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ទស្សនវិស្យ័ និងបេស្កកម្ម 
ទស្សនវស័ិ្យ ចូលរមួ្ចំម្ណកេបងកើនកប្ម្តិ្រីវភាពរស់្បៅ រេស់្ប្េជាពលរដ្ឋ ឱ្យកានម់្ត្ប្េបស្ើរ

ប ើង និងមនបចរភាពហិរញ្ា វត្ាុរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ ុ្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
តម្រយៈការផដល់បស្វាកម្មហិរញ្ា វត្ាុ ម្ដ្ល មនអប្តការប្បាកស់្ម្រម្យ ។ 

បេស្កកម្ម ពប្ងឹង និងពប្ងីក ការផដល់បស្វាកម្មហិរញ្ា វត្ាុដ្ល៏អប្េបស្ើរ ដ្ល់ប្េជាពលរដ្ឋ បដ្ើម្បី
យកបៅពប្ងីកមុ្ែរេរ ម្ដ្លមនប្ស្ថេ ់ឬេបងកើត្មុ្ែរេរថមី ប្ស្េចាេត់ម្រយៈការ
ផដល់បស្វាឥណទាន ។ 
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ប្េវត្តិស្បងេេរេស្ស់្លីានិធិ លមី្ីធីត្ 
 

ឆ្ន ១ំ៩៩៣៖ អងគការម្ែរអ៍នតរជាតិ្ បានទទលួការឧេត្ាម្ភមូ្លនិធិ ពីរាររដ្ឋឋ ភបិាលអូស្រ្ស្ថត លី ស្ប្មេស់្ថកលបងអនុវត្តគ្បប្មងម្យួ
ប ម្ ឹះថា សី្លា ជា " គ្បប្មងវឌ្ឍនកម្មបស្ដ្ឋកិចចស្ងគម្ ស្ប្មេ ់ភាន កង់ារកនុងប្ស្កុ " បៅកនុងរារធានីភនបំពញ ។ គ្បប្មង
បនឹះមនបគាលេំណងផដល់ឥណទាន ដ្ល់ប្េជារន ម្ដ្លមនកងវឹះខាត្រីវភាព កនុងរារធានី។ ជាកម់្ស្តងអងគការម្ែរ ៍
អនតរជាតិ្ បានអនុវត្តគ្បប្មង ធនាគារភូម្ ិបៅកនុងបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ តម្រយៈការផដល់ មូ្លនិធិ
ពី UNDP និង CARERE ។  

ឆ្ន ១ំ៩៩៦៖ គ្បប្មងទាងំេីតំ្េន ់រេស់្អងគការម្ែរអ៍នតរជាតិ្ ម្ដ្លស្ាិត្បៅរារធានីភនបំពញ បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ 
ប្តូ្វបានរមួ្េញ្ចូ លគាន  កាៃ យជាអងគការបប្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលម្យួ ប ម្ ឹះថា " អងគការសី្លានិធិ " ។  អងគការសី្លានិធិ ចាេប់ផដើម្
បធវើប្េតិ្េត្តិការ ផដល់ប្បាកក់ម្ច ីបៅកនុងតំ្េន ់ម្នគ្បប្មងម្ដ្លមនប្ស្ថេទ់ាងំេី បដ្ឋយទទលួបានការបប្ជាម្ម្ប្រង ពីអងគការ
ម្ែរអ៍នតរជាតិ្ ។  

ឆ្ន ១ំ៩៩៨៖ អងគការសី្លានិធិ ចាេប់ផតើម្េបងកើត្ឱ្យមនឥណទានបទាល ជាម្យួនឹងទំហំឥណទាន ម្និបលើស្ពី ៥០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ
ម្ដ្លមនអតិ្ថិរន ចំននួ១០០នាក ់បៅកនុងគ្បប្មង រារធានីភនបំពញ ។  

ឆ្ន ២ំ០០១៖  អងគការសី្លានិធិ បានចុឹះេញ្ជ ីជា " អងគភាព ប្េតិ្េត្តកិារ ឥណទានរនេទ " បៅធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា បហើយបានេបងកើត្
ស្ថខាប្ស្ុកម៉ា ម្  ម្ដ្លស្ាិត្បៅកនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្បែត្តេនាា យមនរយ័ ។  

ឆ្ន ២ំ០០៣៖ អងគការសី្លានិធិ បានផ្លៃ ស់្េតូរបៅជាប្កុម្ហ ុនឯករន ទទលួែុស្ប្តូ្វមនកប្ម្តិ្ និងម្ប្េកាៃ យជា "ស្ថា េន័ម្បី្កហូរិញ្ា វត្ាុ 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ " ម្ដ្លទទលួស្ថគ ល់បដ្ឋយ ធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា ។ 

ឆ្ន ២ំ០០៦៖  អនកវនិិបោគ្ទុនេរបទស្ ជាតំ្ណាងរេស់្ប្កុម្ហ ុន CARD Inc បានកាៃ យែៃួនជាភាគ្ទុនិក រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
 ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ 

ឆ្ន ២ំ០០៧៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានទទលួអាជាា េណ័ណ អចិម្ស្រ្នតយ ៍ពីធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា បហើយស្ថខាបែត្ត 
បស្ៀម្រាេ ប្តូ្វបានេបងកើត្ប ើង។ 

ឆ្ន ២ំ០០៩៖ ប្កុម្ហ ុន Catalyst Microfinance Investor International Holding បានចូលរមួ្ជាមច ស់្ភាគ្ហ ុនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្។  

ឆ្ន ២ំ០១៣៖ ភាគ្ហ ុនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទាងំអស់្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិក កនុងប្ស្ុក បហើយ
បានបប្រើស្បរ ើស្ ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល និងប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ បដ្ើម្បបីរៀេចំការប្គ្េប់្គ្ងជាថមី ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានបធវើការផ្លៃ ស់្ទីតងំការោិល័យកណាដ ល និងរូេស្ញ្ញា ថមី បដ្ឋយមនការ
ទទលួស្ថគ ល់ពី ធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា រហូត្ដ្ល់ស្ពវម្ថៃ ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំននួ២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនត
េុគ្គល ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុក បហើយបានបរៀេចំរចនាស្ម្ពន័ធប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នជាថមី ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំននួ២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនត
េុគ្គល ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុកកនុងការប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នជាថមីេនតម្កដ្ល់េចចុេបនន។ 

ឆ្ន ២ំ០២១៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ  សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំនួន២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនតេុគ្គល
ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុក បហើយបានបប្រើស្បរ ើស្ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល និងស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារជាថមី។  
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ផលតិ្ផលឥណទាន នងិបស្វាកម្ម
 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានេបងកើត្ផលិត្ផលហិរញ្ា វត្ាុ និងបស្វាកម្មម្យួចំននួ ផដល់រូនប្េជារនម្ដ្លមន
ប្បាកចំ់ណូលទាេ និងម្ធយម្ ស្ហប្គិ្នម្នស្ហប្គាស្ខាន ត្តូ្ចេំផុត្ និងខាន ត្តូ្ច សិ្េបករ បស្វាករ និងកសិ្ករ បៅតំ្េនរ់នេទ និង
ជាយប្កុង ម្នប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ បោងបលើមុ្ែរេរ និងប្េភពចំណូលនានារេស់្គាត្ ់ អតិ្ថិរន អាចស្ងប្បាកម់្ក សី្លានិធិ 
លីម្ធីីត្ វញិតម្របេៀេពីរោ៉ា ងគឺ្៖ ស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងការប្បាក ់  ប្េចាមំ្ែ (Declining_mode) ឬស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ និង
ស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ (Balloon mode) កប៏ាន ។ 
ឥណទានបទាល  

ឥណទានបទាលស្ប្មេផ់ដល់រូនប្េជារនកនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទាងំអនកមន 
ប្បាកចំ់ណូលទាេ និងអនកមនប្បាកចំ់ណូលម្ធយម្ ម្ដ្លមនត្ប្មូ្វការបដ្ើម្ទុនបប្ចើនជាងឥណទានប្កុម្ដូ្ចជា ស្ហប្គិ្នម្ន ស្ហ
ប្គាស្ខាន ត្តូ្ចេំផុត្ និងខាន ត្តូ្ច សិ្េបករ បស្វាករ និងកសិ្ករ ជាបដ្ើម្ ។  អតិ្ថិរនអាចែចីប្បាកជ់ាលកេណៈ ឯករនជាម្យួឥណទាន
ចាេពី់ ១០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ដ្ល់ ១០,០០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ កនុងបនាឹះគាត្ក់អ៏ាចែចីជាប្បាកប់រៀល ប្បាកដុ់្លាៃ រអាបម្រកិ ឬ ប្បាកប់ាត្ម្ថ 
ម្ដ្លមនរយៈបពលរហូត្ដ្ល់៦០ម្ែ បហើយអាចស្ងតម្របេៀេស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ ឬស្ងការប្បាកប់្េចាំ
ម្ែ និងស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ អាប្ស័្យបលើប្េបភទមុ្ែរេរជាកម់្ស្តង រេស់្គាត្ ់។ 

ឥណទានប្កមុ្ 
ឥណទានប្កុម្ស្ប្មេផ់ដល់រូនប្េជារនម្ដ្លមនប្បាកចំ់ណូលទាេ ដូ្ចជា៖ កសិ្ករ ស្ហប្គិ្ន ម្ដ្លមនប្បាកចំ់ណូលទាេ 

កនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ អតិ្ថិរនប្កុម្ប្តូ្វេបងកើត្ជាប្កុម្ធានាគាន  បៅវញិបៅម្កមន
ស្មរិកពី ២បៅ៥នាក ់ទំហំឥណទានចាេពី់ ១០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ដ្ល់ ៦០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លអាចែចីជាប្បាកប់រៀល ប្បាកដុ់្លាៃ រ
អាបម្រកិ និងប្បាកប់ាត្ម្ថ មនរយៈបពលរហូត្ដ្ល់១២ម្ែ គាត្អ់ាចស្ងតម្របេៀេ ស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ ឬ
ស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ ស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ អាប្ស័្យ បលើប្េបភទម្នមុ្ែរេរ ជាកម់្ស្តងរេស់្ប្កុម្អតិ្ថិរន ។ 

តរាងរបាយការណ៍ស្បងេេផលិត្ផលឥណទាន នងិបស្វាកម្ម 
កាលេរបិចេទ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

បស្វាកម្មឥណទាន 

ផលេប័្ត្ឥណទានស្រុេ ៤.៥៣៩.៣២១ ៣.២៣៥.៩៩៧ ៣.៧១២.២៧១ 
ផលេប័្ត្ឥណទានបទាល ៤.៥៣០.៤៨៤ ៣.២៣៥.៨៣១ ៣.៧១២.១៦២ 
ភាគ្រយផលេប័្ត្ឥណទានបទាល(%) ៩៩,៨១% ៩៩,៩៩% ៩៩,៩៩៧% 
ផលេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្ ៨.៨៣៧ ១៦៦ ១០៩ 
ភាគ្រយផលេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្(%) ០,១៩% ០,០១% ០,០០៣% 

 

ចំននួអតិ្ថិរនស្រុេ ២.៦៨០ ២.០៧៩ ២.០៩៩ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានបទាល ២.៥៧៣ ២.០៧៦ ២.០៩៨ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានបៅតំ្េនរ់នេទ ២.២៥៨ ១.៧៥៣ ១.៨១០ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានជាស្រ្ស្តី ១.៩៧៩ ១.៤៩៨ ១.៥០០ 
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ស្ថា នភាពម៉ា ប្កូបស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា 
 

 បៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ ស្កម្មភាពបស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាបៅម្ត្េនតទទួលរងផលេ៉ាឹះោល់ដ្ម្ដ្លពីឥទធិពលរេស់្រម្ៃកូឺវដី្-១៩ ជា
ពិបស្ស្បដ្ឋយស្ថរការ ៃ្ងកនុងស្ហគ្ម្ន ៍២០កុម្ភៈ។ េ៉ាុម្នតស្កម្មភាពបស្ដ្ឋកិចចមនភាពប្េបស្ើរប ើងជាងមុ្នបៅវញិ បេើបប្េៀេបធៀេ
បៅនឹងឆ្ន ២ំ០២០ ជាពិបស្ស្ ចាេពី់្មស្ទី២ម្នឆ្ន ២ំ០២១ម្ក ស្ថា នភាពបស្ដ្ឋកិចចបានចាេប់ផតើម្បងើេម្កប ើងវញិបដ្ឋយស្ថរម្ត្
ការស្ប្ម្េែៃួនបៅនឹងប្េប្កតី្ភាពថមី និងភាពបជាគ្រយ័ម្នការចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងរូនប្េជាពលរដ្ឋទូទាងំប្េបទស្រេស់្រាររដ្ឋឋ ភបិាល ម្ដ្ល
បធវើឱ្យមនការបា៉ា នស់្ថម នថា បស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជានឹងប្តូ្វបានមនកំបណើ ន ៣% វញិកនុងឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ។ 

បៅបលើវស័ិ្យម្ដ្លពឹងម្ផអកបលើត្ប្មូ្វការបប្ៅប្េបទស្ បានមនភាពរកីចបប្ម្ើនប ើងវញិ បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការបកើនប ើងរេស់្
ត្ប្មូ្វការពីខាងបប្ៅប្េបទស្ កនុងបនាឹះម្ដ្លរមួ្មន វស័ិ្យកម្មនតស្ថល(១២,៧%) និងវស័ិ្យសំ្ណង(់១,៤%)។ បដ្ឋយម្ កចំបោឹះ វ ិ
ស័្យបទស្ចរណ៍ បៅម្ត្េនតទទួលរងផលេ៉ាឹះោល់ខាៃ ងំជាងបគ្កនុងឆ្ន ២ំ០២១ បទាឹះេីជាមនការបេើកទទួលបភាៀវបទស្ចរណ៍កនុងនិង
បប្ៅប្េបទស្ម្ដ្លបានទទួលការចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងវញិកតី។ ចំម្ណកឯវស័ិ្យកសិ្កម្មវញិបៅម្ត្េនតមនវឌ្ឍនភាពលអជាម្យួនឹងអប្តកំបណើ ន
ប្េមណ១,៤% បដ្ឋយស្ថរមនការគាបំ្ទបដ្ឋយវធិានការរប្មុ្ញផលិត្កម្មកសិ្កម្មគ្ួេផសនឹំងអំបណាយផលពីកតត អាកាស្ធាតុ្ ។ 

 បទាឹះេីជាប្េបទស្កម្ពុជាបៅម្ត្ប្េឈម្នឹងផលេ៉ាឹះោល់ធៃនធ់ៃរពីរម្ៃបឺនឹះកនុងឆ្ន ២ំ០២១បទៀត្កប៏ដ្ឋយ ស្ថា នភាពបស្ដ្ឋកិចច
អាចមនភាពប្េបស្ើរប ើងវញិដូ្ចការបា៉ា នស់្ថម ន បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការដឹ្កនាបំរៀេចំដ្ម៏នប្េសិ្ទធិភាពរេស់្រាររដ្ឋឋ ភបិាល និងប្កសួ្ងសុ្ខា
ភបិាលកនុងការប្េឆ្ងំនូវរម្ៃកឺាចស្ថហាវម្យួបនឹះ។ ដូ្ចបនឹះបស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា នឹងរពឹំងទុកថា នឹងមនកំបណើ នម្កេនតបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២២
ខាងមុ្ែបនឹះ ។ 

អត្ផិរណា 
បៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ អតិ្ផរណាេនតមនស្ាិរភាពកនុងកប្ម្តិ្ម្ធយម្ប្តឹ្ម្២,៩% ប្េហាកប់្េម្ហលនឹងឆ្ន មុំ្ន(២,៩% បៅឆ្ន  ំ

២០២០)។ ការេនតស្ាិរភាពបនឹះ គឺ្បដ្ឋយស្ថរកំបណើ នម្ថៃម្ាូេអាហារបានថយចុឹះ ែណៈបពលម្ដ្លម្ថៃម្នប្កុម្ទំនិញ និងបស្វាោកព់ន័ធ
នឹងបប្េងឥនានៈ បានបងើេប ើងវញិ ។ 

