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ករយិាល័យ្របតិបត�ិករ (រមួទងំករយិាល័យកណា� ល) ចំនួន ៖ ៥០

្របតិបត�ិករ្រគបដណ� ប ់២៥ រជធានី-េខត� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា

ែដលមាន ២០២ ្រស�ក ១.៤៥៣ ឃុំ និង ៩.១៤០ ភូម ិ។

សំគាល់ ៖ ែផនទីេនះេ្របើស្រមាបែ់តបង� ញបណា� ញសខរបស់្រគឹះស� ន
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ទស្សនៈវិសយ័ និងេបសកកម�

ទស្សនៈវិសយ័
��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� ម�នគរ ម.ក គឺជា្រគឹះស� នឈនមុខេគ េលើវស័ិយេសវហិរ�� វត�ុ
ក�ុងករជួយេលើកស�ួយដល់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�្រកី្រកក�ុងសង�ម េដើម្បចូីលរមួ
ចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�េន្របេទសកម�ុជា ។
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េបសកកម�
��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� ម�នគរ ម.ក គឺជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឯកេទសមយួ
មានេគាលបំណង៖
- ផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុ ដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកក�ុងសង�ម េដើម្បេីលើកស�ួយដល់ជីវភាព
 រស់េន និងរមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�េន្របេទសកម�ុជា ។
- ចូលរមួជាៃដគូជាមយួ្រគឹះស� នែដលមានេគាលេដដូចគា�  េដើម្បសីេ្រមចឱ្យបាន
 េគាលបំណងរមួ ។
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iv

គុណតៃម�រមួ
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តៃម�រមួ
“ ្រក�មករងរ ”

T E

AM

ACCOUNTABILITY គណ��យ���ព :
េយើងមានករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ ចំេពះអ�ី

ៗ្រគបែ់បបយ៉ាង្របកបេដយតមា� ភាព េដយឈរេលើ
េគាលករណ៍ ច្បោប ់និងសេ្រមចស� ៃដដល៏�្រតឹម្រត�វតម
ទិសេដែផនករែដលេយើង និង្រគឹះស� នបានកំណត ់។

MORALITY ��មសីលធម៌:
េយើងរមួគា� រក្សោឲ្យបាននូវ្រកមសីលធមដ៌ល៏�ផូរផង ់

េទតមទំេនៀមទមា� ប្់របៃពណី ច្បោបរ់មួទងំបរសិ� ន
ែដលជាេគាលករណ៍្រគឹះៃនករ្រប្រពឹត�នូវអំេពើល� ។

TRUST ជំ�ឿទុកចិត�: ជំេនឿទុកចិត�គា� បេង�ើតបានជា
ចំណងមតិ�ភាពដរ៏ងឹមា ំែដលផ្សោរភា� បភ់ាគីពកព់ន័�និង

េធ�ើឲ្យេយើងអចសេ្រមចបាននូវអ�ីៗែដលអស� រ្យ
ឬអចមានឥទ�ិពលខ�ស់ ។

EXCELLENNCE ឧត�ម�ព : េយើងេប�ជា� អភវិឌ្ឍនក៍រងរ
ឲ្យកនែ់តរកីចេ្រមើនេឡើងជានិច� េដយេធ�ើករបេង�ើន

ផលិតភាព និងសមត�ភាព រមួជាមយួករ្របកនខ់� ប់
នូវ្រកមសីលធម ៌េយើងអចទទួលបានេជាគជយ័

ឧត�មភាពនូវរល់ករងរែដលេយើងបានេធ�ើ
ដ្៏រតចះ្រតចងស់្រមាបប់ុគ�លមា� ក់ៗ

និងស្រមាប្់រគឹះស� ន។
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សមិទ�ផលហរិ��វត�ុជាក់ែស�ង និងកររពំឹងទុក

v

��ព��សកម�សរុប (លានដុល�ារ)

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

្រទព្យសកម�សរបុ (លនដុល� រ)
៧៨.១ លនដុល� រ

េកើនេឡើង ១២%

៤៦.៥

៧៨.១
៦៩.៩

៩៤.៦

មូលធនភាគទុនិក (ដុល�ារ)

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

៣០ ៣០៣០ ៣០
្រទព្យសកម�សរបុ (លនដុល� រ)

៣០ លនដុល� រ

ផលប័��ឥណទានដុល (ដុល�ារ)

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

៤១.៦

៦៨.៣
៥៧.៦

៨០.៣

ផលប្័រតឥណទនដុល (ដុល� រ)
៦៨.៣ លនដុល� រ

េកើនេឡើង ១៨.៤៤%

��ក់ចំ��ញសុទ� (ដុល�ារ)

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

៤.៧ ៤.៦

៧.៧្របាកចំ់េណញសុទ� (ដុល� រ)
១.២ លនដុល� រ

ថយចុះ ៧៣.៦%
១.២

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

៦០.0

៨៧.៤
៧៦.៤

៩៤.៨

ចំនួនអតិថិជនឥណទន
៨៧.៤ នាក់

េកើនេឡើង ១៤%

ចំនួនសាខា

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

ចំនួនសខ
៤៩ សខ

េកើនេឡើង ៨.៨% ៤៥

៤៩

៤៥

៥២

ចំនួនបុគ�លិក

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ែផនកររពឹំងទុក

៨៣៤

១.២២២

៩៩៨

១.៥០៦ចំនួនបុគ�លិក
១.២២២ នាក់

េកើនេឡើង ១៨.៣%



ទំពរ័មាតិក
ចំណាបអ់រម�ណ៍របស់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ចំណាបអ់រម�ណ៍របស់អគ�នាយក្របតិបត�ិ 

០២
០៧

អំពី ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ មហនគរ ម.ក

 ចក�ុវស័ិយេលើស� នភាពម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

 អំពី ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

 ផលិតផល និងេសវកម�

អជីវកម�

 សមទិ�ផលសំខន់ៗ របស់្រគឹះស� ន 

 សមទិ�ផលឥណទនែដលសេ្រមចបាន

 សមទិ�ផល្របាកប់េ�� ើសន្សែំដលសេ្រមចបាន 

 ដំេណើ រករ្រគប្់រគងករងរសង�ម

 ក្រមតិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 ករព្រងីកតំបន្់របតិបត�ិករ 

 ករអបរ់ ំបណ�ុ ះបណា� ល និងកីឡា 

អភិបាលកិច� 

 រចនាសម�ន័�ៃនករ្រគប្់រគង

 ទិដ�ភាពទូេទៃនអភបិាលកិច�  

 អំពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

 ្របវត�ិសេង�ប្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

 របាយករណ៍ហនិភយ័ និង្របតិបត�ិតម 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករឯករជ្យ 

 របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ 

 របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

 របាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 

 របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន 

 របាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់

 កំណតស់មា� លរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

បណា� ញ្របតិបត�ិករ

១១
១២
១៣
១៦

១៩
២០
២០
២១
២១
២២
២២
២៣

២៥
២៦
២៧
២៨
២៨
៣២
៤៩

៥៣
៥៤
៥៧
៥៩
៦១
៦២
៦៤

៩៣
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វិ�� បនប្រត និងសមិទ�ផល

����បណ���កប�ជីវកម���ឹះ���នមី���ហិរ��វត��

បណ����តង់���ំ២០២០ លិខិតអនុ���ត��ើ��តិបត�ិ�រ���សុីន ��ធីអឹម

វ����បនប��ប���ក់�រចុះ���ះក��ងប��ី�ណិជ�កម�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០១



ក�ុងនាម្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ខ�ុបំាទសូមេគារពែថ�ង អំណរគុណ
យ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលក�ុង 
េនាះមាន៖ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអណាព្យោបាល 
ែតងែតយកចតិ�ទុកដក ់នងិជួយគា្ំរទដល់វស័ិយហរិ�� វត�ុ
េនកម�ុជា េទះបីេនឆា� ២ំ០២០េនះ េសដ�កិច�កម�ុជាបាន
ទទួលរង ឥទ�ិពលៃនវបិត�ិសុខភាព និងេសដ�កិច�ជាសកល 
ែដលបានេធ�ើឲ្យកំេណើ នេសដ�កិច�ជាតិធា� កចុ់ះដល់ ក្រមតិ 
ទបបំផុតក�ុងរយៈេពលជាងពីរទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ ។  
េបើេទះបីជាជំងកូឺវដី-១៩ កំពុងជះឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំមក
េលើ្របេទសកម�ុជាយ៉ាងណា កេ៏យើងេមើលេឃើញាថា
វស័ិយហិរ�� វត�ុបន�រក្សោបានយ៉ាងរងឹមា ំ ែដលគា្ំរទ
សុខភាពល�្របេសើរៃន្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ�� វត�ុ 
ករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យ ករតមដនហនិភយ័ និង
ករដកេ់ចញនូវវធិានករ្រប�ង ្របយត័�សម្រសបក�ុង
្របពន័�ធនាគារ របស់ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា និង
សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ។ ទន�ឹមនឹងេនះ
េយើងកេ៏មើលេឃើញ ថាសន�នីយភាពក�ុង
្របព័ន�ធនាគារបន�ស�ិ តក�ុ ងក ្រមិតខ� ស់ 
លទ�ភាពទទួល្របាក់ចំ េណញមានក្រមិត
សម្រសប េហើយសំេពៀតឥណទនមានគុណ
ភាពល� ែដលបន�អនុ�� តឲ្យ្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 
េដើរតួនាទីសំខន់ក�ុងករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់វស័ិយ
េសដ�កិច� និងផ�ល់ករអនុេ្រគាះដល់អតិថិជន ែដលរងករ
បះ៉ពល់ ។ េឆ�ើយតបនឹងកំេណើ នត្រម�វករេ្របើ្របាស់
្របតិបត�ិករទូទតេ់អឡិច្រត�និកឥតឈបឈ់រ ្របពន័�
ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានអភវិឌ្ឍជាបន� បនា� ប ់ ែដលបាន
បង�លក�ណៈងយ្រស�ល និងព្រងឹងបានសុវត�ិភាពដល់
អ�កេ្របើ្របាស់ ។ ជាមយួគា� េនះករជ្រម�ញ បរេិយាបន�
ហិរ�� វត�ុ ចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ កិច�ករពរអ�កេ្របើ
្របាស់ ករេ្របើ្របាស់្របាកេ់រៀល និងករ្របឆាងំករសមា� ត
្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� ក្៏រត�វបានេលើកកម�ស់ ែដល
បានព្រងឹងទំនុកចិត� និង្របសិទ�ភាព្របពន័�ធនាគារកម�ុជា 
។ េលើពីេនះអភបិាលកិច�ល� គុណវឌុ្ឍ ិ ម�ន�ីបុគ�លិក និង
េសវកម�្រត�វបានបន�ព្រងងឹ និងបានបេង�ើន្របសិទ�ភាព និង
ស័ក�ិសិទ�ភាពករងរផងែដរ ។

របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ 
ម.ក (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”) សូមដកជូ់នរបាយករណ៍

របស់ខ�ួន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�ើសវនកម�
រចួ របស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ។

អំពី្រក�មហ៊ុន
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកេនតម
ជនបទ នូវឱកសេសដ�កចិ� េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជវីតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវហិរ��  
វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានចុះប�� ី
ពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងបានែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
េទជា្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ។ ្រគះឹស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានទទួលអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊នពី ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ េទជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយបានធនាគារកណា� ល
អនុមត័េនៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ េហើយ្រកសួង
ពណិជ�កម�បានអនុមត័ េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ទទួល្របាកប់េ�� ើ 
(MDI) ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាកក់ម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូច ជាមយួករទទួល្របាកប់េ�� ើសន្សសំ្រមាបស់ធារណ 
ជនទូេទ េនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

លទ�ផល្របតិបត�ិករ
លទ�ផលហិរ�� វត�ុស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 
េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និង
សង្សយ័
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ ពកព់ន័�េទនងឹករជ្រមះឥណទន នងិបុេរ្របទន
អ្រកកេ់ចញពីប�� ី និងករេធើ�សំវធិានធនឥណទន និង
បុេរ្របទនអ្រកក ់និង   សង្សយ័ េហើយបានយល់្រសបថា
រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកកទ់ងំអស់ែដលបាន 
ដឹង ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី និងបានកត្់រតសំវធិានធន
េពញេលញស្រមាបឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
សង្សយ័។
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួ ែដលនាឱំ្យចំនួន
ឥណទន នងិបុេរ្របទនអ្រកក ់ឬសង្សយ័ ែដលបានជ្រមះ
េចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទន និងបុេរ្របទន
សង្សយ័ ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម�

ចំណាប់អរម�ណ៍របស្់របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
មនិ្រគប្់រគានជ់ាសរវន�េនាះេទ។

្រទព្យសកម�
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាបណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយ ែដល
ទំនងជាមនិអចបង�លិមកវញិេនក�ុង្របតិបត�កិរអជវីកម�
ធម�ត តមតៃម�ក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន
កត្់រតបន�យឱ្យេស�ើនងឹតៃម�ែដលរពឹំងថានឹងអចលកប់ានេន
េលើទីផ្សោរជាកែ់ស�ង។ 
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួែដលបណា� លឱ្យតៃម�ៃន
្រទព្យ សកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន 
មនិ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន ៖
(ក). បន�ុកណាមយួេលើ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊ន  ែដល

បានេកើតេឡើងេដយសរករដកប់�� ំ ស្រមាប់
ធានាបំណុលរបស់បុគ�លណាមា� កេ់ឡើយ ចប ់
តងំពីដំណាចឆ់ា� មំក និង

(ខ). បំណុលយថាេហតុណាមយួរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលបាន
េកើតេឡើងចបត់ងំពីដណំាចឆ់ា� មំក េ្រកពបំីណុល
េផ្សងៗេនក�ុងដំេណើ រករ អជវីកម�ធម� េនាះេទ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិមានបំណុល
យថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបាន
ទមទរឱ្យសង ឬអចនឹង្រត�វទមទរឱ្យសង ក�ុងរយៈ 
េពល១២ែខ បនា� បពី់ដំណាចឆ់ា� ែំដល និង/ ឬ អចនឹង
មានផលបះ៉ពល់ជាសរវន� ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន 
ក�ងុករបំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�នួេនៃថ�ដល់េពលកំណតស់ង
េនាះេទ។ 

ករែ្រប្រប�លកលៈេទសៈ
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
មនិបានដងឹពីកលៈេទសៈណាមយួែដលមនិបានែវកែញក
េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ  ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់
្រក�មហុ៊ន  ែដលអចបណា� លឱ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបាន
បង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វជា
សរវន�េនាះេទ។

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០២០ មនិមានរងនូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីគណនី 
្របតិបត�ិករឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជា
សរវន� និងមនិធម�តេនាះេទ។ 
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនចេនា� ះេពលរវង
ដំណាចឆ់ា�  ំ មកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 
មនិមានគណនី្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដល
មានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិធម�ត ែដលអចបណា� ល
ឱ្យមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ផលៃន្របតបិត�កិរ
របស់្រក�មហុ៊នក�ុងឆា� េំនះេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលេនបេ្រមើករក�ុងអំឡុង
ករយិបរចិ�ទ និងរហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 
េនះមានរយនាមដូចខងេ្រកម ៖
• េលក ឈុន វណ� រ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
• េលក ជួន សុផល អភបិាល
• េលក ឈុន សុភ�័ក� អភបិាល 
• េលក្រសី Marasigan Marjorie អភបិាល 
• េលក េលក េជៀម គីមហួ អភបិាលឯករជ្យ
• េលក សូ៊ វណ� ថន អភបិាលឯករជ្យ
• េលក េសភាន ់ែច្រត អភបិាលឯករជ្យ

ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលទទួលខុស្រត� វក�ុ ងករប�� ក់ថា 
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយបានបង� ញ
្រតឹម្រត�វនូវ្រគប់ទិដ�ភាពជាសរវន�ទំងអស់ៃនស� នភាព
ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាប់
ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ 
ត្រម�វឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៖
១. អនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប ែដលគា្ំរទ

េដយករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល 
និង្របកប េដយករ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តម
េគាលករណ៍ទងំេនះឱ្យមានសង�តិភាព។

២. អនុវត�តមត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ាន  ែដល
អនុេលមតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹង
ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុន

តូច និងមធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ឬ
្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញឱ្យ
មានភាព្រតឹម្រត�វ   ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបង� ញ 
ពន្យល់ និងកំណតចំ់នួនទឹក្របាកឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

៣. រក្សោទុកកំណត្់រតគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ និង
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។

៤. េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែផ�កេលើមូលដ� ន 
និរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម�      េលើកែលងែតមនិ
មានភាពសមរម្យ ក�ុងករសន�តថ់ា្រក�មហុ៊ននងឹបន�កិច�
្របតិបត�ិករអជីវកម�េនេពលអនាគតដខ៏�ី និង

៥. ្រគប្់រគង និងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព តម 
រយៈករសេ្រមចចិត�ជាសរវន�ទងំអស់ ែដលជះឥទ�ពិល
ដល់     ្របតិបត�ិករ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊ន េហើយ
្រត�វធានាថាផលបះ៉ពល់ទងំេនាះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង
្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រក�មហុ៊នបានអនុវត�តម
ត្រម�វករខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ករអនុម័តរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុែដលភា� បម់កជាមយួ រមួនឹងកំណត់
សមា� ល់េផ្សងៗ ែដលបានបង� ញ្រតមឹ្រត�វនូវ្រគបទ់ដិ�ភាពជា
សរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត
្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រពមទងំលទ�ផល  
ហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ ែដល
អនុេលមតម CIFRS for SMEs ្រត�វបានអនុមត័
េដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ចុះហត�េលខេដយេយាង 
េទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

ចុះហត�េលខេដយេយាងេទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០២



ក�ុងនាម្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ខ�ុបំាទសូមេគារពែថ�ង អំណរគុណ
យ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលក�ុង 
េនាះមាន៖ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអណាព្យោបាល 
ែតងែតយកចតិ�ទុកដក ់និងជួយគា្ំរទដល់វស័ិយហរិ�� វត�ុ
េនកម�ុជា េទះបីេនឆា� ២ំ០២០េនះ េសដ�កិច�កម�ុជាបាន
ទទួលរង ឥទ�ិពលៃនវបិត�ិសុខភាព និងេសដ�កិច�ជាសកល 
ែដលបានេធ�ើឲ្យកំេណើ នេសដ�កិច�ជាតិធា� កចុ់ះដល់ ក្រមតិ 
ទបបំផុតក�ុងរយៈេពលជាងពីរទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ ។  
េបើេទះបីជាជំងកូឺវដី-១៩ កំពុងជះឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំមក
េលើ្របេទសកម�ុជាយ៉ាងណា កេ៏យើងេមើលេឃើញាថា
វស័ិយហិរ�� វត�ុបន�រក្សោបានយ៉ាងរងឹមា ំ ែដលគា្ំរទ
សុខភាពល�្របេសើរៃន្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ�� វត�ុ 
ករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យ ករតមដនហនិភយ័ និង
ករដកេ់ចញនូវវធិានករ្រប�ង ្របយត័�សម្រសបក�ុង
្របពន័�ធនាគារ របស់ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា និង
សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ។ ទន�ឹមនឹងេនះ
េយើងកេ៏មើលេឃើញ ថាសន�នីយភាពក�ុង
្របព័ន�ធនាគារបន�ស�ិ តក�ុ ងក ្រមិតខ� ស់ 
លទ�ភាពទទួល្របាក់ចំ េណញមានក្រមិត
សម្រសប េហើយសំេពៀតឥណទនមានគុណ
ភាពល� ែដលបន�អនុ�� តឲ្យ្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 
េដើរតួនាទីសំខន់ក�ុងករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់វស័ិយ
េសដ�កិច� និងផ�ល់ករអនុេ្រគាះដល់អតិថិជន ែដលរងករ
បះ៉ពល់ ។ េឆ�ើយតបនឹងកំេណើ នត្រម�វករេ្របើ្របាស់
្របតិបត�ិករទូទតេ់អឡិច្រត�និកឥតឈបឈ់រ ្របពន័�
ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានអភវិឌ្ឍជាបន� បនា� ប ់ ែដលបាន
បង�លក�ណៈងយ្រស�ល និងព្រងឹងបានសុវត�ិភាពដល់
អ�កេ្របើ្របាស់ ។ ជាមយួគា� េនះករជ្រម�ញ បរេិយាបន�
ហិរ�� វត�ុ ចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ កិច�ករពរអ�កេ្របើ
្របាស់ ករេ្របើ្របាស់្របាកេ់រៀល និងករ្របឆាងំករសមា� ត
្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� ក្៏រត�វបានេលើកកម�ស់ ែដល
បានព្រងឹងទំនុកចិត� និង្របសិទ�ភាព្របពន័�ធនាគារកម�ុជា 
។ េលើពីេនះអភបិាលកិច�ល� គុណវឌុ្ឍ ិ ម�ន�ីបុគ�លិក និង
េសវកម�្រត�វបានបន�ព្រងងឹ និងបានបេង�ើន្របសិទ�ភាព និង
ស័ក�ិសិទ�ភាពករងរផងែដរ ។

របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ 
ម.ក (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”) សូមដកជូ់នរបាយករណ៍

របស់ខ�ួន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�ើសវនកម�
រចួ របស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ។

អំពី្រក�មហ៊ុន
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកេនតម
ជនបទ នូវឱកសេសដ�កចិ� េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជវីតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវហិរ��  
វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានចុះប�� ី
ពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងបានែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
េទជា្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ។ ្រគះឹស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានទទួលអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊នពី ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ េទជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយបានធនាគារកណា� ល
អនុមត័េនៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ េហើយ្រកសួង
ពណិជ�កម�បានអនុមត័ េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ទទួល្របាកប់េ�� ើ 
(MDI) ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាកក់ម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូច ជាមយួករទទួល្របាកប់េ�� ើសន្សសំ្រមាបស់ធារណ 
ជនទូេទ េនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

លទ�ផល្របតិបត�ិករ
លទ�ផលហិរ�� វត�ុស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 
េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និង
សង្សយ័
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ ពកព់ន័�េទនងឹករជ្រមះឥណទន នងិបុេរ្របទន
អ្រកកេ់ចញពីប�� ី និងករេធើ�សំវធិានធនឥណទន និង
បុេរ្របទនអ្រកក ់និង   សង្សយ័ េហើយបានយល់្រសបថា
រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកកទ់ងំអស់ែដលបាន 
ដឹង ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី និងបានកត្់រតសំវធិានធន
េពញេលញស្រមាបឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
សង្សយ័។
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួ ែដលនាឱំ្យចំនួន
ឥណទន នងិបុេរ្របទនអ្រកក ់ឬសង្សយ័ ែដលបានជ្រមះ
េចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទន និងបុេរ្របទន
សង្សយ័ ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម�

មនិ្រគប្់រគានជ់ាសរវន�េនាះេទ។

្រទព្យសកម�
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាបណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយ ែដល
ទំនងជាមនិអចបង�លិមកវញិេនក�ុង្របតិបត�កិរអជវីកម�
ធម�ត តមតៃម�ក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន
កត្់រតបន�យឱ្យេស�ើនងឹតៃម�ែដលរពឹំងថានឹងអចលកប់ានេន
េលើទីផ្សោរជាកែ់ស�ង។ 
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួែដលបណា� លឱ្យតៃម�ៃន
្រទព្យ សកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន 
មនិ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន ៖
(ក). បន�ុកណាមយួេលើ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊ន  ែដល

បានេកើតេឡើងេដយសរករដកប់�� ំ ស្រមាប់
ធានាបំណុលរបស់បុគ�លណាមា� កេ់ឡើយ ចប ់
តងំពីដំណាចឆ់ា� មំក និង

(ខ). បំណុលយថាេហតុណាមយួរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលបាន
េកើតេឡើងចបត់ងំពីដណំាចឆ់ា� មំក េ្រកពបំីណុល
េផ្សងៗេនក�ុងដំេណើ រករ អជវីកម�ធម� េនាះេទ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិមានបំណុល
យថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបាន
ទមទរឱ្យសង ឬអចនឹង្រត�វទមទរឱ្យសង ក�ុងរយៈ 
េពល១២ែខ បនា� បពី់ដំណាចឆ់ា� ែំដល និង/ ឬ អចនឹង
មានផលបះ៉ពល់ជាសរវន� ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន 
ក�ងុករបំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�នួេនៃថ�ដល់េពលកំណតស់ង
េនាះេទ។ 

ករែ្រប្រប�លកលៈេទសៈ
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
មនិបានដងឹពីកលៈេទសៈណាមយួែដលមនិបានែវកែញក
េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ  ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់
្រក�មហុ៊ន  ែដលអចបណា� លឱ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបាន
បង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វជា
សរវន�េនាះេទ។

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០២០ មនិមានរងនូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីគណនី 
្របតិបត�ិករឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជា
សរវន� និងមនិធម�តេនាះេទ។ 
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនចេនា� ះេពលរវង
ដំណាចឆ់ា�  ំ មកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 
មនិមានគណនី្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដល
មានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិធម�ត ែដលអចបណា� ល
ឱ្យមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ផលៃន្របតបិត�កិរ
របស់្រក�មហុ៊នក�ុងឆា� េំនះេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលេនបេ្រមើករក�ុងអំឡុង
ករយិបរចិ�ទ និងរហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 
េនះមានរយនាមដូចខងេ្រកម ៖
• េលក ឈុន វណ� រ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
• េលក ជួន សុផល អភបិាល
• េលក ឈុន សុភ�័ក� អភបិាល 
• េលក្រសី Marasigan Marjorie អភបិាល 
• េលក េលក េជៀម គីមហួ អភបិាលឯករជ្យ
• េលក សូ៊ វណ� ថន អភបិាលឯករជ្យ
• េលក េសភាន ់ែច្រត អភបិាលឯករជ្យ

ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
្រក�ម្រ បឹក្សោភិបាលទទួលខុស្រត� វក�ុ ងករប�� ក់ថា 
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយបានបង� ញ
្រតឹម្រត�វនូវ្រគប់ទិដ�ភាពជាសរវន�ទំងអស់ៃនស� នភាព
ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាប់
ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ 
ត្រម�វឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៖
១. អនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប ែដលគា្ំរទ

េដយករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល 
និង្របកប េដយករ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តម
េគាលករណ៍ទងំេនះឱ្យមានសង�តិភាព។

២. អនុវត�តមត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ាន  ែដល
អនុេលមតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹង
ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុន

តូច និងមធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ឬ
្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញឱ្យ
មានភាព្រតឹម្រត�វ   ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបង� ញ 
ពន្យល់ និងកំណតចំ់នួនទឹក្របាកឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

៣. រក្សោទុកកំណត្់រតគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ និង
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។

៤. េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែផ�កេលើមូលដ� ន 
និរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម�      េលើកែលងែតមនិ
មានភាពសមរម្យ ក�ុងករសន�តថ់ា្រក�មហុ៊ននងឹបន�កិច�
្របតិបត�ិករអជីវកម�េនេពលអនាគតដខ៏�ី និង

៥. ្រគប្់រគង និងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព តម 
រយៈករសេ្រមចចិត�ជាសរវន�ទងំអស់ ែដលជះឥទ�ពិល
ដល់     ្របតិបត�ិករ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊ន េហើយ
្រត�វធានាថាផលបះ៉ពល់ទងំេនាះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង
្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រក�មហុ៊នបានអនុវត�តម
ត្រម�វករខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ករអនុម័តរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុែដលភា� បម់កជាមយួ រមួនឹងកំណត់
សមា� ល់េផ្សងៗ ែដលបានបង� ញ្រតមឹ្រត�វនូវ្រគបទ់ដិ�ភាពជា
សរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត
្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រពមទងំលទ�ផល  
ហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ ែដល
អនុេលមតម CIFRS for SMEs ្រត�វបានអនុមត័
េដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ចុះហត�េលខេដយេយាង 
េទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

ចុះហត�េលខេដយេយាងេទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៣



ក�ុងនាម្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ខ�ុបំាទសូមេគារពែថ�ង អំណរគុណ
យ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលក�ុង 
េនាះមាន៖ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអណាព្យោបាល 
ែតងែតយកចតិ�ទុកដក ់នងិជួយគា្ំរទដល់វស័ិយហរិ�� វត�ុ
េនកម�ុជា េទះបីេនឆា� ២ំ០២០េនះ េសដ�កិច�កម�ុជាបាន
ទទួលរង ឥទ�ិពលៃនវបិត�ិសុខភាព និងេសដ�កិច�ជាសកល 
ែដលបានេធ�ើឲ្យកំេណើ នេសដ�កិច�ជាតិធា� កចុ់ះដល់ ក្រមតិ 
ទបបំផុតក�ុងរយៈេពលជាងពីរទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ ។  
េបើេទះបីជាជំងកូឺវដី-១៩ កំពុងជះឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំមក
េលើ្របេទសកម�ុជាយ៉ាងណា កេ៏យើងេមើលេឃើញាថា
វស័ិយហិរ�� វត�ុបន�រក្សោបានយ៉ាងរងឹមា ំ ែដលគា្ំរទ
សុខភាពល�្របេសើរៃន្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ�� វត�ុ 
ករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យ ករតមដនហនិភយ័ និង
ករដកេ់ចញនូវវធិានករ្រប�ង ្របយត័�សម្រសបក�ុង
្របពន័�ធនាគារ របស់ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា និង
សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ។ ទន�ឹមនឹងេនះ
េយើងកេ៏មើលេឃើញ ថាសន�នីយភាពក�ុង
្របព័ន�ធនាគារបន�ស�ិ តក�ុ ងក ្រមិតខ� ស់ 
លទ�ភាពទទួល្របាក់ចំ េណញមានក្រមិត
សម្រសប េហើយសំេពៀតឥណទនមានគុណ
ភាពល� ែដលបន�អនុ�� តឲ្យ្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 
េដើរតួនាទីសំខន់ក�ុងករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់វស័ិយ
េសដ�កិច� និងផ�ល់ករអនុេ្រគាះដល់អតិថិជន ែដលរងករ
បះ៉ពល់ ។ េឆ�ើយតបនឹងកំេណើ នត្រម�វករេ្របើ្របាស់
្របតិបត�ិករទូទតេ់អឡិច្រត�និកឥតឈបឈ់រ ្របពន័�
ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានអភវិឌ្ឍជាបន� បនា� ប ់ ែដលបាន
បង�លក�ណៈងយ្រស�ល និងព្រងឹងបានសុវត�ិភាពដល់
អ�កេ្របើ្របាស់ ។ ជាមយួគា� េនះករជ្រម�ញ បរេិយាបន�
ហិរ�� វត�ុ ចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ កិច�ករពរអ�កេ្របើ
្របាស់ ករេ្របើ្របាស់្របាកេ់រៀល និងករ្របឆាងំករសមា� ត
្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� ក្៏រត�វបានេលើកកម�ស់ ែដល
បានព្រងឹងទំនុកចិត� និង្របសិទ�ភាព្របពន័�ធនាគារកម�ុជា 
។ េលើពីេនះអភបិាលកិច�ល� គុណវឌុ្ឍ ិ ម�ន�ីបុគ�លិក និង
េសវកម�្រត�វបានបន�ព្រងងឹ និងបានបេង�ើន្របសិទ�ភាព និង
ស័ក�ិសិទ�ភាពករងរផងែដរ ។

របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ 
ម.ក (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”) សូមដកជូ់នរបាយករណ៍

របស់ខ�ួន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�ើសវនកម�
រចួ របស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ។

អំពី្រក�មហ៊ុន
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកេនតម
ជនបទ នូវឱកសេសដ�កចិ� េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជវីតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវហិរ��  
វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានចុះប�� ី
ពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងបានែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
េទជា្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ។ ្រគះឹស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានទទួលអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊នពី ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ េទជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយបានធនាគារកណា� ល
អនុមត័េនៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ េហើយ្រកសួង
ពណិជ�កម�បានអនុមត័ េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ទទួល្របាកប់េ�� ើ 
(MDI) ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាកក់ម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូច ជាមយួករទទួល្របាកប់េ�� ើសន្សសំ្រមាបស់ធារណ 
ជនទូេទ េនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

លទ�ផល្របតិបត�ិករ
លទ�ផលហិរ�� វត�ុស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 
េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និង
សង្សយ័
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ ពកព់ន័�េទនងឹករជ្រមះឥណទន នងិបុេរ្របទន
អ្រកកេ់ចញពីប�� ី និងករេធើ�សំវធិានធនឥណទន និង
បុេរ្របទនអ្រកក ់និង   សង្សយ័ េហើយបានយល់្រសបថា
រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកកទ់ងំអស់ែដលបាន 
ដឹង ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី និងបានកត្់រតសំវធិានធន
េពញេលញស្រមាបឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
សង្សយ័។
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួ ែដលនាឱំ្យចំនួន
ឥណទន នងិបុេរ្របទនអ្រកក ់ឬសង្សយ័ ែដលបានជ្រមះ
េចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទន និងបុេរ្របទន
សង្សយ័ ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម�

មនិ្រគប្់រគានជ់ាសរវន�េនាះេទ។

្រទព្យសកម�
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាបណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយ ែដល
ទំនងជាមនិអចបង�លិមកវញិេនក�ុង្របតិបត�កិរអជវីកម�
ធម�ត តមតៃម�ក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន
កត្់រតបន�យឱ្យេស�ើនងឹតៃម�ែដលរពឹំងថានឹងអចលកប់ានេន
េលើទីផ្សោរជាកែ់ស�ង។ 
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួែដលបណា� លឱ្យតៃម�ៃន
្រទព្យ សកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន 
មនិ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន ៖
(ក). បន�ុកណាមយួេលើ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊ន  ែដល

បានេកើតេឡើងេដយសរករដកប់�� ំ ស្រមាប់
ធានាបំណុលរបស់បុគ�លណាមា� កេ់ឡើយ ចប ់
តងំពីដំណាចឆ់ា� មំក និង

(ខ). បំណុលយថាេហតុណាមយួរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលបាន
េកើតេឡើងចបត់ងំពីដណំាចឆ់ា� មំក េ្រកពបំីណុល
េផ្សងៗេនក�ុងដំេណើ រករ អជវីកម�ធម� េនាះេទ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិមានបំណុល
យថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបាន
ទមទរឱ្យសង ឬអចនឹង្រត�វទមទរឱ្យសង ក�ុងរយៈ 
េពល១២ែខ បនា� បពី់ដំណាចឆ់ា� ែំដល និង/ ឬ អចនឹង
មានផលបះ៉ពល់ជាសរវន� ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន 
ក�ងុករបំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�នួេនៃថ�ដល់េពលកំណតស់ង
េនាះេទ។ 

ករែ្រប្រប�លកលៈេទសៈ
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
មនិបានដងឹពីកលៈេទសៈណាមយួែដលមនិបានែវកែញក
េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ  ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់
្រក�មហុ៊ន  ែដលអចបណា� លឱ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបាន
បង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វជា
សរវន�េនាះេទ។

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០២០ មនិមានរងនូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីគណនី 
្របតិបត�ិករឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជា
សរវន� និងមនិធម�តេនាះេទ។ 
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនចេនា� ះេពលរវង
ដំណាចឆ់ា�  ំ មកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 
មនិមានគណនី្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដល
មានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិធម�ត ែដលអចបណា� ល
ឱ្យមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ផលៃន្របតបិត�កិរ
របស់្រក�មហុ៊នក�ុងឆា� េំនះេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលេនបេ្រមើករក�ុងអំឡុង
ករយិបរចិ�ទ និងរហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 
េនះមានរយនាមដូចខងេ្រកម ៖
• េលក ឈុន វណ� រ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
• េលក ជួន សុផល អភបិាល
• េលក ឈុន សុភ�័ក� អភបិាល 
• េលក្រសី Marasigan Marjorie អភបិាល 
• េលក េលក េជៀម គីមហួ អភបិាលឯករជ្យ
• េលក សូ៊ វណ� ថន អភបិាលឯករជ្យ
• េលក េសភាន ់ែច្រត អភបិាលឯករជ្យ

ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលទទួលខុស្រត� វក�ុ ងករប�� ក់ថា 
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយបានបង� ញ
្រតឹម្រត�វនូវ្រគប់ទិដ�ភាពជាសរវន�ទំងអស់ៃនស� នភាព
ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាប់
ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ 
ត្រម�វឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៖
១. អនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប ែដលគា្ំរទ

េដយករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល 
និង្របកប េដយករ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តម
េគាលករណ៍ទងំេនះឱ្យមានសង�តិភាព។

២. អនុវត�តមត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ាន  ែដល
អនុេលមតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹង
ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុន

តូច និងមធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ឬ
្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញឱ្យ
មានភាព្រតឹម្រត�វ   ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបង� ញ 
ពន្យល់ និងកំណតចំ់នួនទឹក្របាកឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

៣. រក្សោទុកកំណត្់រតគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ និង
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។

៤. េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែផ�កេលើមូលដ� ន 
និរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម�      េលើកែលងែតមនិ
មានភាពសមរម្យ ក�ុងករសន�តថ់ា្រក�មហុ៊ននងឹបន�កិច�
្របតិបត�ិករអជីវកម�េនេពលអនាគតដខ៏�ី និង

៥. ្រគប្់រគង និងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព តម 
រយៈករសេ្រមចចិត�ជាសរវន�ទងំអស់ ែដលជះឥទ�ពិល
ដល់     ្របតិបត�ិករ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊ន េហើយ
្រត�វធានាថាផលបះ៉ពល់ទងំេនាះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង
្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រក�មហុ៊នបានអនុវត�តម
ត្រម�វករខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ករអនុម័តរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុែដលភា� បម់កជាមយួ រមួនឹងកំណត់
សមា� ល់េផ្សងៗ ែដលបានបង� ញ្រតមឹ្រត�វនូវ្រគបទ់ដិ�ភាពជា
សរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត
្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រពមទងំលទ�ផល  
ហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ ែដល
អនុេលមតម CIFRS for SMEs ្រត�វបានអនុមត័
េដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ចុះហត�េលខេដយេយាង 
េទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

ចុះហត�េលខេដយេយាងេទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

េលក ឈនុ វណ� រ
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ៃថ�ទី        ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២១

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានបំណង ្របាថា�
េទជា្រគះឹស� ន ែដលនាមុំខេគក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ 
និងជួយេលើកស�ួយសុខុមាលភាពរបស់្របជាជន្រកី្រក ឲ្យ
មានលទ�ភាពបរចិ� គក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� ។ ក�ុងនាមជា
្រគឹះស� នែដលមានវជិា� ជីវៈ មហនគរ កម៏ានេគាលេដក�ុង 
ករេធ�ើជាៃដគូជាមយួ្រគឹះស� នែដលចិត�គំនិតដូចគា�  េដើម្ប ី
ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ យ៉ាងទូលំទូលយ ជូន្របជាជន ស�ិត
ក�ុងបនា� ត្់រកី្រកក�ុងសង�ម និងេធ�ើឲ្យស� នភាព ជីវភាពរស់ 
េនកនែ់តមានស�ងដ់រល�្របេសើរេឡើង និងឈនេទ
សេ្រមចេគាលេដេរៀងៗខ�ួន ។

ក�ុងទិសេដសេ្រមចនូវទស្សនៈវស័ិយរបស់ខ�ួន 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានអនុវត�
នូវយុទ�ស�ស� របស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះដូច
ខងេ្រកម ៖

ចំែណកក�ងុទីផ្សោរ
សេ្រមចឲ្យបានជា្រគឹះស� ន មយួក�ុង         

ចំេណាម្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន

សំេពៀតឥណទនធំជាងេគទងំ១០ ក�ុងទូទងំ

្របទសកម�ុជា ។

ករបេង�ើតថ�ី
បន�ព្រងឹងេលើគុណភាពៃនផលិតផលេសវកម�ែដលខ�ួនមាន 
និងបន�ផ�ល់ជូនអតិថិជនេគាលេដរបស់ខ�ួនែដលស�ិតក�ុង
បនា� ត្់រកី្រក រមួមាន៖ ឥណទន្រក�ម និងឯកត�ជន  ែដល
េដើរតួសំខនក់�ុងអទិភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងេនាះ្រគះឹស� ន
បានកំពុងេផា� តេលើអទិភាពចម្បងមយួចំនួនរមួមាន៖
- ករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព្របពន័�បេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេឆា� ះេទរក 

ឌីជីថលូបនីយកម� ស្រមាបប់រយិាបន័�ហិរ�� វត�ុ ឲ្យ្រសប
េទតមត្រម�វករទីផ្សោរ ។

- ករេធ�ើទំេនើបកម�េលើគុណភាព ្របសិទ�ភាពៃនករអបរ់ ំ
បណ�ុ ះបណា� ល ្រសបតមយុគៈសមយ័ថ�ី េដើម្បឲី្យ
និេយាជិតទទួលបាននូវចំេណះដឹងជំនាញ ្របកបេដយ
្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈច្បោស់លស់ ។ ជាកែ់ស�ង្រគឹះស� ន
កប៏ានប��ូ នថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់ នាយក្រគប្់រគង
តំបន ់ េទេធើ�ទស្សនកិច�សិក្សោពីបរបិទករងរ េនេ្រក 
្របេទស េដើម្បែីស�ងយល់ និងដក្រសងប់ទពិេសធនថ៍�ីៗ 
បែន�មេទៀត ។

- ករព្រងកីបណា� ញ្របតិបត�កិរជាមយួអគារស�ងដ់រ េដើម្ប ី

បង�ភាពងយ្រស�ល នងិទំនុកចិត�ជូនដល់អតិថជិន ែដល
េ្របើ្របាស់េសវកម�របស់្រគឹះស� ន ។

្របភពធនធានរបូីយ៍
េធ�ើឲ្យសធារណជនយល់ដឹង និងេធ�ើឲ្យកនែ់តងយ្រស�ល 
ក�ុងករទទួលបានេសវកម�ពី្រគប់សខរបស់្រគឹះស� ន 
េដយេធ�ើឲ្យករយិាល័យសខនីមយួៗ មានលក�ណស�ងដ់រ 
ងយេគស� ល់ ។

ផលតិភាព
េធ�ើឲ្យផលិតភាព និង្របសិទ�ភាពរបស់បុគ�លិកមានកំេណើ ន
ខ�ស់េឡើង តមរយៈព្រងីកសំេពៀតឥណទន និងអ�កខ�ី្របាក់
ពីចំនួន ៧៤ ដល់ ១២៣ អតិថិជន ស្រមាបប់ុគ�លិកមា� ក់ៗ  
និងេធ�ើឲ្យ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនកនែ់តល�្របេសើរេឡើង េដើម្ប ី
េឆ�ើយតបតមស�ងដ់រជាបន�បនា� ប ់។

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន និងអនុវត�
េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�មជា

កម�វធិីយុទ�ស�ស�ផ�ល់ អត�្របេយាជនដ៍ល៏�ដល់អតិថិជន 
បុគ�លិក និងសហគមន ៍ និងជីវច្រម�ះ តមរយៈករអនុវត�
េគាលករណ៍ែថរក្សោអតថិជន (CPP) ែដលេយើងបាន
ចបេ់ផ�ើមសិក្សោ និងអនុវត�ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៨ រហូតដល់
បច�ុប្បន� ។

 ភាពចំេណញែដលត្រម�វ
តមរយៈករផ�ល់នូវអជីវកម�ស�ូលរបស់ខ�ួន នឹងបេង�ើន្របាក ់
ចំណូលតមឆា�  ំ(សូមេមើលពត័ម៌ានលម�តិក�ុងរបាយ ករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ។ 
ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយក�ុងកររយករណ៍ថា បនា� បពី់ករ 
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� េយើងសេ្រមចបានេជាគជយ័ជា 
េ្រចើន េលើករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវរចនាសម�ន័� អភបិាលកិច�
របស់េយើង េទះបីេទើបែតជាករចបេ់ផ�ើម ែតេយើងមាន
ធនធានមនុស្សែដលមានចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍
េជាគជយ័ជាេ្រចើន េដើម្បេីដើរតួនាទីជាអ�កដឹកនាដំរ៏ងឹមា ំ
តួយ៉ាងដូចជា៖ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាយកដ� នជំនាញ 
នាយក្រគប្់រគងតំបន ់និងនាយកសខជាេដើម ។ េយើងកប៏ាន
េធ�ើកំែណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយមយួចំនួន និងព្រងឹងេលើ
្របតិបត�ិករឥណទនែដលជា្របភពចំណូលសំខនរ់បស់
្រគឹះស� ន ្រពមទងំករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ។

ធនធានមនុស្ស
ធនធានមនុស្សជាអទិភាពចម្បង របស់្រគឹះស� នម្ីរក� 
ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយេធ�ើយ៉ាងណាសេ្រមចឲ្យបាន
នូវេគាលេដក�ុងករផ�ល់អត�្របេយាជន ៍និងតៃម�ករងរដល់
និេយាជិត្រគបរ់បូ ។ ្រគឹះស� នកប៏ានកំណតច់ំនួននិេយាជិត
្របតិបត�កិរផា� ល់ចំនួន ៥១% និងនិេយាជតិគា្ំរទ្របតិបត�ិ
ចំនួន ៤៩% ្រសបតមែផនករអជីវកម�ែដលបានកំណត ់។ 
្រគឹះស� នកប៏ានរក្សោកំេណើ ននិេយាជិតពី ៩៩៨ នាក ់ ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៩ េទ ១២២២ នាក ់ មានករេកើនេឡើង្របមាណ 
២២% ក�ុងឆា� ២ំ០២០ េទះបីជា្រគឹះស� នកំពុងជួប្របទះនូវ 
វបិត�ិៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក�ី ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់អទិភាព
ចំេពះសិស្ស-និស្សតិែដលកំពុងសិក្សោេដើម្ប ី មានឱកស
ដក្រសងប់ទពិេសធនក៍រងរ បេង�ើនសមត�ភាព និង
រកីចេ្រមើនជាមយួគា�  េដយ្រគឹះស� នព្យោយាមមនិេធ�ើករ
អូសទញនិេយាជិតពីស� បន័ដៃទេឡើយ ។ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ 

្រគឹះស� នបានេធ�ើករេ្រជើសេរ ើសនិេយាជិតថ�ីចំនួន ៥៤១ នាក ់
ែដលមាននិេយាជិតបុរសចំនួន ៤០១ នាក ់ និង�ស�ីចំនួន 
១៤០ នាក ់។ ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ជាកត� សំខន់
ចំបាច់ក�ុងករសេ្រមចបាននូវែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន  
្រគះឹស� នបានដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ចំនួន ០៦ ចំណុច  ក�ុង
ករគាពំរដល់្របតិបត�ិរមួមាន៖
- ករេ្រជើសេរ ើសធនធានមនុស្ស ែដលមានសមត�ភាព េដើម្ប ី

បំេពញត្រម�វករវវិឌ្ឍនរ៍បស់្រគឹះស� ន ក�ុងករកមា� យខ�ួន
េទជា្រគឹះស� នទទួល្របាកប់េ�� ើ ពិេសសេលើតួនាទីអ�ក 
បេច�កេទសពត័ម៌ានវជិា�  ម�ន�្ីរគប្់រគងហនិភយ័ និងម�ន�ី
ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន ។ 

- ករបណ�ុ ះបណា� លៈ ថា� ក្់រគប្់រគង្រគឹះស� នសុទ�ែតជា
អ�ក មានបទពិេសធនេ៍្រចើនឆា� េំទេលើវស័ិយ ហិរ�� វត�ុ 
នងិធនាគារ ែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគានក់�ុងករេរៀបចំ
កំណតេ់គាលករណ៍ នីតិវធិី និងវធិីស�ស�ែចករែំលក
ចំេណះដងឹ ករអបរ់បំណ�ុ ះបណា� ល ជូនដល់និេយាជតិ ។ 
ជាងេនះេទេទៀត្រគឹះស� នផ�ល់ឱកសក�ុងករសិក្សោ
េរៀនសូ្រតបែន�មជូនដល់កម�ករនិេយាជិត្រគប់លំដប ់
ថា� កែ់ដលមានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងចងប់េង�ើនចំេណះដឹង
បែន�មពីខងេ្រកយ៉ាងទូលំទូលយផងែដរ េដើម្បយីកមក
អភវិឌ្ឍនាទកីរងររបស់នាយកដ� ននមីយួៗ ពិេសស
ករសិក្សោតមរយៈអនឡាន ។

- កររក្សោធនធានមនុស្សៈ ្រគឹះស� នឲ្យតៃម�ខ�ស់ ដល់ 
និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ េដយរក្សោជានិច�នូវ្រកម
សីល ធមវ៌ជិា� ជីវៈ បរយិាកសករងរ ឱកសក�ុងករ
អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ ែដល
និេយាជិតទទួលបាន េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាពរបស់ខ�ួន ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានមុខតំែណងស�ងៈ ្រគឹះស� នបានេរៀបចំ
ឲ្យមានមុខតំែណងស�ង េដើម្បេី្រត�មធនធានមនុស្ស ែដល
មានគុណវឌុ្ឍ ិនិងលក�ណៈសម្បត�កិរងរដល់នេិយាជតិ 
េដយទូលំទូលយ និង្របកួត្របែជង  េស�ើភាព ដូចជាៈ 
នាយកតំបនស់�ង,   នាយកសខស�ង,  ្របធានម�ន�ី
ឥណទនស�ង... ជាេដើម ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានបុគ�លិកគំរៈូ េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងែផនករ
និរន�រភាព ្រគឹះស� នកប៏ានេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិត
ែដលមានស� ៃដករងរខ�ស់ ក�ុងឱកសបណ�ុ ះបណា� ល 
ជា្រគ�បេង� លេនតមសខ េដើម្បមីានឱកសែចករែំលក
បទពិេសធនក៍រងរល�ៗ ដល់និេយាជិតថ�ីយកគំរតូម 
និងេដើម្បពី្រងីកវសិលភាពៃនករែចករែំលកអំេពើល�ឲ្យ
ដល់ក្រមតិសខ ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានសខគំរៈូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវទិន�ផល
ករងរខ�ស់្រសបតមែផនករ ្រគឹះស� នកប៏ានដកេ់ចញ
នូវយុទ�ស�ស�សខគំរ ូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវឧត�មភាព
ករងរ ្រសបតមគុណតៃម�រមួរបស់្រគឹះស� ន ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៤



ក�ុងនាម្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ខ�ុបំាទសូមេគារពែថ�ង អំណរគុណ
យ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលក�ុង 
េនាះមាន៖ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអណាព្យោបាល 
ែតងែតយកចតិ�ទុកដក ់និងជួយគា្ំរទដល់វស័ិយហរិ�� វត�ុ
េនកម�ុជា េទះបីេនឆា� ២ំ០២០េនះ េសដ�កិច�កម�ុជាបាន
ទទួលរង ឥទ�ិពលៃនវបិត�ិសុខភាព និងេសដ�កិច�ជាសកល 
ែដលបានេធ�ើឲ្យកំេណើ នេសដ�កិច�ជាតិធា� កចុ់ះដល់ ក្រមតិ 
ទបបំផុតក�ុងរយៈេពលជាងពីរទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ ។  
េបើេទះបីជាជំងកូឺវដី-១៩ កំពុងជះឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំមក
េលើ្របេទសកម�ុជាយ៉ាងណា កេ៏យើងេមើលេឃើញាថា
វស័ិយហិរ�� វត�ុបន�រក្សោបានយ៉ាងរងឹមា ំ ែដលគា្ំរទ
សុខភាពល�្របេសើរៃន្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ�� វត�ុ 
ករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យ ករតមដនហនិភយ័ និង
ករដកេ់ចញនូវវធិានករ្រប�ង ្របយត័�សម្រសបក�ុង
្របពន័�ធនាគារ របស់ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា និង
សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ។ ទន�ឹមនឹងេនះ
េយើងកេ៏មើលេឃើញ ថាសន�នីយភាពក�ុង
្របព័ន�ធនាគារបន�ស�ិ តក�ុ ងក ្រមិតខ� ស់ 
លទ�ភាពទទួល្របាក់ចំ េណញមានក្រមិត
សម្រសប េហើយសំេពៀតឥណទនមានគុណ
ភាពល� ែដលបន�អនុ�� តឲ្យ្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 
េដើរតួនាទីសំខន់ក�ុងករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់វស័ិយ
េសដ�កិច� និងផ�ល់ករអនុេ្រគាះដល់អតិថិជន ែដលរងករ
បះ៉ពល់ ។ េឆ�ើយតបនឹងកំេណើ នត្រម�វករេ្របើ្របាស់
្របតិបត�ិករទូទតេ់អឡិច្រត�និកឥតឈបឈ់រ ្របពន័�
ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានអភវិឌ្ឍជាបន� បនា� ប ់ ែដលបាន
បង�លក�ណៈងយ្រស�ល និងព្រងឹងបានសុវត�ិភាពដល់
អ�កេ្របើ្របាស់ ។ ជាមយួគា� េនះករជ្រម�ញ បរេិយាបន�
ហិរ�� វត�ុ ចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ កិច�ករពរអ�កេ្របើ
្របាស់ ករេ្របើ្របាស់្របាកេ់រៀល និងករ្របឆាងំករសមា� ត
្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� ក្៏រត�វបានេលើកកម�ស់ ែដល
បានព្រងឹងទំនុកចិត� និង្របសិទ�ភាព្របពន័�ធនាគារកម�ុជា 
។ េលើពីេនះអភបិាលកិច�ល� គុណវឌុ្ឍ ិ ម�ន�ីបុគ�លិក និង
េសវកម�្រត�វបានបន�ព្រងងឹ និងបានបេង�ើន្របសិទ�ភាព និង
ស័ក�ិសិទ�ភាពករងរផងែដរ ។

របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ 
ម.ក (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”) សូមដកជូ់នរបាយករណ៍

របស់ខ�ួន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�ើសវនកម�
រចួ របស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ។

