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១. អំពីហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី 

១.១ សាវតាហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគារការយិាល័យ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី 

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ 
ទទួលបាែអាជ្ញា បណ័្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ នែរ ពុជ្ញ ជ្ញ
គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ គរបច្បាបម់ៅនងៃទី ០៦ 
នែ ឧរភា ឆ្ន ាំ២០០៨ នែលមាែទីស្ថន រក់ាររាិត្
មៅផ្ទឹះមលែ ១០៧១ ផ្លូវជ្ញតិ្មលែ ២ រង្កា ត្ ់ចារ់
អនគែមលើ ែណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ។  មៅនងៃ
ទី ២៥ នែ តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៣ គ រ្ឹះស្ថា ែបាែមធាើការ
ផ្លល រ់បតូរអារយដ្ឋា ែមៅកាែផ់្ទឹះមលែ ១៤៦៥ ផ្លូវ
ជ្ញតិ្មលែ២ រង្កា ត្ច់ារអ់នគែមគកា  ែណ្ឌ មាែជយ័ 
រាជធាែីភ្នាំមពញ។  

គ រ្ឹះស្ថា ែបាែមធាើការផ្លល រ់បតូររមារភាពទុ
ែិរងមី នែលមាែការទទួលស្ថា ល់ពីធនាគារជ្ញតិ្ នែ
រ ពុជ្ញ មៅនងៃទី២៨ នែ ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ រនុែមនាឹះ
នែររមារភាពគរុ គបររាភ្បិាល គព ទាំែរច្បនា
រ ពែ័ធែររនាាំ យួច្បាំែួែរប៏ាែផ្លល រ់បតូរផ្ែនែរ។ 

មទឹះបីជ្ញយា៉ា ែណារ៏មដ្ឋយរ៏គ រ្ឹះស្ថា ែ   
 គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មៅនត្
គបកាែខ់្ជា បែូ់វទរសែៈវរ័ិយ ែិែមគាលមៅច្បារ់
លារ់រនុែការបាំមពញត្គ ូវការមរវារ មហិរញ្ញ វត្ាុ
ជូែគបជ្ញពលរែា។ គ រ្ឹះស្ថា ែមបជ្ញា ចិ្បត្តរនុែការបាំ 
មពញនផ្នរ យួែរ៏ាំ ខ្ជែរ់នុែរហ្ ែ ៏ រែូ៏ច្បជ្ញ
បង្កា ញពីមគាលមៅជ្ញអនរចូ្បលរ ួផ្ាត្់ផ្ាែម់រវារ ម
ហិរញ្ញ វត្ាុ ែិែជួយ បាំមពញរតីគរន របរ់គបជ្ញជែ
នែមរនែលមាែបាំណ្ែច្បែប់មែាើត្អាជីវរ មផ្លទ ល់ែលួែ 
ែិែអភ្វិឌឍជីវភាពររ់មៅគបចាាំនងៃឲ្យកាែន់ត្មាែ
ភាពកាែន់ត្គបមរើរម ើែ។ 
 



 

  

 

2 

 

១.២ មេសកក ម 
 

 

 

 

១.៣ ទសសែៈវិសយ័ 

 

 

 

 

 

 

១.៤ គុណតម្ ៃសនលូ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ជួយ បែតផ្ាត្ផ់្ាែ ់ែិែជួយ ទាំែុរបគ ុែនផ្នរ 
    រែា ែល់គបជ្ញពលរែានែលមាែច្បាំណូ្ល  
    ទបែិែរហគ្ិែខ្ជន ត្តូ្ច្ប។ 

 

   ចូ្បលរ ួកាត្ប់ែាយភាពគរីគររនុែគបមទរ 
   រ ពុជ្ញែិែអភ្វិឌឍែជី៍វភាពររ់មៅរបរ់ 
   គបជ្ញជែរ ពុជ្ញឲ្យកាែន់ត្គបមរើរម ើែ។ 

 

 ្ុណ្ភាព 
 គរ រីលធ  ៌
 ទាំែុរចិ្បត្ត 
 ស្ថម រតី្ជ្ញគរុ  
 ទាំែួលែុរគត្ូវ 
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២.អភិបាលកិច្ច 
២.១ សាររេសប់្េធាែប្កុ ប្េឹកាភិបាល 
 

ជ្ញែាំបូែរនុែនា ជ្ញគបធាែគរុ គបររាភ្ិបាល ែិែ
ត្ាំណាែឱ្យរមាជិរគរុ គបររាទាំែអរ់របរ់គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធឌីី រូ បង្កា ញមៅ
ការមកាត្ររមរើរមដ្ឋយមស្ថម ឹះច្បាំម ឹះថ្នន រគ់្បគ់្ែ គព ទាំែ
បុ ា្លិរទាំែអរ់នែលបាែរួ ច្បាំនែរយា៉ា ែររ ម រនុែការ    
ជគ ុញឱ្យគ រ្ឹះស្ថា ែ  ែិគត្រ នត្មរារភាពលអគបមរើរមនាឹះមទ
នង ទាំែររីច្បមគ ើែផ្ែនែរ មទឹះបីជ្ញមាែឧបរ ា្ពីការររី
រាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែី១៩ រម៏ដ្ឋយ។ បនែា មលើមែឹះមទៀត្
នាែែាុ ាំររូ៏ បង្កា ញែូវមរច្បរតីនងលែអាំណ្រ្ុណ្ែល់រាជរដ្ឋា
ភ្ិបាលរ ពុជ្ញ ស្ថា បែ័បញ្ញត្តិររនានា ជ្ញពិមររធនាគារ
ជ្ញតិ្ នែរ ពុជ្ញនែលបាែជួយ គាាំគទវរ័ិយហិរញ្ញ វត្ាុទាំែ លូ
ែិយាយជ្ញរ ួែិែគ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ 
អិលធីឌី ែិយាយមដ្ឋយន រ នែលមធាើឱ្យវរ័ិយទាំែ លូមាែមរារភាព្ួរឱ្យរត្រ់ាំគាល់រនុែឆ្ន ាំ  ២០២០ មែឹះ។ 
 ែិនត្ប៉ាមុណាណ ឹះររូ៏ អរ្ុណ្ែល់អាជ្ញា ធរ លូដ្ឋា ែគ្បល់ាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ រែូ៏ច្បជ្ញអតិ្ងិជែទាំែអរ់នែលនត្ែនត្ជួយ 
គាាំគទ មយា្យល់ រហការជ្ញ យួគ រ្ឹះស្ថា ែរបរ់មយើែរែលែ រ។ 

 ការររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែិ១៩ មៅមលើពិភ្ពមលាររនុែឆ្ន ាំ២០២០ មែឹះបាែមធាើឱ្យមាែការផ្លល រ់បតូររមបៀប
នែការររ់មៅ ទាំនារទ់ាំែែរែា  រុែភាពស្ថធារណ្ៈ ែិែែាំមណ្ើ រការមរែខរិច្បចររលផ្ែនែរ។ មៅគបមទរ    
រ ពុជ្ញ ការអូរបនាល យនែការររីរាលដ្ឋលមែឹះបាែបមែាើត្ឱ្យមាែវបិត្តិែល់វរ័ិយធាំៗ យួច្បាំែួែ្ួរឱ្យគពយួបារ ភ រ៏
ប៉ានុែតវរ័ិយធនាគារ ែិែហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺមៅនត្ររាបាែែូវមរារភាព ែិែអាច្បឈរមជើែបាែមៅមលើទីផ្ារ។ មយើែម ើញ
ថ្នគទពយររ មមៅរនុែគបពែ័ធធនាគារមាែរហូត្ែល់ ២១៧% នែ ផ្លិត្ផ្លែុលរនុែគរុរររបុ (GDP) ជ្ញ យួរាំ
មណ្ើ ែគបចាាំឆ្ន ាំ ១៥,៧%។ បនែា មលើមែឹះមៅមទៀត្ ឥណ្ទែផ្តល់ជូែអតិ្ងិជែមាែរហូត្ែល់ ១៤០% នែផ្លិត្
ផ្លរនុែគរុរររបុជ្ញ យួែរែអគារាំមណ្ើ ែគបចាាំឆ្ន ាំ ១៦,៩% ច្បាំនណ្រឯច្បាំែួែគបារប់មញ្ញ ើរអតិ្ងិជែវញិមាែអគា
រាំមណ្ើ ែជ្ញ ធយ ច្បាំែួែ ១៥,៤% មរមើែរែ ១២៣% នែផ្លិត្ផ្លរនុែគរុរររបុ មែឹះមបើា របាយការណ៍្របរ់
ធនាគារជ្ញតិ្ នែរ ពុជ្ញ។  

 មៅនត្ភាពគរពិច្បគរពិលនែការបញ្ចបែូ់វការររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែី១៩ មទឹះបីជ្ញមាែវា៉ា រស់្ថាំែ យួ
ច្បាំែួែគត្ូវបាែអែុ ត័្ឱ្យមគបើគបារ់បនាទ ែម់ដ្ឋយអែាការរុែភាពពិភ្ពមលាររម៏ដ្ឋយ រប៏៉ានុែតការពាររណ៍្របរ់
ធនាគារអភ្វិឌឍែអ៍ារីុ ែិែធនាគារពិភ្ពមលារ ថ្នមរែារិច្បចរបរ់គបមទររ ពុជ្ញែរែមាែរាំមណ្ើ ែច្បាំែួែ ៤% ែូច្បៗ
គាន  មៅរនុែឆ្ន ាំ ២០២១ ខ្ជែ ែុមែឹះ។ 



 

  

 

4 

 

គរបជ្ញ យួគាន មែឹះគ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី បាែមគត្ៀ ែលួែជ្ញមគរច្បមៅ
រនុែការម ល្ើយត្បមៅែរែត្គ ូវការហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គបជ្ញជែ មដ្ឋយពួរមយើែែរែែិត្ែាំបមែាើត្ែូវជមគ ើរហរិញ្ញ វត្ាុ
បនែា  ែិែផ្តល់មរវារ មគបាររ់ ចរីនុែអគាការគបារែ់គ៏បមរើរជ្ញែ ែុ មែើ បបីាំមពញត្គ ូវការអតិ្ងិជែ រែូ៏ច្បជ្ញរ ួ
ច្បាំនណ្ររនុែការជួយ ឱ្យមរែារិច្បចជ្ញតិ្មាែរាំមណ្ើ ែមទឹះរាិត្រនុែស្ថា ែភាពនែវបិត្តិរូវែី១៩ មែឹះរតី។ 