ម្ថៃប្កុម្ម្ាូេអាហារបានថយបលបឿនម្ក ២,៧% ទាេជាងឆ្ន មុំ្ន (៤,៦% កនុងឆ្ន ២ំ០២០) បដ្ឋយមូ្លបហតុ្ចម្បងបនាឹះគឺ្មន
ការថយចុឹះម្នត្ប្មូ្វការ បដ្ឋយស្ថរកម្មវធីិរេួរំុនានាប្តូ្វផ្លអ កបដ្ឋយរាររដ្ឋឋ ភបិាលអស់្រយៈបពល១០ម្ែ បៅបដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ និង
មនការរមួ្ចំម្ណកពីការធាៃ កចុ់ឹះម្នម្ថៃម្ាូេអាហារបៅប្េបទស្ម្ដ្គូ្ផងម្ដ្រ។ 
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ចំម្ណកឯ ម្ថៃប្កុម្ទំនិញ និងបស្វាកម្មោកព់ន័ធនឹងបប្េងឥនានៈវញិបានបកើនប ើងដ្ល់ ៨,៦% (-៣,២% ឆ្ន មុំ្ន) បដ្ឋយប្ស្េ 
តម្និនាន ការម្នការបងើេប ើងវញិម្នម្ថៃបប្េងបៅពិភពបលាកម្ដ្លេណាត លម្កពីកំបណើ នប ើងនូវត្ប្មូ្វការបប្េងបៅបលើពិភពបលាក ។ 

អតិ្ផរណាស្នូលបានថម្ថយម្កប្តឹ្ម្ ១,៦% បធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន (២,១%) ។ ការថយចុឹះបនឹះជាចម្បង បដ្ឋយស្ថរត្ប្មូ្វការបៅម្ត្
េនតមនភាពទនប់ែាយបៅប ើយ។ 
 
ស្ថា នភាពប្េព័នធធនាគារបៅកម្ពុជា 

 
ស្ថា នភាពទូបៅ 

ការពប្ងឹងភាពរងឹម ំ និងសុ្ែុមលភាពម្កបលើវស័ិ្យប្េពន័ធធនាគារ និងហិរញ្ា វត្ាុគឺ្ជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹ្ឹះដ្សំ៍្ខានក់នុងការេបងកើន
រំបនឿទុកចិត្តរេស់្ស្ថធារណៈរន និងវនិិបោគិ្នេរបទស្។ បដ្ឋយម្ផអកបៅបលើទិនននយ័ប្េពន័ធធនាគារនិងហិរញ្ា វត្ាុបៅកម្ពុជាដ្កប្ស្ង់
ពីធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា កនុងឆ្ន ២ំ០២១ បនឹះ បយើងអាចស្បងកត្បែើញថាប្េពន័ធធនាគារនិងហិរញ្ា វត្ាុបានេនតការរកីចបប្ម្ើនរេស់្ែៃួន 
ម្ដ្លកនុងបនាឹះផងម្ដ្ររមួ្មន ធនាគារោណិរជ៥៤ ធនាគារឯកបទស្១០ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុទទលួប្បាកេ់បញ្ា ើពីស្ថធារណរន៦ 
ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុម្និទទលួប្បាកេ់បញ្ា ើ៧៩ ប្គឹ្ឹះស្ថា នឥណទានរនេទ២៣៤ ប្កុម្ហ ុនភតិ្ស្នាហិរញ្ា វត្ាុ១៧ អនកដំ្បណើ រការត្
តិ្យភាគី្៤ ប្គឹ្ឹះស្ថា នផតល់បស្វាទូទាត្ស់្ងប្បាក២់៨ អនកផតល់បស្វាប្េពន័ធម្ចករមំ្លកពត័្ម៌នឥណទាន១ ការោិល័យ តំ្ណាង
ធនាគារេរបទស្៦ និងអារីវកម្មេតូរប្បាក២់.៤៤៧ ។ 
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ចំម្ណកឯប្ទពយស្កម្មរេស់្ប្េពន័ធធនាគារវញិ កម៏នការបកើនប ើង១៦% ដ្ល់ ២៧៨,៦ ប្ទីលានបរៀល (៦៨,២ េ លីានដុ្លាៃ រ
អាបម្រកិ)  បដ្ឋយឥណទានអតិ្ថិរនបកើន ២១,២% ដ្ល់ ១៨៦,៤ ប្ទីលានបរៀល (៤៥,៧ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ។ ប្បាកេ់បញ្ា ើអតិ្ថិរនមន
កំបណើ ន ១៥,៥% ដ្ល់ ១៥៧,១ ប្ទីលានបរៀល (៣៨,៥ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) និងបដ្ើម្ទុនមនកំបណើ ន១៨% ដ្ល់ ៣១,២ ប្ទីលាន
បរៀល (៧,៦ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ។ 

 
ជាម្យួគាន បនឹះ េណាត ញប្េតិ្េត្តិការណ៍បៅតម្រារធានី-បែត្ត រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ា វត្ាុបៅម្ត្េនតបកើនប ើង និង

បលើកកម្ពស់្េរោិេននហិរញ្ា វត្ាុ បដ្ឋយចំននួគ្ណនីប្បាកេ់បញ្ា ើអតិ្ថិរនបកើនដ្ល់ ១២,១ លានគ្ណនី និងគ្ណនីឥណទានអតិ្ថិរន
បកើនដ្ល់ ៣,៣ លានគ្ណនី។ ទីស្ថន កក់ាររេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ា វត្ាុបានបកើនដ្ល់ ២.៦០០ទីតងំ ស្ថខាម៉ា សីុ្នដ្ក និង
ដ្ឋកប់្បាកស់្វ័យប្េវត្ត ិ(ATM) បកើនដ្ល់ ៣.៥១២។ បលើស្ពីបនឹះ ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ា វត្ាុ បានផតល់ការអនុបប្គាឹះដ្ល់អនកែចីប្បាក ់
តម្រយៈការបរៀេចំឥណទានប ើងវញិចំននួ ៣៧០.៧៨៥ គ្ណនី បស្មើនឹង ២២,៤ ប្ទីលានបរៀល (៥,៥ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) បដ្ើម្បី
រមួ្ចំម្ណករយួ ស្ប្មលេនាុកប្េជាពលរដ្ឋម្ដ្លរងផលេ៉ាឹះោល់ពីរម្ៃកូឺវដី្-១៩ ។ 

 

 
(ប្េភព៖ ធនាគារជាត្មិ្នកម្ពុជា) 
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វស័ិ្យធនាគារ 
ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារបៅម្ត្បានេនតរកីចបប្ម្ើន បដ្ឋយប្ទពយស្កម្មស្រុេរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារ បានបកើនប ើង ១៥,៩% ដ្ល់ ២៣៦,៧ 

ប្ទីលានបរៀល (៥៨ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លគាបំ្ទបដ្ឋយកំបណើ នប្បាកេ់បញ្ា ើ ១៤,៩% ដ្ល់ ១៣៩,៤ ប្ទីលានបរៀល (៣៤,១ េ លីាន
ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ។ ចំម្ណកឯឥណទានម្ដ្លជាប្េភពទុនោ៉ា ងសំ្ខានក់នុងការគាបំ្ទដ្ល់ស្កម្មភាពបស្ដ្ឋកិចចវញិ កប៏ានបកើនប ើង 
២០,៣% ដ្ល់ ១៥០,៤ ប្ទីលានបរៀល (៣៦,៨ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លបានម្េងម្ចកបៅវស័ិ្យបស្ដ្ឋកិចចសំ្ខាន់ៗ  រមួ្មនដូ្ចជា
៖ ការរញួដូ្ររាយ ១៥,៥% ការរញួដូ្រដំុ្ ៩,៧% ការែចីទិញផាឹះជាកម្មសិ្ទធផ្លា ល់ែៃួន ១៣,៦%  សំ្ណង ់៩,៧%  កសិ្កម្ម រុកាេ ប្េមញ់ 
និងបនស្ថទ ៧,៤% ត្ប្មូ្វការផ្លា ល់ែៃួន ១០% ការរញួដូ្រអចលនប្ទពយ ៨,៤%  និងវស័ិ្យបផសងៗ ២៦,១%។ 

 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារភាគ្បប្ចើន បៅម្ត្កំពុងេនតអភវិឌ្ឍន ៍និងពប្ងីក េណាត ញស្ថខារេស់្ែៃួនម្ដ្លមនរហូត្ដ្ល់ ១.៣៤៩ ទីស្ថន ក់
ការកណាត លនិងស្ថខា ម្ថម្ទាងំមនម៉ា សីុ្នដ្កនិងដ្ឋកប់្បាកស់្វ័យប្េវត្តិ (ATM) ៣.២៣៥ ផងម្ដ្រ។  

ប្បាកេ់បញ្ា ើជាបរៀល និងជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនអប្តការប្បាកជ់ាម្ធយម្ ៦,១៦% និង ៤,៧៤% បរៀងគាន  បធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន 
៥,៩៩% និង ៤,៨០% ម្ដ្លមនការធាៃ កចុ់ឹះអប្តប្បាកដុ់្លាៃ រអាបម្រកិេនតិច ។ បដ្ឋយម្ ក អប្តការប្បាកឥ់ណទានជាបរៀលជាម្ធយម្
បានថយចុឹះម្កប្តឹ្ម្ ១២,៤៨% ែណៈបពលអប្តជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនការបកើនប ើងពី ១០,៣១% (ឆ្ន ២ំ០២០) បៅ ១០,៣១% 
(បៅឆ្ន ២ំ០២១)។ 
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វស័ិ្យម្បី្កហិូរញ្ា វត្ាុ 

វស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុកម្ពុជា បៅម្ត្េនតរកីចបប្ម្ើនគ្រួកត្ស់្មគ ល់ ថវីត្បតិ្ម្ត្វស័ិ្យនានារងផលេ៉ាឹះោល់ពីរម្ៃកូឺវដី្-១៩ កប៍ដ្ឋយ។ ប្ទពយ
ស្កម្មប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុបានបកើនប ើង ១២,៦% (៣៣,៩ ប្ទីលានបរៀល បស្មើនឹង ៨,៤ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លកនុងបនាឹះ ប្គឹ្ឹះស្ថា ន
បានផតល់ឥណទានអតិ្ថិរនស្រុេចំននួ ២៧,៦ ប្ទីលានបរៀល (៦,៨ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) បៅកានវ់ស័ិ្យបស្ដ្ឋកិចចសំ្ខាន់ៗ រមួ្មន 
ប្កុម្ប្គួ្ស្ថរ ៣១,២% កសិ្កម្ម ១៨,៩% ោណិរជកម្មនិងរំនញួ ២០,៩% បស្វាកម្ម ១៦,២% ដឹ្ករញ្ជូ ន ៦% សំ្ណង ់៣,៨% និង
បផសងៗ ៣%។ ទនាឹម្នឹងបនឹះ វស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុកប៏ានបកណឌ ប្េមូ្លប្បាកេ់បញ្ា ើ ១៥,២ ប្ទីលានបរៀល (៣,៧ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ផង
ម្ដ្រ បដ្ឋយមន ២,៧ លានគ្ណនី។ 

 

 
 
ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុមនេណាត ញប្េតិ្េត្តិការប្គ្េដ្ណត េទូ់ទាងំប្េបទស្ ម្ដ្លមនការោិល័យកណាត លចំននួ ១.១៧៥ 

និងបានបធវើទំបនើេកម្មបលើបស្វាកម្មរេស់្ែៃួនដូ្ចជា ឥណទាន ប្បាកេ់បញ្ា ើ ការបផារប្បាក ់ ធនាគារចល័ត្ និងការដ្កនិងដ្ឋកប់្បាកត់ម្
ម៉ា សីុ្ន ATM ជាបដ្ើម្ ម្ដ្លបធវើឱ្យអតិ្ថិរនមនលទធភាពបប្េើប្បាស់្បស្វាហិរញ្ា វត្ាុផៃូវការបានកានម់្ត្បប្ចើន។ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុក៏
បានផតល់ការអនុបប្គាឹះដ្ល់អនកកម្ច ី តម្រយៈការបរៀេចំឥណទានប ើងវញិចំននួ ២៤១.៧៨៣ គ្ណនី បស្មើនឹង ៤.៦១១,៤ េ លីាន
បរៀល (១.១៣៩,២ លានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ផងម្ដ្រ ។ 

អប្តការប្បាកេ់បញ្ា ើជាប្បាកប់រៀលនិងដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនកប្ម្តិ្ចុឹះថយេនតិចបេើបធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន ម្ដ្លមនអប្ត ៧,៣១% និង
៧,២៥% បរៀងគាន ។ ទនាឹម្បនឹះអប្តការប្បាកឥ់ណទាន ជាបរៀល និង ដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនការថយចុឹះជាលំដ្ឋេពី់ ១៧,៩២% និង 
១៥,៩៥% បរៀងគាន  កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កប្តឹ្ម្ ១៦,៥៦% និង ១៤,៨៦% បរៀងគាន  កនុងឆ្ន  ំ២០២០ ។ 
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ស្បងេេរបាយការណ៍ប្េត្េិត្តកិារ 
 

ផលេប័្ត្ឥណទាន នងិប្េសិ្ទធភាព 

ម្កប្តឹ្ម្ម្ថៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនអតិ្ថិរនចំននួ ២.០៩៩នាក ់ផលេប័្ត្
ឥណទានគិ្ត្ជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិមន ៣.៧១២.២៧១ ដុ្លាៃ រ។ បហើយមនប្េតិ្េត្តិការចំននួ ១២ស្ថខា ម្ដ្លមនបៅកនុងរារធានី
ភនបំពញ បែត្តកណាត ល បែត្តកំពងស់្ពឺ បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់ បែត្តបាត្ដំ់្េង បែត្តេនាា យមនរយ័ បែត្តបស្ៀម្រាេ បែត្តកំពងច់ាម្ និងបែត្ត
ត្បូងែមុ  ំ។  

េរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
ផលេប័្ត្ឥណទានស្រុេ ៤.៥៣៩.៣២១ ៣.២៣៥.៩៩៧ ៣.៧១២.២៧១ 

ផលេប័្ត្ឥណទានបទាល ៤.៥៣០.៤៨៤ ៣.២៣៥.៨៣១ ៣.៧១២.១៦២ 

ផលេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្ ៨.៨៣៧ ១៦៦ ១០៩ 

ផលេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកប់រៀល ១.៣៦៥.៧១៤ ១.០១១.១៧៣ ១.៣៣៧.៣៨៥ 

ផលេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកដុ់្លាៃ រអាបម្រកិ ១.២១៩.៩៨០ ៩២៧.១៦៧ ៩៨១.៩៣៨ 

ផលេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកប់ាត្ ១.៩៥៣.៦២៧ ១.២៩៧.៦៥៧ ១.៣៩២.៩៤៨ 

ផលេប័្ត្ឥណទានជាម្ធយម្ ១.៦៩៤ ១.៥៥៧ ១.៧៦៩ 

អត្ថិរិនបានផតល់ឥណទាន 
េរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានស្រុេ ២.៦៨០ ២.០៧៩ ២.០៩៩ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានបទាល ២.៥៧៣ ២.០៧៦ ២.០៩៨ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានជាប្កុម្ ១០៧ ៣ ១ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានជាស្រ្ស្តី ១.៩៧៩ ១.៤៩៨ ១.៥០០ 
ចំននួអតិ្ថិរនឥណទានជាេុរស្ ៧០១ ៥៨១ ៥៩៩ 
ចំននួអតិ្ថិរនកនុងម្ស្រ្នតីឥណទានមន ក ់ ៦៤ ៥៦ ៥៧ 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 13 

 

ការេបញ្ចញឥណទាន 
កនុងឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនស្នាស្សនប៍ ើងវញិកនុងការេបញ្ចញឥណទាន បទាឹះេីជា