អំពី្រក�មហ៊ុន
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រកី្រកេនតម
ជនបទ នូវឱកសេសដ�កចិ� េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជវីតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវហិរ��  
វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានចុះប�� ី
ពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងបានែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
េទជា្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ។ ្រគះឹស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ បានទទួលអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊នពី ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ េទជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយបានធនាគារកណា� ល
អនុមត័េនៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ េហើយ្រកសួង
ពណិជ�កម�បានអនុមត័ េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ទទួល្របាកប់េ�� ើ 
(MDI) ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាកក់ម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូច ជាមយួករទទួល្របាកប់េ�� ើសន្សសំ្រមាបស់ធារណ 
ជនទូេទ េនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

លទ�ផល្របតិបត�ិករ
លទ�ផលហិរ�� វត�ុស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 
េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និង
សង្សយ័
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ ពកព់ន័�េទនងឹករជ្រមះឥណទន នងិបុេរ្របទន
អ្រកកេ់ចញពីប�� ី និងករេធើ�សំវធិានធនឥណទន និង
បុេរ្របទនអ្រកក ់និង   សង្សយ័ េហើយបានយល់្រសបថា
រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកកទ់ងំអស់ែដលបាន 
ដឹង ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី និងបានកត្់រតសំវធិានធន
េពញេលញស្រមាបឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
សង្សយ័។
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួ ែដលនាឱំ្យចំនួន
ឥណទន នងិបុេរ្របទនអ្រកក ់ឬសង្សយ័ ែដលបានជ្រមះ
េចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទន និងបុេរ្របទន
សង្សយ័ ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម�

មនិ្រគប្់រគានជ់ាសរវន�េនាះេទ។

្រទព្យសកម�
មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វធិានករែដលមានមូលដ� ន
សមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាបណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយ ែដល
ទំនងជាមនិអចបង�លិមកវញិេនក�ុង្របតិបត�កិរអជវីកម�
ធម�ត តមតៃម�ក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន
កត្់រតបន�យឱ្យេស�ើនងឹតៃម�ែដលរពឹំងថានឹងអចលកប់ានេន
េលើទីផ្សោរជាកែ់ស�ង។ 
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
ពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួែដលបណា� លឱ្យតៃម�ៃន
្រទព្យ សកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន 
មនិ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន ៖
(ក). បន�ុកណាមយួេលើ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊ន  ែដល

បានេកើតេឡើងេដយសរករដកប់�� ំ ស្រមាប់
ធានាបំណុលរបស់បុគ�លណាមា� កេ់ឡើយ ចប ់
តងំពីដំណាចឆ់ា� មំក និង

(ខ). បំណុលយថាេហតុណាមយួរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលបាន
េកើតេឡើងចបត់ងំពីដណំាចឆ់ា� មំក េ្រកពបំីណុល
េផ្សងៗេនក�ុងដំេណើ រករ អជវីកម�ធម� េនាះេទ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិមានបំណុល
យថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបាន
ទមទរឱ្យសង ឬអចនឹង្រត�វទមទរឱ្យសង ក�ុងរយៈ 
េពល១២ែខ បនា� បពី់ដំណាចឆ់ា� ែំដល និង/ ឬ អចនឹង
មានផលបះ៉ពល់ជាសរវន� ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន 
ក�ងុករបំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�នួេនៃថ�ដល់េពលកំណតស់ង
េនាះេទ។ 

ករែ្រប្រប�លកលៈេទសៈ
គតិ្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
មនិបានដងឹពីកលៈេទសៈណាមយួែដលមនិបានែវកែញក
េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ  ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់
្រក�មហុ៊ន  ែដលអចបណា� លឱ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបាន
បង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វជា
សរវន�េនាះេទ។

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០២០ មនិមានរងនូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីគណនី 
្របតិបត�ិករឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជា
សរវន� និងមនិធម�តេនាះេទ។ 
តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនចេនា� ះេពលរវង
ដំណាចឆ់ា�  ំ មកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 
មនិមានគណនី្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដល
មានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិធម�ត ែដលអចបណា� ល
ឱ្យមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ផលៃន្របតបិត�កិរ
របស់្រក�មហុ៊នក�ុងឆា� េំនះេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលេនបេ្រមើករក�ុងអំឡុង
ករយិបរចិ�ទ និងរហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 
េនះមានរយនាមដូចខងេ្រកម ៖
• េលក ឈុន វណ� រ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
• េលក ជួន សុផល អភបិាល
• េលក ឈុន សុភ�័ក� អភបិាល 
• េលក្រសី Marasigan Marjorie អភបិាល 
• េលក េលក េជៀម គីមហួ អភបិាលឯករជ្យ
• េលក សូ៊ វណ� ថន អភបិាលឯករជ្យ
• េលក េសភាន ់ែច្រត អភបិាលឯករជ្យ

ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
្រក�ម្រ បឹក្សោភិបាលទទួលខុស្រត� វក�ុ ងករប�� ក់ថា 
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយបានបង� ញ
្រតឹម្រត�វនូវ្រគប់ទិដ�ភាពជាសរវន�ទំងអស់ៃនស� នភាព
ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាប់
ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ 
ត្រម�វឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៖
១. អនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប ែដលគា្ំរទ

េដយករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល 
និង្របកប េដយករ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តម
េគាលករណ៍ទងំេនះឱ្យមានសង�តិភាព។

២. អនុវត�តមត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ាន  ែដល
អនុេលមតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹង
ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុន

តូច និងមធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ឬ
្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញឱ្យ
មានភាព្រតឹម្រត�វ   ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបង� ញ 
ពន្យល់ និងកំណតចំ់នួនទឹក្របាកឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

៣. រក្សោទុកកំណត្់រតគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ និង
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។

៤. េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែផ�កេលើមូលដ� ន 
និរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម�      េលើកែលងែតមនិ
មានភាពសមរម្យ ក�ុងករសន�តថ់ា្រក�មហុ៊ននងឹបន�កិច�
្របតិបត�ិករអជីវកម�េនេពលអនាគតដខ៏�ី និង

៥. ្រគប្់រគង និងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព តម 
រយៈករសេ្រមចចិត�ជាសរវន�ទងំអស់ ែដលជះឥទ�ពិល
ដល់     ្របតិបត�ិករ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊ន េហើយ
្រត�វធានាថាផលបះ៉ពល់ទងំេនាះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង
្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រក�មហុ៊នបានអនុវត�តម
ត្រម�វករខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ករអនុម័តរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុែដលភា� បម់កជាមយួ រមួនឹងកំណត់
សមា� ល់េផ្សងៗ ែដលបានបង� ញ្រតមឹ្រត�វនូវ្រគបទ់ដិ�ភាពជា
សរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត
្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រពមទងំលទ�ផល  
ហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ ែដល
អនុេលមតម CIFRS for SMEs ្រត�វបានអនុមត័
េដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ចុះហត�េលខេដយេយាង 
េទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

ចុះហត�េលខេដយេយាងេទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

ចំណាប់អរម�ណ៍របសអ់គ�នាយក្របតិបត�ិ

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានបំណង ្របាថា�
េទជា្រគះឹស� ន ែដលនាមុំខេគក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ 
និងជួយេលើកស�ួយសុខុមាលភាពរបស់្របជាជន្រកី្រក ឲ្យ
មានលទ�ភាពបរចិ� គក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� ។ ក�ុងនាមជា
្រគឹះស� នែដលមានវជិា� ជីវៈ មហនគរ កម៏ានេគាលេដក�ុង 
ករេធ�ើជាៃដគូជាមយួ្រគឹះស� នែដលចិត�គំនិតដូចគា�  េដើម្ប ី
ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ យ៉ាងទូលំទូលយ ជូន្របជាជន ស�ិត
ក�ុងបនា� ត្់រកី្រកក�ុងសង�ម និងេធ�ើឲ្យស� នភាព ជីវភាពរស់ 
េនកនែ់តមានស�ងដ់រល�្របេសើរេឡើង និងឈនេទ
សេ្រមចេគាលេដេរៀងៗខ�ួន ។

ក�ុងទិសេដសេ្រមចនូវទស្សនៈវស័ិយរបស់ខ�ួន 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានអនុវត�
នូវយុទ�ស�ស� របស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះដូច
ខងេ្រកម ៖

ចំែណកក�ងុទីផ្សោរ
សេ្រមចឲ្យបានជា្រគឹះស� ន មយួក�ុង         

ចំេណាម្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន

សំេពៀតឥណទនធំជាងេគទងំ១០ ក�ុងទូទងំ

្របទសកម�ុជា ។

ករបេង�ើតថ�ី
បន�ព្រងឹងេលើគុណភាពៃនផលិតផលេសវកម�ែដលខ�ួនមាន 
និងបន�ផ�ល់ជូនអតិថិជនេគាលេដរបស់ខ�ួនែដលស�ិតក�ុង
បនា� ត្់រកី្រក រមួមាន៖ ឥណទន្រក�ម និងឯកត�ជន  ែដល
េដើរតួសំខនក់�ុងអទិភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងេនាះ្រគះឹស� ន
បានកំពុងេផា� តេលើអទិភាពចម្បងមយួចំនួនរមួមាន៖
- ករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព្របពន័�បេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេឆា� ះេទរក 

ឌីជីថលូបនីយកម� ស្រមាបប់រយិាបន័�ហិរ�� វត�ុ ឲ្យ្រសប
េទតមត្រម�វករទីផ្សោរ ។

- ករេធ�ើទំេនើបកម�េលើគុណភាព ្របសិទ�ភាពៃនករអបរ់ ំ
បណ�ុ ះបណា� ល ្រសបតមយុគៈសមយ័ថ�ី េដើម្បឲី្យ
និេយាជិតទទួលបាននូវចំេណះដឹងជំនាញ ្របកបេដយ
្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈច្បោស់លស់ ។ ជាកែ់ស�ង្រគឹះស� ន
កប៏ានប��ូ នថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់ នាយក្រគប្់រគង
តំបន ់ េទេធើ�ទស្សនកិច�សិក្សោពីបរបិទករងរ េនេ្រក 
្របេទស េដើម្បែីស�ងយល់ និងដក្រសងប់ទពិេសធនថ៍�ីៗ 
បែន�មេទៀត ។

- ករព្រងកីបណា� ញ្របតិបត�កិរជាមយួអគារស�ងដ់រ េដើម្ប ី

បង�ភាពងយ្រស�ល នងិទំនុកចិត�ជូនដល់អតិថជិន ែដល
េ្របើ្របាស់េសវកម�របស់្រគឹះស� ន ។

្របភពធនធានរបូីយ៍
េធ�ើឲ្យសធារណជនយល់ដឹង និងេធ�ើឲ្យកនែ់តងយ្រស�ល 
ក�ុងករទទួលបានេសវកម�ពី្រគប់សខរបស់្រគឹះស� ន 
េដយេធ�ើឲ្យករយិាល័យសខនីមយួៗ មានលក�ណស�ងដ់រ 
ងយេគស� ល់ ។

ផលតិភាព
េធ�ើឲ្យផលិតភាព និង្របសិទ�ភាពរបស់បុគ�លិកមានកំេណើ ន
ខ�ស់េឡើង តមរយៈព្រងីកសំេពៀតឥណទន និងអ�កខ�ី្របាក់
ពីចំនួន ៧៤ ដល់ ១២៣ អតិថិជន ស្រមាបប់ុគ�លិកមា� ក់ៗ  
និងេធ�ើឲ្យ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនកនែ់តល�្របេសើរេឡើង េដើម្ប ី
េឆ�ើយតបតមស�ងដ់រជាបន�បនា� ប ់។

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន និងអនុវត�
េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�មជា

កម�វធិីយុទ�ស�ស�ផ�ល់ អត�្របេយាជនដ៍ល៏�ដល់អតិថិជន 
បុគ�លិក និងសហគមន ៍ និងជីវច្រម�ះ តមរយៈករអនុវត�
េគាលករណ៍ែថរក្សោអតថិជន (CPP) ែដលេយើងបាន
ចបេ់ផ�ើមសិក្សោ និងអនុវត�ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៨ រហូតដល់
បច�ុប្បន� ។

 ភាពចំេណញែដលត្រម�វ
តមរយៈករផ�ល់នូវអជីវកម�ស�ូលរបស់ខ�ួន នឹងបេង�ើន្របាក ់
ចំណូលតមឆា�  ំ(សូមេមើលពត័ម៌ានលម�តិក�ុងរបាយ ករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ។ 
ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយក�ុងកររយករណ៍ថា បនា� បពី់ករ 
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� េយើងសេ្រមចបានេជាគជយ័ជា 
េ្រចើន េលើករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវរចនាសម�ន័� អភបិាលកិច�
របស់េយើង េទះបីេទើបែតជាករចបេ់ផ�ើម ែតេយើងមាន
ធនធានមនុស្សែដលមានចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍
េជាគជយ័ជាេ្រចើន េដើម្បេីដើរតួនាទីជាអ�កដឹកនាដំរ៏ងឹមា ំ
តួយ៉ាងដូចជា៖ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាយកដ� នជំនាញ 
នាយក្រគប្់រគងតំបន ់និងនាយកសខជាេដើម ។ េយើងកប៏ាន
េធ�ើកំែណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយមយួចំនួន និងព្រងឹងេលើ
្របតិបត�ិករឥណទនែដលជា្របភពចំណូលសំខនរ់បស់
្រគឹះស� ន ្រពមទងំករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ។

ធនធានមនុស្ស
ធនធានមនុស្សជាអទិភាពចម្បង របស់្រគឹះស� នម្ីរក� 
ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយេធ�ើយ៉ាងណាសេ្រមចឲ្យបាន
នូវេគាលេដក�ុងករផ�ល់អត�្របេយាជន ៍និងតៃម�ករងរដល់
និេយាជិត្រគបរ់បូ ។ ្រគឹះស� នកប៏ានកំណតច់ំនួននិេយាជិត
្របតិបត�កិរផា� ល់ចំនួន ៥១% និងនិេយាជិតគា្ំរទ្របតិបត�ិ
ចំនួន ៤៩% ្រសបតមែផនករអជីវកម�ែដលបានកំណត ់។ 
្រគឹះស� នកប៏ានរក្សោកំេណើ ននិេយាជិតពី ៩៩៨ នាក ់ ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៩ េទ ១២២២ នាក ់ មានករេកើនេឡើង្របមាណ 
២២% ក�ុងឆា� ២ំ០២០ េទះបីជា្រគឹះស� នកំពុងជួប្របទះនូវ 
វបិត�ិៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក�ី ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់អទិភាព
ចំេពះសិស្ស-និស្សតិែដលកំពុងសិក្សោេដើម្ប ី មានឱកស
ដក្រសងប់ទពិេសធនក៍រងរ បេង�ើនសមត�ភាព និង
រកីចេ្រមើនជាមយួគា�  េដយ្រគឹះស� នព្យោយាមមនិេធ�ើករ
អូសទញនិេយាជិតពីស� បន័ដៃទេឡើយ ។ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ 

្រគឹះស� នបានេធ�ើករេ្រជើសេរ ើសនិេយាជិតថ�ីចំនួន ៥៤១ នាក ់
ែដលមាននិេយាជិតបុរសចំនួន ៤០១ នាក ់ និង�ស�ីចំនួន 
១៤០ នាក ់។ ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ជាកត� សំខន់
ចំបាច់ក�ុងករសេ្រមចបាននូវែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន  
្រគះឹស� នបានដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ចំនួន ០៦ ចំណុច  ក�ុង
ករគាពំរដល់្របតិបត�ិរមួមាន៖
- ករេ្រជើសេរ ើសធនធានមនុស្ស ែដលមានសមត�ភាព េដើម្ប ី

បំេពញត្រម�វករវវិឌ្ឍនរ៍បស់្រគឹះស� ន ក�ុងករកមា� យខ�ួន
េទជា្រគឹះស� នទទួល្របាកប់េ�� ើ ពិេសសេលើតួនាទីអ�ក 
បេច�កេទសពត័ម៌ានវជិា�  ម�ន�្ីរគប្់រគងហនិភយ័ និងម�ន�ី
ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន ។ 

- ករបណ�ុ ះបណា� លៈ ថា� ក្់រគប្់រគង្រគឹះស� នសុទ�ែតជា
អ�ក មានបទពិេសធនេ៍្រចើនឆា� េំទេលើវស័ិយ ហិរ�� វត�ុ 
នងិធនាគារ ែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគានក់�ុងករេរៀបចំ
កំណតេ់គាលករណ៍ នីតិវធិី និងវធិីស�ស�ែចករែំលក
ចំេណះដងឹ ករអបរ់បំណ�ុ ះបណា� ល ជូនដល់និេយាជតិ ។ 
ជាងេនះេទេទៀត្រគឹះស� នផ�ល់ឱកសក�ុងករសិក្សោ
េរៀនសូ្រតបែន�មជូនដល់កម�ករនិេយាជិត្រគប់លំដប ់
ថា� កែ់ដលមានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងចងប់េង�ើនចំេណះដឹង
បែន�មពីខងេ្រកយ៉ាងទូលំទូលយផងែដរ េដើម្បយីកមក
អភវិឌ្ឍនាទកីរងររបស់នាយកដ� ននមីយួៗ ពិេសស
ករសិក្សោតមរយៈអនឡាន ។

- កររក្សោធនធានមនុស្សៈ ្រគឹះស� នឲ្យតៃម�ខ�ស់ ដល់ 
និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ េដយរក្សោជានិច�នូវ្រកម
សីល ធមវ៌ជិា� ជីវៈ បរយិាកសករងរ ឱកសក�ុងករ
អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ ែដល
និេយាជិតទទួលបាន េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាពរបស់ខ�ួន ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានមុខតំែណងស�ងៈ ្រគឹះស� នបានេរៀបចំ
ឲ្យមានមុខតំែណងស�ង េដើម្បេី្រត�មធនធានមនុស្ស ែដល
មានគុណវឌុ្ឍ ិនិងលក�ណៈសម្បត�កិរងរដល់នេិយាជតិ 
េដយទូលំទូលយ និង្របកួត្របែជង  េស�ើភាព ដូចជាៈ 
នាយកតំបនស់�ង,   នាយកសខស�ង,  ្របធានម�ន�ី
ឥណទនស�ង... ជាេដើម ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានបុគ�លិកគំរៈូ េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងែផនករ
និរន�រភាព ្រគឹះស� នកប៏ានេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិត
ែដលមានស� ៃដករងរខ�ស់ ក�ុងឱកសបណ�ុ ះបណា� ល 
ជា្រគ�បេង� លេនតមសខ េដើម្បមីានឱកសែចករែំលក
បទពិេសធនក៍រងរល�ៗ ដល់និេយាជិតថ�ីយកគំរតូម 
និងេដើម្បពី្រងីកវសិលភាពៃនករែចករែំលកអំេពើល�ឲ្យ
ដល់ក្រមតិសខ ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានសខគំរៈូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវទិន�ផល
ករងរខ�ស់្រសបតមែផនករ ្រគឹះស� នកប៏ានដកេ់ចញ
នូវយុទ�ស�ស�សខគំរ ូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវឧត�មភាព
ករងរ ្រសបតមគុណតៃម�រមួរបស់្រគឹះស� ន ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៥



្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានបំណង ្របាថា�
េទជា្រគះឹស� ន ែដលនាមុំខេគក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ 
និងជួយេលើកស�ួយសុខុមាលភាពរបស់្របជាជន្រកី្រក ឲ្យ
មានលទ�ភាពបរចិ� គក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� ។ ក�ុងនាមជា
្រគឹះស� នែដលមានវជិា� ជីវៈ មហនគរ កម៏ានេគាលេដក�ុង 
ករេធ�ើជាៃដគូជាមយួ្រគឹះស� នែដលចិត�គំនិតដូចគា�  េដើម្ប ី
ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ យ៉ាងទូលំទូលយ ជូន្របជាជន ស�ិត
ក�ុងបនា� ត្់រកី្រកក�ុងសង�ម និងេធ�ើឲ្យស� នភាព ជីវភាពរស់ 
េនកនែ់តមានស�ងដ់រល�្របេសើរេឡើង និងឈនេទ
សេ្រមចេគាលេដេរៀងៗខ�ួន ។

ក�ុងទិសេដសេ្រមចនូវទស្សនៈវស័ិយរបស់ខ�ួន 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានអនុវត�
នូវយុទ�ស�ស� របស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះដូច
ខងេ្រកម ៖

ចំែណកក�ងុទីផ្សោរ
សេ្រមចឲ្យបានជា្រគឹះស� ន មយួក�ុង         

ចំេណាម្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន

សំេពៀតឥណទនធំជាងេគទងំ១០ ក�ុងទូទងំ

្របទសកម�ុជា ។

ករបេង�ើតថ�ី
បន�ព្រងឹងេលើគុណភាពៃនផលិតផលេសវកម�ែដលខ�ួនមាន 
និងបន�ផ�ល់ជូនអតិថិជនេគាលេដរបស់ខ�ួនែដលស�ិតក�ុង
បនា� ត្់រកី្រក រមួមាន៖ ឥណទន្រក�ម និងឯកត�ជន  ែដល
េដើរតួសំខនក់�ុងអទិភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងេនាះ្រគះឹស� ន
បានកំពុងេផា� តេលើអទិភាពចម្បងមយួចំនួនរមួមាន៖
- ករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព្របពន័�បេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេឆា� ះេទរក 

ឌីជីថលូបនីយកម� ស្រមាបប់រយិាបន័�ហិរ�� វត�ុ ឲ្យ្រសប
េទតមត្រម�វករទីផ្សោរ ។

- ករេធ�ើទំេនើបកម�េលើគុណភាព ្របសិទ�ភាពៃនករអបរ់ ំ
បណ�ុ ះបណា� ល ្រសបតមយុគៈសមយ័ថ�ី េដើម្បឲី្យ
និេយាជិតទទួលបាននូវចំេណះដឹងជំនាញ ្របកបេដយ
្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈច្បោស់លស់ ។ ជាកែ់ស�ង្រគឹះស� ន
កប៏ានប��ូ នថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់ នាយក្រគប្់រគង
តំបន ់ េទេធើ�ទស្សនកិច�សិក្សោពីបរបិទករងរ េនេ្រក 
្របេទស េដើម្បែីស�ងយល់ និងដក្រសងប់ទពិេសធនថ៍�ីៗ 
បែន�មេទៀត ។

- ករព្រងកីបណា� ញ្របតិបត�កិរជាមយួអគារស�ងដ់រ េដើម្ប ី

បង�ភាពងយ្រស�ល នងិទំនុកចិត�ជូនដល់អតិថជិន ែដល
េ្របើ្របាស់េសវកម�របស់្រគឹះស� ន ។

្របភពធនធានរបូីយ៍
េធ�ើឲ្យសធារណជនយល់ដឹង និងេធ�ើឲ្យកនែ់តងយ្រស�ល 
ក�ុងករទទួលបានេសវកម�ពី្រគប់សខរបស់្រគឹះស� ន 
េដយេធ�ើឲ្យករយិាល័យសខនីមយួៗ មានលក�ណស�ងដ់រ 
ងយេគស� ល់ ។

ផលតិភាព
េធ�ើឲ្យផលិតភាព និង្របសិទ�ភាពរបស់បុគ�លិកមានកំេណើ ន
ខ�ស់េឡើង តមរយៈព្រងីកសំេពៀតឥណទន និងអ�កខ�ី្របាក់
ពីចំនួន ៧៤ ដល់ ១២៣ អតិថិជន ស្រមាបប់ុគ�លិកមា� ក់ៗ  
និងេធ�ើឲ្យ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនកនែ់តល�្របេសើរេឡើង េដើម្ប ី
េឆ�ើយតបតមស�ងដ់រជាបន�បនា� ប ់។

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន និងអនុវត�
េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�មជា

កម�វធិីយុទ�ស�ស�ផ�ល់ អត�្របេយាជនដ៍ល៏�ដល់អតិថិជន 
បុគ�លិក និងសហគមន ៍ និងជីវច្រម�ះ តមរយៈករអនុវត�
េគាលករណ៍ែថរក្សោអតថិជន (CPP) ែដលេយើងបាន
ចបេ់ផ�ើមសិក្សោ និងអនុវត�ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៨ រហូតដល់
បច�ុប្បន� ។

 ភាពចំេណញែដលត្រម�វ
តមរយៈករផ�ល់នូវអជីវកម�ស�ូលរបស់ខ�ួន នឹងបេង�ើន្របាក ់
ចំណូលតមឆា�  ំ(សូមេមើលពត័ម៌ានលម�តិក�ុងរបាយ ករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ។ 
ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយក�ុងកររយករណ៍ថា បនា� បពី់ករ 
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� េយើងសេ្រមចបានេជាគជយ័ជា 
េ្រចើន េលើករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវរចនាសម�ន័� អភបិាលកិច�
របស់េយើង េទះបីេទើបែតជាករចបេ់ផ�ើម ែតេយើងមាន
ធនធានមនុស្សែដលមានចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍
េជាគជយ័ជាេ្រចើន េដើម្បេីដើរតួនាទីជាអ�កដឹកនាដំរ៏ងឹមា ំ
តួយ៉ាងដូចជា៖ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាយកដ� នជំនាញ 
នាយក្រគប្់រគងតំបន ់និងនាយកសខជាេដើម ។ េយើងកប៏ាន
េធ�ើកំែណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយមយួចំនួន និងព្រងឹងេលើ
្របតិបត�ិករឥណទនែដលជា្របភពចំណូលសំខនរ់បស់
្រគឹះស� ន ្រពមទងំករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ។

ធនធានមនុស្ស
ធនធានមនុស្សជាអទិភាពចម្បង របស់្រគឹះស� នម្ីរក� 
ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយេធ�ើយ៉ាងណាសេ្រមចឲ្យបាន
នូវេគាលេដក�ុងករផ�ល់អត�្របេយាជន ៍និងតៃម�ករងរដល់
និេយាជិត្រគបរ់បូ ។ ្រគឹះស� នកប៏ានកំណតច់ំនួននិេយាជិត
្របតិបត�កិរផា� ល់ចំនួន ៥១% និងនិេយាជតិគា្ំរទ្របតិបត�ិ
ចំនួន ៤៩% ្រសបតមែផនករអជីវកម�ែដលបានកំណត ់។ 
្រគឹះស� នកប៏ានរក្សោកំេណើ ននិេយាជិតពី ៩៩៨ នាក ់ ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៩ េទ ១២២២ នាក ់ មានករេកើនេឡើង្របមាណ 
២២% ក�ុងឆា� ២ំ០២០ េទះបីជា្រគឹះស� នកំពុងជួប្របទះនូវ 
វបិត�ិៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក�ី ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់អទិភាព
ចំេពះសិស្ស-និស្សតិែដលកំពុងសិក្សោេដើម្ប ី មានឱកស
ដក្រសងប់ទពិេសធនក៍រងរ បេង�ើនសមត�ភាព និង
រកីចេ្រមើនជាមយួគា�  េដយ្រគឹះស� នព្យោយាមមនិេធ�ើករ
អូសទញនិេយាជិតពីស� បន័ដៃទេឡើយ ។ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ 

្រគឹះស� នបានេធ�ើករេ្រជើសេរ ើសនិេយាជិតថ�ីចំនួន ៥៤១ នាក ់
ែដលមាននិេយាជិតបុរសចំនួន ៤០១ នាក ់ និង�ស�ីចំនួន 
១៤០ នាក ់។ ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ជាកត� សំខន់
ចំបាច់ក�ុងករសេ្រមចបាននូវែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន  
្រគះឹស� នបានដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ចំនួន ០៦ ចំណុច  ក�ុង
ករគាពំរដល់្របតិបត�ិរមួមាន៖
- ករេ្រជើសេរ ើសធនធានមនុស្ស ែដលមានសមត�ភាព េដើម្ប ី

បំេពញត្រម�វករវវិឌ្ឍនរ៍បស់្រគឹះស� ន ក�ុងករកមា� យខ�ួន
េទជា្រគឹះស� នទទួល្របាកប់េ�� ើ ពិេសសេលើតួនាទីអ�ក 
បេច�កេទសពត័ម៌ានវជិា�  ម�ន�្ីរគប្់រគងហនិភយ័ និងម�ន�ី
ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន ។ 

- ករបណ�ុ ះបណា� លៈ ថា� ក្់រគប្់រគង្រគឹះស� នសុទ�ែតជា
អ�ក មានបទពិេសធនេ៍្រចើនឆា� េំទេលើវស័ិយ ហិរ�� វត�ុ 
នងិធនាគារ ែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគានក់�ុងករេរៀបចំ
កំណតេ់គាលករណ៍ នីតិវធិី និងវធិីស�ស�ែចករែំលក
ចំេណះដងឹ ករអបរ់បំណ�ុ ះបណា� ល ជូនដល់និេយាជតិ ។ 
ជាងេនះេទេទៀត្រគឹះស� នផ�ល់ឱកសក�ុងករសិក្សោ
េរៀនសូ្រតបែន�មជូនដល់កម�ករនិេយាជិត្រគប់លំដប ់
ថា� កែ់ដលមានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងចងប់េង�ើនចំេណះដឹង
បែន�មពីខងេ្រកយ៉ាងទូលំទូលយផងែដរ េដើម្បយីកមក
អភវិឌ្ឍនាទកីរងររបស់នាយកដ� ននមីយួៗ ពិេសស
ករសិក្សោតមរយៈអនឡាន ។

- កររក្សោធនធានមនុស្សៈ ្រគឹះស� នឲ្យតៃម�ខ�ស់ ដល់ 
និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ េដយរក្សោជានិច�នូវ្រកម
សីល ធមវ៌ជិា� ជីវៈ បរយិាកសករងរ ឱកសក�ុងករ
អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ ែដល
និេយាជិតទទួលបាន េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាពរបស់ខ�ួន ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានមុខតំែណងស�ងៈ ្រគឹះស� នបានេរៀបចំ
ឲ្យមានមុខតំែណងស�ង េដើម្បេី្រត�មធនធានមនុស្ស ែដល
មានគុណវឌុ្ឍ ិនិងលក�ណៈសម្បត�កិរងរដល់នេិយាជតិ 
េដយទូលំទូលយ និង្របកួត្របែជង  េស�ើភាព ដូចជាៈ 
នាយកតំបនស់�ង,   នាយកសខស�ង,  ្របធានម�ន�ី
ឥណទនស�ង... ជាេដើម ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានបុគ�លិកគំរៈូ េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងែផនករ
និរន�រភាព ្រគឹះស� នកប៏ានេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិត
ែដលមានស� ៃដករងរខ�ស់ ក�ុងឱកសបណ�ុ ះបណា� ល 
ជា្រគ�បេង� លេនតមសខ េដើម្បមីានឱកសែចករែំលក
បទពិេសធនក៍រងរល�ៗ ដល់និេយាជិតថ�ីយកគំរតូម 
និងេដើម្បពី្រងីកវសិលភាពៃនករែចករែំលកអំេពើល�ឲ្យ
ដល់ក្រមតិសខ ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានសខគំរៈូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវទិន�ផល
ករងរខ�ស់្រសបតមែផនករ ្រគឹះស� នកប៏ានដកេ់ចញ
នូវយុទ�ស�ស�សខគំរ ូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវឧត�មភាព
ករងរ ្រសបតមគុណតៃម�រមួរបស់្រគឹះស� ន ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៦



េលក ឈនុ សភុ័�ក�

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានបំណង ្របាថា�
េទជា្រគះឹស� ន ែដលនាមុំខេគក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ 
និងជួយេលើកស�ួយសុខុមាលភាពរបស់្របជាជន្រកី្រក ឲ្យ
មានលទ�ភាពបរចិ� គក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� ។ ក�ុងនាមជា
្រគឹះស� នែដលមានវជិា� ជីវៈ មហនគរ កម៏ានេគាលេដក�ុង 
ករេធ�ើជាៃដគូជាមយួ្រគឹះស� នែដលចិត�គំនិតដូចគា�  េដើម្ប ី
ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ យ៉ាងទូលំទូលយ ជូន្របជាជន ស�ិត
ក�ុងបនា� ត្់រកី្រកក�ុងសង�ម និងេធ�ើឲ្យស� នភាព ជីវភាពរស់ 
េនកនែ់តមានស�ងដ់រល�្របេសើរេឡើង និងឈនេទ
សេ្រមចេគាលេដេរៀងៗខ�ួន ។

ក�ុងទិសេដសេ្រមចនូវទស្សនៈវស័ិយរបស់ខ�ួន 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានអនុវត�
នូវយុទ�ស�ស� របស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះដូច
ខងេ្រកម ៖

ចំែណកក�ងុទីផ្សោរ
សេ្រមចឲ្យបានជា្រគឹះស� ន មយួក�ុង         

ចំេណាម្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន

សំេពៀតឥណទនធំជាងេគទងំ១០ ក�ុងទូទងំ

្របទសកម�ុជា ។

ករបេង�ើតថ�ី
បន�ព្រងឹងេលើគុណភាពៃនផលិតផលេសវកម�ែដលខ�ួនមាន 
និងបន�ផ�ល់ជូនអតិថិជនេគាលេដរបស់ខ�ួនែដលស�ិតក�ុង
បនា� ត្់រកី្រក រមួមាន៖ ឥណទន្រក�ម និងឯកត�ជន  ែដល
េដើរតួសំខនក់�ុងអទិភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងេនាះ្រគះឹស� ន
បានកំពុងេផា� តេលើអទិភាពចម្បងមយួចំនួនរមួមាន៖
- ករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព្របពន័�បេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេឆា� ះេទរក 

ឌីជីថលូបនីយកម� ស្រមាបប់រយិាបន័�ហិរ�� វត�ុ ឲ្យ្រសប
េទតមត្រម�វករទីផ្សោរ ។

- ករេធ�ើទំេនើបកម�េលើគុណភាព ្របសិទ�ភាពៃនករអបរ់ ំ
បណ�ុ ះបណា� ល ្រសបតមយុគៈសមយ័ថ�ី េដើម្បឲី្យ
និេយាជិតទទួលបាននូវចំេណះដឹងជំនាញ ្របកបេដយ
្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈច្បោស់លស់ ។ ជាកែ់ស�ង្រគឹះស� ន
កប៏ានប��ូ នថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់ នាយក្រគប្់រគង
តំបន ់ េទេធើ�ទស្សនកិច�សិក្សោពីបរបិទករងរ េនេ្រក 
្របេទស េដើម្បែីស�ងយល់ និងដក្រសងប់ទពិេសធនថ៍�ីៗ 
បែន�មេទៀត ។

- ករព្រងកីបណា� ញ្របតិបត�កិរជាមយួអគារស�ងដ់រ េដើម្ប ី

បង�ភាពងយ្រស�ល នងិទំនុកចិត�ជូនដល់អតិថជិន ែដល
េ្របើ្របាស់េសវកម�របស់្រគឹះស� ន ។

្របភពធនធានរបូីយ៍
េធ�ើឲ្យសធារណជនយល់ដឹង និងេធ�ើឲ្យកនែ់តងយ្រស�ល 
ក�ុងករទទួលបានេសវកម�ពី្រគប់សខរបស់្រគឹះស� ន 
េដយេធ�ើឲ្យករយិាល័យសខនីមយួៗ មានលក�ណស�ងដ់រ 
ងយេគស� ល់ ។

ផលតិភាព
េធ�ើឲ្យផលិតភាព និង្របសិទ�ភាពរបស់បុគ�លិកមានកំេណើ ន
ខ�ស់េឡើង តមរយៈព្រងីកសំេពៀតឥណទន និងអ�កខ�ី្របាក់
ពីចំនួន ៧៤ ដល់ ១២៣ អតិថិជន ស្រមាបប់ុគ�លិកមា� ក់ៗ  
និងេធ�ើឲ្យ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនកនែ់តល�្របេសើរេឡើង េដើម្ប ី
េឆ�ើយតបតមស�ងដ់រជាបន�បនា� ប ់។

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន និងអនុវត�
េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�មជា

កម�វធិីយុទ�ស�ស�ផ�ល់ អត�្របេយាជនដ៍ល៏�ដល់អតិថិជន 
បុគ�លិក និងសហគមន ៍ និងជីវច្រម�ះ តមរយៈករអនុវត�
េគាលករណ៍ែថរក្សោអតថិជន (CPP) ែដលេយើងបាន
ចបេ់ផ�ើមសិក្សោ និងអនុវត�ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៨ រហូតដល់
បច�ុប្បន� ។

 ភាពចំេណញែដលត្រម�វ
តមរយៈករផ�ល់នូវអជីវកម�ស�ូលរបស់ខ�ួន នឹងបេង�ើន្របាក ់
ចំណូលតមឆា�  ំ(សូមេមើលពត័ម៌ានលម�តិក�ុងរបាយ ករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ។ 
ខ�ុ ំមានេសចក�ីរកីរយក�ុងកររយករណ៍ថា បនា� បពី់ករ 
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� េយើងសេ្រមចបានេជាគជយ័ជា 
េ្រចើន េលើករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវរចនាសម�ន័� អភបិាលកិច�
របស់េយើង េទះបីេទើបែតជាករចបេ់ផ�ើម ែតេយើងមាន
ធនធានមនុស្សែដលមានចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍
េជាគជយ័ជាេ្រចើន េដើម្បេីដើរតួនាទីជាអ�កដឹកនាដំរ៏ងឹមា ំ
តួយ៉ាងដូចជា៖ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាយកដ� នជំនាញ 
នាយក្រគប្់រគងតំបន ់និងនាយកសខជាេដើម ។ េយើងកប៏ាន
េធ�ើកំែណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយមយួចំនួន និងព្រងឹងេលើ
្របតិបត�ិករឥណទនែដលជា្របភពចំណូលសំខនរ់បស់
្រគឹះស� ន ្រពមទងំករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ។

ធនធានមនុស្ស
ធនធានមនុស្សជាអទិភាពចម្បង របស់្រគឹះស� នម្ីរក� 
ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េដយេធ�ើយ៉ាងណាសេ្រមចឲ្យបាន
នូវេគាលេដក�ុងករផ�ល់អត�្របេយាជន ៍និងតៃម�ករងរដល់
និេយាជិត្រគបរ់បូ ។ ្រគឹះស� នកប៏ានកំណតច់ំនួននិេយាជិត
្របតិបត�កិរផា� ល់ចំនួន ៥១% និងនិេយាជិតគា្ំរទ្របតិបត�ិ
ចំនួន ៤៩% ្រសបតមែផនករអជីវកម�ែដលបានកំណត ់។ 
្រគឹះស� នកប៏ានរក្សោកំេណើ ននិេយាជិតពី ៩៩៨ នាក ់ ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៩ េទ ១២២២ នាក ់ មានករេកើនេឡើង្របមាណ 
២២% ក�ុងឆា� ២ំ០២០ េទះបីជា្រគឹះស� នកំពុងជួប្របទះនូវ 
វបិត�ិៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក�ី ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់អទិភាព
ចំេពះសិស្ស-និស្សតិែដលកំពុងសិក្សោេដើម្ប ី មានឱកស
ដក្រសងប់ទពិេសធនក៍រងរ បេង�ើនសមត�ភាព និង
រកីចេ្រមើនជាមយួគា�  េដយ្រគឹះស� នព្យោយាមមនិេធ�ើករ
អូសទញនិេយាជិតពីស� បន័ដៃទេឡើយ ។ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ 

្រគឹះស� នបានេធ�ើករេ្រជើសេរ ើសនិេយាជិតថ�ីចំនួន ៥៤១ នាក ់
ែដលមាននិេយាជិតបុរសចំនួន ៤០១ នាក ់ និង�ស�ីចំនួន 
១៤០ នាក ់។ ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ជាកត� សំខន់
ចំបាច់ក�ុងករសេ្រមចបាននូវែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន  
្រគះឹស� នបានដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ចំនួន ០៦ ចំណុច  ក�ុង
ករគាពំរដល់្របតិបត�ិរមួមាន៖
- ករេ្រជើសេរ ើសធនធានមនុស្ស ែដលមានសមត�ភាព េដើម្ប ី

បំេពញត្រម�វករវវិឌ្ឍនរ៍បស់្រគឹះស� ន ក�ុងករកមា� យខ�ួន
េទជា្រគឹះស� នទទួល្របាកប់េ�� ើ ពិេសសេលើតួនាទីអ�ក 
បេច�កេទសពត័ម៌ានវជិា�  ម�ន�្ីរគប្់រគងហនិភយ័ និងម�ន�ី
ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន ។ 

- ករបណ�ុ ះបណា� លៈ ថា� ក្់រគប្់រគង្រគឹះស� នសុទ�ែតជា
អ�ក មានបទពិេសធនេ៍្រចើនឆា� េំទេលើវស័ិយ ហិរ�� វត�ុ 
នងិធនាគារ ែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគានក់�ុងករេរៀបចំ
កំណតេ់គាលករណ៍ នីតិវធិី និងវធិីស�ស�ែចករែំលក
ចំេណះដងឹ ករអបរ់បំណ�ុ ះបណា� ល ជូនដល់និេយាជតិ ។ 
ជាងេនះេទេទៀត្រគឹះស� នផ�ល់ឱកសក�ុងករសិក្សោ
េរៀនសូ្រតបែន�មជូនដល់កម�ករនិេយាជិត្រគប់លំដប ់
ថា� កែ់ដលមានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងចងប់េង�ើនចំេណះដឹង
បែន�មពីខងេ្រកយ៉ាងទូលំទូលយផងែដរ េដើម្បយីកមក
អភវិឌ្ឍនាទកីរងររបស់នាយកដ� ននមីយួៗ ពិេសស
ករសិក្សោតមរយៈអនឡាន ។

- កររក្សោធនធានមនុស្សៈ ្រគឹះស� នឲ្យតៃម�ខ�ស់ ដល់ 
និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ េដយរក្សោជានិច�នូវ្រកម
សីល ធមវ៌ជិា� ជីវៈ បរយិាកសករងរ ឱកសក�ុងករ
អភវិឌ្ឍសមត�ភាព និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ ែដល
និេយាជិតទទួលបាន េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាពរបស់ខ�ួន ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានមុខតំែណងស�ងៈ ្រគឹះស� នបានេរៀបចំ
ឲ្យមានមុខតំែណងស�ង េដើម្បេី្រត�មធនធានមនុស្ស ែដល
មានគុណវឌុ្ឍ ិនិងលក�ណៈសម្បត�កិរងរដល់នេិយាជតិ 
េដយទូលំទូលយ និង្របកួត្របែជង  េស�ើភាព ដូចជាៈ 
នាយកតំបនស់�ង,   នាយកសខស�ង,  ្របធានម�ន�ី
ឥណទនស�ង... ជាេដើម ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានបុគ�លិកគំរៈូ េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងែផនករ
និរន�រភាព ្រគឹះស� នកប៏ានេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិត
ែដលមានស� ៃដករងរខ�ស់ ក�ុងឱកសបណ�ុ ះបណា� ល 
ជា្រគ�បេង� លេនតមសខ េដើម្បមីានឱកសែចករែំលក
បទពិេសធនក៍រងរល�ៗ ដល់និេយាជិតថ�ីយកគំរតូម 
និងេដើម្បពី្រងីកវសិលភាពៃនករែចករែំលកអំេពើល�ឲ្យ
ដល់ក្រមតិសខ ។

- ករេរៀបចំឲ្យមានសខគំរៈូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវទិន�ផល
ករងរខ�ស់្រសបតមែផនករ ្រគឹះស� នកប៏ានដកេ់ចញ
នូវយុទ�ស�ស�សខគំរ ូ េដើម្បសីេ្រមចបាននូវឧត�មភាព
ករងរ ្រសបតមគុណតៃម�រមួរបស់្រគឹះស� ន ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៧



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៨



ចក�ុវស័ិយេលើស� នភាពឥណទនេនកម�ុជា 

អំពី ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

ផលិតផល និងេសវកម�

អំពី ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ មហនគរ ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៩



      ចក�វុិសយ័េលើស� នភាពមី្រក�ហរិ��  
វត�ុេនកម�ុជា
វបិត�ិជំងឺឆ�ង និងវបិត�ិេសដ�កិច�ទូទងំសកលេលកែដល

បង�េឡើងេដយជងំកូឺវដី-19 បានេធ�ើឲ្យមានករគំរមកំែហង

យ៉ាងខ� ងំបំផុតចំេពះករអភវិឌ្ឍរបស់កម�ុជា ែដលមនិធា� ប់

មានក�ុ ង្របតិបត�ិស�ស�នាសម័យទំេនើបរបស់កម�ុជា

ក�ុងរយៈេពល ៣០ឆា� កំន�ងមក ។ វស័ិយចំនួន ៣ ែដលរង

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�របំផុត គវឺស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយផលិត 

កម�ស្រមាបន់ាេំចញ និងវស័ិយសំណង ់ ែដលរមួចំែណក 

ជាង ៧០ ភាគរយដល់កំេណើ ន និង ៣៩.៤ភាគរយ ដល់

ករងរសរបុ ។ េទះយ៉ាងណាកំេណើ នៃន វស័ិយកសិកម� 

និងធនាគារជាមយួនឹងករេកើនេឡើងៃនករនាេំចញផលិត 

ផលមយួចំនួន ែដលជាលទ�ផលៃនករេធ�ើពិពិធកម�កន�ង 

មកបានជួយ្រទ្រទងដ់ល់វស័ិយេសដ�កិច� ក�ុងេនាះ្រកសួង 

េសដ�កចិ�បានដកេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយវតិ� រកម� េដើម្ប ី
កតប់ន�យករចណំាយេផ្សងៗែដលមនិចបំាច ់េដើម្បផី�ល់

អទិភាពដល់វស័ិយគាពំរ ក�ុងករទបស់� តក់ររកីរលដល

ៃនជំងឺកូវដី-១៩ ែដលរពំឹងថានឹងកំេណើ នធា� កចុ់ះ្រតឹម

្របមាណ -១.៩០% េនឆា� ២ំ០២០ េនះ ។ 

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា 

កប៏ានដកេ់ចញេគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុវតិ� រកម� និង

វធិានករម៉ា្រក�្រប�ង្របយត័� សំេដបេង�ើនសន�នីយភាព

អទិភាព និងយកចិត�ទុកដកក់�ុងករផ�ល់ករអនុេ្រគាះ

ដល់្របជាជន្រកី្រក ែដលរងផលបះ៉ពល់តមរយៈករ 

េរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ។ ្របសិទ�ភាពៃនេគាល 

នេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ងំតមរយៈករបន�ឲ្យ

មានកំេណើ នឥណទន ក្រមតិទបៃនឥណទនមនិ

ដំេណើ រករ និងនិនា� ករថយចុះៃនចំនួនគណនីកដូ៏ចជា

ទកឹ្របាក ់ៃនឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ ។  ទន�មឹនឹងេនះ េយើង

េមើលេឃើញថាករេ្របើ្របាស់បេច�កវទិ្យោឌីជីថលក� យ ជា

្របភពកំេណើ នថ�ីមយួ ែដលស� បន័នីមយួៗកំពុងេធ�ើ
ទំេនើបកម�្របពន័�ទូទត ់ែដលជាេគាលេដចម្បង ដសំ៏ខន់

ស្រមាបត់្រម�វករទីផ្សោរ នងិករអភវិឌ្ឍ្របពន័�ធនាគារ ។ ក�ុង

ទិសេដេនះ្របពន័�ទូទតក់�ុង្រស�ក និងតំបន្់រត�វបាន

អភវិឌ្ឍនិងព្រងីកវសិលភាពជាលំដប សំេដស្រម�ល

្របតិបត�ិករេដះដូរ ករវនិិេយាគ និងពណិជ�កម�េ្រក 

្របេទស ជាពិេសសក�ុងស� នភាពៃនកររក្សោគមា� តសង�ម 

និងកររតឹត្បតិៃនករេធ�ើដំេណើ រឆ�ង្របេទស ។

ករអូសបនា� យៃនជំងឺកូវដី-១៩ បាននាឲំ្យចំណូលរបស់

្របជាពលរដ�មានករថយចុះ ែដលអចបេង�ើនត្រម�វករ

្របាកក់ម� ីេហើយកត� េនះអចេធ�ើឲ្យមានហនិភយ័ចំេពះករ

េទខ�្ីរបាកពី់្រគឹះស� នេ្រកផ�ូវករ ែដលអចរងផលបះ៉ពល់

បែន�មេទៀតដល់លទ�ភាពសង្រតឡបរ់បស់្របជាជន ។   ជា

របូភាពរមួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

កម�ុជា  រមួជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

កប៏ានយកចិត�ទុកដកយ៉់ាង្រប�ង្របយត័� េដយករ្របឹក្សោ

េយាបល់េលើករេ្របើ្របាស់េសវហិរ�� វត�ុ េលើកកម�ស់ 

ករយល់ដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់សធារណ ជន ព្រងឹងកិច�

គាពំរអតិថជិន តមរយៈករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

ឲ្យបានទូលំទូលយ ។

      អំពី ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ មហនគរ ម.ក

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ្រត�វបានបេង�ើត

េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលមយួក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ ែដល

ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុដល់្របជាជន្រកី្រកេនតមជនបទ

នូវឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពជីវតិ និងសហគមន ៍

របស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ ្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុមហនគរ ម.ក ្រត�វបានចុះប�� ីេន

្រកសួងពណិជ�កម�េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ និង

ផា� ស់ប�ូ រពីអង�ករេ្រករដ� ភិបាលេទជា្រក�មហុ៊នឯកជន

ទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក ទទួលបានអជា� បណ� របស់ខ�ួនពីធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា (NBC ឬ The Central bank)  េដើម្ប ី
្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ ែខមថុិនា

ឆា�  ំ២០១៥ ។

េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក ។ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជាសំុប�ូរេឈ� ះ្រសបច្បោប ់ ពី្រគឹះស� ន មហនគរ 

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក (្រក�មហុ៊ន) ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយ 

NBC េនៃថ�ទី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� 

េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។

េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ្របកបអជីវកម� ទទួល

្របាកប់េ�� ើផ�ូវករពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហើយេនៃថ�ទី 

០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ទទួលបានករអនុមតិជាផ�ូវករក�ុង

ករ្របតិបត�ិករម៉ាសីុនេអធីអឹមផងែដរ ។

្រគឹះស� ន្រត�វបានចូលរមួជាចំបងក�ុងករផ�ល់េសវកម�

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានផលិតផលឥណទន បេ�� ើសន្ស ំ ជា

ស�ូល េហើយេសវកម�ទងំេនាះេនែតបន�ផ�ល់ឥណទន

ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក និងមាន្របាកច់ំណូលទប និងសហ

្រគាសតូចៗេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា ។

្រពឹតិ�ករណ៍សខំន់ៗ

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានខិតខំ

បំេពញេបសកកម� របស់ខ�ួនក�ុងករសេ្រមចឲ្យបាននូវ

ករព្រងីក្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន េដើម្បកី� យេទជា្រគឹះស� ន

្របកបអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើ ។ ជាកែ់ស�ងេនៃថ�ទី  ១៧ 

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នទទួលបានអជា� បណ� ផ�ូវករ

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។

• េរៀបចំែកស្រម�ល្របព័ន�អភិបាលកិច�របស់្រគឹះស� ន

ទងំមូលតួយ៉ាងដូចជាៈ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ករងរ 

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ រហូតដល់សខ ្រសបតម

បទប្ប�� តិ�របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រកសួងពណិជ�កម� 

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ និង្រកសួងរមួទងំអជា� ធរ

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

• េរៀបចំធនធានមនុស្ស ពីថា� កេ់លើរហូតដល់ថា� កេ់្រកម 

េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងត្រម�វករ្របតិបត�ិករជាកែ់ស�ង និង

ែផនករយុទ�ស�ស�របស់្រគឹះស� ន ។ ្រគឹះស� នេនែត

រក្សោេគាលជំហរ និងេលើកទឹកចិត� ដល់ករេ្រជើសេរ ើស

ធនធានមនុស្សតមរយៈសិស្ស-និស្សតិ ែដលកំពុង

េនសិក្សោ និងពំុ ទនម់ានបទពិេសធនក៍រងរ េដើម្ប ី
ផ�ល់ឱកសករងរ នងិជួយសង�ម្រសបតមចក�ុវស័ិយ 

របស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ។

• ករេរៀបចំចង្រកងេគាលករណ៍ នីតិវធិី និងេសចក�ី
ែណនាៃំផ�ក�ុងេដើម្បកីំណតប់ទដ� នរមួ ស្រមាបអ់នុវត� 

ពិេសសករព្រងឹងបែន�មេលើ្របព័ន�ៃនករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង ។

• ករេធ�ើទំេនើបកម�្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន េដយេធ�ើ
ករវនិិេយាជិតេលើបណា� ញ េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាព 

សុវត�ិភាព្របពន័� រមួទងំករវនិិេយាគេទេលើម៉ាសីុនេអ

ធីអឹម េដើម្បគីា្ំរទ្របតិបត�ិករ ពិេសសេឆ�ើយតបេទនឹង

ត្រម�វករទីផ្សោរបច�ុប្បន� ។

• ផ�ល់េសវកម�្របកបេដយវជិា� ជីវៈ េដយឆ�ុះប�� ំងនូវ

្របតិបត�ិបុគ�លិកលក�ណៈ អកប្បកិរយិា និង

ករ្រប្រពឹត�ិ េលចេធា� ែប�កពីបុគ�លិកៃនគូ្របកួត្របែជង

េនេលើទីផ្សោរ ។

• បន�អនុវត� និងសេ្រមចឲ្យបាននូវ េគាលករណ៍កំណារ

ពរអតិថិជន (Client Principle Protection) េដើម្ប ី
សេ្រមចឲ្យបានយ៉ាងយូរ្រតឹមឆា� ២ំ០២១ ខងមុខេនះ ។