ជ្ញចុ្បែមគកាយ នាែែាុ ាំរ ួទាំែ្ណ្ៈគ្បគ់្ែ ែិែបុ្ ាលិរទាំែអរ់ែរែបែតការែិត្ែាំគបរែនគបែ ែិែការមបតជ្ញា
ចិ្បត្តបាំមពញការង្កររនុែមគាលបាំណ្ែមែើ បឲី្យគ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី កាល យជ្ញ
គ រ្ឹះស្ថា ែនែលឈាែ ែុ យួ រនុែច្បាំមណា គ រ្ឹះស្ថា ែនែលឈាែ ែុទាំែអរ់មៅរ ពុជ្ញ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហត្ាមលខ្ជ ែិែគា 
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២.២ សាររេសន់ាយកប្គេ់ប្គងទូមៅ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ ្ឺជ្ញឆ្ន ាំម មពញមៅមដ្ឋយការគបរួត្គបនជែជ្ញ
ពិមររការគបយុទធគបឆ្ាំែែរែការររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែិ 
១៩។ ជាំែឺរូវែិ១៩ បាែផ្ទុឹះម ើែរនុែឆ្ន ាំ ២០១៩ ែិែបាែររី
រាលដ្ឋល រមពញពិភ្ពមលារមៅរនុែឆ្ន ាំ ២០២០ នែល
បាែមធាើឱ្យមាែផ្លប៉ាឹះ ល់ជ្ញខ្ជល ាំែែល់មរែារិច្បច ែិែទីផ្ារ
ហិរញ្ញ វត្ាុររលមលារ។ ែូច្បមៅែរែគបមទរមផ្សែៗមទៀត្នែរ
គបមទររ ពុជ្ញររ៏ែែូវផ្លប៉ាឹះ ល់ពីការររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺ  
រូវែិ១៩ មែឹះនែរ នែលបាែមធាើឱ្យអគារាំមណ្ើ ែមរែារិច្បចរនុែ
គបមទរមច្បញរញ្ញញ អវជិាមាែ នែលែុរពីឆ្ន ាំរែលែ រនែល
មាែអគារាំមណ្ើ ែជ្ញ ធយ ពី ៧% មៅ ៨%។ រនុែឆ្ន ាំ ២០២០ 
មែឹះនែរមយើែម ើញថ្នវរ័ិយធាំៗនែលរែផ្លប៉ាឹះ ល់ខ្ជល ាំែមនាឹះរ ួមាែ៖ 
វរ័ិយមទរច្បរណ៍្ វរ័ិយកាត្ម់ែរ ែិែវាយែភ្ណ័្ឌ  ែិែវរ័ិយរាំណ្ែជ់្ញមែើ ។ មទឹះបីជ្ញមាែផ្លប៉ាឹះ ល់មលើវ ិ
រ័យ យួច្បាំែួែរតី នត្មបើគរម រម ើលវរ័ិយហិរញ្ញ វត្ាុមៅរ ពុជ្ញវញិ្ឺថ្នមាែមរារភាពលពគបមរើរ ែិែមៅនត្បែត
ឈរមជើែមៅមលើទីផ្ារបាែផ្ែនែរ មទឹះយា៉ា ែគ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី ្ឺមៅនត្
អាច្បបែតការររីច្បមគ ើែរបរ់ែលួែបាែ្ួរឱ្យរត្រ់មាា ល់។ 

្ិត្គត្រ នងៃទី៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែមាែច្បាំែួែ ២.១៦២.២១៣ ែុលាល រអាម ររិ មរើែម ើែ
ច្បាំែួែ ៥៩% មបើមធៀបែរែឆ្ន ាំ ២០១៩ ច្បាំនណ្រឯអតិ្ជែររ មររបុវញិមាែច្បាំែួែ ៣៩១ នារ ់ មរើែម ើែច្បាំែួែ 
១៧% នត្ប៉ាមុណាណ ឹះមបើមធៀបែរែឆ្ន ាំ ២០១៩។ ទែទរ ែរែការមរើែម ើែនែផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែ ែិែអតិ្ងិជែររ ម 
មែឹះនែរ មយើែរត្រ់មាា ល់ម ើញថ្នឥណ្ទែ ែិែាំមណ្ើ រការរម៏ាែការមរើែម ើែផ្ែនែរ នែលបណាត ល រពីការ
ររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែិ ១៩ មែឹះ មធាើឱ្យអតិ្ងិជែរបរ់មយើែបាត្ប់ែ ់ែុរបរ ផ្លអ រររ មភាពអាជីវរ ម នែល          
បណាត លឱ្យបាត្ប់ែគ់បារច់្បាំណូ្ល។ រនុែឆ្ន ាំ ២០២០ មែឹះ ឥណ្ទែ ែិែាំមណ្ើ ការ្ឺ ១,៦២% នែលកាលពីចុ្បែឆ្ន ាំ
២០១៩  ែិមាែឥណ្ទែ ែិែាំមណ្ើ រមស្ថឹះ។  រព់ែ័ធជ្ញ យួែរែជាំែឺរូវែិ១៩ មែឹះនែរ មែើ បជួីយ រគ ួលែល់
អតិ្ងិជែនែលរែផ្លប៉ាឹះ ល់ គ រ្ឹះស្ថា ែបាែមធាើឥណ្ទែមរៀបច្បាំម ើែវញិជូែែល់អតិ្ងិជែ ១៣៥ នារ ់ មៅរនុែ
ឆ្ន ាំ ២០២០ មែឹះ។ បនែា មលើមែឹះមទៀត្គ រ្ឹះស្ថា ែមបតជ្ញា ែរែមៅនត្ចូ្បលរ ួគាាំគទអតិ្ងិជែរបរ់ែលួែរនុែការទទួលបាែ
ឥណ្ទែបនែា មែើ បពីគែរែមរែារិច្បចគ្ួស្ថរ រែូ៏ច្បជ្ញមរៀបច្បាំឥណ្ទែម ើែវញិជូែអតិ្ងិជែនែលរែផ្លប៉ាឹះ ល់
ខ្ជល ាំែបនែា មទៀត្មៅរនុែឆ្ន ាំ ២០២១ខ្ជែ ែុមែឹះ។   
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ាែនា ឱ្យ្ណ្ៈគ្បគ់្ែគ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធឌីី រូ នងលែអាំណ្រ្ុណ្ែម៏ស្ថម ឹះ
រម័គរែល់ថ្នន រគ់្បគ់្ែា នាយរដ្ឋា ែែី យួៗ គព ទាំែបុ្ ាលិរទាំែអរ់នែលបាែែិត្ែាំពុឹះ រគបរែនគបែ ែិែ
មបតជ្ញា ចិ្បត្តែពរ់រនុែការជាំែឹះឧបរ ា្ែល៏ាំបារមែឹះ រហូត្ទទួលបាែលទធផ្ល យួនែលទទួលយរបាែ។ មហើយរ៏
រូ នងលែអាំណ្រ្ុណ្ែល់រមាជិរគរុ គបររាភ្បិាលទាំែអរ់នែលបាែគាាំគទ ែិែផ្តល់អែុស្ថរែល៍អៗ នែល
ជាំរញុឱ្យគ រ្ឹះស្ថា ែមាែការររីច្បមគ ើែមៅ ែុបនែា មទៀត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហត្ាមលខ្ជ 
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២.៣ រច្នាស ព័ែធ 
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២.៤ ភាគទុែិក 

 
គ រ្ឹះស្ថា ែ ីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ ទទួលបាែអាជ្ញា ប័ណ្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ នែរ ពុជ្ញ ជ្ញ

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ គរបច្បាបម់ៅនងៃទី ០៦  នែ ឧរភា ឆ្ន ាំ ២០០៨ នែលមាែទីស្ថន រក់ាររាិត្មៅផ្ទឹះមលែ 
១០៧១ ផ្លូវជ្ញតិ្មលែ ២ រង្កា ត្ ់ចារអ់នគែមលើ ែណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ។  មៅនងៃទី ២៥ នែ តុ្លា ឆ្ន ាំ
២០១៣ គ រ្ឹះស្ថា ែបាែមធាើការផ្លល រ់បតូរអារយដ្ឋា ែមៅកាែផ់្ទឹះមលែ ១៤៦៥ ផ្លូវជ្ញតិ្មលែ ២ រង្កា ត្ច់ារអ់នគែ
មគកា  ែណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ។  
 គ រ្ឹះស្ថា ែបាែមធាើការផ្លល រ់បតូររមារភាពភា្ទុែិរងមី នែលមាែការទទួលស្ថា ល់ពីធនាគារជ្ញតិ្ នែរ ពុជ្ញ 
មៅនងៃទី២៨ នែ ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ភាគទុែិក ច្ំែួែភាគហ ុែ តម្ ៃ (គិតោដុល្លៃ រ) ភាគរយ 
រញ្ញញ  លី បផូ្ល ១៥.០០០ ១.៥០០.០០០ ១០០% 
សរេុ ១៥.០០០ ១.៥០០.០០០ ១០០% 
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៣. សចូ្នាករលទធផលសខំាែ់ៗ  
៣.១ លទធផលពីប្េតិេតតិការ      
 

បរិយាយ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 
លទធផ្លពីគបតិ្បត្តកិារ 

ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែររបុ (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ២.១៦២.២១៣ ១.៣៦២.២១៨ ៤៧៤.៨៣៩ 

អត្ងិិជែររ ម ៣៩១ ៣៣៣ ១៩៥ 

ច្បាំែួែអត្ងិិជែជ្ញ ធយ រគមាប ់ន្រែតីឥណ្ទែមាន រ ់ ៤៩ ៥៦ ២៥ 

ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែជ្ញ ធយ រគមាប ់ន្រែតឥីណ្ទែមាន រ ់ ២៧៣.៩៦២ ២២៧.០៣៦ ៥៩.៣៥៤ 

ទាំហាំឥណ្ទែជ្ញ ធយ  (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ៥.៦០៥ ៤.០៩០ ២.៤៣៥ 

ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែរាិត្រនុែហ្វែិភ្យ័ (្ិត្ជ្ញភា្រយ) ១.៦២% ០% ០.៦% 
 

មៅបាំណាច្បឆ់្ន ាំ ២០២០ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មាែផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែររបុ្ិត្ជ្ញគបារែុ់លាល រអាម ររិ 
ច្បាំែួែ ២.១៦២.១២៣ ែុលាល រអាម ររិ មបើមធៀបែរែឆ្ន ាំ ២០១៩ មាែច្បាំែួែ ១.៣៦២.២១៨ ែុលាល រអាម ររិ មរើែ
ម ើែច្បាំែួែ  ៧៩៩.៩០៥ ែុលាល រអាម ររិ  ច្បាំនណ្រឯច្បាំែួែអតិ្ងិជែររ មវញិ្ឺមាែការមរើែម ើែច្បាំែួែ ៥៨នារ ់
មដ្ឋយរនុែឆ្ន ាំ ២០១៩ មាែច្បាំែួែនត្ ៣៣៣នារ ់ែិែឆ្ន ាំ ២០២០ មាែច្បាំែួែរហូត្ ៣៩១នារ។់ 

 

 

ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែ 
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$474,839 

$1,362,218 
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ផលបត័្រឥណទានពឆី្ន ាំ២០១៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០២០

អរិថិជន ផលប័ត្រឥណទាន
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៣.២ ផលេ័ប្តឥណទាែប្េចបំ្តីមាសឆ្ន  ំ២០២០ 

ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែគបចាាំគតី្មាររនុែ
ឆ្ន ាំ២០២០ មាែការមរើែម ើែជ្ញលាំដ្ឋប។់ 
មៅរនុែគតី្មារទី១ ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែ
មាែច្បាំែួែ ១.៦០០.២៨៦ ែុលាល រអាម ររិ 
មៅគតី្មារទី២ ផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែមាែ
ច្បាំែួែ ១.៦៣១.៧២៩ ែុលាល រអាម ររិ 
មាែការមរើែម ើែច្បាំែួែ ២% មធៀបែរែគតី្
មារទី១ ច្បាំនណ្រឯគតី្មារទី៣ ផ្លបគ័ត្
ឥណ្ទែមាែច្បាំែួែ ១.៨៤២.៤៨០ 
ែុលាល រអាម ររិ មាែការមរើែម ើែច្បាំែួែ 
១៣% មបើមធៀបែរែគតី្មារទី២ ច្បាំម ឹះ
គតី្មារទី៤ វញិផ្លបគ័ត្ឥណ្ទែមាែ

ច្បាំែួែ ២.១៦២.២១៣ ែុលាល រអាម ររិ មាែការមរើែម ើែ ១៧% មបើមធៀបែរែគតី្មារទី៣។ 

 
 
 

$1,600,286.52 $1,631,729.16 

$1,842,480.95 
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ផលេ័ប្តឥណទាែប្េចបំ្តីមាស

ត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២ ត្រីមាសទី៣ ត្រីមាសទី៤
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៣.៣ ការនេងនច្កឥណទាែតា ប្េមភទ 
មែើ បបីែារលរខណ្ៈង្កយគរួលរនុែការបាំមពញត្គ ូវការរបរ់អតិ្ងិជែ គ រ្ឹះស្ថា ែបាែបមែាើត្ឱ្យមាែែូវ