វស័ិ្យម្យួបនឹះមនការរងផលេ៉ាឹះោល់ពីរម្ៃកូឺវដី្-១៩កប៏ដ្ឋយ។ ឥណទានស្រុេម្ដ្លបានផតល់មនចំននួ ៣.៧៩៦.៦៧២ ដុ្លាៃ រអា
បម្រកិ មនការបកើនប ើង៨៩,៩២% បធៀេនឹងឆ្ន ២ំ០២០ និងអតិ្ថិរនមនចំននួស្រុេ ១.៥៨១នាក ់បកើនប ើង៦៣,៣៣%បធៀេ នឹង
ឆ្ន ២ំ០២០ ។ ឥណទានទាងំបនឹះ បានផតល់តម្បគាលេំណងម្នការបប្េើបៅតម្វស័ិ្យបផសងៗ មនដូ្ចជា ម្ផនកកសិ្កម្ម ចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ
 រំនញួ បស្វាកម្ម និងម្ផនកសិ្េបកម្ម។ 

គុ្ណភាពឥណទាន 

បៅឆ្ន ២ំ០២១ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅម្ត្េនតបលើកកម្ពស់្គុ្ណភាពឥណទាន និងយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នុង
ការផតល់ឥណទានថមីៗេម្នាម្បទៀត្។ ថវីត្បិត្ម្ត្ ការរកីរាលដ្ឋលម្នរំងឺកូវដី្១៩ មនការថម្ថយេនតិចម្ម្ន េ៉ាុម្នតឥទធិពលវាបានេ៉ាឹះ
ោល់េនតរហូត្ម្កដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ដ្លបធវើឱ្យឥណទានមនហានិភ័យកំបណើ នប្េមណ ១%។ បយើងបៅម្ត្េនតែិត្ែំទេ់ស្ថក ត្់ 
ប្េមូ្លនិងបដ្ឋឹះប្ស្ថយឥណទានទាំងបនាឹះ បធវើឱ្យឥណទានម្ដ្លមនហានិភ័យមនការថយចុឹះ បៅឆ្ន ២ំ០២២ ។ 

បៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១ បនឹះពំុមនឥណទានកាត្ប់ចញពីេញ្ជ ីម្ដ្លបានអនុម្ត័្បទ ។ 
 

េរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
ផលេប័្ត្ឥណទានស្ាិត្កនុងហានិភយ័(៣០ម្ថៃ) ១៩៦.៦៩៨ ១១០.៧៥៧ ១៦៥.០២៧ 
ភាគ្រយឥណទានស្ាិត្កនុងហានិភយ័ ៤,៣៣% ៣,៤២% ៤,៤៥% 

ប្េបភទឥណទាន 
េរោិយ ផលេប័្ត្ឥណទាន ភាគ្រយ 
ផលេប័្ត្ឥណទានកសិ្កម្ម ៦៩៦.២៤៥ ១៨,៧៦% 
ផលេប័្ត្ឥណទានរំនញួ ១.៥២០.២១៩ ៤០,៩៥% 
ផលេប័្ត្ឥណទានបស្វាកម្ម ១.៤១០.៥៩៧ ៣៨,០០% 
ផលេប័្ត្ឥណទានចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ ៥០.០៩៧ ១,៣៥% 
ផលេប័្ត្ឥណទានសិ្េបកម្ម ២៤.៧២០ ០,៦៧% 
ផលេប័្ត្ឥណទានបផសងៗ ១០.៣៩៣ ០,២៨% 

កនុងឆ្ន ២ំ០២១ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានផតល់ឥណទានរូនប្េជារន កនុងបគាលេំណងរយួ គាបំ្ទពកួ
គាត្ឱ់្យមនឱ្កាស្ប្េកេរេរបផសងៗបដ្ើម្បចិីញ្ច ឹម្រីវតិ្ ។ ប្តឹ្ម្ម្ថៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ឥណទានស្ប្មេមុ់្ែរេរទាងំបនាឹះបធៀេនឹង
ផលេប័្ត្ឥណទានស្រុេ មន៖ ឥណទានសិ្កម្ម៖ ៦៩៦.២៤៥ (១៨,៧៦%) ភាគ្បប្ចើនជាការផលិត្កសិ្ផល ដូ្ចជា៖ ប្ស្ូវ បោត្ ស្
ម្ណត ក ដំ្ ូងម្ ីតម្ង៉ាន ។ល។ ឥណទានរំនញួ៖ ១.៥២០.២១៩ (៤០,៩៥%) មុ្ែរេរបនឹះបប្ចើនជាការទិញ-លក ់ម្ដ្លមនទប្ម្ងជ់ា
អារីវកម្ម ខាន ត្តូ្ច និងខាន ត្តូ្ចេំផុត្ ។ ឥណទានបស្វាកម្ម៖ ១.៤១០.៥៩៧ (៣៨,០០%) ម្ដ្លមនដូ្ចជាការរលួផាឹះ កាត្ប់ដ្រ រថ
យនតតកសីុ់្ ហាងរសួ្រុល ។ល។ ឥណទានចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ៖ ៥០.០៩៧ (១,៣៥%) មនដូ្ចជាការចិញ្ច ឹម្ ប្រូក មន ់ទា ប្តី្ ជាបដ្ើម្ 
។ល។ ឥណទានសិ្េបកម្ម៖ ២៤.៧២០ (០,៦៧%) បប្ចើនជាការងារបធវើបដ្ឋយម្ដ្ និងស្ល់ ១០.៣៩៣ (០,២៨%) បទៀត្ជាឥណទាន
បផសងៗ។



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 14 

 

 
 
 
  

18.75%
40.94%

38.01%

1.35%

0.67%

0.28%
2.30%

ប្េបភទឥណទាន

ឥណទានកសិ្កម្ម ឥណទានរំនួញ ឥណទានបស្វា
ឥណទានចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ ឥណទានសិ្េបកម្ម ឥណទានបផសងៗ
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េម្ប្ម្េប្ម្លួ និងការកស្ថងស្ម្ត្ាភាព េុគគលកិ 

 

េម្ប្ម្េប្ម្លួេគុ្គលិក 
បៅឆ្ន ២ំ០២១ បនឹះ ចំននួេុគ្គលិករេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានថយចុឹះម្កដ្ល់ចំននួ ៩៧នាក ់ បៅចុងម្ែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២១ គិ្ត្ជាភាគ្រយចំននួេុគ្គលិកបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១បានថយចុឹះចំននួ ៧.៦២% បធៀេបៅនឹងកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ម្ដ្លមនេុគ្គលិក
ចំននួ ១០៥នាក ់។ 

បៅចុងឆ្ន ២ំ០២១ េុគ្គលិកជាស្រ្ស្តីមនចំនួន៣០នាក់ ម្ដ្លបស្មើ នឹងចំនួន ៣០,៩៣% ម្នេុគ្គលិកស្រុេ ។ អប្តេុគ្គលិកលាឈេ់
ពីការងារបៅកនុងឆ្ន មំនចំននួ ២៩.២៨%   ម្ដ្លបធវើឱ្យចំននួេុគ្គលិកមនការថយចុឹះពីឆ្ន ២ំ០២០ ចំននួ ៧.៦២%។ បដ្ើម្បបី្េកតួ្
ប្េម្រងបៅកនុងទីផារ ប្កុម្ហ ុនបានេបងកើត្ និងបធវើេចចុេបននភាពបគាលនបោបាយ និងនីតិ្វធីិប្គ្េប់្គ្ងធនធានម្នុស្ស ប្ស្េតម្េរេិទ
ទីផារការងារ បដ្ើម្បទីទលួបានការអនុវត្តបលើការងារទទលួបានប្េសិ្ទធិភាព និង មនត្មៃ ភាព ទាងំការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក និង ការ
វាយត្ម្ម្ៃកនុងការអនុវត្តការងារ និងវនិយ័ដ្ល់េុគ្គលិក បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា នទាងំមូ្ល។ 

    
ធនធានម្នុស្ស ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
ចំននួេុគ្គលិកស្រុេ ១១៥ ១០៥ ៩៧ 
ចំននួេុគ្គលិកជាស្រ្ស្តី ៣៣ ៣០ ២៩ 
ចំននួអនកប្គ្េប់្គ្ង ២៣ ២២ ១៨ 
ចំននួម្ស្រ្នតីឥណទាន ៤២ ៣៧ ៣៤ 
ការគាបំ្ទេុគ្គលិក ៥០ ៤៦ ៤៥ 

 
រចនាស្ម្ព័នធ 
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ប្កុម្ប្េឹកាភិបាល 

 
 

កញ្ញា  ឈមឹ្  ស្ភុាព 
ប្េធានប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
កញ្ញា  ឈមឹ្ សុ្ភាព ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ថៃទី២២ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ និងបានទទលួស្ថគ ល់ជាផៃូវការពី ធនាគារ
ជាតិ្ម្នកម្ពុជា នាម្ថៃទី២៥ ម្ែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 
កញ្ញា  ឈមឹ្ សុ្ភាព បានេញ្ចេក់ារសិ្កា ថាន កេ់រញិ្ញា េប្ត្ម្ផនកប្គ្េប់្គ្ងោណិរជកម្ម ឯកបទស្
គ្ណបនយយ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កដ្ល់េចចុេបនន កញ្ញា  ឈមឹ្ សុ្ភាព បានកំពុងេនតការសិ្កា
ថាន កេ់រញិ្ញា េប្ត្ម្ផនកនីតិ្ស្ថធារណៈ ឆ្ន ទីំ៤ បៅស្ថកលវទិាល័យអាសីុ្អឺុរ ៉ាុេ បហើយកញ្ញា បាន
េំបពញការងារជាគ្ណបនយយករ បៅកនុងប្កុម្ហ ុន បស្នរូរបីផសីុ្ហវិក ែូអិលធីឌី្ នាឆ្ន ២ំ០១០ 
រហូត្ម្កដ្ល់េចចុេបនន និង ជាគ្ណៈអភបិាលឯករារយ ធនាគារោណិរជអាល់ហាវ  ម្.ក និង ប្កុម្
ហ ុន នីប្ពីនសិ្ផលប្េផិធី ឯ.ក ។ 

 

បលាក ហួត្ ហាក ់
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 

បលាក ហួត្ ហាក ់ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ថៃទី២៧ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣។  

បលាក ហួត្ ហាក ់ជាស្ថស្រ្ស្ថត ចារយចាេ ់ បៅស្ថកលវទិាល័យភូម្និានីតិ្ស្ថស្រ្ស្ត និង 
វទិាស្ថស្រ្ស្តបស្ដ្ឋកិចច នាទីប្កុងភនបំពញ  តងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៨ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៥ និងធាៃ េជ់ាស្ថ
ស្រ្ស្ថត ចារយចាេប់ៅស្ថលាភូម្និារដ្ឋបាល (ERA) ផងម្ដ្រ ។ បលាកជាអនកចាេ ់ប្េកេវជិាជ រីវៈជា
បម្ធាវ ីស្ថការ ីនិងធាៃ េជ់ាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាអនកចាេ ់។ បលាក ហួត្ ហាក ់ បានសិ្កាបៅ
ប្េបទស្កម្ពុជា និង បៅេរបទស្ ។ បលាក ទទលួបានស្ញ្ញា េប្ត្េណឌិ ត្ ម្ផនកប្គ្េប់្គ្ងធុរកិចច 
(DBA) ពីស្ហរដ្ឋអាបម្រកិ និងស្ញ្ញា េប្ត្ប្គ្េប់្គ្ងស្ថធារណៈពីស្ថលាជាតិ្រដ្ឋបាល(ENA) 
ប្េបទស្បារាងំ។  
 
បលាក ផវូ ស្ភំ ី
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 

បលាក ផូវ សំ្ភ ី ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ថៃទី២៧ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

បលាក ផូវ សំ្ភ ី បានទទលួស្ញ្ញា េប្ត្ជានែ់ពស់្  (DiplÔme  d'Etudes Approfondi
es Administration Pudlique, DEA) េរញិ្ញា េប្ត្ជានែ់ពស់្ម្ផនកនីតិ្ស្ថធារណៈ (Master of 
Public Law) និងេរញិ្ញា េប្ត្ចាេពី់ស្ថកលវទិាល័យ Lumière-Lion-2 ទីប្កុងលយ៉ាុង ប្េបទស្
បារាងំ។  េចចុេបននបលាកជា ស្ថការ ីនិងជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នេរធនបាលហិរញ្ា វត្ាុ
សី្លានិធិ ។   ពីឆ្ន ១ំ៩៩៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៨ បលាក ផូវ សំ្ភ ីធាៃ េជ់ាអនករំនាញការចាេម់្នអងគ
ការស្ហប្េជាជាតិ្ ប្េចាបំៅតុ្លាការយុត្តិធម្អ៌នតរជាតិ្ ម្ន ទីប្កុងឡាបអ ជាស្មរិកប្កុម្អនក
ចាេម់្នទីស្ដីការគ្ណៈរដ្ឋម្ស្រ្នតី និង ជាស្ថស្រ្ស្ថត ចារយចាេោ់ណិរជកម្ម និង ធនាគារនគ្រូេនី
យកម្ម ចាេប់្ពហមទណឌ  និងចាេរ់ដ្ឋបាល បៅស្ថកលវទិាល័យភូម្និានីតិ្ស្ថស្រ្ស្ត និងវទិា
ស្ថស្រ្ស្តបស្ដ្ឋកិចច នាទីប្កុងភនបំពញ  ។ 
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កញ្ញា  ល ីេផូា  

ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
កញ្ញា  លី េូផ្ល ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា

វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ថៃទី០៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងបានទទលួស្ថគ ល់ ជាផៃូវការពីធនាគារ
ជាតិ្ម្នកម្ពុជា នាម្ថៃទី២១ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ កញ្ញា  លី េូផ្ល បានទទលួ
ស្ញ្ញា េប្ត្ជានែ់ពស់្ ម្ផនកប្គ្េប់្គ្ងអារីវកម្ម ពីម្ហាវទិាល័យ SENECA ម្នប្េបទស្កាណា
ដ្ឋ ។ បៅឆ្ន ២ំ០១៦ កញ្ញា បាន េញ្ចេក់ារសិ្កា និងទទលួេរញិ្ញា េប្ត្ ម្ផនកប្គ្េប់្គ្ងេបចចក
វទិាអារីវកម្ម ពីស្ថកលវទិាល័យ RYERSON ម្នប្េបទស្កាណាដ្ឋ ។ េចចុេបនន កញ្ញា  លី េូ
ផ្ល កំពុងេំបពញការងារបៅកនុង ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ ហាវ បម្ើរ ហាវ យម្នន អិលធីឌី្ (Farmer 
Finance LTD) និងមនត្នួាទីជា ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល។ 

 
 

បលាកប្ស្ ីត្ុង ស្ខុល ី
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 

បលាកប្សី្ តុ្ង សុ្ែលី ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្ន ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ី
ប្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បដ្ឋយធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជាបានបចញលិែិត្ទទួលស្ថគ ល់ជាផៃូវ
ការ បៅម្ថៃទី៣១ ម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

បលាកប្សី្ តុ្ង សុ្ែលី បានេញ្ចេថ់ាន កេ់រញិ្ញា េប្ត្ ម្ផនកគ្ណបនយយ និងហិរញ្ា វត្ាុ 
បហើយទទលួបានស្ញ្ញា េប្ត្បៅឆ្ន  ំ២០១៣ និងបានេញ្ចេក់ារសិ្កាថាន កេ់រញិ្ញា េប្ត្ជានែ់ពស់្
ម្ផនកស្វនកម្ម បហើយទទលួបានស្ញ្ញា េប្ត្បៅឆ្ន ២ំ០២០។ បប្ៅពីបនឹះ បលាកប្សី្បានប្េលូក
កនុងកិចចការប្កុម្ហ ុនជាបប្ចើនឆ្ន ដូំ្ចជា៖ ឆ្ន ២ំ០១០ ដ្ល់២០១២ ជាគ្ណបនយយករម្នប្កុម្
ហ ុនហាវ យអូសិ្នែូអិលធីឌី្ ឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់២០១៤ ជាគ្ណបនយយករម្នេុរ ី បេ៉ាងហួត្ ឆ្ន ំ
២០១៤ និងេចចុេបននជា អនុប្េធានប្កុម្ហ ុនអាល់ហាវ ប្េផឹធីែនប់្តកសិ់្នែូអិលធីឌី្ ។ 

