យមានជយ័។ 

ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានប្រវតតិក្នញងការក្មាា យខាួន៣ែាំោក្់កាលធាៗំ  ណោយណលើក្រើ១
ប្គរឹះស្ថា នណធវើប្រតរិតតិការស្ាិតណៅណប្កាមស្ថា ក្យើណហា មា៉ា យប្រផ្រធើ ខូ អ្លិធើឌើ (My Property Co., Ltd) ណៅក្នញងឆ្ន ាំ
២០១៣ រហូតែល ់ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ស្ាិតក្នញងែាំោក្់កាលណនាឹះដែរ ស្ក្មែភាព្អាជើវក្មែប្តូវបានណធវើប្រតិរតតិការណតត
តណលើ ភតិស្នាហរិញ្ញវតាញែលអ់្តិថិជន។ ក្នញងែាំោក់្កាលរើ២ ប្គរឹះស្ថា នបានក្មាា យណចញព្ើមា៉ា យប្រផ្រធើ ខូ អ្ិលធើឌើ 
ណៅជាប្រព្យខ្ញ ាំ លើស្ញើង ភើអ្ិលស្ញើ ណៅដខតញល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥។ ស្ាិតក្នញងែាំោក្់កាលណនាឹះប្គរឹះស្ថា នររួលបានអាជ្ារណ័ណ
ព្ើធនាគ្នរជាតិននក្មពញជាជាប្ក្មុហ ញនភតិស្នាហរិញ្ញវតាញដែលណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតិការ ណតត តណលើភតសិ្នាហរិញ្ញវតាញ
ណព្ញណលញរមួមានៈ ការផ្តលភ់តិស្នាណលើចលនវតាញែូចជាៈ ម៉ាូតូ ណគ្នយនត ប្តាក្់រ័រ មា៉ា ស្ញើនប្ចូតប្ស្ូវ ណអ្ស្ថក វា៉ារ័រ ណប្គឿង
ចប្ក្ រថយនតតូច និងរថយនតែរក្រាំនិញធញនធាំផ្ងដែរ។ ចាំណពាឹះែាំោក់្កាលរើ៣ ប្គរឹះស្ថា នបានក្មាា យព្ើប្ក្ុមហ ញនភតិ
ស្នាហរិញ្ញវតាញណៅជាប្គរឹះស្ថា ន មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញណៅឆ្ន ាំ២០១៧ រហូតមក្ទាលរ់ចចញរបននណនឹះ។ ចរត់ាាំងព្ើររួលបាន
អាជ្ារណ័ណជាប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញរចួមក្ ប្គរឹះស្ថា នណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតកិារណោយណតត តណៅណលើក្មចើជាស្ថច់ប្បាក្់
រមួមានៈ ក្មចើក្ស្ិក្មែ ក្មចើស្ប្មារ់ជាំនួញ ក្មចើស្ប្មារ់ដក្លាំអ្រ លាំណៅឋាន ក្មចើជាប្ក្មុ ក្មចើស្ប្មាររ់ិញម៉ាូតូ នងិក្មចើ
ស្ប្មារ់រញិរថយនត។ ែាំោក្់កាលចញងណប្កាយ  ណៅដខមថិញនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានក្មាា យព្ើ ប្រព្យខ្ញ ាំ លើស្ញើង ភើ
អ្ិលស្ញើ ណៅជាប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណប្កាយព្ើររួលបានអាជ្ារណ័ណប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ព្ើធនាគ្នរ
ជាតិននក្មពញជា។ 

គិតប្តរមដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្គរឹះស្ថា នររួលបានអ្តិថិជនស្ក្មែរហូតែល់ ៣,៧៩៨គណនើ រមួជាមួយនរង
ផ្លរប្តក្មចើដែលមានររក្ប្បាក្់រហូតែល់ ៦,១២៨,៧៨១ ែញល្លា រអាណមរកិ្។ 
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៤. ដុំណាក់កាលម្នការវិវតតន៍រេស់ គទព្យខ្ុុំ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
My Property Co., Ltd ជា
ប្ក្ុមហ ញនឯក្ជនមួយដែលប្តូវ
បានរណងកើតណ ើងស្ាតិណប្កាម
ចារ់ននប្រណរស្ក្មពញជា ណហើយ
ប្ក្ុមហ ញនណនឹះប្តូវបានរណងកើត
ណ ើងណៅនថៃរើ០៧ ដខមើនា ឆ្ន ាំ

២០១៣ ដែលមាន
ការយិាល័យក្ោត លស្ាិតណៅ
ណខតតរនាទ យមានជយ័។ ប្ក្មុ
ហ ញនប្តូវបានរណងកើតណ ើងណោយ
ប្ស្រចារ់ និងចញឹះរញ្ជ ើណៅ
ប្ក្ស្ួងពាណិជជក្មែ ដែលមាន
រញ្ជ ើកាណលខ Co.0358/2013 
ណៅនថៃរើ០៧ ដខមើនា ឆ្ន ាំ

២០១៣។ 

ក្នញងអ្ាំ ញងណព្លណនាឹះដែរ
ស្ក្មែភាព្អាជើវក្មែររស្់ប្ក្ុម
ហ ញនគឺណតត តណៅណលើស្ក្មែភាព្

ភតិស្នាហរិញ្ញវតាញ។ 
 

ប្រព្យខ្ញ ាំ លើស្ញើង ភើអ្លិស្ញើ គឺ
ប្តូវបានក្មាា យណចញព្ើនាម
ក្រណ៍ My Property Co., 
Ltd រនាទ រ់ព្ើបានោក្់ពាក្យ
ណស្នើស្ញាំអាជ្ារណ័ណភតសិ្នា
ហរិញ្ញវតាញព្ើធនាគ្នរជាត ិ

ននក្មពញជា។ 
ណប្កាយមក្ ណៅនថៃរើ២៨ ដខ
តញល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
ររួលបានអាជ្ារ័ណណប្រក្រ
អាជើវក្មែភតិស្នាហរិញ្ញវតាញ
ជាផ្ាូវការព្ើធនាគ្នរជាតិនន
ក្មពញជា ណែើមបើប្រក្រ

ស្ក្មែភាព្ភតសិ្នាហរិញ្ញ
វតាញដែលពាក្់ព្័នធនរងការផ្តល់
ផ្លិតផ្លភតិស្នាហរិញ្ញ
វតាញែល់អ្តិថិជន ដែលមាន
ការយិាល័យក្ោត លស្ាិត
ណៅណខតតរនាទ យមានជយ័។ 

 

២០១៣-
២០១៥ 

2015-
2016 

 

 
ចាំណពាឹះែាំោក្់កាលចញង

ណប្កាយននការក្មាា យព្ើ នាមក្រ
ណ៍ ប្រព្យខ្ញ ាំ លើស្ញើង  

ភើអ្ិលស្ញើ ណៅជា ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ 

បានណធវើឲ្យមានក្ាំណណើ នយា៉ា ង
ឆ្រ់រហ័ស្ចាំណពាឹះប្រតិរតតកិារ
អាជើវក្មែ ដែលក្តាត ណនឹះណហើយ
ដែលបានជប្មុញឲ្យថាន ក្់

ប្គរ់ប្គង ណហើយនិងប្ក្ុមប្ររក្ា
ភិបាលររស្់ប្គរឹះស្ថា នស្ណប្មច
ចិតតរនតណស្នើស្ញាំអាជ្ារណ័ណប្រក្រ
អាជើវក្មែ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញ
វតាញ ព្ើធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា។ 
ណប្កាយមក្ ណៅនថៃរើ២០ ដខ
មិថញនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្គរឹះស្ថា ន
ររួលបានអាជ្ារ័ណណជា

ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ណែើមបើ
ប្រក្រស្ក្មែភាព្មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ
ណៅក្នញងប្រណរស្ក្មពញជា ដែល
មានការយិាលយ័ក្ោត លស្ាតិ
ណៅណខតតរនាទ យមានជយ័។ 

២០១៥- 
២០១៦ 

២០១៧-
២០២០ 
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៥. ព័តម៌ានហិរញ្ញវតថសុុំខាន់ៗ 

 

 

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុសំខាន់ៗ 2020 2019 2018

(849,924) 825,206          892,182               

(208,468) 203,654          220,564               

24,790,921       34,348,872      33,051,228           

6,128,781         8,429,171        8,225,791             

34,856,287       36,208,857      34,849,433           

8,617,129         8,885,609        8,673,328             

6,869,737         7,770,193        6,843,225             

1,698,328         1,906,796        1,703,142             

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធណធ្ៀបនឹងមធ្យមភាគប្រទ្ពយសកមម (ROA) -2.40% 2.30% 2.60%

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធណធ្ៀបនឹងមធ្យមភាគមូលធ្ន (ROE) -11.60% 11.30% 13.50%

អនុាតសាធ្នភាព (CAR) 19% 21% 20%

សវ័យភាពប្រគប់ប្រាន់ផ្នែកប្របតិបតតកិារ 90.50% 114.4% 113.00%

សវ័យភាពប្រគប់ប្រាន់ផ្នែកហរិញ្ញវតថុ 76.50% 95.10% 95.40%

អប្រាកមចផី្ែលមានហានិភ័យ (កមចយីតឺយ៉ា វ>៣០ថ្ងៃ) 5.30% 2.60% 3.00%

ភាគរយថ្នកមចាីត់បង់ 2.90% 2.20% 2.50%

ភាគរយថ្នអែកខ្ចជីាស្រសតី 39.10% 38.90% 37.80%

បុគគលិកសរុប 93 91 88

ចំននួអែកខ្ចី 3,798                5,014              5,101                   

ចំននួណខ្តតប្របតិបតតកិារ 3 3 3

ចំននួប្រសុកប្របតិបតតកិារ 28 28 24

ចំននួឃុបំ្របតិបតតកិារ 157 157 142

ចំននួភូមិប្របតិបតតកិារ 810 810 744

ចំននួអែកខ្ចណីធ្ៀបនឹងមស្រនតីឥេទានមាែ ក់ 147 158 148

អប្រាបតូរប្រាក់ 4,045                4,075              4,018                   

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

នលបប្រតកមចី

ប្រទ្ពយសកមមសរុប

មូលធ្នសរុប

ខាែ ត
ពាន់ណរៀល

ែុល្លា រអាណមរកិ
ពាន់ណរៀល

ែុល្លា រអាណមរកិ
ពាន់ណរៀល

ែុល្លា រអាណមរកិ
ពាន់ណរៀល

ែុល្លា រអាណមរកិ

%
%
%

%
%
%
%
%
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៦. លទធផលគេតិេតតកិារ 
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៧. សារពីគេធានគកុម្គេរក្ាភិបាល
វសិ្័យហរិញ្ញវតាញបានរ ើក្លូតល្លស្់យា៉ា ងឆ្រ់រហ័ស្ក្នញង

ប្រណរស្ក្មពញជាណៅរ៉ាញនាែ នរស្វតសរ៍ចញងណប្កាយណនឹះ។ ការ
រ ើក្ចណប្មើនណនឹះ ណោយស្ថរការវវិតតន៍ននរណចចក្វរិាឌើជើថល 
តាមរយៈការណប្រើប្បាស្់ណស្វាក្មែធនាគ្នរដែលកាន់ ដត
មានភាព្ង្កយប្ស្ួល ណហើយនិងបានចូលរមួចាំដណក្
ប្រមាណ ២.២% ចាំណពាឹះផ្លិតផ្លក្នញងប្ស្ុក្ស្រញរនា
រស្វតសរ៍ចញងណប្កាយណនឹះ។ ថែើៗ ណនឹះ ណស្ែឋក្ិចចជាស្ក្ល
បានររលួរងផ្លរ៉ាឹះពាល់យា៉ា ងធៃន់ធៃរ ណោយស្ថរការ
ឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០២០មក្
ែល់រចចញរបននណនឹះ ជាព្ិណស្ស្គឺវសិ្័យណរស្ ចរណ៍ និងវនិិ
ណយាគ ដែលររលួរងនូវផ្លរ៉ាឹះពាល់ធៃន់ធៃរជាងណគ។ 
តាមរយៈការព្ាក្រណ៍ររស្ ់ មូលនធិិរូរិយវតាញអ្នតរជាតិ

(IMF) បានព្ាការណ៍ថា អ្ប្តាក្ាំណណើ នននណស្ែឋក្ិចចជាស្ក្លគ ឺ - ៤.៤% ប្ស្រណព្លដែលអ្ប្តាក្ាំណណើ នននផ្លិត 
ផ្លក្នញងប្ស្ុក្ស្រញរក្នញងប្រណរស្អ្ភិវឌឍប្តូវបានព្ាក្រណ៍ថា ធ្លា ក្់ចញឹះរហូតែល់ -៥.៨% និងអ្ប្តាក្ាំណណើ ន - ៣.៣%
ចាំណពាឹះប្រណរស្ក្ាំព្ញងអ្ភិវឌឍ២០២០។ ដផ្ែក្ណលើការព្ាក្រណ៍ណនឹះ ចាំណពាឹះណស្ែឋក្ចិចររស្់ប្រណរស្ក្មពញជា បានណក្ើន
ណ ើងចាំនួន៧%ណៅមញនឆ្ន ាំ២០២០។ ណប្កាយមក្ណោយស្ថរររួលរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ព្ើជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ណហើយណស្ែឋក្ចិចប្តូវ
បានព្ាក្រណ៍ថា ធ្លា ក្ច់ញឹះរហូតែល ់- ១.៩% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០។ រ៉ាញដនតនរងណងើរណ ើងវញិ ណហើយមានអ្ប្តាក្ាំណណើ នចាំនួន 
៣.៥% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២១ ណហើយយា៉ា ងណហាចោស្់ណក្ើនណ ើងែល៦់% ចរ់ព្ើឆ្ន ាំ២០២២ ណរើណយាងតាមរនិនន័យររស្់
ប្ក្ស្ួងណស្ែឋក្ិចច និងហរិញ្ញវតាញ។  

 ផ្លិតផ្លក្នញងប្ស្ុក្ស្រញរក្នញងមនញស្សមាន ក្់ប្តូវបានព្ាក្រណ៍ថា មានអ្ប្តាក្ាំណណើ ន - ២% ដែលអ្ប្តាណនឹះណធវើ
ឲ្យផ្លិតផ្លក្នញងប្ស្កុ្ស្រញរក្នញងមនញស្សមាន ក្់ថយចញឹះ រហូតែល់ ១,៦៨៣$ ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០។ ណរើណទាឹះរើជាយា៉ា ងណនឹះក្តើ 
វាប្តូវបានព្ាក្រណ៍ថានរងមានក្ាំណណើ នរហូតែល់ ៦.៩% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២១ ណហើយអាចណក្ើនណលើស្ព្ើ៧% ចរ់ព្ើឆ្ន ាំ
២០២២។ ដផ្ែក្តាមការព្ាក្រណ៍ររស្់មូលនិធិរូរិយវតាញអ្នតរជាតិ (IMF) ផ្លតិផ្លក្នញងប្ស្ុក្ស្រញរក្នញងមនញស្សមាន ក្់
ក្នញងប្រណរស្ក្មពញជា នរងអាចណក្ើនណលើស្ព្ើ ២,០០០$ ក្នញងឆ្ន ាំ២០២៤។  

 ប្រព្យស្ក្មែស្រញរររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញបានធ្លា ក្់ចញឹះែល់ ៨.៤ពានល់្លនែញល្លា រអាណមរកិ្ ណៅក្នញងឆ្ន ាំ
២០២០ ដែលចាំនួនប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញបានថយចញឹះព្ើ ៨៣ ស្ថា រ័ន ក្នញងឆ្ន ាំ២០១៩ មក្ណៅប្តរម ៨១ស្ថា រ័នក្នញង
ឆ្ន ាំ២០២០។ ប្បាក្់រណញ្ញើ នងិប្បាក្់ក្មចើបានធ្លា ក្់ចញឹះែល២់.៦% នងិ៥.៦% រនតរនាទ រគ់្នន  ណរើណធៀរនរងឆ្ន ាំ២០១៩
ដែលមានអ្នក្ោក្់ប្បាក្់រណញ្ញើរហូតែល ់២.៧ល្លននាក្់ នងិ អ្នក្ខចើ ១.៩ល្លននាក្់ ណៅចញងឆ្ន ាំ២០២០ ណហើយប្បាក្់
ចាំណូល នងិប្បាក្់ចាំណណញស្ញរធររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញណៅដតរនតណក្ើនណ ើង ជាព្ិណស្ស្ណៅឆ្ន ាំ២០១៩។  

 ក្មចើររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញមានប្រដហល ៦.៨ពានល់្លនែញល្លា រអាណមរកិ្ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ណហើយចាំនួន
ណនឹះទារជាងឆ្ន ាំ២០១៩ដែលមានរហូតែល់ ៧.២ ពានល់្លនែញល្លា រក្នញងឆ្ន ាំ២០១៩ ដែលណស្ទើរដត ១/៣ ននក្មចើប្តូវ
បានផ្តលែ់ល់ប្ក្មុប្គួស្ថរអ្តថិិជន ខណឹះដែលវសិ្័យធាំៗរមួមានៈ ក្ស្កិ្មែ ជាំនួញ និងពាណិជជក្មែ និងណស្វាក្មែប្តូវ
បានណប្រើប្បាស្ែ់ល់ ៥៦% ននក្មចើស្រញរផ្ងដែរ។ 
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អ្ប្តាការប្បាក្់ជាមធយមចាំណពាឹះក្មចើ និងប្បាក្់រណញ្ញើប្តូវបានធ្លា ក្់ចញឹះយា៉ា ងខាា ាំង ដែលអ្ប្តាការប្បាក្់ប្រចាំឆ្ន ាំ
ចាំណពាឹះក្មចើជាប្បាក្់ណរៀល គ១ឺ៦.៦% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ បានធ្លា ក្់ចញឹះព្ើ១៧.៩%ក្នញងឆ្ន ាំ២០១៩ ប្ស្រណព្លដែលក្មចើជា
ែញល្លា រអាណមរកិ្មានចាំនួន១៤.៩% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ណរើណធៀរនរងឆ្ន ាំ២០១៩ គឺមានចាំនួន ១៦%។ ចាំណពាឹះអ្ប្តាការ
ប្បាក្់ននប្បាក្រ់ណញ្ញើជាមធយមទាាំងប្បាក្់ណរៀល និងែញល្លា រមានអ្ប្តាការប្បាក្ែូ់ចគ្នន គឺ ៧.៣%។ 

 ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ២០២០ គឺជាឆ្ន ាំមយួដែលណធវើឲ្យ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានប្រឈមមញខណៅនរង
ផ្លវបិាក្យា៉ា ងខាា ាំងកាា  ណហើយណយើងបានខតិខាំព្ញឹះពារយា៉ា ងណព្ញរាំហរងណែើមបើររ់រលន់រងការឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-
១៩ ដែលបានជឹះឥរធិព្លយា៉ា ងធៃន់ធៃរចាំណពាឹះវសិ្័យហរិញ្ញវតាញ និងអាជើវក្មែររស្់ណយើង។ 

 ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលបានណធវើការរមួគ្នន យា៉ា ងស្ក្មែរាំផ្ញតជាមួយនរងគណៈក្មែការប្រតរិតតិ នងិ ថាន ក្់ប្គរ់ប្គង 
ណែើមបើក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ នងិប្រតិរតតិវធិ្លនការការពារ នងិព្ប្ងរងភាព្ធន់ររស្់ប្គរឹះស្ថនផ្ងដែរ។ ណយើងណៅដតរនត
ខិតខាំណឆ្ព ឹះណៅរក្រស្សនវសិ្យ័ ណរស្ក្ក្មែ និងរសិ្ណៅជាយញរធស្ថស្រស្ត ខណឹះណព្លដែលណយើងអ្នញវតតគាំនិតផ្តួចណផ្តើម
កាត់រនាយចាំោយ ណរៀរចាំរណងកើតគាំរូននអាជើវក្មែថែើ និងរចនាស្មព័នធដែលបានជប្មុញឲ្យណយើងអ្នញវតតែាំណណើ រការណធវើណស្
ចក្តើស្ណប្មចតាមដររស្ថមញ្ញ និងឆ្រ់រហ័ស្ ណហើយណឆ្ាើយតរឲ្យបានណលឿនរាំផ្ញតចាំណពាឹះលក្ខខណឌ រើផ្ារ។ ប្គរឹះស្ថា ន
មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានចូលរមួររ់ស្ថក ត់យា៉ា ងមានប្រស្រិធភាព្ ចាំណពាឹះការឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ 
ដែលបានរងករណ ើង ណហើយបានរណងកើតនូវវធិើស្ថស្រស្តដែលមានគាំនតិផ្តួចណផ្តើមណែើមបើរក្ានរិនតរភាព្ស្ប្មារ់ រយៈណព្ល
ដវងផ្ងដែរ។ ណយើងបានណធវើការរមួគ្នន ជាមួយនែគូយញរធស្ថស្រស្តណៅក្នញងប្រព្័នធណស្ែឋក្ចិចអាជើវក្មែណែើមបើណធវើឲ្យមានប្រស្ិរធ
ភាព្ននចាំោយរដនាមណរៀត ណហើយនិងណឆ្ាើយតរដផ្ែក្ណលើរដប្មរប្មួលរើផ្ារ។  

 ណប្កាយព្ើបានក្មាា យណៅជាប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញណព្ញណលញ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បាន
ណតត តណៅណលើការក្ស្ថងស្មតាភាព្ និងចាំណណឹះែរងែល់ប្ក្មុការង្ករណែើមបើរណងកើនផ្លិតភាព្ការង្ករក្នញងណគ្នលណៅរនត
រស្សនវសិ្យ័ក្នញងណគ្នលរាំណងផ្តល់ររយិារនន និងណស្វាក្មែហរិញ្ញវតាញណៅកាន់មនញស្សប្គរ់គ្នន ៗ ក្នញងស្ហគមន៍ររស្់
ណយើងណែើមបើចូលរមួចាំដណក្ផ្តល់អ្ប្តាក្ាំណណើ នផ្លតិផ្លក្នញងប្ស្ុក្ស្រញរប្រមាណ៣.៥% ក្នញងឆ្ន ាំ២០២១។ 

 ណៅឆ្ន ាំខាងមញខណនឹះ ណយើងមានក្ិចចការជាណប្ចើនដែលប្តូវណធវើ ណែើមបើចូលរមួក្នញងវសិ្័យមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញតាមរយៈការ
ព្ប្ងរងប្រតរិតតិការក្នញងភូមិស្ថស្រស្តភាគពាយព្យននប្រណរស្ក្មពញជា ណហើយណៅឆ្ន ាំខាងមញខ គឺជាឆ្ន ាំដែលណពារណព្ញណោយក្តើ
ស្ងឃរម និងឳកាស្។ ណយើងក្ាំព្ញងរនទរងរង់ចាំក្នញងការរង្កា ញគាំរូអាជើវក្មែលែៗ ណោយភាព្ស្ថវ ហារ់ ណែើមបើណឆ្ាើយតរណៅ
នរងភាព្ស្មប្ស្រននរើផ្ារ និងខិតខាំរណប្មើអ្តិថិជនក្នញងការផ្តល់ផ្លិតផ្ល និងណស្វាក្មែមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញណែើមបើផ្តល់
ផ្លប្រណយាជន៍លែឥតណខាច ឹះែល់ព្ួក្ណគទាាំងអ្ស្់។ 

 ខ្ញ ាំសូ្មដថាងអ្ាំណរគញណចាំណពាឹះភាគរញនកិ្ អ្តិថជិន នងិរោត ភាគើពាក្់ព្័នធទាាំងអ្ស្់ដែលបានរនតចូលរមួ
ស្ហការ នងិណស្ថែ ឹះប្តង់ចាំណពាឹះប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ អ្ស្់រយៈណព្លជាណប្ចើនឆ្ន ាំមក្ណនឹះ។ ណយើងក្សូ៏្ម
ដថាងអ្ាំណរគញណែល់ធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា ដែលបានផ្តល់ការគ្នាំប្រែល់វសិ្យ័មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញអ្ស្់រយៈណព្លជាណប្ចើន
ឆ្ន ាំផ្ងដែរ។  
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ខ្ញ ាំសូ្មណឆ្ាៀតយក្ឳកាស្ណនឹះណែើមបើដថាងអ្ាំណរគញណយា៉ា ងប្ជាលណប្ៅរាំផ្ញតែល់ ស្មាជកិ្ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល
ដែលបានចូលរមួស្ហការយា៉ា ងខាា ាំងកាា  និងផ្តល់យញរធស្ថស្រស្ត ណហើយនិងអ្នញស្ថស្នែ៍ល់ ណល្លក្ ោន់ ឈរង ដែលជា
អ្គគនាយក្ ប្ព្មទាាំងថាន ក្់ប្គរ់ប្គងទាាំងអ្ស្់ នងិរញគគលិក្ថាន ក្់ណប្កាមទាាំងអ្ស្់ ដែលែរក្នាាំ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ 
ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ឲ្យកាន់ដតខាា ាំងកាា រនតណរៀត។ ណរើណទាឹះរើជាែាំោក្់កាលរចចញរបននណនឹះស្ាតិក្នញងស្ថា នភាព្តានតរងដររោ
ក្៏ណោយ ក្៏ណយើងនរងរនទរងរងច់ាំឆ្ន ាំដែលមានក្ាំណណើ ន នងិប្បាក្់ចាំណណញ ណែើមបើក្ាំណតច់ាំណញ ចណគ្នលននវសិ្័យមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ។ 

ដោយក្តីដោរពយ ៉ាងក្ក្់ដ ត្៉ា 
        គេធានគកុម្គេរក្ាភិបាល 

 
 
 

ឡែម្ ចានស់ុំបរច 
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៨. ភាគទុនកិ 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មាន

ណែើមរញនចញឹះរញ្ជ ើស្រញរចាំនួន ៦,០០០ល្លនណរៀល ដែល
មានតនមាណស្ែើនរង ១.៥០០,០០០ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណៅ
ឆ្ន ាំ២០១៧ ណហើយប្តូវបានដរងដចក្ជាព្ើរចាំដណក្ណៅ
ក្នញងចាំណោមភាគរញនិក្ទាាំងព្ើរ។ ភាគរញនិក្គឺជាមាច ស្់
ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ណហើយប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 

ម.ក្ គឺជាប្ក្ុមហ ញនវនិិណយាគរញនរមួគ្នន  រវាងប្ក្មុហ ញន
ក្នញងប្ស្ុក្មួយ ដែលមានណឈាែ ឹះថា Laksmi Prime 
Investment Co., Ltd និងនិណយាគិនក្នញងប្ស្ុក្មាន ក្ ់
(ណល្លក្ ស្ួរ អ្ញើយ៉ាញង) តាមរយៈគាំរូននណែើមរញនមាន ក្់
ចាំនួន៥០%។ព្័ត៌មានលមែតិននភាគរញនិក្ទាាំងព្ើរមាន
រង្កា ញែូចខាងណប្កាម៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Laksmi Prime Investment Co., Ltd ណៅថា
(Laksmi) ជាប្ក្ុមហ ញនណម (ប្ក្មុហ ញនហ ូលឌើង)
ដែលណតត តណលើវសិ្័យធនាគ្នរណៅក្មពញជា ស្ាំណៅណៅ
ណលើការវនិិណយាគ និង ររួលរញិស្ថា រ័នហរិញ្ញវតាញ
តាមរយៈរាំណញ ល និងមូលរ័ប្តក្មែស្រិធិ។ 

• Laksmi គឺប្តូវបានរណងកើតណ ើងណៅនថៃរើ២២ 
ដខក្ញមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ ណោយ ណល្លក្ លរម ស្ញ
ជាតិ និងវនិិណយាគិនជាស្រស្តើមក្ព្ើប្រណរស្ជរ៉ាញន 

• Laksmi គឺជាប្ក្ុមហ ញនប្តសួ្ប្តាយដផ្នក្ភតិ
ស្នា និងហរិញ្ញវតាញែល់អ្តិថជិន ក្នញងប្រណរស្
ក្មពញជា ណោយផ្តលផ់្លិតផ្លហរិញ្ញវតាញែ៏ស្ាំរូរ 
ដររ ណែើមបើរណងកើននូវក្ប្មិតជើវភាព្រស្់ណៅររស្់

ប្រជាជនដខែរឲ្យប្រណស្ើរណ ើង។ 
• ការប្គរ់ប្គងមានភាព្រ រងមាាំខាា ាំង គឺែរក្នាាំ
ណោយណល្លក្ លរម ស្ញជាតិ ប្ព្មទាាំងមានការ
គ្នាំប្រណោយអ្នក្ជាំនាញដផ្នក្ប្រតិរតតិការ ណៅ
តាមប្គរឹះស្ថា នហរិញ្ញវតាញជាណប្ចើនណផ្សងៗណរៀត។ 

 

 

 
ណល្លក្ ស្ួរ អ្ញើយ៉ាញង គឺជាវនិណយាគិនឯក្ជនក្នញង
ប្ស្ុក្មាន ក្់ដែលបានវនិិណយាគរមួគ្នន ជាមួយ 

Laksmi Prime Investment Co., Ltd តាាំង
ព្ើឆ្ន ាំ២០១៣ ណហើយតាមរយៈរចនាស្មពន័ធភាគ
ហ ញន រចចញរបននណនឹះ ណល្លក្ក្ាំព្ញងដតកាន់ការភ់ាគ
ហ ញនចាំននួ៥០% ក្នញងចាំណោមភាគហ ញនទាាំង
អ្ស្់ររស្់ប្ក្ុមហ ញន។ ណល្លក្ ស្ួរ អ្ញើយ៉ាញង មាន
ររព្ិណស្ថធន៍ការង្ករជាណប្ចើនពាក្់ព្័នធនរងក្ចិច
ការអ្ងគការមនិដមនរោឋ ភិបាល និងការផ្តល់
ប្ររក្ាណយារល់ ណលើស្ព្ើណនឹះ ណល្លក្បានចូល
ប្រ ូក្ក្នញងអាជើព្ការង្ករជាង១៧ឆ្ន ាំក្នញងមញខ
តាំដណងជានាយក្ប្រតិរតតិអ្ងគការមិនដមនរោឋ
ភិបាល និងជាអ្នក្ផ្តល់ប្ររក្ាណយារល់ រយៈ
ណព្លជាង៣ឆ្ន ាំផ្ងដែរ។ ចរត់ាាំងព្ើឆ្ន ាំ
២០១៣ រហូតែល់រចចញរបនន ណល្លក្ជាអ្គគ
នាយក្ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្។ 