ផ្លិត្ផ្ល ឥណ្ទែរ បូរនបប ង្កយគរួល ែិែបាំមពញមរច្បរតីគត្ូវការរបរ់អតិ្ងិជែជ្ញទូមៅ។ មៅរនុែឆ្ន ាំ 
២០២០ ផ្លិត្ផ្លឥណ្ទែនែលទទួលបាែការគាាំគទមគច្បើែជ្ញែម្្ឺផ្លិត្ផ្លឥណ្ទែឯររត្តជែ នែលមាែ
ច្បាំែួែមរមើែរែ ៦៣% នែឥណ្ទែររបុ បនាទ ប ់រ្ឺផ្លិត្ផ្លឥណ្ទែហ្វា ម ើរហ្វា យនែែ ២៩% ផ្លិត្ផ្ល
ឥណ្ទែទូមៅ ២% ផ្លិត្ផ្លឥណ្ទែបុ្ ាលិរ ២% ែិែផ្លិត្ផ្លឥណ្ទែមផ្សែៗ ៤% ។ 

 

 
 

៣.៤ ស ិទធផលឥណទាែតា វិសយ័  
មៅរនុែឆ្ន ាំ២០២០ គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ បាែផ្តល់ជូែឥណ្ទែមៅកាែវ់ ិ            

រ័យច្បាំែួែ ៨ នែលរនុែមនាឹះរមួាែមាែវរ័ិយមរវារ មច្បាំែូែ ៤៤.៧៦% វរ័ិយគ្ួស្ថរច្បាំែួែ ២៤.០៤% វរ័ិយ
 ណិ្ជារ មច្បាំែួែ ១៦.៨៨% វរ័ិយរាំណ្ែច់្បាំែួែ ៥.៣៧% វរ័ិយ ន្រែតីរាជការច្បាំែួែ ៥.៦៣% វរ័ិយររិរ ម
ច្បាំែួែ ១.៥៣% វរ័ិយែររជញ្ាូ ែច្បាំែួែ ១.២៨% ែិែវរ័ិយមផ្សែៗមទៀត្ច្បាំែួែ ០.៥១%។  

  

2%

63%

29%

2%

4%

ប្េមភទឥណទាែ
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សសវាកម្ម ត្រួសារ ពាណិជជកម្ម សាំណង់ ម្ន្តនរីរាជការ កសិកម្ម ដឹកជញ្ជូន សផេងៗ
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៣.៥ ឥណទាែ ិែដំមណើ រការ 

 
 

រាំមពៀត្ឥណ្ទែ(PAR) មាែច្បាំែួែ ០.៦១% មៅចុ្បែឆ្ន ាំ២០១៨ គត្ូវបាែមដ្ឋឹះគស្ថយ រមៅ ០% មៅ
ចុ្បែឆ្ន ាំ២០១៩ មដ្ឋយន រមៅចុ្បែឆ្ន ាំ២០២០ រាំមពៀត្ឥណ្ទែមាែច្បាំែួែ ១.៦២% មបើមគបៀបមធៀបមៅែរែឆ្ន ាំ
២០១៩ មាែការមរើែម ើែមដ្ឋយស្ថរផ្លប៉ាឹះ ល់ពីការររីរាលដ្ឋលនែជាំែឺរូវែី១៩ បែតអូរបនាល យនែលមធាើឱ្យ
ប៉ាឹះ ល់ែល់លទធភាពរែគត្លបរ់បរ់អតិ្ងិជែ យួច្បាំែួែ។ 
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៣.៦ លទធផលហរិញ្ញវតថុ 
 

លទធផ្លហរិញ្ញ វត្ាុ 

បរយិាយ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 
ច្បាំណូ្លគបតិ្បត្តិការររុប (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ២៩១.៥៩៩ ២១៨.២៩៥ ១១៧.៨៨០ 
ច្បាំណាយគបតិ្បត្តិការររុប (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ២៨៣,៤៨៨ ២២៧.១៥២ ១២៧.៣២៦ 
គបារច់្បាំមណ្ញ/ខ្ជត្រុទធ (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ៣៧.២៣៩ (៤.០២៨) (៤១.៨៩៥) 
គទពយររ មររុប (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ២.៣៦១.៣៧០ ១.៥៣០.២៦១ ១.៣០៦.៦៦៣ 
គទពយអរ មររុប (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ១.០០៤.៤៧៥ ២៣៣.២៣៦ ៥.៦១០ 
មែើ ទុែ (្ិត្ជ្ញែុលាល រអាម ររិ) ១.៣៣៤.២៦៤ ១.២៩៧.០២៥ ១.៣០១.០៥៣ 
ច្បាំណូ្លមធៀបែរែ ូលធែ ២,៧៩% (០.៣១%) (៣.២២%) 
ច្បាំណូ្លមធៀបែរែគទពយររ ម ១,៥៨% (០.២៦%) (៣.២០%) 
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៤.ការប្គេ់ប្គងកិច្ចការពារសងគ  
 ៤.១ ការទទួលខុសប្តូវចំ្មពាោះអតិថិជែ 

 

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មាែមគាលការណ៍្ច្បារ់លារ់រនុែការផ្តល់គបាររ់ ចែីល់
អតិ្ងិជែមដ្ឋយ ល្ែកាត្ក់ារមធាើបទរមាភ រែម៍ែើ បនីរាែយល់ពីគបវត្តិនែការររ់មៅ ការគបាគរ័យទរទ់ែជ្ញ យួ
គបជ្ញជែែិែអាជ្ញា ធររនុែត្ាំបែ ់គបវត្តិនែការែចីគបារ ់ែិែច្បាំណូ្លច្បាំណាយគបចាាំនងៃជ្ញមែើ ។ គ្បអ់តិ្ងិជែទាំែអរ់
នែលបាែែចីគបារពី់គ រ្ឹះស្ថា ែគត្ូវបាែយរមៅមគបើគបារ់ច្បាំមគាលមៅ ែិែមគបើគបារ់មដ្ឋយមាែគបរិទធភាព រាត
ទាំែមែឹះមហើយនែលមធាើឱ្យអតិ្ងិជែមាែជីវភាពគបមរើរម ើែ នែល ល្ុឹះបញ្ញច ាំែពីទាំែួលែុរគត្ូវរបរ់គ រ្ឹះស្ថា ែ
ច្បាំម ឹះអតិ្ងិជែ។ 
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៤.២ ប្េវតតិមោគជ័យរេសអ់តិថិជែ 

មលារគរី ែួែ រុភាព 
(អនរលរអ់ាហ្វរមពលគពររ) 

មលារគរី ែួែ រុភាព អាយុ ៤២ 
ឆ្ន ាំ ជ្ញមាត យមាែរូែ២នារ ់គរី ១នារ ់
ែិែគបុរ ១នារ ់ ររ់មៅភ្ូ ទួិល       
រការ២ រង្កា ត្ច់ារអ់នគែមគកា  ែណ្ឌ
មាែជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ។ មលារគរី
មាែ ុែរបរលរ់អាហ្វរមពលគពររមៅ
ផ្ទឹះ។ មលារគរីគបរប ែុរបរមែឹះជិត្
ែបឆ់្ន ាំ រមហើយ។ បតរីបរ់មលារគរី
មឈាម ឹះ លរ  ្ រ ឈា មធាើការរនុែមរាែពុ ភ
មអាយគរុ ហ ុែឯរជែ។ គាត្ម់ាែបទបិ
មស្ថធែម៍ៅរនុែការង្កររបរ់  គាត្អ់រ់រ
យៈមពលជ្ញែជ្ញែែបឆ់្ន ាំ រ មហើយ។ 

 

មលារគរី ែួែ រុភាព ស្ថា ល់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ ជ្ញមលើរែាំបែូមៅឆ្ន ាំ២០១៣ ា រយៈការ
ផ្សពាផ្ាយរបរ់ ន្រែតឥីណ្ទែរបរ់គ រ្ឹះស្ថា ែនែលបាែចុ្បឹះផ្សពាផ្ាយនណ្នាាំពីផ្លិត្ផ្ល ែិែមរវារ មជូែ
មលារគរីមៅរនុែភ្ូ ។ិ មលារគរីបាែែចីគបាររ់ ចពីី ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មែើ បមីធាើមែើ ទុែ ែិែទិញរមាភ ៈលរ់
អាហ្វរមពលគពររមៅផ្ទឹះរបរ់គាត្។់ មលារគរីបាែមាែគបស្ថរែថ៍្ន មលារគរីទុរចិ្បត្ត ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ 
មដ្ឋយស្ថរនត្មរវារ មហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ នត្ែនត្ម ល្ើយត្បមៅែរែត្គ ូវការរបរ់មលារគរីគ្បម់ព
ល។ មលារគរីបាែបែតមគបើគបារ់មរវារ មហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ ជ្ញបែតបនាទ ប ់ នែលរហូរ រទល់
មពលមែឹះ មលារគរីជ្ញអតិ្ងជែរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អរ់រយៈមពល ៩វ ា្មហើយ។ មគៅពីលរអ់ាហ្វរមពលគពររ
មលារគរីអាច្បមពលម ើលនងរផ្ទឹះរាំនបែ ែិែរូែៗរបរ់អនរគរីនែលមធាើមអាយគ្ួស្ថរអនរគរី ររ់មៅគបរបមដ្ឋយ
រុភ្ ែាល។ 

  ែុមពលមគបើមរវារ មហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មលារគរីពរែនផ្អរទាំែគរុែមៅមលើគបារ់
ច្បាំណូ្លរបរ់ស្ថា  ។ី ឥ ូវមែឹះគ្ួស្ថរមលារគរី ររបាែគបារច់្បាំណូ្លមរើែម ើែជ្ញែ ែុមដ្ឋយស្ថរនត្មលារគរី
មាែអតិ្ងិជែកាែន់ត្មគច្បើែ រទទួលទែអាហ្វររបរ់មលារគរី មធាើមអាយជីវភាពរបរ់គ្ួស្ថរមលារគរីកាែន់ត្
គបមរើម ើែ។ មលារគរី ែួែ រុភាព មាែបាំណ្ែច្បែន់រលាំអរអាជីវរ មបនែា មទៀត្មៅនងៃអនា្ត្។ មលារគរី
មាែគបស្ថរែប៍នែា ថ្ន “ែាុ ាំពិត្ជ្ញរបាយររីរាយណារ់នែលបាែទទួលឥណ្ទែរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ 
អិលធីឌី ែិែរូ អរ្ុណ្ច្បាំម ឹះ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ នែលបាែជួយ ែល់ ែុរបរ ែិែគ្ួស្ថររបរ់មយើែែាុ ាំ បាែ
ររីច្បមគ ើែ”។ 

(សោកត្ស ីងនួ សភុាព អនកលកប់ាយរយុទាវ) 
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មលារគរី មផ្ែ រុវណ្ណ ែី 
(មាច រ់មែបលូរម់គ្ឿែមភ្រជាៈ ែិែមាច រ់ហ្វែកា
មហា Orkide Coffee) 
 មលារគរី មផ្ែ រុវណ្ណ ែី   ជ្ញ ួយ 
ែរែស្ថន  ញញរ ម មពញមៅមដ្ឋយរតីរែឃរ  
មលារគរីមាែអាយុ ២៨ឆ្ន ាំ មាែរូែគរី ១នារ ់
ររ់មៅរនុែភ្ូ និគពរធែ  ុាំនគពរងមី គរុរមកាឹះធាំ 
មែត្តរណាត ល។ មលារគរីមាែ ុែរបរជ្ញអនរ
លរ់មភ្រជាៈមបាឹះែុាំមៅផ្ទឹះរបរ់មលារគរី។ 
មលារគរីមាែបទពិមស្ថធែម៍លើ ុែរបរមែឹះគបាាំ
ឆ្ន ាំ រមហើយ។ បតីរបរ់មលារគរី្ឺជ្ញបុ្ ាលិរបាំ
មរ ើការង្ករខ្ជែនផ្នរព័ត្៌មាែវទិាមអាយគរុ ហ ុែ
ឯរជែ យួ។  