• ចូលរមួចំែណកក�ុងករអប់រចំំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ 

(Financial Education) េដយសហករជាមយួ

សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ

តមរយៈ្របពន័�បណា� ញសង�ម និងនិេយាជិតរបស់

របស់្រគឹះស� ន ។

• ករចូលរួមសកម�ភាពសង�មតមរយៈករចូលរួម

សងសងស់លេរៀន ជូនដល់កុមារ-កុមារ ី េន

សលបឋមសិក្សោ្រពះជីសុវណ�  រមួជាមយួអង�ករ

ទស្សនពីភពេលក្របចេំខត�កំពងឆ់ា� ងំ េដើម្បជីា

្របេយាជនដ៍ល់កុមារ្រកី្រករស់េនតំបនដ់ច្់រសយាល 

នងិជា្របេយាជនស៍្រមាបមូ់លដ� ន រមួទងំសង�មេផ្សងៗ 

េទៃថ�េ្រកយ ។ 

• សកម�ភាពៃនករដំកូនេឈើេដើម្បរីមួគា� ជួយបរសិ� ន

ៃបតង ។

• សកម�ភាពមនុស្សធមត៌មរយៈករបរចិ� កថវកិជួយ

ដល់្របជាជនែដលរងេ្រគាះេដយទឹកជំនន ់ និងបះ៉ពល់ 

េដយជំងឺកូវដី-១៩ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១០



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១១

      ចក�វុិសយ័េលើស� នភាពមី្រក�ហរិ��  
វត�ុេនកម�ុជា
វបិត�ិជំងឺឆ�ង និងវបិត�ិេសដ�កិច�ទូទងំសកលេលកែដល

បង�េឡើងេដយជងំកូឺវដី-19 បានេធ�ើឲ្យមានករគំរមកំែហង

យ៉ាងខ� ងំបំផុតចំេពះករអភវិឌ្ឍរបស់កម�ុជា ែដលមនិធា� ប់

មានក�ុ ង្របតិបត�ិស�ស�នាសម័យទំេនើបរបស់កម�ុជា

ក�ុងរយៈេពល ៣០ឆា� កំន�ងមក ។ វស័ិយចំនួន ៣ ែដលរង

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�របំផុត គវឺស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយផលិត 

កម�ស្រមាបន់ាេំចញ និងវស័ិយសំណង ់ ែដលរមួចំែណក 

ជាង ៧០ ភាគរយដល់កំេណើ ន និង ៣៩.៤ភាគរយ ដល់

ករងរសរបុ ។ េទះយ៉ាងណាកំេណើ នៃន វស័ិយកសិកម� 

និងធនាគារជាមយួនឹងករេកើនេឡើងៃនករនាេំចញផលិត 

ផលមយួចំនួន ែដលជាលទ�ផលៃនករេធ�ើពិពិធកម�កន�ង 

មកបានជួយ្រទ្រទងដ់ល់វស័ិយេសដ�កិច� ក�ុងេនាះ្រកសួង 

េសដ�កចិ�បានដកេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយវតិ� រកម� េដើម្ប ី
កតប់ន�យករចណំាយេផ្សងៗែដលមនិចបំាច ់េដើម្បផី�ល់

អទិភាពដល់វស័ិយគាពំរ ក�ុងករទបស់� តក់ររកីរលដល

ៃនជំងឺកូវដី-១៩ ែដលរពឹំងថានឹងកំេណើ នធា� កចុ់ះ្រតឹម

្របមាណ -១.៩០% េនឆា� ២ំ០២០ េនះ ។ 

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា 

កប៏ានដកេ់ចញេគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុវតិ� រកម� និង

វធិានករម៉ា្រក�្រប�ង្របយត័� សំេដបេង�ើនសន�នីយភាព

អទិភាព និងយកចិត�ទុកដកក់�ុងករផ�ល់ករអនុេ្រគាះ

ដល់្របជាជន្រកី្រក ែដលរងផលបះ៉ពល់តមរយៈករ 

េរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ។ ្របសិទ�ភាពៃនេគាល 

នេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ងំតមរយៈករបន�ឲ្យ

មានកំេណើ នឥណទន ក្រមតិទបៃនឥណទនមនិ

ដំេណើ រករ និងនិនា� ករថយចុះៃនចំនួនគណនីកដូ៏ចជា

ទកឹ្របាក ់ៃនឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ ។  ទន�មឹនឹងេនះ េយើង

េមើលេឃើញថាករេ្របើ្របាស់បេច�កវទិ្យោឌីជីថលក� យ ជា

្របភពកំេណើ នថ�ីមយួ ែដលស� បន័នីមយួៗកំពុងេធ�ើ
ទំេនើបកម�្របពន័�ទូទត ់ែដលជាេគាលេដចម្បង ដសំ៏ខន់

ស្រមាបត់្រម�វករទីផ្សោរ នងិករអភវិឌ្ឍ្របពន័�ធនាគារ ។ ក�ុង

ទិសេដេនះ្របពន័�ទូទតក់�ុង្រស�ក និងតំបន្់រត�វបាន

អភវិឌ្ឍនិងព្រងីកវសិលភាពជាលំដប សំេដស្រម�ល

្របតិបត�ិករេដះដូរ ករវនិិេយាគ និងពណិជ�កម�េ្រក 

្របេទស ជាពិេសសក�ុងស� នភាពៃនកររក្សោគមា� តសង�ម 

និងកររតឹត្បតិៃនករេធ�ើដំេណើ រឆ�ង្របេទស ។

ករអូសបនា� យៃនជំងឺកូវដី-១៩ បាននាឲំ្យចំណូលរបស់

្របជាពលរដ�មានករថយចុះ ែដលអចបេង�ើនត្រម�វករ

្របាកក់ម� ីេហើយកត� េនះអចេធ�ើឲ្យមានហនិភយ័ចំេពះករ

េទខ�្ីរបាកពី់្រគឹះស� នេ្រកផ�ូវករ ែដលអចរងផលបះ៉ពល់

បែន�មេទៀតដល់លទ�ភាពសង្រតឡបរ់បស់្របជាជន ។   ជា

របូភាពរមួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

កម�ុជា  រមួជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

កប៏ានយកចិត�ទុកដកយ៉់ាង្រប�ង្របយត័� េដយករ្របឹក្សោ

េយាបល់េលើករេ្របើ្របាស់េសវហិរ�� វត�ុ េលើកកម�ស់ 

ករយល់ដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់សធារណ ជន ព្រងឹងកិច�

គាពំរអតិថជិន តមរយៈករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

ឲ្យបានទូលំទូលយ ។

      អំពី ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ មហនគរ ម.ក

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ្រត�វបានបេង�ើត

េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលមយួក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ ែដល

ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុដល់្របជាជន្រកី្រកេនតមជនបទ

នូវឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពជីវតិ និងសហគមន ៍

របស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ ្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់អតិថិជន។

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុមហនគរ ម.ក ្រត�វបានចុះប�� ីេន

្រកសួងពណិជ�កម�េនៃថ�ទី២០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ និង

ផា� ស់ប�ូ រពីអង�ករេ្រករដ� ភិបាលេទជា្រក�មហុ៊នឯកជន

ទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក ទទួលបានអជា� បណ� របស់ខ�ួនពីធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា (NBC ឬ The Central bank)  េដើម្ប ី
្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ ែខមថុិនា

ឆា�  ំ២០១៥ ។

េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក ។ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជាសំុប�ូរេឈ� ះ្រសបច្បោប ់ ពី្រគឹះស� ន មហនគរ 

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក (្រក�មហុ៊ន) ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយ 

NBC េនៃថ�ទី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� 

េនៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។

េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក បានទទួលអជា� បណ� ្របកបអជីវកម� ទទួល

្របាកប់េ�� ើផ�ូវករពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហើយេនៃថ�ទី 

០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ទទួលបានករអនុមតិជាផ�ូវករក�ុង

ករ្របតិបត�ិករម៉ាសីុនេអធីអឹមផងែដរ ។

្រគឹះស� ន្រត�វបានចូលរមួជាចំបងក�ុងករផ�ល់េសវកម�

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានផលិតផលឥណទន បេ�� ើសន្ស ំ ជា

ស�ូល េហើយេសវកម�ទងំេនាះេនែតបន�ផ�ល់ឥណទន

ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក និងមាន្របាកច់ំណូលទប និងសហ

្រគាសតូចៗេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា ។

្រពឹតិ�ករណ៍សខំន់ៗ

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានខិតខំ

បំេពញេបសកកម� របស់ខ�ួនក�ុងករសេ្រមចឲ្យបាននូវ

ករព្រងីក្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន េដើម្បកី� យេទជា្រគឹះស� ន

្របកបអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើ ។ ជាកែ់ស�ងេនៃថ�ទី  ១៧ 

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រគឹះស� នទទួលបានអជា� បណ� ផ�ូវករ

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។

• េរៀបចំែកស្រម�ល្របព័ន�អភិបាលកិច�របស់្រគឹះស� ន

ទងំមូលតួយ៉ាងដូចជាៈ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ករងរ 

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ រហូតដល់សខ ្រសបតម

បទប្ប�� តិ�របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រកសួងពណិជ�កម� 

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ និង្រកសួងរមួទងំអជា� ធរ

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

• េរៀបចំធនធានមនុស្ស ពីថា� កេ់លើរហូតដល់ថា� កេ់្រកម 

េដើម្បេីឆ�ើយតបនឹងត្រម�វករ្របតិបត�ិករជាកែ់ស�ង និង

ែផនករយុទ�ស�ស�របស់្រគឹះស� ន ។ ្រគឹះស� នេនែត

រក្សោេគាលជំហរ និងេលើកទឹកចិត� ដល់ករេ្រជើសេរ ើស

ធនធានមនុស្សតមរយៈសិស្ស-និស្សតិ ែដលកំពុង

េនសិក្សោ និងពំុ ទនម់ានបទពិេសធនក៍រងរ េដើម្ប ី
ផ�ល់ឱកសករងរ នងិជួយសង�ម្រសបតមចក�ុវស័ិយ 

របស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ។

• ករេរៀបចំចង្រកងេគាលករណ៍ នីតិវធិី និងេសចក�ី
ែណនាៃំផ�ក�ុងេដើម្បកីំណតប់ទដ� នរមួ ស្រមាបអ់នុវត� 

ពិេសសករព្រងឹងបែន�មេលើ្របព័ន�ៃនករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង ។

• ករេធ�ើទំេនើបកម�្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន េដយេធ�ើ
ករវនិិេយាជិតេលើបណា� ញ េដើម្បបីេង�ើនសមត�ភាព 

សុវត�ិភាព្របពន័� រមួទងំករវនិិេយាគេទេលើម៉ាសីុនេអ

ធីអឹម េដើម្បគីា្ំរទ្របតិបត�ិករ ពិេសសេឆ�ើយតបេទនឹង

ត្រម�វករទីផ្សោរបច�ុប្បន� ។

• ផ�ល់េសវកម�្របកបេដយវជិា� ជីវៈ េដយឆ�ុះប�� ំងនូវ

្របតិបត�ិបុគ�លិកលក�ណៈ អកប្បកិរយិា និង

ករ្រប្រពឹត�ិ េលចេធា� ែប�កពីបុគ�លិកៃនគូ្របកួត្របែជង

េនេលើទីផ្សោរ ។

• បន�អនុវត� និងសេ្រមចឲ្យបាននូវ េគាលករណ៍កំណារ

ពរអតិថិជន (Client Principle Protection) េដើម្ប ី
សេ្រមចឲ្យបានយ៉ាងយូរ្រតឹមឆា� ២ំ០២១ ខងមុខេនះ ។

• ចូលរមួចំែណកក�ុងករអប់រចំំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ 

(Financial Education) េដយសហករជាមយួ

សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ

តមរយៈ្របពន័�បណា� ញសង�ម និងនិេយាជិតរបស់

របស់្រគឹះស� ន ។

• ករចូលរួមសកម�ភាពសង�មតមរយៈករចូលរួម

សងសងស់លេរៀន ជូនដល់កុមារ-កុមារ ី េន

សលបឋមសិក្សោ្រពះជីសុវណ�  រមួជាមយួអង�ករ

ទស្សនពីភពេលក្របចេំខត�កំពងឆ់ា� ងំ េដើម្បជីា

្របេយាជនដ៍ល់កុមារ្រកី្រករស់េនតំបនដ់ច្់រសយាល 

នងិជា្របេយាជនស៍្រមាបមូ់លដ� ន រមួទងំសង�មេផ្សងៗ 

េទៃថ�េ្រកយ ។ 

• សកម�ភាពៃនករដំកូនេឈើេដើម្បរីមួគា� ជួយបរសិ� ន

ៃបតង ។

• សកម�ភាពមនុស្សធមត៌មរយៈករបរចិ� កថវកិជួយ

ដល់្របជាជនែដលរងេ្រគាះេដយទឹកជំនន ់ និងបះ៉ពល់ 

េដយជំងឺកូវដី-១៩ ។



ទទួលអជា� បណ័� េធ�ើ្របតិបត�កិរ
ជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាល

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

- ទទួលអជា� បណ័� បេណា� ះ 
 អសន� ពីធនាគារជាតិៃន 
 កម�ុជា ្របតិបត�ិករជា  
 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ
- ទទួលវ�ិ� បនប្រត ពី្រកសួង
  ពណិជ�កម�
- ទទួលអជា� បណ័�  េធ�ើ្របតិបត�ិ  
  ករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ។

- បេង�ើនេដើមទុនពី 
 ៥លនដុល� រអេមរកិ
 េទ ១៥លន ដុល� រអេមរកិ
- បំពក្់របពន័�បេច�កវជិា�
 ធនាគារស�ូល

បេង�ើនេដើមទុនពី ១៥លន
ដុល� រអេមរកិ េទ ៣០លន
ដុល� រអេមរកិ

២០២០

- ទទួលអជា� របណ� ជា   
 ្រគឹះស� នទទួល្របាកប់េ�� ើសន្ស ំ
- ទទួលបានករអនុ�� តជាផ�ូវ
 ករ ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា
 ក�ុងករេធ�ើ្របតិបត�ិករ ម៉ាសីុន
 េអធីអឹម

២០១៩

- អតិថិជនសកម� 
 ៧៦.៤៤៧នាក់
- ទឹក្របាកស់របុៃន្របាកក់ម� ី
 ៥៧ លនដុល� រអេមរកិ
- គណៈកមា� ករឥណទនភូមិ
 ចំនួន ៥.៧៩៨នាក់

- ព្រងីកសខរហូតដល់ ៤៤
  ករយិាល័យ េនទូទងំ
 ្របេទស ។ 
- ទទួលបានចំណាតថ់ា� ក់
 ហិរ�� វត�ុដំបូងក្រមតិ BB+ ពី 
 Microfinanza Rating
- បានចបេ់ផ�ើមអនុវត� CPP

      ផលតិផល និងេសវកម�
បច�ុប្បន�េនះ មហនគរ ផ�ល់ជូនផលិតផល និងេសវ

ហិរ�� វត�ុជាេ្រចើនរមួមាន ឥណទនអជីវកម� ឥណទន

្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទនរថយន� ឥណទនម៉ូតូ 

ឥណទនែកលម�េគហដ� ន ឥណទនេគហដ� ន ្រពមទងំ

េសវេផ្សងៗេទៀតជាេ្រចើន។

១. េសវឥណទន

ក. ឥណ�ន�ជីវកម�

ផ�ល់ជូនអតិថិជនក�ុងេគាលបំណងទិញសមា� រ ចបេ់ផ�ើម

អជីវកម� ឬព្រងីកេដើមទុនអជីវកម�សហ្រគាស្រសបច្បោប ់

េដើម្បបីេង�ើន្របាកច់ំណូលបែន�ម ជាដំេណើ រករអចឲ្យ

អជីវកម�មានេស�រភាពរកីចំេ្រមើនេទមុខ ។ ្រគឹះស� នម្ីរក� 

ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានយល់ច្បោស់ពីត្រម�វករ

របស់េលកអ�ក េហើយបានផ�ល់នូវឥណទនអជីវកម� 

ទំហំរហូតដល់ ២០០.០០០.000 េរៀល ឬសមមូល 

៥០.០០០ ដុល� រ ។

ខ. ឥណ�ន��ុម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានេគាល បំណង

ជួយផ�ល់កម�ជីា្រក�ម ស្រមាបអ់តិថិជនែដលមានមុខរបរ

អជីវកម�ខ� តតូច និងអចបេង�ើន្របាកច់ំណូលេដើម្បឲី្យ

ជីវភាព្របេសើរេឡើងជា្របច ំ។

គ. ឥណ�នកសិកម�

េដើម្បចូីលរមួេលើកស�ួយវស័ិយកសិកម�ក�ុង្រស�កឲ្យមានភាព

រកីចេ្រមើន ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន

បេ្រមើជូនេលកអ�ក នូវឥណទនកសិកម�តមត្រម�វករ និង

មានភាពបតែ់បនងយ្រស�លក�ុងករេស�ើកម� ី។ ឥណទន

កសិកម�ផ�ល់ជូនដូចជា៖ ករេធ�ើែ្រសវស្សោ និងែ្រស្របាងំ ករ

ចិ�� ឹមសត� ដំណាំកសិផល និងបរកិ� រកសិកម�ជាេដើម ។

ឃ. ឥណ�នរថយន�

េដើម្បជីួយបំេពញនូវក�ី្រសៃមរបស់េលកអ�ក និងក�ុង្រក�ម

្រគ�សរ ពីរថយន�ដទ៏ំេនើបទនស់មយ័ ្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់ជូននូវេសវកម�

ល�ឥតេខ� ះ និងងយ្រស�លរហ័សទនចិ់ត� ជូនដល់អតិថជិន

ពីឥណទនរថយន� ែដលមានទំហំឥណទនរហូតដល់ 

៣០.០០០ដុល� រ ។

ង. ឥណ�នម៉ូតូ

ជាដំេណាះ្រសយ និងមានភាពងយ្រស�លបំផុត ស្រមាប់

អតិថិជនមានបំណងចងេ់ស�ើកម�ឥីណទនម៉ូតូ ពី្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ្រគឹះស� នបានផ�ល់ជូននូវ

ទំហំឥណទនធំជាងេគ រហូតដល់ ៥.០០០ដុល� រ និង

េសវកម�រហ័សទនចិ់ត�ជូនេលកអ�ក ។

ច. ឥណ�ន��លម���ហ���ន

្រគឹះស� នម ី្រក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានបេង�ើតឥណទន

ែកលម�េគហដ� ន ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ជូនអតថិជិនែដល

្របាថា� ចងប់ានេគហដ� នរស់េនល�ស� ត េពរេពញេដយ

សុភមង�លក�ុង្រគ�សរ ។

ឆ. ឥណ�ន��ហ���ន

ចូរបំេពញក�ី្រសៃម្រគ�សររបស់េលកអ�ក នូវេគហដ� នដ៍

្រសស់ស� តជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ 

ម.ក មានឥណទនទិញេគហដ� ន ស្រមាបជ់ាត្រម�វករ

របស់អតិថិជន ។

២. េសវ្របាក់បេ�� ើសន្ស ំ

ក. គណនីសន��ំទូ�

ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីរបស់េលកអ�ក

បានជា ។ ករសេ្រមចចិត�េបើកគណនីសំៃចជាមយួនឹង  

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក    េលកអ�កនឹងទទួល

បានអ្រតករ្របាកយ៉់ាងល�គួរឱ្យេពញចតិ� េហើយេលកអ�ក

អចេផ�ើជា ្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាកប់ាត និង

ទទួលបានករ្របាកេ់រៀងរល់ែខ អ្រស័យេលើសមតុល្យៃន

្របាកប់េ�� ើ ។

គុណ���ជន៍

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក  ជាកែន�ងែដលផ�ល់

សុវត�ិភាព  និងភាពេជឿទុកចិត�ក�ុងករែថរក្សោសច្់របាក ់ 

ក�ុងចំេណញនិងសន្ស ំ សន្សេំពលេវល ផ�ល់ជូនអ្រត

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១២

ករ្របាកខ់�ស់គួរឱ្យជាទេីពញចតិ� និងផ�ល់ភាពងយ្រស�ល

ក�ុងករ្រគប្់រគងចតែ់ចងធនធានហិរ�� វត�ុ របស់េលក 

អ�ក ។ េលកអ�កអចេ្របើគណនីសន្សទូំេទបានេន្រគប់

ករយិាល័យទងំ៥២សខ ទូទងំ្រគបេ់ខត�-រជធានី ក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េដយមនិចបំាចក់នស់ច្់របាក់

េ្រចើនតមខ�ួនរបស់េលកអ�កេទ ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់

រហូតដល់ ៣.២៥% ក�ុង១ឆា�  ំ។

ខ. គណនីប��ើ�ន�លកំណត់

ជាមយួករេបើកគណនបីេ�� ើមានកលកំណត ់  េន  ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹងទទួលបាន

អ្រតករ្របាកខ់�ស់បំផុតល�ដគ៏ួរជាទីេពញចិត� ទងំ្របាក់

េរៀល ្របាកដុ់ល� រ និង្របាកប់ាត ករ្របាកផ់�ល់ជូនជាជេ្រមើស

តមត្រម�វករជា្របចែំខ និងកលប��បក់លបរេិច�ទ ។

ដក្់របាកស់ន្សេំន មហនគរ កនែ់តេ្រចើន េលកអ�កនឹង

េកើន្របាកេ់ទ�ដង!!!  អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង ១ឆា�  ំ។

គ. គណនីសន��ំ���អ�គត

ករសេ្រមចចតិ�េបើកគណនសីន្សៃំថ�អនាគត ជាមយួ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ   មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹង ទទួលបាន

សុវត�ិភាពខ�ស់ ងយ្រស�លចតែ់ចងសច្់របាកេ់ទតម

ត្រម�វករ េហើយេលកអ�កអចេផ�ើជា្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រ

អេមរកិ ្របាកប់ាតៃថ ជា្របចែំខេទតមត្រម�វករែដល

េលកអ�កចង់សន្សបំនា� ប់ពីករចំណាយក�ុង្រក�ម្រគ�សរ

េដើម្បសីេ្រមចបំណង្របាថា� ដល់្រគ�សរេដយករសន្សទំទួល

បានេនករ្របាកជ់ា្របចែំខ និងកលកំណតេ់ពល

កលបរេិច�ទ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង១ឆា�  ំ។

៣. បណ� េអធីអឹម មហនគរ

ជា្របេភទបណ� បា� ស�ិកេអឡិច្រត�និច ែដលមានឈបី និង

ែខ្សបនា� តសុ់វត�ភិាពខ�ស់ជាមយួបេច�កវទិ្យោចុងេ្រកយ ែដល

េបាះផ្សោយេដយ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

ស្រមាបជូ់នអតិថិជន ក�ុងករេធ�ើ្របតិបត�ិករដក្របាក ់តម 

រយៈម៉ាសីុនេអធីអឹមមហនគរ បាន្រគបទី់កែន�ង្របតិបត�ិ

ករម៉ាសីុន បានយ៉ាងងយ្រស�លរហ័ស និង្របកបេដយ

សុវត�ិភាព េទតមត្រម�វករសច្់របាកស់មរម្យក�ុងករេ្របើ

្របាស់ជា្របចៃំថ�េដយទំនុកចិត�ខ�ស់ ។



      ផលតិផល និងេសវកម�
បច�ុប្បន�េនះ មហនគរ ផ�ល់ជូនផលិតផល និងេសវ

ហិរ�� វត�ុជាេ្រចើនរមួមាន ឥណទនអជីវកម� ឥណទន

្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទនរថយន� ឥណទនម៉ូតូ 

ឥណទនែកលម�េគហដ� ន ឥណទនេគហដ� ន ្រពមទងំ

េសវេផ្សងៗេទៀតជាេ្រចើន។

១. េសវឥណទន

ក. ឥណ�ន�ជីវកម�

ផ�ល់ជូនអតិថិជនក�ុងេគាលបំណងទិញសមា� រ ចបេ់ផ�ើម

អជីវកម� ឬព្រងីកេដើមទុនអជីវកម�សហ្រគាស្រសបច្បោប ់

េដើម្បបីេង�ើន្របាកច់ំណូលបែន�ម ជាដំេណើ រករអចឲ្យ

អជីវកម�មានេស�រភាពរកីចំេ្រមើនេទមុខ ។ ្រគឹះស� នម្ីរក� 

ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានយល់ច្បោស់ពីត្រម�វករ

របស់េលកអ�ក េហើយបានផ�ល់នូវឥណទនអជីវកម� 

ទំហំរហូតដល់ ២០០.០០០.000 េរៀល ឬសមមូល 

៥០.០០០ ដុល� រ ។

ខ. ឥណ�ន��ុម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានេគាល បំណង

ជួយផ�ល់កម�ជីា្រក�ម ស្រមាបអ់តិថិជនែដលមានមុខរបរ

អជីវកម�ខ� តតូច និងអចបេង�ើន្របាកច់ំណូលេដើម្បឲី្យ

ជីវភាព្របេសើរេឡើងជា្របច ំ។

គ. ឥណ�នកសិកម�

េដើម្បចូីលរមួេលើកស�ួយវស័ិយកសិកម�ក�ុង្រស�កឲ្យមានភាព

រកីចេ្រមើន ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន

បេ្រមើជូនេលកអ�ក នូវឥណទនកសិកម�តមត្រម�វករ និង

មានភាពបតែ់បនងយ្រស�លក�ុងករេស�ើកម� ី។ ឥណទន

កសិកម�ផ�ល់ជូនដូចជា៖ ករេធ�ើែ្រសវស្សោ និងែ្រស្របាងំ ករ

ចិ�� ឹមសត� ដំណាំកសិផល និងបរកិ� រកសិកម�ជាេដើម ។

ឃ. ឥណ�នរថយន�

េដើម្បជីួយបំេពញនូវក�ី្រសៃមរបស់េលកអ�ក និងក�ុង្រក�ម

្រគ�សរ ពីរថយន�ដទ៏ំេនើបទនស់មយ័ ្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់ជូននូវេសវកម�

ល�ឥតេខ� ះ និងងយ្រស�លរហ័សទនចិ់ត� ជូនដល់អតិថជិន

ពីឥណទនរថយន� ែដលមានទំហំឥណទនរហូតដល់ 

៣០.០០០ដុល� រ ។

ង. ឥណ�នម៉ូតូ

ជាដំេណាះ្រសយ និងមានភាពងយ្រស�លបំផុត ស្រមាប់

អតិថិជនមានបំណងចងេ់ស�ើកម�ឥីណទនម៉ូតូ ពី្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ្រគឹះស� នបានផ�ល់ជូននូវ

ទំហំឥណទនធំជាងេគ រហូតដល់ ៥.០០០ដុល� រ និង

េសវកម�រហ័សទនចិ់ត�ជូនេលកអ�ក ។

ច. ឥណ�ន��លម���ហ���ន

្រគឹះស� នម ី្រក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានបេង�ើតឥណទន

ែកលម�េគហដ� ន ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ជូនអតថិជិនែដល

្របាថា� ចងប់ានេគហដ� នរស់េនល�ស� ត េពរេពញេដយ

សុភមង�លក�ុង្រគ�សរ ។

ឆ. ឥណ�ន��ហ���ន

ចូរបំេពញក�ី្រសៃម្រគ�សររបស់េលកអ�ក នូវេគហដ� នដ៍

្រសស់ស� តជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ 

ម.ក មានឥណទនទិញេគហដ� ន ស្រមាបជ់ាត្រម�វករ

របស់អតិថិជន ។

២. េសវ្របាក់បេ�� ើសន្ស ំ

ក. គណនីសន��ំទូ�

ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីរបស់េលកអ�ក

បានជា ។ ករសេ្រមចចិត�េបើកគណនីសំៃចជាមយួនឹង  

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក    េលកអ�កនឹងទទួល

បានអ្រតករ្របាកយ៉់ាងល�គួរឱ្យេពញចតិ� េហើយេលកអ�ក

អចេផ�ើជា ្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាកប់ាត និង

ទទួលបានករ្របាកេ់រៀងរល់ែខ អ្រស័យេលើសមតុល្យៃន

្របាកប់េ�� ើ ។

គុណ���ជន៍

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក  ជាកែន�ងែដលផ�ល់

សុវត�ិភាព  និងភាពេជឿទុកចិត�ក�ុងករែថរក្សោសច្់របាក ់ 

ក�ុងចំេណញនិងសន្ស ំ សន្សេំពលេវល ផ�ល់ជូនអ្រត

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៣

ករ្របាកខ់�ស់គួរឱ្យជាទេីពញចតិ� និងផ�ល់ភាពងយ្រស�ល

ក�ុងករ្រគប្់រគងចតែ់ចងធនធានហិរ�� វត�ុ របស់េលក 

អ�ក ។ េលកអ�កអចេ្របើគណនីសន្សទូំេទបានេន្រគប់

ករយិាល័យទងំ៥២សខ ទូទងំ្រគបេ់ខត�-រជធានី ក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េដយមនិចបំាចក់នស់ច្់របាក់

េ្រចើនតមខ�ួនរបស់េលកអ�កេទ ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់

រហូតដល់ ៣.២៥% ក�ុង១ឆា�  ំ។

ខ. គណនីប��ើ�ន�លកំណត់

ជាមយួករេបើកគណនបីេ�� ើមានកលកំណត ់  េន  ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹងទទួលបាន

អ្រតករ្របាកខ់�ស់បំផុតល�ដគ៏ួរជាទីេពញចិត� ទងំ្របាក់

េរៀល ្របាកដុ់ល� រ និង្របាកប់ាត ករ្របាកផ់�ល់ជូនជាជេ្រមើស

តមត្រម�វករជា្របចែំខ និងកលប��បក់លបរេិច�ទ ។

ដក្់របាកស់ន្សេំន មហនគរ កនែ់តេ្រចើន េលកអ�កនឹង

េកើន្របាកេ់ទ�ដង!!!  អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង ១ឆា�  ំ។

គ. គណនីសន��ំ���អ�គត

ករសេ្រមចចតិ�េបើកគណនសីន្សៃំថ�អនាគត ជាមយួ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ   មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹង ទទួលបាន

សុវត�ិភាពខ�ស់ ងយ្រស�លចតែ់ចងសច្់របាកេ់ទតម

ត្រម�វករ េហើយេលកអ�កអចេផ�ើជា្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រ

អេមរកិ ្របាកប់ាតៃថ ជា្របចែំខេទតមត្រម�វករែដល

េលកអ�កចង់សន្សបំនា� ប់ពីករចំណាយក�ុង្រក�ម្រគ�សរ

េដើម្បសីេ្រមចបំណង្របាថា� ដល់្រគ�សរេដយករសន្សទំទួល

បានេនករ្របាកជ់ា្របចែំខ និងកលកំណតេ់ពល

កលបរេិច�ទ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង១ឆា�  ំ។

៣. បណ� េអធីអឹម មហនគរ

ជា្របេភទបណ� បា� ស�ិកេអឡិច្រត�និច ែដលមានឈបី និង

ែខ្សបនា� តសុ់វត�ភិាពខ�ស់ជាមយួបេច�កវទិ្យោចុងេ្រកយ ែដល

េបាះផ្សោយេដយ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

ស្រមាបជូ់នអតិថិជន ក�ុងករេធ�ើ្របតិបត�ិករដក្របាក ់តម 

រយៈម៉ាសីុនេអធីអឹមមហនគរ បាន្រគបទី់កែន�ង្របតិបត�ិ

ករម៉ាសីុន បានយ៉ាងងយ្រស�លរហ័ស និង្របកបេដយ

សុវត�ិភាព េទតមត្រម�វករសច្់របាកស់មរម្យក�ុងករេ្របើ

្របាស់ជា្របចៃំថ�េដយទំនុកចិត�ខ�ស់ ។



      ផលតិផល និងេសវកម�
បច�ុប្បន�េនះ មហនគរ ផ�ល់ជូនផលិតផល និងេសវ

ហិរ�� វត�ុជាេ្រចើនរមួមាន ឥណទនអជីវកម� ឥណទន

្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទនរថយន� ឥណទនម៉ូតូ 

ឥណទនែកលម�េគហដ� ន ឥណទនេគហដ� ន ្រពមទងំ

េសវេផ្សងៗេទៀតជាេ្រចើន។

១. េសវឥណទន

ក. ឥណ�ន�ជីវកម�

ផ�ល់ជូនអតិថិជនក�ុងេគាលបំណងទិញសមា� រ ចបេ់ផ�ើម

អជីវកម� ឬព្រងីកេដើមទុនអជីវកម�សហ្រគាស្រសបច្បោប ់

េដើម្បបីេង�ើន្របាកច់ំណូលបែន�ម ជាដំេណើ រករអចឲ្យ

អជីវកម�មានេស�រភាពរកីចំេ្រមើនេទមុខ ។ ្រគឹះស� នម្ីរក� 

ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានយល់ច្បោស់ពីត្រម�វករ

របស់េលកអ�ក េហើយបានផ�ល់នូវឥណទនអជីវកម� 

ទំហំរហូតដល់ ២០០.០០០.000 េរៀល ឬសមមូល 

៥០.០០០ ដុល� រ ។

ខ. ឥណ�ន��ុម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក មានេគាល បំណង

ជួយផ�ល់កម�ជីា្រក�ម ស្រមាបអ់តិថិជនែដលមានមុខរបរ

អជីវកម�ខ� តតូច និងអចបេង�ើន្របាកច់ំណូលេដើម្បឲី្យ

ជីវភាព្របេសើរេឡើងជា្របច ំ។

គ. ឥណ�នកសិកម�

េដើម្បចូីលរមួេលើកស�ួយវស័ិយកសិកម�ក�ុង្រស�កឲ្យមានភាព

រកីចេ្រមើន ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន

បេ្រមើជូនេលកអ�ក នូវឥណទនកសិកម�តមត្រម�វករ និង

មានភាពបតែ់បនងយ្រស�លក�ុងករេស�ើកម� ី។ ឥណទន

កសិកម�ផ�ល់ជូនដូចជា៖ ករេធ�ើែ្រសវស្សោ និងែ្រស្របាងំ ករ

ចិ�� ឹមសត� ដំណាំកសិផល និងបរកិ� រកសិកម�ជាេដើម ។

ឃ. ឥណ�នរថយន�

េដើម្បជីួយបំេពញនូវក�ី្រសៃមរបស់េលកអ�ក និងក�ុង្រក�ម

្រគ�សរ ពីរថយន�ដទ៏ំេនើបទនស់មយ័ ្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានផ�ល់ជូននូវេសវកម�

ល�ឥតេខ� ះ និងងយ្រស�លរហ័សទនចិ់ត� ជូនដល់អតិថជិន

ពីឥណទនរថយន� ែដលមានទំហំឥណទនរហូតដល់ 

៣០.០០០ដុល� រ ។

ង. ឥណ�នម៉ូតូ

ជាដំេណាះ្រសយ និងមានភាពងយ្រស�លបំផុត ស្រមាប់

អតិថិជនមានបំណងចងេ់ស�ើកម�ឥីណទនម៉ូតូ ពី្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ្រគឹះស� នបានផ�ល់ជូននូវ

ទំហំឥណទនធំជាងេគ រហូតដល់ ៥.០០០ដុល� រ និង

េសវកម�រហ័សទនចិ់ត�ជូនេលកអ�ក ។

ច. ឥណ�ន��លម���ហ���ន

្រគឹះស� នម ី្រក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានបេង�ើតឥណទន

ែកលម�េគហដ� ន ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ជូនអតថិជិនែដល

្របាថា� ចងប់ានេគហដ� នរស់េនល�ស� ត េពរេពញេដយ

សុភមង�លក�ុង្រគ�សរ ។

ឆ. ឥណ�ន��ហ���ន

ចូរបំេពញក�ី្រសៃម្រគ�សររបស់េលកអ�ក នូវេគហដ� នដ៍

្រសស់ស� តជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ 

ម.ក មានឥណទនទិញេគហដ� ន ស្រមាបជ់ាត្រម�វករ

របស់អតិថិជន ។

២. េសវ្របាក់បេ�� ើសន្ស ំ

ក. គណនីសន��ំទូ�

ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីរបស់េលកអ�ក

បានជា ។ ករសេ្រមចចិត�េបើកគណនីសំៃចជាមយួនឹង  

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក    េលកអ�កនឹងទទួល

បានអ្រតករ្របាកយ៉់ាងល�គួរឱ្យេពញចតិ� េហើយេលកអ�ក

អចេផ�ើជា ្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាកប់ាត និង

ទទួលបានករ្របាកេ់រៀងរល់ែខ អ្រស័យេលើសមតុល្យៃន

្របាកប់េ�� ើ ។

គុណ���ជន៍

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក  ជាកែន�ងែដលផ�ល់

សុវត�ិភាព  និងភាពេជឿទុកចិត�ក�ុងករែថរក្សោសច្់របាក ់ 

ក�ុងចំេណញនិងសន្ស ំ សន្សេំពលេវល ផ�ល់ជូនអ្រត

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៤

ករ្របាកខ់�ស់គួរឱ្យជាទេីពញចតិ� និងផ�ល់ភាពងយ្រស�ល

ក�ុងករ្រគប្់រគងចតែ់ចងធនធានហិរ�� វត�ុ របស់េលក 

អ�ក ។ េលកអ�កអចេ្របើគណនីសន្សទូំេទបានេន្រគប់

ករយិាល័យទងំ៥២សខ ទូទងំ្រគបេ់ខត�-រជធានី ក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េដយមនិចបំាចក់នស់ច្់របាក់

េ្រចើនតមខ�ួនរបស់េលកអ�កេទ ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់

រហូតដល់ ៣.២៥% ក�ុង១ឆា�  ំ។

ខ. គណនីប��ើ�ន�លកំណត់

ជាមយួករេបើកគណនបីេ�� ើមានកលកំណត ់  េន  ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹងទទួលបាន

អ្រតករ្របាកខ់�ស់បំផុតល�ដគ៏ួរជាទីេពញចិត� ទងំ្របាក់

េរៀល ្របាកដុ់ល� រ និង្របាកប់ាត ករ្របាកផ់�ល់ជូនជាជេ្រមើស

តមត្រម�វករជា្របចែំខ និងកលប��បក់លបរេិច�ទ ។

ដក្់របាកស់ន្សេំន មហនគរ កនែ់តេ្រចើន េលកអ�កនឹង

េកើន្របាកេ់ទ�ដង!!!  អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង ១ឆា�  ំ។

គ. គណនីសន��ំ���អ�គត

ករសេ្រមចចតិ�េបើកគណនសីន្សៃំថ�អនាគត ជាមយួ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ   មហនគរ ម.ក េលកអ�កនឹង ទទួលបាន

សុវត�ិភាពខ�ស់ ងយ្រស�លចតែ់ចងសច្់របាកេ់ទតម

ត្រម�វករ េហើយេលកអ�កអចេផ�ើជា្របាកេ់រៀល ្របាកដុ់ល� រ

អេមរកិ ្របាកប់ាតៃថ ជា្របចែំខេទតមត្រម�វករែដល

េលកអ�កចង់សន្សបំនា� ប់ពីករចំណាយក�ុង្រក�ម្រគ�សរ

េដើម្បសីេ្រមចបំណង្របាថា� ដល់្រគ�សរេដយករសន្សទំទួល

បានេនករ្របាកជ់ា្របចែំខ និងកលកំណតេ់ពល

កលបរេិច�ទ។ អ្រតករ្របាកខ់�ស់រហូតដល់ ៩.២៥% 

ក�ុង១ឆា�  ំ។

៣. បណ� េអធីអឹម មហនគរ

ជា្របេភទបណ� បា� ស�ិកេអឡិច្រត�និច ែដលមានឈបី និង

ែខ្សបនា� តសុ់វត�ភិាពខ�ស់ជាមយួបេច�កវទិ្យោចុងេ្រកយ ែដល

េបាះផ្សោយេដយ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 

ស្រមាបជូ់នអតិថិជន ក�ុងករេធ�ើ្របតិបត�ិករដក្របាក ់តម 

រយៈម៉ាសីុនេអធីអឹមមហនគរ បាន្រគបទី់កែន�ង្របតិបត�ិ

ករម៉ាសីុន បានយ៉ាងងយ្រស�លរហ័ស និង្របកបេដយ

សុវត�ិភាព េទតមត្រម�វករសច្់របាកស់មរម្យក�ុងករេ្របើ

្របាស់ជា្របចៃំថ�េដយទំនុកចិត�ខ�ស់ ។



សមទិ�ផលសំខន់ៗ របស់្រគឹះស� ន 

សមទិ�ផលឥណទនែដលសេ្រមចបាន

សមទិ�ផល្របាកប់េ�� ើសន្សែំដលសេ្រមចបាន 

ដំេណើ រករ្រគប្់រគងករងរសង�ម 

ក្រមតិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ករព្រងីកតំបន្់របតិបត�ិករ 

ករអបរ់ ំបណ�ុ ះបណា� ល និងកីឡា

អជីវកម�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៥



      សមិទ�ផលសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� ន

េទះបីជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក បានរងនូវ

ផលបះ៉ពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក ៏ ្រគឹះស� នេន

រក្សោ្របាកច់ំេណះ េដើម្បបីន�និរន�ភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនបន�

េទៀត ជាពិេសសករផ�ល់នូវេសវកម�ហិរ�� វត�ុខ� តតូច 

ពិេសសខ� តតូចបំផុតជូនដល់្របជាជន្រកី្រក េដយឈរ

េលើេគាលករណ៍ច្បោបរ់បស់រជរដ� ភបិាល ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា េដើម្បផី�ល់

លទ�ភាពដល់្របជាជន្រក្ីរក អចមានលទ�ភាពស� រមុខរបរ

េឡើងវញិ និងេដើម្បេីលើកស�ួយជីវភាពរស់េន តមរយៈ ករ

បន�ូរបន�យលក�ខណ� ខ�ី្របាក ់ កម�ឥីណទនេដយ្រប�ង 

្របយត័� ករេរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ករស្រម�លករបង់

សង្រតឡប.់.. ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក 

េនែតបន�េលើកទឹកចិត�និងចត់ទុក�អតិថិជនជាៃដគូ

អជីវកម�យូរអែង�ង ។

     សមិទ�ផលឥណទនែដលសេ្រមចបាន
្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុមហនគរ ម.ក ផ�ល់ជូនអតថិជិននូវ

ជេ្រមើសឥណទនជាេ្រចើន្របេភទេទតមត្រម�វករ    ែដល

មានទំហំទឹក្របាករ់ហូតដល់ ២០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ

សមមូល ៥០.០០០ ដុល� រអេមរកិ ដូចជា៖ ឥណទន

អជីវកម� ឥណទន្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទន

រថយន� ឥណទនម៉ូតូ ឥណទនែកលម�េគហដ� ន 

ឥណទនេគហដ� ន ជាមយួបណា� ញ្របតិបត�ិេនតម

បណា� េខត�-្រស�ក មយួចំនួនធំេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា។

២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

៣០.៨៨៨.១១៦

១៤.៦២១.៩១២

៨.៣៨០.១២៣

៦៦៩.៣៤៥

២៥៤.២៧៧

១៣៥.១៧៧

៥០.២៥៤

២.៦៧៤.៥២២

៥៧.៦៧៣.៧២៦

១២៥.៨៦៩.០៧៣

៥៩.៥៨៤.២៩១

៣៤.១៤៩.០០១

២.៧២៧.៥៨១

១.០៣៦.១៧៩

៥៥០.៨៤៦

២០៤.៧៨៥

១០.៨៩៨.៦៧៨

២៣៥.០២០.៤៣៤

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០២០

 ៣៥.១៤៣.១៣០

 ១៨.៨១៧.៥៤១

 ៨.៩៩៩.៦៨៩

 ១.១៦៨.៣៧៣

 ៧២៥.៨៨០

 ១៦៤.២៣៣

 ៦៩.១៩១

 ៣.២១៩.០៤២

 ៦៨.៣០៧.០៧៩

 ១៤០.៥៧២.៥២០

 ៧៥.២៧០.១៦៤

 ៣៥.៩៩៨.៧៥៦

 ៤.៦៧៣.៤៩២

 ២.៩០៣.៥២០

 ៦៥៦.៩៣២

 ២៧៦.៧៦៤

 ១២.៨៧៦.១៦៨

 ២៧៣.២២៨.៣១៦

េគហដ� ន/្រគ�សរ

កសិកម�

ជំនួញ និងពណិជ�កម�

េសវកម�

សំណង់

ដឹកជ��ូ ន

ផលិតកម�

េផ្សងៗ

សរបុ

       សមិទ�ផល្របាក់បេ�� ើសន្សែំដលសេ្រមច
បាន
ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីថ� ីរបស់េលកអ�ក
បានជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន
យ៉ាងងយ្រស�លជាមយួលក�ខណ� ងយៗ និងរហ័ស
ទនច់ិត�ជាមយួករផ�ល់ជូននូវអ្រតករ្របាកខ់�ស់ និង

សុវត�ិភាពសច្់របាក ់ខ�ស់ ។
ករសន្ស ំ ឬវនិិេយាគសច្់របាករ់បស់េលកអ�កជាមយួ 
មហនគរ ជា្របភពចំណូលបែន�មេដយសុវត�ភិាពខ�ស់ និង
ទំនុកចិត� មានកំេណើ នជាេរៀងរល់ៃថ�  េលកអ�កអច
េ្រជើសេរ ើស្របេភទគណនីសន្ស្ំរបាកេ់ន មហនគរ បានតម
ត្រម�វករៃនចំណូល-ចំណាយរបស់េលកអ�ក ។

      ដំេណើ ករ្រគប់្រគងករងរសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានរក្សោភា� បនូ់វ

េគាលករណ៍ែថរក្សោបរសិ� ន និងសង�ម្របកបេដយ

ក្រមតិខ�ស់បំផុត ។ ក�ុងេនាះថា� ក្់រគប្់រគង និងនិេយាជិត

បានចូលរមួក�ុងកម�វធិី  ជាេ្រចើនដូចជា៖ ករដកូំនេឈើ 

ករសងសងស់លេរៀន មូលនិធិកកបាទ្រកហមតម

បណា� េខត�នានា ករចូលរមួរែំលកនូវករលំបាកដល់ ្របជា 

ពលរដ�   ែដលរងផលបះ៉ពល់េដយទឹកជំនន ់ករចូលរមួ 

ជាមយួរជរដ� ភបិាលក�ុងករទបស់� តក់រឆ�ង និងរកីរល 

ដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ជាេដើម ។ល។

      ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
លទ�ផល្រសវ្រជាវ  ្រត�វបានរយករណ៍ជូនគណៈ្រគប្់រគង
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និងគណៈ្រគប្់រគង
ករងរសង�ម ។ បនា� បម់កគណៈ្រគប្់រគងករងរសង�ម 
ផ�ល់េយាបល់េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពីលទ�ផលនិង
កិច�ពិភាក្សោ  នូវរបកគំេហើញ ែដលទកទ់ងនឹងយុទ�ស�ស�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៦

អជីវកម�   េគាលបំណងេដើម្បឲី្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រជាបនូវ
តុល្យភាព ក�ុងករ្របេមើលេមើលចំេពះករអនុវត�ទូេទក�ុង
្រគឹះស� ន េដើម្បឲី្យករសេ្រមចចិត�ក�ុងករ្រគប្់រគង មានករ
សីុសង� កគ់ា� េទនឹងេគាលបំណងរមួរវង្រគឹះស� ន ែផ�ក
សង�ម និងហិរ�� វត�ុ ។ 

      ករព្រងីក្របតិបត�ិករ
េយាងេលើែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន េដើម្បពី្រងីកបណា� ញ
្របតបិត�កិររបស់ខ�ួនឲ្យេកៀក លំេនដ� នរបស់្របជាពលរដ� 
េន្រគបទី់កែន�ងក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានេបើកសខបែន�មចំនួន 
០៣កែន�ង េផ្សងេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០២០ ែដលរមួមាន៖ សខ
្រស�កៃ្រពឈរ-ឃុំៃ្រជេវៀន សខ្រស�ករតនមណ� ល-ឃុំេស�  
និងសខេពធិែសនជយ័-សង� តេ់ចមេច២ ។

ធនធានមនុស្ស្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសជាបន�បនា� ប ់ េដើម្ប ី
បំេពញេសចក�ី្រត�វកររបស់អតិថិជន និងេដើម្បគីា្ំរទដល់
កររកីចេ្រមើនយ៉ាងខ� ងំ របស់្រគឹះស� ន េហើយ្រគះឹស� នបាន
ផ�ល់អទិភាពដល់សិស្សនិស្សតិ ែដលកំពុងេនសិក្សោ និង
ប��បក់រសិក្សោេដើម្បទីទួលបានឱកសករងរ និងបទ 
ពិេសធនក៍រងរផងែដរ ។ គិតមក្រតឹមដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រគឹះស� នមាននិេយាជិតសរបុចំនួន ១.២២២ នាក ់
ែដលជាតួេលខេកើនេឡើងជាងឆា� ២ំ០១៩ ចំនួន៣៧,៧៧% ។

      ករអប់រ ំបណ�ុ ះបណា� ល និងកីឡា
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក  បានដកេ់ចញនូវ
យុទ�ស�ស�ជាអទិភាព ដល់វស័ិយអបរ់ ំ បណ�ុ ះបណា� ល 
ដល់និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� កជ់ា្របច ំក�ុងេគាលបំណង
ផ�ល់ចំេណះដឹង ព្រងឹងសមត�ភាព គុណភាពករងរ 
កដូ៏ចជា្របតិបត�កិរអជីវកម�របស់ខ�ួន ែដលបាននឹងកំពុង
លូតលស់ជាលំដប ់  ្រពមទងំកតប់ន�យនូវកំហុសឆ�ង
ករងរផងែដរ ពិេសសេដើម្បរីក្សោនូវ្រកមសីលធម ៌ មនិ
្រតឹមែតចំេពះអតិថិជនខងក�ុង-ខងេ្រក ែតវកជ៏ាវប្បធម៌
មយួ ស្រមាបជ់ាគំរលូ�ដល់សង�មជាតិទងំមូល ។ ជា
លទ�ផលេនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះ្រគឹះស� នបានចំណាយេលើ
ករបណ�ុ ះបណា� ល នូវទឹក្របាកស់របុ្របមាណ ៤៣.៩៨៩ 

ដុល� រអេមរកិ រមួមាន៖ ករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជិត ថ�ី
ចំនួន ២០៩នាក ់ករបណ�ុ ះបណា� លករងរដំបូងស្រមាប់
និេយាជិតផា� ស់មុខតំែណងចំនួន ២៦៥នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លេលើេគាលករណ៍នីតិវធិី ចំនួន ២៨៣នាក ់
ករបណ�ុ ះបណា� លអភវិឌ្ឍនជ៍នំាញ េនក�ុង្រគះឹស� នចំនួន 
៩៦៩នាក ់ និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ១៦៦នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងទូេទក�ុង្រគឹះស� នមានចំនួន 
១៤៨នាក ់និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ៤០១នាក ់។ សរបុ
ស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង្រគះឹស� នដល់និេយាជតិ
សរបុចំនួន ១.៨៧៤នាក ់ និងបណ�ុ ះបណា� លខងេ្រក
្រគឹះស� នដល់និេយាជិតសរបុមានចំនួន ៥៦៧នាក ់។ 

្របាកប់េ�� ើសន្ស ំ

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

៤.១៧០.៣១៤

១.៤០១.១៧៧

៥.៥៧១.៤៩១

១៦.៨៦៨.៩២០

៥.៦៦៧.៧៦១

២២.៥៣៦.៦៨១

-

-

-

-

-

-

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល



សខេពធិែសនជយ័ - សង� តេ់ចមេច២សខ្រស�ករតនមណ� ល-ឃុំេស� សខ្រស�កៃ្រពឈរ-ឃុំៃ្រជេវៀន

      សមិទ�ផលសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� ន

េទះបីជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក បានរងនូវ

ផលបះ៉ពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក ៏ ្រគឹះស� នេន

រក្សោ្របាកច់ំេណះ េដើម្បបីន�និរន�ភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនបន�

េទៀត ជាពិេសសករផ�ល់នូវេសវកម�ហិរ�� វត�ុខ� តតូច 

ពិេសសខ� តតូចបំផុតជូនដល់្របជាជន្រកី្រក េដយឈរ

េលើេគាលករណ៍ច្បោបរ់បស់រជរដ� ភបិាល ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា េដើម្បផី�ល់

លទ�ភាពដល់្របជាជន្រក្ីរក អចមានលទ�ភាពស� រមុខរបរ

េឡើងវញិ និងេដើម្បេីលើកស�ួយជីវភាពរស់េន តមរយៈ ករ

បន�ូរបន�យលក�ខណ� ខ�ី្របាក ់ កម�ឥីណទនេដយ្រប�ង 

្របយត័� ករេរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ករស្រម�លករបង់

សង្រតឡប.់.. ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក 

េនែតបន�េលើកទឹកចិត�និងចត់ទុក�អតិថិជនជាៃដគូ

អជីវកម�យូរអែង�ង ។

     សមិទ�ផលឥណទនែដលសេ្រមចបាន
្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុមហនគរ ម.ក ផ�ល់ជូនអតថិជិននូវ

ជេ្រមើសឥណទនជាេ្រចើន្របេភទេទតមត្រម�វករ    ែដល

មានទំហំទឹក្របាករ់ហូតដល់ ២០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ

សមមូល ៥០.០០០ ដុល� រអេមរកិ ដូចជា៖ ឥណទន

អជីវកម� ឥណទន្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទន

រថយន� ឥណទនម៉ូតូ ឥណទនែកលម�េគហដ� ន 

ឥណទនេគហដ� ន ជាមយួបណា� ញ្របតិបត�ិេនតម

បណា� េខត�-្រស�ក មយួចំនួនធំេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា។

       សមិទ�ផល្របាក់បេ�� ើសន្សែំដលសេ្រមច
បាន
ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីថ� ីរបស់េលកអ�ក
បានជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន
យ៉ាងងយ្រស�លជាមយួលក�ខណ� ងយៗ និងរហ័ស
ទនចិ់ត�ជាមយួករផ�ល់ជូននូវអ្រតករ្របាកខ់�ស់ និង

សុវត�ិភាពសច្់របាក ់ខ�ស់ ។
ករសន្ស ំ ឬវនិិេយាគសច្់របាករ់បស់េលកអ�កជាមយួ 
មហនគរ ជា្របភពចំណូលបែន�មេដយសុវត�ភិាពខ�ស់ និង
ទំនុកចិត� មានកំេណើ នជាេរៀងរល់ៃថ�  េលកអ�កអច
េ្រជើសេរ ើស្របេភទគណនីសន្ស្ំរបាកេ់ន មហនគរ បានតម
ត្រម�វករៃនចំណូល-ចំណាយរបស់េលកអ�ក ។