 
 

ណល្លក្ សួ្រ អ្ញើយ៉ាញង 
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៩. រចនាសម្ពន័ធភាគហ ុន 
 
 

ភាគរញនិក្ ចាំនួនភាគហ ញន ែញល្លា រអាណមរកិ្ ល្លនណរៀល 
ណែើមរញនគិតជា
ភាគរយ 

១ ណល្លក្ សួ្រ អ្ញើយ៉ាញង ៧៥០,០០០ ៧៥០,០០០ ៣,០០០ ៥០% 

២ 
Laksmi Prime Investment 

Co., Ltd 
៧៥០,០០០ ៧៥០,០០០ ៣,០០០ ៥០% 

ស្រញរ ១,៥០០,០០០ ១,៥០០,០០០ ៦,០០០ ១០០% 
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១០. គកមុ្គេរក្ាភិបាល

ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានមញខង្ករប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលមួយ ដែលមានស្មតាភាព្ខាា ាំងកាា  និង
មានភាព្ស្ក្មែណៅក្នញងការង្ករ។ ប្ក្មុប្ររក្ាភបិាលបានណែើរតួនារើយា៉ា ងស្ាំខាន់ណៅក្នញងណគ្នលរាំណងណែើមបើធ្លនាថា 
ប្គរឹះស្ថា នបានណធវើស្ក្មែ ភាព្ប្រតិរតតកិារប្រក្រណោយប្ក្មស្ើលធម៌វជិាជ ជើវៈខពស្ ់ និងបានអ្នញណល្លមណៅតាមររោឋ ន
ននរររបញ្ញតតិនានា។ ប្ក្ុមប្ររក្ាភិ បាលបានចូលរមួចាំដណក្យា៉ា ងស្ាំខាន់ក្នញងការផ្តលក់ារស្ណប្មចចតិតណលើយញរធស្ថស្រស្ត 
ប្តួតព្ិនតិយណគ្នលនណយាបាយ និងជប្មញុអ្ភបិាលក្ចិចស្ថជើវក្មែផ្ងដែរ។ ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលប្តូវបានដតងតាាំងណ ើង
ណោយភាគរញនិក្ រមួទាាំងមានការយល់ប្ព្ម និងររួលស្ថគ ល់ណោយធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា ផ្ងដែរ។  

 ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលបានណរើក្ក្ចិចប្រជញាំប្ស្រណៅតាមកាលវភិាគននការប្រជញាំប្រចាំឆ្ន ាំ ណែើមបើ
ព្ិភាក្ាអ្ាំព្ើប្រតិរតតិការរមួររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ណហើយផ្តលជ់ណប្មើស្ក្នញងការណោឹះប្ស្ថយរញ្ញា នានាដែលប្គរឹះស្ថា នក្ាំព្ញងដត
ប្រឈមមញខ និងរណងកើត យញរធស្ថស្រស្តស្នូលស្ប្មារ់ប្រតរិតតកិារយូរអ្ដងវងររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ 

 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល ដែលណពារណព្ញណោយស្មតាភាព្ នងិររ
ព្ិណស្ថធនជ៍ាណប្ចើនឆ្ន ាំ ណហើយណៅក្នញងណនាឹះអ្ភិបាលមាន ក្់ៗ មានចាំណណឹះែរងរូលាំរូល្លយ ពាក្់ព្័នធនរងភាព្ជាអ្នក្ែរក្នាាំ
ស្ថជើវក្មែ ជាព្ិណស្ស្គឺណៅក្នញងវសិ្័យហរិញ្ញវតាញ។ អ្ភិបាលទាាំងអ្ស្គ់ឺជារញគគលដែលមានក្ប្មិតវរបធម៌អ្រ់រ ាំខពស្ ់និង
មានណក្រ ត ិ៍ណឈាែ ឹះលបើលាញដែលប្តូវបានររួលស្ថគ ល់ណោយ ប្ក្ុមហ ញនស្ថជើវក្មែក្នញងប្រណរស្ក្មពញជា។ ក្នញងណនាឹះដែរ ប្ក្មុ
ប្ររក្ាភិបាលននប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានស្មាស្ភាព្ចាំននួ០៣រូរស្ាំខាន់ៗែូចខាងណប្កាមៈ 

១.ណល្លក្ ឡែម្ ចាន់ស្បំេច ប្រធ្លនប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល 
២. ណល្លក្ លមឹ្ ស្ជុាត ិ អ្ភិបាល 
៣. ណល្លក្ ណា ស្ធុ ី  អ្ភិបាលឯក្រាជយ 

 

ស្ប្មារ់តួនារើ និងការររួលខញស្ប្តវូររស់្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលរមួមានៈ  
▪ ក្ាំណត់យញរធស្ថស្រស្ត នងិណគ្នលណៅប្គរឹះស្ថា ន អ្នញណល្លមតាមណគ្នលការណ៍ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ផ្តល់រសិ្ណៅជាយញរធស្ថស្រស្ត នងិ ប្តួតព្និិតយ ណគ្នលនណយាបាយ និងនើតិវធិើនានា 
▪ ប្តួតព្ិនតិយណលើអ្ភិបាលក្ិចចស្ថជើវក្មែររស្់ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ផ្តល់រសិ្ណៅជាយញរធស្ថស្រស្តែល់ថាន ក្់ប្គរ់ប្គង 
▪ ចូលរមួចាំដណក្ការពារ នងិធ្លនានូវនិរនតរភាព្ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ 

 
ស្មាជិក្ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលទាាំងអ្ស្់ប្តូវបានណបាឹះណឆ្ន តណប្ជើស្ណរ ើស្ណោយភាគរញនកិ្ រនាទ រ់មក្ប្តូវណស្នើស្ញាំនូវ

ការររួលស្ថគ ល់ព្ើធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា។ ក្នញងចាំណោមអ្ភិបាលទាាំងអ្ស្ម់ានប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលចាំនួន ០១
រូរ អ្ភិបាល ០១រូរ និងអ្ភបិាលឯក្រាជយ ០១រូរ ដែលបានណរតជ្ាចតិតខាា ាំងប្រក្រណោយឆ្នទឹះខពស្ ់ណែើមបើជប្មុញភាព្
រ ើក្ចណប្មើនររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ 
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ប្េវតតិេេូស្បខេេេេស្ប់្កុម្ប្េកឹាភិបាល 
 

 

 ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច ក្ាំព្ញងរណប្មើការង្ករជា នាយក្ប្គរ់ប្គងរូណៅ ណៅ CIC ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៣ ណហើយ
ណល្លក្មានតួនារើស្ាំខាន់ៗពាក្់ព្័នធនរងៈ អ្ភិវឌឍយញរធស្ថស្រស្ត នងិដផ្នការហរិញ្ញវតាញ ែរក្នាាំប្រតិរតតិការ និងអ្នញវតត
គណប្មាង, ែរក្នាាំការណគៀរគរមូលនិធិCIC, ដស្វរក្ឳកាស្វនិិណយាគថែើៗ, ការចូលរមួក្នញងប្ក្មុហ ញនវនិិណយាគ, ការណរៀរចាំ
រចនាស្មពន័ធ, ការប្តួតព្ិនិតយស្ថា នភាព្ប្ក្ុមហ ញន, និងយញរធស្ថស្រស្តចក្ណចញ, ស្ប្មរស្ប្មួលជាមយួស្មាជិក្ស្ហ
ប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម, ការរណងកើតអាជើវក្មែ និងភាគើពាក្ព់្័នធស្ាំខាន់ៗ។ 
 
 ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច មានររព្ិណស្ថធនជ៍ាណប្ចើនឆ្ន ាំពាក្់ព្័នធនរងការវនិិណយាគ ការប្គរ់ប្គងមូលនិធិ និង
ការអ្ភិវឌឍស្ហគមន៍អាជើវក្មែននស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម ណហើយណល្លក្មានររព្ិណស្ថធន៍រហូតែល១់១ឆ្ន ាំក្នញង 
CIC នងិ ARUN មូលនិធិវនិិណយាគស្ងគម(ប្ក្ុមហ ញនជរ៉ាញន)។ ណល្លក្បានចូលរមួក្នញងការរណងកើតប្ក្មុហ ញន, ការវនិ ិ
ណយាគ និងវភិាគជាំនួញ, ការណរៀរចាំក្ិចចប្ព្មណប្ព្ៀង, ការប្តួតព្ិនិតយស្ថា នភាព្ប្ក្មុហ ញន, ការប្តួតព្ិនិតយ និងវាយតនមា  
និងក្ិចចការណផ្សងណរៀតជាណប្ចើន។ 
 
 ណល្លក្ជាស្ថា រនិក្មាន ក្់ក្នញងចាំណោមប្ក្ុមស្ថា រនិក្ស្ាំខាន់ៗដែលបានរណងកើត និង ែាំណណើ រការប្ក្មុហ ញនវនិិ
ណយាគស្ហគមន៍ CIC នងិស្ហគមន៍អាជើវក្មែដែលមានស្មាជិក្ស្ហប្គ្នស្ធញនតូច និងមធយម ជាង៥០០នាក្់
ចូលរមួ ណហើយជាអ្នក្ប្តួស្ប្តាយមញនណគក្នញងវសិ្័យប្គរ់ប្គងមូលនិធិក្នញងប្រណរស្ក្មពញជា ផ្ងដែរ។ 
 
 ណល្លក្បានចូលរមួណៅក្នញង គណប្មាងណគ្នលនណយាបាយណលើក្ក្មពស្ស់្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយមណៅក្មពញជា 
ស្ហការជាមយួ JICA នងិ ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មែ នងិស្ិរបក្មែ នងិបានចូលរមួក្នញងគណប្មាងស្ិក្ាប្ស្វប្ជាវអ្ាំព្ើ ស្ហ
ប្គ្នស្ធញនតូច និងមធយមណៅក្មពញជាណែើមបើររលួបានហរិញ្ញវតាញ ដែលស្ិក្ាប្ស្ថវប្ជាវអ្ាំព្ើ រញ្ញា ប្រឈមស្ាំខាន់ៗ  និង
ឳកាស្នានា ដែលគ្នាំប្រថវកិាណោយ JICA និងអ្នញវតតគណប្មាងណោយ ARUN ។ 

បោក ឡែម្ ចាន់សុំបរច 
គេធានគកុម្គេរក្ាភិបាល 
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 ណលើស្ព្ើណនឹះណរៀត ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច បានផ្តល់រណចចក្ណរស្ែល់ស្ហគមន៍អាជើវក្មែ ស្ហប្គ្នស្ធញន
តូច និងមធយម តាមរយៈការផ្តល់ប្ររក្ាណយារល់ និងស្ក្មែភាព្រណតញ ឹះរោត លណៅកាន់ស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិ
មធយមណៅក្នញងវែតការង្ករររស្់ណល្លក្ ណហើយណល្លក្បានរណងកើតក្មែវធិើព្ណនាឿនការអ្ភិវឌឍអាជើវក្មែ ណឈាែ ឹះថា BIO 
Program ដែលក្មែវធិើណនឹះបានផ្តលផ់្លប្រណយាជន៍ែលស់្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយមជាណប្ចើនណៅក្នញងការព្ប្ងរង
ចាំណណឹះែរង និងស្មតាភាព្ប្គរ់ប្គងអាជើវក្មែររស្់ខាួន ណហើយររលួបានឳកាស្កាន់ដតណប្ចើនក្នញងការររលួបាន
ប្រភព្ហរិញ្ញវតាញចប្មឹុះ និងរោត ញអ្នក្វនិិណយាគវយ័ណក្ែងក្មពញជា (CAIN) ណែើមបើផ្តល់ចាំណណឹះែរងវនិិណយាគស្ាំខាន់ និង
អ្រ់រ ាំែលអ់្នក្វនិិណយាគឯក្តតរញគគលចាំណពាឹះព្ិព្ធិក្មែផ្លរប្តវនិិណយាគណៅណលើស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម និងការ
រណងកើតប្ក្ុមហ ញន និងណស្ែឋក្ិចចជាក្់ដស្តង។ 
 
 ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច គឺជាយញវជនក្មពញជាមាន ក្់ដែលមានស្ញចរតិភាព្ ភាព្ជាអ្នក្ែរក្នាាំខាា ាំង ការណរតជ្ាចិតត
ខពស្ ់គាំនតិ ការណោឹះប្ស្ថយរញ្ញា  និងជាំនាញរាំនាក្រ់ាំនង ណហើយណល្លក្បានររលួស្ញ្ញញ រប្តររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស្់ណៅ
ស្ថក្លវរិាល័យ Lumière Lyon 2 ក្នញងប្រណរស្បារា ាំង។ 
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ណល្លក្ លមឹ្ ស្ជុាតិ ររលួបានស្ញ្ញញ រប្តគណណនយយជាំនាញ និងស្វនក្មែ (ACCA) ណៅឆ្ន ាំ២០១០, 

ស្ញ្ញញ រប្តគណណនយយជាំនាញ ណហើយនិងស្វនក្មែព្ើប្រណរស្អូ្ស្រស្ថត លើណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០០៩, ស្ញ្ញញ រប្តអ្នក្រណចចក្ណរស្
គណណនយយណៅឆ្ន ាំ២០០៧ នងិររញិ្ញញ រប្តណស្ែឋក្ចិច ជាំនាញធនាគ្នរ នងិហរិញ្ញវតាញណៅឆ្ន ាំ២០០២។ 
 

 ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១២ រហូតមក្ទាល់រចចញរបននណនឹះ ណល្លក្ក្ាំព្ញងរណប្មើការង្ករណៅ Laksmi Prime 
Investment Co., Ltd ក្នញងមញខតាំដណងជាអ្គគនាយក្ប្ក្មុហ ញន។ មញនណព្លណល្លក្ចូលរណប្មើការង្ករណៅ Laksmi 
Prime Investment Co., Ltd ណល្លក្ធ្លា រ់បានណធវើការណៅ Leopard Capital Cambodia ក្នញងមញខតាំដណងជានាយក្
ប្តួតព្ិនតិយហរិញ្ញវតាញ និង ធ្លា រណ់ធវើការណៅ Morison Kak & Associes ក្នញងមញខតាំដណងជាស្វនក្រផ្ងដែរ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បោក លមឹ្ ស្ជុាត ិ
អភិបាល 
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ណល្លក្ ោ ស្ញធើ បានររួលស្ញ្ញញ រប្តអ្នក្រណចចក្ ណរស្គណណនយយ (CAT) ក្នញងឆ្ន ាំ២០០៧ នងិស្ញ្ញញ រប្ត
ថាន ក់្ររញិ្ញញ រប្តវរិាស្ថស្រស្តណស្ែឋក្ិចច ជាំនាញ ប្គរ់ប្គង ក្នញងឆ្ន ាំ២០០២។ 

 
ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៣ រហូតមក្ទាលរ់ចចញរបណននឹះ ណល្លក្ក្ាំព្ញងរណប្មើការង្ករណៅក្នញង ប្ក្មុហ ញន Lim Kim San 

Import Export and Transportation (Cambodia) Co., Ltd. ណោយកាន់ការ់មញខតាំដណងជា នាយក្ប្រតិរតតិ។ 
មញនណព្លចូលរណប្មើការង្ករណៅ ប្ក្មុហ ញន Lim Kim San Import Export and Transportation (Cambodia) Co., 
Ltd. ណល្លក្ធ្លា ររ់ណប្មើការង្ករណៅ ប្ក្មុហ ញន Earnst & Young (Cambodia) Co., Ltd. ណៅក្នញងមញខតាំដណងជា 
ប្រធ្លនស្វនក្រ ណហើយធ្លា រ់បានរណប្មើការង្ករណៅប្ក្មុហ ញន Morison Kak & Associes ក្នញងមញខតាំដណងជា ស្វនក្រ 
ផ្ងដែរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បោក ណា សុធ ី
អភិបាលឯករាជ្យ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
20 

១១. សនទរកថារេសអ់គគនាយក 
ខ្ញ ាំមានក្តើណស្ថមនស្សរ ើក្រាយដែលបានរង្កា ញនូវ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ ជូនអ្នក្ទាាំងអ្ស្់
គ្នន ។ ឆ្ន ាំ២០២០ ជាឆ្ន ាំដែលមានរញ្ញា ប្រឈម
ខាា ាំងកាា  ស្ប្មារ់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
ម.ក្។អ្ស្់រយៈណព្លណស្ទើរដតមយួឆ្ន ាំណព្ញ ដែល 
ប្រព្យខ្ញ ាំ បានជរួប្ររឹះនូវការលាំបាក្ជាមួយ នរង
ក្តាត ររយិាកាស្ខាងណប្ៅ ដែលរោត លមក្ព្ើ
ជាំងឺ រាតតាតកូ្វ ើែ-១៩។ ជាំងឺរាតតាតណនឹះគឺជា
ជាំងឺែ៏កាចស្ថហាវមយួដែលបានឆ្ាងរ ើក្រាលោល
ជាស្ក្លពាស្ណព្ញព្ិភព្ណល្លក្ ដែលបានណធវើឲ្យ
រ៉ាឹះពាល់ែល់ណស្ែឋក្ចិចស្ក្លនិងប្រព្ន័ធស្ញខភាព្
ស្ថធ្លរណៈយា៉ា ងធៃន់ធៃរ។ ស្ប្មារ់ប្គរឹះ ស្ថា នមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ការឆ្ាងរ ើក្រាលោលននជាំងឺ
កូ្វ ើែ-១៩ បានណធវើឲ្យ ប្រតិរតតកិារមានការធ្លា ក្ច់ញឹះ
យា៉ា ងក្ាំហញក្ អ្ស្់រយៈណព្លជាណប្ចើនដខក្នាងមក្ 
ដែលបានរងខាំឲ្យណយើង ស្ណប្មចចិតតតែ ក្នូវការ
រណញ្ចញក្មចើែលអ់្តិថជិន ស្ប្មារ់ការយិររណិចេរ
ននរបាយការណ៍ណនឹះផ្ងដែរ។ 
 

ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ណយើងមានក្តើមិនណព្ញចិតតជាមួយនរងលរធផ្លប្រតរិតតិការ ដែលណយើងស្ណប្មចបានណនាឹះ
ណ ើយ។ ណនឹះក្ណ៏ោយស្ថរដត ណយើងររលួបានលរធផ្លអ្វជិជមានចាំណពាឹះប្បាក្ច់ាំណនញស្ញរធ និងការធ្លា ក្់ចញឹះននចាំនួន
គណនើអ្តថិិជន និងផ្លរប្តក្មចើស្រញរដែលណយើងព្ញាំធ្លា រប់ានជួរប្ររឹះណនាឹះណរព្ើមញនមក្ ចរ់តាាំងព្ើប្ក្ុមហ ញនចរ ់
ណផ្តើមណរើក្ែាំណណើ រការប្រតិរតតកិារ រហូតមក្ទាល់ណព្លណនឹះ។ ណោយស្ថរដតណយើងររលួបានលរធផ្លដររណនឹះ ណរើរណធវើ
ឲ្យណយើងមិនអាចព្ប្ងើក្ប្រតរិតតិការប្ស្រណៅតាមដផ្នការដែលប្គរឹះស្ថា នបានណប្គ្នងរញក្។ ណរើណទាឹះរើជាយា៉ា ងក្៏ណោយ 
ព្ួក្ណយើងបានព្ាយាមយា៉ា ងលាំបាក្រាំផ្ញត ក្នញងការរក្ានូវណស្ារភាព្ននប្រតិរតតកិារតាមរយៈក្ិចចខតិខាំប្ររងដប្រង និងព្ញឹះ
ពារប្គរ់ឧរស្គគណៅក្នញងណគ្នលរាំណងរនតរស្សនវសិ្័យ នងិណរស្ក្ក្មែររស្់ព្ួក្ណយើងរនតណៅនថៃមញខណរៀត។ 

 ណយើងណជឿជាក្់ថា ណយើងអាចរណងកើនប្រតរិតតិការររស្់ព្ួក្ណយើងស្ថរជាថែើណ ើងវញិ តាមរយៈការផ្តួចណផ្តើមរណងកើត
ផ្លិតផ្លថែើ នងិយញរធស្ថស្រស្ត ក្នញងណគ្នលរាំណងដក្ដប្ររាលច់ាំណញ ចណខាយ និងរក្ឲ្យណ ើញនូវជណប្មើស្លែៗ ស្ប្មារ់
រណងកើនប្រតរិតតិការអាជើវក្មែរយៈណព្លយូរអ្ដងវង។ ណែើមបើស្ណប្មចណគ្នលណៅណនឹះ ណយើងប្តូវការធនធ្លនមនញស្សលែៗ  នងិ
ណធវើការរាំពាក្រ់ាំរ៉ានស្មតាភាព្ឲ្យបានខាា ាំងកាា រដនាមណរៀត។ ណប្ៅព្ើណនឹះណៅណរៀត ណយើងណរតជ្ាយា៉ា ងមញតមាាំក្នញងការណធវើការ
រមួគ្នន  និងស្ហការជាមួយនរងប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល នងិភាគរញនិក្ទាាំងអ្ស្់ ឲ្យកាន់ដតជិតស្នរិធរដនាមណរៀតផ្ងដែរ។

លទធផលប្េតិេតតិកាេប្េចាឆំ្ន ២ំ០២០ 
ចាំណូលដផ្នក្ហរិញ្ញវតាញររស្់ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរង្កា ញឲ្យណ ើញអ្ាំព្ើការធ្លា ក្់ចញឹះចាំនួន ១៤.២០% ដែលមានស្ថច់ប្បាក្់ប្តរម
ដត១,៧០២,៦៤៧ែញល្លា រអាណមរកិ្ណរើណប្រៀរណធៀរណៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩ គឺមានចាំនួនរហូតែល១់,៩៨៤,៥១៨ ែញល្លា រអា
ណមរកិ្។ វាគជឺាលរធផ្លប្បាក្ច់ាំណណញអ្វជិជមាន ដែលណយើងមិនធ្លា រ់បានជួរប្ររឹះព្ើមញនមក្ ចរត់ាាំងព្ើចរ់ណផ្តើមណរើក្
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ប្រតិរតតកិារមក្។ លរធផ្លណនឹះរោត លមក្ព្ើការតែ ក្ប្រតិរតតិការ ក្នញងណព្លររួលរងផ្លរ៉ាឹះពាលព់្ើការឆ្ាងរ ើក្រាល
ននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩។ ផ្លរប្តក្មចើស្រញរររស្់ណយើងបានរង្កា ញឲ្យណ ើញអ្ាំព្ើអ្ប្តាថយចញឹះចាំននួ២៧.២៩%។ ណរើណប្រៀរ
ណធៀរណៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩។ 

❖ ចាំណូលស្ញរធៈ គតិប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ណយើងបានខាតរង់រហូតែល់ចាំនួន ២០៨,៤៦៨ ែញល្លា រ
អាណមរកិ្។ រញ្ញា ប្រឈមណនឹះ គឺវាណក្ើតណចញព្ើការតែ ក្រណញ្ចញក្មចើែល់អ្តិថិជន អ្ស្់រយៈណព្លជាណប្ចើនដខ
ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ និងការណក្ើនណ ើងយា៉ា ងខាា ាំងណលើស្ាំវធិ្លនធនននក្មចើដែលមានហានភិ័យ ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ព្ើ
អ្ប្តាប្តរមដត ២.៦០% (ឆ្ន ាំ២០១៩)ណហើយបានរនតណក្ើនណ ើងរហូតែល់ ៥.៣០% (ឆ្ន ាំ២០២០)។ 

❖ អ្នញបាតក្មចើមិនែាំណណើ រការ បានណក្ើនណ ើងព្ើ ២.៦០% (ប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩) រហូតែល ់
៥.៣០% (ប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០)។ អ្ប្តាក្ាំណណើ នណរវែងននក្មចើដែលមានហានភិ័យ ប្តូវបានជឹះ
ឥរធិព្លព្ើការឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ដែលបានណធវើឲ្យអ្តិថិជនជាណប្ចើន គ្នែ នលរធភាព្ក្នញងការរង់ស្ង
ប្ត រ់ ណនឹះក្៏ណោយស្ថរដតព្កួ្ណគបានបាត់រងក់ារង្ករ នងិប្រភព្ចាំណូល។ មា៉ាងវញិណរៀតណនាឹះ ការធ្លា ក្់ចញឹះ
ននចាំនួនឥណទានស្រញរ ក្៏ជាមូលណហតញែ៏ចមបងដែលជប្មញុឲ្យអ្ប្តាក្មចើដែលមានហានភិ័យណក្ើនណ ើងខាា ាំង
ផ្ងដែរ។ 

❖ អ្តិថិជនស្ក្មែៈ គិតប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ររួលបានអ្តថិិ
ជន ៣,៧៩៨ គណនើ។ រនិនន័យណនឹះ គឺណក្ើតណចញព្ើប្រតរិតតិការចាំននួ ០៥ ស្ថខាដែលស្ាិតណៅក្នញងណខតត
រនាទ យមានជ័យ  ណខតតបាតែ់ាំរង និងណខតតឧតតរមានជ័យ 

❖ ប្បាក់្ចាំណណញស្ញរធណធៀរនរងមធយមភាគប្រព្យស្ក្មែ នងិមូលធន (ROA): ប្បាក្់ចាំណណញស្ញរធណធៀរនរង 
មធយមភាគប្រព្យស្ក្មែ និង ប្បាក្់ចាំណណញស្ញរធណធៀរនរងមធយមភាគមូលធនររស្ ់ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរង្កា ញអ្ាំព្ើ
ការថយចញឹះខាា ាំងណរើស្ិនណប្រៀរណធៀរណៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩។ ប្បាក្់ចាំណណញស្ញរធណធៀរនរងមធយមភាគប្រព្យស្ក្មែ 
បានថយចញឹះព្ើ២.៣០% (ប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩)មក្ែល់ - ២.៤% (ប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ
២០២០) និង ប្បាក្់ចាំណណញស្ញរធណធៀរនរងមធយមភាគមូលធន រង្កា ញព្ើការថយចញឹះព្ើ១១.៣% (ប្តរមនថៃរើ
៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩) មក្ែល់ - ១១.៦% (ប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០) ដែលរញព្វណហតញជាចមបង
ណនាឹះ គឺ រោត លមក្ព្ើការររលួរងនូវផ្លរ៉ាឹះពាល់យា៉ា ងធៃនធ់ៃរននវរិតតជិាំងឺកូ្វ ើែ-១៩។  
ព័ត៌មានហេិញ្ញវតថុស្បខេេស្ខំាន់ៗ 

យទុធសាស្រស្តឆ្ន ២ំ០២១ 
1. ណតត តណលើរាំហាំក្មចើខាន តតូច រណងកើនចាំននួអ្តថិិជន និងប្គរែណត រត់ាំរនប់្រតិរតតកិាររដនាម 
2. កាត់រនាយក្មចើដែលមានប្ស្ថរ់ឲ្យតូចជាងមញនណែើមបើណឆ្ាើយតរណៅនរងតប្មូវការរើផ្ារ 
3. ចត់រញក្ឥណទានម៉ាូតូជាអារភិាព្ជាងណគ 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសណងេប ខាែ ត ២០២០
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ែុល្លា រអាណមរកិ (208,468)

នលបប្រតកមចី ែុល្លា រអាណមរកិ 6,128,781        

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធណធ្ៀបនឹងមធ្យមភាគប្រទ្ពយសកមម  (ROA) % -2.4%

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធណធ្ៀបនឹងមធ្យមភាគមូលធ្ន (ROE) % -11.6%

អនុាតសាធ្នភាព (CAR) % 19%

អប្រាកមចផី្ែលមានហានិភ័យ (កមចយីតឺយ៉ា វ > ៣០ថ្ងៃ) % 5.3%
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4. រណងកើនការប្តតួព្ិនតិយនផ្ទក្នញងតាមរយៈការរណងកើតគណៈក្មែការស្វនក្មែនិងគណៈក្មែការប្គរ់ប្គងហានភិ័យ 
5. អ្នញណល្លមតាមរររបញ្ញតតទិាាំងអ្ស្់ដែលបានោក្់ណចញឲ្យអ្នញវតតជាធរមាន 
6. រនតព្ប្ងរងអ្ភិបាលក្ចិចអាជើវក្មែ និងអ្ភិវឌឍស្មតាភាព្រញគគលិក្ 
7. ព្ិចរោកាត់រនាយចាំោយប្រតិរតតិការ។ 
បស្ចកតីឡលែខអណំេគណុ 

 ខ្ញ ាំមានក្តើរ ាំណភើររ ើក្រាយយា៉ា ងនប្ក្ដលងដែលប្តូវបានដតងតាាំងជា អ្គគនាយក្ថែើ ររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ 
ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្។ ខ្ញ ាំសូ្មណរតជ្ាចតិតក្នញងការរក្ារាំនាក្់រាំនងយា៉ា ងជិតស្នរិធ ជាមួយនរងស្ហការ ើទាាំងអ្ស្់ណែើមបើរក្ានូវនិរនតរ
ភាព្ននប្រតរិតតិការ ណហើយខ្ញ ាំក្សូ៏្មណកាតស្រណស្ើរណោយណស្ថែ ឹះចាំណពាឹះជាំនាញ ការតាាំងចតិត នងិការណជឿជាក្់ដែលចូលរមួ
ចាំដណក្ណោយស្ហការ ើទាាំងអ្ស្់ណែើមបើព្តួនែគ្នន ណឆ្ព ឹះណៅរក្ភាព្ណជាគជយ័ស្ប្មារ់រចចញរបនន និងនាណព្លអ្នាគត។  