មលារគរី មផ្ែ រុវណ្ណ ែី បាែស្ថា ល់ 
 ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ ជ្ញមលើរែាំបែូរនុែឆ្ន ាំ  
២០២០ ា រយៈបតី របរ់មលារគរី។ មដ្ឋយម ើលម ើញែូវរកាត ែុពលមៅរនុែត្ាំបែរ់បរ់មលារគរី គាត្់
រមគ ច្បចិ្បត្តមរនើរុាំគបាររ់ ចចី្បាំែួែ ២០.០០០ ែុលាល រ មែើ បមីបើរហ្វែកាមហានែលមាែមឈាម ឹះថ្ន “Orkide Coffee”។ 
បនាទ បពី់ទទួលបាែគបាររ់ ច ី គ្ួស្ថរមលារគរីបាែចាបម់ផ្តើ អាជីវរ មងមីបនែា មលើ ែុរបរចារ់ នែលមធាើឱ្យមលារ
គរីបាែគបារច់្បាំណូ្លបនែា  ែិែមាែលទធភាពរែគបចាាំនែយា៉ា ែង្កយគរលួ។  

 ជ្ញ ួយែរែគបារ់ច្បាំណូ្លនែលមលារគរីររបាែអាច្បមធាើ
មអាយជីវភាពគ្ួស្ថរមលារគរីមាែភាពលអមគបើមរើរជ្ញែ ុែ ែិែ
មធាើឱ្យអតិ្ងិជែកាែ់នត្មគច្បើែម ើែ រជួយ ទិញមភ្រជាៈមៅមែប៉ាូ 
របរ់មលារគរី។ មៅមពលអនា្ត្ មលារគរី ច្បែម់ ើញ ែុរបរ
មលារគរីកាែ់នត្មាែភាពគបមរើរម ើែ ែិែច្បែ់ជួយ ទាំែុរបាំរុែ
ែល់ការរិរាររបរ់រូែមលារគរីមអាយបាែែពែែ់ពរ់។ 

មលារគរីមាែគបស្ថរែថ៍្ន “ែាុ ាំពិត្ជ្ញរបាយររីរាយ
ណារ់នែលបាែទទលួឥណ្ទែរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ ែិែ
រូ អរ្ុណ្ច្បាំម ឹះ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ នែលបាែជួយ ែល់ ែុ 

     របរ ែិែគ្ួស្ថររបរ់មយើែែាុ ាំ បាែររីច្បមគ ើែ”។ 
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ ែិងរបាយការណ៍រេសស់វែករឯករាជយ 

 ៥.១ របាយការណ៍រេសប់្កុ ប្េឹកាភិបាល 

គរុ គបររាភ្បិាល រូ មធាើការបង្កា ញជូែែូវរបាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំរបរ់ែលួែមដ្ឋយភាា បជ់្ញ យួែូវរបាយការណ៍្
ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មអហា មអហា មៅកាត្ថ់្ន (“គរុ ហ ុែ”) នែលបាែមធាើរវែរ មរចួ្បរគមាប់
ការយិបរមិច្បេទនែលបាែបញ្ចបន់ងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០។ 

ររ មភាពអាជីវរ មច្ប បែ 

ររ មភាពច្ប បែរបរ់គរុ ហ ុែ ្ឺផ្តល់មរវារ មឥណ្ទែ ែិែមរវារ មហិរញ្ញ វត្ាុមផ្សែៗមទៀត្ែល់អតិ្ងិជែ
មៅរនុែគពឹះរាជ្ញណាច្បគររ ពុជ្ញ។ ពុាំមាែការនគបគបួលជ្ញស្ថរវែតមៅមលើររ មភាពច្ប បែមៅរនុែការយិបរមិច្បេទមែឹះ
មទ។ 

លទធផ្លហរិញ្ញ វត្ាុ 

លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ មាែែូច្បខ្ជែមគកា ៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល 

  (រាំណ្ត្ ់  (រាំណ្ត្ ់
  រមាា ល់២.៤)  រមាា ល់២.៤) 
     

គបារច់្បាំមណ្ញ ុែែរពែធ  ៣០.៦៤៨   ១២៤.៩៥៣  ២៨០ ១.១៣៥ 
(ឥណ្ទែ)/ច្បាំណាយពែធមលើគបារច់្បាំមណ្ញ  ៤.៧៧២   ១៩.៤៥៥  (៤.៣០៨) (១៧.៤៥៦) 
គបារច់្បាំមណ្ញ/(ខ្ជត្)រុទធរគមាបក់ារយិបរមិច្បេទ  ៣៥.៤២០   ១៤៤.៤០៨  (៤.០២៨) (១៦.៣២១) 

 

ភា្លាភ្ 

ពុាំមាែភា្លាភ្ណាគត្ូវបាែគបការ ឬគត្ូវបាែបែ ់ មហើយគរុ គបររាភ្បិាលរពុ៏ាំបាែផ្ដល់ជ្ញអែុស្ថរែឲ៍្យ
មាែការនបែនច្បរភា្លាភ្រគមាបក់ារយិបរមិច្បេទមែឹះមទ។ 

មែើ ទុែ 

មែើ ទុែ នែលបាែបែរ់បរ់គរុ ហ ុែនានងៃទី៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ មាែច្បាំែួែ ១,៥០០,០០០ែុលាល រអាម ររិ 
(២០១៩: ១.៥០០០.០០០) ែុលាល រអាម ររិ នែលរនុែមនាឹះ យួភា្ហ ុែមាែត្ន លមរមើែរែ ១០០ ែុលាល រអាម ររិ។  
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ទុែបគ ុែ ែិែរាំវធិាែធែ 

ពុាំមាែការនគបគបួលជ្ញស្ថរវែតមៅមលើទុែបគ ុែ ែិែរាំវធិាែធែមៅរនុែការយិបរមិច្បេទមែឹះមទ មគៅពីការបង្កា ញ
មៅរនុែ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ។ 

ឥណ្ទែអាគររ ់ែិែឥណ្ទែជ្ញបរ់ែសយ័ 

មៅ ែុមពលនែលរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ គត្ូវបាែមរៀបច្បាំម ើែ គរុ គបររាភ្បិាលបាែចាត្់
វធិាែការនែលមាែ លូដ្ឋា ែរ រ យមែើ បបីញ្ញា រថ់្ន វធិាែការទរទ់ែែរែការលុបមចាលែូវឥណ្ទែអាគររ ់ែិែ
ការមធាើរាំវធិាែធែមលើឥណ្ទែជ្ញបរ់ែសយ័គត្ូវបាែមធាើមទបើែ មហើយមាែការមជឿជ្ញរថ់្ន ែិមាែឥណ្ទែអាគររ ់
ែិែរាំវធិាែធែគត្ូវបាែមធាើម ើែរគមាបឥ់ណ្ទែជ្ញបរ់ែសយ័។ 

នានងៃមច្បញរបាយការណ៍្មែឹះ គរុ គបររាភ្បិាលពុាំបាែពិែិត្យម ើញមាែស្ថា ែភាពណា យួនែលអាច្បែរែប
ណាត លឲ្យច្បាំែួែនែការលុបបាំបាត្ម់ចាលឥណ្ទែអាគររ ់ ឬច្បាំែួែនែការមធាើរាំវធិាែធែមលើឥណ្ទែជ្ញបរ់ែសយ័
មៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ មាែច្បាំែួែែាឹះខ្ជត្ជ្ញស្ថរវែតមនាឹះម ើយ។ 

គទពយររ មច្បរែត 

មៅ ែុមពលនែលរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែគត្ូវបាែមរៀបច្បាំម ើែ គរុ គបររាភ្បិាលបាែចាត្វ់ធិាែ
ការនែលមាែ លូដ្ឋា ែរ រ យមែើ បបីញ្ញា រថ់្នបណាត គទពយររ មច្បរែតទាំែអរ់ មគៅពីបាំណុ្លនែលបាែរត្គ់ា
មៅរនុែបញ្ា ី្ណ្មែយយរបរ់គរុ ហ ុែ មហើយនែលទាំែែជ្ញ ែិអាច្បលរប់ាែមៅរនុែគបតិ្បត្តិការអាជីវរ មធ មា
គត្ូវបាែកាត្ប់ែាយឲ្យមៅមរមើែរែត្ន លនែលរ ាំពរែទុរថ្នែរែអាច្បគប លូបាែជ្ញរន់រតែ។ 

នានងៃមច្បញរបាយការណ៍្មែឹះ គរុ គបររាភ្បិាលពុាំបាែែរែពីមហតុ្ការណ៍្ណា យួនែលែរែមធាើឲ្យប៉ាឹះ ល់ែល់
ការរាំណ្ត្ត់្ន លគទពយររ មច្បរែត មៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ ថ្នមាែភាព ែិគត្រ គត្ូវមនាឹះមទ។ 

វធីិស្ថន្ររតរាំណ្ត្ត់្ន ល 
នានងៃមច្បញរបាយការណ៍្មែឹះ គរុ គបររាភ្បិាលពុាំបាែែរែពីមហតុ្ការណ៍្ណា យួនែលបាែមរើត្ម ើែនែល

ែរែមធាើឲ្យប៉ាឹះ ល់ែល់វធីិស្ថន្ររតរាំណ្ត្ត់្ន លនែលបាែអែុវត្តរែលែ រ រនុែការវាយត្ន លគទពយររ ម ែិែបាំណុ្ល
មៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែថ្នមាែភាព ែិគត្រ គត្ូវ ឬ ែិរ គរបមនាឹះមទ។ 

បាំណុ្លយថ្នភាព  
នានងៃការយិបរមិច្បេទនែរបាយការណ៍្មែឹះ ពុាំមាែ៖ 
(រ) ការនគបគបួលគទពយររ មណា យួរបរ់គរ ុហ ុែ នែលមរើត្មាែម ើែមដ្ឋយស្ថរការដ្ឋរប់ញ្ញច ាំ

រគមាបក់ារធានាច្បាំម ឹះបាំណុ្លរបរ់បុ្ ាលណា យួចាបា់ាំែពីែាំណាច្បឆ់្ន ាំម ើយ ឬ 
(ែ) បាំណុ្លយថ្នមហតុ្ណា យួនែលមរើត្មាែម ើែច្បាំម ឹះគរុ ហ ុែ ចាបា់ាំែពីចុ្បែការយិបរមិច្បេទ

មគៅអាំពីគបតិ្បត្តិការអាជីវរ មធ មារបរ់គរុ ហ ុែ។ 
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គរុ គបររាភ្បិាលមាែ តិ្ថ្ន ពុាំមាែបាំណុ្លយថ្នមហតុ្ ឬបាំណុ្លមផ្សែៗមទៀត្របរ់គរុ ហ ុែ នែលគត្ូវ
បាំមពញឬអាច្បែរែគត្ូវបាំមពញរនុែរយៈមពល ១២ នែបនាទ បពី់ចុ្បែការយិបរមិច្បេទមែឹះ នែលែរែមធាើឲ្យមាែផ្លប៉ាឹះ
 ល់ ឬអាច្បែរែប៉ាឹះ ល់ជ្ញ    ស្ថរវែតែល់លទធភាពរបរ់គរុ ហ ុែ រនុែការបាំមពញកាត្ពារិច្បចរបរ់ែលួែ ែូច្បនែល
បាែរាំណ្ត្ ់ែិែមៅមពលនែលែល់នងៃរាំណ្ត្។់ 

ការផ្លល រ់បតូរនែមហតុ្ការណ៍្ 

នានងៃមច្បញរបាយការណ៍្មែឹះ គរុ គបររាភ្បិាល ពុាំបាែែរែពីមហតុ្ការណ៍្ណា យួនែល ែិបាែនវរនញរ
មៅរនុែរបាយការណ៍្មែឹះ ឬរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ នែលែរែបណាត លឲ្យមាែតួ្មលែនែច្បាំែួែ
ណា យួនែលបាែបង្កា ញមៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមាែភាព ែិគត្រ គត្ូវមនាឹះមទ។ 