      ដំេណើ ករ្រគប់្រគងករងរសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានរក្សោភា� បនូ់វ

េគាលករណ៍ែថរក្សោបរសិ� ន និងសង�ម្របកបេដយ

ក្រមតិខ�ស់បំផុត ។ ក�ុងេនាះថា� ក្់រគប្់រគង និងនិេយាជិត

បានចូលរមួក�ុងកម�វធិី  ជាេ្រចើនដូចជា៖ ករដកូំនេឈើ 

ករសងសងស់លេរៀន មូលនិធិកកបាទ្រកហមតម

បណា� េខត�នានា ករចូលរមួរែំលកនូវករលំបាកដល់ ្របជា 

ពលរដ�   ែដលរងផលបះ៉ពល់េដយទឹកជំនន ់ករចូលរមួ 

ជាមយួរជរដ� ភបិាលក�ុងករទបស់� តក់រឆ�ង និងរកីរល 

ដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ជាេដើម ។ល។

      ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
លទ�ផល្រសវ្រជាវ  ្រត�វបានរយករណ៍ជូនគណៈ្រគប្់រគង
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និងគណៈ្រគប្់រគង
ករងរសង�ម ។ បនា� បម់កគណៈ្រគប្់រគងករងរសង�ម 
ផ�ល់េយាបល់េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពីលទ�ផលនិង
កិច�ពិភាក្សោ  នូវរបកគំេហើញ ែដលទកទ់ងនឹងយុទ�ស�ស�

អជីវកម�   េគាលបំណងេដើម្បឲី្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រជាបនូវ
តុល្យភាព ក�ុងករ្របេមើលេមើលចំេពះករអនុវត�ទូេទក�ុង
្រគឹះស� ន េដើម្បឲី្យករសេ្រមចចិត�ក�ុងករ្រគប្់រគង មានករ
សីុសង� កគ់ា� េទនឹងេគាលបំណងរមួរវង្រគឹះស� ន ែផ�ក
សង�ម និងហិរ�� វត�ុ ។ 

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៧

      ករព្រងីក្របតិបត�ិករ
េយាងេលើែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន េដើម្បពី្រងីកបណា� ញ
្របតិបត�កិររបស់ខ�ួនឲ្យេកៀក លំេនដ� នរបស់្របជាពលរដ� 
េន្រគបទ់ីកែន�ងក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានេបើកសខបែន�មចំនួន 
០៣កែន�ង េផ្សងេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០២០ ែដលរមួមាន៖ សខ
្រស�កៃ្រពឈរ-ឃុំៃ្រជេវៀន សខ្រស�ករតនមណ� ល-ឃុំេស�  
និងសខេពធិែសនជយ័-សង� តេ់ចមេច២ ។

ធនធានមនុស្ស្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសជាបន�បនា� ប ់ េដើម្ប ី
បំេពញេសចក�ី្រត�វកររបស់អតិថិជន និងេដើម្បគីា្ំរទដល់
កររកីចេ្រមើនយ៉ាងខ� ងំ របស់្រគឹះស� ន េហើយ្រគះឹស� នបាន
ផ�ល់អទិភាពដល់សិស្សនិស្សតិ ែដលកំពុងេនសិក្សោ និង
ប��បក់រសិក្សោេដើម្បទីទួលបានឱកសករងរ និងបទ 
ពិេសធនក៍រងរផងែដរ ។ គិតមក្រតឹមដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រគឹះស� នមាននិេយាជិតសរបុចំនួន ១.២២២ នាក ់
ែដលជាតួេលខេកើនេឡើងជាងឆា� ២ំ០១៩ ចំនួន៣៧,៧៧% ។

      ករអប់រ ំបណ�ុ ះបណា� ល និងកីឡា
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក  បានដកេ់ចញនូវ
យុទ�ស�ស�ជាអទិភាព ដល់វស័ិយអបរ់ ំ បណ�ុ ះបណា� ល 
ដល់និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� កជ់ា្របច ំក�ុងេគាលបំណង
ផ�ល់ចំេណះដឹង ព្រងឹងសមត�ភាព គុណភាពករងរ 
កដូ៏ចជា្របតិបត�កិរអជីវកម�របស់ខ�ួន ែដលបាននឹងកំពុង
លូតលស់ជាលំដប ់  ្រពមទងំកតប់ន�យនូវកំហុសឆ�ង
ករងរផងែដរ ពិេសសេដើម្បរីក្សោនូវ្រកមសីលធម ៌ មនិ
្រតឹមែតចំេពះអតិថិជនខងក�ុង-ខងេ្រក ែតវកជ៏ាវប្បធម៌
មយួ ស្រមាបជ់ាគំរលូ�ដល់សង�មជាតិទងំមូល ។ ជា
លទ�ផលេនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះ្រគឹះស� នបានចំណាយេលើ
ករបណ�ុ ះបណា� ល នូវទឹក្របាកស់របុ្របមាណ ៤៣.៩៨៩ 

ដុល� រអេមរកិ រមួមាន៖ ករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជិត ថ�ី
ចំនួន ២០៩នាក ់ករបណ�ុ ះបណា� លករងរដំបូងស្រមាប់
និេយាជិតផា� ស់មុខតំែណងចំនួន ២៦៥នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លេលើេគាលករណ៍នីតិវធិី ចំនួន ២៨៣នាក ់
ករបណ�ុ ះបណា� លអភវិឌ្ឍនជ៍នំាញ េនក�ុង្រគះឹស� នចំនួន 
៩៦៩នាក ់ និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ១៦៦នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងទូេទក�ុង្រគឹះស� នមានចំនួន 
១៤៨នាក ់និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ៤០១នាក ់។ សរបុ
ស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង្រគះឹស� នដល់និេយាជតិ
សរបុចំនួន ១.៨៧៤នាក ់ និងបណ�ុ ះបណា� លខងេ្រក
្រគឹះស� នដល់និេយាជិតសរបុមានចំនួន ៥៦៧នាក ់។ 



      សមិទ�ផលសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� ន

េទះបីជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក បានរងនូវ

ផលបះ៉ពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក ៏ ្រគឹះស� នេន

រក្សោ្របាកច់ំេណះ េដើម្បបីន�និរន�ភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនបន�

េទៀត ជាពិេសសករផ�ល់នូវេសវកម�ហិរ�� វត�ុខ� តតូច 

ពិេសសខ� តតូចបំផុតជូនដល់្របជាជន្រកី្រក េដយឈរ

េលើេគាលករណ៍ច្បោបរ់បស់រជរដ� ភបិាល ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា និងសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា េដើម្បផី�ល់

លទ�ភាពដល់្របជាជន្រក្ីរក អចមានលទ�ភាពស� រមុខរបរ

េឡើងវញិ និងេដើម្បេីលើកស�ួយជីវភាពរស់េន តមរយៈ ករ

បន�ូរបន�យលក�ខណ� ខ�ី្របាក ់ កម�ឥីណទនេដយ្រប�ង 

្របយត័� ករេរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ ករស្រម�លករបង់

សង្រតឡប.់.. ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក 

េនែតបន�េលើកទឹកចិត�និងចត់ទុក�អតិថិជនជាៃដគូ

អជីវកម�យូរអែង�ង ។

     សមិទ�ផលឥណទនែដលសេ្រមចបាន
្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុមហនគរ ម.ក ផ�ល់ជូនអតថិជិននូវ

ជេ្រមើសឥណទនជាេ្រចើន្របេភទេទតមត្រម�វករ    ែដល

មានទំហំទឹក្របាករ់ហូតដល់ ២០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ

សមមូល ៥០.០០០ ដុល� រអេមរកិ ដូចជា៖ ឥណទន

អជីវកម� ឥណទន្រក�ម ឥណទនកសិកម� ឥណទន

រថយន� ឥណទនម៉ូតូ ឥណទនែកលម�េគហដ� ន 

ឥណទនេគហដ� ន ជាមយួបណា� ញ្របតិបត�ិេនតម

បណា� េខត�-្រស�ក មយួចំនួនធំេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា។

       សមិទ�ផល្របាក់បេ�� ើសន្សែំដលសេ្រមច
បាន
ឥឡូវេនះេលកអ�កអចេស�ើសំុេបើកគណនីថ� ីរបស់េលកអ�ក
បានជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាន
យ៉ាងងយ្រស�លជាមយួលក�ខណ� ងយៗ និងរហ័ស
ទនច់ិត�ជាមយួករផ�ល់ជូននូវអ្រតករ្របាកខ់�ស់ និង

សុវត�ិភាពសច្់របាក ់ខ�ស់ ។
ករសន្ស ំ ឬវនិិេយាគសច្់របាករ់បស់េលកអ�កជាមយួ 
មហនគរ ជា្របភពចំណូលបែន�មេដយសុវត�ភិាពខ�ស់ និង
ទំនុកចិត� មានកំេណើ នជាេរៀងរល់ៃថ�  េលកអ�កអច
េ្រជើសេរ ើស្របេភទគណនីសន្ស្ំរបាកេ់ន មហនគរ បានតម
ត្រម�វករៃនចំណូល-ចំណាយរបស់េលកអ�ក ។

      ដំេណើ ករ្រគប់្រគងករងរសង�ម
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានរក្សោភា� បនូ់វ

េគាលករណ៍ែថរក្សោបរសិ� ន និងសង�ម្របកបេដយ

ក្រមតិខ�ស់បំផុត ។ ក�ុងេនាះថា� ក្់រគប្់រគង និងនិេយាជិត

បានចូលរមួក�ុងកម�វធិី  ជាេ្រចើនដូចជា៖ ករដកូំនេឈើ 

ករសងសងស់លេរៀន មូលនិធិកកបាទ្រកហមតម

បណា� េខត�នានា ករចូលរមួរែំលកនូវករលំបាកដល់ ្របជា 

ពលរដ�   ែដលរងផលបះ៉ពល់េដយទឹកជំនន ់ករចូលរមួ 

ជាមយួរជរដ� ភបិាលក�ុងករទបស់� តក់រឆ�ង និងរកីរល 

ដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ជាេដើម ។ល។

      ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
លទ�ផល្រសវ្រជាវ  ្រត�វបានរយករណ៍ជូនគណៈ្រគប្់រគង
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និងគណៈ្រគប្់រគង
ករងរសង�ម ។ បនា� បម់កគណៈ្រគប្់រគងករងរសង�ម 
ផ�ល់េយាបល់េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពីលទ�ផលនិង
កិច�ពិភាក្សោ  នូវរបកគំេហើញ ែដលទកទ់ងនឹងយុទ�ស�ស�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៨

អជីវកម�   េគាលបំណងេដើម្បឲី្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រជាបនូវ
តុល្យភាព ក�ុងករ្របេមើលេមើលចំេពះករអនុវត�ទូេទក�ុង
្រគឹះស� ន េដើម្បឲី្យករសេ្រមចចិត�ក�ុងករ្រគប្់រគង មានករ
សីុសង� កគ់ា� េទនឹងេគាលបំណងរមួរវង្រគឹះស� ន ែផ�ក
សង�ម និងហិរ�� វត�ុ ។ 

      ករព្រងីក្របតិបត�ិករ
េយាងេលើែផនករអជីវកម�របស់ខ�ួន េដើម្បពី្រងីកបណា� ញ
្របតបិត�កិររបស់ខ�ួនឲ្យេកៀក លំេនដ� នរបស់្របជាពលរដ� 
េន្រគបទី់កែន�ងក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បានេបើកសខបែន�មចំនួន 
០៣កែន�ង េផ្សងេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០២០ ែដលរមួមាន៖ សខ
្រស�កៃ្រពឈរ-ឃុំៃ្រជេវៀន សខ្រស�ករតនមណ� ល-ឃុំេស�  
និងសខេពធិែសនជយ័-សង� តេ់ចមេច២ ។

ធនធានមនុស្ស្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសជាបន�បនា� ប ់ េដើម្ប ី
បំេពញេសចក�ី្រត�វកររបស់អតិថិជន និងេដើម្បគីា្ំរទដល់
កររកីចេ្រមើនយ៉ាងខ� ងំ របស់្រគឹះស� ន េហើយ្រគះឹស� នបាន
ផ�ល់អទិភាពដល់សិស្សនិស្សតិ ែដលកំពុងេនសិក្សោ និង
ប��បក់រសិក្សោេដើម្បទីទួលបានឱកសករងរ និងបទ 
ពិេសធនក៍រងរផងែដរ ។ គិតមក្រតឹមដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា�  ំ
២០២០ ្រគឹះស� នមាននិេយាជិតសរបុចំនួន ១.២២២ នាក ់
ែដលជាតួេលខេកើនេឡើងជាងឆា� ២ំ០១៩ ចំនួន៣៧,៧៧% ។

      ករអប់រ ំបណ�ុ ះបណា� ល និងកីឡា
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ  ម.ក  បានដកេ់ចញនូវ
យុទ�ស�ស�ជាអទិភាព ដល់វស័ិយអបរ់ ំ បណ�ុ ះបណា� ល 
ដល់និេយាជិត្រគបលំ់ដបថ់ា� កជ់ា្របច ំក�ុងេគាលបំណង
ផ�ល់ចំេណះដឹង ព្រងឹងសមត�ភាព គុណភាពករងរ 
កដូ៏ចជា្របតិបត�កិរអជីវកម�របស់ខ�ួន ែដលបាននឹងកំពុង
លូតលស់ជាលំដប ់  ្រពមទងំកតប់ន�យនូវកំហុសឆ�ង
ករងរផងែដរ ពិេសសេដើម្បរីក្សោនូវ្រកមសីលធម ៌ មនិ
្រតឹមែតចំេពះអតិថិជនខងក�ុង-ខងេ្រក ែតវកជ៏ាវប្បធម៌
មយួ ស្រមាបជ់ាគំរលូ�ដល់សង�មជាតិទងំមូល ។ ជា
លទ�ផលេនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនះ្រគឹះស� នបានចំណាយេលើ
ករបណ�ុ ះបណា� ល នូវទឹក្របាកស់របុ្របមាណ ៤៣.៩៨៩ 

ដុល� រអេមរកិ រមួមាន៖ ករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជិត ថ�ី
ចំនួន ២០៩នាក ់ករបណ�ុ ះបណា� លករងរដំបូងស្រមាប់
និេយាជិតផា� ស់មុខតំែណងចំនួន ២៦៥នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លេលើេគាលករណ៍នីតិវធិី ចំនួន ២៨៣នាក ់
ករបណ�ុ ះបណា� លអភវិឌ្ឍនជ៍នំាញ េនក�ុង្រគះឹស� នចំនួន 
៩៦៩នាក ់ និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ១៦៦នាក ់ ករ
បណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងទូេទក�ុង្រគឹះស� នមានចំនួន 
១៤៨នាក ់និងខងេ្រក្រគឹះស� នចំនួន ៤០១នាក ់។ សរបុ
ស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង្រគះឹស� នដល់និេយាជតិ
សរបុចំនួន ១.៨៧៤នាក ់ និងបណ�ុ ះបណា� លខងេ្រក
្រគឹះស� នដល់និេយាជិតសរបុមានចំនួន ៥៦៧នាក ់។ 

វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីេគាលករណ៍ករពរអតិថិជន វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីេសវេអធីអឹម

វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពី្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល



រចនាសម�ន័�ៃនករ្រគប្់រគង

ទិដ�ភាពទូេទៃនអភបិាលកិច�

អំពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

្របវត�ិសេង�ប្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

របាយករណ៍ហនិភយ័ និង្របតិបត�ិតម

អភិបាលកិច�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៩



រចនាសម�័ន�ៃនករ្រគប់្រគង

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២០
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      ទិដ�ភាពទូេទៃនអភិបាលកិច�
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក បាននឹងកំពុង  

ព្រងឹងអត�ភាពរបស់ខ�ួនបែន�មេទៀតមានជាអទិ៍ អភបិាល 

កចិ� ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល នងិគណៈ្រគប្់រគង្រគបន់ាយក ដ� ន

សុទ�ែតជាធនធានមនុស្ស ែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ 

មានបទពិេសធនក៍រងរេនេលើវស័ិយធនាគារ និងហិរ��  

វត�ុជាេ្រចើនឆា�  ំ។

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលមានសមាជិក-សមាជិក សរបុ

ចំនួន ០៧របូ  ែដលដឹកនាេំដយ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ចំនួនមយួរបូ  ទទួលខុស្រត�វេលើអភបិាលក្រមតិខ�ស់របស់

្រគឹះស� ន បានកំណតទិ់សេដយុទ�ស�ស�េដើម្ប្ីរបកួត 

្របែជងេនេលើទផី្សោរហរិ�� វត�ុ ក�ុងេនាះ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបាន

េរៀបចំបេង�ើតគណៈកមា� ធិករចំនួន  ០៧  េដើម្បេីមើលករ 

ខុស្រត�វេលើ្របតិបត�ិជា្របចរំមួមាន៖ 

ក- គណៈកមា� ធិករក្រមតិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

១- គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របតិបត�ិតម 

Risk Management and Compliance Committee   

(RMCC) ែដលមានសមាសភាពដូចខងេ្រកម៖

 • េលក េសភាន ់ែច្រត ្របធាន

 • េលក ជួន សុផល សមាជិក

 • េលក្រសី Marasigan Marjorie សមាជិក

 • នាយក្របតិបត�ិ្រគប្់រគងហនិភយ័ េលខធិករ

២- គណៈកមា� ធិករសវនកម� Audit Committee (AC) 

ែដលមានសមាសភាពដូចខងេ្រកម៖

 • េលក េជៀម គីមហួ ្របធាន

 • េលក ជួន សុផល សមាជិក

 • េលក្រសី Marasigan Marjorie សមាជិក

 • នាយក្របតិបត�ិសវនកម�ៃផ�ក�ុង េលខធិករ

៣- គណៈកមា� ធិករែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ (Remuner

ation & Nomination Committee (RNC)  ែដលមាន

សមាសភាពដូចខងេ្រកម៖

 • េលក សូ៊ វណ� ថន ្របធាន

 • េលក ឈុន សុភ�័ក� សមាជិក

 • េលក ជួន សុផល សមាជិក

 • នាយក្របតិបត�ិអភបិាលកិច� េលខធិករ

ខ- គណៈកមា� ធិករក្រមតិថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់

 • គណៈកមា� ធិករ្របតបិត� ិExecutive Committee (EC)

 • គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ Manage

ment Committee (MANCOM)

 • គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� និងអកម� 

Asset / Liability Management Committee (ALCO)

 • គណៈកមា� ធកិរឥណទន Credit Committee (CC)

 • គណៈកមា� ធិករបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន Information 

Technology Steering Committee (IT-Steering)

 • គណៈកមា� ធិករធនធានមនុស្ស Human 

Resource Committee (HRC)

 • គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងករងរសង�ម Social 

Performance Management (SPM)

េយើងេប�ជា� ព្រងឹងេលើករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្សរបស់េយើង

ឲ្យបានល�បំផុត ែដលជាអទិភាពស�ូលៃនអភបិាលកិច� 

របស់េយើង ។

     អំពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលេនបេ្រមើករក�ុងអំឡុង

ករយិបរចិ�ទ និងរហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍

េនះមានរយនាមដូចខងេ្រកម ៖

• េលក ឈុន វណ� រ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

• េលក ឈុន សុភ�័ក� អភបិាល

• េលក ជួន សុផល អភបិាល

• េលក្រសី Marasigan Margorie អភបិាល

• េលក េជៀម គឹមហួរ អភបិាលឯករជ្យ

• េលក េសភាន ់ែច្រត អភបិាលឯករជ្យ 

• េលក សូ៊ វណ� ថន អភបិាលឯករជ្យ      

តមលក�ខន�ិកៈបានប�� កថ់ា សមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល ទទួលខុស្រត�វេលើករកំណតយុ់ទ�ស�ស� និង

្រគប្់រគងរល់្របតិបត�ិករអជីវកម� េដើម្បជីា្របេយាជនដ៍៏

ខ�ងខ់�ស់របស់្រគឹះស� ន ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២១



ជនជាតិែខ�រ ។ េលកបានចូលរមួជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៃន្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ និងក� យេទជា

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនៃថ�ទី២៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៩  ។  េលកបាន

ប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រតពណិជ�ស�ស� ពីសកលវទិ្យោល័យម៉ាកសី (Massey 

University) និងស�� ប្រតែផ�កពណិជ�ស�ស� ពីវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោ 

Manukau Institute of Technology ។ 

េលក ឈនុ វណ� រ
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកជាអគ�នាយក្របតិបត�ិ េហើយបានចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ ។ 

េលកបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ ពីសកលវទិ្យោល័យជាតិ

្រគប្់រគង និងបរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�អងេ់គ�ស ពីសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�

ភ�េំពញ េលើសពេីនះេទេទៀត េលកបានចូលរមួវគ�សិក្សោជាេ្រចើន ទកទ់ងនឹង

ករ្រគប្់រគង ភាពជាអ�កដឹកនា ំនិងវគ�ជំនាញជាេ្រចើនេទៀតក�ុងវស័ិយហរិ�� វត�ុ 

ទងំេនក�ុង្របេទស នងិេ្រក្របេទសដូចជា៖ ្របេទសសិង�បុរ ី្របេទសហ�លីីពនី

ជាេដើម ។ េលកគឺជាស� បនិក្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ។េលក ឈនុ សភុ័�ក�
អភបិាល

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកបានប��បប់រ�ិ� ប្រត ្រគប្់រគងពណិជ�កម� េនសកល

វទិ្យោល័យពណិជ�ស�ស� េនឆា� ១ំ៩៧៥ ។ េលកមានបទពិេសធនេ៍ធ�ើជា

្របធានករយិាល័យពណិជ�កម�្រស�កេកះធំ ពីឆា� ១ំ៩៧៩ ដល់ឆា� ១ំ៩៩២ និង

ធា� បប់េ្រមើករងរក�ុងមុខតំែណងជា្របធានគណេនយ្យករ ជាជំនួយករ

នាយកចតក់រទូេទ ជា្របធានហិរ�� វត�ុ ជាអគ�នាយករង ជាអគ�នាយក េន

្រគះឹស� នម្ីរក� ហរិ�� វត�ុ ។ េលកកធ៏ា� បប់ានទទួលករហ�កឹហ�នឺជំនាញ្រគប្់រគង 

េនទី្រក�ង MANCHESTER  សហរដ�អេមរកិ  និងទទួលបានករហ�ឹកហ�ឺនក�ុង

វគ�េផ្សងៗេទៀតេន្របេទសហ�ីលីពីន និង្របេទសេវៀតណាម   ។ េនក�ុង្របេទស

េលកធា� បប់ានចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះ បណា� លជនំាញ្រគប្់រគងហរិ�� វត�ុ ជំនាញ

្រគប្់រគង្របតិបត�ិករធនាគារ និងគណេនយ្យ ។ បច�ុប្បន�េលកជាទី្របឹក្សោ

អគ�នាយក្របតបិត� ិនងិជាសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ៃន្រគឺះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក.។

េលក ជួន សផុល
អភបិាល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២២



ជនជាតិែខ�រ ។ េលកបានចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៃន្រគឹះស� នម្ីរក� 

ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ក�ុងែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានតួនាទីេលើកិច�ករ

សវនកម�ឯករជ្យ ករអនុវត�ស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិកម�ុជា និង

សរេពើពន� ។ េលកបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ពី CamED 

Business School នាែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១១ និងជាសមាជិករបស់ ACCA នា

ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១២ ។ េលកកប៏ានប��បវ់គ�សិក្សោកំរតិជំនាញ 

CFA (Chartered Financial Analyst) ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ បច�ុប្បន�េលកទទួលបន

ទុកជា្របធានគណៈកមា� ធិករ សវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក ។

េលក េជៀម គីមហួ
អភបិាលឯករជ្យ

ជនជាតិហ�ីលីពីន ។ េលក្រសីទទួលបានស�� ប្រត MBA: National College 

of Business Administration, Philippines ឆា� ១ំ៩៨៦ េលក្រសីទទួលបាន
បរ�ិ� ប្រត Bachelor of Science in Agriculture: Gregorio Araneta Universi

ty Foundation, Caloocan City, Philippines ។ េលក្រសីធា� បប់េ្រមើករងរ
ជានាយកចតក់រេន Center for Agriculture And Rural Development 

(CARD) Myanmar Micro finance Institution  ទី្រក�ងយ៉ាងហ�ូន ្របេទសភូមា 
េហើយកធ៏ា� បប់េ្រមើករងរ ជា នាយកចតក់រេន Center for Agriculture and 

Rural Development (CARD) Inc ។ េនឆា�  ំ២០០៨-២០១១ េលក្រសីធា� ប់
បេ្រមើករងរជានាយិកៃន International Group, Oikocredit Philippines, 

Unit 503 Transorient Maritime Building #66 Timog Avenue, Brgy  Sacred 

HeartQuezon City, Philippines ជាទី្របឹក្សោ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេ្រកឌីត និង
ជានាយក្របច្ំរបេទសកម�ុជារបស់ World Relief, 7E Baltimore St, 

Baltimore, MD 21202, USA ។ បច�ុប្បន�េលក្រសីេធ�ើជាអ�កពិេ្រគាះេយាបល់ និង
ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ។

អ�ក្រស ីMARASIGAN MARJORIE

អភបិាល

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកជាសមាជិកសមាគមវជិា� ជីវៈគណេណយ្យករ (ACCA) េន

ឆា� ២ំ០១៦ ។ ពីឆា� ២ំ០០៣ ដល់ឆា� ២ំ០០៥ េលកបានប��បប់រ�ិ� ប្រត ្រគប្់រគង

ពណិជ�កម� េន្របទសជប៉ុន ។ ពីឆា� ១ំ៩៩៣ ដល់ឆា� ១ំ៩៩៧ េលកបានប��ប់

បរ�ិ� ប្រត ជានខ់�ស់្រគប្់រគងពណិជ�កម� េន្របេទសកម�ុជា ។ េលកធា� បប់េ្រមើ 

ករងរជា សវនករជានខ់�ស់ ស�ស� ចរ្យ ្របធាននាយកដ� នគណេនយ្យ ្របធាន

នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ ្របធានែផនករហិរ�� វត�ុ អ�កវភិាគ និងជារតនាគារកិ 

ទី្របឹក្សោហិរ�� វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យ និង្រក�មហុ៊នឯកជនមយួចំនួន េហើយ

េលកធា� បជ់ាទី្របឹក្សោហិរ�� វត�ុ World Bank, Water and Sanitary Program និង

ធា� បជ់ាអគ�នាយក ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអជីវកម�ផា� ល់ខ�ួន Growth 

Greems Pte.; Ltd. and SREEAL Co.; Ltd. ។ េលកកធ៏ា� បេ់ធ�ើជាចងហ� ង

កែសត Hot Page Magazine Cambodia ។ បច�ុប្បន�េលក្រត�វបានែតងតងំជា

អភបិាលឯករជ្យ ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

ទទួលបន�ុកជា្របធានគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របតិបត�ិតម ។

េលក េសភាន់ ែច្រត
អភបិាលឯករជ្យ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៣



ជនជាតិែខ�រ ។ ឆា� ១ំ៩៨៦ ដល់ឆា� ១ំ៩៩៨ េលកបានប��បក់រសិក្សោេន

វទិ្យោស� នធនាគារ ៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ពីឆា� ២ំ០១១ ដល់ឆា� ២ំ០១៣ 

េលកបានប��បក់រសិក្សោេន សកលវទិ្យោល័យចេ្រមើនពហុបេច�កវទិ្យោ េដយ

ទទួលបានបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ឯកេទសរដ�បាលសធារណៈ ។ េលកធា� ប់

បេ្រមើករងរជា ម�ន�ីឥណទន ្របធានម�ន�ីឥណទន ្របធានធនាគារ្រស�ក 

អនុ្របធានែផ�កឥណទន  គណេនយ្យករ សវនករៃផ�ក�ុង េហរ�� ិក អ�កស្រមប 

ស្រម�លករងរឥណទនេខត� ្របធានសខ ជានាយកនាយកដ� នធនធាន 

មនុស្ស នងិជា្របធាននាយកដ� នធនធានមនុស្ស  នងិជានាយក្របតបិត�ធិនធាន 

មនុស្ស េនអង�ករេ្រករដ� ភបិាល និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុមយួចំនួន ។ 

បច�ុប្បន�េលក្រត�វបានែតងតងំជាអភបិាលឯករជ្យ ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

មហនគរ ម.ក េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ទទួលបន�ុកជា្របធានគណៈកមា� ធិករ

ែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ ។

េលក ស៊ ូវណ� ថន
អភបិាលឯករជ្យ

       គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
អគ�នាយក្របតិបត�ិ ជាអ�កែតងតងំ និងដឹកនាគំណៈកមា�  
ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ែដលរមួមានសមាសភាពពី្រគប់
នាយកដ� នជំនាញ នងិសមាសភាពដៃទែដលេលកយល់េឃើញ
ថាសម្រសប ។ កិច�្របជំុគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 
្រត�វបានកំណតក់លបរេិច�ទ ្របជំុេនេរៀង រល់ៃថ�ទី០៥ ៃនែខ
នីមយួៗ េដយទទួលខុស្រត�វេទេលើ ៖
• កំណតេ់គាលេដយុទ�ស�ស� និងរបាយករណ៍្របចឆំា� ំ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• កំណត ់ និងផ�ួចេផ�ើមយុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• ផ�ល់អនុសសនស៍�ីពីករផា� ស់ប�ូរយុទ�ស�ស� ឬេគាល 

នេយាបាយ របស់្រគឹះស� នែដលមាន្រសប ់។ 
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិញនូវលទ�ផល ៃនករអនុវត�្របចែំខ 

េធៀបនឹងែផនករអជីវកម� ែផនករថវកិ និងផ�ល់
អនុសសនស៍្រមាប ់ ករផា� ស់ប�ូរ/សកម�ភាព ែកត្រម�វ
ស្រមាបអ់នុវត�បន� ។

• ពនិតិ្យេមើលេឡើងវញិេដើម្បពីភិាក្សោ និងផ�ល់ករែណនាអំំពី
របាយករណ៍្របតិបត�ិករ្របចែំខ ែដល្រត�វបង� ញក�ុង
គណៈកមា� ធិករែដលទទួលបានពីរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
ឬរបាយករណ៍អជីវកម� ។

• ផ�ល់ជាេយាបល់ដល់ អគ�នាយក្របតិបត� ិ េលើធាតុទងំឡាយ
ណាែដលអចមានឥទ�ិពល    ឬផលបះ៉ពល់មកេលើ
លទ�ផល ឬ្របតិបត�ិរបស់្រគឹះស� នទងំមូល ។

• េធ�ើករពិភាក្សោែស�ងរកឱកសព្រងីក្របតិបត�កិរ ឬភាពមនិ
្រប្រកតីៃនអជីវកម� ករផា� ស់ប�ូរទកទ់ងនឹងករព្រងីក
តំបន្់របតិបត�ិករ ឬករផា� ស់ប�ូរទីតងំសខ ឬប��

ផ�ូវច្បោប ់និងករែតងតងំបុគ�លិកជានខ់�ស់ណាមយួ ។
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិ និងផ�ល់ករ្របឹក្សោអំពីប�� ទកទ់ង 

នងិ្របាកេ់បៀវត្សឬអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗដូចជា ករកំណត់
ប៉ារ៉ែម្៉រត ស្រមាបក់រពិនិត្យ និងវយតៃម�្របចឆំា�  ំ និង
េគាលករណ៍ផ�ល់្របាករ់ង� ន ់។

• ្រត�តពិនិត្យ  និងផ�ល់េយាបល់ជូនអគ�នាយក្របតិបត�ិ   នូវ
កម�វធិីឬយុទ�ស�ស�ណាមយួែដលនាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូរ
ដសំ៏ខនច់ំេពះ្រគឹះស� ន ។

• ពនិតិ្យ និងពភិាក្សោអំពីប�� ែដលបានបំផុសេឡើងពីគណៈ
កមា� ធិករេផ្សងៗេទៀតតមរយៈកំណតេ់ហតុ និង
របាយករណ៍ដូចជា ៖ គណៈកមា� ធិករឥណទន 
គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័  ALCO គណៈកមា�  
ធិករ ្របឹក្សោវនិយ័ ឬគណៈកមា� ធិករេផ្សងៗេទៀត ។

• ពិភាក្សោេលើករេរៀបចំកម�វធិី ឬគេ្រមាងករងរពិេសសៗ 
ែដលចតត់ងំម�ងមា� លពីអគ�នាយក្របតិបត�ិ ។

• ផ�ល់េយាបល់ដល់អគ�នាយក្របតិបត�ិ ស�ីពីករចូលរមួ
ករងរពកព់ន័�កិច�ករសង�ម Social Performance 

Management  (SPM) ែដលជាកចិ�ករផ្សោរភា� បរ់វងសង�ម
បរសិ� នសង�ម ជាមយួនឹង្របតិបត�ិករអជីវកម� របស់
្រគឹះស� ន និងអន�រកម�ជាមយួអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៤



       គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
អគ�នាយក្របតិបត�ិ ជាអ�កែតងតងំ និងដឹកនាគំណៈកមា�  
ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ែដលរមួមានសមាសភាពពី្រគប់
នាយកដ� នជំនាញ នងិសមាសភាពដៃទែដលេលកយល់េឃើញ
ថាសម្រសប ។ កិច�្របជំុគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 
្រត�វបានកំណតក់លបរេិច�ទ ្របជំុេនេរៀង រល់ៃថ�ទី០៥ ៃនែខ
នីមយួៗ េដយទទួលខុស្រត�វេទេលើ ៖
• កំណតេ់គាលេដយុទ�ស�ស� និងរបាយករណ៍្របចឆំា� ំ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• កំណត ់ និងផ�ួចេផ�ើមយុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• ផ�ល់អនុសសនស៍�ីពីករផា� ស់ប�ូរយុទ�ស�ស� ឬេគាល 

នេយាបាយ របស់្រគឹះស� នែដលមាន្រសប ់។ 
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិញនូវលទ�ផល ៃនករអនុវត�្របចែំខ 

េធៀបនឹងែផនករអជីវកម� ែផនករថវកិ និងផ�ល់
អនុសសនស៍្រមាប ់ ករផា� ស់ប�ូរ/សកម�ភាព ែកត្រម�វ
ស្រមាបអ់នុវត�បន� ។

• ពនិតិ្យេមើលេឡើងវញិេដើម្បពីភិាក្សោ នងិផ�ល់ករែណនាអំំពី
របាយករណ៍្របតិបត�ិករ្របចែំខ ែដល្រត�វបង� ញក�ុង
គណៈកមា� ធិករែដលទទួលបានពីរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
ឬរបាយករណ៍អជីវកម� ។

• ផ�ល់ជាេយាបល់ដល់ អគ�នាយក្របតិបត� ិ េលើធាតុទងំឡាយ
ណាែដលអចមានឥទ�ិពល    ឬផលបះ៉ពល់មកេលើ
លទ�ផល ឬ្របតិបត�ិរបស់្រគឹះស� នទងំមូល ។

• េធ�ើករពិភាក្សោែស�ងរកឱកសព្រងីក្របតិបត�កិរ ឬភាពមនិ
្រប្រកតីៃនអជីវកម� ករផា� ស់ប�ូរទកទ់ងនឹងករព្រងីក
តំបន្់របតិបត�ិករ ឬករផា� ស់ប�ូរទីតងំសខ ឬប��

ផ�ូវច្បោប ់និងករែតងតងំបុគ�លិកជានខ់�ស់ណាមយួ ។
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិ និងផ�ល់ករ្របឹក្សោអំពីប�� ទកទ់ង 

នងិ្របាកេ់បៀវត្សឬអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗដូចជា ករកំណត់
ប៉ារ៉ែម្៉រត ស្រមាបក់រពិនិត្យ និងវយតៃម�្របចឆំា�  ំ និង
េគាលករណ៍ផ�ល់្របាករ់ង� ន ់។

• ្រត�តពិនិត្យ  និងផ�ល់េយាបល់ជូនអគ�នាយក្របតិបត�ិ   នូវ
កម�វធិីឬយុទ�ស�ស�ណាមយួែដលនាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូរ
ដសំ៏ខនច់ំេពះ្រគឹះស� ន ។

• ពនិតិ្យ និងពភិាក្សោអំពីប�� ែដលបានបំផុសេឡើងពីគណៈ
កមា� ធិករេផ្សងៗេទៀតតមរយៈកំណតេ់ហតុ និង
របាយករណ៍ដូចជា ៖ គណៈកមា� ធិករឥណទន 
គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័  ALCO គណៈកមា�  
ធិករ ្របឹក្សោវនិយ័ ឬគណៈកមា� ធិករេផ្សងៗេទៀត ។

• ពិភាក្សោេលើករេរៀបចំកម�វធិី ឬគេ្រមាងករងរពិេសសៗ 
ែដលចតត់ងំម�ងមា� លពីអគ�នាយក្របតិបត�ិ ។

• ផ�ល់េយាបល់ដល់អគ�នាយក្របតិបត�ិ ស�ីពីករចូលរមួ
ករងរពកព់ន័�កិច�ករសង�ម Social Performance 

Management  (SPM) ែដលជាកចិ�ករផ្សោរភា� បរ់វងសង�ម
បរសិ� នសង�ម ជាមយួនឹង្របតិបត�ិករអជីវកម� របស់
្រគឹះស� ន និងអន�រកម�ជាមយួអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

េលក ឈនុ សភុ័�ក�
អគ�នាយក្របតិបត�ិ

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកបានប��បប់រ�ិ� ប្រតភាសអងេ់គ�ស និង
ឯកេទសពណិជ�កម�អន�រជាតិ េនសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�េំពញ ។ 
េនឆា� ២ំ០០៧ េលកបានប��បប់រ�ិ� ប្រតពណិជ�ស�ស� ឯកេទស
គណេនយ្យ េនសកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ។ េលកធា� ប់
បេ្រមើករងរជា គណេនយ្យករ ភាគទុនិក និងជាអភបិាលទទួលបន�ុក
សវនកម�ៃផ�ក�ុង ។ េលកជាស� បនិកៃនអង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
េឈ� ះអង�ករមហនគរ ែដលចុះប�� ីេន្រកសួងមហៃផ� េន
ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៤ ។ បច�ុប្បន�េលកគឺជាស� បនិក ជាអគ�នាយក
្របតិបត�ិ និងជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៃន្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ។

េលក ឈនុ សភុារៈ
នាយក្របតិបត�ិបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកបានប��បប់រ�ិ� ប្រតវទិ្យោស�ស�កុំព្យទុរ័ េន
សកលវទិ្យោល័យភ�េំពញ ។ ពីឆា� ២ំ០១១ ដល់ឆា� ២ំ០១៤ េលកជា
ភាគទុនិក  និងជាអភបិាលទទួលបន�ុកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះស� ន
និរន�រ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ ។ េលកជាស� បនិក ៃនអង�ករេ្រក
រដ� ភបិាល េឈ� ះអង�ករមហនគរ ែដលចុះប�� ីេន្រកសួង 
មហៃផ� េនែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៤ ។ បច�ុប្បន�េលកជា នាយក
្របតិបត�ិបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុមហនគរ 
ម.ក ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៥



       គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
អគ�នាយក្របតិបត�ិ ជាអ�កែតងតងំ និងដឹកនាគំណៈកមា�  
ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ែដលរមួមានសមាសភាពពី្រគប់
នាយកដ� នជំនាញ នងិសមាសភាពដៃទែដលេលកយល់េឃើញ
ថាសម្រសប ។ កិច�្របជំុគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 
្រត�វបានកំណតក់លបរេិច�ទ ្របជំុេនេរៀង រល់ៃថ�ទី០៥ ៃនែខ
នីមយួៗ េដយទទួលខុស្រត�វេទេលើ ៖
• កំណតេ់គាលេដយុទ�ស�ស� និងរបាយករណ៍្របចឆំា� ំ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• កំណត ់ និងផ�ួចេផ�ើមយុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• ផ�ល់អនុសសនស៍�ីពីករផា� ស់ប�ូរយុទ�ស�ស� ឬេគាល 

នេយាបាយ របស់្រគឹះស� នែដលមាន្រសប ់។ 
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិញនូវលទ�ផល ៃនករអនុវត�្របចែំខ 

េធៀបនឹងែផនករអជីវកម� ែផនករថវកិ និងផ�ល់
អនុសសនស៍្រមាប ់ ករផា� ស់ប�ូរ/សកម�ភាព ែកត្រម�វ
ស្រមាបអ់នុវត�បន� ។

• ពនិតិ្យេមើលេឡើងវញិេដើម្បពីភិាក្សោ និងផ�ល់ករែណនាអំំពី
របាយករណ៍្របតិបត�ិករ្របចែំខ ែដល្រត�វបង� ញក�ុង
គណៈកមា� ធិករែដលទទួលបានពីរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
ឬរបាយករណ៍អជីវកម� ។

• ផ�ល់ជាេយាបល់ដល់ អគ�នាយក្របតិបត� ិ េលើធាតុទងំឡាយ
ណាែដលអចមានឥទ�ិពល    ឬផលបះ៉ពល់មកេលើ
លទ�ផល ឬ្របតិបត�ិរបស់្រគឹះស� នទងំមូល ។

• េធ�ើករពិភាក្សោែស�ងរកឱកសព្រងីក្របតិបត�កិរ ឬភាពមនិ
្រប្រកតីៃនអជីវកម� ករផា� ស់ប�ូរទកទ់ងនឹងករព្រងីក
តំបន្់របតិបត�ិករ ឬករផា� ស់ប�ូរទីតងំសខ ឬប��

ផ�ូវច្បោប ់និងករែតងតងំបុគ�លិកជានខ់�ស់ណាមយួ ។
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិ និងផ�ល់ករ្របឹក្សោអំពីប�� ទកទ់ង 

នងិ្របាកេ់បៀវត្សឬអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗដូចជា ករកំណត់
ប៉ារ៉ែម្៉រត ស្រមាបក់រពិនិត្យ និងវយតៃម�្របចឆំា�  ំ និង
េគាលករណ៍ផ�ល់្របាករ់ង� ន ់។

• ្រត�តពិនិត្យ  និងផ�ល់េយាបល់ជូនអគ�នាយក្របតិបត�ិ   នូវ
កម�វធិីឬយុទ�ស�ស�ណាមយួែដលនាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូរ
ដសំ៏ខនច់ំេពះ្រគឹះស� ន ។

• ពនិតិ្យ និងពភិាក្សោអំពីប�� ែដលបានបំផុសេឡើងពីគណៈ
កមា� ធិករេផ្សងៗេទៀតតមរយៈកំណតេ់ហតុ និង
របាយករណ៍ដូចជា ៖ គណៈកមា� ធិករឥណទន 
គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័  ALCO គណៈកមា�  
ធិករ ្របឹក្សោវនិយ័ ឬគណៈកមា� ធិករេផ្សងៗេទៀត ។

• ពិភាក្សោេលើករេរៀបចំកម�វធិី ឬគេ្រមាងករងរពិេសសៗ 
ែដលចតត់ងំម�ងមា� លពីអគ�នាយក្របតិបត�ិ ។

• ផ�ល់េយាបល់ដល់អគ�នាយក្របតិបត�ិ ស�ីពីករចូលរមួ
ករងរពកព់ន័�កិច�ករសង�ម Social Performance 

Management  (SPM) ែដលជាកចិ�ករផ្សោរភា� បរ់វងសង�ម
បរសិ� នសង�ម ជាមយួនឹង្របតិបត�ិករអជីវកម� របស់
្រគឹះស� ន និងអន�រកម�ជាមយួអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

Mr. LY SOVANNេលក ល ីសវុណ�
នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ

្រគប្់រគង ពីសកលវទិ្យោល័យចំេរ ើនពហុបេច�កវទិ្យោ ស�� ប្រត
បរ�ិ� ប្រត ែផ�កគណេនយ្យពីវទិ្យោស� នជាតិ្រគប្់រគង និង
ស�� ប្រត គណេនយ្យ ពី International Correspondence 
School (ICS)  ពី្របេទសហ�ីលីពីន។ េលកបានចូលរមួវគ�
បណ�ុ ះបណា� លជាេ្រចើនដូចជា៖ ករៃរ ៉អង� សមូលនិធិ ភាពដឹកនា ំ
នងិ្រគប្់រគងបុគ�លិក អ�កហតក់រហរិ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគង្របាកជ់នួំយ 
េគាលករណ៍្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគង ហនិភយ័ និង
សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករេធ�ើែផនករ អជីវកម� គណេនយ្យករវភិាគ
ហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុរបស់ស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ។ 
េលកមានបទពិេសធនក៍រងរជាង ២០ឆា�  ំជាមយួ ស� បន័េផ្សងៗ
ដូចជា ៖ ស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ស� បន័អន�រជាតិ និងឯកជន ែដលមាន
តំែណងដូចជា៖  ទី្របឹក្សោហិរ�� វត�ុ  ហិរ�� វត�ុរបស់អង�ករ និង
ស� បន័ ឯកជនមយួចំនួន ។ េលើសពីេនះេទេទៀតេលក ធា� បេ់ធ�ើជា
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ែដលផ�ល់េសវកម� ក�ុងនាមជានាយក
្រគប្់រគងហនិភយ័ និងសវនកម�ៃផ�ក�ុងឲ្យេទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ សីលនិធិ លីមតីធិត អស់រយៈេពល
ជាេ្រចើនឆា�  ំ ។ េលកបានចូលបេ្រមើករងរជាមយួ ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ  មហនគរ ម.ក   ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ ជានាយករងនាយកដ� ន
ហិរ�� វត�ុ  េហើយ្រត�វបានែតងតងំជា នាយកនាយកដ� នហិរ�� វត�ុ 
និងនាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុេនក�ុង  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។

ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន� េលកបាននឹងកំពុងបន�
ករ សិក្សោជំនាញគណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ
(ACCA/CPA) េនសល Cam-Ed ។ េលក
បានទទួលស��  ប្រតបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក

ឆា� ២ំ០២០ ្រត�វបានែតងតងំមុខងរបែន�មជានា
យកនាយកដ� នទីផ្សោរ និងជាពិេសស ក�ុងែខកុម�ះ 
ឆា� ២ំ០២១ ្រត�វបានែតងតងំជានាយក្របតិបត�ិ
អភបិាលកិច� និងជាេលខធិករ្រក�មហុ៊ន រហូត 
ដល់បច�ុប្បន� ។

ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកកំពុងសិក្សោថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ 
ជំនាញនីតិកម� ែផ�ករដ�បាលសធារណៈ េហើយេលកកប៏ានប��ប់
ថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងទូេទ ពីសកលវទិ្យោល័យ
ជាតិ្រគប្់រគង និងបរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងសហ្រគាស ពីសកល
វទិ្យោល័យភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� ។ េលកកប៏ាន
ចូលរមួវគ�សិក្សោជនំាញខ�ីៗ ជាេ្រចើនដូចជា៖ រដ�បាល និងេលខធិករ  
ទីផ្សោរ (ករ្រគប្់រគងម៉ាសីុនេអធីអឹម និងបេ�� ើសន្ស/ំករ្រគប្់រគង 
ទីផ្សោរ សមយ័ឌីជីថលនឹងេ្របនឌីង) ច្បោបក់រងរ ច្បោបកិ់ច�សន្យោ 
ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស  ្រគ�ហ�ឹកហ�ឺន...។ ម្យោង៉េទៀត េលក
កប៏ានចូលរមួសិក្សោែស�ងយល់ពីកិច�ករផ�តផ់�ងទ់ំនិញ និងសិក្សោ
ែស�ងយល់ពីទីផ្សោរ េន្របេទសម៉ាេឡសីុ ្របេទសឥណ�ូ េណសីុ ផង
ែដរ ។ 
ចំេពះបទពេិសធនក៍រងរវញិេលកធា� បប់េ្រមើករងរជាមយួស� បន័
ធនាគារអស់រយៈេពលជាង ១៣ឆា�  ំនងិជាមយួ្រក�មហុ៊នឯកជនេផ្សង
ៗក�ុងតួនាទីជាេ្រចើនដូចជា ៖ ្របធានែផ�កសុខុមាលភាព ្របធានែផ�ក
រដ�បាល  ជនួំយកររដ�បាល បុគ�លិកែផ�ករដ�បាល បុគ�លិកជំនាញែផ�ក
េ្រជើសេរ ើសបុគ�លិកេនេរងច្រកកតេ់ដរ និងជាបុគ�លិកែផ�កលកេ់ន
្រក�មហុ៊នឯកជន ។  េលកបានចូលបេ្រមើករងរជាមយួ ្រគឺះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េនក�ុង ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧ ក�ុង
មុខងរជា នាយកនាយកដ� នរដ�បាល ស្រមាប ់ែខមនីា ឆា� ២ំ០២០ 
េលក្រត�វបានែតងតងំជាេលខធិករ្រក�មហុ៊ន នឹងក�ុងែខសីហ 

េលក គុជ េសរវីឌ្ឍក
នាយក្របតិបត�ិអភបិាលកិច� និងជាេលខធិករ្រក�មហុ៊ន

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៦



       គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
អគ�នាយក្របតិបត�ិ ជាអ�កែតងតងំ និងដឹកនាគំណៈកមា�  
ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ែដលរមួមានសមាសភាពពី្រគប់
នាយកដ� នជំនាញ នងិសមាសភាពដៃទែដលេលកយល់េឃើញ
ថាសម្រសប ។ កិច�្របជំុគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 
្រត�វបានកំណតក់លបរេិច�ទ ្របជំុេនេរៀង រល់ៃថ�ទី០៥ ៃនែខ
នីមយួៗ េដយទទួលខុស្រត�វេទេលើ ៖
• កំណតេ់គាលេដយុទ�ស�ស� និងរបាយករណ៍្របចឆំា� ំ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• កំណត ់ និងផ�ួចេផ�ើមយុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាប្់រគឹះស� ន ។
• ផ�ល់អនុសសនស៍�ីពីករផា� ស់ប�ូរយុទ�ស�ស� ឬេគាល 

នេយាបាយ របស់្រគឹះស� នែដលមាន្រសប ់។ 
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិញនូវលទ�ផល ៃនករអនុវត�្របចែំខ 

េធៀបនឹងែផនករអជីវកម� ែផនករថវកិ និងផ�ល់
អនុសសនស៍្រមាប ់ ករផា� ស់ប�ូរ/សកម�ភាព ែកត្រម�វ
ស្រមាបអ់នុវត�បន� ។

• ពនិតិ្យេមើលេឡើងវញិេដើម្បពីភិាក្សោ នងិផ�ល់ករែណនាអំំពី
របាយករណ៍្របតិបត�ិករ្របចែំខ ែដល្រត�វបង� ញក�ុង
គណៈកមា� ធិករែដលទទួលបានពីរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
ឬរបាយករណ៍អជីវកម� ។

• ផ�ល់ជាេយាបល់ដល់ អគ�នាយក្របតិបត� ិ េលើធាតុទងំឡាយ
ណាែដលអចមានឥទ�ិពល    ឬផលបះ៉ពល់មកេលើ
លទ�ផល ឬ្របតិបត�ិរបស់្រគឹះស� នទងំមូល ។

• េធ�ើករពិភាក្សោែស�ងរកឱកសព្រងីក្របតិបត�កិរ ឬភាពមនិ
្រប្រកតីៃនអជីវកម� ករផា� ស់ប�ូរទកទ់ងនឹងករព្រងីក
តំបន្់របតិបត�ិករ ឬករផា� ស់ប�ូរទីតងំសខ ឬប��

ផ�ូវច្បោប ់និងករែតងតងំបុគ�លិកជានខ់�ស់ណាមយួ ។
• ពិនិត្យេមើលេឡើងវញិ និងផ�ល់ករ្របឹក្សោអំពីប�� ទកទ់ង 

នងិ្របាកេ់បៀវត្សឬអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗដូចជា ករកំណត់
ប៉ារ៉ែម្៉រត ស្រមាបក់រពិនិត្យ និងវយតៃម�្របចឆំា�  ំ និង
េគាលករណ៍ផ�ល់្របាករ់ង� ន ់។

• ្រត�តពិនិត្យ  និងផ�ល់េយាបល់ជូនអគ�នាយក្របតិបត�ិ   នូវ
កម�វធិីឬយុទ�ស�ស�ណាមយួែដលនាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូរ
ដសំ៏ខនច់ំេពះ្រគឹះស� ន ។

• ពនិតិ្យ និងពភិាក្សោអំពីប�� ែដលបានបំផុសេឡើងពីគណៈ
កមា� ធិករេផ្សងៗេទៀតតមរយៈកំណតេ់ហតុ និង
របាយករណ៍ដូចជា ៖ គណៈកមា� ធិករឥណទន 
គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័  ALCO គណៈកមា�  
ធិករ ្របឹក្សោវនិយ័ ឬគណៈកមា� ធិករេផ្សងៗេទៀត ។

• ពិភាក្សោេលើករេរៀបចំកម�វធិី ឬគេ្រមាងករងរពិេសសៗ 
ែដលចតត់ងំម�ងមា� លពីអគ�នាយក្របតិបត�ិ ។

• ផ�ល់េយាបល់ដល់អគ�នាយក្របតិបត�ិ ស�ីពីករចូលរមួ
ករងរពកព់ន័�កិច�ករសង�ម Social Performance 

Management  (SPM) ែដលជាកចិ�ករផ្សោរភា� បរ់វងសង�ម
បរសិ� នសង�ម ជាមយួនឹង្របតិបត�ិករអជីវកម� របស់
្រគឹះស� ន និងអន�រកម�ជាមយួអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀត ។