  
 
 

កញ្ញា  ភនិ បស្ថភ័ណណ  
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាលឯករារយ 
 កញ្ញា  ភនិ បស្ថភណ័ណ  ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារយ រេស់្
ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ថៃទី២២ ម្ែកុម្ភៈ    ឆ្ន ២ំ០២១ និងបានទទលួ
ស្ថគ ល់ជាផៃូវការពី ធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា នាម្ថៃទី២៥ ម្ែឧស្ភា  ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

បៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ កញ្ញា  ភនិ បស្ថភណ័ណ  បានេញ្ចេវ់គ្គេណតុ ឹះេណាត លរំនាញ 
គ្ណបនយយនិងហិរញ្ា វត្ាុ បៅអងគការអភវិឌ្ឍនធ៍នធាននិសិ្ត្ស។ បៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ កញ្ញា  ភនិ 
បស្ថភណ័ណ  បានេញ្ចេេ់រញិ្ញា េប្ត្ រំនាញធនាគារ និងហិរញ្ា វត្ាុ ពីស្កលវទិាល័យភូម្និានីតិ្
ស្ថស្រ្ស្ត និងវទិាស្ថស្រ្ស្តបស្ដ្ឋកិចច។ េចចុេបនន កញ្ញា  ភនិ បស្ថភណ័ណ  កំពុងេំបពញការងារជា
អភបិាលម្នប្កុម្ហ ុន អិលដ្ឋេម់្េ លយូអិលហូលឌី្ង និងជានិពនធនាយកម្នបគ្ហទំពរ័ ម្ែមរអន
ឡាញ ញូស្ផងម្ដ្រ។ 
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គណៈប្គេ់ប្គង 

 
 

បលាក បស្ៀង ស្ុមី្គងួ 
នាយកចាត្ក់ារទូបៅ 

បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ ស្ញ្ញជ តិ្ ម្ែមរ ចាេប់ផតើម្េបប្ម្ើការងារជាម្យួ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
បៅម្ថៃទី២៣ ម្ែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ បហើយបៅម្ថៃទី២៥ ម្ែវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ
ជានាយកចាត្ក់ារទូបៅ ។ មុ្នបពលេបប្ម្ើការងាររូន សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បលាកបានេបប្ម្ើ
ការងារបៅប្កុម្ហ ុនពនៃឺអលងាក រ (អាហរណ នីហរណ) ត្នួាទីជា ប្េធានម្ផនកគ្ណបនយយ និង
ស្ថរបពើពនធ និងជាប្េធានម្ផនកគ្ណបនយយ និងហិរញ្ា វត្ាុ បលើគ្បប្មងម្យួបផសងបទៀត្ រេស់្ប្កុម្
ហ ុន បាត្ដំ់្េងអាបស្រ្ហាគ  អិុនដ្ឋស្រ្ស្ាី លីម្ធីីត្ ម្ដ្លមនទីតងំស្ាិត្បៅកនុងប្ស្ុកកំបរៀង បែត្តបាត្់
ដំ្េង។ បលើស្ពីបនឹះបទៀត្បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ កធ៏ាៃ េម់នេទពិបស្ថធនក៍ារងារកនុងវស័ិ្
យធនាគារ និងហិរញ្ា វត្ាុអស់្រយៈបពល១០ឆ្ន  ំជាម្យួប្កុម្ហ ុនម្យួចំននួដូ្ចជា៖ ប្កុម្ហ ុន ភ
តិ្ស្នាហិរញ្ា វត្ាុ លី ហួរ លីសីុ្ង ភអិីលសីុ្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ ធី & ហគូ ហាវ យម្នន ភអិី
លសីុ្ និង ធនាគារស្ហោណិរជ។ 

 

បលាក ងនួ វា៉ា ន់ធ ី
នាយក នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា 

បលាក ងនួ វា៉ា នធី់ ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា នាយក នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា បៅម្ថៃទី១ ម្ែ
ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ បហើយបៅកំ ុងឆ្ន ២ំ០១៨ បលាកគឺ្ជានាយកចាត្ក់ារទូបៅ ស្ដីទី ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ី
ប្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្ដ្លបានទទលួស្ថគ ល់ជាផៃូវការ ពីធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា បៅ
ម្ថៃទី២៨  ម្ែម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

បលាក ងនួ វា៉ា នធី់ បានេបប្ម្ើការឱ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅឆ្ន ំ
២០១១ ជានាយករង នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា ។ បដ្ឋយរចនាស្ម្ពន័ធម្នការប្គ្េប់្គ្ងប្តូ្វបាន
ផ្លៃ ស់្េតូរ បលាកកប៏្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជានាយក នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា បៅកនុងម្ែវចិេិកា  ឆ្ន ំ
២០២០។ បលាកទទលួបានស្ញ្ញា េប្ត្េរញិ្ញា េប្ត្ម្ផនកវទិាស្ថស្រ្ស្ត និងវសិ្វករកំុពយូទរ័ ពីស្ថ
កលវទិាល័យភូម្និាភនបំពញ កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ។ បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារជាង១០ឆ្ន  ំកនុង
វស័ិ្យវទិាស្ថស្រ្ស្ត កំុពយូទរ័ និងេបចចកបទស្ពត័្ម៌នវទិា រមួ្មនការេំបពញការងារបៅកនុង
គ្បប្មងស្ហប្គាស្ខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្ម្ន USAID កនុងប្េបទស្កម្ពុជា និងប្កុម្ហ ុនបែម្េូសិុ្ក 
ម្ផនកប្គ្េប់្គ្ង Server និងេបចចកបទស្ពត័្ម៌នវទិា ។ 
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បលាក ហហ ស្ណំាង 
នាយកស្តីទ ីនាយកដ្ឋឋ នធនធានម្នុស្ស នងិរដ្ឋបាល 

បលាក ម្ហ សំ្ណាង បានេបប្ម្ើការឱ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ពី
ឆ្ន ២ំ០០០ ជាម្ស្រ្នតីឥណទាន ។ អំ ុងឆ្ន ២ំ០០២ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាប្េធានឥណ
ទាន ប្េធានម្ផនករដ្ឋបាល និងជាគ្ណបនយយករ ។ ឆ្ន ២ំ០០៣ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា
ប្េធានស្ថខាស្តីទី និងជាប្េធានស្ថខានាឆ្ន ២ំ០០៤ ។ ឆ្ន ២ំ០០៩ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ
ជាប្េធានតំ្េន ់និងជានាយកស្តីទី នាយកដ្ឋឋ នធនធានម្នុស្ស និងរដ្ឋបាលនា ឆ្ន ២ំ០១១។ 
ឆ្ន ២ំ០១៤ បលាកប្តូ្វបានេតូរតំ្ម្ណងជាប្េធានម្ផនកបដ្ឋឹះប្ស្ថយេំណុលយឺត្។ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
បលាកប្តូ្វបានេតូរតំ្ម្ណងជារំនយួការប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ ។ បៅឆ្ន ២ំ០១៧ បដ្ឋយមន
ការផ្លៃ ស់្េតូររចនាស្ម្ពន័ធប្គ្េប់្គ្ង បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា នាយកស្តីទី នាយកដ្ឋឋ នធនធាន
ម្នុស្ស និងរដ្ឋបាល ស្ថរជាថមី ។ 

បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារ ជាង២០ឆ្ន  ំកនុងវស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ ម្កដ្ល់េចចុេបនន 
បលាកទទួលបានេរញិ្ញា េប្ត្ជាន់ែពស់្ ប្គ្េ់ប្គ្ងោណិរជកម្ម កនុងឆ្ន ២ំ០១២ រំនាញប្គ្េ់ប្គ្ង 
ពី ស្ថកលវទិាល័យប្គ្េប់្គ្ង និង បស្ដ្ឋកិចច ។ 

 
 

បលាក ស្ុមឹ្ ណារ៉ា ន ់ 
ប្េធានម្ផនក ស្វនកម្មម្ផាកនុង 

បលាក សឹុ្ម្ ណារា៉ា ន ់បានចូលេបប្ម្ើការងារបៅ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លី
ម្ធីីត្ បៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០។ 

មុ្នបពលបលាកចូលម្កេបប្ម្ើការងារជាម្យួនឹងប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លី
ម្ធីីត្ បលាកបានេបប្ម្ើការងារបៅប្កុម្ហ ុន លី ហួរ បផប្េ៉ាូ ភអិីលសីុ្ មនត្នួាទីជាប្េធានម្ផនក
ស្វនកម្មម្ផាកនុង, នាយកនាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុងស្តីទី។ 

បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារបៅកនុងវស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ រយៈបពល១១ឆ្ន កំនៃងម្ក
បដ្ឋយមនត្នួាទីជាម្ស្រ្នតីេំបរ ើបស្វាអតិ្ថិរន, ម្ស្រ្នតីឥណទានទូបៅ, ម្ស្រ្នតីស្វនកម្មម្ផាកនុង, ម្ស្រ្នតី
ស្វនកម្មម្ផាកនុងជានែ់ពស់្ និងជាប្េធានស្វនកម្មម្ផាកនុង ទទលួស្ថគ ល់បដ្ឋយ ធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុ
ជា។ 

េចចុេបននបលាកបាននឹងកំពុងេនតការសិ្កាថាន កអ់នុេណឌិ ត្ម្ផនកហិរញ្ា វត្ាុ  បៅស្ថកល
វទិាល័យបស្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វត្ាុ ជាម្យួគាន បនឹះម្ដ្របលាកបានសិ្កាកម្មវធីិ CAT និង ACCA 
ពីស្ថលា FTMS Global Academy School។ 

បលាកបានេញ្ចេថ់ាន កភ់ាស្ថអងប់គ្ៃស្ទូបៅ ពីស្ថកលវទិាល័យេញ្ញា ស្ថស្រ្ស្តកម្ពុជា 
េញ្ចេក់ារសិ្កាចាេស់្តីពី ពនធដ្ឋរកម្ពុជា បៅស្ថលាជាតិ្ពនធដ្ឋរ ទទលួបាន វញិ្ញា េនេប្ត្
ភាន កង់ារបស្វាកម្មពនធដ្ឋរ ពីអគ្គនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ និងបានេញ្ចេថ់ាន ក ់េរញិ្ញា េប្ត្គ្ណបនយយ 
និងហិរញ្ា វត្ាុ ពីស្ថកលវទិាល័យធនធានម្នុស្ស។ 
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បលាក បលាក បត្ង ស្កិាេ   
ប្េធានម្ផនកហិរញ្ា វត្ាុ 

បលាក បត្ង សិ្កាេ  បានចូលម្បប្េើការងារជាម្យួប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លី
ម្ធីីត្ បៅកនុងម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងត្នួាទីជាប្េធានម្ផនកហិរញ្ា វត្ាុ (Finance Manager)។ 
បលាកបានេញ្ចេក់ារសិ្កាថាន កអ់នុេណឌិ ត្ហិរញ្ា វត្ាុ និងធនាគារបៅស្ថកលវទិាល័យនរ័តុ្ន 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និងេរញិ្ញា េប្ត្គ្ណបនយយ បៅឆ្ន ២ំ០០២ បៅស្ថកលវទិាល័យបវទម្ហាឫសី្ 
បែត្តម្ប្ពម្វង។ បលាកទទលួបានវញិ្ញា េនេប្ត្ភាន កង់ារបស្វាកម្មពនធដ្ឋរ ពីអគ្គនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ 
បៅស្ថលាជាតិ្ពនធដ្ឋរ បហើយបលាកបានចូលរមួ្វគ្គេណតុ ឹះេណាត លជាបប្ចើនវគ្គបៅកនុងរំនាញ
ប្គ្េប់្គ្ង និង គ្ណបនយយ។ 

បលាកមនេទពិបស្ថធនរិ៍ត្ ១០ ឆ្ន  ំបធវើការជាម្យួ ធនាគារបអសីុ្លីដ្ឋ ភអិីលសីុ្ កនុង
ត្នួាទីការងារបផសងៗគាន  (ម្ផនកគ្ណបនយយបៅស្ថខាកំពងធំ់-ប្ពឹះវហិារ និង ម្ផនកស្វនកម្មហិរញ្ា
វត្ាុ បៅការោិល័យកណាត ល)។ បលាកបានចូលរមួ្កនុងការគាបំ្ទកិចចប្េតិ្េត្តិការថមីបៅបែត្តប្ពឹះ
វហិារ បលើការបប្េើប្បាស់្បប្ៅប្េពន័ធស្នូលរេស់្ធនាគារ ម្ដ្លផតល់បស្វាកម្មទាងំអស់្រេស់្ធ
នាគារ។ 

បលាកមនេទពិបស្ថធន ៍ជាអនុប្េធានគ្ណបនយយ ជាម្យួប្កុម្ហ ុន ភតិ្ស្នា លីហួរ 
លីសីុ្ង ភអិីលសីុ្ និង រីអិលហាវ យម្នន ភអិីលសីុ្ បហើយធាៃ េប់ានេបប្ម្ើការងារម្ផនកគ្ណបនយយ
ជាម្យួប្កុម្ហ ុន Pham Import-Export Srl បៅប្េបទស្ អីុតលី និង ប្កុម្ហ ុន 
CominKhmere និង RHMS Shop Plc. ។ 
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គណៈកមម ធិការផតលត់្ហម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ 

 
គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ ប្តូ្វបានេបងកើត្បដ្ឋយប្កុម្ប្េឹកាភបិាលថមី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បៅប្តី្មស្ទី២ បដ្ើម្បី

ប្តួ្ត្ពិនិត្យតម្ដ្ឋនស្កម្មភាពការងារម្នគ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង ឱ្យប្បាកដ្ថាបានប្េតិ្េត្តិតម្បគាលការណ៍ម្ដ្លកំពុងស្ាិត្ជាធរមន ប្តួ្ត្
ពិនិត្យម្ផនការអារីវកម្ម និងម្ផនការថវកិា ប្េចាឆំ្ន  ំពិនិត្យតម្ដ្ឋនការប្គ្េប់្គ្ងប្េតិ្េត្តិការ ការប្គ្េប់្គ្ងហិរញ្ា វត្ាុ និងប្េពន័ធប្គ្េប់្គ្ង
ម្ផាកនុង បហើយនិងផដល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំថាន កប់្គ្េប់្គ្ងណាម្យួរេស់្ស្ថា េន័ផងម្ដ្រ និងបានបធវើេចចុេបននភាព ស្មស្ភាព
ស្មរិកគ្ណៈកមម ធិការបៅអំ ុងឆ្ន ២ំ០២១។ 

១- ស្មស្ភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារផតល់ត្ម្ម្ៃការ នងិបប្រើស្តងំ 
 ១.  កញ្ញា  ឈមឹ្  សុ្ភាព ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ប្េធាន 

 ២.  បលាក ផូវ សំ្ភ ី ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 

 ៣.  បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ នាយកចាត្ក់ារទូបៅ ជា ស្មរិក 
 

២. ត្នួាទ ីភារកចិច នងិការទទលួែុស្ប្ត្វូ 
គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យ

បលើការេំបពញការងារកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ឱ្យស្បប្ម្ចបានតម្បគាលបៅ និងម្ផនការម្ដ្លបានបលើកប ើង រមួ្មន៖ ម្ផនការអារីវកម្ម 
គ្បប្មងម្ផនការថវកិា បគាលការណ៍អនុវត្តទាងំអស់្ បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន និងការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក ។ 
 គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនភារកិចចសំ្ខានគឺ់្ទទលួែុស្ប្តូ្វបលើ ការចាត្ម់្ចងដឹ្កនា ំនិងប្តួ្ត្ពិនិ