គបតិ្បត្តកិារ ែិគបគរតី្ 

គរុ គបររាភ្បិាលមាែ តិ្ថ្ន លទធផ្លនែគបតិ្បត្តិការរបរ់គរុ ហ ុែ រនុែការយិបរមិច្បេទហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ ែិ
មាែផ្លប៉ាឹះ ល់ជ្ញស្ថរវែតមដ្ឋយររ មភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍្ណា យួនែលមាែលរខណ្ៈជ្ញស្ថរវែត 
ែិែ ែិគបគរតី្មនាឹះមទ។ 

គរុ គបររាភ្បិាលរម៏ាែ តិ្ផ្ែនែរថ្ន មៅរនុែច្បមនាល ឹះមពលចាបពី់នងៃចុ្បែការយិបរមិច្បេទ ែល់នងៃមច្បញរបាយ
ការណ៍្មែឹះពុាំមាែច្បាំណាត្ថ់្នន ររ់រ មភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍្ណា យួនែលមាែលរខណ្ៈជ្ញស្ថរវែត ែិែ
 ែិគបគរតី្មរើត្មាែម ើែនែលអាច្បនាាំឲ្យប៉ាឹះ ល់ែល់លទធផ្លនែគបតិ្បត្តិការរបរ់គរុ ហ ុែរនុែការយិបរមិច្បេទ 
នែលរបាយការណ៍្មែឹះបាែមរៀបច្បាំម ើែមនាឹះមទ។ 

គពរត្តកិារណ៍្មគកាយកាលបរមិច្បេទរាយការណ៍្ 

ពុាំមាែគពរត្តិការណ៍្ស្ថរវែតមរើត្ម ើែមគកាយកាលបរមិច្បេទរាយការណ៍្នែលត្គ ូវឲ្យមាែការលាត្គត្ដ្ឋែ ឬ  
ែិយត័្ភាពមគៅពីគពរត្តិការណ៍្នែលបាែលាត្គត្ដ្ឋែរចួ្បមហើយមៅរនុែរាំណ្ត្រ់មាា ល់នែលភាា បជ់្ញ យួែរែរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

រមាជិរគរុ គបររាភ្បិាល 

រមាជិរគរុ គបររាភ្បិាលនែលបមគ ើការមៅរនុែការយិបរមិច្បេទ ែិែនានងៃមច្បញរបាយការណ៍្មែឹះមាែរាយ
នា ែូច្បខ្ជែមគកា ៖ 

រញ្ញញ  លី បផូ្ល  គបធាែគរុ គបររាភ្បិាល 
មលារ អ ុរ តូ្រ ៉ាណូា អភ្បិាលឯររាជយ (នត្ែាាំែមៅនងៃទី ១៩ នែ រុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
មលារ  ួយ វណ្ណ ទី អភ្បិាល (នត្ែាាំែមៅនងៃទី ១៩ នែ រុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
មលារ តុ្ែ វត្នាវរដ្ឋ អភ្បិាល (លានលែមៅនងៃទី ១៩ នែ រុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
រញ្ញញ   ី រុខ្ជ  អភ្បិាល (លានលែមៅនងៃទី ១៩ នែ រុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
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ច្បាំនណ្រហ ែុរបរ់គរុ គបររាភ្បិាល 

 រញ្ញញ  លី បផូ្លកាែក់ាបភ់ា្ហ ុែរបរ់គរុ ហ ុែ ១០០  ភា្រយ។ 

អត្ាគបមយាជែរ៍បរ់គរុ គបររាភ្បិាល  

  ែិថ្នមៅចុ្បែការយិបរមិច្បេទឬមៅរនុែអាំ ុែការយិបរមិច្បេទនែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ ្ឺ ែិមាែរិច្បចគព 
មគពៀែណា យួនែលគរុ ហ ុែជ្ញភា្ីមាខ ែ នែលរ មវត្ាុនែរិច្បចគព មគពៀែមនាឹះអាច្បផ្តល់លទធភាពែល់គរុ គបររាភ្ិ
បាលណាមាន រឲ់្យទទួលបាែែូវអត្ាគបមយាជែា៍  មធាបាយមផ្សែៗែូច្បជ្ញការទិញភា្ហ ុែ ឬបណ័្ណ បាំណុ្ល
របរ់គរុ ហ ុែ ឬស្ថជីវរ មែនទ។ 

ចាបា់ាំែពីចុ្បែការយិបរមិច្បេទហិរញ្ញ វត្ាុនែឆ្ន ាំរែលែមៅ គរុ គបររាភ្បិាលពុាំបាែទទួល ឬមាែរិទធិទទួលបាែែូវ                         
អត្ាគបមយាជែណ៍ា យួ (មគៅពីអត្ាគបមយាជែន៍ែលបាែរាបប់ញ្ចូ លរនុែច្បាំែួែររបុនែឯរត្តជែនែលបាែទទួល ឬ
រាំណ្ត្ែ់រែអាច្បទទួលបាែមដ្ឋយគរុ គបររាភ្បិាល) ា រយៈការចុ្បឹះរិច្បចរែាមធាើម ើែមដ្ឋយ គរុ ហ ុែជ្ញ យួ
គរុ គបររាភ្បិាល ឬមដ្ឋយគរុ ហ ុែមផ្សែនែលមាែគរុ គបររាភ្បិាលជ្ញរមាជិរ ឬរជ៏្ញ យួគរុ ហ ុែមផ្សែ 
នែលមាែគរុ គបររាភ្បិាលជ្ញរមាជិរមនាឹះមាែផ្លគបមយាជែន៍ផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុមគច្បើែជ្ញែអាីគត្ូវបាែបង្កា ញមៅ
រនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ការទទួលែុរគតូ្វរបរ់គរុ គបររាភ្បិាលរនុែការមរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុ  

 គរុ គបររាភ្បិាលមាែភារៈមធាើការអឹះអាែបញ្ញា រថ់្ន របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុបាែមរៀបច្បាំម ើែយា៉ា ែគត្រ គត្ូវ
រនុែរគ តិ្ជ្ញស្ថរវែតនែស្ថា ែភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែនានងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែិែគព ទាំែលទធផ្ល
ហិរញ្ញ វត្ាុ ែិែលាំហូរស្ថច្បគ់បាររ់គមាបក់ារយិបរមិច្បេទនែលបាែបញ្ចប ់ មដ្ឋយអែុមលា មៅា រតែដ់្ឋររបាយ
ការណ៍្ទរទ់ែែរែហិរញ្ញ វត្ាុអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ រគមាបរ់ហគគារធុែតូ្ច្ប ែិែ ធយ  )“ CIFRS for SMEs”)។ 
មៅរនុែការមរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ គរុ គបររាភ្បិាលគត្ូវ៖ 

(រ) អែុ ត័្ែូវមគាលែមយាបាយ្ណ្មែយយរ គរប មដ្ឋយនផ្អរមលើការវែិិច្បេយ័ ែិែការបា៉ា ែគ់បមាណ្យា៉ា ែរ            
មហតុ្ផ្ល ែិែគបុែគបយត័្នគព ទាំែអែុវត្តា មគាលែមយាបាយទាំែមែឹះគបរបមដ្ឋយរែាតិ្ភាព។ 

(ែ) អែុមលា មៅា  CIFRS for SMES ឬគបរិែមបើមាែការផ្លល រ់បតូរពីមែឹះមែើ បបីង្កា ញពីភាពពិត្ែិែគត្រ 
គត្ូវ ្ឺគត្ូវនត្បង្កា ញ ែិែពែយល់ឲ្យបាែច្បារ់លារ់ ែិែរាំណ្ត្ច់្បាំែួែមៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

(្) គត្តួ្ពិែិត្យគបពែ័ធែាំមណ្ើ រការមរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ ែិែការររាទុរែូវបញ្ា ី្ណ្មែយយ
ឲ្យបាែគ្បគ់គាែ ់ែិែគបពែ័ធគ្បគ់្ែនផ្ទរនុែឲ្យមាែគបរិទធភាព។ 

) (  វាយត្ន លែូវលទធភាពរបរ់គរុ ហ ុែច្បាំម ឹះការបែតែិរែតរភាពអាជីវរ ម ទទួលែុរគត្ូវមលើការលាត្គត្ដ្ឋែ
ពត័្ម៌ាែគបរិែមបើ រព់ែ័ធែូវបញ្ញា ទាំែឡាយនែលទរទ់ែមៅែរែែិរែតរភាពអាជីវរ ម ែិែមគបើគបារ់ ូល    
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ដ្ឋា ែែិរែតរភាពនែរតែដ់្ឋរ្ណ្មែយយ មលើរនលែនត្គរុ គបររាភ្បិាលមាែបាំណ្ែច្បែជ់គ ឹះបញ្ា ីគរុ ហ ុែ ឬ
បញ្ឈបគ់បតិ្បត្តិការ ឬគាម ែជមគ ើររ រ យែនទមទៀត្មគៅពីមធាើនបបមែឹះ។ 

(ែ) គត្តួ្ពិែិត្យ ែិែែររនាាំគរុ ហ ុែឲ្យមាែគបរិទធភាពមលើរាល់មរច្បរដរីមគ ច្បរាំខ្ជែ់ៗ ទាំែឡាយនែលប៉ាឹះ ល់
ែល់ររ មភាពគបតិ្បត្តិការ ែិែែាំមណ្ើ រការរបរ់គរុ ហ ុែ មហើយគត្ូវគបារែថ្នរិច្បចការមែឹះគត្ូវបាែ ល្ុឹះបញ្ញច ាំែ
យា៉ា ែគត្រ គត្ូវមៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 គរុ គបររាភ្បិាលធានាអឹះអាែថ្ន បាែអែុវត្តែូវរាល់ត្គ ូវការែូច្បនែលបាែរាយការណ៍្ខ្ជែមលើរនុែការ
មរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែ។ 

ការអែុ ត័្មលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុ 

គរុ គបររាភ្បិាល រូ មធាើការអែុ ត័្មលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុនែលភាា ប ់រជ្ញ យួែូច្បបាែបង្កា ញមៅ
ទាំពរ័ទី ១០ ែល់ ៤៩ ថ្នបាែបង្កា ញែូវភាពគត្រ គត្ូវរនុែរគ តិ្ជ្ញស្ថរវែតនែស្ថា ែភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែនា
នងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ គព ទាំែលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ែិែលាំហូរស្ថច្បគ់បាររ់គមាបក់ារយិបរមិច្បេទនែលបាែ
បញ្ចប ់ មដ្ឋយអែុមលា ា រតែដ់្ឋររបាយការណ៍្ទរទ់ែែរែហិរញ្ញ វត្ាុអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ រគមាបរ់ហគគារ
ធុែតូ្ច្ប ែិែ ធយ ។ 

 

ចុ្បឹះហត្ាមលខ្ជមដ្ឋយអែុមលា មៅា មរច្បរតីរមគ ច្បរបរ់គរុ គបររាភ្បិាល ។ 

 

 

 

 

រញ្ញញ  លី បផូ្ល 

គបធាែគរុ គបររាភិ្បាល 

 

រាជធាែីភ្នាំមពញ គពឹះរាជ្ញណាច្បគររ ពុជ្ញ 

នងៃទី ២៧ នែ ម ស្ថ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
 

 

 



 

  

 

22 

 

 ៥.២ របាយការណ៍រេសស់វែករឯករាជយ 

ជូែចំ្មពាោះភាគទុែិក 
ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី 

 តិ្រវែរ ម 

មយើែែាុ ាំបាែមធាើរវែរ មមលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុរបរ់ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ “មអហា មអហា” មៅកាត្ថ់្ន 
(“គរុ ហ ុែ”) នែលរ ួមាែរបាយការណ៍្ស្ថា ែភាពហិរញ្ញ វត្ាុនានងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ របាយការណ៍្លទធផ្ល
ល អតិ្  របាយការណ៍្រតីពីបនគ បគ ួល លូធែ ែិែរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថច្បគ់បារ ់ រគមាបក់ារយិបរមិច្បេទនែល
បាែបញ្ចប។់ 