េលក យន់ យាន
នាយក្របតិបត�ិ្រសវ្រជាវ និងអភវិឌ្ឍន៍

ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លជាេ្រចើនដូចជា FinTech, Digital Trans
formation ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ករ្រគប្់រគងបុគ�លិក ករ
ែថរក្សោ និងករយកចិត�ទុកដកច់ំេពះអតិថិជន ករបេង�ើត
េគាលករណ៍ និងនីតិវធិី្រគបផ់លិតផល ករ្រគប្់រគងហនិភយ័
្របតិបត�ិករ និង្រកបខណ័� ហនិភយ័ ករ្រគប្់រគងឥណទន 
ករអបរ់ ំនិង្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ច្បោបកិ់ច�សន្យោ និងដីធ�ី និងករវភិាគ
នរិន�រភាពម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ្រពមទងំ ករ្រគប្់រគងហរិ�� វត�ុជាមយួស� បន័
អន�រជាតិនិងក�ុង្រស�កជាេ្រចើន។ េលកមានបទពិេសធនេ៍ធ�ើករងរ
ជិតៃម�ឆា� ជំាមយួស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អង�ករេ្រករដ� ភបិាលទងំ
ជាតិ អន�រជាតិ និងអង�ករសហ្របជាជាតិ ែដលមានមុខតំែណង
ជាេ្រចើនដូចជា៖ នាយក្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស នាយក្រសវ្រជាវនងិ
ករអភវិឌ្ឍន ៍ នាយកទីផ្សោរនិងអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល ្របធានែផ�ក
អភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល នាយកសខ គណេនយ្យករ ម�ន�ីឥណទន 
ម�ន�ីកម�វធិី និងអ�កឯកេទសេសវហិរ�� វត�ុជនបទ  ្រពមទងំទី្របឹក្សោ
េសវម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និងករអភវិឌ្ឍនសហ្រគាស និងអជីវកម�របស់
អង�ករសហ្របជាជាតិ។
េលកបានចូលបេ្រមើករងរេន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ 
ម.ក ក�ុងឆា�  ំ២០១៥

ជាជនជាតិែខ�។ េលកបានទទួលស�� ប្័រត
អនុបណ�ិ ត និងបរ�ិ� ប ្រត ែផ�ក ្រគប់ ្រគង
អជីវកម� ជំនាញហិរ�� វត�ុនិងធនាគារ ពី
សកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ។ េលលបាន

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៧

េលក យង់ េសដ�
នាយក្របតិបត�ិអជីវកម�

ឆា� ២ំ០២១ ្រត�វបានែតងតងំជានាយក្របតិបត�ិ
អជីវកម� រហូតដល់បច�ុប្បន� ។

ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកជាេបក�ភាពបណ�ិ ត ្រគប្់រគងអជីវកម� 
េហើយេលកកប៏ានប�� បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់្រគប្់រគងអជីវកម� 
េនសកលវទិ្យោល័យភ�េំពញអន�រជាតិ។ េលកកប៏ានចូលរមួវគ�សិក្សោ
ជំនាញខ�ីៗជាេ្រចើនដូចជា៖ ករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករនិងឥណទន 
ករវភិាគវយតៃម�អចន្រទព្យ ករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករេអធីអឹម ករ 
្រគប្់រគង្របតិបត�ិករបេ�� ើសន្ស ំ ្រគប្់រគងកិច�ករងរសង�មទទួល 
ស� ល់ជា្រគ�បេង� លែផ�ក្រគប្់រគងសង�ម ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ច្បោប់
ករងរ ច្បោបភ់ូមបិាល ច្បោបកិ់ច�សន្យោច្បោបកិ់ច�សន្យោ ករ្រគប្់រគង
ធនធានមនុស្ស ្រគ�បេង� ល...។ ម្យោង៉េទៀត េលកកប៏ានចូលរមួ
ទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់ពីកិច�ករ្រគប្់រគង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ធានា
គារ េន្របេទសេសរលីង�ករ ្របេទសហ�ីលីពីន ្របេទសៃថ ផងែដរ ។ 
ចំេពះបទពិេសធនក៍រងរវញិេលកធា� បប់េ្រមើករងរជាមយួស� បន័
ហិរ�� វត�ុ ១៨ឆា�  ំក�ុងតួនាទី ដូចជា ៖ ម�ន�ីឥណទនជានខ់�ស់ ្របធាន
ម�ន�ីឥណទន នាយកសខ នាយក្រគប្់រគងបណ�ុ ះបណា� ល នាយក
ភូមភិាគ នាយកនាយកដ� នឥណទន  ។  េលកបានចូលបេ្រមើករងរ
ជាមយួ ្រគឺះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េនក�ុង ែខកុម�ៈ 
ឆា� ២ំ០១៧ ក�ុងមុខងរជា នាយកនាយកដ� នឥណទន េនែខកុម�ៈ 
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ជនជាតិែខ�រ។ េលក្រសីបានប��បថ់ា� ក់
បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� 
ៃនសកលវទិ្យោល័យេវេស�ើន និងថា� កប់រ�ិ� ប្រត
ពណិជ�ស�ស� ែផ�កេទសចរណ៍ ៃនវទិ្យោស� ន
ជាតិ្រគប្់រគង ្រសបេពលជាមយួគា� ែដល
េលក្រសីបានប��បវ់គ�សិក្សោជំនាញ ខ�ីៗ 

ជាេ្រចើនដូចជា៖ HR Specialist, Leadership Strategy, Finance 
Analysis: Finance for Non-Finance Managers, Coaching 
Skills for Leaders, TX System Configuration and operation 
basics, ្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល, េគាលករណ៍ករពរអតិថិជន, ករបេង�ើត
ភាពេស� ះ្រតង ់និងករេប�ជា� ចិត�, ករ្រគប្់រគង និងរក្សោធនធានមនុស្ស
, ្រកមសីលធម ៌និងសុជីវធមក៌�ុងករអនុវត�ករងរ, ្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង
ធនធានមនុស្ស, ករ្រគប្់រគង្របាកេ់បៀវត្ស និងអត�្របេយាជន,៍ កិច�ករ
នាយកដ� ន្របតិបត�ិករ និងករកក/់លកសំ់បុ្រតយន�េហះ ៃន
្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍, ែផ�កេគហកិច� បដិសណា� រកិច�  និងករ្រគប្់រគង
េភាជនីយដ� ន, ជំនាញរដ�បាល, ករសិក្សោ្រសវ្រជាវទីផ្សោរ, ជំនាញ
ភាសអងេ់គ�សស្រមាបទី់ផ្សោរ និងេសវកម�អតិថិជន។ េលក្រសីធា� ប់
បេ្រមើករងរជាមយួ ធនាគារ ពណិជ�, ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ
, វទិ្យោស� នជាតិ និងអន�រជាតិស្រមាបផ់�ល់េសវអបរ់ ំ និងបណ�ុ ះ 
បណា� ល ្របមាណជាង១៩ឆា�  ំ ក�ុងតួនាទីជា៖ នាយិកនាយកដ� ន
ធនធានមនុស្ស, នាយិករងនាយកដ� នធនធានមនុស្ស និងបណ�ុ ះ 
បណា� ល, ម�ន�ជីានខ់�ស់ែផ�កទីផ្សោរៃននាយកដ� នទំនាកទ់ំនងសធារណៈ
, អនុ្របធានែផ�កអភវិឌ្ឍនក៍រហ�ឹកហ�ឺន, សមាជិក្រក�ម្រគ�ហ�ឹកហ�ឺន, 
ម�ន�ីរដ�បាល, និងេលខធិករ ៃនវទិ្យោស� ន។ េលក្រសីចូលបេ្រមើករ
ងរជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក� ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ែខកក�ដ 
ឆា� ២ំ០១៧ ក�ុងមុខងរជានាយិករងនាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និង
្រត�វបានែតងតងំជានាយិកនាយកដ� នធនធានមនុស្ស េនៃថ�ទី១៩ 
ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩។

អ�ក្រស ីជា ច័ន�លក�ិណា
នាយិកនាយកដ� នធនធានមនុស្ស

េលក មួង ម៉ុង
នាយកនាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៨

្របធានែផ�កសវនកម�ហិរ�� វត�ុ ៃន្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អ្រមតឹ និងធា� បជ់ា្របធាន
គណេនយ្យ េន្រក�មហុ៊នវយនភណ័�  ឌីេអ ខប
េភើេរសិុន។

ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកកំពុងសិក្សោថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ 
ជំនាញ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យ េវេស�ើន អន�រជាតិកម�ុជា 
និងបរ�ិ� ប្រត ែផ�កគណេនយ្យ ពីសកលវទិ្យោល័យេវទមហឫស្ស ីនិង
ស�� ប្រត ែផ�ករដ�បាលអជីវកម�ពីសលឯកេទសពណិជ�កម� ។ េលក
កប៏ានចូលរមួវគ�សិក្សោជំនាញ្រគប្់រគងហនិភយ័ ពី Frankfurt 
School of Finance &Management និងលិខិតប�� កក់រសិក្សោពី
ករ្របតិបត�ិតម េលើនិយត័កម� និងករលងសមា� តសច្់របាក ់ ពី
វទិ្យោស� ន ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។ ្រពមទងំលិខិតប�� កក់រសិក្សោជំ
នាញខ�ីៗដូចជា ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ធនាគារនិង ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ 
លិខិតប�� កក់រសិក្សោស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងស្រមាបធ់នាគារ និង
្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ លិខិតប�� កក់រសិក្សោករវភិាគហិរ�� វត�ុ លិខិត 
ប�� កក់រសិក្សោ េលើភាពជាអ�កដឹកនា ំ និងលិខិតប�� កក់រសិក្សោ
ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� និងបំណុល។
ចំេពះបទពិេសធនក៍រងរវញិេលកមានដូចជា ្របធានគណៈកម�ករ
្រគប្់រគងហនិភយ័ និងជាសមាជិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ្រក�មហុ៊នធានារ៉បរ់ង
្រប�សួ៊ ្របធានម�ន�ី្របតិបត�ិតម នាយកនាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័ 
ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនរគរ ជាអតីតនាយកនាយកដ� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ មហនរគរ ជាអតតីនាយករង
នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង េន្រក�មហុ៊នសូគីមុចិ អុិនេវសែមន្រគ�ប ជា



កម�ុជា និងបរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគង សហ្រគាស ពីសកលវទិ្យោល័យនីតិ
ស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� ស�� ប្រត ែផ�ករដ�បាលអជីវកម�ពីស
លឯកេទសពណិជ�កម� និងស�� ប្រតគរេុកសល្យ ្រគ�កំរតិឧត�ម។ 
េលកកប៏ានចូលរមួវគ�សិក្សោជំនាញ្រគប្់រគង ដឹកនា ំ ករ្រគប្់រគង
ឥណទន និងសវនកម� េន្របេទសហ�ីលីពីន។ ្រពមទងំលិខិតប�� ក់
ករសិក្សោជំនាញខ�ីៗ ដូចជា ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ធនាគារនងិ ្រគឹះស� ន
ហិរ�� វត�ុ លិខិតប�� កក់រសិក្សោស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងស្រមាប់
ធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ លិខិតប�� កក់រសិក្សោករវភិាគ
ហិរ�� វត�ុ លិខិតប�� កក់រសិក្សោ ជំនាញ្រគប្់រគងករៃគបន�ំ និងវគ�ខ�ី
េលើែផ�កសវនកម�ជាេ្រចើនេទៀត។
ចំេពះបទពិេសធនក៍រងរវញិេលកមានដូចជា ្របធានគណៈកម�ករ
សវនកម� និងជាសមាជិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រក�មហុ៊នធានារ៉បរ់ង្រប�សួ៊ ជា
អតីត នាយកនាយកដ� ន ្របតិបត�ិករ ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហ
នរគរ ជា្របធានែផ�កសវនកម�្របតិបត�ិករ ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
អ្រមតឹ ។ មុននិង្របឡូកក�ុង        វស័ិយធនាគារ េលកធា� បជ់ាស�ស�
ចរ្យ ជំនាញគណេនយ្យ ហិរ�� វត�ុ និងជា្របធានែផ�កទីផ្សោរ េន 
សកលវទិ្យោល័យធនធានមនុស្សរយៈេពល ៣ឆា� ។ំ

ជនជាតិែខ�រ ។ េលកទទួលបានស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ែផ�ក
វសិ�កម�កំុព្យទូរ័ ពីសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�េំពញ និងទទួលបាន
ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច�ពត័ម៌ានវទិ្យោ ពីសកលវទិ្យោល័យ
ភូមនិ�នីតិស�ស� និង វទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� េហើយេលកបានចូលរមួ
វគ�សិក្សោជាេ្រចើនដូចជា អភបិាលកិច�ពត័ម៌ានវទិ្យោ (IT Governance),  
IT Audit and Control, Better Assurance and Risk Manage
ment, កម�វធិី Oracle Database, VB.net, ភាសរ PHP, ភាសរ 
C#, ករ្រគប្់រគង និង េដះ្រសយប�� របស់ម៉ាសីុនេអធីអឹម, Digital 
Banking, Financial Technology, … ។ ចំេពះបទពិេសធនក៍រងរ 
េលកធា� បប់ានបេ្រមើករងរអស់រយៈេពលជាង ១៣ ឆា� េំនវស័ិយអបរ់ ំ
, ្រក�មហុ៊នឯកជន និង វស័ិយហរិ�� វត�ុជាមយួតួនាទជីា្រគ�បេ្រង�នកំុព្យទូរ័
, ្របធានែផ�ក្របតិបត�ិកំុព្យទូរ័, ម�ន�ី្រគប្់រគងទិន�នយ័, ម�ន�ីជានខ់�ស់ែផ�ក
អភវិឌ្ឍនក៍ម�វធិី, ស�ស� ចរ្យែផ�កអភវិឌ្ឍនក៍ម�វធិី, ម�ន�ីជានខ់�ស់ែផ�ក
សវនកម�ពត័ម៌ានវទិ្យោេន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ្របាសក ់និង ជានាយក
្របតិបត�ិបេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុហ�ូណន ។ េលក
បានចូលបេ្រមើករងរជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក 
ចបព់ីែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ ក�ុងតួនាទីជានាយកនាយកដ� នបេច�កវជិា�

េលក ឈមឹ វិសទុ�
នាយកនាយកដ� នបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន

េលក សយ មង�ល
នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៩

ពត័ម៌ាន រហូតមកដល់បច�ុប្បន� ។

ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកបានប��បក់រ 
សិក្សោថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ជំនាញ្រគប្់រគង
ហិរ�� វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យ េវេស�ើន អន�រជាតិ



ជនជាតិែខ�រ ។ េលកទទួលបានស�� ប្រត
បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ែផ�ក្រគប្់រគបធុ់រកិច� ពីស
កលវទិ្យោល័យភូមនិ�នីតិស�ស� និង វទិ្យោស�ស�
េសដ�កិច� បរ�ិ� ប្រតភាសអងេ់គ�ស ពីវទិ្យោស� ន

ភាសបរេទស (IFL) និង បរ�ិ� ប្រតវទិ្យោស�ស�កុំព្យទូរ័និងវសិ�កម�
ពសីកលវទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�េំពញ និងបានចូលរមួវគ�សិក្សោែផ�កជំនាញ
នងិមុខវជិា� ជាេ្រចើន ទងំក�ុងនិងេ្រក្រស�កដូចជា ករ្រគប្់រគងគេ្រមាង
បេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន សវនកម�និង្រត�តពិនិត្យេលើបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន 
ករ្រគប្់រគងទិន�នយ័ ្របពន័�្របតិបត�ិករនិងម៉ាសីុនេម ករ្រគប្់រគង
េពលេវល ករជ្រម�ញភាពជាអ�កដឹកនា ំករបង�ឹក្រក�មករងរ ករជ
្រម�ញេលើកទឹកចិត� ជំនាញទំនាកទំ់ង នងិជំនាញេផ្សងៗជាេ្រចើនេទៀត
។ េលកមានបទពិេសធនក៍រងរែផ�កបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន រយៈេពល
ជាង១៤ឆា�  ំក�ុងវស័ិយអបរ់ ំទូរគមនាគមន ៍និងហិរ�� វត�ុ។ េលកធា� ប់
បេ្រមើករងរជា អ�ក្របឹក្សោដំេណាះ្រសយបេច�កេទស ORACLE & 
្របពន័�ធនាគារស�ូល FLEXCUBE វសិ�ករ្រគប្់រគងទិន�នយ័េន
្រក�មហុ៊នេខមជីេអសអឹមឬម៉ូប៊ែីតល ស�ស� ចរ្យបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន
េនសកលវទិ្យោល័យប�� ជាតិ ្របធាន្រគប្់រគង្របពន័�្របតិបត�ិករ
និងនាយករងនាយកដ� នធនាគារស�ូលនិងសូលូសិន(CBS) េន
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុហត� កសិករ។ េលកបានទទួលបទ 
ពិេសធន ៍ ពីករចូលរមួក�ុងករតេម�ើង្របពន័�ធនាគារស�ូល FLEX
CUBE ្របពន័�្រគប្់រគងេអធីអឹមនិងPOS ្របពន័�ធនាគារចល័ត និង
្របពន័�បេច�កវជិា� ពត័ម៌ានេផ្សងៗជាេ្រចើនេទៀត។ េលកបានចូល
បេ្រមើករងរជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ក�ុងឆា�  ំ
២០១៩។

េលក វ៉ន រត�ដរ៉
ជំនួយករនាយក្របតិបត�ិបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣០

ជនជាតិែខ�រ។ េលកបានប��បប់រ�ិ�ប្រត្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន និង
វគ�សិក្សោជំនាញខ�ីៗជាេ្រចើនដូចជា៖ ករេលើកទឹកចិត� និងករ
េដះ្រសយប�� ករងរ, ស� រតកីរងររបស់អ�ក្រគប្់រគង, ្រកមសីល
ធម៌និងសីលធម៌ក�ុងករអនុវត�ករងរ, ទំនាកទ់ំនងខងក�ុង និង
ខងេ្រក, សីលធម៌ៃនករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស, ករ្រគប្់រគង និង
េ្របើ្របាស់ Oracle FLEXCUBE Universal Banking, ករេរៀបចំ
ែផនករអជីវកម� ជាមយួ Microfin, ្របពន័�្រគប្់រគង ATM and 
POS Terminal និងវគ�ជំនាញេផ្សងៗជាេ្រចើនេទៀត។ េលកធា� ប់
បេ្រមើករងរជាមយួ ធនាគារពណិជ�, ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ក�ុង
តួនាទីជា នាយកនាយកដ� នបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន អ�កឯកេទស
ជានខ់�ស់ែផ�កផលិតរបាយករណ៍ ្របធានែផ�កផលិតរបាយករណ៍ 
អ�កផលិតកម�វធិីកំុព្យទូរ័ ។ េលកចូលបេ្រមើករងរជាមយួ ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ មកដល់
បច�ុប្បន� ក�ុងមុខងរជានាយកនាយកដ� នឌីជីថល ។េលកប៊ិន ប៊ុនលី

នាយកនាយកដ� នឌីជីថល



ជនជាតិែខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកកំពុងសិក្សោថា� ក់
គណេនយ្យករជំនាញ (CPA)  េនវទិ្យោស� ន 
េខមេអត ប៊សីេនសស�ូល េហើយេលកកប៍ាន
ប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្័រតែផ�កគណេនយ្យ នងិថា� ក់

បរ�ិ� ប្័រតជានខ់�ស់ែផ�កគណនេនយ្យ និងសវនកម� ពីសកល
វទិ្យោល័យ នរ័តុន។ េលកកប៏ានចូលរមួវគ�សិក្សោជំនាញ និង
សិក� សលជាេ្រចើនដូចជា៖ ផលបះ៉ពល់ៃនវបិត�ិកូវ១ី៩ស្រមាប់
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ២០២១ អនុេលមភាពកិច�ករពន�ដរ
្របចឆំា� សំ្រមាប្់រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគងម៉ាសីុនេអធីអឹម ករ
្របឆាងំករលងសមា� តស់ច្់របាក ់ វគ�សិក្សោស�ីពីករេរៀបចំនិង
ហ�ឹកហ�ឺន្របពន័�ស�ូលធនាគារ (FLEXCUBE) និង្របពន័�TX: 
System Configuration and Operation Basics វគ�សិក្សោៃន
ភាពជាអ�កដឹកនា ំ(OPERACY) និងវគ�េផ្សងៗេទៀត។
ចំេពះបទពិេសធន៍ករងរវញិេលកធា� ប់បានបំេរ ើករងរជាមួយ
សមាគម ្រក�មហុ៊នឯកជន និងស� បនហិរ�� វត�ុ ្របមាណ ៩ឆា�  ំក�ុង
តួនាទីេផ្សងគា� ដូចជា៖ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោវនិយ័ និង្របធានែផ�ក
ទំនាកទ់ំនងសមាគម គណេនយ្យករ ្របធានែផ�កគណេនយ្យ
ហិរ�� វត�ុ នាយករងនាយកដ� នហិរ�� វត�ុ ។ េលកបានចូលបេ្រមើករ
ងរជាមយួ ្រគឺះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េនក�ុង ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៤ ក�ុងមុខងរជា គណេនយ្យករ ជាបន�បនា� បត់មរយៈករ
ទទួលស� ល់នូវករខិតខំ្របឹងែ្របង និងលទ�ផលករងរល�្របេសើរ
េលក្រត�វបានដំេឡើងតួនាទីជា្របធានែផ�ក នាយករងនាយកដ� ន
ហិរ�� វត�ុ និងេនេដើមឆា� ២ំ០២០ េលក្រត�វបានែតងតងំជានាយក
នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ រហូតដល់បច�ុប្បន� ។

េលក ែកវ ដុល� រ

នាយកនាយកដ� នហិរ�� វត�ុ

េលក សឹុម គឹម្រសី៊ ជាជានជាតិែខ�រ ។ េលកទទួលបានបរ�ិ� ប្រត
ជានខ់�ស់ ពីសកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង និងបរ�ិ� ប្រត ែផ�ក
្រគប្់រគងអជីវកម� និងទទួលបានបរ�ិ� ប្រតរង ែផ�កអក្សរស�ស� 
ភាសអងេ់គ�ស ពីសកលវទិ្យោល័យធនធានមនុស្ស ។ េលកបាន
ចូលរមួវគ�សិក្សោជំនាញខ�ីៗជាេ្រចើនដូចជា ៖ គណេនយ្យទូេទ
ក្រមតិ១ ក្រមតិ២ កិច�កររដ�បាលទូេទ និងករ្រគប្់រគង
ករយិាល័យ កិច�ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស  ភាពជាអ�កដឹកនា ំ្រគ�
ហ�ឹកហ�ឺន ្រកមសីលធម ៌ និងសុជីវធម ៌ ក�ុងអនុវត�ករងរ ភាព
េស� ះ្រតង ់និងករេប�ជា� ចិត� យុទ�ស�ស�ៃនករ្រគប្់រគងដឹកនា ំនិង
វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញេផ្សងៗេទៀត ។
េលកធា� បប់ានបេ្រមើករងរអស់រយៈេពលជាង ១១ឆា�  ំជាមយួនឹង
វស័ិយធនាគារ ក�ុងតួនាទី ជាអនុ្របធានែផ�ក្រគប្់រគងឧបករណ៍
-សមា� រ ជាអនុ្របធានែផ�កចលនូបត�ម� ជាម�ន�ីរដ�បាល ជាជំនួយករ
បេ្រមើអតិថជិន និងធា� បជ់ាសមាជិកៃន្រក�ម្រគ�ហ�កឹហ�នឺ ។ េលកធា� ប់
បានដកឹនា ំនិងផ�ល់ករហ�កឹហ�នឺេដយផា� ល់េន្របេទសឡាវផងែដរ 
ទកទ់ងនឹងកិច�ករជំនាញ ។ េលកកធ៏ា� បជ់ាអនុ្របធាន
សហជីពកម�ករនិេយាជិត ្របចេំនករយិាល័យកណា� ល ៃនវស័ិយ
ធនាគារេនាះផងែដរ ។ េលកបានចូលបេ្រមើករងរជាមយួ ្រគះឹស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ ។

េលក សុមឹ គឹម្រស�ី

នាយកនាយកដ� នរដ�បាល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣១



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣២

េលក េភម សុដីន
នាយកនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ

ជនជាតែិខ�រ ។ បច�ុប្បន�េលកបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់្រគប្់រគង
អជីវកម� េនវទិ្យោស� នជាតិពណិជ�ស�ស� ។ េលកកប៏ានចូលរមួ
វគ�សិក្សោជំនាញខ�ីៗជាេ្រចើនដូចជា៖ ករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ និង
ឥណទន ករវភិាគវយតៃម�អចន្រទព្យ ករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករេអធីអឹម 
ករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករបេ�� ើសន្ស ំ្រគប្់រគងកិច�ករងរសង�ម  ្រគប្់រគង
ធនធានមនុស្ស ច្បោបក់រងរ ច្បោបភ់ូមបិាល ច្បោបកិ់ច�សន្យោច្បោប់
កិច�សន្យោ ។ ម្យោង៉េទៀត េលកកប៏ានចូលរមួទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់
ពីកិច�ករ្រគប្់រគង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ េន្របេទសហ�ីលីពីន  ផងែដរ ។ 
ចំេពះបទពិេសធន៍ករងរវញិេលកធា� ប់បេ្រមើករងរជាមួយស� ប័ន
ហិរ�� វត�ុ ១៨ឆា�  ំ ក�ុងតួនាទី ដូចជា ៖ ម�ន�ីឥណទន ម�ន�ីឥណទន
ជានខ់�ស់ ្របធានម�ន�ីឥណទន នាយកសខ នាយករងនាយកដ� ន
ឥណទន  ។ េលកបានចូលបេ្រមើករងរជាមយួ ្រគឺះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក េនក�ុងៃថ�ទី១៦ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ ក�ុងមុខងរជា
បុគ�លិក្របតិបត�ករ នាយករងនាយកដ� នឥណទន ជំនួយករ
អគ�នាយករង នាយករងនាយកដ� នឥណទន េនៃថ�ទី០១ ែខកុម�ៈ
ឆា� ២ំ០២១ ្រត�វបានែតងតងំជា នាយកនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ 
រហូតដល់បច�ុប្បន� ។



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៣

អ�ក្រស ីគិត សខុលនី

នាយកនាយកដ� នហិរ�� វត�ុ

ជនជាតិែខ�រ។ េលក្រសីបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ�  
ប្រតែផ�ក្រគប្់រគងេទសចរណ៍ និងភាសអង ់  
េគ�ស និស្សតិអហរបូករណ៍េនសកលវទិ្យោ    
ល័យភូមនិ�ភ�េំពញ និងជានិស្សតិអហរបូករណ៍
ែដលបានបំេពញករសិក្សោបែន�មរយៈេពល ០៤ 
ឆា�  ំៃនកម�វធិីភាពជាអ�កដឹកនា ំនិងករស� កេ់ន
ក�ុងអេន�វសិកដ� ន េនមូលនិធិហបែ់វល ។ 
េលក្រសីកប៏ានចូលរមួវគ�ខ�ីមយួចំនួនដូចជា៖ 
វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល យុទ�ស�ស� 
ទផី្សោរ ករេរៀបចំ នងិករបេង�ើតម៉ាកយេីហស្រមាប ់

ស� បន័ហិរ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគងករផា� ស់ប�ូររបិូយ បណ័�  េគាលករណ៍
ករពរអតិថិជន (សីុភភី)ី  ្របសិទ�ភាព និងបេច�កេទសៃនករលក់
ផលិតផលធនាគារ អកប្បកិរយិាល�ៃនករទំនាកទ់ំនងអតិថិជន 
ករបេ្រមើេសវកម�អតិថិជន និងករស្រមបស្រម�ល  ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ
ទផី្សោរៃនករអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល  គេ្រមាង្រគប្់រគងេសវធានារ៉បរ់ង នងិ
អ�កែណនាធំានារ៉បរ់ងអយុជីវតិ។ 
េលក្រសីជានិស្សតិហតក់រ នងិស�្រគច័តិ�មា� កៃ់នកម�វធិសុីខុមាលភាព
សង�មៃនភាពជាអ�កដឹកនា�ំស�ីដល់�ស�ី និងកុមារែដលគា� នផ�ះសែម្បង 
(កុមារកំ្រព) ជាមយួគេ្រមាង PEACE CORPS ែដលជាទីភា� កង់រ
រដ� ភបិាលសហពន័�សហរដ�អេមរកិ   ជាសមាជិកៃន្របធាន្រក�មទទួល 
ខុស្រត�វែផ�ក្រគប្់រគងគណេនយ្យក�ុងករចំណាយៃថ�ចយវយស្រមាប់
ផ�តផ់�ងម់�ូបអហរ និងកម�វធិីេផ្សងៗេនក�ុងអេន�វសិកដ� ន្របចៃំថ� ជា 
អ�កសិក្សោ្រសវ្រសវក�ុងគេ្រមាងេរៀបចំរមណីយដ� ន ស� តទី្រក�ងស� ត 
ៃនអគ�េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករជាតិវយតៃម�ទី្រក�ងស� ត 
្រកសួងេទសចរណ៍ និងជាជំនួយករស�ស� ចរ្យែផ�កសិក្សោ្រសវ្រជាវ
េនសកលវទិ្យោល័យភមួនិ�ភ�េំពញ ។ 
ចំេពះបទពេិសធនក៍រងរដូចជា៖ ជាបុគ�លិកែផ�កទីផ្សោរ បុគ�លិកែផ�ក
រក្សោអតិថិជន និងជាអនុ្របធានែផ�កទីផ្សោរ េនធនាគារ េអសីុលីដ ភី
អិលសីុ ករយិាល័យកណា� លជាធនាគារពណិជ�កម� អស់រយៈេពល 
០៨ឆា�  ំ េហើយេលក្រសីធា� បប់ានបេ្រមើករងរជាម�ន�ីជាបកិ់ច�សន្យោ    
មានតួនាទីជាជំនួយករអនុរដ�េលខធិករ េន្រកសួងេសដ�កិច� និង
ហិរ�� វត�ុ អស់រយៈេពល ០១ឆា� ផំងែដរ ។ សព�ៃថ�េលក្រសីចូល
បេ្រមើករងរេន ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក េន ែខតុល 
ឆា� ២ំ០២០ ក�ុងមុខតំែណងជា្របធានែផ�កទីផ្សោរេននាយកដ� នទីផ្សោរ 
និងបានតំេឡើងឋនៈជានាយិករងទីផ្សោរៃននាយកដ� នទីផ្សោរចបព់ី
ៃថ�ទី០១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១ ។



ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្របតិបត�ិតម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ចតទុ់កែផនករ
យុទ�ស�ស�ជាគន�ឹះមយួស្រមាប ់ េធ�ើឲ្យ្រគឹះស� នមានភាព
រកីចេ្រមើន និង្របតិបត�ិករ្របកបេដយេស�រភាព ។ 
នាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័ ្រត�វបានទទួលែផនករ
ជា្របចពីំ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យជា 
្របច ំ េទេលើរល់ក្រមតិស� នភាព ៃនឥណទនេដើម្បទីបស់� ត់
ហនិភយ័បានទនេ់ពលេវល  និងេដយ្រប�ង្របយត័� ។ 
យន�ករនានា្រត�វបានដក់េចញេដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យឲ្យបាន
ជាបជ់ា្របច ំ និងចតវ់ធិានករេដះ្រសយជាបនា� ន ់ 
ករណីេកើតមានវបិត�ិេគាលបំណង គឺេដើម្បរីក្សោកំេណើ ន
ឥណទន្របកបគុណភាពជានិច� ។
១. ករទទួលខុស្រត�វ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកប៏ានេធ�ើករែបងែចកករទទួលខុស្រត�វ 
ក�ុ ងករ ្រត�ត ពិនិត ្យ េទេលើ ហនិភ័យឥណទនេទ 
គណៈកមា� ធិករឥណទន (Credit Committee) ដូចមាន
ែចងខងេ្រកម ៖

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័� ក�ងុករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិន ែដលដកព់ក្យ
ខ�ីឥណទន   និងអ�កែដលពកព់ន័�ក�ុងករ អនុមតិ
ឥណទន ។

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័�ក�ុងករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិនេដយផា� ល់  
និងអ�ក ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° េគាលករណ៍ែដលអនុមតិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដើម្ប ី
ធានាឲ្យមានតុល្យភាពៃនផល្របេយាជន ៍របស់អតថិជិន

និងេគាលេដៃនដំេណើ រករវយតៃម�ឥណទន និង
ក្រមតិហនិភយ័ ។

° ករេរៀបចំឯកសរ្រពមេ្រព�ងឲ្យទនេ់ពលេវល និង
េពញេលញជាមយួអតិថិជនរមួជាមយួពត័ម៌ាន ែដល
្រត�វករទងំអស់  ែដលទកទ់ងនឹងករវយតៃម� និង
ដំេណើ រករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° ្របពន័�្រត�តពិនិត្យឥណទន្រត�វមានករ្របយត័�្របែយង 
គួបផ្សនឹំងករពិនិត្យេលើករកំណត់សមា� ល់ស�� ណ 
ហនិភយ័េផ្សងៗ ។

° ្រត�តពិនិត្យេដយឯករជ្យ េដើម្បធីានាេលើករអនុវត�
្រសបតមេគាលករណ៍ នីតិវធិីក�ុងដំេណើ រករឥណទន 
និងករតមដនគុណភាពទកទ់ងហនិភយ័ និងករ
្រត�តពិនិត្យឥណទនឲ្យបានទនេ់ពលេវល ។

° ករវភិាគឥណទនេធ�ើេឡើងេដយេផា� តសំខន់េលើ
សមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជនក�ុងករសងឥណទន 
តមរយៈករវយតៃម�ពីអត�ចរកិ លំហូរសច្់របាក ់និង
លក�ខណ� េផ្សងៗេទៀតមុននឹងឈនដល់កិច�្រពមេ្រព�ង
គា�  ។

° េគាលករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុត ក�ុងចំេណាម
េគាលករណ៍ស�ីពីករចំណាកថ់ា� កឥ់ណទន េដើម្ប ី
កតប់ន�យហនិភយ័ឥណទន េដយករវត�ុប�� ំសំ
ខន់ៗ ក�ុងករធានាឥណទនអតិថិជនដូចជា៖
♦ វត�ុប�� ំជា្រទព្យសម្បត�ិដូចជា៖  ដីធ�ី អគារ និង

្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ ។
♦ កៃ្រមេផ្សងៗេទេលើ្រទព្យសកម�ក�ុងអជីវកម� ដូចជា

ដីធ�ី អគារ... ។

២. ហនិភ័យឥណទន
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ឥណទន ែដលជា
ហនិភយ័ែដលភាគីៃដគូរបស់្រក�មហុ៊ន េធ�ើឱ្យ្រក�មហុ៊ន 
មានករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ េដយសរមនិបានបំេពញ
កតព�កិច�សងបំណុល។ ហនិភយ័ឥណទន គឺជា
ហនិភយ័ែដលមានសរសំខនជ់ាងេគបំផុតក�ុងអជវីកម�
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ហនិភយ័ឥណទនភាគេ្រចើនេកើតេឡើង
ពីករផ�ល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។   ហនិភយ័ឥណទន
កម៏ានេនក�ុងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេ្រកតរងតុល្យករផងែដរ
ដូចជា កិច�សន្យោឥណទនជាេដើម ។ ករ្រគប ់្រគងហនភិយ័
ឥណទន ្រត�វបានអនុវត�េដយគណៈកមា� ធកិរឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ន ។

សកម�ភាពៃនករផ�ល់ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយ្រសប
េទតមេគាលករណ៍ឥណទនរបស់្រក�មហុ៊ន េដើម្បធីានា
ករសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងជាទូេទេនក�ុងតំបនែ់ដល
្រត�វផ�ល់្របាកក់ម� ីឧទហរណ៍្រត�វសេ្រមចបាននូវ សំេពៀត
ឥណទនល� និងរងឹមា ំ មាននយ័ថា ឥណទនេនាះអច
កតប់ន�យហនភិយ័បាន។ េគាលករណ៍ឥណទន រមួមាន
៖េគាលករណ៍ក�ុងករផ�ល់ឥណទន េគាលករណ៍ស�ីពី
វត�ុប�� ំ នីតិវធិីអនុមត័ឥណទន ែដលេគាលករណ៍
ទងំអស់េនះ្រត�វបានអនុវត� េដើម្បធីានាបាននូវអនុេលម
ភាព តមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារកណា� ល ។

៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ

 ៣.១ តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និង
បំណុលហរិ��វត�ុ

 គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ តៃម�សម្រសបៃន
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន មានតៃម�្របហក់
្របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ ។ តៃម�សម្រសប
ប៉ានស់� ន គឺអ្រស័យេទតមវធិីស�ស� និងករសន�ត
ដូចខងេ្រកម៖

 (ក) សមតុល្យេនធនាគារ
 សមតុល្យេនធនាគាររមួមាន គណនីចរន�ែដលមនិ

មានករ្របាក ់ ។ តៃម�សម្រសបៃនសមតុល្យេនះ
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ។

 (ខ) ឥណទនអតិថិជន
 ឥណទនអតិថិជន គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� បនា� បពី់

កតក់ងសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង ់េហើយតៃម�េយាង
របស់វមានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�សម្រសប ។ 
ចំេពះឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដល

មានកលផុតកំណតេ់នសល់តិចជាងមយួឆា�  ំ ជា 
ទូេទតៃម�េយាងរបស់វ្រត�វបានប៉ានស់� ន សម
េហតុផល េទតមតៃម�សម្រសបរបស់វ ។ ចំេពះ
ឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដលមានកល
ផុតកំណតេ់នសល់មយួឆា�  ំ ឬេលើសពីេនះ តៃម�
សម្រសប្រត�វបានប៉ានស់� នតមតៃម�អប្បហរ ៃនលំហូរ
សច្់របាកែ់ដលបានប៉ានស់� ននាេពលអនាគត េដយ
េ្របើ្របាស់អ្រតកម�បីច�ុប្បន�តមអ្រតកម�ទីផី្សោរែដលមាន
ហនិភយ័ឥណទន  និងកលផុតកំណត្់រសេដៀងគា�  
េហើយ្រត�វបានវយតៃម�ថាមនិមានភាពខុសគា� ខ� ងំរវង
អ្រតកិច�សន្យោ្របាកក់ម�។ី ដូចេនះេហើយតៃម�សម្រសប
ៃនឥណទន នងិបុេរ្របទនអតថិជិនរយៈេពលែវង អច
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វនាកល
បរេិច�ទរយករណ៍។

 (គ) ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុល
ហរិ��  វត�ុេផ្សងៗ

 តៃម�េយាងៃន្រទពសកម� និងបំណុលេផ្សងៗ ្រត�វ បាន
សន�តថាមានតៃម�េស�ើនងឹសម្រសបរបស់វ េដយសរ
វមិនែ្រប្រប�លជាសរវន�េទតមអ្រតករ្របាក់េលើ
ទីផ្សោរេទ។

 (ឃ) ្របាក់កម�ី
 តៃម�សម្រសបរបស់្របាក់កម�ី ្រត� វបានប៉ាន់ស� ន 

េដយេធ�ើអប្បហរលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពល
អនាគត និងេដយ  េ្របើអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរែដល
អនុវត�ទូេទចំេពះ្របាកក់ម�ែីដលមានទ្រមងហ់នភិយ័
្របហក្់របែហលគា� ។ េទះជាយ៉ាង ណាកេ៏ដយ
មានែតអ្រតករ្របាកែ់ដលមានចុះកិច�សន្យោែដល្រត�វ
បានអះអង និង្រត�វបានផ�ល់េដយមា� ស់បំណុល  
ែតប៉ុេណា� ះ ែដលអចរកបាននាកលបរេិច�ទរយ 
ករណ៍ ជំនួសឱ្យអ្រតករ្របាកែ់ដលអនុវត�ទូេទ។ 
្រក�មហុ៊នេជឿជាក់ថាអ្រតករ្របាក់ែដលមានចុះ
កិច�សន្យោ មនិមានភាពខុសគា� ជាសរវន�ពីអ្រត
ករ្របាកេ់លើទីផ្សោរជាមូលដ� នេទ ដូចេនះមនិមានករ
ែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ចំេពះហនិភ័យឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ននាកលបរេិច�ទរយករណ៍ េទតម
ករពិចរណារបស់មា� ស់្របាកក់ម�េីនាះេទ ។ តម
មូលដ� នេនះ តៃម�សម្រសបរបស់្របាកក់ម� ីនិងបំណុល
បនា� បប់ន្ស ំ មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាង
របស់វនាកលបរេិច�ទរយករណ៍។

 ៣.២ ករ្រគប់្រគងេដើមទុន
 វត�ុវស័ិយរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករ្រគប្់រគងេដើមទុន មាននយ័

ទូលំទូលយជាង “មូលធន” ែដលបង� ញក�ុងតរង
តុល្យករ ។ ករ្រគប្់រគងេដើមទុនមានដូចខងេ្រកម ៖
- អនុេលមតមត្រម�វករេដើមទុនែដលកំណតេ់ដយ

ធនាគារកណា� ល
- ករពរលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នេដើម្បបីន�និរន�រភាព

អជីវកម� ដូចេនះ្រក�មហុ៊នអចបន�ផ�ល់ភាគលភ  
ដល់ភាគទុនិក និងផ�ល់អត�្របេយាជនដ៍ល់ភាគែីដល
ពកព់ន័�នឹង្រក�មហុ៊ន និងរក្សោមូលដ� នេដើមទុន
រងឹមា ំេដើម្បគីា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍអជីវកម� ។

៤. ហនិភ័យទីផ្សោរ
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ ជាហនិភយ័ែដល
េធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លតៃម�សម្រសប ឬលំហូរសច្់របាក់
នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយសរករផា� ស់
ប�ូរតៃម�ទផី្សោរ ។ ហនិភយ័ទីផ្សោរេកើតេឡើងេដយស� នភាព
េបើកទូលយៃនអ្រតករ្របាក ់របិូយបណ�  និងផលិតផល
មូលធន ែដលទងំអស់េនះ្របឈមមុខនឹងបែ្រមប្រម�ល 
ទីផ្សោរជាកល់ក ់ និងទូេទ្រពមទងំបែ្រមប្រម�លករ
េឡើងចុះអ្រតឬតៃម�ទីផ្សោរដូចជា អ្រតករ្របាក ់ គមា� ត
ឥណទន អ្រតប�ូររបិូយបណ�  និងតៃម�មូលធនជាេដើម ។

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ្រក�មហុ៊នមនិេ្របើ
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនិស្សន� ដូចជាកិច�សន្យោប�ូររបិូយបណ�  
និងករេផា� ះប�ូរអ្រតករ្របាក ់ េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័
របស់ខ�ួនេនាះេទ។

 (ក) ហនិភ័យករប�ូររបូិយបណ�
 ហនិភយ័របិូយបណ� េកើតពី្របតិបត�កិរពណិជ�កម�ក�ុង

េពលអនាគត ្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានកត្់រត 
ជារបិូយ បណ� មយួ ែដលមនិែមនជារបិូយបណ� េគាល
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិករជាចម្បងជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ� េគាលរបស់
្រក�មហុ៊ន។ ្រក�មហុ៊នកេ៏ធ�ើ្របតិបត�ិករជា្របាកេ់រៀល និង
្របាកប់ាតែដរ ប៉ុែន�្រក�មហុ៊ន មនិមានហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ� ជាសរវន�េទ ។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�តពិនិត្យ
ហនភិយ័ករប�ូររបិូយបណ� របស់ខ�ួន េដយេធៀបនងឹរបិូយ
បណ� េគាល តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ�  េដយេ្របើករទទួលយកហនិភយ័ ២០%  
ៃនមូលនិធិសុទ�ត្រម�វេដយធនាគារកណា� ល ។  

 (ខ) ហនិភ័យតៃម�

 ្រក�មហុ៊នមនិ្របឈមមុខនឹងហនភិយ័តៃម�មូលប្រតេទ 
េដយសរ្រក�មហុ៊នមនិមានករវនិេិយាគែដល្រត�វបាន 
ចតថ់ា� កេ់នក�ុងតរងតុល្យករតមតៃម�សម្រសប។

 (គ) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់
 ហនិភយ័អ្រតករ្របាកគឺ់ជាហនិភយ័េ្រចើនែបប ក�ុងេនាះ

រមួមានហនិភ័យែដលេធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លលំហូរ
សច្់របាក ់  នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
េដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរ េហើយ
តៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុកម៏ានករែ្រប្រប�លតមវធិី
ដូចគា� េនះែដរ ។ ក្រមតិករ្របាកអ់ចេកើនេឡើង
េដយសរលទ�ផលៃនករែ្រប្រប�លេនះ ប៉ុែន�អច
កត់បន�យករខតបង់េនក�ុ ងករណីែដលមាន
បែ្រមប្រម�លឥតរពឹំងទុកេកើតេឡើង ។ េនដណំាកក់ល
េនះ្រក�មហុ៊នមនិមានេគាលករណ៍ េដើម្បកំីណតក់្រមតិ
ៃនភាពមនិសីុគា� ៃនអ្រតករ្របាកេ់ទ ប៉ុែន�គណៈ
្រគប្់រគងេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ទេលើភាព
មនិសីុគា� េនះ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៤



ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្របតិបត�ិតម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ចតទុ់កែផនករ
យុទ�ស�ស�ជាគន�ឹះមយួស្រមាប ់ េធ�ើឲ្យ្រគឹះស� នមានភាព
រកីចេ្រមើន និង្របតិបត�ិករ្របកបេដយេស�រភាព ។ 
នាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័ ្រត�វបានទទួលែផនករ
ជា្របចពីំ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យជា 
្របច ំ េទេលើរល់ក្រមតិស� នភាព ៃនឥណទនេដើម្បទីបស់� ត់
ហនិភយ័បានទនេ់ពលេវល  និងេដយ្រប�ង្របយត័� ។ 
យន�ករនានា្រត�វបានដក់េចញេដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យឲ្យបាន
ជាបជ់ា្របច ំ និងចតវ់ធិានករេដះ្រសយជាបនា� ន ់ 
ករណីេកើតមានវបិត�ិេគាលបំណង គឺេដើម្បរីក្សោកំេណើ ន
ឥណទន្របកបគុណភាពជានិច� ។
១. ករទទួលខុស្រត�វ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកប៏ានេធ�ើករែបងែចកករទទួលខុស្រត�វ 
ក�ុ ងករ ្រត�ត ពិនិត ្យ េទេលើ ហនិភ័យឥណទនេទ 
គណៈកមា� ធិករឥណទន (Credit Committee) ដូចមាន
ែចងខងេ្រកម ៖

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័� ក�ងុករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិន ែដលដកព់ក្យ
ខ�ីឥណទន   និងអ�កែដលពកព់ន័�ក�ុងករ អនុមតិ
ឥណទន ។

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័�ក�ុងករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិនេដយផា� ល់  
និងអ�ក ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° េគាលករណ៍ែដលអនុមតិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដើម្ប ី
ធានាឲ្យមានតុល្យភាពៃនផល្របេយាជន ៍របស់អតថិជិន

និងេគាលេដៃនដំេណើ រករវយតៃម�ឥណទន និង
ក្រមតិហនិភយ័ ។

° ករេរៀបចំឯកសរ្រពមេ្រព�ងឲ្យទនេ់ពលេវល និង
េពញេលញជាមយួអតិថិជនរមួជាមយួពត័ម៌ាន ែដល
្រត�វករទងំអស់  ែដលទកទ់ងនឹងករវយតៃម� និង
ដំេណើ រករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° ្របពន័�្រត�តពិនិត្យឥណទន្រត�វមានករ្របយត័�្របែយង 
គួបផ្សនឹំងករពិនិត្យេលើករកំណត់សមា� ល់ស�� ណ 
ហនិភយ័េផ្សងៗ ។

° ្រត�តពិនិត្យេដយឯករជ្យ េដើម្បធីានាេលើករអនុវត�
្រសបតមេគាលករណ៍ នីតិវធិីក�ុងដំេណើ រករឥណទន 
និងករតមដនគុណភាពទកទ់ងហនិភយ័ និងករ
្រត�តពិនិត្យឥណទនឲ្យបានទនេ់ពលេវល ។

° ករវភិាគឥណទនេធ�ើេឡើងេដយេផា� តសំខន់េលើ
សមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជនក�ុងករសងឥណទន 
តមរយៈករវយតៃម�ពីអត�ចរកិ លំហូរសច្់របាក ់និង
លក�ខណ� េផ្សងៗេទៀតមុននឹងឈនដល់កិច�្រពមេ្រព�ង
គា�  ។

° េគាលករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុត ក�ុងចំេណាម
េគាលករណ៍ស�ីពីករចំណាកថ់ា� កឥ់ណទន េដើម្ប ី
កតប់ន�យហនិភយ័ឥណទន េដយករវត�ុប�� ំសំ
ខន់ៗ ក�ុងករធានាឥណទនអតិថិជនដូចជា៖
♦ វត�ុប�� ំជា្រទព្យសម្បត�ិដូចជា៖  ដីធ�ី អគារ និង

្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ ។
♦ កៃ្រមេផ្សងៗេទេលើ្រទព្យសកម�ក�ុងអជីវកម� ដូចជា

ដីធ�ី អគារ... ។

២. ហនិភ័យឥណទន
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ឥណទន ែដលជា
ហនិភយ័ែដលភាគីៃដគូរបស់្រក�មហុ៊ន េធ�ើឱ្យ្រក�មហុ៊ន 
មានករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ េដយសរមនិបានបំេពញ
កតព�កិច�សងបំណុល។ ហនិភយ័ឥណទន គឺជា
ហនភិយ័ែដលមានសរសំខនជ់ាងេគបំផុតក�ុងអជវីកម�
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ហនិភយ័ឥណទនភាគេ្រចើនេកើតេឡើង
ពីករផ�ល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។   ហនិភយ័ឥណទន
កម៏ានេនក�ុងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេ្រកតរងតុល្យករផងែដរ
ដូចជា កិច�សន្យោឥណទនជាេដើម ។ ករ្រគប ់្រគងហនភិយ័
ឥណទន ្រត�វបានអនុវត�េដយគណៈកមា� ធកិរឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ន ។

សកម�ភាពៃនករផ�ល់ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយ្រសប
េទតមេគាលករណ៍ឥណទនរបស់្រក�មហុ៊ន េដើម្បធីានា
ករសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងជាទូេទេនក�ុងតំបនែ់ដល
្រត�វផ�ល់្របាកក់ម� ីឧទហរណ៍្រត�វសេ្រមចបាននូវ សំេពៀត
ឥណទនល� និងរងឹមា ំ មាននយ័ថា ឥណទនេនាះអច
កតប់ន�យហនភិយ័បាន។ េគាលករណ៍ឥណទន រមួមាន
៖េគាលករណ៍ក�ុងករផ�ល់ឥណទន េគាលករណ៍ស�ីពី
វត�ុប�� ំ នីតិវធិីអនុមត័ឥណទន ែដលេគាលករណ៍
ទងំអស់េនះ្រត�វបានអនុវត� េដើម្បធីានាបាននូវអនុេលម
ភាព តមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារកណា� ល ។

៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ

 ៣.១ តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និង
បំណុលហរិ��វត�ុ

 គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ តៃម�សម្រសបៃន
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន មានតៃម�្របហក់
្របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ ។ តៃម�សម្រសប
ប៉ានស់� ន គឺអ្រស័យេទតមវធិីស�ស� និងករសន�ត
ដូចខងេ្រកម៖

 (ក) សមតុល្យេនធនាគារ
 សមតុល្យេនធនាគាររមួមាន គណនីចរន�ែដលមនិ

មានករ្របាក ់ ។ តៃម�សម្រសបៃនសមតុល្យេនះ
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ។

 (ខ) ឥណទនអតិថិជន
 ឥណទនអតិថិជន គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� បនា� បពី់

កតក់ងសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង ់េហើយតៃម�េយាង
របស់វមានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�សម្រសប ។ 
ចំេពះឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដល

មានកលផុតកំណតេ់នសល់តិចជាងមយួឆា�  ំ ជា 
ទូេទតៃម�េយាងរបស់វ្រត�វបានប៉ានស់� ន សម
េហតុផល េទតមតៃម�សម្រសបរបស់វ ។ ចំេពះ
ឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដលមានកល
ផុតកំណតេ់នសល់មយួឆា�  ំ ឬេលើសពីេនះ តៃម�
សម្រសប្រត�វបានប៉ានស់� នតមតៃម�អប្បហរ ៃនលំហូរ
សច្់របាកែ់ដលបានប៉ានស់� ននាេពលអនាគត េដយ
េ្របើ្របាស់អ្រតកម�បីច�ុប្បន�តមអ្រតកម�ទីផី្សោរែដលមាន
ហនិភយ័ឥណទន  និងកលផុតកំណត្់រសេដៀងគា�  
េហើយ្រត�វបានវយតៃម�ថាមនិមានភាពខុសគា� ខ� ងំរវង
អ្រតកិច�សន្យោ្របាកក់ម�។ី ដូចេនះេហើយតៃម�សម្រសប
ៃនឥណទន នងិបុេរ្របទនអតថិជិនរយៈេពលែវង អច
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វនាកល
បរេិច�ទរយករណ៍។

 (គ) ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុល
ហរិ��  វត�ុេផ្សងៗ

 តៃម�េយាងៃន្រទពសកម� និងបំណុលេផ្សងៗ ្រត�វ បាន
សន�តថាមានតៃម�េស�ើនងឹសម្រសបរបស់វ េដយសរ
វមិនែ្រប្រប�លជាសរវន�េទតមអ្រតករ្របាក់េលើ
ទីផ្សោរេទ។