ត្យ កិចចប្េតិ្េតិ្តការប្េចាមំ្ថៃ ប្េចាមំ្ែ និងប្េចាឆំ្ន រំេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ប្ពម្ទាងំបធវើបស្ចកីតស្បប្ម្ច ចិត្តបលើការប្គ្េប់្គ្ងេុគ្គលិក ការ
ចាត្ម់្ចងស្កម្មភាពប្េតិ្េតិ្តការ និងថវកិា។ គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ  ប្តូ្វរេួប្េរំុពិភាកាការងារ កនុងរយៈ
បពល៣ម្ែម្តង ឬបៅតម្ការចាបំាចរ់េស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

 គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនត្នួាទីកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យបលើស្កម្មភាពការងារប្េចាមំ្ថៃ ប្េចាមំ្ែ 
និងប្េចាឆំ្ន រំេស់្គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង រមួ្មន៖ តំ្ម្ណងប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ ឬនាយកចាត្ក់ារទូបៅ នាយក នាយកដ្ឋឋ នទាងំ
អស់្ ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

 ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជាអនកពិនិត្យ និងស្បប្ម្ច បលើការបស្នើសំុ្ពីគ្ណៈកមម ធិការ ផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ កនុងការ
បរៀេចំម្ផនការ ឬដ្ឋកេ់បញ្ាត្តិដ្ល់គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

៣. ស្កម្មភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារផតល់ត្ម្ម្ៃការ នងិបប្រើស្តងំ 
គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បានប្េរំុបៅតម្កាលវភិាគ្ម្ដ្លបានកំណត្ ់ បដ្ើម្បពិីនិត្យបម្ើល

ប្េតិ្េត្តិការទាងំមូ្លរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្ស្រ្នតីសំ្ខាន់ៗ  ម្ដ្លជាថាន កដឹ់្កនាមំ្ននាយកដ្ឋឋ ននីម្យួៗ ប្តូ្វបានត្ប្មូ្វឱ្យេងាា ញអំពីស្ម្ទិធិផល
ម្ដ្លស្បប្ម្ចបាន និងឧេស្គ្គម្ដ្លប្េឈម្នានា បដ្ើម្បេីបងកើត្យុទធស្ថស្រ្ស្ត កនុងការបលើកកម្ពស់្ប្េសិ្ទធិភាពប្េតិ្េតិ្តការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

ម្កស្ប្មួ្ល និងបធវើឱ្យការងារប្គ្េប់្គ្ង មនប្េសិ្ទធភាព បដ្ឋយេងកឱ្យមនការបចឹះផដួចបផដើម្គំ្និត្ ម្ស្វងរកដំ្បណាឹះប្ស្ថយចំបោឹះ
េញ្ញា ប្េឈម្នានា បដ្ើម្បបី្េតិ្េត្តិការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នបានលអប្េបស្ើរ ។ 
 ប្េតិ្េត្តិការអារីវកម្ម និងស្ថា នភាពស្ថចប់្បាក ់ប្តូ្វបានពិនិត្យតម្ដ្ឋនបរៀងរាល់ម្ែ បដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក ់។ 
 ទីប្េឹកាចាេម់្យួរូេ ជាអនកប្េតិ្េត្តិការ កិចចការទាងំឡាយម្ដ្លទាកទ់ងនឹងផៃូវចាេ ់។ 
 គ្ណៈកមម ធិការផតល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ មនត្នួាទីោ៉ា ងសំ្ខានក់នុងការរយួ  និងម្ណនាដំ្ល់ថាន កប់្គ្េប់្គ្ងឱ្យស្បប្ម្ចបាន

ដ្ល់បគាលបៅ ម្នការងារប្គ្េប់្គ្ងរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 
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គណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គេ់ប្គងហានិភ័យ 

 
គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ីប្កូហិរញ្ា វត្ាុ  សី្លានិធិ លីម្ីធីត្ ប្តូ្វបានេបងកើត្បដ្ឋយប្កុម្

ប្េឹកាភបិាលថមីកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បៅប្តី្មស្ទី២ និងបានបធវើេចចុេបននភាព ស្មស្ភាពស្មរិកគ្ណៈកមម ធិការបៅអំ ុងឆ្ន ២ំ០២១។ 
គ្ណៈកមម ធិការបនឹះមនស្មរិកេីរូេ ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារយមន ក ់ ប្តូ្វបានបប្រើស្តងំជាប្េធានគ្ណៈកមម ធិការ។ គ្
ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ េបងកើត្ប ើងកនុងបគាលេំណងប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងពប្ងឹងស្ម្ត្ាភាព នាយកដ្ឋឋ ន ប្ពម្ទាងំ
ពប្ងឹងយនតការប្គ្េប់្គ្ងម្ផាកនុង ។  

១- ស្មស្ភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារស្វនកម្ម នងិប្គ្េប់្គ្ងហានភិយ័ 
 ១-  កញ្ញា   ភនិ បស្ថភណ័ណ  ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារយ ជា ប្េធាន 
 ២-  កញ្ញា   ឈមឹ្ សុ្ភាព ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 
 ៣-  កញ្ញា   លី េូផ្ល ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 

២. ត្នួាទ ីភារកចិច នងិការទទលួែុស្ប្ត្វូ 
គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ បធវើការបដ្ើម្បធីានាថា ពត័្ម៌នម្ដ្លបានេញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ ដ្ឋក់

រូនប្កុម្ប្េឹកាភបិាល មនភាពបពញបលញ ប្តឹ្ម្ប្តូ្វ អាចបរឿទុកចិត្តបាន និងទានប់ពល បហើយប្តូ្វរាយការណ៍រូនប្កុម្ប្េឹកាភបិាលផង
ម្ដ្រ ពីបរឿងោកព់ន័ធ ស្ម្បហតុ្ផល ម្ដ្លប្តូ្វយកម្កបដ្ឋឹះប្ស្ថយ ។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ម្ដ្លបកើត្ប ើងកនុង
ប្គឹ្ឹះស្ថា នបដ្ើម្បសី្បប្ម្ចបានតម្បគាលបៅ និងម្ផនការម្ដ្លបានបលើកប ើងកនុងការអនុវត្តនក៍ារងាររមួ្មន៖ ប្តួ្ត្ពិនិត្យម្ផនការ
អារីវកម្មម្ផនការថវកិាចំណូល ចំណាយ ការអនុវត្តនប៍លើបគាលការណ៍េុគ្គលិក ការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក បគាលការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ 
បគាលការណ៍ឥណទាន និងបគាលការណ៍ប្គ្េប់្គ្ងប្េពន័ធពត័្ម៌នវទិា ។ល។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ មនភារកិចចសំ្ខានក់នុងការទទលួែុស្ប្តូ្វ បលើការប្តួ្ត្ពិនិត្យបស្ចកតីរាយ
ការណ៍ផ្លា ល់រេស់្នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង ស្តីពីកិចចប្េតិ្េតិ្តការ និងការអនុវត្តនប៍គាលការណ៍ទាងំឡាយរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន 
ម្ដ្លបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ត ។ គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ ប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងចាត្វ់ធិានការបលើហានិភយ័ ម្ដ្ល
បកើត្ប ើងបដ្ឋយការអនុវត្តនក៍នៃងម្ករេស់្គ្ណៈប្េតិ្េត្តិ កនុងបគាលេំណងត្ប្ម្ងទិ់ស្បៅបលើការអនុវត្តនក៍ារងារឱ្យប្ស្េនឹង
បគាលការណ៍ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នប្តូ្វរេួប្េរំុការងារកនុងរយៈ
បពល៣ម្ែម្តង ឬបៅតម្ការចាបំាចរ់េស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនត្នួាទីវាយត្ម្ម្ៃ និងបរៀេចំម្ផនការបលើការ អនុវត្តការងារ
ប្េចាមំ្ថៃ រេស់្គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ងប្េតិ្េត្តិម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន តម្រយៈរបាយការណ៍ ផ្លា ល់រេស់្នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង បដ្ើម្បដី្ឋក់
រូនប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាលពិនិត្យ និងស្បប្ម្ចកនុងការអនុវត្តនេ៍នត ។ 

 ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជាអនកប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងស្បប្ម្ចបលើការបស្នើសំុ្ ពីគ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ ម្ន
ប្គឹ្ឹះស្ថា ន កនុងការបរៀេចំម្ផនការ ឬការដ្ឋកេ់បញ្ា តិ្ត ដ្ល់គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

៣. ស្កម្មភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារស្វនកម្ម នងិប្គ្េប់្គ្ងហានភិយ័ បៅឆ្ន  ំ២០២១ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ បនឹះ គ្ណៈកម្មការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ បានប្េរំុតម្កាលវភិាគ្ម្ដ្លបានកំណត្ ់និងបានយល់ប្ពម្
កនុងការពិបប្គាឹះបោេល់បលើម្ផនការស្វនកម្មម្ផាកនុង និងបានកត្ប់្តទុក។ នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង បានចុឹះបធវើស្វនកម្មបានចំនួន
១២ស្ថខាបែត្តប្កុង និងប្ស្ុក តម្ម្ផនការស្វនកម្មឆ្ន ២ំ០២១ បដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មប្តូ្វបធវើស្វនកម្មបានកំណត្ចុ់ឹះបធវើស្វនកម្ម
ចំននួពីរដ្ងកនុងម្យួស្ថខា។  
 បោងបលើស្ថា នភាពម្នការរកីរាលដ្ឋលម្នរម្ៃកូឺវដី្-១៩ បៅម្ត្េនតបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១ នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង បានចុឹះបធវើ
ស្វនកម្មបានម្ត្ម្យួដ្ងេ៉ាុបណាណ ឹះកនុងម្យួស្ថខា  បធៀេបៅនឹងម្ផនការបានបលើកប ើង។ នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង ស្បប្ម្ចបានម្ត្ 
៥០% បលើម្ផនការបានបប្គាងទុកបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ។ 



របាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន ២ំ០២១ 23 

 

 នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផាកនុង បានបធវើការវាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ោ៉ា ងជាកល់ាកម់្យួចំននួបដ្ឋយបានកំណត្ពី់វស័ិ្យម្ដ្លមន
ហានិភយ័ែពស់្ និងកិចចការស្វនកម្មណាម្ដ្លផតល់ប្េសិ្ទធភាពែពស់្ បដ្ឋយបប្េើបលើវធីិស្ថស្រ្ស្តវាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ស្តងដ់្ឋរម្យួ កនុងការ
កំណត្ចំ់ណាត្ថ់ាន ក ់និងកំណត្ប់លើអាទិភាពស្វនកម្ម ។  
 
មច ស្ភ់ាគហ ុន 

 
បៅឆ្ន  ំ២០២១ បនឹះ ស្មស្ភាពមច ស់្ភាគ្ហ ុនម្និមនការម្ប្េប្េួល ដូ្ចមនប ម្ ឹះ និងចំនួនភាគ្ហ ុន គិ្ត្ជាភាគ្រយ ម្នការ វនិិ

បោគ្បៅកនុងប្កុម្ហ ុន សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនដូ្ចត្បៅ ៖ 
១- អងគការសី្លានធិ៖ិ កានភ់ាគ្ហ ុន ៤១.២៨៦ ម្នភាគ្ហ ុនស្រុេ ប្ត្វូជា  ១៩.៦៦% 

អងគការសី្លានិធិ បានេបងើកត្កនុងឆ្ន ១ំ៩៩៦ បដ្ឋយអងគការម្ែរអនតរជាតិ្បៅកម្ពុជា តម្រយៈការដ្ឋកេ់ញ្ចូ លគាន ម្នគ្បប្មងនានា
រេស់្ សី្លា (SEILA) បៅកនុងទីប្កុងភនបំពញ និងធនាគារភូម្ ិ(Village Bank) បៅកនុងបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ បានចុឹះ
េញ្ជ ីបៅប្កសួ្ងម្ហាម្ផា។ ទិស្បៅរេស់្អងគការសី្លានិធិ គឺ្បលើកកម្ពស់្កប្ម្តិ្ រីវភាពប្េជាពលរដ្ឋ តម្រយៈការផដល់បស្វាកម្មហិរញ្ា វត្ាុ។ 

 
២- បលាកប្សី្ ខា ប ង ៖ កានភ់ាគ្ហ ុន ១៦៨.៧១៤ ម្នភាគ្ហ ុនស្រុេ ប្ត្វូជា  ៨០,៣៤% 

បលាកប្សី្ ខា ប ង បានចូលរមួ្េំបពញកិចចការបៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ចាេត់ងំពី ម្ថៃទី០៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៦ បហើយទទលួត្នួាទីជាមច ស់្ភាគ្ហ ុន និងជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្ដ្លទទលួស្ថគ ល់ ពីធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា បៅម្ថៃទី
៣១ ម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 
តរាងរាយលម្អតិ្ ពរីចនាស្ម្ពន័ធភាគ្ហ ុន 

 
 ល.រ ភាគ្ទុនិក ភាគ្ហ ុនស្រេុ បដ្ើម្ទុន(ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ភាគ្រយ 

 

 ១ អងគការសី្លានិធិ ៤១.២៨៦ ៤១២.៨៦០ ១៩.៦៦% 

 

 ២ បលាកប្សី្ ខា ប ង ១៦៨.៧១៤ ១.៦៨៧.១៤០ ៨០,៣៤% 

 
  ស្រេុ ២១០.០០០ ២.១០០.០០០ ១០០% 
 

ការងារប្គេ់ប្គងស្ងគម្ 
 

កនុងការងារប្គ្េប់្គ្ងកិចចការស្ងគម្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនចំណុចលអជាបប្ចើន ដូ្ចជា ៖ 

 អប្តការប្បាក ់លកេែណឌ ផដល់ឥណទាន និងទូទាត្ឥ់ណទានមុ្នកាលកំណត្ ់អាចេត្ម់្េនបាន។ 
 ម្និបប្េើស្មព ធេងេិត្េងេំអតិ្ថិរន ឬម្និបប្េើ េបចចកបទស្ម្នការលកេ់ងេិត្េងេំ ។ 
 អនុវត្តវធីិម្ត្ម្យួម្េេ កនុងការវភិាគ្ស្ម្ត្ាភាពស្ងប្បាករ់េស់្អតិ្ថិរន ។ 
 បប្េើប្បាស់្ពត័្ម៌នម្នការោិល័យឥណទានកម្ពុជា (Credit Bureau Cambodia-CBC) ពិបប្គាឹះបោេល់ ជាម្យួ 

អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន និងជាម្យួេុគ្គលិកម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុដ្ម្ទបទៀត្ ។ 
 គុ្ណភាពឥណទាន ការពិនិត្យតម្ដ្ឋន និងការរាយការណ៍ពីហានិភយ័ឥណទាន បានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ។ 
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 បប្េើែិត្េណ័ណ  េណ័ណ ប្េកាស្ប្េតិ្ទិន ផ្លា ងំកាដ រពត័្ម៌នផសពវផាយផលិត្ផល និងការប្បាប្ស័្យទាកទ់ងជាម្យួអតិ្ថិរន បានប្តឹ្ម្
ប្តូ្វនិងបប្េើភាស្ថរម្ែមរ កនុងការនិោយប្បាប្ស័្យទាកទ់ងជាម្យួអតិ្ថិរន និងការេំបពញទប្ម្ងឯ់កស្ថរឥណទាន ។  

 ផតល់បពលបវលាប្គ្េប់្គាន ់ដ្ល់អតិ្ថិរន បដ្ើម្បពិីនិត្យលកេែណឌ ទាងំឡាយម្នការែចីប្បាក ់។ 
 ចូលរមួ្កនុងការផតួចបផតើម្ ផដល់ចំបណឹះដឹ្ងម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុដ្ល់ស្ថធារណរន ។ 
 េុគ្គលិកមនប្កម្សី្លធម្ល៌អ តម្រយៈការេណដុ ឹះេណាដ ល និងបគាលនបោបាយកិចចស្នាការងារ ។  
 គាម នការបលើកម្លងណាម្យួ កនុងការអនុវត្តបគាលនបោបាយហានិភយ័ឥណទាន ។ 
 ប្បាកម់្ែបគាលរេស់្រេុគ្គលិក ប្ស្េតម្កប្ម្តិ្អេបេរម ។ 