ជ្ញ តិ្របរ់មយើែែាុ ាំ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ បាែបង្កា ញែូវភាពគត្រ គត្ូវ រនុែរគ តិ្ជ្ញស្ថរវែតនែស្ថា ែភាព
ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែនានងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ គព ទាំែលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ែិែលាំហូរស្ថច្បគ់បាររ់បរ់
គរុ ហ ុែរគមាបក់ារយិបរមិច្បេទនែលបាែបញ្ចប ់ មដ្ឋយអែុមលា ា រតែដ់្ឋររបាយការណ៍្ទរទ់ែែរែហិរញ្ញ វត្ាុ
អែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ រគមាបរ់ហគគារធុែតូ្ច្ប ែិែ ធយ ។ 

 លូដ្ឋា ែនែ តិ្រវែរ ម 

មយើែែាុ ាំ បាែមធាើរវែរ មមដ្ឋយអែុមលា មៅា រតែដ់្ឋររវែរ មអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ។ ការទទួលែុរគត្ូវ
របរ់មយើែែាុ ាំនែលគរបា រតែដ់្ឋរទាំែមនាឹះ គត្ូវបាែមរៀបរាបប់នែា មទៀត្មៅរនុែរថ្នែណ្ឌ រដីពីការទទួលែុរ
គត្ូវរបរ់រវែររ រគមាបក់ារមធាើរវែរ មមលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុនែលមាែមៅរនុែរបាយការណ៍្របរ់មយើែែាុ ាំ។ 
មយើែែាុ ាំ្ឺឯររាជយពីគរុ ហ ុែ ា ត្គ ូវការនែគរ រីលធ ន៌ែល រព់ែ័ធែរែការមធាើរវែរ មមលើរបាយការណ៍្
ហិរញ្ញ វត្ាុមៅរនុែគពឹះរាជ្ញណាច្បគររ ពុជ្ញ មហើយមយើែែាុ ាំបាែបាំមពញា គរបែណ្ឌ ទាំែួលែុរគត្ូវគរ រីលធ ម៌ផ្ស
ែៗ គរបា ត្គ ូវការទាំែមនាឹះ។ មយើែែាុ ាំមជឿជ្ញរថ់្នភ្រតុាែរវែរ មនែលមយើែែាុ ាំគប លូបាែមាែលរខណ្ៈ
គ្បគ់គាែ ់ែិែរ គរបរគមាបជ់្ញ      លូដ្ឋា ែរនុែការបមញ្ចញ តិ្រវែរ មរបរ់មយើែែាុ ាំ។ 

បញ្ញា មផ្សែៗ 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ ហ ុែរគមាបក់ារយិបរមិច្បេទនែលបាែបញ្ចបន់ងៃទី ៣១ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ គត្ូវ
បាែមធាើរវែរ មមដ្ឋយរវែររមផ្សែមទៀត្ នែលបាែបមញ្ចញ តិ្រវែរ មមៅនងៃទី ២៧ នែ តុ្លា ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ន
របាយការណ៍្មនាឹះមាែភាពគត្រ គត្ូវ។ 
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ពត័្ម៌ាែមផ្សែៗ 

អនរគ្បគ់្ែមាែការទទួលែុរគត្ូវមលើពត័្ម៌ាែមផ្សែៗ។ ពត័្ម៌ាែមផ្សែៗ នែលបាែទទួលគត្រ កាលបរមិច្បេទ
នែរបាយការណ៍្របរ់រវែររ មាែរបាយការណ៍្របរ់គរុ គបររាភ្បិាល ច្បាំនណ្រឯរបាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំរបរ់
គរុ ហ ុែរ ាំពរែថ្នែរែផ្តល់ឲ្យមយើែែាុ ាំមគកាយកាលបរមិច្បេទនែរបាយការណ៍្រវែរ មមែឹះ។ 

 តិ្របរ់មយើែែាុ ាំ មៅមលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ែិបាែគ្បែណ្ត បព់ត័្ម៌ាែមផ្សែៗម ើយ មហើយមយើែែាុ ាំរ ៏ែិ
បាែផ្តល់ែូវអាំណ្ឹះអាំណាែណា យួមលើពត័្ម៌ាែមផ្សែៗទាំែមែឹះម ើយ។  រព់ែ័ធែរែការមធាើរវែរ មរបរ់មយើែែាុ ាំ
មលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ការទទួលែុរគត្ូវរបរ់មយើែែាុ ាំ ្ឺគត្ូវអាែពត័្ម៌ាែមផ្សែៗ មហើយពិចារណាថ្នមត្ើ
ពត័្ម៌ាែមផ្សែៗមនាឹះ មាែភាព ែិគរបគាន ជ្ញស្ថរវែតជ្ញ យួរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬការយល់ែរែរបរ់មយើែែាុ ាំ
មៅរនុែការមធាើរវែរ ម ឬមាែបង្កា ញែូវរាំហុរ្ាែជ្ញស្ថរវែតឬមទ។ 

គបរិែមបើការមាែពត័្ម៌ាែមផ្សែៗនែលបាែទទួល ែុកាលបរមិច្បេទនែរបាយការណ៍្រវែរ មមែឹះអាច្បឲ្យមយើែ
ែាុ ាំរែនិដ្ឋា ែថ្ន មាែរាំហុរ ា្ែជ្ញស្ថរវែតមរើត្ម ើែ មយើែែាុ ាំគត្ូវរាយការណ៍្មៅា ស្ថា ែភាពជ្ញរន់រតែ។ មយើែែាុ ាំ
ពុាំមាែអាីនែលគត្ូវ រាយការណ៍្ រព់ែ័ធែរែពត័្ម៌ាែមផ្សែៗមែឹះមទ។ 

ការទទួលែុរគតូ្វមលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុរបរ់អនរគ្បគ់្ែ ែិែអនរទទួលែុរគតូ្វមលើអភ្បិាលរិច្បច 

អនរគ្បគ់្ែមាែភារៈទទួលែុរគត្ូវមលើការមរៀបច្បាំ ែិែការបង្កា ញែូវភាពគត្រ គត្ូវនែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ
មដ្ឋយអែុមលា ា រតែដ់្ឋររបាយការណ៍្ ទរទ់ែែរែហិរញ្ញ វត្ាុអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ រគមាបរ់ហគគារធុែតូ្ច្ប 
ែិែ ធយ  មហើយែិែទទួលែុរគត្ូវមលើគបពែ័ធគត្តួ្ពិែិត្យនផ្ទរនុែ នែលអនរគ្បគ់្ែរាំណ្ត្ថ់្នមាែភាពចាាំបាច្ប់
រគមាបក់ារមរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ឲ្យមជៀរផុ្ត្ពីការបង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតមដ្ឋយស្ថរនត្ការនរលែបែលាំ ឬ
រាំហុរ្ាែ។ 

មៅរនុែការមរៀបច្បាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ អនរគ្បគ់្ែមាែភារៈទទួលែុរគត្ូវមលើការវាយត្ន លែូវលទធភាព
របរ់គរុ ហ ុែរនុែការបែតែិរែតរភាពអាជីវរ ម ទទួលែុរគត្ូវមលើការលាត្គត្ដ្ឋែពត័្ម៌ាែគបរិែមបើ រព់ែ័ធែូវ
បញ្ញា ទាំែឡាយនែលទរទ់ែមៅែរែែិរែតរភាពអាជីវរ ម ែិែមគបើគបារ់ លូដ្ឋា ែែិរែតរភាពនែ្ណ្មែយយមលើរ
នលែនត្អនរគ្បគ់្ែមាែបាំណ្ែច្បែជ់គ ឹះបញ្ា ីផ្លអ រែាំមណ្ើ រការគរុ ហ ុែ ឬគាម ែជមគ ើររ រ យែនទមទៀត្មគៅពី
មធាើនបបមែឹះ។ 

អនរទទួលែុរគត្ូវមលើអភ្បិាលរិច្បចមាែភារៈទទួលែុរគត្ូវរនុែការគត្តួ្ពិែិត្យែាំមណ្ើ រការហិរញ្ញ វត្ាុរបរ់គរុ 
ហ ុែ។  

ការទទួលែុរគតូ្វរបរ់រវែរររគមាបក់ារមធាើរវែរ មរបាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ាុ 

មគាលមៅរបរ់មយើែែាុ ាំ្ឺផ្ដល់ែូវអាំណ្ឹះអាំណាែរ មហតុ្ផ្លថ្ន របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាំែ លូ ែិមាែការ
បង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតមដ្ឋយស្ថរនត្ការនរលែបែលាំ ឬរាំហុរ្ាែ ែិែផ្ដល់ែូវរបាយការណ៍្របរ់រវែររនែលរ ួ
បញ្ចូ លទាំែ តិ្រវែរ មរបរ់មយើែែាុ ាំ។ អាំណ្ឹះអាំណាែរ មហតុ្ផ្ល្ឺជ្ញអាំណ្ឹះអាំណាែមាែរគ តិ្ែពរ់ យួ 
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ប៉ានុែតវា ែិអាច្បធានាថ្នគ្បម់ពលនែការមធាើរវែរ ម មដ្ឋយអែុមលា មៅា រតែដ់្ឋររវែរ មអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ 
អាច្បររម ើញែូវការបង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតនែលបាែមរើត្ម ើែមនាឹះមទ។ កាបង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតអាច្បមរើត្ម ើែ
មដ្ឋយស្ថរការនរលែបែលាំ ឬរាំហុរ្ាែ មហើយគត្ូវបាែចាត្ទុ់រថ្នជ្ញស្ថរវែតមៅមពលនែលការនរលែបែលាំ ឬរាំហុរ្ាែ
នត្ យួ ឬររ៏ ួបញ្ចូ លគាន មាែផ្លប៉ាឹះ ល់ែល់ការរមគ ច្បចិ្បត្តនផ្នរមរែារិច្បចរបរ់អនរមគបើគបារ់មដ្ឋយមយាែមលើ
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមែឹះ។ 

ជ្ញនផ្នរ យួនែការមធាើរវែរ មមដ្ឋយអែុមលា មៅា រតែដ់្ឋររវែរ មអែតរជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ មយើែែាុ ាំអែុវត្តែូវ
ការវែិិច្បេយ័នែលគបរបមៅមដ្ឋយវជិ្ញា ជីវៈ ែិែររាែូវភាពយរចិ្បត្តទុរដ្ឋររ់នុែអាំ ុែមពលរវែរ ម។ 

មយើែែាុ ាំរប៏ាែ៖ 

 មធាើការរាំណ្ត្ ់ ែិែវាយត្ន លែូវហ្វែិភ្យ័នែការបង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតមលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ មដ្ឋយស្ថរនត្ការ 
នរលែបែលាំ ឬរាំហុរ្ាែ ែិែទទួលែុរគត្ូវមលើការមរៀបច្បាំ ែិែការអែុវត្តែូវែីតិ្វធីិរវែរ ម មែើ បមី ល្ើយត្បមៅែរែ         
ហ្វែិភ្យ័ទាំែមនាឹះ ែិែគប លូែូវភ្រតុាែនែលមាែលរខណ្ៈគ្បគ់គាែ ់ ែិែរ គរបរគមាបជ់្ញ លូដ្ឋា ែរនុែ
ការបមញ្ចញ តិ្រវែរ មរបរ់មយើែែាុ ាំ។ ហ្វែិភ្យ័នែល ែិអាច្បររម ើញែូវការបង្កា ញែុរជ្ញស្ថរវែតនែលមរើត្
ម ើែមដ្ឋយស្ថរនត្ការនរលែបែលាំ មាែលរខណ្ៈែពរ់ជ្ញែការបង្កា ញែុរមរើត្ម ើែពីរាំហុរ ា្ែមដ្ឋយស្ថរនត្ការ
នរលែបែលាំអាច្បរ ួបញ្ចូ លទាំែការ ុប ិត្គាន  ការលួច្បបែលាំ ការលុបមចាលមដ្ឋយមច្បត្នា ការបរគស្ថយ ែិពិត្ ឬ ែិ
អែុវត្តា ែីតិ្វធីិគ្បគ់្ែនផ្ទរនុែ។ 