 គិតប្តរម ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ររលួបានអ្តិថិជនស្ក្មែចាំនួន ៣,៧៩៨ 
គណនើ រមួជាមួយនរងផ្លរប្តក្មចើចាំនួន ៦,១២៨,៧៨១ ែញល្លា រអាណមរកិ្។ ណែើមបើស្ាំណៅណឆ្ព ឹះណៅរក្ក្ាំណណើ ន និង 
និរនតរភាព្រយៈណព្លយូរអ្ដងវង ណយើងរនតណរតជ្ាចិតតប្រតិរតតតិាមយញរធស្ថស្រស្តអាជើវក្មែដែលោក្់ណចញណោយប្ក្ុមប្ររក្ា
ភិបាល ណហើយរនតរណងកើនណស្វាហរិញ្ញវតាញ ណែើមបើរាំណព្ញតប្មូវការអ្តិថិជន ប្ស្រតាមអ្វើដែលព្ួក្ណគបានរ ាំព្រងរញក្។ ណប្ៅ
ព្ើណនឹះ ការព្ប្ងើក្គញណភាព្ននការប្គរ់ប្គង នងិប្រតិរតតិការគឺជារិស្ណៅអារិភាព្ ក្នញងណគ្នលណៅស្ណប្មចបាននូវប្បាក្់
ចាំណណញផ្ងដែរ។ ប្ស្រណព្លជាមួយគ្នន ណនឹះដែរ ណយើងនរងរនតរក្ាគញណភាព្ននការផ្តល់ណស្វាក្មែ ជូនអ្តថិិជនររស្់
ព្ួក្ណយើង តាមរយៈការព្ប្ងរងណលើការរណប្មើណស្វាក្មែអ្តិថិជន និងរនតផ្តល់ណស្វាក្មែដែលមានលក្ខណឹះរហ័ស្ទាន់ចិតត 
ណោយណស្ែើៗភាព្គ្នន ែល់ប្គរ់អ្តិថិជនទាាំងអ្ស្់ររស្ព់្ួក្ណយើង។ 

 ណយើងរនតព្ប្ងរងកាតព្វក្ចិច និងរាំនលួខញស្ប្តូវស្ប្មារ់ផ្តល់អ្តាប្រណយាជន៍ែល់អ្នក្ពាក្ព់្័នធស្កាត នញព្លទាាំង
អ្ស្់ណហើយក្ិចចស្ហការជាមយួភាគរញនកិ្ ណហើយនងិវនិិណយាគិនទាាំងអ្ស្់ នរងប្តូវបានណធវើណ ើងប្រក្រណោយប្រស្ិរធ
ភាព្ ណប្កាមស្ថែ រតើននភាព្ជាអ្នក្ែរក្នាាំ។ ណយើងរនតរណងកើនរាំនាក្់រាំនងណោយតមាា ភាព្ ជាមួយរោត ភាគើពាក្់ព្័នធទាាំង
អ្ស្់ណែើមបើផ្តល់ផ្លប្រណយាជនែ៍ល់អ្នក្ទាាំងអ្ស្់គ្នន  ណហើយព្ប្ងរងណលើការតាាំងចិតតខពស្់ណែើមបើណគ្នរព្តួនារើ និងការររួល
ខញស្ប្តូវររស្់ខាួន ប្ព្មទាាំងរនតក្ស្ថងថាន ក្់ប្គរ់ប្គងឲ្យមានភាព្រ រងមាាំខាា ាំងជាងមញនក្នញងប្គរឹះស្ថា នទាាំងប្ស្ុងផ្ងដែរ។ 

 ស្ប្មារឆ់្ន ាំ២០២១ណយើងរនតព្ប្ងរងណលើគញណភាព្ននប្រតិរតតិការដែលមានប្ស្ថរ់ គញណភាព្ក្មចើ និងណតត ត
ណៅណលើយញរធស្ថស្រស្តប្បាក្ច់ាំណណញ។ ណលើស្ព្ើណនឹះណរៀតណយើងនរងព្ចិរោក្នញងការណប្រើប្បាស្់នូវធនធ្លនដែលប្គរឹះស្ថា ន
មានឲ្យអ្ស្់ព្ើលរធភាព្ ណៅក្នញងណគ្នលណៅរក្ាចាំោយឲ្យមានប្រស្រិធភាព្ នងិភាព្នាាំមញខនននថាណែើមរយៈណព្លយូរ
អ្ដងវងណរៀតផ្ង។ 

 ជាចញងណប្កាយ ខ្ញ ាំក្សូ៏្មដថាងអ្ាំណរគញណរនតែល់ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលដែលបានផ្តល់ជាណយារល់ នងិរសិ្ណៅែ៏
មានតនមាែល់ថាន ក្់ប្គរ់ប្គង ណហើយក្៏សូ្មដថាងអ្ាំណរគញណែល់រញគគលិក្ ប្ក្មុប្ររក្ាភបិាល ភាគរញនកិ្ នែគូវនិិណយាគ 
រញ្ញតតិក្រ អាជ្ាធរ មូលោឋ ន អ្តិថិជន និងរោត ភាគើពាក្ព់្័នធទាាំងអ្ស្់ដែលដតងដតចូលរមួក្នញងការស្ហការ និងគ្នាំ
ប្ររហូតមក្ទាលស់្ព្វនថៃណនឹះ។ 
 

អគគនាយក 
 
 

ដាន់ ឈខឹ
 

 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
23 

១២. គណៈកម្មការគេតេិតត ិ
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានគណៈក្មែការប្រតិរតតិដែលខាា ាំងកាា  នងិស្ក្មែ ដែលមញខង្ករណនឹះ

បានណែើរតួនារើក្នញងការែរក្នាាំ និងតប្មង់រិស្ណៅប្រតិរតតិការទាាំងប្ស្ុងក្នញងប្គរឹះស្ថា ន។គណៈក្មែការណនឹះមានស្មាស្
ភាព្ចាំននួ០៥រូរដែលមានជាំនាញណផ្សងៗគ្នន  ក្នញងណនាឹះរមួមានៈ អ្គគនាយក្ នាយក្ប្រតរិតតិការ ប្រធ្លនហរិញ្ញវតាញ នងិ
នាយក្ស្ថខា។ ស្ប្មារក់ារអ្នញវតតការង្ករប្រចាំនថៃ គណៈក្មែការណនឹះណែើរតួជារណោត ឹះអាស្ននជាំនួស្ឲ្យប្ក្ុមប្ររក្ាភិ
បាលណៅក្នញងការណធវើណស្ចក្តើស្ណប្មចចិតតចាំណពាឹះការង្ករដែលមានលក្ខណឹះរនាទ នខ់ាា ាំង។ ចាំណពាឹះតនួារើគណៈក្មែការ
ណនឹះរមួមានៈ ផ្តល់ណយារល់ ប្តតួព្ិនិតយណលើលរធផ្លប្រតិរតតកិារ អ្ភិវឌឍណគ្នលនណយាបាយ ណរៀរចាំដផ្នការយញរធស្ថស្រស្ត 
ណរៀរចាំដផ្នការវនិិណយាគ នងិប្គរ់ប្គងហានិភយ័ផ្ងដែរ។ ស្ប្មារស់្មាស្ភាព្ររស្គ់ណៈក្មែការប្រតិរតតមិាន
រង្កា ញលាំអ្ិតែូចខាងណប្កាមៈ

 
ណល្លក្ ោន់ ឈរង ររួលបានស្ញ្ញញ រប្តររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស់្ប្គរ់ប្គងពាណិជជក្មែ ជាំនាញប្គរ់ប្គង ក្នញងឆ្ន ាំ

២០១១ (ស្ថក្លវរិាល័យណរៀលប្បាយ) និងស្ញ្ញញ រប្តររញិ្ញញ រប្តប្គរ់ប្គងពាណិជជក្មែ ជាំនាញ ប្គរ់ប្គង ណៅឆ្ន ាំ
២០០៧ (វរិាស្ថា នក្មពញជា)។ ណប្ៅព្ើក្ប្មិតអ្រ់រ ាំថាន ក្់ ររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស់្ និងថាន ក្រ់រញិ្ញញ រប្ត ណល្លក្បានចូលរមួវគគ
រណតញ ឹះរោត លជាណប្ចើនទាាំងណៅក្នញង និងណប្ៅប្រណរស្ែូចជាៈ ការអ្ភិវឌឍស្ហគមន,៍ ឥណទានជនររ, ភាព្ជាអ្នក្
ែរក្នាាំ, ការណធវើដផ្នការអាជើវក្មែ, ធ្លនារា៉ារ់រងស្ញខភាព្ខាន តតូច, ការព្ប្ងើក្រោត ញស្ថខា, និងប្រព្័នធហរិញ្ញរបទាន
ស្ញខភាព្។ ណល្លក្បានរណប្មើការង្ករណៅប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នញងមញខតាំដណង
ជានាយក្ចត់ការរូណៅ។ 

មញនណព្លចូលរណប្មើការង្ករណៅប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណល្លក្ធ្លា រ់មានររព្ិណស្ថធន៍ការង្ករណៅ
ក្នញងអ្ងគការមិនដមនរោឋ ភិបាល អ្ស្់រយៈណព្លជាង១៥ឆ្ន ាំ ណហើយធ្លា រ់កាន់ការម់ញខតាំដណងជាណប្ចើនែូចជា ភាន ក្ង់្ករ
ឥណទានជនររ, មស្រនតើអ្ភិវឌឍន៍ស្ហគមន,៍ នាយក្រង, អ្នក្ប្ររក្ាណយារល់គណប្មាង, និងប្រធ្លនគណប្មាងធ្លនារា៉ារ ់
រងស្ញខភាព្ស្ហគមន៍ ផ្ងដែរ។ ណល្លក្បានររលួស្ញ្ញញ រប្តថាន ក់្ររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស់្ ណៅឆ្ន ាំ២០១១។ 

ណល្លក្ ដាន ់ឈខឹ 
អគគនាយក 
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ណល្លក្ ណអ្ៀម វាស្នា ររលួបានស្ញ្ញញ រប្តររញិ្ញញ រប្ត

ប្គរ់ប្គងពាណិជជក្មែ ជាំនាញហរិញ្ញវតាញ និងធនាគ្នរ ក្នញងឆ្ន ាំ២០១២ 
ណហើយណល្លក្បានចូលរមួនូវវគគរណតញ ឹះរោត លជាណប្ចើនែូចជា ការ
អ្ភិវឌឍស្ហគមន៍ ការណធវើដផ្នការអាជើវក្មែ ជាំនាញព្នធោរ ជាំនាញ
គណណនយយ និងការប្គរ់ប្គងស្ថច់ប្បាក្។់ ណល្លក្ ណអ្ៀម វាស្នា បាន
ចូលរណប្មើការង្ករក្នញងប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចរ់តាាំង
ព្ើឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នញងមញខតាំដណងជាគណណនយយក្រ, ប្រធ្លនគណណនយយ 
និងប្រធ្លនហរិញ្ញវតាញ។ 
 

មញនណព្លរណប្មើការង្ករក្នញងប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
ម.ក្ ណល្លក្ ណអ្ៀម វាស្នា ធ្លា រ់បានរណប្មើការ ង្ករជាមស្រនតើឥណទាន 
ណៅស្មាគមណផ្តើមគាំនិតពាណិជជក្មែ (ABI) និង អ្ងគការប្គួស្ថរ      
ស្ណស្រង្កគ ឹះ នងិ ស្រស្តើណមមា៉ា យក្មពញជា (CAAFW)។ 
 
 
 

 
 

 
ណល្លក្ ណស្ថម ហ ញយ បានរញ្ចរ់ការស្ិក្ាក្ប្មិតមធយម

ស្ិក្ារញតិយភូមិណហើយណល្លក្បានចូលរមួវគគរណតញ ឹះរោត លជាណប្ចើន
ែូចជា៖ ការប្គរ់ប្គងស្ថខា, ការព្ប្ងើក្រោត ញប្រតិរតតកិារ, ការ
លួចនគរនាាំក្នញងការ   ផ្តលក់្មចើ, ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ, ការដថរក្ា
អ្តិថិជន, ការអ្នញវតតណធវើដផ្ន ការ និងប្តួតព្ិនិតយតាមោន និងវគគរ
ណតញ ឹះរោត លណផ្សងណរៀតផ្ងដែរ។ 

ណល្លក្ ណស្ថម ហ ញយ បានចូលរណប្មើការង្ករណៅប្គរឹះស្ថា នមើ
ប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ក្នញងឆ្ន ាំ២០១៣ ណហើយែាំរូងណ ើយ ណល្លក្
បានកាន់ការ់មញខតាំដណងជាមស្រនតើឥណទាន។ ណប្កាយមក្ណល្លក្ប្តូវ
បានតាំណ ើងឋានឹះជាប្រធ្លនឥណទាន, នាយក្ស្ថខា និងជាំនួយការ
នាយក្ចតក់ាររូណៅ ណហើយមញនណព្លចូលរណប្មើការង្ករណៅប្គរឹះស្ថា ន
មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណល្លក្ធ្លា រប់ានរណប្មើការង្ករ អ្ស្់រយៈ
ណព្លជាណប្ចើនឆ្ន ាំក្នញងអ្ងគការប្គសួ្ថរស្ណស្រង្កគ ឹះ និង ស្រស្តើណមមា៉ា យក្មពញជា 
(CAAFW) ក្នញងមញខតាំដណងជាមស្រនតើឥណទាន។ 
 

 
 

បោក បអៀម្ វាសនា 
គេធានហិរញ្ញវតថ ុ

បោក បសាម្ ហ ុយ 
នាយកសាខា 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
25 

 
ណល្លក្ ឈូក្ ស្ញជាតិ ររួលបានស្ញ្ញញ រប្ត

ររញិ្ញញ រប្តប្គរ់ប្គងពាណិជជក្មែ ជាំនាញ ប្គរ់ប្គង ណៅឆ្ន ាំ
២០០៨ ព្ើស្ថក្លវរិាល័យណរៀលប្បាយ ណហើយណល្លក្បាន
ចូលរមួវគគរណតញ ឹះរោត លជាណប្ចើនែូចជាៈការប្គរ់ប្គងស្ថខា
,ការលួចនគរនាាំក្នញងការផ្តល់ក្មចើ និង វគគរណតញ ឹះរោត លជា
ណប្ចើនណផ្សងៗណរៀត។ 

ណល្លក្ ឈូក្ ស្ញជាតិ បានចូលរណប្មើការង្ករណៅ
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចរ់តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៤ 
ក្នញងមញខតាំដណងជាមស្រនតើឥណទាន ណប្កាយមក្ណល្លក្ប្តូវបានតាំ
ណ ើងឋានឹះជា ប្រធ្លនឥណទាន នងិនាយក្ស្ថខា។ មញន
ណព្លបានចូលរណប្មើការង្ករណៅប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យ
ខ្ញ ាំ ម.ក្ ណល្លក្ធ្លា រ់មានររព្ិណស្ថធនរ៍ណប្មើការង្ករណៅ មនទើរ
ព្នធោរណខតត និងជាមស្រនតើឥណទាន ណៅក្នញង ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញប្បាស្ថក្ ់(PRASAC) ផ្ងដែរ។
 
 

ណល្លក្ ស្ួង ស្ើហា បានររួលស្ញ្ញញ រប្តថាន ក់្
ររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស់្ ជាំនាញៈប្គរ់ប្គងរូណៅ ក្នញងឆ្ន ាំ២០១៨ 
និងស្ញ្ញញ រប្តថាន ក់្ររញិ្ញញ រប្ត ជាំនាញៈប្គរ់ប្គង ក្នញងឆ្ន ាំ
២០១៥ (ព្ើស្ថក្លវរិាលយ័ប្គរ់ប្គង និងណស្ែឋក្ិចច)។ 
ណប្ៅព្ើស្មរិធិផ្លអ្រ់រ ាំក្ប្មតិថាន ក្់ ររញិ្ញញ រប្តជាន់ខពស់្ នងិ
ថាន ក់្ររញិ្ញញ រប្ត ណល្លក្បានចូលរមួក្នញងវគគ  រណតញ ឹះរោត លជា
ណប្ចើន រមួមានៈ ការប្រតិរតតតិាមរររបញ្ញតត,ិ ណគ្នលការណ៍
ការពារអ្តិថជិន, ការប្គរ់ប្គងលរធផ្លប្រតិរតតិការណៅក្នញង
ស្ងគម, ការរណតញ ឹះរោត លអ្នក្ហវរក្ហវនឺ, ការប្រឆ្ាំងការ
ស្មាែ តប្បាក្់និង ហរិញ្ញរបទានណភរវក្មែណៅក្នញងវសិ្យ័មើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ, ការប្គរ ់ ប្គងរូណៅ, ប្រស្ិរធភាព្ននការប្គរ់ប្គង
ឥណទានឲ្យររួលបានផ្លរប្តក្មចើដែលមានស្ញខភាព្លែ, 
គនារឹះក្នញងការដថរក្ាអ្តិថជិន, ការណធវើដផ្នការ និងប្តួតព្ិនិតយ
តាមោន ណហើយនិងប្រតិរតតកិារររស្់ផ្ារមូលរប្តក្មពញជា។ 

ណល្លក្ ស្ួង ស្ើហា បានចូលរណប្មើការង្ករណៅក្នញង 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ណៅឆ្ន ាំ២០១៥ ក្នញងមញខ

តាំដណងជាមស្រនតើឥណទាន។ ណប្កាយមក្ ណល្លក្ប្តូវបានតាំណ ើងឋានឹះជា ប្រធ្លនឥណទាន មស្រនតើប្គរ់ប្គងធនធ្លន
មនញស្ស និងជាមស្រនតើប្រតិរតតតិាម។ មញនណព្លចូលរណប្មើការង្ករណៅ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណល្លក្ធ្លា រ់
បានរណប្មើការង្ករជា មស្រនតើឥណទាន អ្ស្់រយៈណព្លជាណប្ចើនឆ្ន ាំ ណៅ និរនតរ រើភាន ក្់ង្ករអ្ភិវឌឍណស្ែឋក្ិចចស្ហគមន ៍
(NIRON) និងណៅ អ្ងគការប្គសួ្ថរស្ណស្រង្កគ ឹះ និងស្រស្តើណមមា៉ា យក្មពញជា (CAAFW) ផ្ងដែរ។

បោក ឈកូ សុជាត ិ
នាយកសាខា 

បោក សួង សីហា 
ម្ន្រនតីគេតិេតតតិាម្ 
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១៣. រចនាសម្ពន័ធគគរឹះសាថន្ម្ីគកហូិរញ្ញវតថ ុគទព្យខ្ុុំ ម្.ក 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
27 

១៤. ការគគេ់គគងហានភិ័យ និងគតួតពិនតិ្យម្ផទកនុង 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានរណងកើតប្ក្រខណឌ អ្ភិបាលក្ិចច និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យែស៌្មប្ស្រ 

ណែើមបើរណងកើនការប្តួតព្និិតយនផ្ទក្នញង នងិរក្ាស្ញវតាភិាព្ប្រតិរតតិការព្ើក្តាត ហានិភ័យនផ្ទក្នញង និងដផ្នក្ខាងណប្ៅោមួយ
ដែលអាចណក្ើតណ ើងណហើយអ្ភបិាលក្ិចចប្គរ់ប្គងហានិភយ័ គឺស្ាិតណប្កាមការប្តួតព្និិតយណោយប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល។ 
មញខង្ករអ្ភបិាលក្ិចចប្គរ់ប្គងហានិភ័យ តាមរយៈប្ក្រខណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ បានចូលរមួចាំដណក្យា៉ា ងស្ាំខានក់្នញង
ការក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ នងិការពារហានិភ័យនានាដែលអាចណក្ើតមានណ ើងក្នញងប្គរឹះស្ថា ន។ 

ណែើមបើប្គរ់ប្គងហានិភយ័ទាាំងអ្ស្់ណនាឹះ ប្គរឹះស្ថា នបានដរងដចក្តួនារើោច់ណោយដ ក្ព្ើគ្នន ស្ប្មារ់រញគគល 
ដែលមានការររលួខញស្ប្តូវ ណោយតទ ល់ដែលមានតួនារើ ក្នញងរចនាស្មព័នធអ្ភិបាលក្ិចចប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស្់ណយើ
ង។មញខង្ករទាាំងអ្ស្់ណនាឹះរមួមានៈ អ្គគនាយក្ មស្រនតើស្វនក្មែនផ្ទក្នញង មស្រនតើប្រតិរតតតិាម គណៈក្មែការប្រតិរតត ិ នងិ
នាយក្ស្ថខា។ ណយើងបានណតត តស្ាំខាន់ណៅណលើប្រណភរហានភិ័យែូចជាៈ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិរតតកិារ 
ហានិភ័យស្ថច់ប្បាក្ង់្កយប្ស្លួ ហានិភ័យដផ្នក្រើផ្ារ ហានិភ័យដផ្នក្ប្រតិរតតិតាម ហានិភ័យដផ្នក្រររបញ្ញតតិ និង
ហានិភ័យដផ្នក្ណក្រ ត ិ៍ណឈាែ ឹះ។ ណែើមបើប្គរ់ប្គងហានភិ័យទាាំងអ្ស្់ណនឹះ គឺណយើងប្តូវព្ប្ងរងណលើអ្ភិបាលក្ិចចអាជើវក្មែ តាម   
រយៈការអ្នញវតតណគ្នលនណយាបាយ និងនើតិវធិើពាក្់ព្័នធនរងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ 
 

១៤.១ អភិបាលកិចចគគេគ់គងហានភិ័យ 
 រចនាស្មពន័ធខាងណប្កាម ជារចនាស្មព័នធអ្ភិបាលក្ិចចប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស្់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
ម.ក្ វារង្កា ញព្ើស្ថា រ័នអ្ភបិាលក្ិចច នងិមញខង្ករដែលជារ់ពាក្់ព្ន័ធណៅក្នញងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យដែលមានការដរង
ដចក្តួនារើ និងភារក្ិចចចាស្ល់្លស្់ណហើយរចនាស្មព័នធអ្ភបិាលក្ិចចប្គរ់ប្គងហានិភយ័មានរង្កា ញែូចខាងណប្កាមៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចាំណពាឹះការដរងដចក្តួនារើ នងិការររលួខញស្ប្តូវននមញខង្ករនើមួយៗប្តូវបានរង្កា ញលាំអ្តិែូចខាងណប្កាមៈ 
ប្កុម្ប្េកឹាភិបាល 

▪ រណងកើត នងិអ្នញម័តណគ្នលនណយាបាយ និងនើតិវធិើស្តើព្ើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
▪ រណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត និងរសិ្ណៅណែើមបើររស់្ថក ត់ហានិភ័យ 
▪ តាមោន និងប្តតួព្ិនតិយណលើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
▪ ស្ិក្ា និងវាយតនមាអ្ាំព្ើហានភិ័យធាំៗនានាដែលអាចណក្ើតមានណ ើងក្នញងរររិរ ប្រព្យខ្ញ ាំ 

ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល 

មស្រនតើស្វនក្មែនផ្ទក្នញង អ្គគនាយក្ 

មស្រនតើប្រតិរតតិតាម គណៈក្មែការប្រតិរតត ិនាយក្ប្រតរិតតិការ 
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អគគនាយក 
▪ អ្នញវតតណគ្នលនណយាបាយប្គរ់ប្គងហានិភយ័ឲ្យមានប្រស្រិធភាព្ 
▪ ធ្លនាថា ណគ្នលនណយាបាយប្គរ់ប្គងហានភិ័យប្តូវបានអ្នញវតតយា៉ា ងណព្ញណលញណោយរញគគលិក្ទាាំងអ្ស្ ់
▪ ណធវើការរមួគ្នន យា៉ា ងជិតស្នរិធជាមយួគណៈក្មែការស្វនក្មែ គណៈក្មែការប្គរ់ប្គងហានិភយ័ ប្រធ្លនស្វនក្មែ

នផ្ទក្នញង នងិមស្រនតើប្រតិរតតិតាម ណែើមបើក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ និងវាយតនមាហានិភយ័នានា 
▪ ក្ស្ថងវរបធម៌ននការប្គរ់ប្គងហានិភ័យក្នញងប្គរឹះស្ថា ន។ 
ប្េធានស្វនកម្មផ្ផៃកនខុ 

▪ អ្នញវតតស្ក្មែភាព្ប្តួតព្ិនិតយនផ្ទក្នញងជារ់ល្លរ់ណលើដផ្នក្ហរិញ្ញវតាញ និងប្រតិរតតកិារ 
▪ ផ្តល់ការធ្លនាណលើការអ្នញវតតតនួារើស្វនក្មែនផ្ទក្នញង 
▪ ក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ នងិវាយតនមាហានិភយ័ធាំៗពាក្់ព្័នធនរងប្រតិរតតិការហរិញ្ញវតាញ 
▪ ណលើក្ណ ើង និងផ្តល់អ្នញស្ថស្ន៍ពាក្់ព្ន័ធនរងនើតិវធិើប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
▪ រាយការណ៍ភាា មៗអ្ាំព្ើហានិភយ័ និងក្ាំហញស្ឆ្គងនានាដែលបានរក្ណ ើញ ជូនគណៈក្មែការស្វនក្មែ និង  

គណៈក្មែការប្គរ់ប្គងហានិភយ័ 
▪ វាយតនមាអ្ាំព្ើប្រស្ិរធភាព្ននការអ្នញវតតណគ្នលនណយាបាយប្គរប់្គងហានិភយ័។ 
គណៈកម្មកាេប្េតេិតត ិ

▪ ក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ នងិវាយតនមាឥតឈរ់ឈរអ្ាំព្ើហានភិយ័ដផ្នក្យញរធស្ថស្រស្ត 
▪ អ្ភិវឌឍណគ្នលនណយាបាយប្គរប់្គងហានិភយ័ 
▪ រណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត និងប្ក្រខណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងផ្តល់រណចចក្ណរស្គ្នាំប្រនានា 
▪ ប្តួតព្ិនតិយតាមោនលរធផ្លននការប្គរ់ប្គងហានិភយ័ 
▪ រណងកើតែាំណោឹះប្ស្ថយ នងិជណប្មើស្នានាក្នញងការណោឹះប្ស្ថយហានិភ័យ 
▪ រាយការណ៍អ្ាំព្ើហានភិ័យ។ 
ម្ស្រនតីប្េតិេតតតិាម្ 

▪ ក្ាំណត់ហានិភយ័ដែលរ៉ាឹះពាល់ណោយស្ថរការមិនប្រតិរតតតិាមរររបញ្ញតត ិ
▪ ស្ហការជតិស្និរធជាមួយប្រធ្លនប្គរ់ប្គងហានិភយ័ណែើមបើរណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត នងិយនតការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
▪ រាយការណ៍អ្ាំព្ើហានភិ័យធាំៗដែលណក្ើតមានក្នញងប្រតរិតតិការប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ធ្លនាថា ប្គរឹះស្ថា នបានអ្នញណល្លមតាមណគ្នលនណយាបាយ និងរររបញ្ញតតិនានាដែលបានោក្់ណចញឲ្យ

ប្គរឹះស្ថា នអ្នញវតតជាធរមាន។
 

១៤.២ គកេខណឌគគេ់គគងហានភិ័យ 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានណប្ជើស្ណរ ើស្យក្ែាំោក្់កាលចាំនួន០៤យា៉ា ង ស្ប្មារ់ប្ក្រខណឌ ប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ ការណធវើដររណនឹះនរងផ្តល់ណគ្នលការណ៍ដណនាាំ ស្ប្មារ់ការណធវើណស្ចក្តើស្ណប្មចចិតត និង
រណងកើតែាំណណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យណៅក្នញងប្គរឹះស្ថា នររស្់ណយើង។ ប្ក្រខណឌ ណនឹះនរងកាា យជាែាំោក្់កាលែ៏ចាស្ ់
ល្លស្់មួយស្ប្មារអ់្នក្ណធវើណស្ចក្តើស្ណប្មចដែលពាក្់ព្ន័ធ ណៅក្នញងណគ្នលនណយាបាយប្គរ់ប្គងហានិភយ័ណនឹះ។ ស្មាស្
ធ្លតញស្ាំខាន់ៗននប្ក្រខណឌ ណនឹះរមួមានៈ ការក្ាំណតអ់្តតស្ញ្ញញ ណហានិភ័យ ការស្ិក្ា និងវាយតនមាហានិភ័យ ការ
វាស្់ដវងហានិភ័យ និងការប្គរ់ប្គងហានភិ័យ។ ព្័តម៌ានខាងណប្កាមណនឹះជាប្ក្រខណឌ ប្គរប់្គងហានិភយ័ៈ 
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១៤.៣ គេបភទហានិភយ័ 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានក្ាំណត់ថា មានហានិភ័យចាំនួន០៧ប្រណភរ ដែលប្គរឹះស្ថា នបាន