 

 

េណាត ញប្េត្ិេត្តិការ 
 

ត្េំនប់្េត្េិត្តកិារ   
េរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

រារធានី / បែត្ត ៧ ៨ ៩ 
ប្ស្ុក / ែណឌ  ៥៦ ៥៥ ៥១ 
ែុំ / ស្ងាក ត្ ់ ២៣៨ ២២២ ២០៩ 
ភូម្ ិ ៧២៩ ៦២៨ ៥៦៤ 
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វឌ្ឍនៈភាព ហនការបប្េើប្បាស្ឥ់ណទាន រេស្អ់ត្ិថិរន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 កញ្ញា  អ ុយ សុ្ែបរឿន មនអាយុ ២៩ ឆ្ន  ំបភទ ប្សី្ មនទីលំបៅ កនុង ប្ស្ុកកណាត លស្ាឹង បែត្តកណាត ល មនមុ្ែរេរជា កម្ម
ករបរាងចប្កកាត្ប់ដ្រ បដ្ឋយរេួរីវភាពែវឹះខាត្កនុងប្គួ្ស្ថរ កញ្ញា ម្និអាចេំបពញេំណងកនុងកតីប្ស្ម្ម្៉ា ម្នការចងប់ានលំបៅដ្ឋឋ នផ្លា ល់ែៃួន
ស្ប្មេក់ាររស់្បៅ និងមនបទាចប្កោនយនតកនុងការបធវើដំ្បណើ របៅម្កបដ្ើម្បេំីបពញការងារកនុងបរាងចប្កប្េចាមំ្ថៃរេស់្កញ្ញា បានប ើ
យ។ បប្កាយពីកញ្ញា  អ ុយ សុ្ែបរឿន បានរេួនឹងម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាកម្មឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ និង
បានទទលួនូវពត័្ម៌នស្តីពីការផតល់ឥណទានរូនដ្ល់អតិ្ថិរនម្ដ្លកំពុងរេួវេិត្តិបលើហិរញ្ា វត្ាុ កនុងការយកបៅេំបពញមុ្ែរេរ ម្ដ្ល
មនប្ស្ថេ ់ឬចាេប់ផដើម្មុ្ែរេរ កញ្ញា បាននឹកគិ្ត្ដ្ល់កតីប្ស្ម្ម្៉ាម្ដ្លកញ្ញា ចងប់ាន។ 
 កញ្ញា  អ ុយ សុ្ែបរឿន បានបធវើការណាត្រ់េួម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាកម្មឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន កនុងការែចីឥណទានពីប្គឹ្ឹះស្ថា ន បដ្ើម្ប ី
េំបពញនូវកតបី្ស្ម្ម្៉ារេស់្កញ្ញា  ម្ដ្លមនេំណងចងប់ានផាឹះផ្លា ល់ែៃួន ចងប់ានបទាចប្កោនយនត បដ្ើម្បេំីបពញការងារប្េចាមំ្ថៃ។ បប្កាយ
ពីបានរេួពិភាកាជាម្យួម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាកម្មឥណទានបលើការបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្ក
កញ្ញា បានយល់ដឹ្ងចាស់្អំពីនីតិ្វធីិកនុងការែចីប្បាក ់និងការបប្េើប្បាស់្ឥណទាន រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ កញ្ញា ក៏
បានស្បប្ម្ចចិត្តដ្ឋកោ់កយបស្នើសំុ្ែចីប្បាកពី់ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ រហូត្ម្កដ្ល់េចចុេបនន ។ បដ្ឋយការបប្េើប្បាស់្
ឥណទានរេស់្កញ្ញា  ជាម្យួប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បធវើឱ្យកញ្ញា មនលំបៅដ្ឋឋ នជារេស់្ែៃួន និងមនបទាចប្កោន
យនតស្ប្មេក់ារេំបពញការងារប្េចាមំ្ថៃ ម្ដ្លជាកតីប្ស្ម្ម្៉ាចងប់ានកាៃ យម្កជាការពិត្ម្ដ្លកញ្ញា ម្និម្ដ្លគិ្ត្ថា មនបានដូ្ចេចចុេបនន 
បដ្ឋយការបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទទលួបានបស្ចកតីសុ្ែស្េាយ និងបានេំបពញកតីប្ស្ម្ម្៉ាម្ដ្លកញ្ញា ចងប់ាន 
និងម្ថៃងអំណរអរគុ្ណដ្ល់ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ កនុងការផតល់ឱ្កាស្ដ្ល់កញ្ញា ទទលួបានភាពបជាគ្រយ័នាម្ថៃបនឹះ។ 
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អនកប្សី្ ជា សុ្ែនី មនអាយុ ៣៦ ឆ្ន  ំបភទ ប្សី្ មនទីលំបៅ បៅប្ស្ុក បាកាន បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់បលាកប្សី្បានេបងកើត្ សិ្េប

កម្មផលិត្ធូេខាន ត្តូ្ចម្េេប្គួ្ស្ថរ។ អនកប្សី្ ជា សុ្ែនី ជាអតិ្ថិរនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធិីត្ ម្យួរូេកនុង
ចំបណាម្អតិ្ថិរនបប្ចើនរូេរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ដ្លទទលួបានបជាគ្រយ័បលើមុ្ែរេរ បប្កាយពីទទលួឥណទានយកបៅប្េកេមុ្ែរេរ។ 

 ដំ្េូងបលាកប្សី្ទទលួទិញពីអនកបបាឹះដំុ្ម្កលកេ់នត បដ្ឋយមនេទពិបស្ថធន ៍ និងចំបណឹះដឹ្ងកនុងការផលិត្ធូេេនតពីចាស់្ទំុ
កនុងប្គួ្ស្ថរ បលាកប្សី្បានស្បប្ម្ចចិត្តស្ថកលបងផលិត្ធូេបដ្ឋយែៃួនឯង បដ្ើម្បទីទលួបានប្បាកចំ់ណូលបប្ចើន។ បដ្ឋយមនត្ប្មូ្វការ
បដ្ើម្ទុនកនុងការចាេប់ផតើម្ផលិត្ធូេទាងំស្មភ រៈកនុងការផលិត្ និងវត្ាុធាតុ្បដ្ើម្ បលាកប្សី្បានស្បប្ម្ចចិត្តសំុ្រេួជាម្យួនឹងម្ស្រ្នតីផតល់បស្
វាឥណទានរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានចុឹះេំបពញការងារបៅកនុងតំ្េន ់ បប្កាយពីទទលួបានពត័្ម៌នលំអិត្
អំពីការបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បលាកប្សី្បានស្បប្ម្ចចិត្តដ្ឋកោ់កយបស្នើសំុ្ែចីប្បាកពី់
ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្កដ្ល់េចចុេបននបលាកប្សី្បប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានចំននួ៤វគ្គម្កបហើយ។ 

ការទទលួបានបជាគ្រយ័ពីមុ្ែរេរសិ្េបកម្មបធវើធូេរេស់្បលាកប្សី្ និងការពប្ងីកមុ្ែរេរបនឹះកានម់្ត្ធំជាងមុ្ន ម្ដ្លេងកឱ្យ
បលាកប្សី្ទទលួបានប្បាកចំ់ណូលបប្ចើន បធវើឱ្យរីវភាពប្គួ្ស្ថររេស់្បលាកប្សី្ទទលួបានភាពលអប្េបស្ើរ បលាកប្សី្ កស៏្េាយរកីរាយ 
បលើការបប្េើប្បាស់្ឥណទានពី ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្ដ្លទទលួបានទាងំរីវភាពប្គួ្ស្ថរប្េបស្ើរ និងទទលួបាន
ចំបណឹះដឹ្ងអំពីការចាត្ម់្ចងស្ថចប់្បាកប់ានប្េបស្ើរជាងមុ្ន បដ្ឋយការម្ណនារំេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ កនុងការ
បប្េើប្បាស់្ឥណទាន។ 
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បលាក ហួត្ ស្ថរនិ មនអាយុ ៥៤ ឆ្ន  ំបភទ ប្េុស្ មនទីលំបៅ កនុងប្ស្កុពញាឮ បែត្តកណត ល មនមុ្ែរេរ លកគុ់្យទាវ និង 
េេរបប្គ្ឿងចល័ត្បដ្ឋយបប្េើប្បាស់្ម្៉ាតូូ្កងេី់ កនុងការប្េកេមុ្ែរេរ លកគុ់្យទាវ និងេេរបប្គ្ឿង ។ 

បលាក ហួត្ ស្ថរនិ ដំ្េូងប ើយគាត្ពំុ់មនផាឹះ និងម្៉ាូតូ្ កនុងការចាេមុ់្ែរេរបនឹះបទ គាត្ម់្ត្ងម្ត្ប្ស្ម្ម្៉ាកនុងការប្េកេមុ្ែរេរបនឹះ
បដ្ើម្បចិីញ្ជ ឹម្រីវតិ្រេស់្ប្គួ្ស្ថរគាត្ប់ដ្ឋយបានរំនាញេនតពីមត យ។ េនាា េពី់បានរេួម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាកម្មឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្កបលាកបានសួ្រនាអំំពីនីតិ្វធីិកនុងការបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
េនាា េពី់បានយល់ចាស់្នូវការបប្េើប្បាស់្ឥណទានម្ក បោងបលើត្ប្មូ្វការបដ្ើម្ទុនកនុងការប្េកេមុ្ែរេរផង បលាកបានស្បប្ម្ចចិត្ត
ដ្ឋកោ់កយបស្នើសំុ្ែចីប្បាកយ់កម្កេបងកើត្មុ្ែរេរម្ដ្លទទលួបានពីមត យ េនាា េពី់បានដ្ឋកោ់កយបស្នើសំុ្ឥណទាន និងមនការវភិាគ្ោ៉ា ង
ចាស់្បលើត្ប្មូ្វការជាកម់្ស្តងពីម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុម្ក បលាកកទ៏ទលួបានប្បាកែ់ចីពីប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កួ
ហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បដ្ើម្បយីកម្កប្េកេមុ្ែរេរ រហូត្ម្កដ្ល់េចចុេបនន ។  

បដ្ឋយភាពប្បាកដ្ប្េជាកនុងការប្េកេមុ្ែរេរលកគុ់្យទាវ និងេេរបប្គ្ឿង និងទទលួបានចំបណឹះដឹ្ងអំពីការចាត្ម់្ចងប្បាក់
កនុងកម្មវធីិបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ក បលាកទទលួបានបជាគ្រយ័ពីមុ្ែរេរ លកគុ់្យទាវ និង េេរបប្គ្ឿង ម្ដ្លបានេំបពញ
នូវកតបី្ស្ម្ម្៉ាទទលួបានលំបៅដ្ឋឋ ន និងម្បធាបាយប្េកេមុ្ែរេរ ម្ដ្លបធវើឱ្យប្គួ្ស្ថររេស់្បលាក មនរីវភាពប្គួ្ស្ថរលអប្េបស្ើរោ៉ា ងខាៃ ងំ 
និងមនកតីរបំភើេរកីរាយ បលើការទទួលបានភាពបជាគ្រយ័ម្ដ្លបលាកទទលួបាននាបពលេចចុេបនន បដ្ឋយការបប្េើប្បាស់្ឥណទានរេស់្
ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្។ 
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បលាកប្សី្ គ្ង ់បហៀម្ មនអាយុ ៤៣ ឆ្ន បំភទ ប្សី្ មនទីលំបៅ បៅ ប្ស្ុក ស្ម្ងក បែត្តបាត្ដំ់្េង បលាកប្សី្ ជាកសិ្ករ ប្េកេ
មុ្ែរេរបធវើម្ប្ស្ ។ 

បលាកប្សី្ គ្ង ់បហៀម្ បានចាេមុ់្ែរេរចិញ្ច ឹម្ស្ត្វបគាម្េេប្គួ្ស្ថរ ជាមុ្ែរេរេម្នាម្ បោងបលើត្ប្មូ្វការទីផារេចចុេបនន បដ្ឋយ
បលាកប្សី្មនេញ្ញា កងវឹះបដ្ើម្ទុន កនុងការទិញស្ត្វបគាម្កចិញ្ច ឹម្កនុងការលកប់ដ្ើម្បេីបងកើនប្បាកចំ់ណូលស្ប្មេរី់វភាពប្គួ្ស្ថរ និងបធវើ
ម្ប្ស្ បលាកប្សី្បានបស្នើសំុ្រេួម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅកនុងតំ្េនប់ដ្ើម្បសី្ថកសួ្រ
ពត័្ម៌នកនុងការបប្េើប្បាកែ់ចីពីប្គឹ្ឹះស្ថា ន។ 
 បប្កាយពីទទលួបានការពនយល់ដ្ប៏កាឹះកាយពីម្ស្រ្នតីផតល់បស្វាឥណទានរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្ក
បលាកប្សី្ កប៏ានស្បប្ម្ចចិត្តដ្ឋកោ់កយបស្នើសំុ្ែចីប្បាក ់ពី ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បដ្ើម្បយីកបៅេបងកើនមុ្ែរេរចិញ្ជ ឹម្
ស្ត្វបគាជាលកេណៈប្គួ្ស្ថរ។ បប្កាយពីបានបធវើការវាយត្ម្ម្ៃបលើមុ្ែរេរ និងបានយល់ចាស់្អំពីការទទលួប្បាកែ់ចីពីប្គឹ្ឹះស្ថា ន បលើការ
ពប្ងីកមុ្ែរេរចិញ្ច ឹម្ម្ស្ត្វបគា បលាកប្សី្ទទលួបានការផតល់ឥណទានកនុងការពប្ងីកមុ្ែរេរចិញ្ច ឹម្ស្ត្វបគាជាលកេណៈប្គួ្ស្ថរ។ បប្កាយ 
បានបប្េើប្បាស់្ឥណទាន រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ  សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានចំនួន៤វគ្គម្កដ្ល់េចចុេបនន បលាកប្សី្ គ្ង ់ បហៀម្ បាន
ទទលួភាពបជាគ្រយ័បលើមុ្ែរេរចិញ្ច ឹម្ស្ត្វបគា និងបធវើម្ប្ស្ បដ្ឋយមនទុនប្គ្េប់្គានក់នុងការប្េកេមុ្ែរេររេស់្គាត្ ់ម្ដ្លបធវើឱ្យប្គួ្ស្ថរ
បលាកប្សី្ មនរីវភាពលអប្េបស្ើរោ៉ា ងខាៃ ងំ កនុងការទទលួបានឥណទានពី ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ា វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ 
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របាយការណ៍រេស្ស់្វនករឯកររយ 
 

ម្ត្សិ្វនកម្ម  
បយើងែាុ ំបានបធវើស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុរេស់្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅកាត្ថ់ា (“ប្កុម្ហ ុន”) ម្ដ្លរមួ្មនរបាយ

ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ា វត្ាុនាម្ថៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍លទធផលលម្អតិ្ របាយការណ៍ស្តីពីេម្ប្ម្េប្មួ្លមូ្លធន និង
របាយការណ៍លំហូរស្ថចប់្បាកស់្ប្មេក់ារយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ ់ និងកំណត្ស់្មគ ល់ម្ដ្លរមួ្មនបគាលនបោបាយគ្ណបនយយ
សំ្ខាន់ៗ  ប្ពម្ទាងំពត័្ម៌នពនយល់បផសងៗបទៀត្ម្ដ្លបានេងាា ញបៅទំពរ័ទី១០ ដ្ល់ ៥៧។ 