 ទទួលបាែែូវការយល់ែរែអាំពីការគ្បគ់្ែនផ្ទរនុែនែល រព់ែ័ធែរែការមធាើរវែរ ម រនុែមគាលបាំណ្ែមែើ បមីរៀបច្បាំ
ែូវែីតិ្វធីិរវែរ មនែលរ គរបមៅា កាលៈមទរៈ ប៉ានុែត ែិន ែរនុែមគាលបាំណ្ែមែើ បបីមញ្ចញ តិ្មលើ
គបរិទធភាពនែការគ្បគ់្ែនផ្ទរនុែរបរ់គរុ ហ ុែម ើយ។ 

 ការវាយត្ន លមលើភាពរ គរបនែមគាលែមយាបាយ្ណ្មែយយ នែលគរុ ហ ុែបាែមគបើគបារ់ ែិែភាពរ មហតុ្
ផ្លនែការបា៉ា ែស់្ថម ែ្ណ្មែយយរាំខ្ជែ់ៗ  គព ទាំែការលាត្គត្ដ្ឋែពត័្ម៌ាែ រព់ែ័ធនែលបាែមធាើម ើែមដ្ឋយអនរ               
គ្បគ់្ែ។ 

 មធាើការរែនិដ្ឋា ែមលើភាពរ គរបនែការមគបើគបារ់ លូដ្ឋា ែែិរែតរភាពនែ្ណ្មែយយរបរ់អនរគ្បគ់្ែ មហើយ
មដ្ឋយនផ្អរមៅមលើភ្រតុាែរវែរ មនែលទទួលបាែ មធាើការរែនដិ្ឋា ែថ្នមត្ើភាព ែិច្បារ់លារ់ជ្ញស្ថរវែត រ់
ពែ័ធមៅែរែគពរត្តិការណ៍្ ឬលរខែណ្ឌ នែលអាច្បមធាើឲ្យមាែ ែទិលជ្ញស្ថរវែតមលើលទធភាពរបរ់គរុ ហ ុែមែើ បបីែតែិរែត
រភាពអាជីវរ ម។ គបរិែមបើមយើែែាុ ាំ មធាើការរែនិដ្ឋា ែថ្នមាែអត្ាិភាពនែភាព ែិគបារែគបជ្ញជ្ញស្ថរវែត មយើែែាុ ាំ
ចាាំបាច្បគ់ត្ូវបញ្ចូ លមៅរនុែរបាយការណ៍្របរ់មយើែែាុ ាំ មែើ បទីញច្បាំណាបអ់ារ មណ៍្មលើការលាត្គត្ដ្ឋែពត័្ម៌ាែ
 រព់ែ័ធមៅរនុែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬគបរិែមបើការលាត្គត្ដ្ឋែពត័្ម៌ាែមាែលរខណ្ៈ ែិគ្បគ់គាែ ់ មយើែែាុ ាំ
ចាាំបាច្បគ់ត្ូវផ្ដល់ តិ្រវែរ មនែលមាែបញ្ញា ។ ការរែនិដ្ឋា ែរបរ់មយើែែាុ ាំ ្ឺនផ្អរា ភ្រតុាែរវែរ មនែល
គប លូបាែគត្រ កាលបរមិច្បេទនែរបាយការណ៍្រវែរ មរបរ់មយើែែាុ ាំ។ យា៉ា ែណារម៏ដ្ឋយគពរត្តិការណ៍្ ឬលរខែណ្ឌ
នាមពលអនា្ត្ អាច្បមធាើឲ្យបញ្ឈបែូ់វែិរែតរភាពនែអាជីវរ ម។ 
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 វាយត្ន លមលើការបង្កា ញ រច្បនារ ពែ័ធ ែិែមាតិ្កាទូមៅនែរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាំែ លូ នែលរ ួបញ្ចូ លទាំែការ
លាត្គត្ដ្ឋែពត័្ម៌ាែែិែវាយត្ន លថ្នមត្ើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុបាែបង្កា ញពីគបតិ្បត្តិការ ែិែគពរត្តិការណ៍្ រព់ែ័ធ 
រនុែអត្ាែយ័នែលអាច្បរមគ ច្បបាែែូវការបង្កា ញរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុែគ៏ត្រ គត្ូវ។ 

 មយើែែាុ ាំបាែផ្ដល់ពត័្ម៌ាែជូែអនរទទួលែុរគត្វូមលើអភ្បិាលរិច្បច ច្បាំម ឹះរាត  រព់ែធពី័រវែរ មរ ួមាែជ្ញអាទិ៍ 
វសិ្ថលភាពែិែមពលមវលានែលបាែមគគាែទុររគមាបក់ារមធាើរវែរ ម ែិែបញ្ញា ជ្ញស្ថរវែតរ ួបញ្ចូ លទាំែច្បាំណុ្ច្ប
ែាឹះខ្ជត្នែការគ្បគ់្ែនផ្ទរនុែនែលបាែររម ើញរនុែអាំ ុែមពលមធាើរវែរ ម។ 

 

ត្ាំណាែគរុ ហ ុែ មអហាអាយអាយ&អររូរីុមអត្ 
 
 

  
 

 

មហែ រិា 

នាយរគ្បគ់្ែ 

 

រាជធាែីភ្នាំមពញ គពឹះរាជ្ញណាច្បគររ ពុជ្ញ 

នងៃទី ២៩ នែ ម ស្ថ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
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៥.៣ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
របាយការណ៍សាថ ែភាពហរិញ្ញវតថុ 
នាម្ថៃទី ៣១ នខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០ 

 

                          ២០២០         ២០១៩ 

 ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល  ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល 
ប្ទពយសក ម     
ស្ថច្បគ់បាររ់នុែនែ  ៤៥.៨៥៣   ១៨៥.៤៧៥   ៣៤.៧១៩   ១៤១.៤៨០  
គបារប់មញ្ញ ើ ែិែគបារត់្ ាល់មៅធនាគារ

ជ្ញតិ្នែរ ពុជ្ញ  ៧៨.៣៣១   ៣១៦.៨៤៩   ៧៥.៥៨៥   ៣០៨.០០៩  
គបារប់មញ្ញ ើ ែិែគបារត់្ ាល់មៅ

ធនាគារមផ្សែៗ  ១៩.៥៩៤   ៧៩.២៥៨   ២០.២៩៩   ៨២.៧១៨  
ឥណ្ទែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ  ២.១៦២.២១៣   ៨.៧៤៦.១៥២   ១.៣៦២.២១៨   ៥.៥៥១.០៣៨  
គទពយររ មមផ្សែៗ  ១៥.៤០២   ៦២.៣០១   ៦.៤៤៦   ២៦.២៦៨  
គទពយ ែិែបរកិាខ រ  ៣៣.៧៩៣   ១៣៦.៦៩៣   ២៩.០៥៧   ១១៨.៤០៧  
គទពយររ មអរូបី  -     -    ៧១   ២៨៩  
ពែធពែារជ្ញគទពយររ មរុទធ  ៦.១៨៤   ២៥.០១៣   ១.៨៦៦   ៧.៦០៤  
ប្ទពយសក មសរេុ  ២.៣៦១.៣៧០   ៩.៥៥១.៧៤១   ១.៥៣០.២៦១   ៦.២៣៥.៨១៣  
     
េំណុល ែិង ូលធែ     
េំណុល     
បាំណុ្លមផ្សែៗ  ២២.២០៨   ៨៩.៨៣១   ៣២.២៧០   ១៣១.៥០០  
គបាររ់ ច ី  ១.០០៤.៤៧៥   ៤.០៦៣.១០១   ២០០.៣៧៣   ៨១៦.៥២០  
បាំណុ្លពែធអបបបរមា  -     -     ៥៩៣   ២.៤១៦  
េំណុលសរេុ  ១.០២៧.១០៦   ៤.១៥៤.៦៤៣   ២៣៣.២៣៦   ៩៥០.៤៣៦  
     
 ូលធែ     
មែើ ទុែ  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០  
ទុែបគ ុែា បទបបញ្ញត្តិ  -     -     -     -    
គបារខ់្ជត្បែារ  (១៦៥.៧៣៦)  (៦៦៧.៨៨០)  (២០២.៩៧៥)  (៨១៩.៧០៤) 
លម អៀែពីការបតូររូបិយបណ័្ណ   -     ៦៤.៩៧៨   -     ១០៥.០៨១  
 ូលធែសរេុ  ១.៣៣៤.២៦៤   ៥.៣៩៧.០៩៨   ១.២៩៧.០២៥   ៥.២៨៥.៣៧៧  
 ូលធែ ែិងេំណុលសរេុ  ២.៣៦១.៣៧០   ៩.៥៥១.៧៤១9   ១.៥៣០.២៦១   ៦.២៣៥.៨១៣  
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របាយការណ៍លទធផលល អិត 
សប្មាេ់ការយិេរមិច្េទនដលបាែេញ្ចេ់ម្ថៃទី ៣១ នខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល  ែុលាល រអាម ររិ  ែម់រៀល  
ច្បាំណូ្លពីការគបារ ់

 ៣១២.៧២៣  
 

១.២៧៤.៩៧២   ១៤៨.១៩៧   ៦០០.៤៩៤  
ច្បាំណាយមលើការគបារ ់  (៤៩.៣៦៨)  (២០១.២៧៣)  (៦៦៦)  (២.៦៩៩) 
ច្បាំណូ្លពីការគបាររ់រុប  ២៦៣.៣៥៥   ១.០៧៣.៦៩៩   ១៤៧.៥៣១   ៥៩៧.៧៩៥  
     
ច្បាំណូ្លគបតិ្បត្តិការមផ្សែៗ  ២៨.២៤៤   ១១៥.១៥១   ៧០.០៨៩   ២៨៤.០៣៧  
ច្បាំណូ្លគបតិ្បត្តកិារររុប  ២៩១.៥៩៩   ១.១៨៨.៨៥០   ២១៧.៦២៩   ៨៨១.៨៣២  
     
ច្បាំណាយមលើគបារម់បៀវត្សរ ៍  (១៥៨.៨០២)  (៦៤៧.៤៣៦)  (១១៣.៣៥០)  (៤៥៩.២៩៤) 
រ ាំលរ់  (១១.៣៣១1)  (៤៦.១៩៦)  (១៤.១៦០)  (៥៧.៣៧៦) 
ច្បាំណាយទូមៅ ែិែរែាបាល  (៦៣.៩៨៧6)  (២៦០.៨៧៥)  (៩៨.៩៧៦)  (៤០១.០៥១) 
(ត្ាំហយ)/ការខ្ជត្បែម់លើឱ្ែភាពនែ   
ឥណ្ទែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ  (២១.១៤៨)  (៨៦.២២០)  ១១.៨០០   ៤៧.៨១៤  

ច្បាំណាយពែធអបបបរមា  (៣.៤១០)  (១៣.៩០៣)  (២.៦៦៣)  (១០.៧៩០) 
គបារច់្បាំមណ្ញ ុែែរពែធ  ៣២.៩២១   ១៣៤.២២០   ២៨០   ១.១៣៥  
     
ឥណ្ទែ/(ច្បាំណាយ)ពែធមលើគបារ់
ច្បាំមណ្ញ  ៤.៣១៨   ១៧.៦០៤   (៤.៣០៨)  (១៧.៤៥៦) 

គបារច់្បាំមណ្ញ/(ខ្ជត្)រុទធរគមាប់
ការយិបរមិច្បេទ  ៣៧.២៣៩   ១៥១.៨២៤   (៤.០២៨)  (១៦.៣២១) 