ក្ាំណត់ថា នរងអាចមានលរធភាព្ណក្ើតមានណ ើងក្នញងប្រតរិតតិការររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ណហើយហានិភ័យទាាំងណនាឹះរមួមានៈ
ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិរតតិការ ហានិភ័យស្ថច់ប្បាក់្ង្កយប្ស្លួ ហានភ័ិយរើផ្ារ ហានិភ័យដផ្នក្ណក្រ ត ិ៍
ណឈាែ ឹះ ហានិភ័យដផ្នក្ប្រតិរតតិតាម និងហានភ័ិយដផ្នក្រររបញ្ញតតិ។ ណៅក្នញងស្ថា នភាព្រចចញរបននណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ ចតរ់ញក្
ហានិភ័យទាាំងណនឹះ ជាហានភិយ័ដែលប្តូវបានចត់ជាអារភិាព្ររស្់ណយើង។ ណែើមបើប្តតួព្និិតយ នងិប្គរ់ប្គងណលើហានិ
ភ័យទាាំងណនាឹះ ណយើងបានរណងកើតនូវណគ្នលនណយាបាយប្គរ់ប្គងហានិភយ័ែស៏្មប្ស្រ ដែលបានផ្តលណ់ស្ចក្តើដណនាាំ
ចាស្់ល្លស្ ់ែលអ់្នក្ណធវើណស្ចក្តើស្ណប្មចចិតតររស្់ ប្រព្យខ្ញ ាំ ណៅក្នញងការអ្នញវតតតាមផ្ងដែរ។ ណគ្នលនណយាបាយណនឹះប្តូវ
បានណរៀរចាំណ ើងណោយមានយញរធស្ថស្រស្ត និងយនតការក្នញងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្គរ់ប្គ្ននប់្ព្មទាាំងវធិ្លនការដររប្រុង
ប្រយត័នណែើមបើប្គរ់ប្គងណលើហានិភ័យទាាំងណនាឹះ។ ព្័តម៌ានស្តើព្ើហានិភ័យនើមួយៗប្តូវបានរង្កា ញែូចខាងណប្កាម៖ 
 ហានិភយ័ឥណទាន 
 ហានិភ័យឥណទាន គឺប្តូវបានក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ នងិររួលស្ថគ ល់ថា ជាហានភិ័យធាំជាងណគរាំផ្ញតណៅក្នញង
វសិ្័យមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ណហើយចាំណពាឹះប្រតរិតតិការ និងការអ្នញវតតររស្់ណយើងហានិភយ័ឥណទានគឺជាហានិភ័យមួយដែល
មានលក្ខណឹះស្ែញគស្ថែ ញរាំផ្ញត ដែលចាំបាច់ប្តូវចត់វធិ្លនការ ក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ វភិាគ ណហើយប្តួតព្ិនិតយជារនត
រនាទ រ់ឥតឈរឈ់រ។ ជារូណៅហានិភ័យឥណទាន គឺណយើងណតត តណៅណលើវធិើការពារក្មចើយតឺយា៉ា វ ការស្ាំរតិស្ាំរា ាំង
ណប្ជើស្ណរ ើស្អ្តិថិជន ការប្រមូលឥណទានប្ត រ់មនិបាន ការនគរនាាំ និងការ ញរ តិផ្តល់ក្មចើ។ ណឆ្ាើយតរនរងហានិ
ភ័យឥណទានណនឹះ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានគិតគូររណងកើតនូវវធិ្លនការ និងវធិើស្ថស្រស្តណឆ្ាើយតរហានិ
ភ័យឥណទាន ណែើមបើកាត់រនាយហានិភ័យដែលអាចណក្ើតមានណ ើងែូចខាងណប្កាម៖ 
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 បោលនបោបាយឥណទាន 
 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានរណងកើតណគ្នលនណយាបាយឥណទានដែលផ្តល់នូវណគ្នលការណ៍
ដណនាាំ និងនើតិវធិើនានាណៅក្នញងការស្ិក្ា និងវាយតនមាក្មចើផ្ងដែរ។ ណគ្នលនណយាបាយណនឹះប្តូវបានប្តួតព្និិតយ និង
អ្នញម័តណោយប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណហើយណគ្នលនណយាបាយណនឹះបានផ្តល់នូវ
ព្័ត៌មានលាំអ្ិត អ្ាំព្ើយនតការ និងវធិើស្ថស្រស្តក្នញងការប្តួតព្និតិយ និងប្គរ់ប្គងហានិភយ័ឥណទានផ្ងដែរ។ មា៉ាងវញិ
ណរៀត វាក្៏មានរង្កា ញអ្ាំព្ើការវាយតនមាក្មចើ នើតិវធិើវាយតនមា ការប្គរ់ប្គង និងរក្ារញក្ឯក្ស្ថរក្មចើផ្ងដែរ។ ណលើស្ព្ើ
ណនឹះណរៀតក្៏មានដចងព្ើរាំហាំក្មចើ ស្រិធិអ្ាំោចស្ណប្មចក្មចើ ជណប្មើស្ននការស្ងប្បាក្់ កាតព្វក្ិចចអ្តិថិជន ណហើយណគ្នល
នណយាបាយណនឹះ ប្តូវបានរណតញ ឹះរោត លែល់រញគគលិក្ នងិមញខង្ករទាាំងអ្ស្់ក្នញងប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ 
បានយលែ់រងផ្ងដែរ។ 

 គណៈកម្មកាេឥណទាន 
 ណគ្នលនណយាបាយឥណទាន គឺបានក្ាំណតព់្ើមញខង្ករននគណៈក្មែការឥណទាន ដែលមានតួនារើប្តួតព្និិតយ
ែាំណណើ រការស្ិក្ា និងវាយតនមាក្មចើ ព្និិតយណ ើងវញិ និងអ្នញម័តក្មចើដែលស្ាិតក្នញងរាំហាំននស្ិរធិអ្ាំោចស្ណប្មចររស្់
ខាួនផ្ងដែរ។ មញខង្ករណនឹះរណងកើតណ ើងណែើមបើជប្មុញឲ្យមានគញណភាព្ននការស្កិ្ា និងវាយតនមាក្មចើ និងព្ប្ងរងគញណ
ភាព្ននការផ្តល់ក្មចើផ្ងដែរ។ ណលើស្ព្ើណនឹះ គណៈក្មែការឥណទានមានតនួារើ និងការររួលខញស្ប្តូវក្នញងការដក្តប្មវូ 
និងព្ប្ងរងប្រស្រិធភាព្ននការវាយតនមាក្មចើ និងការរណញ្ចញក្មចើ។ តនួារើទាាំងអ្ស្់ររស្គ់ណៈក្មែការឥណទានគឺ
រណងកើតណ ើងណែើមបើរក្ាស្ញវតាិភាព្ និងប្តតួព្ិនតិយព្ើហានិភយ័ក្នញងការផ្តល់ក្មចើ ណហើយគណៈក្មែការណនឹះមានស្មាជកិ្ 
ចាំនួន៤រូរស្ាំខាន់ៗ ដែលណប្ជើស្ណរ ើស្យក្ណចញព្ើដផ្នក្ណផ្សងៗក្នញងប្គរឹះស្ថា ន រមួរញ្ចូលទាាំងមញខង្ករឯក្រាជយ០១រូរផ្ង
ដែរ។ ស្មាជិក្ននគណៈក្មែការឥណទានមានរង្កា ញែូចខាងណប្កាម៖ 

1. អគ្គនាយក្  ជាប្រធានគ្ណៈក្ម្មការ 
2. នាយក្ប្រតិរតតិការ ជាសមាជិក្ 

3. ប្រធានហិរញ្ញវតថុ  ជាសមាជិក្ 

4. ទីប្រឹក្៉ាាឥណទាន ជាសមាជិក្ 

តួនារើ និង ការររលួខញស្ប្តវូររស់្គណៈក្មែការឥណទានមានែូចតណៅ៖ 
❖ ប្តួតព្ិនតិយណ ើងវញិនូវរប្មង់ដររររឥណទាន ប្រវតតិអាជើវក្មែ លាំហូរស្ថច់ប្បាក្់ និងណគ្នលរាំណងក្មចើ 
❖ ព្ិនិតយ នងិអ្នញម័តក្មចើដែលស្ាតិណៅក្នញងស្ិរធិអ្ាំោចននការអ្នញម័តក្មចើររស្ខ់ាួន 
❖ ធ្លនាថាណគ្នលនណយាបាយឥណទានប្តូវបានអ្នញវតតណព្ញណលញណោយរញគគលកិ្ទាាំងអ្ស្ ់
❖ ចញឹះប្តួតព្ិនិតយអ្តិថជិនែល់រើក្ដនាង 
❖ ផ្តល់ណយារល់ចាំណពាឹះការស្កិ្ា និងវាយតនមាក្មចើ និងការវាយតនមាប្រព្យរញ្ញច ាំ ប្ព្មទាាំងការង្កររណចចក្ណរស្

ែនរណរៀត 
❖ ផ្តល់ណយារល់ចាំណពាឹះការណធវើវណិស្ថធនក្មែណលើណគ្នលនណយាបាយឥណទាន 
❖ អ្នញម័តក្មចើដែលមានរាំហាំររក្ប្បាក្់ណលើស្ព្ើ $១០,០០០ ណ ើងណៅ 
❖ រាយការណ៍ជូនប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល។ 
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ដំបណើ េកាេស្កិា នខិវាយតផ្ម្ែឥណទាន 
ណែើមបើធ្លនាបាននូវភាព្ប្តរមប្តវូ  និងប្រស្ិរធភាព្ននការស្ិក្ា  និងវាយតនមាក្មចើ ណគ្នលនណយាបាយឥណទាន 

បានដចងលាំអ្ិតអ្ាំព្ើវធិើស្ថស្រស្តចាស្់ល្លស្ក់្នញងការស្ិក្ានងិវាយតនមាក្មចើមញនណព្លឈានែល់ការស្ណប្មចចិតតព្ើរោត
អ្នក្ជារព់ាក្់ព្័នធទាាំងអ្ស្់ដែលមានស្ិរធិអ្ាំោចស្ណប្មចក្មចើ។ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរណងកើតែាំណណើ រការចាំនួន១០ជាំហាន ដែល
តប្មូវឲ្យមស្រនតើឥណទាន ប្រធ្លនឥណទាន នាយក្ស្ថខាអ្នញវតតតាមឲ្យបានហែតច់ត់ រនាទ រព់្ើររួលបានស្ាំណណើ ស្ញាំក្មចើ
ព្ើអ្តិថជិន។ 

 ស្ទិធអិំណាចអនមុ្័តកម្ច ី
 ណគ្នលនណយាបាយឥណទាន គឺបានក្ាំណតស់្ិរធអិ្ាំោចននការអ្នញមត័ឥណទាន ររស្់អ្នក្ដែលមានស្ិរធិ
ណៅក្នញងការស្ណប្មចចតិតចាំណពាឹះរាំហាំក្មចើចាស្់ល្លស្់ក្នញង ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្។ ចាំណពាឹះអ្នក្ដែលមាន
ស្ិរធិអ្ាំោចអ្នញម័តក្មចើរមួមានៈ ប្រធ្លនឥណទាន នាយក្ស្ថខា នាយក្ប្រតិរតតកិារ អ្គគនាយក្ នងិគណៈក្មែការ
ឥណទាន។ ណគ្នលការណ៍ណនឹះគឺបានដរងដចក្តនួារើ និងផ្តល់អ្ាំោចននការអ្នញម័តក្មចើចាំណពាឹះរញគគលស្ាំខាន់ៗ ដែល
ជារ់ពាក្់ព្ន័ធនរងប្រតិរតតិការ និងធ្លនាគញណភាព្ឥណទានផ្ងដែរ។ ការដរងដចក្ស្រិធិអ្ាំោចននការអ្នញមត័ក្មចើ គឺ
ជាវធិើស្ថស្រស្តរណងកើនគញណភាព្រណញ្ចញក្មចើ ក្៏ែូចជាវធិើស្ថស្រស្តប្តួតព្និិតយ នងិប្គរ់ប្គងហានិភ័យដែលពាក្ព់្័នធនរងការ
រណញ្ចញក្មចើផ្ងដែរ។ 

 កាេប្តតួពនិិតយឥណទាន 
 ការប្តួតព្ិនតិយក្មចើព្ើរោត អ្នក្ប្គរ់ប្គងតាមលាំោរ់លាំណោយ គឺជាវធិើស្ថស្រស្តមួយដែលប្តូវបានអ្នញវតតណោយ
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណហើយការប្តួតព្និិតយណនឹះ គឺតប្មូវឲ្យអ្នក្ប្គរ់ប្គងដែលជារ់ពាក្់ព្័នធប្រតិរតតិការ 
រណងកើនស្ក្មែភាព្ប្តួតព្ិនិតយជាប្រចាំចាំណពាឹះក្មចើដែលបានរណញ្ចញរចួណហើយ ណៅក្នញងណគ្នលរាំណងការពារ និងដស្វងរក្
ការនគរនាាំ នងិការ ញរ តិគ្នន ក្នញងការផ្តល់ក្មចើ ដែលប្រប្ព្រតតិណោយរញគគលោមាន ក្់ដែលបានជារ់ពាក្ព់្័នធនរងការវាយ
តនមា នងិរណញ្ចញក្មចើ។ អ្នក្ដែលមានតួនារើក្នញងការប្តតួព្និិតយក្មចើរមួមានៈ នាយក្ប្រតរិតតិការ នាយក្ស្ថខា និង
ប្រធ្លនឥណទាន។ ក្នញងណគ្នលនណយាបាយឥណទានណនឹះ ការប្តួតព្ិនតិយក្មចើ គឺជាការណតត តស្ាំខាន់ណៅណលើការព្ិនិតយ
ស្ាំណញាំ ឯក្ស្ថរ និងចញឹះប្តតួព្ិនតិយអ្តិថជិនែល់រើក្ដនាង។  

 ឡដនកណំត់ផ្នកម្ច ី
 ណែើមបើជាដផ្នក្មួយ ននការប្គរប់្គងហានិភយ័ឥណទាន ការកាត់រនាយរាំហាំក្មចើ នងិការក្ាំណតរ់ាំហាំក្មចើ ជា
វធិ្លនការមួយដែលប្គរឹះស្ថា នបានណធវើណ ើង ក្នញងការកាតរ់នាយនូវហានិភយ័ននការផ្តល់ក្មចើផ្ងដែរ ណហើយក្មែវតាញននការ
កាត់រនាយរាំហាំក្មចើ ណធវើណ ើងណែើមបើរណងកើនចាំនួនអ្តិថជិន នងិ ស្ញខភាព្ននក្មចើផ្ងដែរ។ វធិើស្ថស្រស្តណនឹះអាចជួយរាំដរក្
ហានិភ័យណៅក្នញងក្រណើ ណក្ើតមានក្មចើយតឺយា៉ា វណប្ចើន ណប្ពាឹះវាអាចជួយការពារក្មចើររស្់ណយើងក្ញាំឲ្យមានហានភិ័យខពស្់
ណព្ក្។ ែូណចនឹះណហើយ ណរើរប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ព្ិចរោក្នញងការផ្តល់ក្មចើខាន តតូចជូនអ្តិថជិនររស្់
ខាួនណែើមបើកាត់រនាយនូវហានភិយ័ចាំណពាឹះប្រតិរតតកិារឥណទាន។  

 កាេកាត់េនថយហានិភយ័ឥណទាន 
 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណតត តណលើក្តាត ព្ើរយា៉ា ងស្ាំខាន់ៗណៅក្នញងការកាត់រនាយហានិភ័យឥណ
ទានររស្ខ់ាួន ណហើយក្តាត ទាាំង២ ដែលបានចូលរមួចាំដណក្យា៉ា ងស្ាំខាន់ ណៅក្នញងការកាត់រនាយហានិភ័យឥណទាន
រមួមានៈ អ្នក្ធ្លនាក្មចើ នងិប្រព្យោក្រ់ញ្ញច ាំ។ ចាំណពាឹះការព្ពិ្ណ៌នាអ្ាំព្ើក្តាត ស្ាំខានទ់ាាំង២មានរង្កា ញែូចតណៅៈ 
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▪ អ្នក្ធ្លនាក្មចើៈ អ្នក្ធ្លនាក្មចើជាក្តាត ែស៏្ាំខានម់ួយក្នញងចាំណោមក្តាត ស្ាំខាន់ៗណផ្សងៗណរៀតដែលបានចូលរមួ
រក្ាស្ញវតាិភាព្ននក្មចើររស្់ណយើង ណហើយណៅក្នញងការអ្នញវតតជាក្់ដស្តងប្គរ់អ្តថិិជនដែលបានអ្នញមត័ គឺមាន
អ្នក្ធ្លនាមាន ក្់ ឬព្ើរនាក្់ដែលយល់ប្ព្មផ្តិតស្ថន មណមនែធ្លនាណៅណលើក្ិចចស្នាធ្លនាស្ងប្បាក្់។ ការណរៀរចាំ
ក្ិចចស្នាស្ងប្បាក្់ គឺណធវើណ ើងណែើមបើធ្លនាថា អ្នក្ធ្លនាយល់ប្ព្មធ្លនាស្ងប្បាក្់ជាំនសួ្ទាាំងប្បាក្់ណែើម និង
ការប្បាក្់ ណៅណព្លដែលអ្នក្ខចើគ្នែ នលរធភាព្ស្ងប្បាក្ជូ់នែល់ប្គរឹះស្ថា នវញិ ប្ស្រណៅតាមក្ិចចស្នាចងការ
ប្បាក្់ ឬតារាងស្ងប្បាក្់ដែលប្គរឹះស្ថា នបានណចញជូន។ 

▪ ប្រព្យោក់្រញ្ញច ាំៈ ណែើមបើកាត់រនាយហានិភយ័ឥណទាន ប្គរអ់្តិថិជនទាាំងអ្ស្់ដែលចងប់ានក្មចើព្ើ ប្គរឹះស្ថា ន
មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ  ម.ក្ ប្តូវបានតប្មូវឲ្យោក្់ប្រព្យរញ្ញច ាំដែលជាដផ្នក្មួយណៅក្នញងការរក្ាស្ញវតាិភាព្ក្
មចើ។ ប្រព្យរញ្ញច ាំ ១០០% ដែលបានោក្់រញ្ញច ាំណោយអ្តិថជិន គឺណធវើណ ើងប្គរ់ប្រណភរផ្លិត ផ្លទាាំងអ្ស្់
ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ណហើយប្រព្យោក្់រញ្ញច ាំមានស្ញព្លភាព្ ដែលប្គរឹះស្ថា នយល់ប្ព្មររលួយក្ណនាឹះ គឺមាន
ណប្ចើនប្រណភរដផ្ែក្ណៅណលើ ផ្លតិផ្លឥណទាននើមួយៗររស្ប់្គរឹះស្ថា ន។ ជារូណៅ ប្រព្យរញ្ញច ាំស្ាំខាន់ៗដែល
ប្គរឹះស្ថា នបានយល់ប្ព្មររួលយក្រមួមានៈរណ័ណស្មាគ ល់យានយនតស្ប្មារ់ម៉ាូតូ រថយនត នងិឡានែរក្រាំនិញ 
ប្ព្មទាាំងរាង់ែើ។ ប្រព្យោក្រ់ញ្ញច ាំទាាំងអ្ស្់ប្តូវមានភាព្ប្ស្រចារ់ប្តរមប្តូវ នងិមានតនមាតាមរើផ្ារជាក្់ដស្ត
ង ដែលប្តូវបានស្កិ្ា និងវាយតនមាយា៉ា ងប្តរមប្តូវព្ើរញគគលកិ្ដែលមានជាំនាញររស្់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ 
ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្។ ណលើស្ព្ើណនឹះណរៀត ការណធវើផ្លណធៀររវាងក្មចើ និងតនមាប្រព្យរញ្ញច ាំ គឺជាចាំណញ ចែ៏ស្ាំខាន់ពាក្់
ព្័នធណៅនរងប្រព្យរញ្ញច ាំដែលនរងប្តូវបានព្ចិរោ យា៉ា ងលែតិលែន់ មញនណព្លស្ណប្មចផ្តលក់្មចើ។ 

▪ ឯក្ស្ថរក្មចើៈ ប្គរឯ់ក្ស្ថរក្មចើទាាំងអ្ស្់ប្តូវបានរក្ារញក្ណោយប្រុងប្រយត័ន ណោយមស្រនតើរែឋបាលតាមស្ថខា
នើមួយៗ ណហើយប្គរឹះស្ថា នបានអ្នញវតតជណប្មើស្ព្ើរដររ ក្នញងការរក្ារញក្រមួមានៈ រក្ារញក្ឯក្ស្ថររ រងមួយដផ្នក្ 
និងឯក្ស្ថររនម់ួយដផ្នក្ផ្ងដែរ។ ចាំណពាឹះឯក្ស្ថររ រងប្តូវបានរក្ារញក្ក្នញងរូស្ញវតាិភាព្ នងិប្គរ់ប្គងរក្ារញក្ 
ជាឯក្ស្ថរកាលរបវតតផិ្ងដែរ។ ចាំដណក្ឯក្ស្ថររន់ប្តូវបានរក្ារញក្ក្នញងរិននន័យក្ញាំព្យូរ័រ តាមរយៈការណស្កន
ប្គរ់ឯក្ស្ថរដែលពាក្់ព្័នធបានទាន់ណព្លណវល្ល។ ក្នញងណនាឹះដែរ ទាាំងឯក្ស្ថររ រង និងរន់ប្តូវបានប្គរ់ប្គង
ណោយប្រព្័នធក្ញាំព្យូររ័រ ដែលណធវើឲ្យមស្រនតើរែឋបាលង្កយប្ស្ួលណៅក្នញងការតាមោន និង ទាញយក្រិននន័យប្ត
 រ់មក្វញិបានតាមតប្មូវការ។ ឯក្ស្ថរក្មចើគឺប្តូវបានររលួស្ថគ លថ់ា ជាប្រណភរឯក្ស្ថរស្ាំខាន់រាំផ្ញតដែល
អាចផ្តលភ់ស្តញតាង និងរញ្ញច ក្ព់្ើភាព្ប្តរមប្តូវថា អ្តថិិជនបានខចើប្បាក្់ព្ើប្គរឹះស្ថា ន ណហើយឯក្ស្ថរទាាំងណនឹះក្៏
ណធវើណ ើងណែើមបើណធវើឲ្យប្ស្រតាមចារ់ននក្ិចចប្ព្មណប្ព្ៀង រវាងភាគើទាាំងព្ើរផ្ងដែរ។ 

▪ ប្រព័្នធប្គរ់ប្គងព័្ត៌មានៈ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បាននិងក្ាំព្ញងណប្រើប្បាស្់ប្រព្័នធដែលមាន
ណឈាែ ឹះថា MB9 ដែលជាប្រព្ន័ធព្័ត៌មានវរិាដែលមានតួនារើប្គរ់ប្គង នងិក្ត់ប្តាប្រតិរតតិការឥណទាន។ 
រហូតមក្ែល់រចចញរបននណនឹះ ណយើងណជឿជាក្ថ់ា ប្រព្័នធ MB9 គឺជាប្រព្័នធមួយដែលផ្តល់រាំនញក្ចិតត នងិព្័តម៌ានែ៏
ប្តរមប្តូវក្នញងការប្គរ់ប្គងក្មចើ។ ប្រព្័នធណនឹះអាចជយួផ្លតិនូវរិននន័យបានណប្ចើនណៅតាមតប្មូវការររស្់ណយើង 
ណហើយជាប្រព្ន័ធដែលអាចរញ្ចូលរិនននយ័ចប្មឹុះ រវាងព្័ត៌មានក្មចើនិងប្រព្័នធគណណនយយដែលអាចមានស្មតា
ភាព្ ក្នញងការជប្មញុប្រស្រិធភាព្ននការង្ករបានណលឿនផ្ងដែរ។ MB9 គឺជាប្រព្័នធស្នូលមួយ ដែលអាចជួយ
ព្ប្ងរងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន តាមរយៈស្មតាភាព្ណៅក្នញងការតាមោនក្ាំណត់ប្តាឥណទាន ជា
ព្ិណស្ស្ គឺរបាយការណ៍យតឺយា៉ា វប្រចាំនថៃ និងរបាយការណ៍ស្ាំខាន់ែនរណរៀត ប្ស្រណព្លជាមួយគ្នន ណនឹះដែរ 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានចត់តាាំងរញគគលស្ាំខាន់ៗ ដែលមានររព្ិណស្ថធន៍ជាណប្ចើនឆ្ន ាំ ក្នញង
ការណប្រើប្បាស្់ប្រព្ន័ធរណចចក្វរិា ឲ្យររួលរនទញក្ប្គរ់ប្គងប្រព្័នធ MB9 ណនឹះផ្ងដែរ។ 
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▪ ណគ្នលការណ៍ដណនាាំក្នញងការផ្តល់ក្មចើៈ ប្គរឹះ ស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ គជឺាស្មា ជកិ្ននស្មាគមមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញក្មពញជា (CMA) ណគ្នលការណ៍ដណនាាំក្នញងការផ្តល់ក្មចើ គឺប្តូវបានអ្នញម័តណោយ CMA ណហើយប្តូវ
បានោក្់ណចញឲ្យស្មាជិក្ទាាំងអ្ស្់អ្នញវតត។ ណែើមបើប្គរ់ប្គងហានិភ័យក្នញងការផ្តល់ក្មចើប្គរឹះស្ថា ន មើប្ក្ហូរិញ្ញ
វតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដតងដតបានអ្នញ ណល្លមយា៉ា ងខាជ រ់ខជួនណៅតាមណគ្នលការណ៍ននការផ្តល់ក្មចើណនឹះណហើយ
ឧរក្រណ៍ណនឹះប្តូវបាន ណប្រើប្បាស្់ែូចគ្នន នរង លរធផ្លប្រតិរតតិការឥណទាន ក្៏ែូចជាការប្តួតព្ិនតិយហានិ
ភ័យក្នញងការផ្តលក់្មចើផ្ងដែរ។ ែូណចនឹះ ណយើងយក្ចតិតរញក្ោក្់ចាំណពាឹះក្មចើ ណធៀរណៅនរងប្បាក្់ចាំណូល វធិ្លន
ចាំណពាឹះការផ្តល់ក្មចើប្តួតជានគ់្នន  រាំដររាំរលួក្មចើចាំណពាឹះមាច ស្់រាំណញ ល ណហើយនិងស្នទស្សន៍ហានភិ័យក្មចើ។
ឧរក្រណ៍ទាាំងណនឹះនរងជួយណប្ក្ើនរ ាំលរក្ែល ់ប្រព្យខ្ញ ាំ ឲ្យមានការប្រុងប្រយត័ន ចាំណពាឹះការស្ណប្មចចិតតក្នញងការផ្ត
ល់ក្មចើែល់អ្តិថិជនផ្ងដែរ។ 

▪ ការដឆ្ក្CBC : ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ គឺជាប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញប្ស្រចារ់ដែលររួលបាន
អាជ្ារណ័ណព្ើធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា និងជាស្មាជិក្ររស្ប់្ក្មុហ ញន ណប្ក្ឌើត រយ ៉ាូរូ ណខមរូឌា (CBC) ផ្ងដែរ។ 
ណែើមបើការពារហានភិ័យ ដែលអាចណក្ើតមានណ ើងណៅក្នញងការផ្តល់ក្មចើ អ្នក្ោក្់ពាក្យណស្នើស្ញាំក្មចើទាាំងអ្ស្់ប្តូវ
បានណស្នើស្ញាំឲ្យចញឹះក្ិចចប្ព្មណប្ព្ៀងដចក្រ ាំដលក្ព្័ត៌មានឥណទាន ដែលអាចអ្នញញ្ញញ តឲ្យប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ 
ប្រព្យ ខ្ញ ាំ ម.ក្ មានស្ិរធិដឆ្ក្CBCណែើមបើប្រមូលព្ត័៌មានរដនាមពាក្់ព្ន័ធណៅនរងប្រវតតិររស្់អ្នក្ខចើប្បាក្់ផ្ងដែរ។ 
ការណធវើដររណនឹះគឺអាចជួយែល់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ឲ្យមានភាព្ង្កយប្ស្ួលក្នញងស្ណប្មចថា
ណតើ គួរផ្តល់ក្មចើជូនែល់អ្តថិិជន ឬអ្ត់? ចាំណពាឹះការណធវើប្រតរិតតិការរចចញរបនន ណយើងបានអ្នញណល្លមណព្ញណលញ 
ប្ស្រតាមលក្ខខណឌ ដែលបានតប្មូវឲ្យដឆ្ក្ CBC ប្គរអ់្តថិិជនទាាំងអ្ស្ម់ញនណព្លផ្តល់ក្មចើ។ ប្រព្ន័ធ CBC 
បានចូលរមួចាំដណក្យា៉ា ងស្ាំខាន់ ណៅក្នញងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន ក្៏ែូចជាការធ្លនានូវគញណភាព្
ក្មចើណៅក្នញងប្គរឹះស្ថា នទាាំងប្ស្ុងផ្ងដែរ។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
34 

១៥. អភិបាលកចិច

ប្កុម្ប្េឹកាភិបាល 
 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានប្ក្មុប្ររក្ាភបិាលដែលខាា ាំងកាា  ណហើយណែើរតនួារើយា៉ា ងស្ាំខាន់
ណែើមបើធ្លនាថាប្គរឹះស្ថា នប្រក្រស្ក្មែភាព្មើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញណោយប្រកាន់ខាជ រ់នូវប្ក្មស្ើលធម៌វជិាជ ជើវៈខពស្់ នងិណគ្នរព្តាម
ររោឋ នននរររបញ្ញតតនិានាដែ។ ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលបានចូលរមួចាំដណក្យា៉ា ងណប្ចើនក្នញងការស្ណប្មចចតិតព្ើយញរធស្ថស្រស្ត 
ប្តួតព្ិនតិយណគ្នលនណយាបាយ និងរណងកើនអ្ភិបាលក្ចិចអាជើវក្មែ។ ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលបានណរើក្ក្ិចច
ប្រជញាំស្ថមញ្ញយា៉ា ងណរៀងទាត ់ ប្ស្រតាមកាលវភិាគប្រចាំឆ្ន ាំណែើមបើព្ិភាក្ាអ្ាំព្ើប្រតិរតតិការររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ដស្វងរក្នូវ
ជណប្មើស្ណៅក្នញងការណោឹះប្ស្ថយរញ្ញា ប្រឈម និងក្ាំណតយ់ញរធស្ថស្រស្តស្នូល ស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការរយៈណព្លដវងររស្់
ប្គរឹះស្ថា នផ្ងដែរ។  
 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលដែលមានស្មតាភាព្ខាា ាំង និងររព្ិណស្ថធន៍      
រយៈណព្លជាណប្ចើនឆ្ន ាំ ដែលមានចាំណណឹះែរងរូលាំរូល្លយពាក្់ព្័នធណៅនរងការែរក្នាាំស្ថជើវក្មែ ជាព្ិណស្ស្វសិ្យ័ហរិញ្ញ
វតាញ។ អ្ភិបាលទាាំងអ្ស្ ់គឺជារញគគលដែលមានក្ប្មិតវរបធមខ៌ពង់ខពស្ ់នងិជារញគគលដែលមានណក្រ ត ិ៍ណឈាែ ឹះលបើលាញក្នញង
ស្ងគម ដែលររួលស្ថគ ល់ណោយប្ក្ុមហ ញនអាជើវក្មែក្នញងប្រណរស្ក្មពញជា។ 
 

ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលមានស្មាស្ភាព្ចាំនួន០៣រូរ ែូចខាងណប្កាម៖  
1. ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច ប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល 
2. ណល្លក្ លរម ស្ញជាតិ អ្ភបិាល 
3. ណល្លក្ ោ ស្ញធើ អ្ភិបាល 

 
តួនារើ នងិការររួលខញស្ប្តូវររស្់ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលរមួមានៈ 
▪ រណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត និងណគ្នលណៅប្គរឹះស្ថា ន អ្នញណល្លមណៅតាមរររបញ្ញតតិររស្់ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ផ្តល់រសិ្ណៅជាយញរធស្ថស្រស្ត នងិប្តួតព្និិតយ ណគ្នលនណយាបាយ និងនើតិវធិើនានា 
▪ ប្តួតព្ិនតិយណលើអ្ភិបាលក្ិចចស្ថជើវក្មែររស្់ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ផ្តល់រសិ្ណៅជាយញរធស្ថស្រស្តែល់ថាន ក្់ប្គរ់ប្គង 
▪ ចូលរមួចាំដណក្ការពារ នងិធ្លនានូវនិរនតរភាព្ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ 

 

អភិបាលឯករាជ្យ 
 ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ មានអ្ភបិាលឯក្រាជយចាំនួន០១រូរ ដែលជាប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលឯក្រាជយ
ររួលរនទញក្ស្វនក្មែ នងិប្រតរិតតិតាម ក្នញងប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ។ អ្ភិបាលឯក្រាជយណែើរតួនារើយា៉ា ង
ស្ាំខាន់ក្នញងការជប្មញុឲ្យមានឯក្រាជយភាព្ ក្នញងក្ិចចប្រជញាំប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល ណប្ៅព្ើចាំណណឹះែរង និងជាំនាញរណចចក្ណរស្
ដែលមញខង្ករណនឹះមាន។ អ្ភបិាលឯក្រាជយមានកាតព្វក្ចិចគ្នាំប្រឲ្យមានររោឋ នក្ប្មិតខពស្់ននស្ញចរតិភាព្ និងភាព្
ណស្ថែ ឹះប្តង់ ណហើយជប្មញុឲ្យមានរាំនាក្រ់ាំនងលែ ក្នញងក្ិចចប្រជញាំប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល។ ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលឯក្រាជយប្តូវអ្នញ
វតតស្តង់ោរននការយក្ចតិតរញក្ោក្់ និងជាំនាញដតមួយចាំណពាឹះតួនារើររស្់ខាួនក្នញងប្ក្ុមហ ញន ឲ្យែូចអ្វើដែលខាួនបានអ្នញ
វតតណៅក្ដនាងណផ្សងដែរ។ អ្ភបិាលឯក្រាជយរមួទាាំងប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល មានតនួារើស្ប្មរស្ប្មួលក្ិចចប្រជញាំ ណែើមបើ
ជប្មុញឲ្យស្មាជិក្ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលយក្ចិតតរញក្ោក្់ ចាំណពាឹះលរធផ្លការង្ករររស្់ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល។ ណលើស្ព្ើណនឹះ 
អ្ភិបាលឯក្រាជយប្តូវបានរ ាំព្រងថា នរងចូលរមួយា៉ា ងណព្ញណលញណៅក្នញងនាមជាស្មាជិក្គណៈក្មែការននប្ក្មុប្ររក្ាភិ
បាលដែលបានដតងតាាំង និងររួលតនួារើជាប្រធ្លនគណៈក្មែការណៅណព្លមានការដតងតាាំងណក្ើតណ ើង។ 
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ភារក្ិចចររស់្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលឯក្រាជយមានែូចខាងណប្កាម៖ 
▪ ជួយគ្នាំប្រែល់ប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល អ្គគនាយក្ នាយក្ប្រតិរតតិ ណៅក្នញងការណលើក្ក្មពស្់គញណតនមា

ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ចូលរមួចាំដណក្អ្ភិវឌឍយញរធស្ថស្រស្ត 
▪ ចូលរមួប្រជញាំប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលតាមការណស្នើស្ញាំររស្់ប្គរឹះស្ថា ន 
▪ ររួលរនទញក្ជាប្រធ្លនគណៈក្មែការស្វនក្មែ 
▪ រណងកើត នងិ ណរៀរចាំរចនាស្មព័នធគណៈក្មែការស្វនក្មែ និងប្ក្មុស្វនក្មែនផ្ទក្នញង 
▪ ព្ិនិតយ នងិ វាយតនមាលាំហូរការង្ករគណៈក្មែការស្វនក្មែ យា៉ា ងណហាចោស្១់ណលើក្ណៅណរៀងរាល់៣ឆ្ន ាំមតង 

ឬញរក្ញារជ់ាងណនឹះ តាមក្រណើ ចាំបាច ់
▪ ណរៀរចាំដផ្នការស្ក្មែភាព្ការង្ករប្រចាំឆ្ន ាំស្ប្មារ់គណៈក្មែការ 
▪ ប្តួតព្ិនតិយការប្រតរិតតិចាំណពាឹះដផ្នការការង្ករ ណហើយប្តួតព្និិតយណ ើងវញិនូវភាព្ចាំបាចស់្ប្មារ់ការដក្ដប្រ

ោមួយ 
▪ រាយការណ៍ជូនប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលស្តើព្ើការង្ករររស្់គណៈក្មែការឲ្យបានទាន់ណព្លណវល្ល និងប្តរមប្តូវ 
▪ ផ្តល់ឳកាស្ឲ្យស្មាជិក្ទាាំងអ្ស្់ររលួបានការរណតញ ឹះរោត លរដនាម 
▪ ណរើក្ក្ិចចប្រជញាំគណៈក្មែការ យា៉ា ងណហាចោស្់ឲ្យបាន១ឆ្ន ាំមតង 
▪ ធ្លនាថាគណៈក្មែការណនឹះបានអ្នញវតតមញខង្ករណព្ញណលញ អ្នញណល្លមតាមរររបញ្ញតតដិែលបានោក្់ណចញ

ណោយធនាគ្នរជាតិននក្មពញជា។ 
គណៈកម្មកាេប្េតេិតត ិ

 គណៈក្មែការប្រតិរតតិប្តូវបានរណងកើតណ ើងណែើមបើតប្មង់រសិ្ណៅការង្ករ នងិែរក្នាាំណលើការអ្នញវតតណគ្នលនណយា 
បាយ ណហើយនិងនើតិវធិើនានាររស្់ថាន ក្់ប្គរ់ប្គង ដែលបានអ្នញម័តណោយប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល។ មញខង្ករណនឹះណែើរតួនារើ
ស្ក្មែ នងិមានអ្ាំោចប្គរប់្គងណលើប្រតិរតតិការទាាំងមូលររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ គណៈក្មែការណនាឹះណែើរតួនារើជាំនសួ្ឲ្យ
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលជាលក្ខណឹះរណោត ឹះអាស្នន ស្ប្មារ់រាល់ការណធវើណស្ចក្តើស្ណប្មចលក្ខណឹះរនាទ រោ់មួយប្តូវបាន
ណធវើណ ើង។ ចាំណពាឹះតួនារើ និងការររួលខញស្ប្តូវររស្់គណៈក្មែការណនឹះរមួមានៈ  

▪ ប្តួតព្ិនតិយណលើការអ្នញវតតការង្ករររស្់ប្គរឹះស្ថា នទាាំងប្ស្ងុ 
▪ រណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត ណគ្នលនណយាបាយ និងនើតិវធិើនានា 
▪ ផ្តល់ណយារល់ពាក្ព់្័នធការអ្នញវតតការង្ករប្រចាំនថៃ 
▪ ប្តួតព្ិនតិយលរធផ្លប្រតិរតតកិារ 
▪ ក្ាំណត់អ្តតស្ញ្ញញ ណ ស្កិ្ា និងវាយតនមាហានិភ័យ 
▪ ប្តួតព្ិនតិយ និងវាយតនមាអ្ាំព្ើការរ ើក្ចណប្មើនននយញរធស្ថស្រស្ត ណគ្នលណៅ នងិគាំនតិផ្តួចណផ្តើម 
▪ ប្គរ់ប្គង និងរង្កា ញលរធផ្លប្រតិរតតិការប្រចាំឆ្ន ាំជូនប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល។ 

ស្មាស្ភាព្ននគណៈក្មែការប្រតិរតតិប្តូវរណងកើតណ ើងណោយមានមញខង្ករែូចជាៈ អ្គគនាយក្ នាយក្ប្រតរិតតិ
ការ ប្រធ្លនហរិញ្ញវតាញ នងិនាយក្ស្ថខា។ ព្ត័៌មានលាំអ្ិតអ្ាំព្ើស្មាស្ភាព្គណៈក្មែការប្រតិរតតមិានែូចតណៅៈ 

- ណល្លក្ ដាន់ ឈខឹ  ប្រធ្លនគណៈក្មែការ 
- ណល្លក្ បអៀម្ វាស្នា  ស្មាជិក្ 
- ណល្លក្ ស្ខួ ស្ហីា  ស្មាជិក្ 
- ណល្លក្ បសាម្ ហ ុយ  ស្មាជិក្ 
- ណល្លក្ ឈកូ ស្ជុាតិ  ស្មាជិក្ 
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គណៈកម្មកាេប្គេ់ប្គខសាខា 
គណៈក្មែការប្គរ់ប្គងស្ថខាប្តូវបានរណងកើតណ ើងណៅតាមស្ថខានើមយួៗ ណែើមបើររលួខញស្ប្តូវក្នញងការែរក្នាាំ 

និងប្គរ ់ ប្គងប្រតិរតតកិាររមួប្រចាំស្ថខា ណហើយគណៈក្មែការណនឹះ ណែើរតួនារើជារណោត ឹះអាស្ននជាំនួស្ឲ្យគណៈក្មែ
ការប្រតិរតត ិ និងអ្គគនាយក្ចាំណពាឹះរាល់ណស្ចក្តើស្ណប្មចោមួយក្នញងក្ប្មតិស្ថខា រ៉ាញដនតចាំបាច់ប្តូវដតរាយការណ៍ជា
មញន ជូនគណៈក្មែការប្រតិរតតិ និងអ្គគនាយក្។ គណៈក្មែការណនឹះមានតួនារើប្តួតព្និិតយប្រតិរតតិការតាមស្ថខា អ្នញ
វតតណគ្នលនណយាបាយ ណធវើដផ្នការ និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ ស្មាស្ភាព្គណៈក្មែការប្គរ់ប្គងស្ថខាគឺបានយក្
ណចញព្ើរចនាស្មព័នធថាន ក្់ស្ថខាដែលមានប្ស្ថរ់ែូចជា នាយក្ស្ថខា ប្រធ្លនឥណទាន គណណនយយក្រ និងរញគគលកិ្  
ស្ាំខាន់ៗតាមស្ថខានើមួយៗ។ ជារមួ នាយក្ស្ថខា គឺជាប្រធ្លនគណៈក្មែការ ណហើយគណៈក្មែការណនឹះមានស្មាជកិ្
ចរ់ព្ើ៣ែល៥់ររូ អាប្ស្យ័ណៅណលើរាំហាំននស្ថខានើមួយៗ។ 

តួនារើ និងការររួលខញស្ប្តវូររស់្គណៈក្មែការប្គរ់ប្គងស្ថខាមានរង្កា ញែូចតណៅៈ 
▪ ប្រមូលព្ត័៌មាននានាដែលជារ់ពាក្់ព្ន័ធនរងប្រតិរតតកិារស្ថខា 
▪ ចូលរមួរណងកើតយញរធស្ថស្រស្ត 
▪ ជួយគ្នាំប្រប្រតិរតតកិារស្ថខាណែើមបើធ្លនាឲ្យប្រតិរតតិការស្ថខាមានគញណភាព្ និងប្រស្ិរធភាព្ 
▪ រណងកើនស្ក្មែភាព្ប្តួតព្ិនិតយប្រតិរតតកិារស្ថខា 
▪ ដចក្ចយព្ត័៌មាននានាជូនរញគគលិក្តាមស្ថខា។
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១៦. សាច់បរឿងអតថិិជនបជាគជយ័ 

 ណល្លក្ ណ ង វសិ្ថល អាយញ ៣១ នងិ អ្នក្ប្ស្ើ ស្ថយ លក្ខោិ អាយញ ៣១ ឆ្ន ាំ ស្ព្វនថៃក្ាំព្ញងរស្់ណៅក្នញងភូមិវតត
រ ាំែួល ស្ង្កក ត់ចាំការស្ាំណរាង ណខតតបាតែ់ាំរង ណហើយព្កួ្ណគជារតើប្រព្នធនរងគ្នន ណោយមានកូ្នចាំនួន២នាក្ក់្នញងប្គសួ្ថរ។ 
ព្ួក្ណគបានប្រក្រមញខរររជាអ្នក្លក្ស់្ាំណលៀក្រាំពាក្ ់ចនឆ្ន ាំង នងិស្មាភ រឹះផ្ទឹះបាយ តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៤។ ព្កួ្ណគបាន
ប្រក្រមញខរររណនឹះជាណលើក្ែាំរូងតាមរយៈរូរស្័ព្ទនែ ណោយែរក្តាមម៉ាូតូ។ ចរ់តាាំងព្ើចរ់ណផ្តើមប្រក្ររររណនឹះរចួ អាជើវ
ក្មែររស្ព់្ួក្ណគបានរ ើក្ចណប្មើនណប្ចើន ណហើយព្កួ្ណគប្តូវការណែើមរញនរដនាម នងិមណធាបាយែរក្ជញ្ជូ នផ្ងដែរ។ 
 ណល្លក្ វសិ្ថល នងិ អ្នក្ប្ស្ើ លក្ខិោ បានណប្រើប្បាស្់ប្បាក្ក់្មចើព្ើប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចរ់
តាាំងព្ើឆ្ន ាំ២០១៨។ ចាំណពាឹះក្មចើណលើក្រើ១ ព្ួក្ណគបានខចើប្បាក្ច់ាំនួន ៧,០០០ ែញល្លា រអាណមរកិ្ស្ប្មារ់ណធវើជាណែើមរញន និង
រិញរថយនតណែើមបើជប្មញុការលក្់ររស្់ព្ួក្ណគ។ ណប្កាយព្ើអាជើវក្មែមានែាំណណើ រការលែ ព្កួ្ណគបានខចើប្បាក្់ណៅវគគរើ២ព្ើ 
ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចាំននួ១២,០០០ែញល្លា រអាណមរកិ្។ ក្មចើវគគរើ២ណនឹះគឺណប្រើប្បាស្់ស្ប្មារ់ណធវើជាណែើម
រញនរដនាមររស្ព់្ួក្ណគផ្ងដែរ ណល្លក្ វសិ្ថល នងិអ្នក្ប្ស្ើ លក្ខិោ គឺជាអ្តិថិជនលែដែលរងស់្ងប្បាក្ប់ានលែ និង
ណរៀងទាត់ ណហើយព្ួក្ណគមានលរធភាព្ប្គរ់ប្គ្ននក់្នញងការស្ងប្បាក្់ជូនប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ។ 
 ណល្លក្ វសិ្ថល បានណរៀររារថ់ា « ចរ់តាាំងព្ើខ្ញ ាំបានណប្រើប្បាស្់ប្បាក្ក់្មចើព្ើ ប្រព្យខ្ញ ាំ អាជើវក្មែររស្់ខ្ញ ាំមាន
ែាំណណើ រការលែ ណហើយស្ថា នភាព្ប្គួស្ថរររស្់ខ្ញ ាំក្៏កាន់ដតធូរធ្លរផ្ងដែរ។ រចចញរបននណនឹះ ខ្ញ ាំណៅស្លស់្មតញលយប្បាក្់ណែើម
ចាំនួន ១០,០០០ ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណហើយខ្ញ ាំព្តិជាមានការណជឿជាក្់ជាមួយអាជើវក្មែ និងប្បាក្់ចាំណូលររស្់ខ្ញ ាំ » ។  
 ជាចញងណប្កាយ ខ្ញ ាំព្ិតជាស្រាយចិតតដែលជើវតិខ្ញ ាំ និងប្គសួ្ថរររស្់ខ្ញ ាំមានការតា ស្់រតូរដររវជិជមាន និងរ ើក្
ចណប្មើនលូតល្លស្់ដររណនឹះ។ ខ្ញ ាំក្៏សូ្មអ្រគញណែល់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលបានផ្តល់ណស្វាក្មែលែ 
និងរាំនាក្់រាំនងលែ ជារើរញក្ចតិតចាំណពាឹះប្ក្ុមប្គួស្ថរររស្់ខ្ញ ាំ ណហើយខ្ញ ាំនរងរនតគ្នាំប្រ និងណប្រើប្បាស្់ផ្លិតផ្ល និងណស្វា
ក្មែររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ រនតណៅមញខណរៀត។ 

បោក បែង វសិាល នងិអនកគសី សាយ លកខណិា 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
38 

 ណល្លក្ ណអាត ស្ញើ អាយញ៥៥ នងិអ្នក្ប្ស្ើ ណញាក្ យួន អាយញ ៤៧ ព្ួក្ណគជារតើប្រព្នធដែលក្ាំព្ញងរស្់ណៅភូមិកូ្ន
ណប្កាល ស្ង្កក ត់ស្ាំណរាង ប្ក្ុងស្ាំណរាង ណខតតឧតតរមានជ័យ។ ប្ក្ុមប្គួស្ថរព្កួ្ណគទាាំងព្ើរមានកូ្នចាំននួ៦នាក្់ ណហើយក្នញង
ណនាឹះកូ្នប្រុស្ចាំនួន០៥នាក្់ ណហើយព្ួក្ណគប្រក្រមញខរររជាក្ស្ិក្រចរត់ាាំងព្ើឆ្ន ាំ១៩៧៩។ 
 ណល្លក្ ស្ញើ និងអ្នក្ប្ស្ើ យួន ចរ់ណផ្តើមខចើប្បាក្់ព្ើ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចរ់ព្ើឆ្ន ាំ២០១៦។ 
ចាំណពាឹះប្បាក្ក់្មចើវគគរើ១ ព្កួ្ណគទាាំងព្ើរបានខចើប្បាក្ច់ាំនួន ២០,០០០ ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណែើមបើយក្ណៅរញិប្តាក្់រ័រមួយ
ណប្គឿង ស្ប្មារ់ប្រក្រការង្ករក្ស្ិក្មែណលើែើចាំការស្ថវ យ និងែាំ ូងមើ។ ព្កួ្ណគអាចររលួបានក្មចើណនឹះ តាមរយៈមស្រនតើ
ឥណទានររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលបានចញឹះផ្សព្វផ្ាយអ្ាំព្ើផ្លិតផ្ល នងិណស្វាក្មែ។ ណប្កាយព្ើ 
បានរងស់្ងរចួចាំណពាឹះវគគរើ១ ព្ួក្ណគបានស្ណប្មចចិតតខចើប្បាក្វ់គគរើ២រនតព្ើប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណែើមបើ
រិញប្តាក្់រ័រមួយណប្គឿងណរៀត ណៅឆ្ន ាំ២០២០។ ស្ប្មារ់វគគរើ២ណនឹះ ព្ួក្ណគបានខចើប្បាក្់ចាំននួ ១៣,០០០ ែញល្លា រអាណម
រកិ្ណហើយរចចញរបននណនឹះព្ួក្ណគមានែើដប្ស្ចាំនួន៣ហកិ្តា នងិចាំការស្ថវ យ នងិែាំ ូងមើចាំននួ១៥ហកិ្តាផ្ងដែរ។ ណល្លក្ 
ណអាត ស្ញើ និងអ្នក្ប្ស្ើ ណញាក្ យួន គឺជាអ្តិថជិនដែលមានស្កាត នញព្ល ណហើយមានលរធភាព្ខពស្ក់្នញងការរង់ស្ងប្ត
 រ់មក្វញិបានទាន់ណព្លណវល្ល។ 

បោក បោត សុី និង អនកគសី បោក យួន 
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 ណល្លក្ ណអាត ស្ញើ បានណរៀររារថ់ា « រចចញរបននណនឹះ ស្មតញលយប្បាក្់ណែើមររស្់ខ្ញ ាំ គឺណៅស្ល់ចាំនួន ១២,៣៧០ 
ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណហើយណប្កាយព្ើខ្ញ ាំបានរិញប្តាក្រ់័រមួយណរៀត វាបានផ្តលភ់ាព្ង្កយប្ស្ួលែល់ខ្ញ ាំខាា ាំងោស្់។ មា៉ាង
វញិណរៀត ភជួររាស្់ែើររស្់ខ្ញ ាំរចួរាល់ ខ្ញ ាំអាចណឆ្ាៀតស្ញើឈនួលភជួររាស្់ែើឲ្យអ្នក្ភូមិណែើមបើររលួបានប្បាក្់ចាំណូលរដនាមណរៀត  
ដែលណនឹះគឺជាឳកាស្លែស្ប្មារ់ប្ក្ុមប្គសួ្ថរររស្់ខ្ញ ាំដែលអាចរក្ប្រភព្ប្បាក្់ចាំណូលរដនាមបាន។ ខ្ញ ាំណជឿជាក្ថ់ា ខ្ញ ាំ
ព្ិតជាមានលរធភាព្ប្គរ់ប្គ្ននក់្នញងការរងស់្ងប្ត រ់វញិ ណោយស្ថរខ្ញ ាំមានប្រភព្ប្បាក្់ចាំណូលរដនាមព្ើចាំការស្ថវ យ 
និងចាំការែាំ ូងមើររស្់ខ្ញ ាំ » ។ ណល្លក្ ស្ញើ បានណរៀររាររ់នតណរៀតថា « ខ្ញ ាំ និងប្ក្មុប្គួស្ថរររស្់ខ្ញ ាំមានការស្រាយចិតត
យា៉ា ងខាា ាំងចាំណពាឹះការរ ើក្ចណប្មើនររស្់ប្គួស្ថរខ្ញ ាំ ណហើយសូ្មអ្រគញណែល ់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែល
បានផ្តលឳ់កាស្ែល់រូរខ្ញ ាំឲ្យររួលបានក្មចើស្ប្មារ់រញិប្តាក្់រ័រណនឹះ។ ខ្ញ ាំស្នាថានរងរនតណប្រើប្បាស្់ប្បាក្ក់្មចើព្ើ ប្គរឹះ 
ស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណហើយសូ្មជូនព្រឲ្យប្គរឹះស្ថា នររលួបានណជាគជ័យរនតណៅមញខណរៀតជានិរនតរ»៍ ។ 

ណល្លក្ ថាវ ស្ថគូរ ើ អាយញ ៣០ឆ្ន ាំ និងអ្នក្ប្ស្ើ ណស្ៀត រស្ែើ អាយញ ២៨ឆ្ន ាំ ព្កួ្ណគជារតើប្រព្នធនរងគ្នន   ស្ព្វនថៃរស្់
ណៅភូមិក្នតញយជូន  ញាំណរង ប្ស្កុ្រនាទ យអ្ាំព្ិល ណខតតឧតតរមានជ័យ។ ប្ក្ុមប្គួស្ថរររស្់ព្ួក្ណគមានកូ្នចាំននួ ណោយក្នញង
ណនាឹះកូ្នប្រុស្ ១នាក្់ និង ប្ស្ើ១នាក្។់ 
  

ណប្កាយព្ើណរៀរការរចួ ព្ួក្ណគបានតា ស្់រតូរណៅរស្់ណៅក្នញងប្ក្ុងស្ាំណរាង ណខតតឧតតរមានជ័យ។ ណៅក្នញងអ្ាំ ញងណព្ល
ណនាឹះដែរ ព្ួក្ណគគ្នែ នមញខរររ និងប្បាក្់ចាំណូលណនាឹះណរ ណហើយបារស្ណប្មចចិតតរស្់ណៅជាមួយមាត យមើង ណហើយរនាទ រ់
មក្ព្ួក្ណគបានចរ់ណផ្តើមណធវើការង្ករជាក្មែក្រ។ ណប្កាយមក្ ណល្លក្ ស្ថគូរ ើ បានចូលរណប្មើការង្ករជាណយាធ្ល ណហើយបាន
តា ស្់រតូរណៅរស្់ណៅប្ស្ុក្ក្ាំណណើ តវញិ។ រនាទ រម់ក្ណរៀតណនាឹះ ប្ក្ុមប្គសួ្ថរររស្់ព្កួ្ណគបានដប្រប្រួលខាា ាំង ណោយស្ថរដត
មានប្បាក្់ដខព្ើការរណប្មើការង្ករជាណយាធ្ល។ 

បោក ថាវ សាគូរ ីនងិ អនកគសី បសៀត រសម ី
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 ណល្លក្ ស្ថគូរ ើ នងិអ្នក្ប្ស្ើ រស្ែើ មិនធ្លា រ់ខចើប្បាក្ព់្ើមញនមក្ណនាឹះណរ ព្កួ្ណគបានចរ់ណផ្តើមខចើប្បាក្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលវគគរើ១មានរាំហាំររក្ប្បាក្ច់ាំននួ៥ល្លនណរៀល ណែើមបើយក្ណៅប្រក្រមញខររលក្់ែូរក្នញងភូម ិ
ណោយក្នញងណនាឹះព្ួក្ណគបានស្ណប្មចចិតតណរើក្ហាងលក្់ណប្គឿងណរស្។ តាមរយៈក្មចើដែលប្គរឹះស្ថា នបានផ្តល់ជូន ប្ក្មុ
ប្គួស្ថរររស្ព់្ួក្ណគបានរ ើក្ចណប្មើនជាងមញន ណោយស្ថរព្ួក្ណគមានប្បាក្ច់ាំណូលរដនាមស្ប្មារ់ប្គួស្ថរររស្់ព្ួក្ណគ។ 
ណប្កាយព្ើបានរង់ស្ងរចួវគគរើ១ ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ព្កួ្ណគបានស្ណប្មចចិតតខចើប្បាក្់ណលើក្រើ២ព្ើប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ 
ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ចាំននួ៥,០០០ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណែើមបើព្ប្ងើក្អាជើវក្មែរដនាមណរៀត នងិជលួែើណធវើចាំការែាំ ូងមើផ្ងដែរ។ 
តាមរយៈការស្ណងកតណមើលស្ថា នភាព្ជាក្់ដស្តង ជើវភាព្ររស្ ់ណល្លក្ ស្ថគូរ ើ នងិអ្នក្ប្ស្ើ រស្ែើ មានក្ប្មតិជើវភាព្ធូរធ្លជា
ណរឿយៗ ចរ់តាាំងព្ើបានខចើប្បាក្់ព្ើប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្។ រចចញរបននណនឹះ ព្ួក្ណគគឺជាអ្តថិិជនមាន ក្់ដែល
មានលរធភាព្ខពស្់ក្នញងការស្ងប្បាក្់ប្ត រ់វញិ។ 

 ណល្លក្ ស្ថគូរ ើ បានណរៀររារ់ថា « ខ្ញ ាំសូ្មអ្រគញណែល់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលបានណជឿជាក្ ់
ណហើយផ្តលក់្មចើែល់រូរខ្ញ ាំ ណហើយណោយស្ថរដតប្បាក្់ក្មចើណនឹះ ណរើរណធវើឲ្យប្ក្មុប្គួស្ថរររស្ខ់្ញ ាំមានប្បាក្ច់ាំណូលលែែូច
ស្ព្វនថៃណនឹះ។ ណរើគ្នែ នប្បាក្់ក្មចើព្ើ ប្រព្យខ្ញ ាំ ណនាឹះណរ ប្គួស្ថរខ្ញ ាំក្៏មិនអាចមានជើវភាព្ែូចស្ព្វនថៃណនឹះដែរ ណហើយខ្ញ ាំក្៏សូ្ម
អ្រគញណជាថែើមតងណរៀតែល់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលបានផ្តល់ក្មចើណនឹះ ដែលណធវើឲ្យប្ក្ុមប្គួស្ថរខ្ញ ាំមាន
ជើវភាព្លែប្រណស្ើរ នងិមានឳកាស្ប្រក្រអាជើវក្មែណនឹះ » ។ 

ណល្លក្ ជា ឡាយ មានអាយញ៥១ឆ្ន ាំ និងអ្នក្ប្ស្ើ សូ្ ល្លន អាយញ ៤៧ឆ្ន ាំ ព្ួក្ណគទាាំងព្ើរជារតើប្រព្នធនរងគ្នន ដែល
មានរើលាំណៅរចចញរបននណៅភូមពិាមក្នញង  ញាំអូ្រស្ថវ យ ប្ស្កុ្ប្តពាាំងប្បាស្ថរ ណខតតឧតតរមានជ័យ ណហើយមានកូ្នចាំនួន២
នាក្់ គកូឺ្នប្ស្ើទាាំង២។ ណៅឆ្ន ាំ២០០៧ ណល្លក្ ជា ឡាយ នងិអ្នក្ប្ស្ើ សូ្ ល្លន បានរិញែើក្ស្ិក្មែចាំននួ២០ហកិ្តា 
រញក្ស្ប្មារ់ោាំស្ថវ យចនទើ។ ព្កួ្ណគទាាំងព្ើរបានតស្ ូព្ាយាមយា៉ា ងស្វិតស្ថវ ញក្នញងស្ក្មែភាព្ប្រចាំនថៃ ណែើមបើោាំែាំោាំ
ស្ថវ យចនទើ។ 