ជាម្តិ្រេស់្បយើងែាុ ំរបាយការណ៍ហរិញ្ា វត្ាុ បានេងាា ញនូវភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វ កនុងកប្ម្តិ្ជាស្ថរវនតម្នស្ថា នភាពហិរញ្ា វត្ាុរេស់្ប្កុម្
ហ ុននាម្ថៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ប្ពម្ទាងំលទធផលហិរញ្ា វត្ាុ និងលំហូរស្ថចប់្បាករ់េស់្ប្កុម្ហ ុនស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទម្ដ្លបាន
េញ្ចេ ់បដ្ឋយអនុបលាម្តម្ស្តងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ា វត្ាុអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា ស្ប្មេស់្ហប្គាស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ (“CIFRS 
for SMEs”)។ 
ម្លូដ្ឋឋ នម្នម្ត្សិ្វនកម្ម 

បយើងែាុ ំបានបធវើស្វនកម្ម បដ្ឋយអនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា ។ ការទទលួែុស្ប្តូ្វរេស់្បយើងែាុ ំ
ម្ដ្លប្ស្េតម្ស្តងដ់្ឋរទាងំបនាឹះ ប្តូ្វបានបរៀេរាេេ់ម្នាម្បទៀត្បៅកនុងកថាែណឌ ស្ដីពីការទទលួែុស្ប្តូ្វរេស់្ស្វនករ ស្ប្មេក់ារបធវើ
ស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុម្ដ្លមនបៅកនុងរបាយការណ៍រេស់្បយើងែាុ ំ។ បយើងែាុ ំមនឯករារយភាពពីប្កុម្ហ ុនតម្ត្ប្មូ្វការម្ន
ប្កម្សី្លធម្ ៌ ម្ដ្លោកព់ន័ធនឹងការបធវើស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុកនុងប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា បហើយបយើងែាុ ំបានេំបពញតម្
ប្កេែណឌ ទំនលួែុស្ប្តូ្វបលើប្កម្សី្លធម្ប៌ផសងៗប្ស្េតម្ត្ប្មូ្វការទាងំបនាឹះ ។ បយើងែាុ ំបរឿជាកថ់ា ភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លបយើងែាុ ំ
ប្េមូ្លបានមនលកេណៈប្គ្េប់្គាន ់និងស្ម្ប្ស្េស្ប្មេជ់ាមូ្លដ្ឋឋ នកនុងការេបញ្ចញម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ 
ពត័្ម៌នបផសង  ៗ
 អនកប្គ្េប់្គ្ងមនការទទលួែុស្ប្តូ្វបលើពត័្ម៌នបផសងៗ។ ពត័្ម៌នបផសង មៗ្ដ្លបានទទលួប្តឹ្ម្កាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍រេស់្
ស្វនករ មនរបាយការណ៍រេស់្ប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្ដ្លបានេងាា ញ បៅទំពរ័ទី ១ ដ្ល់ទី ៥ ចំម្ណកឯរបាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន រំេស់្ប្កុម្ហ ុន 
រពឹំងថានឹងផតល់ឱ្យបយើងែាុ ំបប្កាយកាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មបនឹះ។ 
 ម្តិ្រេស់្បយើងែាុ ំ បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុម្និបានប្គ្េដ្ណត េព់ត័្ម៌នបផសង បៗ ើយ បហើយបយើងែាុ ំកម៏្និបានេបញ្ចញការ
ស្ននិដ្ឋឋ នជាកល់ាកេ់ម្នាម្បលើបនឹះម្ដ្រ។ ោកព់ន័ធនឹងការបធវើស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ ការទទលួែុស្ប្តូ្វរេស់្បយើងែាុ ំ គឺ្
ប្តូ្វអានពត័្ម៌នបផសង  ៗ បហើយពិចារណាថាបត្ើពត័្ម៌នបផសង បៗនាឹះ មនភាពម្និប្ស្េគាន ជាស្ថវនតជាម្យួរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ ឬការយល់
ដឹ្ងរេស់្បយើងែាុ ំបៅកនុងការបធវើស្វនកម្ម ឬមនេងាា ញនូវកំហុស្ គ្ងជាស្ថរវនត ឬបទ។ 
 ប្េសិ្នបេើមនពត័្ម៌នបផសង  ៗ ម្ដ្លបានទទលួមុ្នកាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មបនឹះអាចឱ្យបយើងែាុសំ្ននិដ្ឋឋ នថា មន
កំហុស្ គ្ងជាស្ថរវនតបកើត្ប ើង បយើងែាុ ំប្តូ្វរាយការណ៍តម្ស្ថា នភាពជាកម់្ស្តង។ បយើងែាុ ំពំុមនអវីម្ដ្លប្តូ្វរាយការណ៍ោកព់ន័ធនឹង
ពត័្ម៌នបផសងៗបនឹះបទ។ 
ការទទលួែុស្ប្ត្វូបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុរេស់្អនកប្គ្េប់្គ្ង នងិអនកទទលួែុស្ប្ត្វូបលើអភបិាលកចិច 
 អនកប្គ្េប់្គ្ងមនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការបរៀេចំ និងការេងាា ញនូវភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ បដ្ឋយអនុបលាម្តម្
ស្តងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ា វត្ាុអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា ស្ប្មេស់្ហប្គាស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ បហើយនិងទទលួែុស្ប្តូ្វបលើប្េពន័ធប្តួ្ត្
ពិនិត្យម្ផាកនុង ម្ដ្លអនកប្គ្េប់្គ្ងកំណត្ថ់ាមនភាពចាបំាច ់ស្ប្មេក់ារបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ា វត្ាុឱ្យបរៀស្ផុត្ពីការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនត
បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ គ្ង។ 
 បៅកនុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហញិ្ា វត្ាុ អនកប្គ្េប់្គ្ងមនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការវាយត្ម្ម្ៃនូវលទធភាពរេស់្ប្កុម្ហ ុនកនុងការ
េនតនិរនតរភាពអារីវកម្ម ទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌ន ប្េសិ្នបេើោកព់ន័ធនូវេញ្ញា ទាងំឡាយណាម្ដ្លទាកទ់ងបៅនឹងនិរនតរភាព
អារីវកម្ម  និងបប្េើប្បាស់្មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពម្នគ្ណបនយយ បលើកម្លងម្ត្អនកប្គ្េប់្គ្ងមនេំណងចងរ់ប្ម្ឹះេញ្ជ ី ផ្លអ កដំ្បណើ រការប្កុម្ហ ុន ឬ
គាម នរបប្ម្ើស្ស្ម្រម្យដ្ម្ទបទៀត្បប្ៅពីបធវើម្េេបនឹះ។ 

អនកទទលួែុស្ប្តូ្វបលើអភបិាលកិចច មនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យដំ្បណើ រការហិរញ្ា វត្ាុរេស់្ប្កុម្ហ ុន។ 
ការទទលួែុស្ប្ត្វូរេស់្ស្វនករ  ស្ប្មេក់ារបធវើស្វនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ 
បគាលបៅរេស់្បយើងែាុ ំគឺ្ផដល់នូវអំណឹះអំណាងស្ម្បហតុ្ផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុទាងំមូ្លម្និមនការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនត 



របាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន ២ំ០២១ 30 

 

បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ គ្ង និងផដល់នូវរបាយការណ៍រេស់្ស្វនករ ម្ដ្លរមួ្េញ្ចូ លទាងំម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ អំ
ណឹះអំណាងស្ម្បហតុ្ផល គឺ្ជាអំណឹះអំណាងមនកប្ម្តិ្ែពស់្ម្យួ េ៉ាុម្នតវាម្និអាចធានាថាប្គ្េប់ពលម្នការបធវើស្វនកម្ម បដ្ឋយ
អនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា អាចរកបែើញនូវការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតម្ដ្លបានបកើត្ប ើងបនាឹះបទ។ ការ
េងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតអាចបកើត្ប ើងបដ្ឋយស្ថរការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ គ្ង បហើយប្តូ្វបានចាត្ទុ់កថាជាស្ថរវនតបៅបពលម្ដ្លការម្កៃង
េនៃំ ឬកំហុស្ គ្ងម្ត្ម្យួ ឬករ៏មួ្េញ្ចូ លគាន មនផលេ៉ាឹះោល់ដ្ល់ការស្បប្ម្ចចិត្តម្ផនកបស្ដ្ឋកិចចរេស់្អនកបប្េើប្បាស់្ បដ្ឋយបោងបលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុបនឹះ។ 

ជាម្ផនកម្យួម្នការបធវើស្វនកម្មបដ្ឋយអនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា បយើងែាុ ំអនុវត្តនូវការវនិិចេយ័ម្ដ្ល
ប្េកេបៅបដ្ឋយវជិាជ រីវៈ និងរកានូវម្រឈភាពនិយម្កនុងអំ ុងបពលស្វនកម្ម។ 
បយើងែាុ ំកប៏ាន ៖ 

 បធវើការកំណត្ ់និងវាយត្ម្ម្ៃនូវហានិភយ័ម្នការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុ បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬ
កំហុស្ គ្ង និងទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការបរៀេចំ និងការអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិស្វនកម្មបដ្ើម្បបី ៃ្ើយត្េបៅនឹងហានិភយ័ទាងំបនាឹះ និង
ប្េមូ្លនូវភស្តុតងម្ដ្លមនលកេណៈប្គ្េប់្គាន ់ និងស្ម្ប្ស្េស្ប្មេជ់ាមូ្លដ្ឋឋ នកនុងការេញ្ចញម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើង
ែាុ ំ។ ហានិភយ័ម្ដ្លម្និអាចរកបែើញនូវការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតម្ដ្លបកើត្ប ើងបដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ មនលកេណៈ
ែពស់្ជាងការេងាា ញែុស្បកើត្ប ើងពីកំហុស្ គ្ង បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំអាចរមួ្េញ្ចូ លទាងំការែុេែិត្គាន  ការលួចេនៃំ 
ការលុេបចាលបដ្ឋយបចត្នា ការេកប្ស្ថយម្និពិត្ ឬម្និអនុវត្តតម្នីតិ្វធីិប្គ្េប់្គ្ងម្ផាកនុង។ 

 ទទលួបាននូវការយល់ដឹ្ងអំពីការប្គ្េប់្គ្ងម្ផាកនុងម្ដ្លោកព់ន័ធនឹងការបធវើស្វនកម្ម កនុងបគាលេំណងបដ្ើម្បបីរៀេចំនូវនីតិ្វធីិ
ស្វនកម្មម្ដ្លស្ម្ប្ស្េបៅតម្កាលៈបទស្ៈ េ៉ាុម្នតម្និម្ម្នកនុងបគាលេំណងបដ្ើម្បេីបញ្ចញម្តិ្បលើប្េសិ្ទធភាពម្នការប្គ្េប់្គ្ង
ម្ផាកនុងរេស់្ប្កុម្ហ ុនប ើយ។ 

 ការវាយត្ម្ម្ៃបលើភាពស្ម្ប្ស្េម្នបគាលនបោបាយគ្ណបនយយ ម្ដ្លប្កុម្ហ ុនបានបប្េើប្បាស់្ និងភាពស្ម្បហតុ្ផលម្នការ
បា៉ា នស់្ថម នគ្ណបនយយសំ្ខាន់ៗ  ប្ពម្ទាងំការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នោកព់ន័ធម្ដ្លបានបធវើប ើងបដ្ឋយអនកប្គ្េប់្គ្ង។ 

 បធវើការស្ននិដ្ឋឋ នបលើភាពស្ម្ប្ស្េម្នការបប្េើប្បាស់្មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតភាពម្នគ្ណបនយយរេស់្អនកប្គ្េប់្គ្ង បហើយបដ្ឋយម្ផអកបៅ
បលើភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លទទលួបាន បធវើការស្ននិដ្ឋឋ នថាបត្ើភាពម្និចាស់្លាស់្ជាស្ថរវនតោកព់ន័ធបៅនឹងប្ពឹត្តិការណ៍ ឬ
លកេែណឌ ម្ដ្លអាចបធវើឱ្យមនម្នាិលជាស្ថរវនតបលើលទធភាពរេស់្ប្កុម្ហ ុន បដ្ើម្បេីនតនិរនតរភាពអារីវកម្ម។ ប្េសិ្នបេើបយើងែាុ ំ
បធវើការស្ននិដ្ឋឋ នថាមនអត្ាិភាពម្នភាពម្និប្បាកដ្ប្េជាជាស្ថរវនត បយើងែាុ ំចាបំាចប់្តូ្វេញ្ចូ លបៅកនុងរបាយការណ៍រេស់្បយើង
ែាុ ំ បដ្ើម្បទីាញចំណាេអ់ារម្មណ៍បលើការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នោកព់ន័ធបៅកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ា វត្ាុ ឬប្េសិ្នបេើការលាត្
ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នមនលកេណៈម្និប្គ្េប់្គាន ់បយើងែាុ ំចាបំាចប់្តូ្វផតល់ម្តិ្ស្វនកម្មម្ដ្លមនេញ្ញា ។ ការស្ននដិ្ឋឋ នរេស់្បយើងែាុ ំ 
គឺ្ម្ផអកតម្ភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លប្េមូ្លបានប្តឹ្ម្កាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ ោ៉ា ងណាកប៏ដ្ឋយ
ប្ពឹត្តិការណ៍ ឬលកេែណឌ នាបពលអនាគ្ត្អាចបធវើឱ្យប្កុម្ហ ុនេញ្ឈេនូ់វនិរនតរភាពម្នអារីវកម្ម។ 

 វាយត្ម្ម្ៃបលើការេងាា ញ រចនាស្ម្ពន័ធ និងែៃឹម្ស្ថរម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុទាងំមូ្ល ម្ដ្លរមួ្េញ្ចូ លទាងំការលាត្ប្ត្ដ្ឋង
ពត័្ម៌ន និងវាយត្ម្ម្ៃថាបត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុបានេងាា ញពីប្េតិ្េត្តិការ និងប្ពឹត្តិការណ៍ោកព់ន័ធកនុងអត្ានយ័ម្ដ្លអាច
ស្បប្ម្ចបាននូវការេងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ា វត្ាុដ្ប៏្តឹ្ម្ប្តូ្វ។ 
បយើងែាុ ំបានផដល់ពត័្ម៌នរូនអនកទទួលែុស្ប្តូ្វបលើអភបិាលកិចច ចំបោឹះកតត ោកព់នធពី័ស្វនកម្មរមួ្មនជាអាទិ៍ វសិ្ថលភាព 

និងបពលបវលាម្ដ្លបានបប្គាងទុកស្ប្មេក់ារបធវើស្វនកម្ម និងការរកបែើញេញ្ញា ស្វនកម្មជាស្ថរវនតរមួ្េញ្ចូ លទាងំចំណុចែវឹះខាត្ម្ន
ការប្គ្េប់្គ្ងម្ផាកនុង ម្ដ្លបានរកបែើញកនុងអំ ុងបពលបធវើស្វនកម្ម។ 

 
 

 
 
 
  
 
បស្ង ចានថ់ន 
ម្ដ្គូ្ស្វនករ 
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រារធានីភនបំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ម្ថៃទី២៦ ម្ែបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ 
តរងត្ុលយការ 

 
 កំណត្ ់ ២០២១ ២០២០ 
 ស្មគ ល់ ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 
   (កំណត្ ់  (កំណត្ ់
   ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4) 
ប្ទពយស្កម្ម      
ស្ថចប់្បាកក់នុងម្ដ្ 4 29,706 121,022 56,305 227,754 
ប្បាកេ់បញ្ា ើ និងប្បាកត់្ម្កល់បៅធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា 5 107,166 436,594 107,107 433,248 
ប្បាកេ់បញ្ា ើ និងប្បាកត់្ម្កល់បៅធនាគារ 6 264,814 1,078,852 1,019,216 4,122,729 
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិ្ថិរន 7 3,538,684 14,416,599 3,363,470 13,605,236 
ប្ទពយស្កម្មបផសងៗ 8 309,296 1,260,072 232,195 939,228 
ប្ទពយ និងេរកិាេ រ 9 22,875 93,193 24,063 97,335 
ប្ទពយស្កម្មអរូេិយ 10 1,695 6,905 2,924 11,828 
ពនធពនារជាប្ទពយស្កម្មសុ្ទធ 11.1 61,407 250,172 29,982 121,277 
ប្ទពយស្កម្មស្រេុ  4,335,643 17,663,409 4,835,262 19,558,635 