     
លទធផ្លល អតិ្មផ្សែៗ     
លម អៀែពីការបតូររូបិយបណ័្ណ   -     (៤០.១០៣)  -     ៧៤.០៦៧  
លទធផ្លល អតិ្ររុបរគមាបក់ារយិបរមិច្បេទ  ៣៧.២៣៩   ១១១.៧២១   (៤.០២៨)  ៥៧.៧៤៦  
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៦. សក មភាពសខំាែ់ៗរេសេ់ុគគលកិ 
៦.១ ការអភិវឌឍែ៍ ែិងេណតុ ោះេណ្តត លស តថភាពេុគគលកិ 

 
ការអភ្ិវឌឍែ៍ ែិែបណ្តុ ឹះបណាត លបុ ា្លិរ្ឺជ្ញអត្តរញ្ញញ ណ្ពិមរររបរ់គ រ្ឹះស្ថា ែ ីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ       

ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ អិលធីឌី។ ជ្ញ យួែរែរ មវធីិបណ្តុ ឹះបណាត លនែលមរៀបច្បាំម ើែមដ្ឋយផ្លទ ល់របរ់ ហ្វា ម ើរ 
ហ្វា យនែ បាែផ្តល់ឱ្ការបណ្តុ ឹះបណាត លទាំែមែឹះមៅកាែប់ុ្ ាលិរទាំែអរ់ មហើយពួរម្អាច្បមធាើការមគជើរមរ ើរ
រ មវធីិបណ្តុ ឹះបណាត លនែលរ គរបមែើ បអីភ្វិឌឍែច៏្បាំមណ្ឹះែរែ ែិែរ ត្ាភាព របរ់ពួរម្ផ្ែនែរ។ គ រ្ឹះស្ថា ែ
បាែនបែនច្បរការបណ្តុ ឹះបណាត លបុ្ ាលិរមាែ ៤ គបមភ្ទ៖ 

១-ការបណ្តុ ឹះបណាត លមៅមលើមគាលការណ៍្ែិែែិតិ្វធីិ: ការបណ្តុ ឹះបណាត លមែឹះ  មធាើម ើែរាំរាបប់ុ្ ាលិរងម ី
២-ការបណ្តុ ឹះបណាត លមលើគបធាែបទជ្ញរល់ារ:់ វ ា្បណ្តុ ឹះបណាត លមែឹះ    ្ឺមផ្លត ត្ជ្ញរាំខ្ជែម់ៅមលើការមធាើ
ឱ្យគបមរើរម ើែែូវរ ត្ាភាពរបរ់បុ្ ាលិរនាមពលបច្បចុបបែន រែូ៏ច្បជ្ញរាំរាបម់ៅនងៃអនា្ត្ មដ្ឋយបមែាើែ
រ ត្ាភាពរបរ់បុ្ ាលិរា រយៈការរិរា នែលជ្ញទូមៅមធាើា រយៈការនរនគបែូវឥរយិាបង ឬបមែាើែែូវ
ច្បាំមែឹះែរែ ែិែជាំនាញរបរ់បុ្ ាលិរ។ 
ម ៀ 
៣-ការបណ្តុ ឹះបណាត លបនែា : វ ា្បណ្តុ ឹះបណាត លមែឹះ មផ្លត ត្មៅមលើច្បាំណុ្ច្បមែាយរបរ់បុ្ ាលិរមាន រ់ៗ  ឬរ៏
នាយរដ្ឋា ែ យួរបរ់គរុ ហ ុែ មគកាយមពលនែលបាែផ្តល់ការបណ្តុ ឹះបណាត លរចួ្បមហើយ។ អនរបណ្តុ ឹះ  ប
ណាត លែរែមធាើការបាំមពញែូវពត័្ម៌ាែ ឬឯរស្ថរនែលែាឹះខ្ជត្ មគកាយមពលនែលបុ្ ាលិរបាែចូ្បលរ ួមៅ
រនុែការបណ្តុ ឹះបណាត ល។ 

 



 

  

 

29 

 

ផ្ 
៤-ការបណ្តុ ឹះបណាត លមដ្ឋយស្ថា បែ័ខ្ជែមគៅ: វ ា្បណ្តុ ឹះបណាត លមែឹះ ្ឺរាំរាបវ់ ា្មលើ ការគ្បគ់្ែមៅមលើ
ហ្វែិភ្យ័ វធីិស្ថន្ររតរវែរ មនផ្ទរនុែ វធិិស្ថន្ររតរនុែការលរ ់ បណ្តុ ឹះបណាត លមលើអនរបណ្តុ ឹះបណាត ល     
នផ្នរពែធដ្ឋ មហើយែិែការគ្បគ់្ែទូមៅជ្ញមែើ  នែលបមគែៀែមដ្ឋយអនរបណ្តុ ឹះបណាត លមាែជាំនាញខ្ជែ 
ធនាគារែិែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ែិែបណ្តុ ឹះបណាត លថ្នន រអ់ែតរជ្ញតិ្។ 

 

ការបណ្តុ ឹះបណាត លរបរ់មយើែមាែ លូដ្ឋា ែមៅមលើការអែុវត្តែជ៍្ញរន់រតែ ត្ាំរវូការ ររ មភាពជ្ញគរុ  ការ
នច្បររ ាំនលរបទពិមស្ថធែ ៍ ែិែររ មភាពបណ្តុ ឹះបណាត លែន៏ច្បនគបឌិត្។ មយើែនត្ែនត្យរចិ្បត្តទុរដ្ឋរែ់ពរ់ រនុែការ
ទទួលយររាំមណ្ើ រពីបុ្ ាលិរ រនុែការបមែាើត្ឬនរាែររវធីិស្ថន្ររតងមី រនុែការបណ្តុ ឹះបណាត ល ែិែផ្តល់ការគាាំគទែល់
បុ្ ាលិររនុែការអភ្វិឌឍែរ៍ ត្ាភាពរបរ់ពួរម្។ 
 

 

 

 

 

 

 

(ររ មភាពបុ ា្លិរចូ្បលរ ួវ ា្បណ្តុ ឹះបណាត ល) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ររ មភាពបុ ា្លិររនុែមពលចូ្បលរ ួវ ា្បណ្តុ ឹះបណាត ល) 
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៦.២ ការមលើកទឹកចិ្តតេុគគលកិតា រយៈការមដើរកំសាែតប្េចឆំ្ន  ំ

 
(ែាំមណ្ើ ររាំស្ថែតគបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ មៅមែត្តមកាឹះរុែ) 

 

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មលើររ ពរ់វបបធ ន៌ែការមគារព ែិែទាំនារល់អរវាែបុ្ ាលិរ 
ែិែបុ្ ាលិរ គព ទាំែជ្ញយុទធស្ថន្ររត ពគែរែការរ ួច្បាំនណ្ររបរ់បុ្ ាលិរ។ គពរត្តិការណ៍្គរុ ហ ុែនែលមាែការ
មរៀបច្បាំបាែលអ អាច្បផ្ារភាា បម់ៅែរែវបបធ រ៌បរ់គ រ្ឹះស្ថា ែ មហើយរអ៏ាច្បជ្ញ មធាបាយែម៏ាែឥទធិពល យួរនុែការ
ជាំរញុ ែិែមលើរទររចិ្បត្តបុ្ ាលិរផ្ែនែរ។  

ែាំមណ្ើ ររ ាែតែិែរ មវធីិមផ្សែៗគបចាាំឆ្ន ាំ អាច្បបមែាើត្ែូវភាពរនិទធស្ថន លរវាែបុ្ ាលិរគ្បរ់បូ ពីគ្បន់ផ្នរ
មៅរនុែគ រ្ឹះស្ថា ែ។ ភាពរនិទធស្ថន លទាំែមនាឹះមហើយ នែលជ្ញរាត ជាំរញុឲ្យបុ្ ាលិរមធាើការង្ករគបរបមដ្ឋយគបរិទធ
ភាព ែិែបមែាើែ ា្ំែិត្នច្បនគបឌិត្។ ការមរៀបច្បាំរ មវធីិរគមាបប់ុ្ ាលិរ ពិត្ជ្ញផ្តល់ផ្លគបមយាជែ ៍ ែិែផ្តល់ត្ន លររិត
រ រនុែមគាលបាំណ្ែឲ្យបុ្ ាលិរបាែទទួលែូវភាពរបាយររីរាយ ែិែចូ្បលរ ួច្បាំនណ្រទាំែអរ់គាន ។ 

មៅនងៃទី០៩ ែិែនងៃទី១០ នែ ររា ឆ្ន ាំ២០២១ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ បាែមរៀបច្បាំែាំមណ្ើ ររាំស្ថែតគបចាាំឆ្ន ាំ 
មែើ បអីបអរស្ថទររ ទិធិផ្លការង្ករគបចាាំឆ្ន ាំ២០២០ មដ្ឋយមាែការចូ្បលរ ួពីថ្នន រគ់្បគ់្ែ ែិែបុ្ ាលិរទាំែអរ់
មៅត្ាំបែម់ទរច្បរណ៍្រាំខ្ជែ ់យួច្បាំែួែមៅរនុែមែត្តមកាឹះរុែ នែលជ្ញរនែលែមាែមទរភាពគររ់ស្ថអ ត្ មាែែយល់
អាការលអបររុិទធរគមាបឱ់្យបុ្ ាលិររគមារលាំនហកាយ ែិែមលែនលបែរស្ថែគរុ (Team Building)មគកាយពី
បាែបាំមពញការង្ករអរ់រយៈមពល យួឆ្ន ាំរែលែ រគបរបមដ្ឋយភាពរបាយររីរាយ។ 
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(ររ មភាពែឺនែែាំមណ្ើ ររាំស្ថែតគបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ មៅមែត្តមកាឹះរុែ) 
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៧.តំេែ់ប្េតិេតតិការ 

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មាែបណាត ញគបតិ្បត្តិការ យួរនែលែរាិត្មៅអគារមលែ 
១៤៦៥ ផ្លូវជ្ញត្ម់លែ២ រង្កា ត្ច់ារអ់នគែមគកា  ែណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ គពឹះរាជ្ញណាច្បគររ ពុជ្ញ។ 
គ រ្ឹះស្ថា ែបាែផ្តល់មរវាគបាររ់ ចមីៅែល់មែត្ត-គរុែច្បាំែួែ ០៤ នែលរមួាែទីគរុែភ្នាំមពញ មែត្តរណាត ល មែត្តរាំពែរ់ពឺ 
ែិែមែត្តានរវ។ 

 

 
 

(នផ្ែទីបង្កា ញត្ាំបែគ់បត្បិត្តិការរបរ់គ្រឹះស្ថា ែ) 
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៨. ម្ដគូររេសហ់្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ 

គ រ្ឹះស្ថា ែ គីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ហ្វា ម ើរ ហ្វា យនែែ មាែនែ្ូររហការ យួច្បាំែួែមែើ បរីាំរលួែល់ែាំមណ្ើ ការរបរ់
គ រ្ឹះស្ថា ែឱ្យកាែន់ត្មាែភាពរលូែ ែិែមែើ បផី្តល់ភាពង្កយគរលួរនុែការផ្តល់មរវារ មជូែអតិ្ងិជែឱ្យបាែឆ្ប់
រហ័រ ែិែមាែគបរិទធភាព។ 
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អារយដ្ឋា ែ: ផ្ទឹះមលែ ១៤៦៥ ផ្លូវជ្ញត្ិមលែ ២ រង្កា ត្ច់ារអ់នគែមគកា  ែណ្ឌ មាែ
ជយ័ រាជធាែីភ្នាំមពញ 

ទូររ័ពទមលែ: +៨៥៥(០)២៣-៦៣៦៣ ១៧២ 

អុីន ៉ាល:  info@farmerfinance.com.kh 

មហារបរុ:  www.facebook.com/farmerfinanceltd  
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