 (ឃ) ្របាក់កម�ី
 តៃម�សម្រសបរបស់្របាក់កម�ី ្រត� វបានប៉ាន់ស� ន 

េដយេធ�ើអប្បហរលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពល
អនាគត និងេដយ  េ្របើអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរែដល
អនុវត�ទូេទចំេពះ្របាកក់ម�ែីដលមានទ្រមងហ់នភិយ័
្របហក្់របែហលគា� ។ េទះជាយ៉ាង ណាកេ៏ដយ
មានែតអ្រតករ្របាកែ់ដលមានចុះកិច�សន្យោែដល្រត�វ
បានអះអង និង្រត�វបានផ�ល់េដយមា� ស់បំណុល  
ែតប៉ុេណា� ះ ែដលអចរកបាននាកលបរេិច�ទរយ 
ករណ៍ ជំនួសឱ្យអ្រតករ្របាកែ់ដលអនុវត�ទូេទ។ 
្រក�មហុ៊នេជឿជាក់ថាអ្រតករ្របាក់ែដលមានចុះ
កិច�សន្យោ មនិមានភាពខុសគា� ជាសរវន�ពីអ្រត
ករ្របាកេ់លើទីផ្សោរជាមូលដ� នេទ ដូចេនះមនិមានករ
ែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ចំេពះហនិភ័យឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ននាកលបរេិច�ទរយករណ៍ េទតម
ករពិចរណារបស់មា� ស់្របាកក់ម�េីនាះេទ ។ តម
មូលដ� នេនះ តៃម�សម្រសបរបស់្របាកក់ម� ីនិងបំណុល
បនា� បប់ន្ស ំ មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាង
របស់វនាកលបរេិច�ទរយករណ៍។

 ៣.២ ករ្រគប់្រគងេដើមទុន
 វត�ុវស័ិយរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករ្រគប្់រគងេដើមទុន មាននយ័

ទូលំទូលយជាង “មូលធន” ែដលបង� ញក�ុងតរង
តុល្យករ ។ ករ្រគប្់រគងេដើមទុនមានដូចខងេ្រកម ៖
- អនុេលមតមត្រម�វករេដើមទុនែដលកំណតេ់ដយ

ធនាគារកណា� ល
- ករពរលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នេដើម្បបីន�និរន�រភាព

អជីវកម� ដូចេនះ្រក�មហុ៊នអចបន�ផ�ល់ភាគលភ  
ដល់ភាគទុនិក និងផ�ល់អត�្របេយាជនដ៍ល់ភាគែីដល
ពកព់ន័�នឹង្រក�មហុ៊ន និងរក្សោមូលដ� នេដើមទុន
រងឹមា ំេដើម្បគីា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍអជីវកម� ។

៤. ហនិភ័យទីផ្សោរ
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ ជាហនិភយ័ែដល
េធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លតៃម�សម្រសប ឬលំហូរសច្់របាក់
នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយសរករផា� ស់
ប�ូរតៃម�ទផី្សោរ ។ ហនិភយ័ទីផ្សោរេកើតេឡើងេដយស� នភាព
េបើកទូលយៃនអ្រតករ្របាក ់របិូយបណ�  និងផលិតផល
មូលធន ែដលទងំអស់េនះ្របឈមមុខនឹងបែ្រមប្រម�ល 
ទីផ្សោរជាកល់ក ់ និងទូេទ្រពមទងំបែ្រមប្រម�លករ
េឡើងចុះអ្រតឬតៃម�ទីផ្សោរដូចជា អ្រតករ្របាក ់ គមា� ត
ឥណទន អ្រតប�ូររបិូយបណ�  និងតៃម�មូលធនជាេដើម ។

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ្រក�មហុ៊នមនិេ្របើ
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនិស្សន� ដូចជាកិច�សន្យោប�ូររបិូយបណ�  
និងករេផា� ះប�ូរអ្រតករ្របាក ់ េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័
របស់ខ�ួនេនាះេទ។

 (ក) ហនិភ័យករប�ូររបូិយបណ�
 ហនិភយ័របិូយបណ� េកើតពី្របតិបត�កិរពណិជ�កម�ក�ុង

េពលអនាគត ្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានកត្់រត 
ជារបិូយ បណ� មយួ ែដលមនិែមនជារបិូយបណ� េគាល
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិករជាចម្បងជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ� េគាលរបស់
្រក�មហុ៊ន។ ្រក�មហុ៊នកេ៏ធ�ើ្របតិបត�ិករជា្របាកេ់រៀល និង
្របាកប់ាតែដរ ប៉ុែន�្រក�មហុ៊ន មនិមានហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ� ជាសរវន�េទ ។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�តពិនិត្យ
ហនភិយ័ករប�ូររបិូយបណ� របស់ខ�ួន េដយេធៀបនងឹរបិូយ
បណ� េគាល តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ�  េដយេ្របើករទទួលយកហនិភយ័ ២០%  
ៃនមូលនិធិសុទ�ត្រម�វេដយធនាគារកណា� ល ។  

 (ខ) ហនិភ័យតៃម�

 ្រក�មហុ៊នមនិ្របឈមមុខនឹងហនភិយ័តៃម�មូលប្រតេទ 
េដយសរ្រក�មហុ៊នមនិមានករវនិេិយាគែដល្រត�វបាន 
ចតថ់ា� កេ់នក�ុងតរងតុល្យករតមតៃម�សម្រសប។

 (គ) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់
 ហនិភយ័អ្រតករ្របាកគឺ់ជាហនិភយ័េ្រចើនែបប ក�ុងេនាះ

រមួមានហនិភ័យែដលេធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លលំហូរ
សច្់របាក ់  នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
េដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរ េហើយ
តៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុកម៏ានករែ្រប្រប�លតមវធិី
ដូចគា� េនះែដរ ។ ក្រមតិករ្របាកអ់ចេកើនេឡើង
េដយសរលទ�ផលៃនករែ្រប្រប�លេនះ ប៉ុែន�អច
កត់បន�យករខតបង់េនក�ុ ងករណីែដលមាន
បែ្រមប្រម�លឥតរពឹំងទុកេកើតេឡើង ។ េនដណំាកក់ល
េនះ្រក�មហុ៊នមនិមានេគាលករណ៍ េដើម្បកំីណតក់្រមតិ
ៃនភាពមនិសីុគា� ៃនអ្រតករ្របាកេ់ទ ប៉ុែន�គណៈ
្រគប្់រគងេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ទេលើភាព
មនិសីុគា� េនះ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៥



ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្របតិបត�ិតម

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក ចតទុ់កែផនករ
យុទ�ស�ស�ជាគន�ឹះមយួស្រមាប ់ េធ�ើឲ្យ្រគឹះស� នមានភាព
រកីចេ្រមើន និង្របតិបត�ិករ្របកបេដយេស�រភាព ។ 
នាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័ ្រត�វបានទទួលែផនករ
ជា្របចពីំ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យជា 
្របច ំ េទេលើរល់ក្រមតិស� នភាព ៃនឥណទនេដើម្បទីបស់� ត់
ហនិភយ័បានទនេ់ពលេវល  និងេដយ្រប�ង្របយត័� ។ 
យន�ករនានា្រត�វបានដក់េចញេដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យឲ្យបាន
ជាបជ់ា្របច ំ និងចតវ់ធិានករេដះ្រសយជាបនា� ន ់ 
ករណីេកើតមានវបិត�ិេគាលបំណង គឺេដើម្បរីក្សោកំេណើ ន
ឥណទន្របកបគុណភាពជានិច� ។
១. ករទទួលខុស្រត�វ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកប៏ានេធ�ើករែបងែចកករទទួលខុស្រត�វ 
ក�ុ ងករ ្រត�ត ពិនិត ្យ េទេលើ ហនិភ័យឥណទនេទ 
គណៈកមា� ធិករឥណទន (Credit Committee) ដូចមាន
ែចងខងេ្រកម ៖

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័� ក�ងុករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិន ែដលដកព់ក្យ
ខ�ីឥណទន   និងអ�កែដលពកព់ន័�ក�ុងករ អនុមតិ
ឥណទន ។

° ករែបងែចកតួនាទីដចេ់ដយែឡក រវងអ�កែដល
ពកព់ន័�ក�ុងករ្របា្រស័យជាមយួអតថិជិនេដយផា� ល់  
និងអ�ក ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° េគាលករណ៍ែដលអនុមតិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដើម្ប ី
ធានាឲ្យមានតុល្យភាពៃនផល្របេយាជន ៍របស់អតថិជិន

និងេគាលេដៃនដំេណើ រករវយតៃម�ឥណទន និង
ក្រមតិហនិភយ័ ។

° ករេរៀបចំឯកសរ្រពមេ្រព�ងឲ្យទនេ់ពលេវល និង
េពញេលញជាមយួអតិថិជនរមួជាមយួពត័ម៌ាន ែដល
្រត�វករទងំអស់  ែដលទកទ់ងនឹងករវយតៃម� និង
ដំេណើ រករ្រគប្់រគងឥណទន ។

° ្របពន័�្រត�តពិនិត្យឥណទន្រត�វមានករ្របយត័�្របែយង 
គួបផ្សនឹំងករពិនិត្យេលើករកំណត់សមា� ល់ស�� ណ 
ហនិភយ័េផ្សងៗ ។

° ្រត�តពិនិត្យេដយឯករជ្យ េដើម្បធីានាេលើករអនុវត�
្រសបតមេគាលករណ៍ នីតិវធិីក�ុងដំេណើ រករឥណទន 
និងករតមដនគុណភាពទកទ់ងហនិភយ័ និងករ
្រត�តពិនិត្យឥណទនឲ្យបានទនេ់ពលេវល ។

° ករវភិាគឥណទនេធ�ើេឡើងេដយេផា� តសំខន់េលើ
សមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជនក�ុងករសងឥណទន 
តមរយៈករវយតៃម�ពីអត�ចរកិ លំហូរសច្់របាក ់និង
លក�ខណ� េផ្សងៗេទៀតមុននឹងឈនដល់កិច�្រពមេ្រព�ង
គា�  ។

° េគាលករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុត ក�ុងចំេណាម
េគាលករណ៍ស�ីពីករចំណាកថ់ា� កឥ់ណទន េដើម្ប ី
កតប់ន�យហនិភយ័ឥណទន េដយករវត�ុប�� ំសំ
ខន់ៗ ក�ុងករធានាឥណទនអតិថិជនដូចជា៖
♦ វត�ុប�� ំជា្រទព្យសម្បត�ិដូចជា៖  ដីធ�ី អគារ និង

្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ ។
♦ កៃ្រមេផ្សងៗេទេលើ្រទព្យសកម�ក�ុងអជីវកម� ដូចជា

ដីធ�ី អគារ... ។

២. ហនិភ័យឥណទន
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ឥណទន ែដលជា
ហនិភយ័ែដលភាគីៃដគូរបស់្រក�មហុ៊ន េធ�ើឱ្យ្រក�មហុ៊ន 
មានករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ េដយសរមនិបានបំេពញ
កតព�កិច�សងបំណុល។ ហនិភយ័ឥណទន គឺជា
ហនិភយ័ែដលមានសរសំខនជ់ាងេគបំផុតក�ុងអជវីកម�
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ហនិភយ័ឥណទនភាគេ្រចើនេកើតេឡើង
ពីករផ�ល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។   ហនិភយ័ឥណទន
កម៏ានេនក�ុងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេ្រកតរងតុល្យករផងែដរ
ដូចជា កិច�សន្យោឥណទនជាេដើម ។ ករ្រគប ់្រគងហនភិយ័
ឥណទន ្រត�វបានអនុវត�េដយគណៈកមា� ធកិរឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ន ។

សកម�ភាពៃនករផ�ល់ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយ្រសប
េទតមេគាលករណ៍ឥណទនរបស់្រក�មហុ៊ន េដើម្បធីានា
ករសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងជាទូេទេនក�ុងតំបនែ់ដល
្រត�វផ�ល់្របាកក់ម� ីឧទហរណ៍្រត�វសេ្រមចបាននូវ សំេពៀត
ឥណទនល� និងរងឹមា ំ មាននយ័ថា ឥណទនេនាះអច
កតប់ន�យហនភិយ័បាន។ េគាលករណ៍ឥណទន រមួមាន
៖េគាលករណ៍ក�ុងករផ�ល់ឥណទន េគាលករណ៍ស�ីពី
វត�ុប�� ំ នីតិវធិីអនុមត័ឥណទន ែដលេគាលករណ៍
ទងំអស់េនះ្រត�វបានអនុវត� េដើម្បធីានាបាននូវអនុេលម
ភាព តមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារកណា� ល ។

៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ

 ៣.១ តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និង
បំណុលហរិ��វត�ុ

 គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ តៃម�សម្រសបៃន
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន មានតៃម�្របហក់
្របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ ។ តៃម�សម្រសប
ប៉ានស់� ន គឺអ្រស័យេទតមវធិីស�ស� និងករសន�ត
ដូចខងេ្រកម៖

 (ក) សមតុល្យេនធនាគារ
 សមតុល្យេនធនាគាររមួមាន គណនីចរន�ែដលមនិ

មានករ្របាក ់ ។ តៃម�សម្រសបៃនសមតុល្យេនះ
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វ។

 (ខ) ឥណទនអតិថិជន
 ឥណទនអតិថិជន គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� បនា� បពី់

កតក់ងសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង ់េហើយតៃម�េយាង
របស់វមានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�សម្រសប ។ 
ចំេពះឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដល

មានកលផុតកំណតេ់នសល់តិចជាងមយួឆា�  ំ ជា 
ទូេទតៃម�េយាងរបស់វ្រត�វបានប៉ានស់� ន សម
េហតុផល េទតមតៃម�សម្រសបរបស់វ ។ ចំេពះ
ឥណទនែដលមានអ្រតករ្របាកេ់ថរ ែដលមានកល
ផុតកំណតេ់នសល់មយួឆា�  ំ ឬេលើសពីេនះ តៃម�
សម្រសប្រត�វបានប៉ានស់� នតមតៃម�អប្បហរ ៃនលំហូរ
សច្់របាកែ់ដលបានប៉ានស់� ននាេពលអនាគត េដយ
េ្របើ្របាស់អ្រតកម�បីច�ុប្បន�តមអ្រតកម�ទីផី្សោរែដលមាន
ហនិភយ័ឥណទន  និងកលផុតកំណត្់រសេដៀងគា�  
េហើយ្រត�វបានវយតៃម�ថាមនិមានភាពខុសគា� ខ� ងំរវង
អ្រតកិច�សន្យោ្របាកក់ម�។ី ដូចេនះេហើយតៃម�សម្រសប
ៃនឥណទន នងិបុេរ្របទនអតថិជិនរយៈេពលែវង អច
មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាងរបស់វនាកល
បរេិច�ទរយករណ៍។

 (គ) ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុល
ហរិ��  វត�ុេផ្សងៗ

 តៃម�េយាងៃន្រទពសកម� និងបំណុលេផ្សងៗ ្រត�វ បាន
សន�តថាមានតៃម�េស�ើនងឹសម្រសបរបស់វ េដយសរ
វមិនែ្រប្រប�លជាសរវន�េទតមអ្រតករ្របាក់េលើ
ទីផ្សោរេទ។

 (ឃ) ្របាក់កម�ី
 តៃម�សម្រសបរបស់្របាក់កម�ី ្រត� វបានប៉ាន់ស� ន 

េដយេធ�ើអប្បហរលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពល
អនាគត និងេដយ  េ្របើអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរែដល
អនុវត�ទូេទចំេពះ្របាកក់ម�ែីដលមានទ្រមងហ់នភិយ័
្របហក្់របែហលគា� ។ េទះជាយ៉ាង ណាកេ៏ដយ
មានែតអ្រតករ្របាកែ់ដលមានចុះកិច�សន្យោែដល្រត�វ
បានអះអង និង្រត�វបានផ�ល់េដយមា� ស់បំណុល  
ែតប៉ុេណា� ះ ែដលអចរកបាននាកលបរេិច�ទរយ 
ករណ៍ ជំនួសឱ្យអ្រតករ្របាកែ់ដលអនុវត�ទូេទ។ 
្រក�មហុ៊នេជឿជាក់ថាអ្រតករ្របាក់ែដលមានចុះ
កិច�សន្យោ មនិមានភាពខុសគា� ជាសរវន�ពីអ្រត
ករ្របាកេ់លើទីផ្សោរជាមូលដ� នេទ ដូចេនះមនិមានករ
ែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ចំេពះហនិភ័យឥណទន
របស់្រក�មហុ៊ននាកលបរេិច�ទរយករណ៍ េទតម
ករពិចរណារបស់មា� ស់្របាកក់ម�េីនាះេទ ។ តម
មូលដ� នេនះ តៃម�សម្រសបរបស់្របាកក់ម� ីនិងបំណុល
បនា� បប់ន្ស ំ មានតៃម�្របហក្់របែហលនឹងតៃម�េយាង
របស់វនាកលបរេិច�ទរយករណ៍។

 ៣.២ ករ្រគប់្រគងេដើមទុន
 វត�ុវស័ិយរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករ្រគប្់រគងេដើមទុន មាននយ័

ទូលំទូលយជាង “មូលធន” ែដលបង� ញក�ុងតរង
តុល្យករ ។ ករ្រគប្់រគងេដើមទុនមានដូចខងេ្រកម ៖
- អនុេលមតមត្រម�វករេដើមទុនែដលកំណតេ់ដយ

ធនាគារកណា� ល
- ករពរលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នេដើម្បបីន�និរន�រភាព

អជីវកម� ដូចេនះ្រក�មហុ៊នអចបន�ផ�ល់ភាគលភ  
ដល់ភាគទុនិក និងផ�ល់អត�្របេយាជនដ៍ល់ភាគែីដល
ពកព់ន័�នឹង្រក�មហុ៊ន និងរក្សោមូលដ� នេដើមទុន
រងឹមា ំេដើម្បគីា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍអជីវកម� ។

៤. ហនិភ័យទីផ្សោរ
្រក�មហុ៊ន្របឈមមុខនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ ជាហនិភយ័ែដល
េធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លតៃម�សម្រសប ឬលំហូរសច្់របាក់
នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយសរករផា� ស់
ប�ូរតៃម�ទផី្សោរ ។ ហនិភយ័ទីផ្សោរេកើតេឡើងេដយស� នភាព
េបើកទូលយៃនអ្រតករ្របាក ់របិូយបណ�  និងផលិតផល
មូលធន ែដលទងំអស់េនះ្របឈមមុខនឹងបែ្រមប្រម�ល 
ទីផ្សោរជាកល់ក ់ និងទូេទ្រពមទងំបែ្រមប្រម�លករ
េឡើងចុះអ្រតឬតៃម�ទីផ្សោរដូចជា អ្រតករ្របាក ់ គមា� ត
ឥណទន អ្រតប�ូររបិូយបណ�  និងតៃម�មូលធនជាេដើម ។

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ្រក�មហុ៊នមនិេ្របើ
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនិស្សន� ដូចជាកិច�សន្យោប�ូររបិូយបណ�  
និងករេផា� ះប�ូរអ្រតករ្របាក ់ េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័
របស់ខ�ួនេនាះេទ។

 (ក) ហនិភ័យករប�ូររបូិយបណ�
 ហនិភយ័របិូយបណ� េកើតពី្របតិបត�កិរពណិជ�កម�ក�ុង

េពលអនាគត ្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានកត្់រត 
ជារបិូយ បណ� មយួ ែដលមនិែមនជារបិូយបណ� េគាល
របស់្រក�មហុ៊ន ។ ្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិករជាចម្បងជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ� េគាលរបស់
្រក�មហុ៊ន។ ្រក�មហុ៊នកេ៏ធ�ើ្របតិបត�ិករជា្របាកេ់រៀល និង
្របាកប់ាតែដរ ប៉ុែន�្រក�មហុ៊ន មនិមានហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ� ជាសរវន�េទ ។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�តពិនិត្យ
ហនភិយ័ករប�ូររបិូយបណ� របស់ខ�ួន េដយេធៀបនងឹរបិូយ
បណ� េគាល តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ករប�ូរ
របិូយបណ�  េដយេ្របើករទទួលយកហនិភយ័ ២០%  
ៃនមូលនិធិសុទ�ត្រម�វេដយធនាគារកណា� ល ។  

 (ខ) ហនិភ័យតៃម�

 ្រក�មហុ៊នមនិ្របឈមមុខនឹងហនភិយ័តៃម�មូលប្រតេទ 
េដយសរ្រក�មហុ៊នមនិមានករវនិេិយាគែដល្រត�វបាន 
ចតថ់ា� កេ់នក�ុងតរងតុល្យករតមតៃម�សម្រសប។

 (គ) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់
 ហនិភយ័អ្រតករ្របាកគឺ់ជាហនិភយ័េ្រចើនែបប ក�ុងេនាះ

រមួមានហនិភ័យែដលេធ�ើឱ្យមានករែ្រប្រប�លលំហូរ
សច្់របាក ់  នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
េដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាកេ់លើទីផ្សោរ េហើយ
តៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុកម៏ានករែ្រប្រប�លតមវធិី
ដូចគា� េនះែដរ ។ ក្រមតិករ្របាកអ់ចេកើនេឡើង
េដយសរលទ�ផលៃនករែ្រប្រប�លេនះ ប៉ុែន�អច
កត់បន�យករខតបង់េនក�ុ ងករណីែដលមាន
បែ្រមប្រម�លឥតរពឹំងទុកេកើតេឡើង ។ េនដណំាកក់ល
េនះ្រក�មហុ៊នមនិមានេគាលករណ៍ េដើម្បកំីណតក់្រមតិ
ៃនភាពមនិសីុគា� ៃនអ្រតករ្របាកេ់ទ ប៉ុែន�គណៈ
្រគប្់រគងេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ទេលើភាព
មនិសីុគា� េនះ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៦



របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ 

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

របាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ 

របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន 

របាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់

កំណតស់មា� លរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៧

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និង
របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ



         របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ
ជូនភាគទុនិក្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក

មតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ
តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបាន
បង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ ៃន
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក (េហកតថ់ា ្រក�មហុ៊ន) គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរ
សច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតម
ស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs) ។

របាយករណ៍ែដលេយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន៖ 
• របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០២០
• របាយករណ៍លទ�ផលម�តិ ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំនិ
• កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំេសចក�ី

សេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងពត័ម៌ាន
ពន្យល់េផ្សងៗេទៀត ។

មូលដ� នៃនមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ
េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតម ស�ងដ់រ
អន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា ស�ងដ់រ
សវនកម�) ។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុែំដលអនុេលម
េទតមស�ងដ់រទងំេនាះ ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀត
េនក�ុងកថាខណ�  ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករេលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកររបស់
េយើងខ�ុ ំ ។

ឯករជ្យ
េយើងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី្រក�មហុ៊នែដលអនុេលមេទតម
្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ 
(រមួទងំ ស�ងដ់រឯករជ្យអន�រជាតិ) ែដលេចញផ្សោយ
េដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាប់
គណេនយ្យករ (េហកតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”) និង
អ នុ េ ល ម េ ទ ត ម ្រ ក ម សី ល ធ ម៌ រ ប ស់ វ ិទ ្យោ ស� ន
គណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម�ុជា (េហកតថ់ា 
“្រកមសីលធម ៌វគសក”) ែដលពកព់ន័� នឹងករេធ�ើសវនកម�
របស់េយើងខ�ុ ំ ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុង្របេទស

កម�ុជា។  េយើងខ�ុ ំបានបំេពញកតព�កិច� ក�ុង
ករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធម៌េផ្សងៗេទៀតែដល
កំណតេ់ដយ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ និង្រកមសីលធមស៌ 
វគសក ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗែដល
េយើងខ�ុបំានទទួល នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនករ
េនះ រមួមានរបាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងពត័ម៌ាន
ហិរ�� វត�ុបែន�ម និងករលត្រតដងពត័ម៌ានេទតម
ត្រម�វករ របស់ធនគារជាតិ ៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករេយើងខ�ុ ំ
េទ ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ពំុ
បាន្រគបដណ� បេ់ទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហើយ
េយើងខ�ុមំនិេធ�ើករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ ។

ទ ក់ទ ង នឹ ង ក រ េ ធ�ើ ស វ ន ក ម� រ ប ស់ េ យើ ង ខ�ុ ំ េ ទ េ លើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េយើងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ េដើម្បពីិចរណា
ថាេតើពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�
ពរីបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំ
ែផ�កេលើលទ�ផលៃនករេធ�ើសវនកម�ឬមានកររយករណ៍
ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង ឬេទ ។
ែផ�កេទេលើករងរែដលេយើងខ�ុបំានបំេពញ េទេលើពត័ម៌ាន
េផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន មុនកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខ�ុសំន�ដិ� នថាមាន
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកើតេចញពីព័ត៌មានេផ្សងៗ
ទងំេនះ េយើងខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកំហុសឆ�ង
ទងំេនាះ ។ េយើងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះប��
េនះេទ ។
ករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងអ�កែដល
ទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកចិ�ចំេពះរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ�� វត�ុ និងបង� ញរបាយករណ៍ទងំេនាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs និង
ទទួលខុស្រត�វេលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគង 
កំណតថ់ាមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយ ករណ៍
ហរិ�� វត�ុឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន� ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ ។
ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប្់រគង
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន
ក�ុងករបន�និរន�ភាពអជវីកម� ករលត្រតដងពត័ម៌ានែដល

ពកព់ន័� កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន�រភាព
អជវីកម� េដយេ្របើមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបន់រិន�រភាព
អជីកម� េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមានគេ្រមាងបិទ
អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន ឬប�្ឈប ់្របតិបត�ិករ ឬេដយមនិ
មានជេ្រមើសណាេផ្សងៗ្របកបេដយភាព្របាកដ្របជា
ណាមយួ ។ 
អ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ
្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករៃនកររយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់
្រក�មហុ៊ន ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករ
េធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដល
សមេហតុផល ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពំុ
មានកររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពកីរ
ែកងបន� ំឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ និងេចញរបាយករណ៍សវនករ
ែដលមានមតិេយាបរ់បស់េយើងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងែដលសម
េហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ែុន�វមនិែមនជា
ករធានាថាសវនកម�ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអនុេលម 
េទតមស�ងដ់រសវនកម� ែតងែតរកេឃើញជានិច�នូវករ
រយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ ។ 
កររយករណ៍ខុសអចេកើតេឡើងពីករែកងបន�ំ ឬ
កំហុសឆ�ង េហើយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមានលក�ណះជា
សរវន� ្របសិនេបើកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬករ
រយករណ៍ខុសសរបុ អច្រត�វបានរពឹំងថាវជះឥទ�ពិលេលើ
មូលដ� នៃនករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ
្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ។

ែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រ
សវនកម� ត្រម�វឱ្យេយើងខ�ុ ំេ្របើ្របាស់ករវនិិច�យ័្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងរក្សោករសង្សយ័្រសមតមវជិា� ជីវៈ ក�ុងេពល
បំេពញករងរសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េយើងខ�ុ ំ៖
• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអចបណា� លមកពីករ
ែក�ងបន�ំ  ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ េដយតកែ់តងនីតិវធិី
សវនកម� និងេធ�ើសវនកម�េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័
ទងំេនាះ និងែស�ងរក ភស័�តងសវនកម�្រគប្់រគាននិ់ង
សម្រសប េដើម្បេីធ�ើជាមូលដ� នសស្រមាបក់របេ��ញមតិ
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។  ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពី
កររកមនិេឃើញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ពកីរែក�ងបន� ំវមាន
ទំហធំំជាងហនភិយ័ែដលបណា� លមកពីកំហុសអេចតនា  
ករបង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ។

• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទ
នងឹសវនកម� េដើម្បតីកែ់តងនីតវិធិសីវនកម�ែដលសម្រសប
េទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់
េយើងខ�ុ ំ េទេលើ្របសិទ�ភាពៃន ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
របស់្រក�មហុ៊នេទ ។

• វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យ
ែដលបានេ្របើ្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនប៉ានស់� ន
គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័�ែដលគណៈ
្រគប្់រគងបានេធ�ើេឡើង ។

• សន�ិដ� នេលើភាពសម្រសប ៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
គណេនយ្យនិរន�ភាពអជីវកម�របស់គណៈ្រគប់្រគង
អ្រស័យ េទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួល
បាន ថាេតើមានភាពច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបាន
េកើតេឡើងក្រមតិណា ពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬ
លក�ខណ� នានា ែដលអចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័
ជាដុំកំភនួេទេលើលទ�ភាពរបស់ ្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ ។ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំ
សន�ដិ� នថាវមានភាពមនិច្បោស់ជាសរវន�បានេកើតេឡើង 
េនាះេយើងខ�ុ្ំរត�វេធ�ើករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករ  
េដើម្បទីញចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ាន េនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដងេនាះ
េនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត េយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករែកែ្របមតិ 
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់
េយើងខ�ុ ំ អ្រស័យេទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំ
ទទួលបាន ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពលអនាគត អច
បណា� លឱ្យ្រក�មហុ៊នឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម� ។

• វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម�ន័� និងខ�ឹមសរក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន
េផ្សងៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញ
ពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ើឱ្យ
មានករបង� ញ្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុបំានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភ ិបាល
កិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា៖ ទំហំករងរតមែផនករ និង
េពលេវលសវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួ
ទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ក�ុងករ្រគប្់រគង
ៃផ�ក�ុងែដលេយើងខ�ុ ំបានរកេឃើញក�ុងករេធ�ើសវនកម�របស់
េយើងខ�ុ ំ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៨



         របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ
ជូនភាគទុនិក្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក

មតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ
តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបាន
បង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ ៃន
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក (េហកតថ់ា ្រក�មហុ៊ន) គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរ
សច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតម
ស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs) ។

របាយករណ៍ែដលេយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន៖ 
• របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០២០
• របាយករណ៍លទ�ផលម�តិ ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំនិ
• កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំេសចក�ី

សេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងពត័ម៌ាន
ពន្យល់េផ្សងៗេទៀត ។

មូលដ� នៃនមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ
េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតម ស�ងដ់រ
អន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា ស�ងដ់រ
សវនកម�) ។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុែំដលអនុេលម
េទតមស�ងដ់រទងំេនាះ ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀត
េនក�ុងកថាខណ�  ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករេលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកររបស់
េយើងខ�ុ ំ ។

ឯករជ្យ
េយើងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី្រក�មហុ៊នែដលអនុេលមេទតម
្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ 
(រមួទងំ ស�ងដ់រឯករជ្យអន�រជាតិ) ែដលេចញផ្សោយ
េដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាប់
គណេនយ្យករ (េហកតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”) និង
អ នុ េ ល ម េ ទ ត ម ្រ ក ម សី ល ធ ម៌ រ ប ស់ វ ិទ ្យោ ស� ន
គណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម�ុជា (េហកតថ់ា 
“្រកមសីលធម ៌វគសក”) ែដលពកព់ន័� នឹងករេធ�ើសវនកម�
របស់េយើងខ�ុ ំ ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុង្របេទស

កម�ុជា។  េយើងខ�ុ ំបានបំេពញកតព�កិច� ក�ុង
ករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធម៌េផ្សងៗេទៀតែដល
កំណតេ់ដយ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ និង្រកមសីលធមស៌ 
វគសក ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗែដល
េយើងខ�ុបំានទទួល នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនករ
េនះ រមួមានរបាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងពត័ម៌ាន
ហិរ�� វត�ុបែន�ម និងករលត្រតដងពត័ម៌ានេទតម
ត្រម�វករ របស់ធនគារជាតិ ៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករេយើងខ�ុ ំ
េទ ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ពំុ
បាន្រគបដណ� បេ់ទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហើយ
េយើងខ�ុមំនិេធ�ើករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ ។

ទ ក់ទ ង នឹ ង ក រ េ ធ�ើ ស វ ន ក ម� រ ប ស់ េ យើ ង ខ�ុ ំ េ ទ េ លើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េយើងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ េដើម្បពីិចរណា
ថាេតើពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�
ពរីបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំ
ែផ�កេលើលទ�ផលៃនករេធ�ើសវនកម�ឬមានកររយករណ៍
ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង ឬេទ ។
ែផ�កេទេលើករងរែដលេយើងខ�ុបំានបំេពញ េទេលើពត័ម៌ាន
េផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន មុនកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខ�ុសំន�ដិ� នថាមាន
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកើតេចញពីព័ត៌មានេផ្សងៗ
ទងំេនះ េយើងខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកំហុសឆ�ង
ទងំេនាះ ។ េយើងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះប��
េនះេទ ។
ករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងអ�កែដល
ទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកចិ�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ�� វត�ុ និងបង� ញរបាយករណ៍ទងំេនាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs និង
ទទួលខុស្រត�វេលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគង 
កំណតថ់ាមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយ ករណ៍
ហរិ�� វត�ុឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន� ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ ។
ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប្់រគង
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន
ក�ុងករបន�និរន�ភាពអជវីកម� ករលត្រតដងពត័ម៌ានែដល

ពកព់ន័� កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន�រភាព
អជវីកម� េដយេ្របើមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបន់រិន�រភាព
អជីកម� េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមានគេ្រមាងបិទ
អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន ឬប�្ឈប ់្របតិបត�ិករ ឬេដយមនិ
មានជេ្រមើសណាេផ្សងៗ្របកបេដយភាព្របាកដ្របជា
ណាមយួ ។ 
អ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ
្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករៃនកររយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់
្រក�មហុ៊ន ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករ
េធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដល
សមេហតុផល ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពំុ
មានកររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពកីរ
ែកងបន� ំឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ និងេចញរបាយករណ៍សវនករ
ែដលមានមតិេយាបរ់បស់េយើងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងែដលសម
េហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ែុន�វមនិែមនជា
ករធានាថាសវនកម�ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអនុេលម 
េទតមស�ងដ់រសវនកម� ែតងែតរកេឃើញជានិច�នូវករ
រយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ ។ 
កររយករណ៍ខុសអចេកើតេឡើងពីករែកងបន�ំ ឬ
កំហុសឆ�ង េហើយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមានលក�ណះជា
សរវន� ្របសិនេបើកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬករ
រយករណ៍ខុសសរបុ អច្រត�វបានរពឹំងថាវជះឥទ�ពិលេលើ
មូលដ� នៃនករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ
្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ។

ែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រ
សវនកម� ត្រម�វឱ្យេយើងខ�ុ ំេ្របើ្របាស់ករវនិិច�យ័្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងរក្សោករសង្សយ័្រសមតមវជិា� ជីវៈ ក�ុងេពល
បំេពញករងរសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េយើងខ�ុ ំ៖
• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអចបណា� លមកពីករ
ែក�ងបន�ំ  ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ េដយតកែ់តងនីតិវធិី
សវនកម� និងេធ�ើសវនកម�េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័
ទងំេនាះ និងែស�ងរក ភស័�តងសវនកម�្រគប្់រគាននិ់ង
សម្រសប េដើម្បេីធ�ើជាមូលដ� នសស្រមាបក់របេ��ញមតិ
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។  ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពី
កររកមនិេឃើញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ពកីរែក�ងបន� ំវមាន
ទំហធំំជាងហនភិយ័ែដលបណា� លមកពីកំហុសអេចតនា  
ករបង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ។

• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទ
នងឹសវនកម� េដើម្បតីកែ់តងនីតវិធិសីវនកម�ែដលសម្រសប
េទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់
េយើងខ�ុ ំ េទេលើ្របសិទ�ភាពៃន ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
របស់្រក�មហុ៊នេទ ។

• វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យ
ែដលបានេ្របើ្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនប៉ានស់� ន
គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័�ែដលគណៈ
្រគប្់រគងបានេធ�ើេឡើង ។

• សន�ិដ� នេលើភាពសម្រសប ៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
គណេនយ្យនិរន�ភាពអជីវកម�របស់គណៈ្រគប់្រគង
អ្រស័យ េទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួល
បាន ថាេតើមានភាពច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបាន
េកើតេឡើងក្រមតិណា ពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬ
លក�ខណ� នានា ែដលអចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័
ជាដុំកំភនួេទេលើលទ�ភាពរបស់ ្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ ។ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំ
សន�ដិ� នថាវមានភាពមនិច្បោស់ជាសរវន�បានេកើតេឡើង 
េនាះេយើងខ�ុ្ំរត�វេធ�ើករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករ  
េដើម្បទីញចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ាន េនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដងេនាះ
េនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត េយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករែកែ្របមតិ 
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់
េយើងខ�ុ ំ អ្រស័យេទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំ
ទទួលបាន ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពលអនាគត អច
បណា� លឱ្យ្រក�មហុ៊នឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម� ។

• វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម�ន័� និងខ�ឹមសរក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន
េផ្សងៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញ
ពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ើឱ្យ
មានករបង� ញ្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុបំានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភ ិបាល
កិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា៖ ទំហំករងរតមែផនករ និង
េពលេវលសវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួ
ទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ក�ុងករ្រគប្់រគង
ៃផ�ក�ុងែដលេយើងខ�ុ ំបានរកេឃើញក�ុងករេធ�ើសវនកម�របស់
េយើងខ�ុ ំ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៩



ជ.្រក�មហុ៊ន ្របាយវត័ធរ័ហវខូេភើស៍ (េខមបូឌ)

ឡាន ហីុ
Partner
រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១

         របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ
ជូនភាគទុនិក្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក

មតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ
តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបាន
បង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ ៃន
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក (េហកតថ់ា ្រក�មហុ៊ន) គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរ
សច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតម
ស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs) ។

របាយករណ៍ែដលេយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន៖ 
• របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០២០
• របាយករណ៍លទ�ផលម�តិ ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំនិ
• កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំេសចក�ី

សេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងពត័ម៌ាន
ពន្យល់េផ្សងៗេទៀត ។

មូលដ� នៃនមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ
េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតម ស�ងដ់រ
អន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា ស�ងដ់រ
សវនកម�) ។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុែំដលអនុេលម
េទតមស�ងដ់រទងំេនាះ ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀត
េនក�ុងកថាខណ�  ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករេលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកររបស់
េយើងខ�ុ ំ ។

ឯករជ្យ
េយើងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី្រក�មហុ៊នែដលអនុេលមេទតម
្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ 
(រមួទងំ ស�ងដ់រឯករជ្យអន�រជាតិ) ែដលេចញផ្សោយ
េដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាប់
គណេនយ្យករ (េហកតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”) និង
អ នុ េ ល ម េ ទ ត ម ្រ ក ម សី ល ធ ម៌ រ ប ស់ វ ិទ ្យោ ស� ន
គណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម�ុជា (េហកតថ់ា 
“្រកមសីលធម ៌វគសក”) ែដលពកព់ន័� នឹងករេធ�ើសវនកម�
របស់េយើងខ�ុ ំ ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុង្របេទស

កម�ុជា។  េយើងខ�ុ ំបានបំេពញកតព�កិច� ក�ុង
ករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធម៌េផ្សងៗេទៀតែដល
កំណតេ់ដយ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ និង្រកមសីលធមស៌ 
វគសក ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗែដល
េយើងខ�ុបំានទទួល នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនករ
េនះ រមួមានរបាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងពត័ម៌ាន
ហិរ�� វត�ុបែន�ម និងករលត្រតដងពត័ម៌ានេទតម
ត្រម�វករ របស់ធនគារជាតិ ៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករេយើងខ�ុ ំ
េទ ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ពំុ
បាន្រគបដណ� បេ់ទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហើយ
េយើងខ�ុមំនិេធ�ើករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ ។

ទ ក់ទ ង នឹ ង ក រ េ ធ�ើ ស វ ន ក ម� រ ប ស់ េ យើ ង ខ�ុ ំ េ ទ េ លើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េយើងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ េដើម្បពីិចរណា
ថាេតើពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�
ពរីបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំ
ែផ�កេលើលទ�ផលៃនករេធ�ើសវនកម�ឬមានកររយករណ៍
ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង ឬេទ ។
ែផ�កេទេលើករងរែដលេយើងខ�ុបំានបំេពញ េទេលើពត័ម៌ាន
េផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន មុនកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខ�ុសំន�ដិ� នថាមាន
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកើតេចញពីព័ត៌មានេផ្សងៗ
ទងំេនះ េយើងខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកំហុសឆ�ង
ទងំេនាះ ។ េយើងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះប��
េនះេទ ។
ករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងអ�កែដល
ទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកចិ�ចំេពះរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ�� វត�ុ និងបង� ញរបាយករណ៍ទងំេនាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs និង
ទទួលខុស្រត�វេលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគង 
កំណតថ់ាមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយ ករណ៍
ហរិ�� វត�ុឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន� ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ ។
ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប្់រគង
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន
ក�ុងករបន�និរន�ភាពអជវីកម� ករលត្រតដងពត័ម៌ានែដល

ពកព់ន័� កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន�រភាព
អជវីកម� េដយេ្របើមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបន់រិន�រភាព
អជីកម� េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមានគេ្រមាងបិទ
អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន ឬប�្ឈប ់្របតិបត�ិករ ឬេដយមនិ
មានជេ្រមើសណាេផ្សងៗ្របកបេដយភាព្របាកដ្របជា
ណាមយួ ។ 
អ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ
្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករៃនកររយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់
្រក�មហុ៊ន ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករ
េធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដល
សមេហតុផល ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពំុ
មានកររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពកីរ
ែកងបន� ំឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ និងេចញរបាយករណ៍សវនករ
ែដលមានមតិេយាបរ់បស់េយើងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងែដលសម
េហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ែុន�វមនិែមនជា
ករធានាថាសវនកម�ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអនុេលម 
េទតមស�ងដ់រសវនកម� ែតងែតរកេឃើញជានិច�នូវករ
រយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ ។ 
កររយករណ៍ខុសអចេកើតេឡើងពីករែកងបន�ំ ឬ
កំហុសឆ�ង េហើយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមានលក�ណះជា
សរវន� ្របសិនេបើកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬករ
រយករណ៍ខុសសរបុ អច្រត�វបានរពឹំងថាវជះឥទ�ពិលេលើ
មូលដ� នៃនករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ
្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ។

ែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រ
សវនកម� ត្រម�វឱ្យេយើងខ�ុ ំេ្របើ្របាស់ករវនិិច�យ័្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងរក្សោករសង្សយ័្រសមតមវជិា� ជីវៈ ក�ុងេពល
បំេពញករងរសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េយើងខ�ុ ំ៖
• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអចបណា� លមកពីករ
ែក�ងបន�ំ  ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ េដយតកែ់តងនីតិវធិី
សវនកម� និងេធ�ើសវនកម�េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័
ទងំេនាះ និងែស�ងរក ភស័�តងសវនកម�្រគប្់រគាននិ់ង
សម្រសប េដើម្បេីធ�ើជាមូលដ� នសស្រមាបក់របេ��ញមតិ
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។  ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពី
កររកមនិេឃើញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ពកីរែក�ងបន� ំវមាន
ទំហធំំជាងហនភិយ័ែដលបណា� លមកពីកំហុសអេចតនា  
ករបង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ។

• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទ
នងឹសវនកម� េដើម្បតីកែ់តងនីតវិធិសីវនកម�ែដលសម្រសប
េទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់
េយើងខ�ុ ំ េទេលើ្របសិទ�ភាពៃន ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
របស់្រក�មហុ៊នេទ ។

• វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យ
ែដលបានេ្របើ្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនប៉ានស់� ន
គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័�ែដលគណៈ
្រគប្់រគងបានេធ�ើេឡើង ។

• សន�ិដ� នេលើភាពសម្រសប ៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
គណេនយ្យនិរន�ភាពអជីវកម�របស់គណៈ្រគប់្រគង
អ្រស័យ េទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួល
បាន ថាេតើមានភាពច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបាន
េកើតេឡើងក្រមតិណា ពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬ
លក�ខណ� នានា ែដលអចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័
ជាដុំកំភនួេទេលើលទ�ភាពរបស់ ្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ ។ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំ
សន�ដិ� នថាវមានភាពមនិច្បោស់ជាសរវន�បានេកើតេឡើង 
េនាះេយើងខ�ុ្ំរត�វេធ�ើករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករ  
េដើម្បទីញចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ាន េនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដងេនាះ
េនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត េយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករែកែ្របមតិ 
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់
េយើងខ�ុ ំ អ្រស័យេទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំ
ទទួលបាន ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពលអនាគត អច
បណា� លឱ្យ្រក�មហុ៊នឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម� ។

• វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម�ន័� និងខ�ឹមសរក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន
េផ្សងៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញ
ពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ើឱ្យ
មានករបង� ញ្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុបំានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភ ិបាល
កិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា៖ ទំហំករងរតមែផនករ និង
េពលេវលសវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួ
ទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ក�ុងករ្រគប្់រគង
ៃផ�ក�ុងែដលេយើងខ�ុ ំបានរកេឃើញក�ុងករេធ�ើសវនកម�របស់
េយើងខ�ុ ំ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤០



         របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ
ជូនភាគទុនិក្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក

មតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ
តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបាន
បង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ ៃន
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ម.ក (េហកតថ់ា ្រក�មហុ៊ន) គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរ
សច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតម
ស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs) ។

របាយករណ៍ែដលេយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន៖ 
• របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០២០
• របាយករណ៍លទ�ផលម�តិ ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ំ
• របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំនិ
• កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំេសចក�ី

សេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងពត័ម៌ាន
ពន្យល់េផ្សងៗេទៀត ។

មូលដ� នៃនមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ
េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតម ស�ងដ់រ
អន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា ស�ងដ់រ
សវនកម�) ។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុែំដលអនុេលម
េទតមស�ងដ់រទងំេនាះ ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀត
េនក�ុងកថាខណ�  ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករេលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកររបស់
េយើងខ�ុ ំ ។

ឯករជ្យ
េយើងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី្រក�មហុ៊នែដលអនុេលមេទតម
្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ 
(រមួទងំ ស�ងដ់រឯករជ្យអន�រជាតិ) ែដលេចញផ្សោយ
េដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាប់
គណេនយ្យករ (េហកតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”) និង
អ នុ េ ល ម េ ទ ត ម ្រ ក ម សី ល ធ ម៌ រ ប ស់ វ ិទ ្យោ ស� ន
គណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម�ុជា (េហកតថ់ា 
“្រកមសីលធម ៌វគសក”) ែដលពកព់ន័� នឹងករេធ�ើសវនកម�
របស់េយើងខ�ុ ំ ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុង្របេទស

កម�ុជា។  េយើងខ�ុ ំបានបំេពញកតព�កិច� ក�ុង
ករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធម៌េផ្សងៗេទៀតែដល
កំណតេ់ដយ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ និង្រកមសីលធមស៌ 
វគសក ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗែដល
េយើងខ�ុបំានទទួល នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនករ
េនះ រមួមានរបាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងពត័ម៌ាន
ហិរ�� វត�ុបែន�ម និងករលត្រតដងពត័ម៌ានេទតម
ត្រម�វករ របស់ធនគារជាតិ ៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករេយើងខ�ុ ំ
េទ ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ពំុ
បាន្រគបដណ� បេ់ទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហើយ
េយើងខ�ុមំនិេធ�ើករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ ។

ទ ក់ទ ង នឹ ង ក រ េ ធ�ើ ស វ ន ក ម� រ ប ស់ េ យើ ង ខ�ុ ំ េ ទ េ លើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េយើងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ េដើម្បពីិចរណា
ថាេតើពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�
ពរីបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំ
ែផ�កេលើលទ�ផលៃនករេធ�ើសវនកម�ឬមានកររយករណ៍
ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង ឬេទ ។
ែផ�កេទេលើករងរែដលេយើងខ�ុបំានបំេពញ េទេលើពត័ម៌ាន
េផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន មុនកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខ�ុសំន�ដិ� នថាមាន
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកើតេចញពីព័ត៌មានេផ្សងៗ
ទងំេនះ េយើងខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកំហុសឆ�ង
ទងំេនាះ ។ េយើងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះប��
េនះេទ ។
ករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងអ�កែដល
ទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកចិ�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ�� វត�ុ និងបង� ញរបាយករណ៍ទងំេនាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs និង
ទទួលខុស្រត�វេលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគង 
កំណតថ់ាមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយ ករណ៍
ហរិ�� វត�ុឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន� ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ ។
ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប្់រគង
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន
ក�ុងករបន�និរន�ភាពអជវីកម� ករលត្រតដងពត័ម៌ានែដល

ពកព់ន័� កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន�រភាព
អជវីកម� េដយេ្របើមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបន់រិន�រភាព
អជីកម� េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមានគេ្រមាងបិទ
អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន ឬប�្ឈប ់្របតិបត�ិករ ឬេដយមនិ
មានជេ្រមើសណាេផ្សងៗ្របកបេដយភាព្របាកដ្របជា
ណាមយួ ។ 
អ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ
្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករៃនកររយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់
្រក�មហុ៊ន ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករ
េធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដល
សមេហតុផល ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពំុ
មានកររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពកីរ
ែកងបន� ំឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ និងេចញរបាយករណ៍សវនករ
ែដលមានមតិេយាបរ់បស់េយើងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងែដលសម
េហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ែុន�វមនិែមនជា
ករធានាថាសវនកម�ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអនុេលម 
េទតមស�ងដ់រសវនកម� ែតងែតរកេឃើញជានិច�នូវករ
រយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ ។ 
កររយករណ៍ខុសអចេកើតេឡើងពីករែកងបន�ំ ឬ
កំហុសឆ�ង េហើយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមានលក�ណះជា
សរវន� ្របសិនេបើកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬករ
រយករណ៍ខុសសរបុ អច្រត�វបានរពឹំងថាវជះឥទ�ពិលេលើ
មូលដ� នៃនករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ
្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ។

ែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រ
សវនកម� ត្រម�វឱ្យេយើងខ�ុ ំេ្របើ្របាស់ករវនិិច�យ័្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងរក្សោករសង្សយ័្រសមតមវជិា� ជីវៈ ក�ុងេពល
បំេពញករងរសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េយើងខ�ុ ំ៖
• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអចបណា� លមកពីករ
ែក�ងបន�ំ  ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ េដយតកែ់តងនីតិវធិី
សវនកម� និងេធ�ើសវនកម�េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័
ទងំេនាះ និងែស�ងរក ភស័�តងសវនកម�្រគប្់រគាននិ់ង
សម្រសប េដើម្បេីធ�ើជាមូលដ� នសស្រមាបក់របេ��ញមតិ
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។  ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពី
កររកមនិេឃើញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ពកីរែក�ងបន� ំវមាន
ទំហធំំជាងហនភិយ័ែដលបណា� លមកពីកំហុសអេចតនា  
ករបង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ។

• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទ
នងឹសវនកម� េដើម្បតីកែ់តងនីតវិធិសីវនកម�ែដលសម្រសប
េទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់
េយើងខ�ុ ំ េទេលើ្របសិទ�ភាពៃន ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
របស់្រក�មហុ៊នេទ ។

• វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យ
ែដលបានេ្របើ្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនប៉ានស់� ន
គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័�ែដលគណៈ
្រគប្់រគងបានេធ�ើេឡើង ។

• សន�ិដ� នេលើភាពសម្រសប ៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
គណេនយ្យនិរន�ភាពអជីវកម�របស់គណៈ្រគប់្រគង
អ្រស័យ េទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួល
បាន ថាេតើមានភាពច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបាន
េកើតេឡើងក្រមតិណា ពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬ
លក�ខណ� នានា ែដលអចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័
ជាដុំកំភនួេទេលើលទ�ភាពរបស់ ្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ ។ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំ
សន�ដិ� នថាវមានភាពមនិច្បោស់ជាសរវន�បានេកើតេឡើង 
េនាះេយើងខ�ុ្ំរត�វេធ�ើករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករ  
េដើម្បទីញចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ាន េនក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដងេនាះ
េនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត េយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករែកែ្របមតិ 
េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ ។ េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់
េយើងខ�ុ ំ អ្រស័យេទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំ
ទទួលបាន ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពលអនាគត អច
បណា� លឱ្យ្រក�មហុ៊នឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម� ។

• វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម�ន័� និងខ�ឹមសរក�ុង
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន
េផ្សងៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញ
ពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ើឱ្យ
មានករបង� ញ្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុបំានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភ ិបាល
កិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា៖ ទំហំករងរតមែផនករ និង
េពលេវលសវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួ
ទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ក�ុងករ្រគប្់រគង
ៃផ�ក�ុងែដលេយើងខ�ុ ំបានរកេឃើញក�ុងករេធ�ើសវនកម�របស់
េយើងខ�ុ ំ ។

របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុ
គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

្រទព្យសកម�

សច្់របាកក់�ុងៃដ

្របាកប់េ�� ើ  និង ករ ដក ់្របាក ់េន ធនាគារកណា� ល

្របាក ់បេ�� ើ  និង ករ ដក ់្របាក ់េន ធនាគារ

្របាក ់តម�ល់ តម ច្បោប ់េន ធនាគារ កណា� ល

ឥណទន អតិថិជន វស់ ែវង តម ៃថ� េដើមដក រលស់

្រទព្យសម្បតិ� និង បរកិ� រ

្រទព្យសកម� អរបិូយ

្រទព្យ សកម� េផ្សងៗ

ពន� ពន្យោ រ្រទព្យ សកម�

្រទព្យសកម� សរបុ

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

២២៨.០២៦

២៥.៣៣១

៤.២៥៧.០៧៦

៣.០០០.០០០

៦៣.៤៥១.៩៨៥     

២.៨០៦.២៦២

៨៦៦.៦៣៤

២.៥៩៣.៤១៦ 

៩១០.៤៧២

៧៨.១៣៩.២០២

៩២២.៣៦៥

១០២.៤៦៤

១៧.២១៩.៨៧២

១២.១៣៥.០០០

២៥៦.៦៦៣.២៧៩

១១.៣៥១.៣៣០

៣.៥០៥.៥៣៥ 

១០.៤៩០.៣៦៨  

៣.៦៨២.៨៥៩ 

៣១៦.០៧៣.០៧២

៣១៤.៧២២

១១.២៦៩

៥.៧៣២.៥៧៥

១.៥០០.០០០

៥៥.១៥១.៩៨៥

១.៣០០.០១១

៥៧០.០៩៥

៤.៦៣១.៧៤៧

៧១៣.៥៩៥

៦៩.៩២៥.៩៩៩

១.២៨២.៤៩២

៤៥.៩២១

២៣.៣៦០.២៤៣

៦.១១២.៥០០

២២៤.៧៤៤.៣៣៩

៥.២៩៧.៥៤៥

២.៣២៣.១៣៧

១៨.៨៧៤.៣៦៩

២.៩០៧.៩០០

២៨៤.៩៤៨.៤៤៦

២០២០កំណត់
សមា� ល់

២០១៩

បំណុល និង មូល ធន បំណុល

្របាក ់បេ�� ើ អតិថិជន

្របាក ់កម�ី

កតព� កិច� អត� ្របេយាជន ៍បុគ�លិក

បំណុល េផ្សងៗ

បំណុល ពន� េលើ ្របាក ់ចំេណញ ក�ុងឆា� ំ

បំណុល សរបុ

១៣

១៤

១៥

១៦

២២.៥៣៦.៦៨១

១២២.០៧៧.៣១៩

៥៩៧.៤២២

៣.៣៥៧.០៨៣ 

១.៦៦៣.១៨៣

១៥០.២៣១.៦៨៨

៥.៥៧១.៤៩១

៣០.១៧៩.៨០៧

១៤៧.៦៩៤

៨២៩.៩៣៤

៤១១.១៧០

៣៧.១៤០.០៩៦

-

២៨.០៩៨.១៥៥

១៧០.៨៦២

៥៥៩.៦៩១

១.៣១៣.១៨៤

៣០.១៤១.៨៩២

-

១១៤.៤៩៩.៩៨២

៦៩៦.២៦៣

២.២៨០.៧៤១

៥.៣៥១.២២៤

១២២.៨២៨.២១០

មូលធន

េដើមទុន

ចំេណញ រក្សោ ទុក

ទុនប្រម�ង េផ្សងៗ

មូល ធនសរបុ

បំណុល និង មូល ធនសរបុ

១៧ ១២១.៣៥០.០០០

៤៤.៥៤៨.៨២៦

(៥៧.៤៤២)