េំណុល និងមូ្លធនេំណុល      
េំណុល      
ប្បាកេ់បញ្ា ើស្នសកំាត្ពវកិចច 12 8,679 35,358 9,926 40,151 
េំណុលបផសងៗ 13 88,664 361,217 83,630 338,283 
េំណុលអត្ាប្េបោរនប៍ស្ថធននិវត្តន ៍និងប្បាក់
េំណាចក់ារងារ 

14 79,314 323,125 115,551 467,404 

ប្បាកក់ម្ច ី 15 1,652,132 6,730,786 1,652,132 6,682,874 
អនុេំណុល 16 516,153 2,102,807 516,153 2,087,839 
េំណុលពនធអេបេរម/ពនធបលើប្បាកចំ់បណញប្េចាឆំ្ន  ំ 11.2 1,558 6,347 84,623 342,300 
េំណុលស្រេុ   2,346,500   9,559,640  2,462,015 9,958,851 
មូ្លធន      
បដ្ើម្ទុន 17  2,100,000   8,400,000   2,100,000   8,400,000  
ទុនេប្មុ្ងបផសងៗ 18 289,137   1,177,944   289,137 1,169,559 
ទុនេប្មុ្ងតម្េទេបញ្ា តិ្ត 19 30,080 122,546 41,312 167,107 
ប្បាកខ់ាត្េងគរ   (430,074)  (1,745,949) (57,202) (229,108) 
លបម្អៀងពីការេតូររូេិយេណ័ណ    -     149,228  - 92,226 
មូ្លធនស្រេុ   1,989,143   8,103,769  2,237,247 9,599,784 
េំណុល និងមូ្លធនស្រេុ   4,335,643   17,663,409  4,835,262 19,558,635 
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របាយការណ៍លម្អិត្ 

 
 

 កំណត្ ់ ២០២១ ២០២០ 
 ស្មគ ល់ ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 
   (កំណត្ ់  (កំណត្ ់
   ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4) 
      
ចំណូលពីការប្បាក ់ 20  691,817   2,814,312  602,280 2,455,496 
ចំណាយបលើការប្បាក ់ 21  (190,606)  (775,385) (191,704) (781,577) 
ចំណូលពីការប្បាកសុ់្ទធ   501,211   2,038,927  410,576 1,673,919 
      
ចំណូលបផសងៗ 22  (468)  (1,904) 459,748 1,874,393 
ចំណូលប្េតិ្េត្តកិារស្រេុ   500,743   2,037,023  870,324 3,548,312 
      
ចំណាយប្បាកប់េៀវត្ស 23  (483,418)  (1,966,544) (529,657) (2,159,412) 
ចំណាយទូបៅ និងរដ្ឋបាល 24  (401,299)  (1,632,484) (311,595) (1,270,373) 
(កំបណើ ន)/តំ្ហយបលើើ៎ឱ្នភាពម្ន 

ប្ទពយស្កម្មហិរញវត្ាុ 7 
 (103,227)  (419,927) 76,449 311,683 

ការេងវិលវញិម្នពនធអេបេរម  71,672 291,562 - - 
ប្បាក(់ខាត្)/ចំបណញមុ្នដ្កពនធ   (415,529)  (1,690,370) 105,521 430,210 
      
ឥណទាន/(ចំណាយ)ពនធបលើប្បាកចំ់បណញ 11.3  31,425   127,837  (17,643) (71,931) 
ប្បាក(់ខាត្)/ចំបណញសុ្ទធស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ   (384,104)  (1,562,533) 87,878 358,279 
      
លទធផលលម្អតិ្បផសងៗ      
លបម្អៀងពីការេតូររូេិយេណ័ណ    -     66,518  - (61,378) 
ប្បាកចំ់បណញលម្អតិ្ស្រេុស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ   (384,104)  (1,496,015) 87,878 296,901 
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របាយការណ៍ស្តពីីេម្ប្ម្េប្ម្ួលម្ូលធន ស្ប្មេ់ការយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ់ហថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 បដ្ើម្ទុន ទុនេប្ម្ងុបផសងៗ ទុនេប្ម្ងុតម្េទេបញ្ាត្ត ិ ប្បាកខ់ាត្េងគរ លបម្អៀងពកីារេដូររូេយិេណ័ណ  ស្រុេ 

 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4)  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4) 
 (កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4) 

             

នាម្ថៃទី1 ម្ែម្ករា ឆ្ន 2ំ020 2,100,000 8,400,000 289,137 1,178,233 - - (103,768) (418,958) - 153,604 2,285,369 9,312,879 
លទធផលលម្អតិ្ស្ប្មេ ់
ការយិេរបិចេទ 

            

ប្បាកច់ំបណញសុ្ទធស្ប្មេ់
ការយិេរបិចេទ - - - - - - 87,878 358,279 - - 87,878 358,279 

លទធផលលម្អិត្បផសងៗ             

បផារ - - - - 41,312 168,429 (41,312) (168,429) - - - - 

លបម្អៀងពកីារេតូររូេយិេណ័ណ  - - - (8,674) - (1,322) - - - (61,378) - (71,374) 
ស្រុេលទធផលលម្អតិ្ស្ប្មេ ់
ការយិេរបិចេទ -    -    -    (8,674) 41,312 167,107 46,566 189,850 -    (61,378) 87,878 286,905 

នាម្ថៃទ3ី1 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ020 2,100,000  8,400,000  289,137  1,169,559  41,312 167,107 (57,202) (229,108) -    92,226 2,373,247 9,599,784 
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របាយការណ៍ស្តពីីេម្ប្ម្េប្ម្ួលម្ូលធន ស្ប្មេ់ការយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ់ហថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 បដ្ើម្ទុន ទុនេប្ម្ងុបផសងៗ ទុនេប្ម្ងុតម្េទេបញ្ាត្ត ិ ប្បាកខ់ាត្េងគរ លបម្អៀងពកីារេដូររូេយិេណ័ណ  ស្រុេ 

 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4)  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4) 
 (កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4) 

             

នាម្ថៃទី1 ម្ែម្ករា ឆ្ន 2ំ021 2,100,000 8,400,000  289,137   1,169,559   41,312   167,107   (57,202)  (229,108)  -     92,226   2,373,247   9,599,784  
លទធផលលម្អតិ្ស្ប្មេ ់
ការយិេរបិចេទ 

            

ប្បាកខ់ាត្សុ្ទធស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ 
- - - - - - 

            
(384,104) 

           
(1,562,533) 

                          
-    

                          
-    

            
(384,104) 

        
(1,562,533) 

លទធផលលម្អិត្បផសងៗ             

បផារ - - - -  (11,232)  (45,692)  11,232   45,692  - - - - 
លបម្អៀងពកីារេតូររូេយិេណ័ណ  - - -  8,385   -     1,131   -     -     -     57,002   -     66,518  
ស្រុេលទធផលលម្អតិ្ស្ប្មេ ់
ការយិេរបិចេទ -    -    -     8,385   (11,232)  (44,561)  (372,872)  (1,516,841)  -     57,002   (384,104)  (1,496,015) 

នាម្ថៃទ3ី1 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ021 2,100,000  8,400,000  289,137   1,177,944   30,080   122,546   (430,074)  (1,745,949)  -     149,228   1,989,143   8,103,769  
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របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក់ 
 

 ២០២១ ២០២០ 

 ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 

  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4)  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4) 
លហូំរស្ថច់ប្បាក់ពសី្កម្មភាពប្េត្ិេត្តកិារ     

ប្បាក(់ខាត្)/ចំបណញស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ  (384,104)  (1,562,533) 87,878 358,279 
និយត័្ភាពបលើ៖     
ឥណទានពនធអេបេរម  (71,672)  (291,562) - - 
រលំស់្  14,372   58,465  12,912 52,642 
(ឥណទាន)/ចំណាយពនធបលើប្បាកចំ់បណញ  (31,425)  (127,837) 17,643 71,931 
ការេងវិលវញិម្នបស្ថធននិវត្តន ៍និងប្បាកេំ់ណាចក់ារងារ  (7,525)  (30,612) - - 
ខាត្/(ចំបណញ)ពីការេតូររូេិយេណ័ណ   3,794   15,434  (95,440) (389,109) 
កំបណើ ន/(តំ្ហយ)បលើឱ្នភាពម្នប្ទពយស្កម្មហិរញ្ា វត្ាុ  103,227   419,927  (76,449) (311,683) 
  (373,333)  (1,518,718) (53,456) (217,940) 
េម្ប្ម្េប្មួ្លម្ន ៖     
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិ្ថិរន  (282,235)  (1,148,132) 1,346,225 5,488,559 
ប្ទពយស្កម្មបផសងៗ  (77,102)  (313,651) (171,153) (697,791) 
ប្បាកេ់បញ្ា ើកាត្ពវកិចច  (1,247)  (5,073) (11,241) (45,830) 
េំណុលបផសងៗ  5,035   20,482  4,847 19,761 
ស្ថចប់្បាក(់បប្េើប្បាស់្កនុង)/ទទលួបានពីប្េតិ្េត្តកិារ  (728,882)  (2,965,092) 1,115,222 4,546,759 
ប្បាកប់ស្ថធននិវត្តន ៍និងប្បាកេំ់ណាចក់ារងារម្ដ្លបានេង ់  (28,712)  (116,800) (29,142) (118,812) 
ពនធបលើប្បាកចំ់បណញម្ដ្លបានេង ់  (11,393)  (46,347) (16,072) (65,524) 
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធ(បប្េើប្បាស់្កនុង)/ទទលួបានពីស្កម្មភាពប្េតិ្េត្តកិារ  (768,987)  (3,128,239) 1,070,008 4,362,423 

លហូំរស្ថច់ប្បាក់ពសី្កម្មភាពវនិិបោគ     

ការទិញប្ទពយ និងេរកិាេ រ  និងប្ទពយស្កម្មអរូេិយ  (11,955)  (48,633) (13,189) (53,772) 
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធបប្េើប្បាស់្កនុងស្កម្មភាពវនិិបោគ្  (11,955)  (48,633) (13,189) (53,772) 

លហូំរស្ថច់ប្បាក់ពសី្កម្មភាព ហរិញ្ាេបទាន     

ការទូទាត្ស់្ងប្បាកក់ម្ច ី - - (2,555) (10,417) 
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធបប្េើប្បាស់្កនុងស្កម្មភាពហរិញ្ាេបទាន - - (2,555) (10,417) 
ការ(ថយចុឹះ)/បកើនប ើងសុ្ទធម្នស្ថចប់្បាក ់
  និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្ល  (780,942)  (3,176,872) 1,054,264 4,298,234 
ស្ថចប់្បាក ់និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្លនាបដ្ើម្ការយិេរបិចេទ  1,077,628   4,359,006  23,364 95,208 
លបម្អៀងពីការេដូររូេិយេណ័ណ   -     26,564  - (34,436) 
ស្ថចប់្បាក ់និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្លនាចុងការយិេរបិចេទ  296,686   1,208,698  1,077,628 4,359,006 
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អាស្យដ្ឋឋ នទំនាក់ទំនង 
 

ការោិល័យកណាត ល 
ផាឹះបលែ១SF&២SF ផៃូវបលែ៥១៦ ស្ងាក ត្េឹ់ងកក១់ ែណឌ ទលួបគាក រារធានីភនបំពញ  ប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥)១០ ៨៨៨ ៨៧៦  អីុម្ម្៉ាល៖  info@seilanithih.com.kh   បគ្ហទំពរ័៖ www.seilanithih.com.kh 

 
១-ស្ថខាែណឌ ម្ស្នសុ្ែ   
ផាឹះបលែ៤៥F ផៃូវ៣៧១ ភូម្បិ្ត្ោងំឈូក ស្ងាក ត្ទឹ់កថាៃ  
ែណឌ ម្ស្នសុ្ែ  រារធានីភនបំពញ ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ១៨៥ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pnp@seilanithih.com.kh  
៣-ស្ថខាបែត្តបាត្ដំ់្េង     
ផាឹះបលែ៨៦ ផៃូវជាតិ្បលែ៥ ប្កុម្៣ ភូម្អូិរខាជ យ ស្ងាក ត្ម់្ប្ពក
ប្ពឹះបស្តច ប្កុងបាត្ដំ់្េង បែត្តបាត្ដំ់្េង ។  
ទូរស័្ពា៖ )៨៥៥( ៩៣ ៨៨៨ ២៦១ 
អីុម្ម្៉ាល៖ btb@seilanithih.com.kh 
៥- ស្ថខាប្ស្កុបមងឫស្ស ី   
ផៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្កិម្នសេនាា យ ែុំបមង ប្ស្ុកបមងឬស្ស ី
បែត្តបាត្ដំ់្េង ។ ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ២៦៣ 
អីុម្ម្៉ាល៖ mrs@seilanithih.com.kh 
៧-ស្ថខាប្ស្កុសំ្បៅលូន    
ភូម្បិ្ត្ោងំប្ពលិត្ ែុំស្នតិភាព ប្ស្ុកសំ្បៅលូន បែត្តបាត្ដំ់្េ
ង។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥៧  
អីុម្ម្៉ាល៖ spl@seilanithih.com.kh 
៩-ស្ថខាប្ស្កុថមពកួ   
ផាឹះបលែ១ ផៃូវបលែ៥៦ ប្កុម្ទី១ ភូម្គំិ្រូ ែុំគំ្រូ ប្ស្ុកថមពកួ 
បែត្តេនាា យមនរយ័ ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥៣ 
អីុម្ម្៉ាល៖ tpk@seilanithih.com.kh 
១១- ស្ថខាបែត្តកំពងច់ាម្  
ផាឹះបលែ១៤៤ ផៃូវទលួស្បូវ ភូម្ពីិរ ស្ងាក ត្វ់ាលវង ់ ប្កុងកំពង់
ចាម្ បែត្តកំពងច់ាម្។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧៦ 
អីុម្ម្៉ាល៖ kpc@seilanithih.com.kh 
 

២- ស្ថខាបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់    
ផាឹះបលែ៤១២ ផៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្សិ្ថា នីយ ៍ស្ងាក ត្ស់្ថវ យអាត្ ់
ប្កុងបោធិ៍ស្ថត្ ់បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ២៤១ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pur@seilanithih.com.kh 
៤-ស្ថខាប្ស្កុសំ្ ូត្      
ផាឹះបលែ៧៣ ផៃូវបលែ១៥៥៧ ប្កុម្ទី៥ ភូម្អូិរទនាឹម្ ែុំត
ស្ថញ ប្ស្ុកសំ្ ូត្ បែត្តបាត្ដំ់្េង។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០២៨ 
អីុម្ម្៉ាល៖ slt@seilanithih.com.kh 
៦- ស្ថខាប្ស្កុកំបរៀង    
ភូម្ដូិ្ង ែុំេឹងរាងំ ប្ស្ុកកំបរៀង បែត្តបាត្ដំ់្េង ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧២  
អីុម្ម្៉ាល៖ krg@seilanithih.com.kh 
៨- ស្ថខាបែត្តេនាា យមនរយ័     
ផៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្េីិ ស្ងាក ត្ប់្ពឹះពនាៃ  ប្កុងសិ្របីស្ថភណ័ឌ  
បែត្តេនាា យមនរយ័ ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥០ 
អីុម្ម្៉ាល៖ bmc@seilanithih.com.kh 
១០- ស្ថខាប្ស្កុពកួ   
ផាឹះបលែ៣៩៥៣ ផៃូវជាតិ្បលែ៦ ប្កុម្ទី១១ ភូម្បិគាកប្ស្ុក ែុំ
ពកួ ប្ស្ុកពកួ បែត្តបស្ៀម្រាេ ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧៤ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pok@seilanithih.com.kh 
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