បោក ជា ឡាយ នងិ អនកគស ីស ូោន 
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 ណល្លក្ ជា ឡាយ និងអ្នក្ប្ស្ើ សូ្ ល្លន បានចរ់ណផ្តើមណប្រើប្បាស្់ក្មចើវគគរើ១ព្ើប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
ម.ក្ ចាំនួន២០១៨។ ក្នញងក្មចើវគគរើ១ណនឹះ ព្ួក្ណគបានខចើប្បាក្់ ៥,០០០ែញល្លា រអាណមរកិ្ ណែើមបើភជួររាស្់ែើ រិញពូ្ជណែើម
ស្ថវ យចនទើ និងរញិែើចាំការ១០ហកិ្តារដនាមណរៀត។ ណប្កាយមក្ ព្កួ្ណគបានខិតខាំព្ាយាមក្នញងការការ់គ្នស្់ណរៀរចាំែើ 
និងោាំែាំោាំស្ថវ យចនទើ រនាទ រ់មក្ស្ថា នភាព្ប្គួស្ថរ និងចាំការររស្់ព្កួ្ណគបានរ ើក្លូតល្លស្់ ណហើយចាំការណពារណព្ញ
ណៅណោយែាំោាំ។ ណប្កាយមក្ណរៀត ព្ួក្ណគបានស្ណប្មចខចើប្បាក្់វគគរើ២ ព្ើប្គរឹះស្ថា ន ប្រព្យខ្ញ ាំ ចាំននួ ១០,០០០ ែញល្លា រ
អាណមរកិ្ ណែើមបការ់គ្នស្់ណលើែើចាំការចាំនួន១០ ហកិ្តារដនាមណរៀត រិញជើ និងោាំែាំោាំស្ថវ យចនទើរដនាមផ្ងដែរ។ 
 រចចញរបននណនឹះ ណល្លក្ ជា ឡាយ និង អ្នក្ប្ស្ើ សូ្ ល្លន គឺជាអ្តិថិជនលែមាន ក្់ដែលអាចរងស់្ងបានទាន់ណព្ល
ណវល្ល ណហើយព្ួក្ណគមានលរធភាព្ខពស្ ់និងមានណស្ារភាព្ននប្បាក្់ចាំណូលព្ើែាំោាំស្ថវ យចនទើ។ 
 ណល្លក្ ជា ឡាយ និង ណល្លក្ប្ស្ើ សូ្ ល្លន បានណរៀររារ់ថា « ខ្ញ ាំនរងរនតណប្រើប្បាស្់ប្បាក្់ក្មចើព្ើ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូ
ហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណោយស្ថរដតណស្វាក្មែររស្់ប្គរឹះស្ថា នមានលក្ខណឹះរហ័ស្ទានច់តិត និងលក្ខខណឌ ង្កយប្ស្លួ 
ណហើយរញគគលិក្មានភាព្រស្់រាយរាក្់ទាក្់ផ្ងដែរ។ កាលព្ើមញនមក្ ខ្ញ ាំមិនធ្លា រ់ខចើប្បាក្ព់្ើធនាគ្នរោណ ើង គឺធ្លា រ់ដតខចើ
ប្បាក្់ព្ើអ្នក្ផ្តលក់្មចើឯក្ជន ណហើយររលួបានរាំហាំក្មចើតិចតចួមិនប្គរ់តាមតប្មូវការររស្ខ់្ញ ាំណ ើយ។ រ៉ាញដនតស្ព្វនថៃណនឹះ 
អ្វើប្គរ់យា៉ា ងមានភាព្លែប្រណស្ើរណ ើង ណហើយខ្ញ ាំសូ្មអ្រគញណែល់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ដែលប្តូវក្មចើ
ែល់ប្គួស្ថរររស្់ខ្ញ ាំ ណោយស្ថរដតក្មចើណនឹះណហើយ ណរើរណធវើឲ្យប្ក្មុប្គួស្ថរររស្់ខ្ញ ាំមានែើចាំការណប្ចើនែូចស្ព្វនថៃណនឹះ។

១៧. ផលិតផល នងិបសវាកម្ម 
កម្ចីជាប្កុម្ 

 ក្មចើជាប្ក្ុម គឺក្មចើដែលប្តូវបានរណងកើតណ ើងណែើមបើរាំណព្ញនូវតប្មូវការររស្់អ្តថិិជន ដែលប្រក្រអាជើវក្មែ
ខាន តតូច និងប្រក្ររររក្ស្ិក្មែែូចជា រិញជើ និងោាំែាំោាំណផ្សងៗ។ ផ្លិតផ្លណនឹះអាចឲ្យអ្តិថជិនរិញស្មាភ រណប្រើ
ប្បាស្់ ឬ ឧរក្រណ៍ចាំបាច់ណផ្សងៗណរៀត ណហើយប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិតអ្តិររមាស្ប្មារ់ក្មចើជាប្ក្ុម រហូតែល់
ររក្ប្បាក្ច់ាំនួន ៥០០ ែញល្លា រអាណមរកិ្ ឬ ក្មចើជាប្បាក្់ណរៀលររួលបានរហូតែល់ ២,០០០,០០០ណរៀល។ 
 កម្ចីកស្កិម្ម 
 ក្មចើក្ស្កិ្មែ គឺប្តូវបានរណងកើតណ ើង ណែើមបើរាំណព្ញតប្មូវការអ្តិថិជន ស្ប្មារ់ប្រក្រការង្ករក្ស្ិ ក្មែែូចជា៖ 
រិញជើ រិញែើក្ស្ិក្មែ ោាំែាំោាំ ភជួររាស្់ែើ និងរិញររកិាខ រក្ស្ិក្មែណផ្សងៗណរៀត។ ផ្លិតផ្លក្មចើក្ស្កិ្មែ មានណគ្នល
រាំណងផ្តលជូ់នអ្តិថិជនទាាំងអ្ស្់នូវក្មចើដែលមានលក្ខណឹះណលឿន រហ័ស្ទានច់ិតត និងលក្ខខណឌ ង្កយប្ស្លួ ក្នញងការ
ប្រក្រស្ក្មែភាព្ការង្ករក្ស្កិ្មែ។ ប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិតអ្តិររមាស្ប្មារ់ក្មចើក្ស្ិក្មែព្ើររក្ប្បាក្់ ២៥០$ 
រហូតែល់ ៣០,០០០$ ឬក្មចើជាប្បាក្់ណរៀលររក្ប្បាក្់ចរ់ព្ើ១,០០០,០០០ណរៀលែល១់២០,០០០,០០០ណរៀល។ 

កម្ចសី្ប្មាេជ់្ំនួញ 
 ក្មចើស្ប្មារ់ជាំនញួ គឺប្តូវបានណរៀរចាំណ ើងស្ប្មារ់រាំណព្ញតប្មូវការឯក្តតរញគគល ឬស្ហប្គនិ និងប្ក្មុហ ញន
អាជើវក្មែខាន តតូចឲ្យររលួបានណែើមរញន ឬមូលនិធរិដនាម ស្ប្មារ់ព្ប្ងើក្ប្រតរិតតិការអាជើវក្មែររស្់ខាួនរដនាមណរៀត។ 
ប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិតអ្តិររមា ចាំណពាឹះក្មចើស្ប្មារជ់ាំនួញណនឹះ ចរ់ព្ើររក្ប្បាក្១់,០០០$ ែល៣់០,០០០$ ឬ
ក្មចើជាប្បាក្់ណរៀលររក្ប្បាក្់ ចរ់ព្ើ៤,០០០,០០០ណរៀល រហូតែល១់២០,០០០,០០០ណរៀល។ 
 កម្ចសី្ប្មាេទ់ិញម្ តូ ូ
 ក្មចើស្ប្មារ់រិញម៉ាូតូ គឺប្តូវបានរណងកើតណ ើងស្ប្មារ់រាំណព្ញតប្មូវការររស្់អ្តថិិជន ដែលមានរាំណងចង់
បានម៉ាូតូ ស្ប្មារ់ណប្រើប្បាស្់ណធវើជាមណធាបាយណធវើែាំណណើ រតទ លខ់ាួន ឬក្នញងណគ្នលរាំណងណផ្សងៗណរៀត។ ផ្លតិផ្លមួយ
ណនឹះបានជួយែល់ប្ក្ុមប្គសួ្ថរអ្តិថិជនជាណប្ចើនដែលក្ាំព្ញងរស្់ណៅក្នញងតាំរន់ណគ្នលណៅដែលប្គរឹះស្ថា នក្ាំព្ញងណធវើប្រតិរតតិ
ការឲ្យមានម៉ាូតូណប្រើប្បាស្ជ់ាលក្ខណឹះក្មែស្ិរធិតទ ល់ខាួនប្រក្រណោយភាព្ង្កយប្ស្លួ ណោយប្គ្នន់ដតអ្តិថិជនមានររក្



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
42 

ប្បាក្់ស្ប្មាររ់ង់មញនរនតចិរនតួចដតរ៉ាញណោណ ឹះ។ ប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិតអ្តិររមា ចាំណពាឹះក្មចើស្ប្មារ់រញិម៉ាូតូណនឹះ
ព្ើ៥០០$ រហូតែល៤់,៥០០$ ឬក្មចើជាប្បាក្់ណរៀលចរ់ព្ើ២,០០០,០០០ណរៀល រហូតែល១់៨,០០០,០០០ណរៀល។ 

កម្ចសី្ប្មាេទ់ិញេលយនត 
 ក្មចើស្ប្មារ់រិញរថយនត គឺប្តវូបានរណងកើតណ ើងណែើមបើរាំណព្ញតប្មូវការររស្អ់្តិថជិន ដែលមានរាំណងចង់
បានរថយនតស្ប្មារ់ណប្រើប្បាស្ណ់ធវើជាមណធាបាយណធវើែាំណណើ រតទ ល់ខាួន ឬក្នញងណគ្នលរាំណងណផ្សងៗណរៀត។ ផ្លិតផ្ល
មួយណនឹះបានជួយែល់ប្ក្មុប្គសួ្ថរអ្តិថជិនជាណប្ចើនដែលក្ាំព្ញងរស្់ណៅក្នញងតាំរន់ប្រតរិតតកិារឲ្យររលួបានរថយនតណប្រើ
ប្បាស្់ជាលក្ខណឹះក្មែស្រិធិតទ ល់ខាួនប្រក្រណោយភាព្ង្កយប្ស្ួល ណោយប្គ្នន់ដតអ្តិថជិនមានស្ថច់ប្បាក្ស់្ប្មារ់
រង់មញនរនតិចរនតួចដតរ៉ាញណោណ ឹះ។ ប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិតអ្តរិរមា ចាំណពាឹះក្មចើស្ប្មារ់រិញរថយនតណនឹះ ចរ់ព្ើ 
១,០០០$រហូតែល់៣០,០០០$ ឬក្មចើជាប្បាក្់ណរៀលព្ើ៤,០០០,០០០ណរៀល រហូតែល១់២០,០០០,០០០ណរៀល។ 

កម្ចសី្ប្មាេ់ឡកលអំេលបំៅដាា ន 
 ក្មចើស្ប្មារ់ដក្លាំអ្រលាំណៅោឋ ន គឺប្តូវបានណរៀរចាំណ ើងស្ប្មារ់រាំណព្ញតប្មូវការររស្់ប្ក្មុប្គួស្ថរអ្តិថិជន
ដែលមានរាំណងចង់បានណគហោឋ នថែើ ឬដក្លាំអ្រលាំណៅោឋ នដែលមានប្ស្ថរ់ររស្់ខាួន។ ប្គរឹះស្ថា នមានរាំហាំក្មចើក្ប្មិត
អ្តិររមាចាំណពាឹះក្មចើស្ប្មារ់ដក្លាំអ្រលាំណៅោឋ នណនឹះ ចរព់្ើររក្ប្បាក្់ចាំនួន ១,០០០$ រហូតែល់៣០,០០០$ ឬក្មចើ
ជាប្បាក្់ណរៀលររក្ប្បាក្់ចរ់ព្ើ៤,០០០,០០០ណរៀល ែល១់២០,០០០,០០០ណរៀល។

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

១៨. កចិចគុំពារអតិថជិន 
ការយក្ចិតតរញក្ោក្់ជាមួយអ្តិថិជន គឺជាយញរធស្ថស្រស្តអារិភាព្មួយក្នញងចាំណោមយញរធស្ថស្រស្តអារភិាព្ក្ាំពូ្

លៗររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ ប្រព្យខ្ញ ាំ ដតងដតស្ថត រនូ់វរញ្ញា ររស្់អ្តិថិជន នងិព្ាយាមណោឹះប្ស្ថយឲ្យអ្ស្់ព្ើលរធភាព្ ប្គរ់
រញ្ញា ទាាំងអ្ស្់ដែលបានណលើក្ណ ើងណោយអ្តិថិជន។ ណែើមបើចូលរមួណោឹះប្ស្ថយរញ្ញា ឲ្យមានប្រស្ិរធភាព្ ប្រព្យខ្ញ ាំ បាន
រណងកើតនូវណគ្នលនណយាបាយណោឹះប្ស្ថយរណតរ ងអ្តថិិជន ដែលបានផ្តលជូ់នខតិរណណ នងិរង្កា ញនូវនើតិវធិើនានា ក្នញង
ការប្គរ់ប្គង និងណោឹះប្ស្ថយរណតរ ងអ្តថិិជន។ ណោយក្នញងណនាឹះណយើងបានក្ាំណត់ណលខរូរស្័ព្ទស្ប្មារ់ក្រណើ រនាទ ន ់
(Hot Line) ណែើមបើផ្តល់ភាព្ង្កយប្ស្ួលែល់អ្តិថិជន នងិស្ថធ្លរណជនទាាំងអ្ស្់ អាចទាក្់រងមក្កាន់អ្នក្ផ្តល់
ព្័ត៌មានបាន។ ក្នញងក្ិចចគ្នាំពារអ្តិថិជន ព្ត័៌មានដែលមានភាព្ចាស្ល់្លស្់ និងតមាា ភាព្អ្ាំព្ើផ្លិតផ្ល និងណស្វាក្មែ
ររស្់ ប្រព្យខ្ញ ាំ ប្តូវបានោក្ត់ាាំងរង្កា ញជាស្ថធ្លរណៈ ណែើមបើផ្តលជូ់ននូវផ្លប្រណយាជន៍ណៅវញិណៅមក្ ណហើយក្នញង
ការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ណនឹះ ប្គរឹះស្ថា នព្ញាំទាន់មានពាក្យរណតរ ងោមយួព្ើអ្តិថិជនណៅណ ើយណរ។ 
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១៩. ឥណទានបរៀេចុំបែើងវិញ

ក្នញងការផ្តល់ការអ្នញណប្គ្នឹះែលអ់្តិថិជនដែលជួរប្ររឹះការលាំបាក្ក្នញងការរង់ស្ងប្បាក្់ក្មចើ ដែលរងផ្លរ៉ាឹះ
ពាល់ព្ើការឆ្ាងរាលោលនន ជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ធនាគ្នរជាតិននក្មពញជាបានណចញប្រកាស្ ស្តើព្ើការអ្នញញ្ញតឲ្យប្គរឹះស្ថា ន
ធនាគ្នរ និងហរិញ្ញវតាញ ណរៀរចាំឥណទានណ ើងវញិស្ប្មារអ់្តិថិជន ដែលគ្នែ នលរធភាព្រង់ស្ងប្បាក្ក់្មចើបានទាន់
ណព្ល ណោយស្ថរការបាត ់រងនូ់វប្រភព្ប្បាក្់ចាំណូល។ ណែើមបើអ្នញវតតតាមរររបញ្ញតតិដែលបានោក្់ណចញឲ្យអ្នញវតតណនឹះ
ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរណងកើតនូវណគ្នលនណយាបាយណរៀរចាំឥណទានណ ើងវញិ ណែើមបើផ្តល់ការអ្នញណប្គ្នឹះែល់អ្តថិិជនដែលរងផ្ល
រ៉ាឹះពាល់ណោយស្ថរការឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩។ ណគ្នលនណយាបាយណនឹះផ្តលល់ក្ខខណឌ ែល់អ្តិថិជនឲ្យររួល
បាន ការរនតរយៈណព្លស្ងកាន់ដតដវងជាងមញន និងដក្ដប្ររណរៀរស្ងប្បាក្់ថែើ ណោយស្ងដតការប្បាក្់ ណហើយប្បាក្់ណែើម 
ប្តូវស្ងណៅរយៈណព្លក្ាំណតជ់ាក្់ល្លក្ោ់មួយ។យនតការណនឹះបានផ្តលល់ក្ខខណឌ ង្កយ ប្ស្ួលែល់អ្តថិិជនជាណប្ចើន 
ដែលបានោក្់ពាក្យណស្នើស្ញាំណរៀរចាំឥណទានណ ើងវញិររស្់ព្កួ្ណគ។ ក្នញងការផ្តល់លក្ខខណឌ អ្នញណប្គ្នឹះណនឹះដែរ ប្គរឹះស្ថា ន
មើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានណរៀរចាំឥណទានណ ើងវញិរហូតែល់ ១៦៨ គណនើអ្តថិិជន ដែលមានឥណទាន
ស្រញររហូតែល់ ៥៩២,៥៥៤ ែញល្លា រអាណមរកិ្ ដែលមានតនមាណស្ែើណៅនរង ២,៣៩៧ ល្លនណរៀល។
២០. ការចលូរួម្េរិចាចក្ថវិកាជួយសងគម្ 
 ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ បានចូលរមួររចិច ក្នូវណស្បៀងស្ប្មារស់្ណស្រង្កគ ឹះ
រនាទ ន់ែល់រែឋបាលណខតតរនាទ យមានជ័យផ្ងដែរ ណោយក្នញងណនាឹះណស្បៀងស្ប្មារស់្ណស្រង្កគ ឹះរនាទ ន់រមួមានៈ អាហារ និង
ររក្ព្ិស្ថរផ្ងដែរ ណែើមបើដចក្ជូនណៅជនរងណប្គ្នឹះណោយស្ថរណប្គ្នឹះររក្ជាំនន់ ដែលរោត លមក្ព្ើជាំនន់ររក្ណភាៀងធៃន់ធៃរ
ណៅក្នញងអ្ាំ ញងដខតញល្ល ឆ្ន ាំ២០២០។ ណៅក្នញងអ្ាំ ញងណព្លណនាឹះដែរ ណយើងបានឧរតាមភជាំនួយស្ណស្រង្កគ ឹះរនាទ នរ់ើប្រណភរ
ែូចជាៈ អ្ងករ មើក្ញ្ចរ់ និងររក្ស្ប្មារព់្ិស្ថរផ្ងដែរ។ ស្ប្មារ់ជាំនួយមនញស្សធម៌ទាាំងណនឹះ គឺអាចជួយកាតរ់នាយរញក្ខ
លាំបាក្ នងិក្ងវឹះខាតណស្បៀងអាហាររយៈណព្លខាើ ស្ប្មារជ់នរងណប្គ្នឹះណោយស្ថរររក្ជាំនន់ណនឹះផ្ងដែរ។ ការររចិច ក្
ណស្បៀងស្ណស្រង្កគ ឹះរនាទ ន ់ គជឺាដផ្នក្មួយននការចូលរមួចាំដណក្ជួយស្ងគមដែល ប្រព្យខ្ញ ាំ បានណធវើណ ើង ណែើមបើជយួកាត់
រនាយរញក្ខលាំបាក្ររស្់ប្រជាជនដែលរងណប្គ្នឹះររស្់ព្ួក្ណយើង។
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២១. ការគគេដ់ណតេ់គេតិេតតកិារ 
 ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ២០២០ គឺជាឆ្ន ាំដែលមានរញ្ញា ប្រឈមខាា ាំងណោយស្ថរដតការឆ្ាងរាលោលននជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ជា 
ស្ក្លប្តូវបានផ្ទញឹះណ ើង ណហើយណៅក្នញងណនាឹះប្រណរស្ក្មពញជាក្៏ជាប្រណរស្មួយ ក្នញងចាំណោមប្រណរស្ជាណប្ចើនណលើស្ក្ល
ណល្លក្ ដែលររួលរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ណោយតទ ល់ ព្ើជាំងឺរាតតាតែ៏កាចស្ថហាវណនឹះផ្ងដែរ ស្ប្មារ់ប្រណរស្ក្មពញជាណយើង 
ជាំងឺកូ្វ ើែ-១៩ ចរ់ណផ្តើមឆ្ាងរ ើក្រាលោលណៅណែើមឆ្ន ាំ២០២០ ណហើយរញ្ញា ណនឹះបានផ្តលផ់្លរ៉ាឹះពាល់ធៃន់ធៃរែល់ស្ក្មែ 
ភាព្ក្នញងការប្គរែណត រ់ប្រតិរតតិការររស្ព់្ួក្ណយើងផ្ងដែរ។ ណែើមបើររ់រល់នរងស្ថា នភាព្ណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានស្ណប្មច
រក្ាប្រតិរតតកិារអាជើក្មែក្នញងតាំរន់ដែលប្គរឹះស្ថា នក្ាំព្ញងណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតកិារ ែូចនរងឆ្ន ាំ២០១៩ផ្ងដែរ។ ក្នញង
ការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ ព្ញាំបានព្ប្ងើក្ប្រតិរតតិការរដនាមណរៀតណនាឹះណ ើយទាាំងការយិាល័យស្ថខា 
និងតាំរន់ប្រតរិតតិការ ណោយណយើងបានព្ាយាមអ្ស្ព់្ើលរធភាព្ ណៅក្នញងការរក្ាប្រតិរតតិការដែលមានប្ស្ថរ់ររស្់
ណយើងណព្ញមយួឆ្ន ាំ។ 

 ណៅក្នញងការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរនតណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតិការររស្់ខាួន ជាមួយនរង
ការយិាល័យស្ថខាទាាំង៥ស្ថខា ណហើយការយិាល័យស្ថខាទាាំងអ្ស្់ណនាឹះស្ាតិណៅណខតតភាគពាយព្យននប្រណរស្ក្មពញជា 
រមួមានៈណខតតរនាទ យមានជយ័ ណខតតបាត់ែាំរង និងណខតតឧតតរមានជ័យ។ ការយិាល័យស្ថខានើមួយៗមានរញគគលិក្ដែល 
មានគញណវញឌឍបិ្គរ់ប្គ្នន់រាំណព្ញការង្ករ និងរាំពាក្់ណៅណោយររកិាខ ចាំបាច់ៗ ណែើមបើជប្មញុឲ្យប្រតិរតតិការមានែាំណណើ រ
ការលែ។ 

ណៅចញងឆ្ន ាំ២០២០ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានប្គរែណត រត់ាំរន់ប្រតិរតតកិាររហូតែល ់២៨ ប្ស្កុ្ ១៥៧ ញាំ និង៨១០ភូម ិ
ដែលស្ាតិក្នញងណខតតរនាទ យាមានជ័យ ណខតតឧតតរមានជ័យ នងិណខតតបាតែ់ាំរង។ ប្រព្យខ្ញ ាំ មានធនធ្លនមនញស្សខាា ាំងកាា  
ដែលអាចនាាំយក្ផ្លិតផ្ល ឬណស្វាក្មែណៅកាន់ភូមិោច់ប្ស្យាល និង ញាំជាណប្ចើនក្នញងណខតតទាាំងរើណនឹះ ណរើណទាឹះរើជា 
ប្រព្យខ្ញ ាំ មានចាំននួធនធ្លនមនញស្សតិចណៅណ ើយក្៏ណោយ។ ក្តាត ទាាំងណនឹះអាចស្ររញ្ញជ ក្ប់ានថា ធនធ្លនមនញស្សររស្់
ណយើងមានការតាាំងចិតត និងព្ញឹះពារខពស្់ ក្នញងការរណងកើនស្ក្មែភាព្ប្គរែណត រ់តាំរន់ប្រតរិតតិការបានធាំរូលាំរូល្លយ។ 
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តាមរយៈក្ចិចខិតខាំប្ររងដប្រងចាំណពាឹះប្រតិរតតិការ ប្រព្យខ្ញ ាំ ររួលបានអ្តថិិជនចាំនួន ៣,៧៩៨ គណនើ រមួ
ជាមួយនរងផ្លរប្តក្មចើស្រញររហូតែល ់៦,១២៨,៧៨១ ែញល្លា រអាណមរកិ្ (៣៩.១% គជឺាស្រស្តើ) ចាំណពាឹះលរធផ្លណនឹះ 
បានរង្កា ញអ្ាំព្ើការថយចញឹះននចាំនួនអ្តិថិជន នងិផ្លរប្តក្មចើ ណោយស្ថរដតការតែ ក្រណញ្ចញក្មចើអ្ស្់រយៈណព្លជា
ណប្ចើនដខ ណៅក្នញងឆ្ន ាំ២០២០។
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
២២. លទធផលគេតេិតតកិារឥណទាន
 ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រព្យខ្ញ ាំ បាននាាំយក្ផ្លតិផ្លស្ាំខាន់ៗចាំននួ០៨ប្រណភរចូលណៅកាន់រើផ្ារ ណែើមបើ
រាំណព្ញនូវតប្មូវការអ្តថិិជនដែលស្ាតិក្នញងតាំរន់ដែលប្គរឹះស្ថា នក្ាំព្ញងដតណធវើប្រតិរតតកិារ។ ប្រព្យខ្ញ ាំ ផ្តលជូ់នអ្តិថិជន
ទាាំងអ្ស្នូ់វផ្លតិផ្លដែលមានលក្ខណឹះស្ាំរូរដររដែលផ្លិតផ្លទាាំងណនាឹះប្តូវបានណរៀរចាំណ ើង ណែើមបើទាក្់ទាញ
តប្មូវការរើផ្ារ ណោយក្នញងណនាឹះរមួមានៈ ក្មចើក្ស្ិក្មែ ក្មចើស្ប្មារ់ជាំនួញ ក្មចើស្ប្មារ់ដក្លាំអ្រលាំណៅោឋ ន ក្មចើស្ប្មារ់
រិញម៉ាូតូ និងក្មចើស្ប្មារ់រិញរថយនត នងិក្មចើជាប្ក្ុម។ ផ្លិតផ្លក្មចើទាាំងអ្ស្់ប្តូវបានលក្់និងផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មាន
ែល់ អ្តិថិជនក្នញងតាំរន់ណគ្នលណៅផ្ងដែរ។ គិតប្តរមដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ណៅក្នញងតារាងលរធផ្លប្រតិរតតិការខាងណប្កាម
បានរង្កា ញឲ្យណ ើញថា ក្មចើស្ប្មារ់រញិម៉ាូតូមានចាំននួណប្ចើនជាងណគរងែស្ ់ ណហើយរនាទ រម់ក្គឺក្មចើក្ស្កិ្មែ។ ែូណចនឹះ 
ដផ្នការរនាទ រ់ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន ណយើងនរងណតត ត ណហើយចតជ់ាអារិភាព្ចាំណពាឹះក្មចើស្ប្មារ់រិញម៉ាូតូ នងិក្មចើក្ស្ិក្មែ។ 
ព្័ត៌មានលាំអ្ិតអ្ាំព្ើផ្លិតផ្ល ចាំនួនគណនើអ្តថិិជន និងផ្លរប្តក្មចើមានរង្កា ញែូចខាងណប្កាមៈ
 

ផ្លិតផ្លឥណទាន 
ឥណទានណទាល 

ចាំនួនគណនើ ែញល្លា រអាណមរកិ្ ល្លនណរៀល 
ម៉ាូតូ 2,103 1,723,877 6,973 

ប្តាក្់រ័រ 25 200,071 809 
ណគ្នយនត 13 18,819 76 

រថយនតែរក្រាំនិញ 12 95,837 388 
រថយនតតូច និងណប្គឿងចប្ក្ 241 945,520 3,825 

ក្មចើតទ ល់ខាួន 257 710,758 2,875 
ក្មចើក្សិ្ក្មែ 883 1,736,197 7,023 

ក្មចើដក្លាំអ្រលាំណៅោឋ ន 264 697,702 2,822 
ស្រញរ 3798 6,128,781 24,791 
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២៣. េណាតញ្សាខា 

ណៅចញងឆ្ន ាំ២០២០ប្រព្យខ្ញ ាំ បានណធវើប្រតិរតតិការររស្់ខាួនណោយមានការយិាល័យស្ថខាចាំននួ០៥ស្ថខា ដែល
ការយិា ល័យទាាំងណនាឹះស្ាតិណៅណខតតចាំននួ០៣ណផ្សងៗគ្នន  (ណខតតរនាទ យមានជ័យ ណខតតឧតតរមានជយ័ និងណខតតបាត់
ែាំរង) ប្គរឹះស្ថា នមានការយិាល័យក្ោត លស្ាិតក្នញងអាគ្នរដតមួយ ជាមយួនរងស្ថខាណខតតរនាទ យមានជ័យ។ ចាំណពាឹះ
ការយិាល័យទាាំង០៥ស្ថខា ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន មានការយិាលយ័ស្ថខាប្ស្កុ្ចាំននួ០២ គឺ ប្ស្ុក្ថែព្កួ្ និងប្ស្ុក្អ្នាង់ដវង 
តាមរយៈការណធវើស្ក្មែភាព្ការង្ករ ជាមួយរោត ញប្រតិរតតកិារណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ អាចែាំណណើ រការផ្លិតផ្ល និងណស្វាក្មែ
បានតាមរយៈមស្រនតើឥណទាន និងរញគគលិក្ស្ាំខាន់ៗមួយចាំននួ ណែើមបើប្គរែណត រ់ប្រតរិតតកិាររូទាាំង ញាំ នងិប្ស្ុក្ណៅ
ក្នញងណខតតនើមួយៗ។
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២៤. េណាតញ្សាខា នងិតុំេន់គេតិេតតកិារ 
 