១៦៥.៨៤១.៣៨៤

៣១៦.០៧៣.០៧២

៣០.០០០.០០០

១០.៩៩៩.១០៦

                 -              

៤០.៩៩៩.១០៦

៧៨.១៣៩.២០២

៣០.០០០.០០០

៩.៧៨៤.១០៧

-

៣៩.៧៨៤.១០៧

៦៩.៩២៥.៩៩៩

១២២.២៥០.០០០

៣៩.៥៩៥.២៧៦

២៧៤.៩៦០

១៦២.១២០.២៣៦

២៨៤.៩៤៨.៤៤៦

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤១



របាយករណ៍លទ�ផលលម�ិត
គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ចំណូល ករ  ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

ចំណូល ករ ្របាក់សទុ�

ចំណូល កៃ្រម េជើង ស

ចំណាយ កៃ្រម េជើង ស

ចំណូល កៃ្រម េជើង ស សទុ�

ខត ពី ករ ថយ ចុះ តៃម� ឥណទន

ចំណូល ្របតិបត�ិករ េផ្សងៗ

ចំេណញ /(ខត )េផ្សងៗ-សុទ�

ខត្របតិបត�ិករ េផ្សងៗសទុ�

ចំណាយបុគ�លិក

ចំណាយ រលំស់ ្រទព្យ សម្បត�ិ និង បរកិ� រ

ចំណាយ រលំស់្រទព្យ សកម� អរបីូយ

ចំណាយ ្របតិបត�ិករ េផ្សងៗ

ចំេណញ  មុន ពន� េលើ ្របាក់ ចំណូល

ចំណាយ ពន�  េលើ ្របាក ់ចំណូល

ចំេណញ ក�ងុ ឆា� ំ

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

៩

១០

២៥

២៦

៦៨.៩៦៧.៥៨០

(១០.៨៥៦.៩៦៥)

៥៨.១១០.៦១៥

១.០៤៩.៧៩៩

(៨.២៨៩)

១.០៤១.៥១០

(៨.០៣៧.០៣១)

៦៨៤.៣៦៩

៧៧២.០៤៩

(៦.៥៨០.៦១៣)

(២១.៩៨៥.៤១៤)

(២.៥៥៧.៥៤៣)

(៣៧៨.៧៩៤)

(២១.៣៣៧.២៦៥)

៦.៣១២.៤៩៦

(១.៣៥៨.៩៤៦)

៤.៩៥៣.៥៥០

១៦.៩១៦.២៥៧

  (២.៦៦២.៩៧៩)

១៤.២៥៣.២៧៨ 

២៥៧.៤៩៣

(២.០៣៣)

២៥៥.៤៦0

(១.៩៧១.៣១០)

១៦៧.៨៦១

១៨៩.៣៦៧

(១.៦១៤.០៨២)

(៥.៣៩២.៥៤៧)

(៦២៧.៣១០)

(៩២.៩១០)

(៥.២៣៣.៥៧០)

១.៥៤៨.៣១៩

(៣៣៣.៣២0)

១.២១៤.៩៩៩

១៥.៨៨៧.៧២៤

(១.៧៤៣.២៤៥)

១៤.១៤៤.៤៧៩

២៤៥.៥៦១

(២.៥០៦)

២៤៣.០៥៥

(៦២៦.៤៦៦)

២៤៦.២៧៦

(១៧.១១៦)

(៣៩៧.៣០៦)

(៤.១៦៥.៤២៣)

(២៤២.៨១១)

(៩០.៥៤២)

(៣.៦៤៣.២២៩)

៥.៨៤៨.២២៣

(១.២៤៥.៤៤១)

៤.៦០២.៧៨២

៦៤.៣៧៧.០៥៨

(៧.០៦៣.៦២៩)

៥៧.៣១៣.៤២៩

៩៩៥.០១៣

(១០.១៥៤)

៩៨៤.៨៥៩

(២.៥៣៨.៤៤០)

៩៩៧.៩១០

(៦៩.៣៥៤)

១.៦០៩.៨៨៤

(១៦.៨៧៨.២៩៤)

(៩៨៣.៨៧០)

(៣៦៦.៨៧៦)

(១៤.៧៦២.៣៦៤)

២៣.៦៩៧.០០០

(៥.០៤៦.៥២៧)

១៨.៦៥០.៤៧៣

២០២០កំណត់
សមា� ល់

២០១៩

លទ�ផល លម�ិតេផ្សងៗ៖

ខ�ង ់ែដល មនិ ្រត�វ បាន ចត ់ថា� ក ់េឡើង វញិ ក�ុង ចំេណញ-ខត

លេម��ង ពី ករ ប�ូរ របិូយបណ័�

លទ�ផល លម�ិត សរបុ ក�ងុ ឆា� ំ

ចំេណញ របស ់៖

មា� ស់ ្រក�ម ហុ៊ន

លទ�ផល លម�ិត សរបុ របស៖់

មា� ស់ ្រក�ម ហុ៊ន

(៣៣២.៤០២)

៤.៦២១.១៤៨

៤.៩៥៣.៥៥០

៤.៦២១.១៤៨

-

១.២១៤.៩៩៩

១.២១៤.៩៩៩

១.២១៤.៩៩៩

-

៤.៦០២.៧៨២

៤.៦០២.៧៨២

៤.៦០២.៧៨២

៤០១.១៩៩

១៩.០៥១.៦៧២

១៨.៦៥០.៤៧៣

១៩.០៥១.៦៧២

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤២



�ើមទុន ចំ��ញរក��ទុក ទុនប��ុង����ង សរុប

ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខ ឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ែដលជារបស់មា� ស់្រក�មហុ៊ន

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

សមតុល្យេនៃថ�ទី ០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

ចំេណញក�ុងឆា� ំ

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ

លទ�ផលលម�ិតសរបុក�ងុឆា� ំ

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុន

លេម��ងពិករប�ូររបិូយបណ័�

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុនសរបុ

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១  ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

សមតុល្យេនៃថ�ទី០១ ែខ មករ ឆា� ២ំ០២០

ចំេណញក�ុងឆា� ំ

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ

លទ�ផលលម�ិតរបុក�ងុឆា� ំ

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុន៖

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុនសរបុ

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

៣០.០០០.០០០

-

-

-

-

-

៣០.០០០.០០០

៣០.០០០.០០០

-

-

-

-

-

៣០.០០០.០០០

១២០.៥៤០.០០០

-

-

-

១.៧១០.០០០

១.៧១០.០០០

១២២.២៥០.០០០

១២២.២៥០.០០០

-

-

-

(៩០០.០០០)

(៩០០.០០០)

១២១.៣៥០.០០០

៥.១៨១.៣២៥

៤.៦០២.៧៨២

-

៤.៦០២.៧៨២

-

-

៩.៧៨៤.១០៧

៩.៧៨៤.១០៧

១.២១៤.៩៩៩

-

១.២១៤.៩៩៩

-

-

១០.៩៩៩.១០៦

២០.៩៤៤.៨០៣

១៨.៦៥០.៤៧៣

-

១៨.៦៥០.៤៧៣

-

-

៣៩.៥៩៥.២៧៦

៣៩.៥៩៥.២៧៦

៤.៩៥៣.៥៥០

-

៤.៩៥៣.៥៥០

-

-

៤៤.៥៤៨.៨២៦

(១២៦.២៣៩)

-

៤០១.១៩៩

៤០១.១៩៩

-

-

២៧៤.៩៦0

២៧៤.៩៦0

-

(៣៣២.៤០២)

(៣៣២.៤០២)

-

(៥៧.៤៤២)

៣៥.១៨១.៣២៥

៤.៦០២.៧៨២

-

៤.៦០២.៧៨២

-

-

៣៩.៧៨៤.១០៧

៣៩.៧៨៤.១០៧

១.២១៤.៩៩៩

-

១.២១៤.៩៩៩

-

-

៤០.៩៩៩.១០៦

១៤១.៣៥៨.៥៦៤

១៨.៦៥០.៤៧៣

៤០១.១៩៩

១៩.០៥១.៦៧២

១.៧១០.០០០

១.៧១០.០០០

១៦២.១២០.២៣៦

១៦២.១២០.២៣៦

៤.៩៥៣.៥៥០

(៣៣២.៤០២)

៤.៦២១.១៤៨

(៩០០.០០០)

(៩០០.០០០)

១៦៥.៨៤១.៣៨៤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៣



របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់
ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខ ឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ

ចំេណញមុនពន�េលើ្របាកច់ំណូល

និយត័កម�៖

រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

រលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ

ចំេណញពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ខតពីករថយចុះតៃម�ឥណទន

ករវស់ែវងចំេណញពិកតព�កិច�អត�្របេយាជនប៏ុគ�លិកេឡើងវញិ

ខត/(ចំេណញ)ពីករប�ូររបិូយបណ� របស់្របាកក់ម�ែីដល

មនិទនប់ានទទួលស� ល

ចំណូលករ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

បែ្រមប្រម�លេដើមទុនបង�ិល៖

 ឥណទនអតិថិជន

 ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

 ្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

 បុេរ្របទនអតិថិជន

 បំណុលេផ្សងៗ

សច្់របាកប់ានេ្របើក�ុង្របតិបត�ិករ

ករ្របាកប់ានទទួល

ករ្របាកប់ានបង់

ពន�េលើ្របាកច់ំណូលបានបង់

លហូំរសច់្របាក់សទុ�បានពី/(េ្របើក�ងុ) សកម�ភាព

្របតិបត�ិករ

៦.៣១២.៤៩៦

២.៥៥៧.៥៤៣

៣៧៨.៧៩៤

(២១.២០០)

៨.០៣៧.០៣១

(៩៤.៤៥៦)

៩៩៤.០៥៤

(៦៨.៩៦៧.៥៨០)

១០.៨៥៦.៩៦៥

(៣៩.៩៤៦.៣៥៣)

(៤២.៦១៣.១៤៦)

៨.៣១០.២៧៥

២២.៧០៩.០២៥

-

១.១០១.៧៨១

(៥០.៤៣៨.៤១៨)

៦៩.៧០៤.៥៩៥

(១០.៨៥១.០២១)

(៥.៨៣៩.១២៤)

២.៥៧៦.០៣២

២៣.៦៩៧.០០០

៩៨៣.៨៧០

៣៦៦.៨៧៦

(២១.៤០៧)

២.៥៣៨.៤៤០

(៣៣៥.២៤២)

(៧០៥.៥៧៥)

(៦៤.៣៧៧.០៥៨)

៧.០៦៣.៦២៩

(៣០.៧៨៩.៤៦៧)

(៦៣.៤៨០.២១២)

(១១.០៣៩.៤៥៩)

-

(៨២៥.៦៥៦)

(១.៥៨៩.៦៨៩)

(១០៧.៧២៤.៤៨៣)

៦២.២២៧.៦៧០

(៧.០៦៣.៦២៩)

(៤.៧៧២.០១២)

(៥៧.៣៣២.៤៥៤)

១.៥៤៨.៣១៩

៦២៧.៣១០

៩២.៩១០

(៥.២០០)

១.៩៧១.៣១០

(២៣.១៦៨)

២៤៣.៨២០

(១៦.៩១៦.២៥៧)

២.៦៦២.៩៧៩

(៩.៧៩៧.៩៧៧)

(១០.៤៥២.០៨៤)

២.០៣៨.៣៣១

៥.៥៧០.០៣៣

-

២៧០.២៤៣

(១២.៣៧១.៤៥៤)

១៧.០៩៧.០៣១

(២.៦៦១.៥២១)

(១.៤៣២.២១១)

៦៣១.៨៤៥

៩

១០

២៣

២១

១៤

១៨

១៩

១៦

៥.៨៤៨.២២៣

២៤២.៨១១

៩០.៥៤២

(៥.២៨៣)

៦២៦.៤៦៦

(៨២.៧៣៥)

(១៧៤.១៣០)

(១៥.៨៨៧.៧២៤)

១.៧៤៣.២៤៥

(៧.៥៩៨.៥៨៥)

(១៥.៦៦៦.៣៩០)

(២.៧២៤.៤៤៧)

-

(២០៣.៧៦៥)

(៣៩២.៣២២)

(២៦.៥៨៥.៥០៩)

១៥.៣៥៧.២៧៣

(១.៧៤៣.២៤៥)

(១.១៧៧.៦៩៣)

(១៤.១៤៩.១៧៤)

កំណត់
សមា� ល់

២០២០ ២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៤

    

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុនេនធានាគារកណា� ល

សច្់របាកប់ានពិករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ

សច់្របាក់សទុ�បានេ្របើក�ងុសកម�ភាពវិនិេយាគ

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន

សច្់របាកប់ានពី្របាកក់ម�ធីានាគារ

ករទូទតស់ង្របាកក់ម�ពីីធានាគារ

សច់្របាក់សទុ�ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន

(៦.១១៥.៥០០)

៤១.៣៤៩

(៨.៧១៨.៦៧៧)

(១.៥៨៧.៧៨៤)

(១៦.៣៨០.៦១២)

៤០.៤១៩.៣៩៨

(៣២.៩២៦.៥៥៧)

៧.៤៩២.៨៤១

-

១២០.៣៧៣

(២.៦៧៧.២៥៨)

-

(២.៥៥៦.៨៨៥)

៩៨.២៤១.៣៦០

(១៩.៨៥៧.៥៧៦)

៧៨.៣៨៣.៧៨៤

(១.៥០០.០០០)

១០.១៤២

(២.១៣៨.៥០៣)

(៣៨៩.៤៤៩)

(៤.០១៧.៨១០)

៩.៩១៤.០០៥

(៨.០៧៦.១៧៣)

១.៨៣៧.៨៣២

៩

១៤

១៤

-

២៩.៧០៧

(៦៦០.៧២៥)

-

(៦៣១.០១៨)

២៤.២៤៥.១៥៣

(៤.៩០០.៦៨៥)

១៩.៣៤៤.៤៦៨



    (តំហយ)/កំេណើ នសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលសទុ�

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលេដើមឆា� ំ

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលដំណាច់ឆា� ំ

(៦.៣១១.៧៣៩)

២៤.៦៨៨.៦៥៦

(១៣២.២១៦)

១៨.២៤៤.៧០១

១៨.៤៩៤.៤៤៥

៦.០០៤.០៥៧

១៩០.១៥៤

២៤.៦៨៨.៦៥៦

(១.៥៤៨.១៣៣)

៦.០៥៨.៥៦៦

-

៤.៥១០.៤៣៣២៧

៤.៥៦៤.២៧៦

១.៤៩៤.២៩០

-

៦.០៥៨.៥៦៦

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៥



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គជឺាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៦



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គឺជាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៧



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គជឺាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៨



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គឺជាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៩



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គជឺាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥០



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គឺជាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

នានា ែដលបានចំណាយផា� ល់េលើឧបករណ៏េនាះ េហើយវ
ជាែផ�កមយួៃនអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ប៉ែុន�មនិែមន
ជាករខតឥណទននាេពលអនាគតេទ។
េនេពលមានករែ្រប្រប�លចំេពះករទូទត ់ ឬ ករទទួល
សច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត េនាះតៃម�េយាងៃន
្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ និងបំណុលហរិ�� វត�ុ្រត�វបានែកត្រម�វ 
េដើម្បឆី�ុះប�� ំងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� នជាកែ់ស�ង និង
លំហូរសច្់របាកប៉់ានស� នែដលបានែកត្រម�វ។ តៃម�េយាង
្រត�វបានគណនាេឡើងវញិ េដយគណនាតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
លំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត តមអ្រត
ករ្របាកេ់ដើមមាន្របសិទ�ភាពរបស់ឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ។ 
និយត័កម�េនះ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណូលករ្របាក ់ឬ
ចំណាយករ្របាក ់េនក�ុងចំេណញ-ខត នាកលបរេិច�

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

្រម�វឪ្យអង�ភាពនីមយួទូទត្់របាកបំ់ណាចអ់តីតភាពករងរ
ឪ្យនិេយាជតិ ែដលមានកិច�សន្យោករងរមនិមានរយៈេពល
កំណត ់ដូចខងេ្រកម៖
• ្របាកប់ំណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំ - ចូលជាធរមានក�ុង
ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ - ែដលគិតជាមធ្យម ១៥ៃថ� ៃន្របាក់
េបៀវត្សរ ៏្របចែំខរបស់បុគ�លិក និងអត�្របេយាជនក៏�ុងឆា� នីំ
មយួៗ ែដល្រត�វទូទតេ់រៀងរល់ ៦ ែខម�ង េនៃថ�ទី៣០ 
ែខមថុិនា និងៃថ�ទិ៣១ ែខធ�ូ (៧,៥ៃថ� ក�ុងករទូទតម់�ងៗ)។ 
េនៃថ�ទ០ី២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២០ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបាន
េចញេសចក�ជូីនដំណឹងេលខ ០១៨/២០ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល 
ស�ីពកីរទូទត្់របាកបំ់ណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំែដល្រត�វបានព
ន្យោេពលទូទត ់រហូតដល់ឆា� ២ំ០២១។
• ករេបើករពំ�ក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ - ចំេពះ
និេយាជិកមានសិទ�ទទួលបានករេបើករពំ�ក្របាកបំ់ណាច់
អតីតភាពករងរ េស�ើនឹង១៥ៃថ�ៃន្របាកេ់បៀវត្សររ៏បស់
ពួកេគក�ុងមយួឆា�  ំ គិតចបត់ងំពីៃថ�ចូលបេ្រមើករងរ
រហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ េហើយេនែត
បន�ករងរជាមយួ្រក�មហុ៊ន។ ករេបើរពំ�ក្របាកប់ំណាច់
អតីតភាពករងរ អ្រស័យេទតមចំនួនឆា� អំតីតភាព
ករងររបស់បុគ�លិកមា� ក់ៗ  េហើយមនិ្រត�វេលើសពី៦ែខៃន
្របាកេ់បៀវត្សរដុ៏លមធ្យមេទ។ េនៃថ�ទី២២ ែខមនីា 

២.១១ ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ
ភតិសន្យោែដលភាគីមា� ស់ ្រទព្យ េនមានហនិភ័យ
ជាកល់ក ់និងទទួលបានផលកម�សិទ�េិលើ្រទព្យសកម�េនាះ
្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាភតិសន្យោ្របតិបត�ិ។ ករទូទត់
ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ
-ខត តមមូលដ� នេថរ អ្រស័យេទតមថិរេវលៃន
ភតិសន្យោេនាះ។

២.១២ អត�្របេយាជន៏បុគ�លកិ
(ក) អត�្របេយាជនប៏ុគ�លិករយៈេពលខ�ី
អត�្របេយាជនបុ៏គ�លិករយៈេពលខ�្ីរត�វបានកត្់រតបង�រ ក�ុង
ឆា� ែំដលបុគ�លិកបានបេ្រមើកងរជូល្រក�មហុ៊ន។

(ខ) អត�្របេយាជនប៏ុគ�លិករយៈេពលខ�ី - ករទួទត់
្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ េនែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ 
រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានេធ�ើវេិសធនកម�េលើច្បោបស់�ីពកិរ
ងរែដលែណនាំអំពីគេ្រមាងករទូទត់្របាក់បំណាច់
អតីតភាពករងរ។ បនា� បម់ក េនៃថ�ទី២១ ែខក��  
ឆា� ២ំ០១៨ ្របកសេលខ ៤៤៣ ក.ប/្រប.ក.ខ.ល ្រត�វបាន
េចញផ្សោយ េដយបានផ�ល់នូវេគាលករណ៏ែណនាសំ�ីពី
ករអនុវត�ច្បោបេ់នះ។ អនុេលមេទតមច្បោប/់្របកស ត

តករែកត្រម�វ។
ករ្របាកេ់លើ្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុែដលថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េដយេ្របើ្របាស់អ្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វបាន
េ្របើេដើម្បេីធ�ើអប្បហរលំហូរសច់្របាក់នាេពលអនាគត 
ស្រមាបវ់សែវងករខតបងប់ណា� លមកពិករថយចុះតៃម�។
េនេពលឥណទន្រត�វទទួលមានករថយចុះតៃម� ្រក�មហុ៊ន
កតប់ន�យតៃម�េយាងឪ្យេន្រតឹមចំនួនទឹក្របាកែ់ដលអច
្រសងម់កវញិបានរបស់វ ែដលជាលំហូរសច្់របាកប៉់ានស� ន
នាេពលអនាគត េធ�ើអប្បហរតមអ្រតករ្របាកេ់ដើមមាន
្របសិទ�ភាពរបស់ឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបន�កត្់រតបង�រ
េឡើងវញិនូវតៃម�អប្បហររចួជាចំណូលករ្របាក។់ ចំណូល
ករ្របាកចំ់េពះភតិសន្យោ្រត�វទទួលែដលមានករថយចុះ
តៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយេ្របើអ្រតករ្របាកេ់ដើមមាន
្របសិទ�ភាព។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥១

អយុកលេ្របើ្របាស់វធិីស�ស�ករែកលម�្រទព្យជួល

កំុព្យទូរ័ និងបរកិ� រករយិាល័យ
សង� រមឹ និងបរកិ� របំពក់
យានយន�

រលំស់េថរ

រលំស់េថរ
រលំស់េថរ
រលំស់េថរ

េសដ�កិច� ៥ឆា� ំ

៤ឆា�  ំ- ៥ឆា� ំ

៥ឆា�  ំ

៥ឆា�  ំ- ៧ឆា� ំ

រយៈេពលណាមយួែដលខ�ីជាង រវងថិរេវលជួល និងអយុកល



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គជឺាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

ឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ បាន
េចញេសចក�ីែណនាេំលខ ០៤២/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល 
េដើម្បពីន្យោេពលករេបើករពំ�ក្របាក់បំណាច់អតីតភាព
ករងរ ែដលនឹង្រត�វទូទតឪ់្យចំនួនបីៃថ� ក�ុងែខមថុិនា និង
ែខធ�ូ ចបេ់ផ�ើមេនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១។ ករទូទត្់របាក់
បំណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំ ្រត�វបានចតទុ់ក ថាជាអត�
្របេយាជនប៏ុគ�លិករយៈេពលខ�ី េហើយ្រត�វបានកត្់រតបង�រ
ក�ុងឆា� ែំដលបុគ�លិកបានបេ្រមើករងរឪ្យ្រក�មហុ៊ន។ ករេបើករ ំ
ព�ក្របាកចំ់េណញអតតីភាពករងរ ្រត�វបានចតទុ់កថាជា
អត�្របេយាជនប៏ុគ�លិករយៈេពលែវង។ បំណុលករេបើករពំ�
ក្របាកបំ់ណាចអ់តីតភាពករងរ ្រត�វបានទទួលស� ល់តម
តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច� ែដលបានកំណតន់ាករយិបរេិច�ទ
រយករណ៏។ តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទត្់របាកប់ំណាច់
អតីតភាពករងររពំ�ក ្រត�វបានកំណតេ់ដយេធ�ើអប្បហរ
ចំណាយប៉ានស់� ននាេពលអនាគត េដយេយាងេទតម
ស�� បណ័� សជីវកម�ែដលមានគុណភាពខ�ស់ ៃន
របិូយបណ័� បំណុលេនាះ។

២.១៣ ពន�េលើ្របាក់ចំណូលក�ងុឆា�  ំនិងពន�
ពន្យោេលើ្របាក់ចំណូល
ចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំណូល គឺជាពន�្រត�វបងេ់លើ្របាក ់
ចំណូលជាបព់ន�ក�ុងករយិបរេិច�ទបច�ុប្បន� េដយែផ�កេទតម
អ្រតពន�េលើ្របាកចំ់ណូលែដល្រត�វអនុវត� នងិេធ�ើនយិត័កម�
េទតមបែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម� និងបំណុលែដល
បណា� លមកពីលេម��ងបេណា� ះអសន� នងិករខតពន�ែដល
មនិទនប់ានេ្របើ។ ចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុងឆា�  ំ្រត�វ
បានគណនាតមមូលដ� នច្បោបព់ន�ែដល្រត�វបានអនុមត័រចួ
ជាស� ពរឬ្រត�វបានអនុមត័រចួមយួភាគធំ នាដណំាចក់រយិ
បរេិច�តរយករណ៏ ក�ុង្របេទសែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិ
ករអជីវកម� និងបេង�ើត្របាកច់ំេណញជាបព់ន�។   ពន�ពន្យោ
េលើ្របាកច់ំណូល្រត�វបានកត្់រតេពញេលញ េដយេ្របើវធិី
ស�ស�បំណុល ចំេពះលេម��ងបេណា� ះអសន�ែដល
េកើតមានេឡើង រវងមូលដ� នពន�ៃន្រទព្យសកម� និង
បំណុល ជាមយួនឹងតៃម�េយាងរបស់វេនក�ុងរបាយករណ៏
ហិរ�� វត�ុ។ ពន�ពន្យោរ្រត�វបានកំណតេ់ដយេ្របើអ្រត និង
ច្បោបព់ន� ែដល្រត�វបានអនុមត័រចួជាស� ពរ ឬ្រត�វបានអនុមត័
រចួមយួភាគធំ នាដំណាចក់រយិាបរេិច�ទរយករណ៏។ ពន�
ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់ែតេនេពលែដលមានភាព្របាកដ
ថា ្រក�មហុ៊ននឹងមាន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នាេពលអនាគ
ត ែដលអចេ្របើ ្របាស់លេម��ងបេណា� ះអសន�បាន ។ ពន�
ពន្យោរ្រទព្យ សកម�្រត�តពិនិត្យនាកលបរេិច�ទរយករណ៏
នមីយួៗ និង្រត�វបានកតប់ន�យេទតមចំនួនែដលមនិមាន

អត�្របេយាជនព៏ន�្រត�វបានទទួលស� ល់តេទេទៀត។  ពន�ពន្យោរ
្រទព្យ      សកម� និងបំណុលពន�ពន្យោរ ្រត�វបានកតកង 
្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិតមផ�ូវច្បោប ់ េដើម្បកីតក់ង
បំណុលពន�ក�ុងឆា�  ំជាមយួនឹងពន�ក�ុងឆា�  ំេហើយ្របសិនេបើ
វពកព់ន�នឹងពន�េលើ្របាកច់ំណូល ែដលកំណតេ់ដយ
អជា� ធរពន�ែតមយួ េទេលើអង�ភាពជាបព់ន�ែតមយួ។ ពន�
ក�ុងឆា�  ំ និងពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ
-ខត េលើក ែលងែតវពកព់ន័�ជាមយួនឹងខ�ងន់ានាែដល
្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ ឬខ�ង់
ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េដយផា� ល់ក�ុងមូលធន។ ក�ុងក
រណ៏េនះ ពន�ក្៏រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងលទ�ផលលម�តិេផ្សង
ៗ ឬ ទទួលស� ល់េដយផា� ល់ក�ុងមូលធនែដរ។

២.១៤ ទុនប្រម�ង
ទុនប្រម�ងតមច្បោប ់ធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន
ត្រម�វឱ្យគណនាដំវធិានធនតមច្បោប ់ អនុេលមេទតម
្របកសេលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤្រប.ក ចុះៃថ�ទី០១ ែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០១៧ និងសរចរណ៍ែណនាេំលខ ធ៧-០១៨-០០១ 
ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពី “ ចំណាតថ់ា� ក់
ហនិភយ័ឥណទន និងសំវធិានធនេលើអុិមែភរមនិ ”។ 
្របសិនេបើសំវធិានធនតមច្បោបប់ង�រ មានចំនួនខ�ស់ជាង
ករថយចុះតៃម�បង�រែផ�កតម CIFRS for SMEs េនាះករ
បំេពញបែន�ម topping up នឹង្រត�វបានកំណត្់រតជា
ទុនប្រម�ងតមច្បោប ់និង្រត�វបានបង� ញេនក�ុងមូលធន។ 
បនា� បម់ក ទុនប្រម�ង្រត�វបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ 
(រហូតដល់សូន្យ) ្របសិនេបើសំវធិានធនតមច្បោបប់ង�រ មាន
ចំនួនេស�ើគា�  ឬ ទបជាងករថយចុះតៃម�បង�រែដលែផ�កតម 
CIFRS for SMEs ។ ទុនប្រម�ងតមច្បោប្់រត�វបាន
តម�ល់ទុកមយួែឡកជា្រទនាបេ់ដើមទុន េហើយមនិអច
ែបងែចកបាន និងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យរមួប��ូ លក�ុងករ
គណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�េទ។ ទុនប្រម�ងេផ្សងៗគឺ
ស្រមាបល់េម��ងពកីរប�ូររបូយិបណ�  រវងរបូយិបណ� គិល និង
របិូយបណ� ស្រមាបប់ង� ញ។

៣. ករប៉ានស់� ន ករសន�ត និងករវិនិច�យ័
គណេនយ្យសខំន់ៗ
្រក�មហុ៊នេធ�ើករប៉ានស់� ន ករសន�ត និងករវនិិច�យ័ ែដល
អចបះ៉ពល់ដល់ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និងបំណុល
ែដលបានរយករណ៍ ។ ករប៉ានស់� ន ករសន�ត និង
ករវនិិច�យ័្រត�វបានវយតៃម�ជាបន�បនា� ប ់ ែផ�កេទតម
បទពិេសធន ៍និងកត� េផ្សងៗេទៀត រមួានកររពឹំងទុក្រពឹត�ិ
ករណ៍នាេពលអនាគត ែដលេគេជឿជាកថ់ា មានភាពសម

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥២



២. េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍
គណេនយ្យសខំន់ៗ
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុវត�ក�ុង
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញដូច
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង
មានសង� តិភាព្រគប់ឆា� ំ ែដលបានបង� ញទំងអស់ 
េលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងៗពីេនះ ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយ អនុេលម
េទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិ រ�� វត�ុ
អន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម 
(េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង
េទតមស�ងដ់រទងំអស់ ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម
្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ 
នងិវេិសធនកម�េផ្សងៗែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈ
ណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិី
ស�ស�ៃថ�េដើម
្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និង
បំណុលនមីយួៗែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ ឬ្រត�វទូទត់
ក�ុងរយៈេពលមនិេលើស១២ែខ បនា� បពី់ករបរេិច�ទ
រយករណ៍ជារយៈេពលខ� ីេហើយចំនួនែដលេលើសពី១២ែខ
បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង ។
ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រសបេទតម 
CIFRS for SMEs ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� ន
គណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងសន�ត ែដលមានផល
បះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងករ
លត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបាន
រយករណ៍ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ 
និងរយករណ៍ចំនួនទឺក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុង
កំឡុងករយិបរេិច�ទករណ៍ ។ ស�ងដ់រេនះត្រម�វឱ្យគណៈ
្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�
េគលករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន ។ េបើេទះជាករប៉ានស់� ន និង
ករវនិចិ�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់
គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
នាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយ
ធាចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនះ ។
ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័ ឬភាពស�ុគស� ញក�ុង
ក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមាន

        កំណត់សមា� លរ់បាយកររណ៍
ហរិ��វត�ុ

១. ព័ត៌មានទូេទ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េដយ
បានផ�ល់េសវកម�ហរិ�� វត�ុដល់្របជាពលរដ�្រក្ីរកេនតម
ជនបទនូវ ឱកសេសដ�កិច�េដើម្បផីា� ស់ប�ូរគុណភាពៃនជីវតិ 
និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ តមរយៈករផ�ល់េសវកម�
ហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពដល់
អតិថិជន ។
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ្រត�វបាន
ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី២០ ែខមនីា 
ឆា� ២ំ០១៥ និងែ្របក� យពីអង�ករេ្រករដ� ភបិាល េទជា
្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ។  ្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ភអីិលសីុ ទទួលបានអជា� បណ័�
ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារកណា� ល”) 
េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី១១ 
ែខមថុិនាឆា�  ំ២០១៥ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
មហនគរ ភអីិលសីុ បានដកលិ់ខិតេស�ើសំុេទធនាគារ
កណា� ល េដើម្បផីា� ស់ប�ូរនាមករណ៍្រក�មហុ៊ន ពី ្រគឹះស� ន
មហនគរ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ភអីិលសីុ េទជា្រគឹះស� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មហនគរ ម.ក និង្រត�វបានអនុមត័ េន
ៃថ�ទី០៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ និង្រកសួងពណិជ�កម� េន
ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ។
េនៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នបានទទួល
អជា� បណ័� ជាស� បន័ទទួល្របាកប់េ�� ើ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
(MDI) េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើែដលេចញ 
េដយ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “ធនាគារ 
កណា� ល”) ។
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺករផ�ល់េសវ
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើ និងផ�ល់្របាេកើកម�)ី ដល់
្រគ�សរ្រក្ីរកែដលមាន្របាកចំ់ណូលទប នងិសហ្រគាសធុន
តូចេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
ករយិាល័យចុះប�� ី របស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេន 
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តទឹ់កថា�  ខណ�
ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។
្រក�ម្របឹក្សោបានអនុម័តឱ្យេចញផ្សោយរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១ ។

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរ
ដៃទេទៀត ្រត�វបានស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ ។

្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយ
ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។គិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍
េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 
៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគ ឺ១ដុល� រអេមរកិ
េស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 
៤.០៧៥ េរៀល) ។

២.៣ ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២.៣.១ វ��ល�ពខុស��ឧបករណ៍ហិរ��វត��
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់
្រក�មហុ៊ន គឺជាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមូលដ� ន និងស�ិតេនក�ុង
វសិលភាពៃនែផ�កទី១១ របស់ CIFRS for SMEs 
េលើកែលងែតករវនិិេយាគក�ុងឧបករណ៍មូលធន ែដល
ស�ិតេនក�ុងែផ�កទី១២ របស់ CIFRS for SMEs ។
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន 
សច្់របាកក់�ុងៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករ្របាកេ់នធនាគារ ឥណទន
អតិថិជន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ។
បំណុលហិរ��មូលដ� នរបស់្រក�មហុ៊ន រមូមាន្របាកប់េ�� ើ
ពីអតិថិជន ្របាកក់ម� ីនិងបំណុលហរ�ិ� វត�ុេផ្សងៗ

២.៣.២ �រទទួល���ល់ និង�រឈប់ទទួល���ល់
្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហរិ�� វត�ុែតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគមីយួៃនឧប
ករណ៍សហិរ�� វត�ុក�ុងកិច�សន្យោែតប៉ុេណា� ះ ។
្រក�មហុ៊នឈបទ់ទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនេពល៖
• សិទិ�ក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច្់របាកពី់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុបានហួសកលកំណត ់ឬបានទូទតរ់ចួ
• ្រក�មហុ៊នេផ�រហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�ជាសរវន�
ទងំអស់ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េទឱ្យភាគមីយួេផ្សងៗ
េទៀត ឬ
• ្រក�មហុ៊នបានរក្សោទុកនូវហនិភយ័ និងផលៃនកម�សិទិ�
ជាសរវន�មយួែផ�ក ប៉ុែន�បានេផ�រករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�
េទឱ្យភាគីមយួេផ្សងេទៀត ។ ដូចេនះ ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេគឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយសិទិ� និង
កតព�កិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបាន

លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
លត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់៣ ។
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡើងេចញពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រ ។ 
ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករ
បក្រសយរវងភាសទងំពីរ េនាះ្រត�វយករបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជាេគាល ។

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
(ក) របិូយបណ័� េគាល និងរបិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ
គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់របិូយបណ័�
ៃនបរយិាកសេសដ�កចិ�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរ 
(េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”) ។ ករកំណតយ់ក្របាក់
ដុល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រ
អេមរកិ មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិបត�ិកររបស់
្រក�មហុ៊ន ។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា
្របាកដុ់ល� រអេមរកិស ែដលជារបិូយបណ័� េគាល និង
របិូយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន ។

(ខ) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ
្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតប�ូរ្របាក់
េទជារបិូយបណ័� េគាល តមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទ
ៃន្របតិបត�ិករេនាះ ។ ចំេណញ និងខត បណា� លមកពី
ករទូទតត់ម្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូរ្របាកន់ា
ដំណាចឆ់ា�  ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត ។
ចំេណញ និងខត ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម�្ីរត�វបាន បង� ញ
ក�ុងចំេណញ-ខត ជាមយួចំណាយករ្របាក ់ ។ រល់
ចំេណញ និងខតេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍
លទ�ផលលម�តិ េដយែផ�កេលើចំេណញ/(ខត)  េផ្សងៗសុទ�
។

(គ) ករបង� ញជា្របាកេ់រៀល
អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញ្របាកេ់រៀល ។ របាយករណ៍លទ�ផល
លម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់្រត�វបាន
ប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម្របចឆា�  ំ ។ 
្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានបង� ញែដលបានបង� ញ
ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធ
បភាគទុនិក្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី នាកលបរេិច�ទ
រយករណ៍ ។ លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

(ឬ្រពឹត�ិករណ៍) េនាះមានផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរ
សច្់របាកស់� ននាេពលអនាគត ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 
ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យ
េជឿជាកប់ាន ។

លក�ណះវនិចិ�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកំីណត់
អំពីភស័�ុតង ែដលប�� កពី់ករខតបងប់ណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�រមួមាន ស�� ណបង� ញថាអ�កខ�ី្របាក ់ឬ្រក�ម
អ�កខ�្ីរបាក ់កំពុងជួប្របទះនងឹផលវបិាកែផ�កហរិ�� វត�ុយ៉ាង
ខ� ងំ លទ�ភាពេឌលពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធុន ឬករែកស្រម�ល
ហរិ�� វត�ុេផ្សងៗេឡើងវញិ ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់
និង ្របាកេ់ដើម និងេនេពលែដលទិន�នយ័ែដលអចអេង�ត
បានចង�ុលបង� ញថា មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបាន
េនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជា 
លក�ខណ� អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច� ឬបែ្រមប្រម�លជាអវជិ�មាន
ៃនលក�ខណ� នានាក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុជាេដើម។
្រក�មហុ៊នបានកំណតជ់ាដបូំង អំពភីស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករ
ថយចុះតៃម�ក�ុងលក�ណៈដចេ់ដយែឡក ចំេពះ្រទព្យ 
សកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយ 
ែឡក ឬជារមួ ចំេពះ្រទព្យសកម�ហរ�ិ� វត�ុែដលមានទំហតូំច
។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ង
ៃនករថយចុះតៃម� ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុបានកំណត់
លក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ ឬតូចកេ៏ដយ 
វក្៏រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� ៃន្រទព្យសកម�
ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មា ន ល ក� ណ ៈ ហ និ ភ័យ ឥ ណ ទ ន
្រសេដៀងគា�  និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករថយចុះតៃម�។

្រ ទ ព ្យ ស ក ម� ហិ រ �� វ ត�ុ ែ ដ ល មិន ្រ ត� វ បា ន វ យ ត ៃ ម�
ដចេ់ដយែឡក ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្បេីធ�ើករ
កំណតរ់ក  portfolio  ៃនករថយចុះតៃម�។ ឥណទន្រត�វ
បានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័
ឥណទនរបស់វ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� ន
ករខតបងជ់ារមួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនង
ជាមយួនឹងករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាក ់ អនាគត 
ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម� តមរយៈករចង�ុលបង� ញពី
សមត�ភាពរបស់កូនបំណុល ក�ុងករសង្់របាក្់រគបច់ំនួន 
េដយេយាងេទតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ ៃន្រទព្យ 
សកម�ែដល្រត�វបានវយតៃម�។ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបាន
កំណតរ់កករថយចុះតៃម�ជារមួ ្រត�វបានប៉ានស� នេដយែផ�ក
េទេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៏តបងម់ុនៗ ចំេពះ
្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ ហនិភយ័ឥណទន

លុបេចល ឬបដិេសធេចល ឬហួសកលកំណត ់។

២.៣.៣ �រ�ស់��ង�ើកដំបូង និង�រ�ស់��ង���ល
ប���ប់
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េនេពលែដល្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទទួលស� ល់េលើកដំបូង ្រក�មហុ៊នវស់ែវងវតមតៃម�
្របតិបត�ិករ (រមួប��ូ លទងំចំណាយ្របតិបត�ិករ) ។
បនា� បម់កេទៀត ្រទព្យសកម�ហិរ��  និងបំណុលហិរ�� វត�ុ
របស់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទិ� ។

ៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ គឺជាចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ៃនចំនួនដូចខងេ្រកម៖
• ចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុល
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូង
• ដកករទូទតស់ង្របាកេ់ដើម
• បូក ឬដក រលំស់បង�រ េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ា
ន្របសិទិ�ភាព េលើចំនួនលេម��ងរវងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបូក
េលើក និងចំនួនទឹក្របាកស់នាេពលផុតកំណត់
• ក�ុងករណីរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបូកបែន�ម
ករកតប់ន�យណាមយួ ស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ឬចំនួន
ទឹក្របាកែ់ដលមនិអច្របមូលបាន ។
ចំេពះឥណទនបុគ�លិកែដលមានអ្រតករ្របាកទ់បជាង
អ្រតទីផ្សោរ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�
បច�ុប្បន�ៃនករទូទតជ់ាសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ចុះ
អប្បហរតមអ្រតករ្របាក់េលើ ទីផ្សោរៃនឥណទន
្របហក្់របែហលគា�  ។ លេម��ងរវងចំនួនសច្់របាកែ់ដល
បានបង ់និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាកប់ានទទួលនាេពល
អនាគត ្រត�វបានកត្់រតជាលភកររបស់បុគ�លិក ។ ចំនួន
ទឹក្របាកទ់ងំេនះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយពន្យោរ 
និងដករលំស់េលើចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ក�ុង
ចំេណញ-ខតៃនថិរេវលឥណទនេនាះ ។

២.៣.៤ �រថយចុះត�������ព��សកម�ហិរ��វត���ស់��ង
�ម����ើមឬ����ើមដករ�លស់
្រទព្យសកម�ហិរ��  ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបាន
ចតទុ់កថាមានករថយចុះតៃម� ្របសិនេបើមានភស័�ុតង
ជាកែ់ស�ងបង� ញពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលបណា� ល
មកពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់
ករទទួលស� ល់្រទព្យសកម�េលើកដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ 
ខតបង”់  ែដលបានេកើតេឡើង) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខត បង ់

ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតបំ��ូ លេទក�ុង
តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពល
ែដលមានភាព្របាកដថា ផល្របេយាជនេ៏សដ�កចិ�នាេពល
អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហុ៊ន េហើយ
ៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអ្រច�វបានវស់ែវងគួរឪ្យេជឿជាក់
ែតប៉េុណា� ះ។ ចំណាយេលើករជួសជុល និងករែថទេំផ្សងៗ
េទៀតទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ
-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។
េដើមទុនកំពុងដំេណើ រករគមឺនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករដក
រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុង
ចំណាយ-ខត អ្រស័យេទតមអយូកលេ្របើ្របាស់
ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យសកម�នីមយួៗ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ ដួចខងេ្រកម៖
តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្របើ្របាស់របស់្រទព្យសកម� 
្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើនិយត័កម�តមករសម្រសប
្របសិនេបើមានស�� ណបង� ញពីករែ្រប្រប�លគួរឪ្យ
កតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីកលបរេិច�ទរយករណ៏មុនមក។
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�មយួ ្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម
ៗឪ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន្របសិនេបើ
តៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�
ប៉ានស� នែដលអច្រសងម់កវញិបានរបស់វ។
ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបាន
កំណត់េដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់នបានពីករ
លក ់ជាមយួនឹងតៃម�េយាង េហើយ្រត�វបានទទទួលស� ល់
េនក�ុងចំេណញ-ខត។

២.៦ ្រទព្យសកម�អរបូី
្រទព្យសកម�អរបូរីមួមាន អជា� បណ័� កម�វធិកំុីព្យទូរ័ែដលបាន
ទិញ និងចំណាយពកព់ន័� េហើយ្រត�វបានរយករណ៏តម
ៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករ
ថយចុះតៃម�។  អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើង
ក�ុងករទីញ និងយកកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ 
ៃថ�េដើមទងំេនះ្រត�វបានដករលំស់ េដយេ្របើវធិីស�ស�
រលំស់េថរ េលើអយុកលេ្របើ្របាស់រយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
្រទព្យសកម�អរបីូកំពុងដំេណើ រករ គឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។
ចំណាយនានាពកព់ន័� នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ បាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដល្របតបិត�កិរេនាះបាន
េកើតេឡើង។

្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។
វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ករប៉ានស� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ្រត�វបាន
្រត�តពនិតិ្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន េដើម្បកីតប់ន�យ
ភាពខុសគា� រវងករប៉ានស� នករខតបងន់ានា និងបទ
ពិេសធនក៏រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។
ករខតបងែ់ដលបណា� លមកពិករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន
វស់ែវងេទតមចំនួនលេម��ង រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ 
សកម� និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប់ានប៉ានស� ន
នាេពលអនាគត េដយចុះអប្បហរេទតមអ្រតករ្របាក់
មាន្របសិទ�ភាពដំបូងរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ តៃម�
យផងៃន្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យតមរយៈករេ្របើ
គណនីសំវធិានធន េហើយចំនួនទឹក្របាកខ់តបង ់្រត�វបាន
ទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។
េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ី េដយកត់កងពីគណនីសំវធិានធន
ស្រមប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ 
ឥណទន្របេភទេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់បាន
ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ ្របសិនេបើមាន 
េនេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានវនិិច�យ័ថា ្រក�មហុ៊នមនិ
មានលទ�ភាព្របមូល្របាកេ់នាះមកវញិបាន។
េនេពលបនា� បម់កេទៀត ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាកខ់តបង់
បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានករថយចុះេហើយតំហយ
េនាះ អចមានករពកព់ន័�ជាកល់កជ់ាមយួនឹង្រពឹត�ិក
រណ៏មយួែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់បានទទួលស� ល់ករ
ថយចុះតៃម�រចួេហើយ េនាះករខតបណា� លមកពីករថយ
ចុះតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគាមុន ្រត�វបានកត្់រត
្រតឡបេ់ទវញិ េដយេធ�ើនិយត័កម�គណនីសំវធិានធន។ 
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ-ខត ។

២.៤ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន សច្់របាកក់�ុង
ៃដ ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកម់និជាបក់្រមតិេនធានាគារ
កណា� ល ្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ែដល
មានកលកំណតេ់ដើមបីែខ ឬតិចជាងបីែខ ចបពី់ៃថ�ដក់
្របាក។់

២.៥ ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ
្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៏តមៃថ�េដើម ដក
រលំស់បង�រ និងករចុះថយតៃម� ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើម
រមួមាន ចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុងករទិញ្រទព្យទងំេនះ។

ពន្យោរករទូទតប់ំណុល យ៉ាងេហចណាស់ ១២ ែខ 
បនា� បក់លបរេិច�ទរយករណ៏។

២.៩ សវំិធានធន
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលមាន្រក�មហុ៊ន
មានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ឬកតព�កចិ�្របេយាលែដលជា
លទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៏ពិអតីតកល ែដលទំនងជាអចត
្រម�វឪ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទត់កតព�កិច�
េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឪ្យេជឿជាក់
បានេនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន ក្រមតិ
ៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ ្រត�វបានកំណត ់ 
េដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� ក ់ ៃនកតព�កិច�ទងំមូល ។ 
សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េទះបីជាលទ�ផលៃន
លំហូរេចញទកទ់ងនងឹខ�ងណ់ាមយួែដល្រត�វបានរមួប��ូ ល
េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កចិ�ែតមយួេនាះ មានចំនួនតចិតួច
កេ៏ដយ។
សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃន
ចំណាយែដល្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ េដយេ្របើអ្រតមុន
បងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�
សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សង
ៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងសំវធិានធនេដយសរ
េពលេវលែដលបានកន�ងផុត ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា
ចំណាយករ្របាក។់

២.១០ ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
ចំណូលនិងចំណាយករ្របាក ់ ចំេពះឧបករណ៏ហិរ�� វត�ុ
ែដលមានករ្របាកទ់ងំអស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង 
“ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងចំេណញ
-ខត េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។
វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករ
គណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមួយឬ
បំណុលហរិ�� វត�ុ និងជាវធិសី�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូល
ករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់ក�ុងរយៈេពលែដលពកព់ន័�
។ អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដឡេធ�ើ
អប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬករទទួលសច្់របាក់
ប៉ានស់� ននាេពលអនាគត ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកល
ប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៏ហរិ�� វត�ុ ឬក�ុងរយៈេពលណាមយួ
ែដលខ�ីជាង េទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�
របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ េនេពល
គណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព ្រក�មហុ៊នបាន
រមួប��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់ៃនឧបក
រណ៏ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�ម

២.៧  ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�មិន
មានហរិ��វត�ុ
្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាេឌលមានអយុកលេ្របើ្របាស់
មនិមានកលកំណត ់មនិ្រត�វបានដករលំស់េទ ប៉ែុន�្រត�វបាន
េធ�ើេតស�្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�
ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធ�ើរលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យរកករ
ថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឺត�ិករណ៏ ឬករផា� ស់ប�ូរ
កលៈេទសៈណាមយួចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ 
នងឹមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់តមចំនួនតៃម�េយាង
របស់្រទព្យសកម�ែដលេលើសតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន
របស់វ។ តៃម�ែដលអច្រសងម់កបិញបាន គឺជាតៃម�មយួ
ណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដក
ចំណាយក�ុងករលក ់ និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ ក�ុង
ករវយតៃម�រកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដកជ់ា
្រក�មតូចៗបំផុត ែដលេគអចកំណតលំ់ហូរសច្់របាកចូ់ល
របស់វដចេ់ដយែឡក េហើយែដលមនិជាបទ់កទ់ង
ជាមយួនឹងលំហូរសច្់របាករ់បស់្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ឬ
របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (្រក�មបេង�ើតសច្់របាក)់។ 
្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ េ្រកពេីករ �េ៏ឈ� ះអជីវកម� ែដល
មានករថយចុះតៃម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីកេមើល
លទ�ភាពកត្់រតករថយចុះតៃម�្រតឡបេ់ទវញិ នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ។ 
ករខតបងប់ណា� លមកពកីរថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងករយិាបរេិច�ទែដលវ
បានេកើនេឡើង។ ករកត្់រតករខតបងប់ណា� លមកពកីរ
ថយចុះតៃម�្រតឡបម់កវញិ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង
ចំេណញ-ខត េទតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលមនិ
េលើសពីតៃម�េយាងែដលបានកំណត ់ កតក់ងជាមយួនឹង
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ 
្របសិនេបើមនិបានទទួលស� ល់ករខតបងប់ណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម�។

២.៨ ្របាកកម�ី
្របាកក់ម�្ីរត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបតិ ្
តករ (ែដលជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនសច្់របាក្់រត�វបង ់ រមូទំ
ងចំណាយ្របតិបត�ិករ)។ បនា� បម់ក ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន
វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់។ ចំណាយករ្របាក្់រត�វបាន
ទទួលស� ល់តមមូលដ� នវ ធិីស�ស�ករ ្របាក់មាន 
្របសិទ�ភាព និង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងចំណាយករ្របាក។់
្របាក់កម�ី ្រត� វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 
លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ែដលគា� នលក�ខណ�  ក�ុងករ

េហតុផលេទតមកលៈេទសៈេផ្សងៗ។

(ក) �រ�តប���លមកពី�រថយចុះត�����ឥណ�ន
អតិថិជន
្រក�មហុ៊នកត្់រតសំវធិានធនស្រមាបក់រខតបណា� លមក
ពកីរថយចុះតៃម� ៃនឥណទនដល់អតថិជិនតមៃថ�េដើមដក
រលំស់ ែផ�កេលើករវយតៃម�ចំេពះករ្របមូលមកវញិបាន។ 
ទន�មឹនងឹេពលែដលគណៈ្រគប្់រគងបានអនុវត�តមស�ងដ់រ
គណេនយ្យ គណៈ្រគប្់រគងកប៏ានេធ�ើករវនិិច�យ័េលើកត�
អនាគត និងកត� សំខន់ៗ េផ្សងៗេទៀត ែដលទកទ់ងនឹង
ករប៉ានស់� នចំនួនទឹក្របាក ់ និងេពលេវលៃនលំហូរ
សច្់របាក ់ ក�ុងសំវធិានធនស្រមាបក់រថយចុះតៃម�ៃន
ឥណទន និងបុេរ្របាទន ។ ក�ុងចំេណាមកត� នានាែដ
ឡបានពិចរណា រមួមាន ករេធ�ើចំណាត ់ Portfolio  
ឥណទនរបស់្រក�មហុ៊នចំណុចៃនករមនិសង្រតឡបម់កវញិ
ៃនឥណទនមនិដំេណើ រករ ផលបះ៉ពល់រមួរបស់អ�កខ�ី
្របាក ់តៃម�ទទួលស� ល់សុទ�ៃន្រទព្យប�� ំជា មូលដ� ន និង
ភាពផ�ល់្របាក់ចំេណញៃនគំរូអជីវកម�របស់អតិថិជន 
សមត�ភាពក�ុងករបេង�ើតលំហូរសច្់របាក្់រគប់្់រគានេ់ដើម្ប ី
បំេពញកតព�កចិ�ក�ុងករសងបំណុល ្រពមទងំចំនួនសរបុ 
និងចំណាតថ់ា� កៃ់នបំណុល ្រពមទងំចំនួនសរបុ និង
ចំណាតថ់ា� កៃ់នបំណុលរបស់មា� ស់ឥណទនេផ្សងៗេទៀត ។