 2020 2019 2018 2017 

ចាំនួនស្ថខា 5 4 4 1 

ណខតត 3 3 3 1 

ប្ស្កុ្ 28 28 24 9 

 ញាំ 157 157 142 60 

ភូម ិ 810 810 744 286 

ចាំនួនអ្នក្ខចើ 3,798 5,014 5,101 4,252 

 
២៥. ធនធានម្នសុ្ស 
 គិតប្តរមនថៃរើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានណធវើស្ក្មែភាព្ប្រតរិតតិការររស្់ខាួន ណោយមានរញគគលកិ្
ស្រញរចាំននួ ៩៣នាក់្ (រញគគលិក្ ៣៨.៧% ជាស្រស្តើ) ណហើយព្ួក្ណគទាាំងអ្ស្់ប្តូវបានរណប្មើការង្ករក្នញងចាំណោមស្ថខា
ទាាំង០៥ ណោយណៅក្នញងណនាឹះរមួមានៈ ណខតតរនាទ យមានជ័យ ណខតតបាត់ែាំរង នងិណខតតឧតតរមានជ័យ។ ណយើងបានស្ណងកត
ណ ើញថា ចាំនួនរញគគលិក្មានក្ាំណណើ នចាំនួន២.១៩% ណរើណប្រៀរណធៀរណៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩។ ព្ើមួយឆ្ន ាំណៅមយួឆ្ន ាំ ប្រព្យខ្ញ ាំ 
មានក្ាំណណើ នគួរក្ត់ស្មាគ ល់ចាំណពាឹះក្ាំណណើ នរញគគលកិ្ ណហើយរញគគលិក្ទាាំងអ្ស្់ គសឺ្ាិតណៅណប្កាមការប្គរ់ប្គងររស្់ដផ្នក្
ធនធ្លនមនញស្ស ដែលជាអ្នក្ររួលរនទញក្ក្នញងការជលួ រណតញ ឹះរោត ល រងវរក្ និងវាយតនមាលរធផ្លការង្ករ ណោយ
អ្នញណល្លមណៅតាមណគ្នលនណយាបាយធនធ្លនមនញស្សររស្ប់្គរឹះស្ថា ន។ ណប្កាយព្ើ ប្គរឹះស្ថា នបានណប្ជើស្ណរ ើស្រញគគលកិ្រចួ 
ប្គរ់រញគគលិក្ទាាំងអ្ស្ប់ានររលួនូវការ  រណតញ ឹះរោត លស្តើព្ើការង្ករ ការរងវរក្ និងការតប្មង់រិស្ណៅការង្ករណៅតាម
មញខង្ករណរៀងៗខាួន។ ណលើស្ព្ើណនឹះ អ្ភិបាលក្ិចច និងតមាា ភាព្ណៅក្ដនាងការង្ករប្តូវបានណធវើណ ើង ណែើមបើធ្លនាឲ្យមាន
ររយិាកាស្ការង្ករលែ នងិស្ញខញមាលភាព្រញគគលិក្ផ្ងដែរ។  

ដផ្ែក្ណលើរបាយការណ៍ចលនារញគគលិក្ បានរង្កា ញឲ្យណ ើញថា ក្នញងឆ្ន ាំ២០២០មានអ្ប្តារញគគលិក្ល្លឈរ់ព្ើ
ការង្ករចាំនួន៥.៣៧% ខណឹះណព្លដែលអ្ប្តារញគគលិក្ចូលរណប្មើការង្ករថែើ មានអ្ប្តាណក្ើនណ ើងរហូតែល់៨.៦០%។ 
ចាំណពាឹះអ្ប្តាណនឹះ គមឺានក្ប្មតិទារ ណរើណធៀរណៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩។ អ្ប្តារញគគលិក្ល្លឈរ់ព្ើការង្ករក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ បាន
រង្កា ញឲ្យណ ើញថាមានអ្ប្តាអាចររលួយក្បានក្នញងក្ប្មិត៥.៣៧%ដែលជារូណៅណយើងស្ណងកតណ ើញថា លក្ខខណឌ  
ធនធ្លនមនញស្សររស្់ណយើង គឺមានណស្ារភាព្។ ចាំណពាឹះអ្ប្តាណនឹះអាចរង្កា ញថា គញណភាព្ននការប្គរ់ប្គងធនធ្លន
មនញស្សមានររយិាកាស្លែណៅក្ដនាងការង្ករផ្ងដែរ។ ស្ប្មារ់ណគ្នលនណយាបាយធនធ្លនមនញស្សររស្ ់ ប្គរឹះស្ថា នបាន
ផ្តល់តនមាែលរ់ញគគលកិ្ ប្រក្រណោយណស្ែើភាព្គ្នន ក្នញងការតាំណ ើងឋានឹះ គឺណធវើណ ើងណោយដផ្ែក្ណៅណលើស្ថែ រតើអ្នញវតតការង្ករ 
និងគញណវញឌឍររស្់រញគគលិក្។ ណលើស្ព្ើណនឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរណងកើតការជប្មញុណលើក្ររក្ចតិតរញគគលិក្ ណោយដផ្ែក្ណលើលរធ
ផ្លការង្ករ ណែើមបើរណងកើនផ្លតិភាព្ការង្ករ ក្៏ែូចជាណលើក្ររក្ចិតតែល់អ្នក្ដែលមានស្ថន នែលែណៅក្នញងការង្ករផ្ងដែរ។ 
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េុគគលិកឡដលបគជើសបរីសថមីកនុងឆ្្ុំ២០២០ 
 
 

 
អគតាេគុគលកិោឈេ់ពកីារងារឆ្្ុំ២០២០ 
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២៦. ការអភវិឌ្ឍន៍ និងកសាងសម្តថភាពេគុគលិក 
ការអ្ភិវឌឍនស៍្មតាភាព្ររស្រ់ញគគលិក្ ប្តូវបានចត់រញក្ថាជាឆ្ែរងខនងណៅក្នញងប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ 

ម.ក្  ណហើយក្នញងឆ្ន ាំ២០២០ ប្គរឹះស្ថា នបានណប្រើប្បាស្់ថវកិាមួយចាំននួស្ប្មារ់ណធវើការអ្ភិវឌឍន៍ និងក្ស្ថងស្មតាភាព្
រញគគលិក្ររស្់ប្គរឹះស្ថា ន។ ព្ើមួយឆ្ន ាំណៅមយួឆ្ន ាំ រញគគលកិ្ទាាំងអ្ស្់ប្តូវបានផ្តល់វគគរណតញ ឹះរោត លរាំពាក្់រាំរ៉ានរដនាម 
ពាក្់ព្័នធណៅនរងមញខង្ករណរៀងៗខាួន នងិការតប្មង់រសិ្ណៅការង្ករ ប្ព្មទាាំងការរងវរក្រដនាមព្ើជាំនាញដែលចាំបាច់នានា 
ដផ្ែក្ណលើលរធផ្លននការបា៉ា ន់ប្រមាណអ្ាំព្ើតប្មូវការរណតញ ឹះរោត លរចួមក្។ 
 

ប្គរឹះស្ថា ន ប្រព្យខ្ញ ាំ បានរណងកើតវធិើស្ថស្រស្តព្ើរដររក្នញងការរណតញ ឹះរោត លរញគគលិក្ (១) រញ្ជូ នរញគគលិក្ណៅចូល
រមួវគគរណតញ ឹះរោត លតាមស្ថា រ័ន រណតញ ឹះរោត លដែលមានវជិាជ ជើវៈខពស្់ និង (២) ណរើក្វគគរណតញ ឹះរោត លក្នញង
ប្គរឹះស្ថា ន តាមរយៈការរនតផ្តល់វគគតប្មង់រិស្ណៅការង្ករ ការរងវរក្ ប្រជញាំព្ភិាក្ា ការរណតញ ឹះរោត ល នងិស្ិកាខ ស្ថល្ល
តា ស្់រតូរនូវររព្ិណស្ថធន៍ការង្ករ។ ក្នញងការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ណនឹះ ប្គរឹះស្ថា នបានរញ្ជូ នរញគគលិក្ស្រញរចាំននួ 
២១រូរ ណៅចូលរមួវគគរណតញ ឹះរោត លណៅមជឈមណឌ លរណតញ ឹះរោត លដែលមានណក្រ ត ិ៍ណឈាែ ឹះលបើលាញណៅរាជធ្លនើភនាំ
ណព្ញ។ វគគរណតញ ឹះរោត លទាាំងអ្ស្់ណនឹះ បានចូលរមួចាំដណក្ក្នញងការរណងកើនចាំណណឹះែរង និងជាំនាញររស្់រញគគលិក្
ចាំនួន២១រូរ ឲ្យមានភាព្លែប្រណស្ើរជាងមញនផ្ងដែរ។ ណប្ៅព្ើវគគរណតញ ឹះរោត លខាងណប្ៅទាាំងណនាឹះ ប្រព្យខ្ញ ាំដតងដត
រណងកើតក្មែវធិើតប្មង់រសិ្ណៅនផ្ទក្នញងែលរ់ញគគលិក្ទាាំងអ្ស្់ ក្នញងណគ្នលរាំណងជប្មញុឲ្យព្កួ្ណគកាន់ដតយល់ែរងចាស្ ់
ល្លស្់ស្តើអ្ាំព្ើការង្ករ។ ចាំណពាឹះព្័ត៌មានលាំអ្ិតស្តើអ្ាំព្ើវគគរណតញ ឹះរោត លទាាំងអ្ស្់មានរង្កា ញែូចខាងណប្កាម៖ 

ល.រ ប្រធ្លនររ 
ចាំនួនអ្នក្
ចូលរមួ 

ស្ថា រ័ន 

1 ជាំនាញស្វនក្មែនផ្ទក្នញង 1 ដរ មរ ូ ហាវ យដនន ភើអ្ិលស្ញើ 
2 ការប្រកាស្ព្នធអាជើវក្មែតាមអ្នឡាញ 1 ស្ថល្លជាតពិ្នធោរ 

3 
គនាឺឹះណជាគជ័យក្នញងការរណញ្ចញឥណទានណធវើឲ្យ 

PAR ណស្ែើសូ្នយ 
9 វរិាស្ថា នពាណិជជស្ថស្រស្ត ណអ្ស្ញើលើោ 

4 
ការវាយតនមាអ្ចលនប្រព្យស្ប្មារ់ប្គរឹះស្ថា នមើ

ប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ 
4 វរិាស្ថា នពាណិជជស្ថស្រស្ត ណអ្ស្ញើលើោ 

5 ការប្គរ់ប្គងក្មចើយតឺយា៉ា វ 4 ស្មាគមមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញក្មពញជា 

6 
ការប្រឆ្ាំងររណលែើស្ស្មាែ តប្បាក្់ និងហរិញ្ញ

របទានណភរវក្មែ 
1 ស្មាគមមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញក្មពញជា 

7 
ចារ់ស្តើព្ើការប្រឆ្ាំងហរិញ្ញរបទានែលក់ាររ ើក្

ស្ថយភាយអាវញធមហាប្រលយ័ 
1 អ្ងគភាព្ណស្ញើរការណ៍ហរិញ្ញវតាញក្មពញជា 
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២៧. របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ
 
 ២៧ .១ របាយការណ៍គកមុ្គេរក្ាភបិាល 
 

របាយការណ៍ររស់្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល 
 
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល សូ្មណធវើការរង្កា ញជូននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំររស្ខ់ាួនណោយភាជ រ់ជាមួយនូវរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាញររស្់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណៅកាត់ថា (“ប្ក្ុមហ ញន”) ដែលបានណធវើស្វនក្មែរចួស្ប្មារ់
ការយិររណិចេរដែលបានរញ្ចរន់ថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020។ 
 
ស្ក្មែភាព្ចមបង 
ស្ក្មែភាព្ចមបងររស្់ប្ក្ុមហ ញន គឺណធវើប្រតរិតតិការមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ។ ព្ញាំមានការដប្រប្រលួជាស្ថរវនតណៅណលើស្ក្មែភាព្
ចមបងណៅក្នញងការយិររណិចេរណនឹះណរ។ 
 
លរធផ្លននហរិញ្ញវតាញ 
លរធផ្លហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្មុហ ញន មានែូចខាងណប្កាម៖ 
 2020 2019 

 ែញល្លា រអាណមរកិ្ ពាន់ណរៀល ែញល្លា រអាណមរកិ្ ពាន់ណរៀល 

  (ក្ាំណត ់  (ក្ាំណត ់
  ស្មាគ ល2់.4)  ស្មាគ ល2់.4) 
     
ប្បាក្(់ខាត)/ចាំណណញមញនែក្ព្នធ  (204,540)  (833,910)  256,870   1,040,837  
ព្នធណលើប្បាក្់ចាំណណញ  (3,928)  (16,014)  (53,216)  (215,631) 
ប្បាក្(់ខាត)/ចាំណណញស្ញរធស្ប្មារ់
ការយិររណិចេរ  (208,468)  (849,924)  203,654   825,206  

ភាគល្លភ 
ព្ញាំមានភាគល្លភោប្តូវបានប្រកាស្ ឬប្តូវបានរង់ ណហើយប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលក្៏ព្ញាំបានផ្ដល់ជាអ្នញស្ថស្ន៍ឲ្យមាន
ការដរងដចក្ភាគល្លភស្ប្មារ់ការយិររណិចេរណនាឹះណរ។ 
 
ណែើមរញន 
ណែើមរញនដែលបានរង់ររស្់ប្ក្មុហ ញននានថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020 មានចាំនួន 1,500,000 ែញល្លា រអាណមរកិ្ (2019: 
1,500,000 ែញល្លា រអាណមរកិ្) ដែលក្នញងមួយភាគហ ញនណស្ែើនរង 1 ែញល្លា រអាណមរកិ្។ ភាគហ ញន និងរចនាស្មព័នធភាគហ ញន
ប្តូវបានល្លតប្តោងណៅក្ាំណត់ស្មាគ ល់រើ 14។ 
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រញនរប្មងុ និងស្ាំវធិ្លនធន 
ព្ញាំមានការដប្រប្រលួជាស្ថរវនតណៅណលើរញនរប្មុង នងិស្ាំវធិ្លនធនណៅក្នញងការយិររណិចេរណនឹះណរ ណប្ៅព្ើការរង្កា ញណៅ
ក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណនឹះ។ 
 
ឥណទានអាប្ក្ក់្ និងឥណទានជារ់ស្ងសយ័ 
ណៅមញនណព្លដែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្មុហ ញន ប្តូវបានណរៀរចាំណ ើង ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលបានចត់វធិ្លនការ
ដែលមានមូលោឋ នស្មរមយណែើមបើរញ្ញជ ក្់ថា វធិ្លនការទាក្់រងនរងការលញរណចលនូវឥណទានអាប្ក្ក្ ់ និងការណធវើស្ាំ
វធិ្លនធនណលើឥណទានជារ់ស្ងសយ័ប្តូវបានណធវើណរបើង ណហើយមានការណជឿជាក្ថ់ាមិនមានឥណទានអាប្ក្ក្ ់ និងស្ាំ
វធិ្លនធនប្តូវបានណធវើណ ើងស្ប្មារ់ឥណទានជារ់ស្ងសយ័។ 
 
នានថៃណចញរបាយការណ៍ណនឹះ ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលព្ញាំបានព្និិតយណ ើញមានស្ថា នភាព្ោមយួដែលអាចនរងរោត ល
ឲ្យចាំនួនននការលញររាំបាត់ណចលឥណទានអាប្ក្ក្់ ឬចាំននួននការណធវើស្ាំវធិ្លនធនណលើឥណទានជារស់្ងសយ័ណៅក្នញង
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណនឹះ មានចាំនួនខវឹះខាតជាស្ថរវនតណនាឹះណ ើយ។ 
 
ប្រព្យស្ក្មែចរនត 
ណៅមញនណព្លដែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្មុហ ញនប្តវូបានណរៀរចាំណ ើង ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលបានចត់វធិ្លនការ
ដែលមានមូលោឋ នស្មរមយ ណែើមបើរញ្ញជ ក្់ថារោត ប្រព្យស្ក្មែចរនតទាាំងអ្ស្ ់ ដែលបានក្ត់ប្តាណៅក្នញងរញ្ជ ើ
គណណនយយររស្់ ប្ក្មុហ ញន ណហើយដែលរាំនងជាមិនអាចលក្់បានណៅក្នញងប្រតរិតតិការអាជើវក្មែធមែតា ប្តូវបានកាត់
រនាយឲ្យណៅណស្ែើនរងតនមាដែលរ ាំព្រងរញក្ថានរងអាចប្រមូលបានជាក្់ដស្តង។ 
 
នានថៃណចញរបាយការណ៍ណនឹះ ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលព្ញាំបានែរងព្ើណហតញការណ៍ោមួយដែលនរងណធវើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ែល់ការ
ក្ាំណត់តនមាប្រព្យស្ក្មែចរនតណៅក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញន ថាមានភាព្មិនប្តរមប្តូវណនាឹះណរ។ 
 
វធិើស្ថស្រស្តក្ាំណត់តនមា 
នានថៃណចញរបាយការណ៍ណនឹះ ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលព្ញាំបានែរងព្ើណហតញការណ៍ោមួយដែលបានណក្ើតណ ើងដែលនរង 
ណធវើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ែល់វធិើស្ថស្រស្តក្ាំណតត់នមាដែលបានអ្នញវតតក្នាងមក្ ក្នញងការវាយតនមាប្រព្យស្ក្មែ នងិរាំណញ លណៅ
ក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញនថាមានភាព្មនិប្តរមប្តូវ ឬមនិស្មប្ស្រណនាឹះណរ ។ 
 
រាំណញ លយថាភាព្  
នានថៃការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ណនឹះ ព្ញាំមាន៖ 
(ក្) ការដប្រប្រួលប្រព្យស្ក្មែោមួយររស្់ប្ក្ុមហ ញន ដែលណក្ើតមានណ ើងណោយស្ថរការោក្់រញ្ញច ាំស្ប្មារ់
ការធ្លនាចាំណពាឹះរាំណញ លររស្រ់ញគគលោមួយចរ់តាាំងព្ើែាំោច់ឆ្ន ាំណ ើយ ឬ 
(ខ) រាំណញ លយថាណហតញោមួយដែលណក្ើតមានណ ើងចាំណពាឹះប្ក្មុហ ញន ចរ់តាាំងព្ើចញងការយិររណិចេរមក្ណប្ៅ
អ្ាំព្ើប្រតរិតតិការអាជើវក្មែធមែតាររស្់ប្ក្មុហ ញន។ 
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ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលមានមតិថា ព្ញាំមានរាំណញ លយថាណហតញ ឬរាំណញ លណផ្សងៗណរៀតររស្់ប្ក្មុហ ញន ដែលប្តូវរាំណព្ញ ឬ
អាចនរងប្តូវរាំណព្ញណៅក្នញង រយៈណព្ល 12 ដខ   រនាទ រ់ព្ើចញងការយិររណិចេរណនឹះ      ដែលនរងណធវើឲ្យមានផ្លរ៉ាឹះពាល់
ឬអាចនរងរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លរធភាព្ររស្់ប្ក្ុមហ ញន ក្នញងការរាំណព្ញកាតព្វក្ិចចររស្់ខាួនែូចដែលបានក្ាំណត ់
និងណៅណព្លដែលែល់នថៃក្ាំណត។់ 
 
ការតា ស់្រតូរននណហតញការណ៍ 
នានថៃណចញរបាយការណ៍ណនឹះ ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល ព្ញាំបានែរងព្ើណហតញការណ៍ោមួយដែលមិនបានដវក្ដញក្ណៅក្នញង 
របាយការណ៍ណនឹះ ឬក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញន ដែលនរងរោត លឲ្យមានតួណលខននចាំននួោមួយ
ដែលបានរង្កា ញណៅក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញមានភាព្មនិប្តរមប្តូវណនាឹះណរ។ 
 
ប្រតិរតតិការមនិប្រប្ក្តើ 
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលមានមតិថា លរធផ្លននប្រតិរតតិការររស្់ប្ក្ុមហ ញន ក្នញងការយិររណិចេរហរិញ្ញវតាញណនឹះមិនមានផ្ល
រ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតណោយស្ក្មែភាព្ប្រតរិតតិការ ឬប្ព្រតតកិារណ៍ោមួយដែលមានលក្ខណៈជាស្ថរវនត នងិមិន
ប្រប្ក្តើណនាឹះណរ។ 

ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល  ក្៏មានមតិផ្ងដែរថាណៅក្នញងចណនាា ឹះណព្លចរ់ព្ើនថៃចញងការយិររណិចេរែល់នថៃណចញរបាយការណ៍
ណនឹះ  ព្ញាំមានចាំោត់ថាន ក្ស់្ក្មែភាព្ប្រតិរតតកិារ  ឬប្ព្រតតកិារណ៍ោមួយដែលមានលក្ខណៈជាស្ថរវនត  និងមនិ
ប្រប្ក្តើណក្ើតមានណ ើងដែលអាចនាាំឲ្យរ៉ាឹះពាលែ់ល់ លរធផ្លននប្រតរិតតិការររស្់ប្ក្ុមហ ញនក្នញងការយិររណិចេរដែល
របាយការណ៍ណនឹះបានណរៀរចាំណ ើងណនាឹះណរ។ 
 
ប្ព្រតតិការណ៍ណប្កាយកាលររណិចេររាយការណ៍ 
ព្ញាំមានប្ព្រតតកិារណ៍ស្ថរវនតណក្ើតណ ើងណប្កាយកាលររណិចេររាយការណ៍ ដែលតប្មូវឲ្យមានការល្លតប្តោង ឬនិយត័
ភាព្ណប្ៅព្ើប្ព្រតតិការណ៍ដែលបានល្លតប្តោងរចួណហើយ ណៅក្នញងក្ាំណតស់្មាគ ល់ដែលភាជ រ់ជាមួយនរងរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាញ។ 
 
ស្មាជិក្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល 
ស្មាជិក្ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលដែលរណប្មើការណៅក្នញងការយិររណិចេរនិងនានថៃណចញរបាយការណ៍ណនឹះមានរាយនាមែូច
ខាងណប្កាម៖ 

ណល្លក្ ដ ម ចន់ស្ាំណរច ប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល (ដតងតាាំងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 
ណល្លក្ លរម ស្ញជាត ិ អ្ភិបាល  (ដតងតាាំងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 
ណល្លក្ ោ ស្ញធើ  អ្ភិបាលឯក្រាជយ  (ដតងតាាំងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 
ណល្លក្ លរម ស្ញជាត ិ ប្រធ្លនប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល (ល្លដលងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 
ណល្លក្ ស្ួរ អ្ញើយ៉ាញង អ្ភិបាល  (ល្លដលងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 
ណល្លក្ប្ស្ើ ឈនិ ផ្ល្លា  អ្ភិបាល  (ល្លដលងនានថៃរើ 13 ដខមក្រា ឆ្ន ាំ 2021) 

ចាំដណក្ហ ញនររស់្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាល 
មិនមានស្មាជកិ្ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល កានក់ារ់ភាគហ ញនណោយតទ ល់  ឬ ណោយប្រណយាល  ណៅក្នញងការយិររណិចេរណនឹះ
ណ ើយ ។ 
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អតថប្រដយជន៍ររស់ប្ក្ុម្ប្រឹក្៉ាាភិបាល 
មិនថាណៅចញងការយិររណិចេរ ឬណៅក្នញងអ្ាំ ញងការយិររណិចេរននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណនឹះ គឺមិនមានក្ិចចប្ព្មណប្ព្ៀង
ោមួយដែលប្ក្ុមហ ញនជាភាគើមាខ ង ដែលក្មែវតាញននក្ិចចប្ព្មណប្ព្ៀងណនាឹះអាចផ្តល់លរធភាព្ែល់ប្ក្មុប្ររក្ាភបិាល
ោមាន ក្់ឲ្យររលួបាននូវអ្តាប្រណយាជន៍តាមមណធាបាយណផ្សងៗ ែូចជាការរិញភាគហ ញន ឬរណ័ណរាំណញ លររស្់
ប្ក្ុមហ ញន ឬស្ថជើវក្មែែនរ  ណ ើយ។ 

ចរ់តាាំងព្ើចញងការយិររណិចេរហរិញ្ញវតាញននឆ្ន ាំក្នាងណៅ ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលព្ញាំបានររលួ ឬមានស្ិរធរិរលួបាននូវអ្តា
ប្រណយាជនោ៍មួយ (ណប្ៅព្ើអ្តាប្រណយាជន៍ដែលបានរារ់រញ្ចូ លក្នញងចាំនួនស្រញរននឯក្តតជនដែលបានររលួ 
ឬក្ាំណត់ និងអាចររួលបានណោយប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាល) តាមរយៈការចញឹះក្ិចចស្នាណធវើណ ើងណោយប្ក្ុមហ ញនជាមយួ
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាល ឬណោយប្ក្មុហ ញនណផ្សងដែលមានប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលជាស្មាជកិ្ ឬក្ជ៏ាមួយប្ក្ុមហ ញនណផ្សងដែល
មានប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលជាស្មាជិក្ណនាឹះមានផ្លប្រណយាជន៍ដផ្នក្ហរិញ្ញវតាញ ណប្ចើនជាងអ្វើប្តូវបានរង្កា ញណៅក្នញង
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ។ 
 
ការររួលខញស្ប្តវូររស់្ប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលក្នញងការណរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ 
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលមានភារៈណធវើការអ្ឹះអាងរញ្ញជ ក្ថ់ា របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញបានណរៀរចាំណ ើងយា៉ា ងប្តរមប្តូវក្នញង
ក្ប្មិតជាស្ថរវនតននស្ថា នភាព្ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញននានថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020 ប្ព្មទាាំងលរធផ្លហរិញ្ញវតាញ នងិ
លាំហូរស្ថច់ប្បាក្់ស្ប្មារ់ការយិររណិចេរដែលបានរញ្ចរ់ណោយអ្នញណល្លមណៅតាមស្តង់ោររបាយការណ៍ទាក្់រងនរង
ហរិញ្ញវតាញអ្នតរជាតិននក្មពញជា ស្ប្មារ់ស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម (“CIFRS for SMEs”)។  
 
ណៅក្នញងការណរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណនឹះ ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលប្តូវ៖ 
(ក្) អ្នញម័តនូវណគ្នលនណយាបាយគណណនយយស្មប្ស្រ ណោយដផ្ែក្ណលើការវនិិចេយ័ និងការបា៉ា នប់្រមាណយា៉ា ង
ស្មណហតញផ្ល និងប្រុងប្រយត័ន ប្ព្មទាាំងអ្នញវតតតាមណគ្នលនណយាបាយទាាំងណនឹះប្រក្រណោយស្ងគតភិាព្។ 
 
(ខ) អ្នញណល្លមណៅតាម CIFRS for SMEs ឬប្រស្ិនណរើមានការតា ស្់រតូរព្ើណនឹះណែើមបើរង្កា ញព្ើភាព្ព្ិត និងប្តរម
ប្តូវ គឺប្តូវដតរង្កា ញ នងិព្នយល់ឲ្យបានចាស្់ល្លស្់ នងិក្ាំណតច់ាំនួនណៅក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ។ 
 
(គ) ប្តួតព្និិតយប្រព្ន័ធែាំណណើ រការណរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្មុហ ញន នងិការរក្ារញក្នូវរញ្ជ ើគណណនយយ
ឲ្យបានប្គរ់ប្គ្នន់ នងិប្រព្ន័ធប្គរ់ប្គងនផ្ទក្នញងឲ្យមានប្រស្ិរធភាព្។ 
 
( ) វាយតនមានូវលរធភាព្ររស្់ប្ក្មុហ ញនចាំណពាឹះការរនតនិរនតរភាព្អាជើវក្មែ ររួលខញស្ប្តូវណលើការល្លតប្តោង
ព្័ត៌មាន ប្រស្ិនណរើពាក្់ព្័នធនូវរញ្ញា ទាាំងឡាយដែលទាក្់រងណៅនរងនិរនតរភាព្អាជើវក្មែ និង ណប្រើប្បាស្់មូលោឋ ន
និរនតរភាព្ននស្តង់ោរគណណនយយ ណលើក្ដលងដតប្ក្មុប្ររក្ាភិបាលមានរាំណងចង់ជប្មឹះរញ្ជ ើប្ក្ុមហ ញន ឬរញ្ឈរ់
ប្រតិរតតិការ ឬគ្នែ នជណប្មើស្ស្មរមយែនរណរៀតណប្ៅព្ើណធវើដររណនឹះ។ 
 
(ង) ប្តួតព្ិនតិយ និងែរក្នាាំប្ក្មុហ ញនឲ្យមានប្រស្ិរធភាព្ណលើរាល់ណស្ចក្ដើស្ណប្មចស្ាំខាន់ៗទាាំងឡាយ ដែលរ៉ាឹះ
ពាល់ែល់ស្ក្មែភាព្ប្រតិរតតកិារ និងែាំណណើ រការររស្់ប្ក្ុមហ ញន ណហើយប្តូវប្បាក្ែថាក្ិចចការណនឹះប្តូវបានឆ្ាញឹះរញ្ញច ាំង
យា៉ា ងប្តរមប្តូវណៅក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ។ 
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ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលធ្លនាអ្ឹះអាងថា បានអ្នញវតតនូវរាល់តប្មូវការែូចដែលបានរាយការណ៍ខាងណលើក្នញងការណរៀរចាំ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញន។ 
 
ការអ្នញម័តណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ 
ប្ក្ុមប្ររក្ាភបិាលររស្់ ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ សូ្មណធវើការអ្នញម័តណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញដែល
ភាជ រ់មក្ជាមួយែូចបានរង្កា ញណៅរាំព្័ររើ 10 ែល់ 48 ថាបានរង្កា ញនូវភាព្ប្តរមប្តូវក្នញងក្ប្មិតជាស្ថរវនតននស្ថា ន
ភាព្ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញននានថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020 ប្ព្មទាាំងលរធផ្លហរិញ្ញវតាញ នងិលាំហូរស្ថច់ប្បាក្ស់្ប្មារ់
ការយិររណិចេរ ដែលបានរញ្ចរ់ណោយអ្នញណល្លមតាមស្តងោ់ររបាយការណ៍ទាក្់រងនរងហរិញ្ញវតាញអ្នតរជាតិននក្មពញជា 
ស្ប្មារ់ស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម។ 
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២៧.២ របាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ 
ជ្ូនចំប ោះភាគទនុិក 
ប្គឹោះសាថ នម្ីប្កូហេិញ្ញវតថ ុប្ទពយខ្ុំ ម្.ក 
 
មតិស្វនក្មែ 
 
ណយើងខ្ញ ាំបានណធវើស្វនក្មែណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ូហរិញ្ញវតាញ ប្រព្យខ្ញ ាំ ម.ក្ ណៅកាត់ថា (“ប្ក្ុម
ហ ញន”) ដែលរមួមានរបាយការណ៍ស្ថា នភាព្ហរិញ្ញវតាញនានថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020 របាយការណ៍លរធផ្លលមែិត 
របាយការណ៍ស្តើព្ើរដប្មរប្មលួមូលធន និងរបាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ប្បាក្់ ស្ប្មារ់ការយិររណិចេរដែលបានរញ្ចរ ់
និងក្ាំណតស់្មាគ ល់ដែលរមួមានណគ្នលនណយាបាយគណណនយយស្ាំខាន់ៗ ប្ព្មទាាំងព្ត័៌មានព្នយល់ណផ្សងៗណរៀត
ដែលបានរង្កា ញណៅរាំព្័ររើ 10 ែល់ 48។ 
ជាមតិររស្់ណយើងខ្ញ ាំ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ បានរង្កា ញនូវភាព្ប្តរមប្តូវ ក្នញងក្ប្មិតជាស្ថវនតននស្ថា នភាព្ហរិញ្ញវតាញ
ររស្់ ប្ក្មុហ ញននានថៃរើ31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2020 ប្ព្មទាាំងលរធផ្លហរិញ្ញវតាញ និងលាំហូរស្ថច់ប្បាក្់ររស្់ប្ក្ុមហ ញនស្ប្មារ់
ការយិររណិចេរដែលបានរញ្ចរ ់ ណោយអ្នញណល្លមតាមស្តង់ោររបាយការណ៍ទាក្់រងនរងហរិញ្ញវតាញអ្នតរជាតិននក្មពញជា 
ស្ប្មារ់ស្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិមធយម (“CIFRS for SMEs”)។ 
 
មូលោឋ នននមតិស្វនក្មែ 
 
ណយើងខ្ញ ាំបានណធវើស្វនក្មែណោយអ្នញណល្លមណៅតាមស្តង់ោរស្វនក្មែអ្នតរជាតិននក្មពញជា។ ការររួលខញស្ប្តូវររស្់
ណយើងខ្ញ ាំដែលប្ស្រតាមស្តង់ោរទាាំងណនាឹះ ប្តូវបានណរៀររារ់រដនាមណរៀតណៅក្នញងក្ថាខណឌ ស្ដើព្ើការររួលខញស្ប្តូវ
ររស្់ស្វនក្រ ស្ប្មារក់ារណធវើស្វនក្មែណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ ដែលមានណៅក្នញងរបាយការណ៍ររស្់ណយើងខ្ញ ាំ។ 
ណយើងខ្ញ ាំឯក្រាជយភាព្ព្ើ  ប្ក្មុហ ញនតាមតប្មូវការប្ក្មស្ើលធម៌ដែលពាក្់ព្ន័ធនរងការណធវើស្វនក្មែណលើរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាញ ណៅក្នញងប្ព្ឹះរាជាោចប្ក្ក្មពញជា ណហើយណយើងខ្ញ ាំបានរាំណព្ញតាមប្ក្រខណឌ រាំនួលខញស្ប្តូវប្ក្មស្ើលធម៌
ណផ្សងៗ ប្ស្រតាមតប្មូវការទាាំងណនាឹះ។ ណយើងខ្ញ ាំណជឿជាក្ថ់ាភស្តញតាងស្វនក្មែដែលណយើងខ្ញ ាំប្រមូលបានមានលក្ខ
ណៈប្គរ់ប្គ្នន ់និងស្មប្ស្រស្ប្មារ់ជាមូលោឋ នក្នញងការរណញ្ចញមតសិ្វនក្មែររស្់ណយើងខ្ញ ាំ។ 
 
រញ្ញា ណផ្សងៗ 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញនស្ប្មារ់ការយិររណិចេរដែលបានរញ្ចរ់នថៃរើ 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2019 ប្តូវបានណធវើ
ស្វនក្មែណោយស្វនក្រណផ្សងណរៀត ដែលបានរណញ្ចញមតសិ្វនក្មែណៅនថៃរើ 26 ដខ មថិញនា ឆ្ន ាំ 2020 ថារបាយ
ការណ៍ណនាឹះមានភាព្ប្តរមប្តូវ។ 
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ព័្ត៌មានណផ្សងៗ 

អ្នក្ប្គរ់ប្គងមានការររលួខញស្ប្តូវណលើព្ត័៌មានណផ្សងៗ។ ព្័ត៌មានណផ្សងៗដែលបានររួលប្តរមកាលររណិចេរនន
របាយការណ៍ររស្ស់្វនក្រ មានរបាយការណ៍ររស្់ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលណៅរាំព្័រ 1 ែល់រើ 5 ចាំដណក្ឯរបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្ន ាំររស្់ប្ក្ុមហ ញនរ ាំព្រងថានរងផ្តលឲ់្យណយើងខ្ញ ាំណប្កាយកាលររណិចេរននរបាយការណ៍ស្វនក្មែណនឹះ។ 

មតិររស្់ណយើងខ្ញ ាំ ណៅណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញមនិបានប្គរែណត រ់ព្ត័៌មានណផ្សងៗណ ើយ ណហើយណយើងខ្ញ ាំក្៏មនិផ្តល់
នូវអ្ាំណឹះអ្ាំោងោមួយណលើព្័ត៌មានណផ្សងៗទាាំងណនឹះណ ើយ។  
ពាក្់ព្័នធនរងការណធវើស្វនក្មែររស្់ណយើងខ្ញ ាំណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ ការររលួខញស្ប្តូវររស្់ណយើងខ្ញ ាំ គឺប្តូវអាន
ព្័ត៌មានណផ្សងៗ ណហើយព្ិចរោថាណតើព្ត័៌មានណផ្សងៗណនាឹះ មានភាព្មិនប្ស្រគ្នន ជាស្ថរវនតជាមួយរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាញ ឬការយល់ែរងររស្់ណយើងខ្ញ ាំណៅក្នញងការណធវើស្វនក្មែ ឬមានរង្កា ញនូវក្ាំហញងឆ្គងជាស្ថរវនតឬណរ។ 
ប្រស្ិនណរើការអានព្ត័៌មានណផ្សងៗ ដែលបានររលួមញនកាលររណិចេរននរបាយការណ៍ស្វនក្មែណនឹះអាចឲ្យណយើងខ្ញ ាំ
ស្ននិោឋ នថាមានក្ាំហញស្ឆ្គងជាស្ថរវនតណក្ើតណ ើង ណយើងខ្ញ ាំប្តូវរាយការណ៍ណៅតាមស្ថា នភាព្ជាក្់ដស្តង។ ណយើងខ្ញ ាំព្ញាំ
មានអ្វើដែលប្តូវរាយការណ៍ពាក្់ព្័នធនរងព្័តម៌ានណផ្សងៗណនឹះណរ។ 
 
ការររួលខញស្ប្តវូណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញររស់្អ្នក្ប្គរ់ប្គង និងអ្នក្ររលួខញស្ប្តវូណលើអ្ភិបាលក្ិចច 
 
អ្នក្ប្គរ់ប្គងមានភារៈររលួខញស្ប្តូវណលើការណរៀរចាំ នងិការរង្កា ញនូវភាព្ប្តរមប្តូវននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណោយ
អ្នញណល្លមតាមស្តង់ោររបាយការណ៍ទាក្់រងនរងហរិញ្ញវតាញអ្នតរជាតិននក្មពញជា ស្ប្មារស់្ហប្គ្នស្ធញនតូច នងិ
មធយម ណហើយនិងររួលខញស្ប្តូវណលើប្រព្ន័ធប្តួតព្និិតយនផ្ទក្នញង ដែលអ្នក្ប្គរ់ប្គងក្ាំណត់ថាមានភាព្ចាំបាច់ស្ប្មារ់
ការណរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញឲ្យណជៀស្ផ្ញតព្ើការរង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនតណោយស្ថរដតការដក្ាងរនាាំ ឬក្ាំហញស្ឆ្គង។ 

ណៅក្នញងការណរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ អ្នក្ប្គរ់ប្គងមានភារៈររួលខញស្ប្តូវណលើការវាយតនមានូវលរធភាព្ររស្់
ប្ក្ុមហ ញនក្នញងការរនតនិរនតរភាព្អាជើវក្មែ ររលួខញស្ប្តូវណលើការល្លតប្តោងព្ត័៌មានប្រស្ិនណរើពាក្់ព្័នធនូវរញ្ញា
ទាាំងឡាយដែលទាក្រ់ងណៅនរងនិរនតរភាព្អាជើវក្មែ នងិណប្រើប្បាស្់មូលោឋ ននិរនតរភាព្ននគណណនយយណលើក្ដលងដត
អ្នក្ប្គរ់ប្គងមានរាំណងចងជ់ប្មឹះរញ្ជ ើ តែ ក្ែាំណណើ រការប្ក្មុហ ញន ឬគ្នែ នជណប្មើស្ស្មរមយែនរណរៀតណប្ៅព្ើណធវើដររ
ណនឹះ។ 
អ្នក្ររលួខញស្ប្តូវណលើអ្ភិបាលក្ិចច មានភារៈររួលខញស្ប្តវូក្នញងការប្តួតព្ិនិតយែាំណណើ រការហរិញ្ញវតាញររស្់ប្ក្ុមហ ញន។ 
 
ការររួលខញស្ប្តវូររស់្ស្វនក្រស្ប្មារ់ការណធវើស្វនក្មែរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ 
ណគ្នលណៅររស្់ណយើងខ្ញ ាំ គឺផ្ដល់នូវអ្ាំណឹះអ្ាំោងស្មណហតញផ្លថា របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញទាាំងមូលមនិមានការ
រង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនតណោយស្ថរដតការដក្ាងរនាាំ ឬក្ាំហញស្ឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍ររស្់ស្វនក្រដែលរមួ
រញ្ចូ លទាាំងមតសិ្វនក្មែររស្ណ់យើងខ្ញ ាំ។ អ្ាំណឹះអ្ាំោងស្មណហតញផ្លគជឺាអ្ាំណឹះអ្ាំោងមានក្ប្មិតខពស្ម់ួយ 
រ៉ាញដនតវាមិនអាចធ្លនាថាប្គរ់ណព្លននការណធវើស្វនក្មែ ណោយអ្នញណល្លមណៅតាមស្តង់ោរស្វនក្មែអ្នតរជាតិននក្មពញជា
អាចរក្ណ ើញនូវការរង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនតដែលបានណក្ើតណ ើងណនាឹះណរ។ ការរង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនតអាចណក្ើតណ ើង
ណោយស្ថរការដក្ាងរនាាំ ឬក្ាំហញស្ឆ្គង ណហើយប្តូវបានចតរ់ញក្ថាជាស្ថរវនតណៅណព្លដែលការដក្ាងរនាាំ ឬក្ាំហញស្ឆ្គង
ដតមួយ ឬក្៏រមួរញ្ចូលគ្នន មានផ្លរ៉ាឹះពាល់ែលក់ារស្ណប្មចចិតតដផ្នក្ណស្ែឋក្ិចចររស្់អ្នក្ណប្រើប្បាស្់ណោយណយាងណលើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណនឹះ។ 
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ជាដផ្នក្មួយននការណធវើស្វនក្មែណោយអ្នញណល្លមណៅតាមស្តងោ់រស្វនក្មែអ្នតរជាតិននក្មពញជា ណយើងខ្ញ ាំអ្នញវតតនូវការវ ិ
និចេ័យដែលប្រក្រណៅណោយវជិាជ ជើវៈ និងរក្ានូវមជឈធ្លតញនយិមក្នញងអ្ាំ ញងណព្លស្វនក្មែ។  
ណយើងខ្ញ ាំក្៏បាន៖ 
• ណធវើការក្ាំណត ់ និង វាយតនមានូវហានិភ័យននការរង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនតណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញណោយស្ថរដត
ការដក្ាងរនាាំ ឬក្ាំហញស្ឆ្គង នងិររួលខញស្ប្តូវណលើការណរៀរចាំ និងការអ្នញវតតនូវនើតិវធិើស្វនក្មែណែើមបើណឆ្ាើយតរណៅ
នរងហានិភយ័ទាាំងណនាឹះ និងប្រមូលនូវភស្តញតាងដែលមានលក្ខណៈប្គរ់ប្គ្នន់ និងស្មប្ស្រស្ប្មារ់ជាមូល
ោឋ នក្នញងការរណញ្ចញមតិស្វនក្មែររស្់ណយើងខ្ញ ាំ។ ហានិភ័យដែលមិនអាចរក្ណ ើញនូវការរង្កា ញខញស្ជាស្ថរវនត
ដែលណក្ើតណ ើងណោយស្ថរដតការដក្ាងរនាាំ 

• មានលក្ខណៈខពស្ជ់ាងការរង្កា ញខញស្ណក្ើតណ ើងព្ើក្ាំហញស្ឆ្គង ណោយស្ថរដតការដក្ាងរនាាំអាចរមួរញ្ចូលទាាំងការ
 ញរ តិ គ្នន  ការលួចរនាាំ ការលញរណចលណោយណចតនាការរក្ប្ស្ថយមិនព្តិ ឬមនិអ្នញវតតតាមនើតិវធិើប្គរ់ប្គង
នផ្ទក្នញង។ 

• ររួលបាននូវការយល់ែរងអ្ាំព្ើការប្គរ់ប្គងនផ្ទក្នញងដែលពាក្ព់្័នធនរងការណធវើស្វនក្មែ ក្នញងណគ្នលរាំណងណែើមបើ
ណរៀរចាំនូវនើតិវធិើស្វនក្មែដែលស្មប្ស្រណៅតាមកាលៈណរស្ៈ រ៉ាញដនតមនិដមនក្នញងណគ្នលរាំណងណែើមបើរណញ្ចញមតិ
ណលើប្រស្ិរធភាព្ននការប្គរ់ប្គងនផ្ទក្នញងររស្់ប្ក្មុហ ញនណ ើយ។ 

• ការវាយតនមាណលើភាព្ស្មប្ស្រននណគ្នលនណយាបាយគណណនយយដែលប្ក្មុហ ញនបានណប្រើប្បាស្់ និងភាព្ស្ម
ណហតញផ្លននការបា៉ា នស់្ថែ នគណណនយយស្ាំខាន់ៗ ប្ព្មទាាំងការល្លតប្តោងព្ត័៌មានពាក្់ព្័នធដែលបានណធវើណ ើង
ណោយអ្នក្ប្គរ់ប្គង។ 

• ណធវើការស្ននិោឋ នណលើភាព្ស្មប្ស្រននការណប្រើប្បាស្់មូលោឋ ននិរនតរភាព្ននគណណនយយររស្អ់្នក្ប្គរ់ប្គង ណហើយ
ណោយដផ្ែក្ណៅណលើភស្តញតាងស្វនក្មែដែលររលួបាន ណធវើការស្ននិោឋ នថា ណតើភាព្មិនចាស្ល់្លស្់ជាស្ថរវនតពាក្់
ព្័នធណៅនរងប្ព្រតត ិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ ដែលអាចណធវើឲ្យមានមនទិលជាស្ថរវនតណលើលរធភាព្ររស្់ប្ក្ុមហ ញន ណែើមបើរនត
និរនតរភាព្អាជើវក្មែ។ ប្រស្និណរើណយើងខ្ញ ាំណធវើការស្ននិោឋ នថា មានអ្តាភិាព្ននភាព្មិនប្បាក្ែប្រជាជាស្ថរវនត 
ណយើងខ្ញ ាំចាំបាច់ប្តូវរញ្ចូលណៅក្នញងរបាយការណ៍ររស្់ណយើងខ្ញ ាំ ណែើមបើទាញចាំោរ់អារមែណ៍ណលើការល្លតប្តោង
ព្័ត៌មានពាក្់ព្័នធណៅក្នញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញ ឬប្រស្និណរើការល្លតប្តោងព្ត័៌មានមានលក្ខណៈមិនប្គរ់
ប្គ្នន់ ណយើងខ្ញ ាំចាំបាច់ប្តូវផ្ដល់មតសិ្វនក្មែដែលមានរញ្ញា ។ ការស្ននិោឋ នររស្់ណយើងខ្ញ ាំគឺដផ្ែក្តាមភស្តញតាង
ស្វនក្មែដែលប្រមូលបាន ប្តរមកាលររណិចេរននរបាយការណ៍ស្វនក្មែររស្់ណយើងខ្ញ ាំ។ យា៉ា ងោក្៏ណោយ
ប្ព្រតតិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ នាណព្លអ្នាគត អាចណធវើឲ្យប្ក្ុមហ ញនរញ្ឈរ់នូវនិរនតរភាព្ននអាជើវក្មែ។ 

• វាយតនមាណលើការរង្កា ញរចនាស្មព័នធ នងិខារមស្ថរននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញទាាំងមូល ដែលរមួរញ្ចូ លទាាំងការ
ល្លតប្តោងព្័ត៌មាននិងវាយតនមាថា ណតើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញបានរង្កា ញព្ើប្រតិរតតកិារ និងប្ព្រតតិការណ៍ពាក្់
ព្័នធក្នញងអ្តានយ័ដែលអាចស្ណប្មចបាននូវការរង្កា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាញែ៏ប្តរមប្តូវ។ 
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ណយើងខ្ញ ាំបានផ្ដលព់្័ត៌មានជូនអ្នក្ររួលខញស្ប្តូវណលើអ្ភបិាលក្ិចច ចាំណពាឹះក្តាត ពាក្់ព្ន័ធនរងស្វនក្មែរមួមានជាអារិ៍ 
វសិ្ថលភាព្ និងណព្លណវល្លដែលបានណប្គ្នងរញក្ស្ប្មារ់ការណធវើស្វនក្មែ និងការរក្ណ ើញរញ្ញា ស្វនក្មែជាស្ថរវនត 
រមួរញ្ចូ លទាាំងចាំណញ ចខវឹះខាតននការប្គរ់ប្គងនផ្ទក្នញងដែលបានរក្ណ ើញក្នញងអ្ាំ ញងណព្លណធវើស្វនក្មែ។ 
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២៧.៣  របាយការណស៏ាថ្នភាពហិរញ្ញវតថ ុ

 

 នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្នាំ២០២០

ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល
ប្រទ្ពយស កមម
សាច់ប្រាក់កែុងថ្ែ 13,854       56,039         29,803       121,447       287,799    1,156,376    

ប្រាក់បណញ្ញី និងប្រាក់តមកល់ណៅធ្នាារជាតិថ្នកមពុជា76,070       307,703       75,877       309,199       75,425       303,058       

ប្រាក់បណញ្ញី និងប្រាក់តមកល់ណៅធ្នាារណនេងៗ2,445,407 9,891,671    404,775    1,649,458    72,919       292,989       

ឥេទាននតល់ែល់អតិងិជន 5,969,280 24,145,738 8,279,721 33,739,863 8,067,551 32,415,420 

ប្រទ្ពយសកមមណនេងៗ 49,440       199,985       23,626       96,276         99,521       399,875       

ប្រទ្ពយ និងបរកិាេ រ 19,724       79,784         22,429       91,398         18,033       72,457         

ប្រទ្ពយសកមមអរបីូ 11,341       45,874         13,437       54,756         15,533       62,412         

ពនធពនារជាប្រទ្ពយសកមមសុទ្ធ 32,013       129,493       35,941       146,460       36,547       146,846       

ប្រទ្ពយស កមមស រុប 8,617,129 34,856,287 8,885,609 36,208,857 8,673,328 34,849,433 

បំេុល និងមូលធ្ន
បំេុល
បំេុលណនេងៗ 52,341       211,719       82,422       335,870       64,160       257,795       

បំេុលពនធអបបរមា/ពនថណលីប្រាក់ចំណេញប្របចឆំ្ែ ំ3,960         16,018         33,891       138,106       32,276       129,685       

ប្រាក់កមចី 6,862,500 27,758,813 6,862,500 27,964,688 6,873,750 27,618,728 

បំេុលសរុប 6,918,801 27,986,550 6,978,813 28,438,664 6,970,186 28,006,208 

មូលធ្ន
ណែីមទុ្ន 1,500,000 6,000,000    1,500,000 6,000,000    1,500,000 6,000,000    

ទុ្នបប្រមុងាមបទ្បបញ្ញតតិ 84,881       343,344       115,623    468,504       88,727       358,901       

ប្រាក់ចំណេញរកាទុ្ក 113,447    453,823       291,173    1,178,412    114,415    462,809       

លណមអៀងពីការបតូររបិូយប័េណ -             72,570         -             123,277       -             21,515         

មូលធ្នសរុប 1,698,328 6,869,737    1,906,796 7,770,193    1,703,142 6,843,225    

បំេុល  និងមូលធ្នសរុប 8,617,129 34,856,287 8,885,609 36,208,857 8,673,328 34,849,433 

2020 2019 2018

អនុវតដាមសតង់ដាររាយការេ៍ទាក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតថុ អនតរជាតិ ថ្នកមពុ ជា សប្រមាប់សហប្រាសធុ្នតូចនិងមធ្យម
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២៧.៤ របាយការណល៏ទធផលបពញបលញ 
 

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្នាំ២០២០

ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល
ចំេូលពីការប្រាក់ 1,702,647 6,941,692  1,984,518 8,041,267  1,953,646 7,902,498  

ចំណាយណលីការប្រាក់ (675,000)   (2,751,975) (675,000)   (2,735,100) (826,489)   (3,343,148) 

ចំេូលពីការប្រាក់ សុទ្ធ 1,027,647 4,189,717  1,309,518 5,306,167  1,127,157 4,559,350  

ចំេូលប្របតិបតតិការណនេងៗ 79,676      324,839     58,166      235,689     56,268      227,604     

ចំេូលប្របតិបតដិការសរុប 1,107,323 4,514,556  1,367,684 5,541,856  1,183,425 4,786,954  

ចំណាយណលីបុគគលិក (751,658)   (3,064,510) (740,627)   (3,001,021) (626,138)   (2,532,728) 

រលំស់ណលីប្រទ្ពយ  និងបរកិាេ រ (6,320)       (25,767)      (6,116)       (24,782)      (4,126)       (16,690)      

រលំស់ណលីប្រទ្ពយសកមមអរបីូ (2,096)       (8,545)        (2,096)       (8,493)        (2,096)       (8,478)        

(ការខាតបង់) / តំហយណលីឳនភាពថ្នប្រទ្ពយសកមមហរិញ្ញវតថុ (69,516)     (283,417)    17,310      70,140       (29,485)     (119,267)    

ចំណាយទូ្ណៅ និងរែឋាល (464,450)   (1,893,563) (379,285)   (1,536,863) (290,583)   (1,175,408) 

ចំណាយពនធអបបបរមា (17,823)     (72,664)      

ប្រាក់ (ខាត)/ ចំណេញមុនែកពនធ (204,540)   (833,910)    256,870    1,040,837  230,997    934,383     

ចំណាយពនធណលីប្រាណកីចំណេញ (3,928)       (16,014)      53,216      215,631     10,433      42,201       

ប្រាក់ (ខាត)/ ចំណេញសុទ្ធស ប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្ (208,468)   (849,924)    203,654    825,206     220,564    892,182     

លទ្ធនលលមអិតណនេង ៗ
លណមអៀងពីការបតូររបិូយប័េណ -            (50,532)      -            101,762     -            (34,123)      

សរុបលទ្ធនលលមអិតសប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្ (208,468)   (900,456)    203,654    926,968     220,564    858,059     

2020 2019 2018

អនុវតដាមសតង់ដាររាយការេ៍ទាក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតថុ អនតរជាតិ ថ្នកមពុ ជា សប្រមាប់សហប្រាសធុ្នតូចនិងមធ្យម
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២៧.៥ របាយការណល៏ុំហូរសាច់គបាក ់

 
 

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្នាំ២០២០

ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព ប្ររតិរតតិការ
ម្រាក់(ខាត)/ឆាំច្េញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ    (208,468)    (849,924) 203,654 825,206 220,564 892,182

និយ័តភាពច្ ើ៖
ឆាំណាយពនធអបនបបរា        17,823        72,664 

ពនធច្ ើម្រាក់ឆាំច្េញ          3,928        16,014 53,216 215,631 10,433 42,201

ការខាតបង់/(តាំហយ)ច្ ើឱនភាពថ្នម្រទពនយសកម្មហិរញ្ញវតថុ        69,516     283,417    (17,310)      (70,140)      29,485     119,267 

រំ ស់ច្ ើម្រទពនយ និងបរិកាខនរ          6,320        25,767        6,116        24,782        4,126        16,690 

រំ ស់ច្ ើម្រទពនយសកម្មអរូបី          2,096          8,545        2,096          8,493        2,096          8,478 

   (108,785)    (443,517)    247,772  1,003,972    266,704  1,078,818 

បខម្រម្បម្រមួ្ ៖
ឥេទានផ្ត ់ដ ់អតិងិជន  2,240,925  9,136,251  (194,860)    (789,573)  (184,999)    (721,011)

ម្រទពនយសកម្មច្ផ្នេងៗ      (25,814)    (105,244)      75,895     307,527    (36,861)    (148,107)

បាំេុ ច្ផ្នេងៗ      (30,081)    (122,640)        7,012        28,413    (12,460)      (50,064)

 2,076,245  8,464,850    135,819     550,339      32,384     159,636 

ពនធអបនបបរានិងពនធច្ ើម្រាក់ឆាំច្េញខដ ានបង់      (47,754)    (194,693)    (50,995)    (206,632)    (25,371)    (101,941)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទ្ ទួ្លានពីសកម្មភាព ប្ររតិរតតិការ  2,028,491  8,270,157      84,824     343,707        7,013        57,695 

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព វិនិយោគ
ការទិញម្រទពនយ និងបរិកាខនរ        (3,615)      (14,738)    (10,512)      (42,595)    (16,920)      (67,985)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធយប្ររើ ប្រាស់កនុងសកម្មភាព វិនិយោគ        (3,615)      (14,738)    (10,512)      (42,595)    (16,920)      (67,985)

ការយកើនយ ើងសុទ្ធននសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សម្មូ្ល  2,024,876  8,255,419      74,312     301,112       (9,907)      (10,290)

សាឆ់ម្រាក់ និងសាឆ់ម្រាក់សម្មូ្ នាថ្ងៃទី 1 ខែ ម្ករា     435,455  1,774,479    361,143  1,451,073    371,050  1,497,929 

 ច្ម្អៀងពីការបដូររូបិយប័េណ                 -        (77,860)               -          22,294               -        (36,566)

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សម្មូ្លនានងៃទី្  31  ខែ ធ្នូ    2,460,331  9,952,038    435,455  1,774,479    361,143  1,451,073 

2020 2019 2018
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២៧.៦ របាយការណេ៏ឡគម្េគម្លួម្លូធន 
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទខដ ានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្នាំ២០២០

ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល ែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀលែុល្លា រអាណមរកិ ពាន់ណរៀល
នាថ្ងៃទី្ 1 ផ្ខ្មករា ឆ្ែ ំ2019

1,500,000 6,000,000 88,727            358,901   114,415  462,809    -     21,515     1,703,142 6,843,225 

លទ្ធនលលមអិតសប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្
ប្រាក់ចំណេញសប្រមាប់ការយិបរណិចេទ្

-            -            -                 -          203,654  825,206    -     -          203,654    825,206    

ការណនេរ
-            -            26,896            109,603   (26,896)   (109,603)   -     -          -            -            

លទ្ធនលលមអិតណនេងៗ
លណមអៀងពីការបតូររបិូយប័េណ -            -            -                 -          -          -            -     101,762   -            101,762    

សរុបលទ្ធនលលមអិតសប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្ 26,896            109,603   176,758  715,603    -     101,762   203,654    926,968    

នាថ្ងៃទី្ 31 ផ្ខ្ធ្ែូ  ឆ្ែ 2ំ019
1,500,000 6,000,000 115,623          468,504   291,173  1,178,412 -     123,277   1,906,796 7,770,193 

នាថ្ងៃទី្ 1 ផ្ខ្មករា ឆ្ែ ំ2020
1,500,000 6,000,000 115,623          468,504   291,173  1,178,412 -     123,277   1,906,796 7,770,193 

លទ្ធនលលមអិតសប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្
ប្រាក់ចំណេញសប្រមាប់ការយិបរណិចេទ្

-            -            -                 -          (208,468) (849,924)   -     -          (208,468)   (849,924)   

ការណនេរ
-            -            (30,742)          (125,335) 30,742    125,335    -     -          -            -            

លទ្ធនលលមអិតណនេងៗ
លណមអៀងពីការបតូររបិូយប័េណ -            -            -                 175          -          -            -     (50,707)   -            (50,532)     

សរុបលទ្ធនលលមអិតសប្រមាប់ ការយិបរណិចេទ្ -            -            (30,742)          (125,160) (177,726) (724,589)   -     (50,707)   (208,468)   (900,456)   

នាថ្ងៃទី្ 31 ផ្ខ្ធ្ែូ  ឆ្ែ 2ំ020
1,500,000 6,000,000 84,881            343,344   113,447  453,823    -     72,570     1,698,328 6,869,737 

សរបុ
ទុនបម្រុងតារបទប្

បញ្ញត្តិ
ដ ើរទុន

 
ម្ាក់ចំដេញ

លដរអៀងពីការប្
ត្ូររបូិយប័េណ
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២៨. ោសយដ្ឋន្គគរឹះសាថ្នម្ីគកូហិរញ្ញវតថ ុគទព្យខ្ុុំ ម្.ក 
 
 
 
 
 
 
 

 

ប្គរឹះស្ថា នមើប្ក្ហូរិញ្ញវតាញប្រព្យខ្ញ ាំ មក្ 
 

ការយិាល័យក្ោត ល 
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