ផលបះ៉ពល់ៃនជម� ឺCovid-19 េលើករខតបណា� លមកពី
ករថយចុះតៃម� ស្រមាបេ់គាលបំណងេដើម្បកំីណតហ់និភយ័
ឥណទន ែដលបានេរៀបចំេឡើងវញិេដយសរកររតត្បោត
ៃនជម� ឺCovid-19  ្រក�មហុ៊នបានេធ�ើករបែន�មសំវធិានធន
ស្រមាបគ់ណនីឥណទនជាកល់កែ់ដលគណៈ្រគប្់រគង
េជឿជាកថ់ា បានរងផលបះ៉ពល់យ៉ាងខ� ងំេដយជម�រឺតត្បោត
េនះ ។ េដយមនិមានករចំណាយ និងខិងខំ្របឹងែ្របង
ហសួេហតុ គណៈ្រគប្់រគងេ្របើ្របាស់ពត័ម៌ានែដលទកទ់ង
នឹងផលបះ៉ពល់ៃនជម� ឺ Covid-19 និងេធ�ើករវនិិច�យ័េលើ
ករផា� ស់ប�ូរចបំាចច់ំេពះកត� សំខន់ៗ  ែដលបានេរៀបរប់
ខងេលើ ក�ុងករប៉ានស់� នខតបណា� លមកពីថយចុះតៃម�
ៃនឥណទនែដលបានេរៀបចំេឡើងវញិ ។
(ខ) អត����ជន៍បុគ�លិករយៈេ��ល��ង-�តព�កិច� 
ទូ�ត់���ក់បំ�ច់អតីត�ព�រ�រ
តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�ករទូទត្់របាកដំ់ណាចអ់តីតភាព
ករងរ គឺែផ�កេលើកត� មយួចំនួនែដលបានកំណតេ់លើ
មូលដ� នមយួែដលេ្របើ្របាស់ករសន�តមយួចំនួន ។  ករ
សន�តែដលបានេ្របើក�ុងករករកំណតចំ់ណាយចុងេ្រកយ 

ស្រមាប់កតព�កិច�ករទូទត់្របាក់បំណាច់អតីតកល
ករងររមួមាន អ្រតបែ្រមស្រម�លបុគ�លិក និងអ្រត
អប្បហរ ។ បែ្រមប្រម�លណាមយួចំេពះករសន�តទងំេនះ 
នឹងេធ�ើឱ្យបះ៉ពល់ដល់តៃម�េយាង ៃនកតព�កិច�ករ
ទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ។

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៣



ករយិាល័យ កណា� ល

សខ

គណនីចរន�មនិមានករ្របាកេ់ទ ។

(i) គណនីចរន�

គណនីចរន�មនិមានករ្របាកេ់ទ ។

(ii) គណនីសន្ស ំ

គណនីសន្សេំផ�ើេនធនាគារពណិជ�កម�ក�ុង្រស�ក មានអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុងចេនា� ះពី ០.០១៥% េទ ០,២៥%

(២០១៩៖ ០,០១៥% េទ ០,២៥%) ។

៤២.១០៦

១៨៥.៩២០

២២៨.០២៦

១៧០.៣១៩

៧៥២.០៤៦

៩២២.៣៦៥

១១០.៥២

២០៤.២០២

៣១៤.៧២២

៤៥០.៣៦៩

៨៣២.១២៣

១.២៨២.៤៩២

៤. សច់ ្របាក់ ក�ងុ ៃដ 
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

គណនី ចរន� ២៥.៣៣១

២៥.៣៣១

១០២.៤៦៤

១០២.៤៦៤

១១.២៦៩

១១.២៦៩

៤៥.៩២១

៤៥.៩២១

៥. ្របាក់បេ�� ើ និង ករ ដក់្របាក់េន ធនាករគណា� ល

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

រយៈេពលខ�ី៖

គណនីចរន� (i)

គណនី សន្ស ំ(ii)

៣.២១៩.៨៩២ 

១.០៣៧.១៨៤

៤.២៥៧.០៧៦

១៣.០២៤.៤៦៣ 

៤.១៩៥.៤០៩

១៧.២១៩.៨៧២

៤.៨៥៨.២៤២ 

៨៧៤.៣៣៣

៥.៧៣២.៥៧៥

១៩.៧៩៧.៣៣៦

៣.៥៦២.៩០៧

២៣.៣៦០.២៤៣

៦. ្របាក់បេ�� ើ និងករដក់្របាក់េនធនាគារ

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

រយៈេពល ែវង

្របាកត់ម�ល់ ធានាេលើ េដើម ទុន ៣.០០០.០០០ ១២.១៣៥.០០០ ១.៥០០.០០០ ៦.១១២.៥០០

៧. ្របាក់តម�ល់េ់ដើមទុនតមច្បោប់េនធនាគារកណា� ល

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៤

អនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧-០១-២០៩ ្រប.ក ចុះ
ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ដល់
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ើ ត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊ន
រក្សោ្របាកត់ម�ល់េដើមទុនតមច្បោបេ់នធនាគារកណា� ល 

េស�ើនឹង ១០% ៃនេដើមទុនបានបង ់។ ្របាកត់ម�ល់េនះអច
បង�ិលមកវញិបាន េនេពលែដល្រក�មហុ៊នប�្ឈបស់កម� 
ភាពអជីវកម�េដស�័្រគចិត� និងមានអ្រតករ្របាក្់របច ំ
ឆា�  ំ០,០៤៥% េទ ០,០៣១% (២០១៩៖ ០,៦៣%) ។



(ក). សំវធិានធនស្រមាបក់រចុះតៃម�ៃនឥណទនដល់អតិថិជនតមតៃម�េដើមដករលំស់  បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនស្រមាបក់រថយចុះតៃម�

ៃនឥណទនដល់អតិថិជន  តមៃថ�េដើមដករលំស់មានដូចខង្រក�មខងេ្រកម

(ខ). វភិាគតមករកំណតឥ់ណទន

វស់ែវងតមៃថ�េដើមដករលំស់៖

ឥណទនបុគ�ល

ឥណទន្រក�ម

ដក៖ សំវធិានធនស្រមាបក់រថយចុះតៃម�ៃន

ឥណទនអតិថិជន

៣៩.៦៣៦.៣៣០

២៧.៩២៥.៨១១

៦៧.៥៦២.១៤១

(៤.១១០.១៥៦)

៦៣.៤៥១.៩៨៥

១៦០.៣២៨.៩៥៥

១១២.៩៥៩.៩០៥

២៧៣.២៨៨.៨៦០

(១៦.៦២៥.៥៨១)

២៥៦.៦៦៣.២៧៩

៣៤.១១២.៤៨៣

២៣.៥៦១.២៤៣

៥៧.៦៧៣.៧២៦

(២.៥២១.៧៤១)

៥៥.១៥១.៩៨៥

១៣៩.០០៨.៣៦៨

៩៦.០១២.០៦៦

២៣៥.០២០.៤៣៤

(១០.២៧៦.០៩៥)

២២៤.៧៤៤.៣៣៩

 ៨. ឥណទនអតិថិជនវសែ់វងតមៃថ�េដើមដករលំស់

នាេដើមឆា� ំ

បានកត្់រតជាបន�ុកក�ុងឆា� ំ

បានជ្រមះេចញពីប�� ីក�ុងឆា� ំ

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

នាដំណាចឆ់ា� ំ

២.៥២១.៧៤១

១.៩៧១.៣១០

(៣៨២.៨៩៥)

-

៤.១១០.១៥៦

១០.២៧៦.០៩៥

៨.០៣៧.០៣១

(១.៥៦១.០៦៣)

(១២៦.៤៨២)

១៦.៦២៥.៥៨១

២.០៨៨.៧៧៤

៦២៦.៤៦៦

(១៩៣.៤៩៩)

-

២.៥២១.៧៤១

៨.៣៩២.៦៩៤

២.៥៣៨.៤៤០

(៧៨៤.០៥៨)

១២៩.០១៩

១០.២៧៦.០៩៥

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

មនិេលើស១ឆា� ំ

េលើស១ឆា�  ំនិងមនិេលើស៣ឆា� ំ

េលើស៣ឆា�  ំនិងមនិេលើស៥ឆា� ំ

េលើស៥ឆា� ំ

ឥណទនដុលសរបុ

២៥.៥២៧.៨៥៩

២៦.៤០៧.៩៩៥

១៣.១៦៤.១៥៣

២.៤៦២.១៣៤

៦៧.៥៦២.១៤១

១០៣.២៦០.១៩០

១០៦.៨២០.៣៤០

៥៣.២៤៨.៩៩៩

៩.៩៥៩.៣៣១

២៧៣.២៨៨.៨៦០

១២.៧៥៨.៧៤២

២៨.៨៩៧.០២៩

១៤.៩៥៣.៦១៨

១.០៦៤.៣៣៧

៥៧.៦៧៣.៧២៦

៥១.៩៩១.៨៧៥

១១៧.៧៥៥.៣៩៣

៦០.៩៣៥.៩៩៣

៤.៣៣៧.១៧៣

២៣៥.០២០.៤៣៤

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

(គ) វភិាគតម្របេភទរបិូយបណ័�

ដុល� រអេមរកិ

េរៀល

បាត

ឥណតនដុលសរបុ

២៨.០៦៥.៨៩៦

៣៦.១២១.៣៤៩

៣.៣៧៤.៨៩៦

៦៧.៥៦២.១៤១

១១៣.៥២៦.៥៤៩

១៤៦.១១០.៨៥៧

១៣.៦៥១.៤៥៤

២៧៣.២៨៨.៨៦០

២៨.០៥៩.៨៣៦

២៧.៦៤៥.៧៦៣

១.៩៦៨.១២៧

៥៧.៦៧៣.៧២៦

១១៤.៣៤៣.៨៣២

១១២.៦៥៦.៤៨៤

៨.០២០.១១៨

២៣៥.០២០.៤៣៤

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៥



(ឃ) វភិាគតម្របេភទអជីវកម�

េគហដ� ន/្រគ�សរ

កសិកម�

ជំនួញ និងពណិជ�កម�

េសវកម�

សំណង់

ករដឹកជ��ូ ន

ផលិតកម�

េផ្សងៗ

ឥណទនដុលសរបុ

៣៤.៨៩៥.៤១២

១៨.៥៦៥.៧១០

៨.៨៥៨.១២៣

១.១៦៧.៦៣២

៧២២.១១៤

១៦៦.១០៤

៦៩.៩៦៣

៣.១១៧.០៨៣

៦៧.៥៦២.១៤១

១៤១.១៥១.៩៤២

៧៥.០៩៨.២៩៧

៣៥.៨៣១.១០៨

៤.៧២៣.០៧១

២.៩២០.៩៥១

៦៧១.៨៩១

២៨៣.០០០

១២.៦០៨.៦០០

២៧៣.២៨៨.៨៦០

៣០.៨៨៨.១១៦

១៤.៦២១.៩១២

៨.៣៨០.១២៣

៦៦៩.៣៤៥

២៥៤.២៧៧

១៣៥.១៧៧

៥០.២៥៤

២.៦៧៤.៥២២

៥៧.៦៧៣.៧២៦

១២៥.៨៦៩.០៧៣

៥៩.៥៨៤.២៩១

៣៤.១៤៩.០០១

២.៧២៧.៥៨១

១.០៣៦.១៧៩

៥៥០.៨៤៦

២០៤.៧៨៥

១០.៨៩៨.៦៧៨

២៣៥.០២០.៤៣៤

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

(ង) វភិាគតមទំនាកទ់ំនង

(ច) អ្រតករ្របាក់

អ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុងអំឡុងឆា�  ំមានដូចខងេ្រកម៖

ភាគីមនិពកព់ន័�

ភាគីពកព់ន័� រមួទងំឥណទនបុគ�លិក

ឥណទនដុលសរបុ

៦៦.៥៩១.៤០៧

៩៧០.៧៣៤

៦៧.៥៦២.១៤១

២៦៩.៣៦២.២៤១

៣.៩២៦.៦១៩

២៧៣.២៨៨.៨៦០

៥៦.៩៦៤.៩៤០

៧០៨.៧៨៦

៥៧.៦៧៣.៧២៦

២៣២.១៣២.១៣១

២.៨៨៨.៣០៣

២៣៥.០២០.៤៣៤

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ដុល� រអេមរកិ

េរៀល

បាត

១,៤% េទ ១៨%

៨% េទ ១៨%

១៥,៦%   េទ ១៨%

៩,៦% េទ ១៨%

១៥,៦% េទ ១៨%

១៦,៨% េទ ១៨%

២០២០ ២០១៩

៩. ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា�  ំ២០១៩

គិត្រតឹមៃថ�ទី ០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

ទិញបែន�ម

េផ�រ

លកេ់ចញ

រលំស់

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

ៃថ�េដើម

រលំស់បង�រ

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�

គិតជាពនេ់រៀល

រយៈេពលែវង

៣៥៤.៤៩០

៦១.២៦២

២.៦១៣

-

(១០២.៨៨២)

៣១៥.៤៨៣

៤៥៤.១៨៣

(១៣៨.៧00)

៣១៥.៤៨៣

១.២៨៥.៥៩៣

២២១.៨៧១

២១៧.៤៧១

៤៦.២៣៥

(១២២)

(៧៦.២១៣)

៤០៩.២៤២

៩២៧.៧៦០

(៥១៨.៥១៨)

៤០៩.២៤២

១.៦៦៧.៦៦១

៦២.០៤៤

៦៥.៣៩៧

-

(១.២១៤)

(២៤.៧០៣)

១០១.៥២៤

២២៤.៥៩០

(១២៣.០៦៦)

១០១.៥២៤

៤១៣.៧១០

១៩៦.២០៩

១៦៣.២៤៦

-

(២៣.០៨៨)

(៣៩.០១៣)

២៩៧.៣៥៤

៦១២.៥៨៩

(៣១៥.២៣៥)

២៩៧.៣៥៤

១.២១១.៧១៨

៧១.៩០៧

១៥៣.៣៤៩

(៤៨.៨៤៨)

-

-

១៧៦.៤០៨

១៧៦.៤០៨

-

១៧៦.៤០៨

៧១៨.៨៦៣

៩០៦.៥២១

៦៦០.៧២៥

-

(២៤.៤២៤)

(២៤២.៨១១)

១.៣០០.០១១

២.៣៩៥.៥៣០

(១.០៩៥.៥១៩)

១.៣០០.០១១

៥.២៩៧.៥៤៥

ករែកលម�
្រទព្យជួល

ដុល� រអេមរកិ

កំុព្យទូរ័ និង
បរកិ� រ

ករយិាល័យ
ដុល� រអេមរកិ

សង� រមិ និង
បរកិ� របំពក់

ដុល� រអេមរកិ
យានយន�

ដុល� រអេមរកិ

ករងរកំពុង
ដំេណើ រករ

ដុល� រអេមរកិ
សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៦



ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១  ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០

ទិញបែន�ម

េផ�រ

លកេ់ចញ

រលំស់

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា

៣១៥.៤៨៣

១២៣.២៥៦

-

-

(១៥៩.៥៤២)

២៧៩.១៩៧

៤០៩.២៤២

១.១១៦.១៣១

៤៧៨.៩៦០

(៣៩០)

(២៩៧.៣២៥)

១.៧០៦.៦១៨

១០១.៥២៤

២០១.២៤៨

-

(១០០)

(៦១.០៧១)

២៤១.៦០១

២៩៧.៣៥៤

១៩៨.៤៩៨

-

(៤.៤៥២)

(១០៩.៣៧២)

៣៨២.០២៨

១៧៦.៤០៨

៤៩៩.៣៧០

(៤៧៨.៩៦០)

-

-

១៩៦.៨១៨

១.៣០០.០១១

២.១៣៨.៥០៣

-

(៤.៩៤២)

(៦២៧.៣១០)

២.៨០៦.២៦២

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ៃថ�េដើម

រលំស់បង�រ

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�

គិតជាពនេ់រៀល

៥៧៧.៤៣៩

(២៩៨.២៤២)

២៧៩.១៩៧

១.១២៩.៣៥២

២.៥១៥.៦៩៨

(៨០៩.០៨០)

១.៧០៦.៦១៨

៦.៩០៣.២៧០

៤២៣.១១៨

(១៨១.៥១៧)

២៤១.៦០១

៩៧៧.២៧៦

៧៨៩.៧២៩

(៤០៧.៧០១)

៣៨២.០២៨

១.៥៤៥.៣០៣

១៩៦.៨១៨

-

១៩៦.៨១៨

៧៩៦.១២៩

៤.៥០២.៨០២

(១.៦៩៦.៥៤០)

២.៨០៦.២៦២

១១.៣៥១.៣៣០

១០.  ្រទព្យសកម�អរបូី 

រយៈេពលែវង
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

រលំស់

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

ៃថ�េដើម

រលំស់បង�រ

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�

គិតជាពនេ់រៀល

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០

បែន�ម

រលំស់

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា

៦៦០.៦៣៧

(៩០.៥៤២)

៥៧០.០៩៥

៩០៥.៤១៦

(៣៣៥.៣២១)

៥៧០.០៩៥

២.៣២៣.១៣៧

៥៧០.០៩៥

៤៣.៨១០

(៩២.៩១០)

៥២០.៩៩៥

-

-

-

-

-

-

-

-

៣៤៥.៦៣៩

-

៣៤៥.៦៣៩

៦៦០.៦៣៧

(៩០.៥៤២)

៥៧០.០៩៥

៩០៥.៤១៦

(៣៣៥.៣២១)

៥៧០.០៩៥

២.៣២៣.១៣៧

៥៧០.០៩៥

៣៨៩.៤៤៩

(៩២.៩១០)

៨៦៦.៦៣៤

កម�វិធីកុំព្យទូ័រ
ដុល� រអេមរកិ

ករងរកំពុងដំេណើ រករ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ៃថ�េដើម

រលំសបង�រ

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�

គិតជាពនេ់រៀល

៩៤៩.២២៦

(៤២៨.២៣១)

៥២០.៩៩៥

២.១០៧.៤២៥

៣៤៥.៦៣៩

-

៣៤៥.៦៣៩

១.៣៩៨.១១០

១.២៩៤.៨៦៥

(៤២៨.២៣១)

៨៦៦.៦៣៤

៣.៥០៥.៥៣៥

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៧



ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីភាគីពកព់ន័�

(កំណតស់មា� ល់ ២៨ (ខ)

បុេរ្របទន និង្របាកក់ក់

ចំណាយបងម់ុន

េផ្សងៗ

រយៈេពលខ�ី

រយៈេពលែវង

១.៥២៣.៣៥២

៥៣១.៦០០

៥២៥.៦៩៣

១២.៧៧១

២.៥៩៣.៤១៦

២.០០៣.៣៥៦

៥៩០.០៦០

២.៥៩៣.៤១៦

៦.១៦១.៩៥៩

២.១៥០.៣២២

២.១២៦.៤២៨

៥១.៦៥៩

១០.៤៩០.៣៦៨

៨.១០៣.៥៧៥

២.៣៨៦.៧៩៣

១០.៤៩០.៣៦៨

៣.៥២៧.១៦០

៦៤៦.៩៤៥

៤៤៣.០០០

១៤.៦៤២

៤.៦៣១.៧៤៧

៤.០២៧.៦១៧

៦០៤.១៣០

៤.៦៣១.៧៤៧

១៤.៣៧៣.១៧៧

២.៦៣៦.៣០១

១.៨០៥.២២៥

៥៩.៦៦៦

១៨.៨៧៤.៣៦៩

១៦.៤១២.៥៣៩

២.៤៦១.៨៣០

១៨.៨៧៤.៣៦៩

១១. ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

រយៈេពលែវង៖

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�

បំណុលពន�ពន្យោរ

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�  - សុទ�

១.១០៤.៥១៨

(១៩៤.០៤៦)

៩១០.៤៧២

៤.៤៦៧.៧៧៥

(៧៨៤.៩១៦)

៣.៦៨២.៨៥៩

៧៩៥.៧២៥

(៨២.១៣០)

៧១៣.៥៩៥

៣.២៤២.៥៧៩

(៣៣៤.៦៧៩)

២.៩០៧.៩០០

១២. ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

គិត្រតឹមៃថ�ទី  ០១ ែខមករ

កត្់រតខងខ�ងឥ់ណទនក�ុងចំេណញ-ខត

            ( កំណតស់មា� ល់ ២៦  )

លេម��ងពីករប�ួររបិូយបណ័�

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

៧១៣.៥៩៥

១៩៦.៨៧៧

-

៩១០.៤៧២

២.៩០៧.៩០០

៨០២.៦៦៧

(២៧.៧០៨)

៣.៦៨២.៨៥៩

៤៩២.១៧៣

២២១.៤២២

-

៧១៣.៥៩៥

១.៩៧៧.៥៥១

៨៩៧.២០២

៣៣.១៤៧

២.៩០៧.៩០០

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរ្រទព្យ - សុទ�

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៨



បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរ្រទព្យ - សុទ�

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

កត្់រត(ខងខ�ងឥ់ណទន)/ជាបន�ុក ក�ុងចំេណញ-ខត

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

គិតជាពនេ់រៀល

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០

កត្់រតជាបន�ុក ក�ុងចំេណញ-ខត

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

គិតជាពនេ់រៀល

៣៥.១៧១

៤៦.៩៥៩

៨២.១៣ 

៣៣៤.៦៧៩

៨២.១៣០

៧៣.៥៧៧ 

១៥៥.៧០៧

៦២៩.៨៣៥

១៧.៦១៨

(១៧.៦១៨)

-

-

-

៣៨.៣៣៩

៣៨.៣៣៩

១៥៥.០៨១

៥២.៧៨៩

២៩.៣៤១

៨២.១៣0

៣៣៤.៦៧៩

៨២.១៣០

១១១.៩១៦

១៩៤.០៤៦

៧៨៤.៩១៦

រលំស់ពេន��នពន�
ដុល� រអេមរកិ

ចំេណញពីករប�ូរ
របិូយបណ័� មនិ

ទនទ់ទួលស� ល់
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

្របាកប់េ�� ើសន្ស ំ

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

៤.១៧០.៣១៤

១.៤០១.១៧៧

៥.៥៧១.៤៩១

១៦.៨៦៨.៩២០

៥.៦៦៧.៧៦១

២២.៥៣៦.៦៨១

-

-

-

-

-

-

១៣. ្របាក់បេ�� ើពីអតិថិជន
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

្របាកក់ម�ពីីធានាគារ ៣០.១៧៩.៨០៧

៣០.១៧៩.៨០៧

១២២.០៧៧.៣១៩

១២២.០៧៧.៣១៩

២៨.០៩៨.១៥៥

២៨.០៩៨.១៥៥

១១៤.៤៩៩.៩៨២

១១៤.៤៩៩.៩៨២

១៤. ្របាក់កម�ី
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម� មានដូចខងេ្រកម៖

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

កត្់រតខងខ�ងឥ់ណទន/(ជាបន�ុក) ក�ុង

ចំេណញ-ខត

គិត្រតឺមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០

គតជ់ាពនេ់រៀល

គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០

កត្់រតខងខ�ងឥ់ណទន/(ជាបន�ុក) ក�ុង

                    ចំេណញ-ខត

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

គិតជាពនេ់រៀល

២៨៦.៤២៨

៦០.៨៨៤

៣៤៧.៣១២

១.៤១៥.២៩៦

៣៤៧.៣១២

៣៧២.៩២១

៧២០.២៣៣

២.៩១៣.៣៤២

៣៩.៤៦០

៧០.៧១២

១១០.១៧២

៤៤៨.៩៥១

១១០.១៧២

(១១០.១៧២)

-

-

៥០.៦៩០

(១៦.៥១៨)

៣៤.១៧២

១៣៩.២៥១

៣៤.១៧២

(៤.៦៣៣)

២៩.៥៣៩

១១៩.៤៨៥

១៦៨.៣៨៤

១៣១.២០៥

២៩៩.៥៨៩

១.២២០.៨២៥

២៩៩.៥៨៩

៥៥.១៥៧

៣៥៤.៧៤៦

១.៤៣៤.៩៤៨

-

៤.៤៨០

៤.៤៨០

១៨.២៥៦

៤.៤៨០

(៤.៤៨០)

-

-

៥៤៤.៩៦២

២៥០.៧៦៣

៧៩៥.៧២៥

៣.២៤២.៥៧៩

៧៩៥.៧២៥

៣០៨.៧៩៣

១.១០៤.៥១៨

៤.៤៦៧.៧៧៥

ខងពិករថយ
ចុះតៃម�

ឥណទន
ដុល� រអេមរកិ

បង�រ
្របាករ់ង� ន់

ដុល� រអេមរកិ

កតព�កិច�
អត�្របេយាជន៏

បុគ�លិក
ដុល� រអេមរកិ

កៃ្រមដំេណើ រករ
ឥណទនមនិ
ទនដ់ករលំស់
ដុល� រអេមរកិ

ខតពីករប�ូរ
របិូយបណ័� មនិ

ទនទ់ទួលស� ល់
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៩



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៦០

រយៈេពលខ�ី

រយៈេពលែវង

១០.៥៧២.៧៩៣

១៩.៦០៧.០១៤

៣០.១៧៩.៨០៧

៤២.៧៦៦.៩៤៨

៧៩.៣១០.៣៧១

១២២.០៧៧.៣១៩

៨.៤៤៩.១១៥

១៩.៦៤៩.០៤០

២៨.០៩៨.១៥៥

៣៤.៤៣០.១៤៤

៨០.០៦៩.៨៣៨

១១៤.៤៩៩.៩៨២

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ចំនួន្របាកេ់ដើម

ករ្របាក្់រត�វបង់

៣០.០៧៩.៧៦៤

១០០.០៤៣

៣០.១៧៩.៨០៧

១២១.៦៧២.៦៤៥

៤០៤.៦៧៤

១២២.០៧៧.៣១៩

២៨.០៣៣.៥០៤

៦៤.៦៥១

២៨.០៩៨.១៥៥

១១៤.២៣៦.៥២៩

២៦៣.៤៥៣

១១៤.៤៩៩.៩៨២

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

នាេដើមឆា� ំ

បែន�ម

ទូទតស់ង

ករប�ូររបិូយបណ័� មនិទនទ់ទួលស� ល់

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

បែ្រមប្រម�ល្របាកក់ម�ពីីធានាគារ មានដូចខងេ្រកម

ក�ុងអំឡុងឆា�  ំ្រក�មហុ៊នបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម�ថី�ី ជាមយួនឹងធានាគារក�ុង្រស�កេផ្សងៗ ែដលមានទឹក្របាកស់របុចំនួន សុរប ៩.៩១៤.០០៥
ដុល� រអេមរកិ។ ្របាកក់ម�ទីងំេនះមនិមានករធានាេទ និងមានអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុង ចេនា� ះពី ៧,៥% េទ ៩,៥០% (២០១៩ ៖ ៧,៥% េទ
៩,50% ) ែដលមានកលកំណតពី់២ឆា�  ំេទ ៧ឆា�  ំ។ 

បំណុលេផ្សងៗទងំអស់្រត�វដល់េពលកំណតទូ់ទតស់ង ក�ុងរយៈេពលមយួឆា�  ំបនា� បពី់កលបរេិច�ទរយករណ៍ ។

២៨.០៩៨.១៥៥

៩.៩១៤.០០៥

(៨.០៧៦.១៧៣)

២៤៣.៨២០

-

៣០.១៧៩.៨០៧

១១៤.៤៩៩.៩៨២

៤០.៤១៩.៣៩៨

(៣២.៩២៦.៥៥៧)

៩៩៤.០៥៤

(៩០៩.៥៥៨)

១២២.០៧៧.៣១៩

៨.៩២៧.៨១៧

២៤.២៤៥.១៥៣

(៤.៩០០.៦៨៥)

(១៧៤.១៣០)

-

២៨.០៩៨.១៥៥

៣៥.៨៧១.៩៦៩

៩៨.២៤១.៣៦០

(១៩.៨៥៧.៥៧៦)

(៧០៥.៥៧៥)

៩៤៩.៨០៤

១១៤.៤៩៩.៩៨២

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

គណនីអ�កផ�តផ់�ង ់

បង�រ្របាកេ់បៀវត្សរ ៏្របាករ់ង� ន ់និង្របាកេ់លើកទឹកចិត� 

បង�រចំណាយេផ្សងៗ 

ពន�្រត�វបង ់

េផ្សងៗ

៤៥៣.៧៦៩

២៥៩.២៧៨

៥១.៨២៥

៣៨.៧៣០

២៦.៣៣២

៨២៩.៩៣៤

១.៨៣៥.៤៩៦

១.០៤៨.៧៨០

២០៩.៦៣២

១៥៦.៦៦៣

១០៦.៥១២

៣.៣៥៧.០៨៣

២៤២.២១១

១៨១.៦២៤

៨៨.៨៦១

២២.២៨៩

២៤.៧០៦

៥៥៩.៦៩១

៩៨៧.០១០

៧៤០.១១៨

៣៦២.១០៩

៩០.៨២៨

១០០.៦៧៦

២.២៨០.៧៤១

១៥. បំណុលេផ្សងៗ
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦១

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រក�មហុ៊នមានេដើមទុនែដលបានអនុមត័សរបុ ចំនួន ៣០.០០០.០០០ ភាគសុ៊នែដលមានតៃម�ចរកិ ១ដុល� រអេមរកិ

ក�ុងមយួភាគហុ៊ន (២០១៩ ៖ ៣០.០០០.០០០ ភាគហុ៊នែដលមានតៃម�ចរកិ ១ដុល� រអេមរកិក�ុងមយួភាគហុ៊ន)។ ភាហុ៊នែដលបានអនុមត័ទងំអស់

្រត�វបានបង្់របាករ់ចួទងំ្រស�ង ។

ឥណទនអតិថិជន

្របាបប់េ�� ើតមច្បោបេ់នធនាគារកណា� ល

ចំណូលករ្របាកេ់ផ្សងៗ

១៦.៨៥៧.១៣៩

២៩.៨០២

២៩.៣១៦

១៦.៩១៦.២៥៧

៦៨.៧២៦.៥៥៦

១២១.៥០៣

១១៩.៥២១

៦៨.៩៦៧.៥៨០

១៥.៨៥៤.៣៤៨

៤.៦៩៥

២៨.៦៨១

១៥.៨៨៧.៧២៤

៦៤.២៤១.៨១៨

១៩.០២៤

១១៦.២១៦

៦៤.៣៧៧.០៥៨

១៨. ចំណូលករ្របាក់
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

នាេដើមឆា� ំ

ចណាយពន�េលើ្របាកច់ំនូលក�ុងឆា� ំ

(កំណតស់មា� ល់ ២៦)

ពន�េលើ្របាកច់ំណូលបានបង់

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ�

នាដំណាចឆ់ា� ំ

១.៣១៣.១៨៤

៥៣០.១៩៧

(១.៤៣២.២១១)

-

៤១១.១៧០

៥.៣៥១.២២៤

២.១៦១.៦១៣

(៥.៨៣៩.១២៤)

(១០.៥៣០)

១.៦៦៣.១៨៣

១.០២៤.២២៤

១.៤៦៦.៨៦៣

(១.១៧៧.៦៩៣)

-

១.៣១៣.១៨៤

៤.១១៤.៤៨៨

៥.៩៤៣.៧២៩

(៤.៧៧២.០១២)

៦៥.០១៩

៥.៣៥១.២២៤

១៦. បំណុលពន�េលើ្របាក់ចំណូលក�ងុឆា� ំ

១៧. េដើមទុន

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

េលក ឈុន សុភ�័ក�
េលក ឈុន សុភារៈ
េលក្រសី ឈុន សុភារត័�
េលក ឈុន វណ� រ
េលក ឈុន េចតនា

១២.០០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០

៣០.០០០.០០០

៤០.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%

១០០.០០%

១២.០០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០

៣០.០០០.០០០

៤៨.៤៥០.០០០
១៨.២០២.៥០០
១៨.២០២.៥០០
១៨.២០២.៥០០
១៨.២០២.៥០០

១២១.៣៥០.០០០

២០២០

ចំនួនភាគហ៊ុន
% ៃនករកន់
កប់ភាគហ៊ុន ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល

េលក ឈុន សុភ�័ក�
េលក ឈុន សុភារៈ
េលក្រសី ឈុន សុភារត័�
េលក ឈុន វណ� រ
េលក ឈុន េចតនា

១២.០០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០

៣០.០០០.០០០

៤០.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%
១៥.០០%

១០០.០០%

១២.០០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០
៤.៥០០.០០០

៣០.០០០.០០០

៤៨.៩០០.០០០
១៨.៣៣៧.៥០០
១៨.៣៣៧.៥០០
១៨.៣៣៧.៥០០
១៨.៣៣៧.៥០០

១២១.៣៥០.០០០

២០១៩

ចំនួនភាគហ៊ុន
% ៃនករកន់
កប់ភាគហ៊ុន ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៦២

ឥណទនអតិថិជន ១.៩៧១.៣១០

១.៩៧១.៣១០

៨.០៣៧.០៣១

៨.០៣៧.០៣១

៦២៦.៤៦៦

៦២៦.៤៦៦

២.៥៣៨.៤៤០

២.៥៣៨.៤៤០

២១. ខតពីករថយចុះតៃម�ឥណទន
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ករ្របមូលបានមកវញិចំេពះឥណទនអតិថិជន

 ែដលបានជ្រមះេចញពីប�� ីរចួេហើយ

េផ្សងៗ

៩៧.៤៥៣

៧០.៤០៨

១៦៧.៨៦១

៣៩៧.៣១៦

២៨៧.០៥៣

៦៨៤.៣៦៩

៦៥.៣២២

១៨០.៩៥៤

២៤៦.២៧៦

២៦៤.៦៨៤

៧៣៣.២២៦

៩៩៧.៩១០

២២. ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ចំេណញ / (ខត)ពីករប�ូររបិូយបណ័� សុទ�

ចំេណញពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

១៨៤.១៦៧

៥.២០០

១៨៩.៣៧៦

៧៥០.៨៤៩

២១.២០០

៧៧២.០៤៩

(២២.៣៩៩)

៥.២៨៣

(១៧.១១៦)

(៩០.៧៦១)

២១.៤០៧

(៦០.៣៥៤)

២៣. ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ - សទុ�
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

្របាកក់ម�ពីីធនាគារ

្របាកប់េ�� ើអតិថិជន

២.៦៤៩.០៧៤

១៣.៩០៥

២.៦៦២.៩៧៩

១០.៨០០.២៧៥

៥៦.៦៩០

១០.៨៥៦.៩៦៥

១.៧៤៣.២៤៥

-

១.៧៤៣.២៤៥

៧.០៦៣.៦២៩

-

៧.០៦៣.៦២៩

១៩. ចំណាយករ្របាក់
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

កៃ្រមផាកពិនយ័

េផ្សងៗ

២០៥.៥១៣

៥១.៩៨០

២៥៧.៤៩៣

៨៣៧.៨៧៧

២១១.៩២២

១.០៤៩.៧៩៩

១៧១.៦៣៤

៧៣.៩២៧

២៤៥.៥៦១

៦៩៥.៤៦១

២៩៩.៥៥២

៩៩៥.០១៣

២០. ចំណូលកៃ្រមេជើងស
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦៣

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្ស និង្របាកេ់ម៉ាង

ចំណាយ្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ

ចំណាយបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក

ចំណាយែថទសុំខភាព

អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិកេផ្សងៗ

៤.៨៤៤.៤៣០

២២២.៨៣៩

១៥៩.៧០១

១២៣.៨៨៨

៦៤.៨៥៧

១៩.៧៥០.៧៤១

៩០៨.៥១៥

៦៥១.១០១

៥០៥.០៩១

២៦៤.៤២២

៣.៨០៣.០៧៤

១៨២.៧៨៤

១០០.៣១៩

៨៣.៩៧៣

៧៨.០០៨

១៥.៤១០.០៥៦

៧៤០.៦៤១

៤០៦.៤៩៣

៣៤០.២៥៩

៣១៦.០៨៧

២៤. ចំណាយបុគ�លកិ
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ករវស់ែវងេឡើងៃនចំេណញពីចំណាយស្រមាប់

ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ

 

(២៣.១៦៨)

៥.៣៩២.៥៤៧

(៩៤.៤៥៦)

២១.៩៨៥.៤១៤

(៨២.៧៣៥)

៤.១៦៥.៤២៣

 

(៣៣៥.២៤២)

១៦.៨៧៨.២៩៤

ចំណាយជួល

ចំណាយករយិាល័យ

ចំណាយករេធ�ើដំេណើ រ និងករ ដឹក ជ��ូ ន

ចំណាយទឹកេភ�ើង

ចំណាយជួសជុល និង ែថទំ

កៃ្រមេសវវជិា� ជីវៈ

ចំណាយសន�ិសុខ

កៃ្រមអជា� បណ័�  និងប៉ាតង់

ចំណាយទំនាកទ់ំនង

េសវធនាគារ

ចំណាយអជីវកម�  និង កំសន�

េផ្សងៗ

២.៦៩៨.១៥៩

៥៣៥.០៩០

៤០៥.០៧២

២៣៤.៦២២

២០១.០៩២

១៧៣.១៨៨

១៦២.៦១១

១៣៣.៨៧៧

១២៥.០៧៤

២២.៩០៣

១៣.៦៦៥

៣៥៩.៥៩៥

៥.២៣៣.៥៧០

១១.០០០.៣៩៤

២.១៨១.៥៦២

១.៦៥១.៤៧៩

៩៥៦.៥៥៤

៨១៩.៨៥២

៧០៦.០៨៧

៦៦២.៩៦៥

៥៤៥.៨១៧

៥០៩.៩២៧

៩៣.៣៧៦

៥៥.៧១២

១.៤៦៦.០៦៨

២១.៣៣៧.២៦៥

១.៧២២.៤២៩

២៣៩.២៤៧

៣៦៦.៥៣២

១៦៨.៩១៦

១៥៩.៧០៣

២៨៣.៣០៨

១៥៤.៥៩៩

៥២.៤៤៦

១០០.៧០៨

៣១.២៩១

៦៣.៣៤០

២៤៣.៥៨៦

៣.៦៤៣.២២៩

៦.៩៧៩.២៨២

៩៦៩.៤២៩

១.៤៨៥.១៨៨

៦៨៤.៤៤៨

៦៤៧.១១៧

១.១៤៧.៩៦៤

៦២៦.៤៣៥

២១២.៥១១

៤០៨.០៦៩

១២៦.៧៩១

២៥៦.៦៥៤

៩៨៧.០១០

១៤.៧៦២.៣៦៤

២៥. ចំណូល ្របតិបត�ិករ េផ្សងៗ
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ពន� ក�ុង ឆា� ំ

ពន� ពន្យោរ (កំណតស់មា� ល់ ១២)

(ក) ចំណាយពនញធេលើ្របាកច់ំណូល

៥៣០.១៩៧

(១៩៦.៨៧៧)

៣៣៣.៣២០

២.១៦១.៦១៣

(៨០២.៦៦៧)

១.៣៥៨.៩៤៦

១.៤៦៦.៨៦៣

(២២១.៤២២)

១.២៤៥.៤៤១

៥.៩៤៣.៧២៩

(៨៩៧.២០២)

៥.០៤៦.៥២៧

២៦. ចំណាយពន�េលើ្របាក់ ចំណូល
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ចំេណញ មុន ពន� េលើ ្របាក ់ចំណូល

ពន� គណនាតមអ្រត២០%

ផល បះ៉ ពល់ ពន� ចំេពះចំណាយ មនិ ្រត�វ កត ់ពន�

១.៥៤៨.៣១៩

៣០៩.៦៦៤

២៣.៦៥៦

៣៣៣.៣២

៦.៣១២.៤៩៦

១.២៦២.៥០០

៩៦.៤៤៦

១.៣៥៨.៩៤៦

៥.៨៤៨.២២៣

១.១៦៩.៦៤៥

៧៥.៧៩៦

១.២៤៥.៤៤១

២៣.៦៩៧.០០០

៤.៧៣៩.៤០២

៣០៧.១២៥

៥.០៤៦.៥២៧

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

(ខ) ករេផ��ង ផា� ត ់រវង ចំណាយពន� េលើ ្របាក ់ចំណូល  និង ចំេណញ តម គណេនយ្យមាន ដូច ខងេ្រកម៖ 



របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៦៤

សច ់្របាកក់�ុងៃដ  (កំណត ់សមា� ល់ ៤)

"្របាក ់បេ�� ើ និង ករ ដក ់្របាកេ់ន ធនាគារកណា� ល

(កំណត ់សមា� ល់ ៥)៖"

គណនីចរន�

"្របាក ់បេ�� ើ និងករដក ់្របាក ់េន ធនាគារ

(កំណត ់សមា� ល់  ៦)៖"

គណនីចរន�

គណនីសន្ស ំ

២២៨.០២៦

២៥.៣៣១

៣.២១៩.៨៩២

១.០៣៧.១៨៤

៤.៥១០.៤៣៣

៩២២.៣៦៥

១០២.៤៦៤

១៣.០២៤.៤៦៣

៤.១៩៥.៤០៩

១៨.២៤៤.៧០១

៣១៤.៧២២

១១.២៦៩

៤.៨៥៨.២៤២

៨៧៤.៣៣៣

៦.០៥៨.៥៦៦

១.២៨២.៤៩២

៤៥.៩២១

១៩.៧៩៧.៣៣៦

៣.៥៦២.៩០៧

២៤.៦៨៨.៦៥៦

២៧. ចំណាយពន�េលើ្របាក់ ចំណូល
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២៨. ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យភាគីពក់ព័ន�
ក�ុងដំេណើ រករអជីវកម�ធម�ត ្រក�មហុ៊នមាន្របតិបត�ិករមយួចំនួនជាមយួភាគីពកព់ន័� ។ ទំហំ្របតិបត�ិករជាមយួ ភាគីពកព់ន័� សមតុល្យែដលេនមនិ

ទនទូ់ទតន់ាដំណាចឆ់ា�  ំនិងចំណាយ-ចំណូលពកព់ន័�ក�ុងឆា�  ំមានដូចខងេ្រកម៖

(ក) �គី�ក់ព័ន� និងទំ�ក់ទំនង

ភាគីពកព់ន័� និងទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកេគ ជាមយួ្រក�មហុ៊ន មានដូចខងេ្រកម៖

ទំ�ក់ទំនង

ភាគទុនិក

្រក�មហុ៊នពកព់ន័�

បុគ�លិកគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

(i) ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីភាគទុនិកមនិមានករធានា និងមនិមានករ្របាកេ់ទ ។ ទឹក្របាក្់រត�វទទួលេនះ្រត�វបង�ិលសងវញិតមត្រម�វករ ។
(ii) ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ  និងបុគ�លិកមនិមានករធានាេទ  និងអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុងចេនា� ះពី ០% េទ ១៤,៤%
 ស្រមាបថ់ិរេវលពី ០១ឆា�  ំដល់១០ឆា�  ំ។

(ខ) សមតុល���មួយ�គី�ក់ព័ន�

�គី�ក់ព័ន�

េលក ឈុនសុភ�័ក�

េលក ឈុន សុភារៈ

េលក្រសី ឈុន សុភារត័�

េលក ឈុន វណ� រ

េលក ឈុន េចតនា

្រក�មហុ៊នែដលស�ិតេនេ្រកមភាគទុនិកធំែតមយួ

អភបិាលទងំអស់របស់្រក�មហុ៊ន ែដលជាអ�កេធ�ើករសេ្រមចចិត�សំខន់ៗ េលើេគាលេដជាយុទ�ស�ស�

របស់្រក�មហុ៊ន និងបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់ (រមួទងំសមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�របស់ពួកេគ)

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីភាគីពកព់ន័�

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីភាទុនិក (i) 

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ  (ii) 

បង�រករ្របាក្់រត�វទទួល

 

១.៥២៣.៣៥២

១០៧.៨៦៩

១.១២៣

១.៦៣២.៣៤៤

៦.១៦១.៩៥៩

៤៣៦.៣៣០

៤.៥៤៣

៦.៦០២.៨៣២

៣.៥២៧.១៦០

២០៤.១៨៨

១.១៥៩

៣.៧៣២.៥០៧

១៤.៣៧៣.១៧៧

៨៣២.០៦៦

៤.៧២៣

១៥.២០៩.៩៦៦

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល



្របាក ់េបៀវត្ស និង អត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ

អត�្របេយាជន ៍រយៈេពល ែវងេផ្សងៗ -កតព�កិច�ករ

ទូទត ់្របាកប់ំណាច ់អតីតភាពករងរ

៦១២.១២៥

៥២.៧៦៧

៦៦៤.៨៩២

២.៤៩៥.៦៣៤

២១៥.១៣១

២.៧១០.៧៦៥

៤២៧.១៣៥

៥២.៧៦៧

៤៧៩.៩០២

១.៧៤០.៥៧៥

២១៥.០២៦

១.៩៥៥.៦០១

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

(ឃ) �រ ទូ�ត់ ជូន គណៈ��ប់ ��ង សំ�ន់ៗ

គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ រមួមាន ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល (្របតិបត�ិ និងមនិ្របតិបត�ិ) និងសមាជិកគណៈ្រគប្់រគងទងំអស់។ ករទូទតែ់ដលបានបង ់ឬ្រត�វបង់
ជូនគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ ចំេពះករបេ្រមើករងរ ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦៥

មនិេលើស ១ឆា� ំ

េលើស១ឆា�  ំនិងមនិ េលើស៥ឆា� ំ

េលើស៥ឆា� ំ

២.៤៧៣.៨៨១

១០.៣៣៥.៣៣២

៦៤៦.០៧៧

១៣.៤៥៥.២៩០

១០.០៨៦.០១៣

៤២.១៣៧.១៤៩

២.៦៣៤.០៥៦

៥៤.៨៥៧.២១៨

១.៤៤១.៩៩០

៤.៦០៨.៨៥៨

១៥៤.០០០

៦.២០៤.៨៤៨

៥.៨៤២.៩៤៣

១៨.៦៧៥.០៩៣

៦២៤.០០៨

២៥.១៤២.០៤៤

២៩.កិច�សន្យោេផ្សងៗ

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

្រទព្យ សកម� ហរិ��វត�ុ
សច ់្របាក ់ក�ុង ៃដ  (កំណត ់សមា� ល់  ៤)

្របាកប់េ�� ើ និង ករ ដក ់្របាក ់េនធនាគារ 

កណា� ល (កំណត ់សមា� ល់ ៥)  

ករ ្របាក ់បេ�� ើ និង ករ ដក ់្របាក ់េន ធនាគារ 

(កំណត ់សមា� ល់ ៦)

២២៨.០២៦

២៥.៣៣១

៤.២៥៧.០៧៦ 

៩២២.៣៦៥

១០២.៤៦៤

១៧.២១៩.៨៧២

៣១៤.៧២២

១១.២៦៩

៥.៧៣២.៥៧៥

១.២៨២.៤៩២

៤៥.៩២១

២៣.៣៦០.២៤៣

៣០. ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ
២០២០

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល
២០១៩

ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

(គ) ��តិបត�ិ�រ�មួយ�គី�ក់ព័ន�

គណៈ្រគប់្រគងសខំន់ៗ និងបុគ�លកិ

ចំណូលករ្របាក់

ភាគទុនិក

កៃ្រម និងចំណាយស្រមាបក់រ្របជំុ

សមាជិក្រគ�សរផា� លរ់បសភ់ាគទុនិក

ករជួលករយិាល័យ

កៃ្រម និងចំណាយស្រមាបក់រ្របជំុ និងករជួលករយិាល័យជាមយួភាគីពកព់ន័� ្រត�វបានេធ�ើេឡើងក�ុងលក�ខណ�  ឥណទនធម�ត។

 

១៤៤.៣០៤

-

១.៦៤៩.៥៩៥

៥៨៨.៣២៧

-

៦.៧២៥.៣៩៩

១៥៧.៨១៦

៥១៣

១.១២០.១០០

៦៤៣.១០០

២.០៧៩

៤.៥៦៤.៤០៨

២០២០
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

២០១៩
ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល

ភតិសន្យោ្របតិបត�ិទងំេនះ ភាគេ្រចើនពកព់ន័�ជាមយួករជួលអគារករយិាល័យកណា� ល និងសខរបស់្រក�មហុ៊ន។ ្រក�មហុ៊នគឺជាភាគីអ�កជួល េហើយករ
ទូទតភ់តិសន្យោអប្បបរមានាេពលអនាគត េ្រកមកិច�សន្យោ្របតិបត�ិ មនិអចលុបេចលបានមានដូចខងេ្រកម៖



ឥណទន អតិថិជន តមៃថ� េដើម ដករលំស់

(កំណត ់សមា� ល់ ៨)

្រទព្យសកម� េផ្សងៗ

បំណុល ហរិ��វត�

្របាក ់បេ�� ើពី អតិថីជន (កំណត ់សមា� ល់  ១៣)

្របាកក់ម� ី(កំណត ់សមា� ល់ ១៤)

បំណុល េផ្សងៗ

៦៣.៤៥១.៩៨៥

២.០២៥.៣២១

៦៩.៩៨៧.៧៣៩

៥.៥៧១.៤៩១

៣០.១៧៩.៨០៧

៥១៤.០៣៨

៣៦.២៦៥.៣៣៦

២៥៦.៦៦៣.២៧៩

៨.១៩២.៤២៣

២៨៣.១០០.៤០៣

២២.៥៣៦.៦៨១

១២២.០៧៧.៣១៩

២.០៧៩.២៨៤

១៤៦.៦៩៣.២៨៤

៥៥.១៥១.៩៨៥

៤.០០៤.៨៣៤

៦៥.២១៥.៣៨៥

-

២៨.០៩៨.១៥៥

៣៦០.២៧១

២៨.៤៥៨.៤២៦

២២៤.៧៤៤.៣៣៩

១៦.៣១៩.៦៩៩

២៦៥.៧៥២.៦៩៤

-

១១៤.៤៩៩.៩៨២

១.៤៦៨.១០៤

១១៥.៩៦៨.០៨៦

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៦៦



១៧. សខេខត�កំពង់ចម
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមបិឹងស� យ សង� តសំ់បូរមាស
 ្រក�ងកំពងច់ម េខត�កំពងច់ម
2 ០៦៩ ៤៨ ៣៣៣៣
2  kampongcham@mohanokor.com
១៨. សខេខត�ត្បងូឃ�ុំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមសួិងលិច សង� តសួ់ង ្រក�ងសួង 

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ  
2 ០៦៩ ៤៩ ៣៣៣៣
2 tboungkhmum@mohanokor.com

១៩. សខេខត�្រកេចះ
2 អគារេលខ ៧៣៨ ផ�ូវជាតិេលខ ៧ ភូមអិូរឬស្ស១ី 

សង� តអ់ូរឬស្ស ី្រក�ង្រកេចះ េខត�្រកេចះ 
2 ០៦៩ ៥១ ៣៣៣៣
2 kratie@mohanokor.com

២០. សខេខត�កំពង់ធំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមទិី២ សង� តក់ំពងធ់ំ
 ្រក�ងស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ 
2 ០៦៩ ៥២ ៣៣៣៣
2 kampongthom@mohanokor.com

២១. សខ្រស�កបាទី-ឃុចំំបក់
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមបិចម ឃំុចំបក ់្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៦៤ ៣៣៣៣
2 bati@mohanokor.com

២២. សខ្រស�កពញាឮ-ឃុផំ្សោរែដក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមធិម�្រតយ័ ឃុំផ្សោរែដក ្រស�ក

ពញាឮ េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ២៤ ៣៣៣៣
2 ponhealueu@mohanokor.com

២៣. សខ្រស�កកំពង់្រតច
-ឃុកំំពង់្រតចខងេកើត

2 ភូមកិំពង្់រតចទី១ ឃុំកំពង្់រតចខងេកើត
 ្រស�កកំពង្់រតច េខត�កំពត
2 ០៦៩ ៨៤ ៣៣៣៣
2 kampongtrach@mohanokor.com
២៤. សខ្រស�កបារយណ៍-ឃុបំល�ង័�
2 ផ�ះេលខ៥២ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមៃិ្រពត្រតវ ឃុំបល�័ង� 

្រស�កបារយណ៍ េខត�កំពងធ់ំ
2 ០៦៩ ៧៤ ៣៣៣៣
2  baray@mohanokor.com

២៥. សខ្រស�កបេវល-ឃុបំេវល
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧េប ្រក�ម០៣ ភូមដិច្់រព្័រត ឃុំបេវល 

្រស�កបេវល េខត�បាតដ់ំបង
2 ០៨១ ៣៧ ១១១១
2  bavel@mohanokor.com

២៦. សខេខត�េកះកងុ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤៨ ភូមទិី១ សង� តស់� ចម់ានជយ័
 ្រក�ង េខមរភូមនិ� េខត�េកះកុង
2 ០៨១ ៣៤ ១១១១
2 kohkong@mohanokor.com 

២៧. សខ្រស�កេជើងៃ្រព-ឃុសំទូិព�
2 ផ�ះេលខ១១ ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមតិែសន  ឃុំសូទិព� 

្រស�កេជើងៃ្រព េខត� កំពងច់ម
2 ០៨១ ៥៦ ១១១១
2 cheungprey@mohanokor.com

២៨. សខ្រស�កៃ្រពនប់-ឃុវំលេរញ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមវិលមាស ឃុំវលេរញ ្រស�ក

ៃ្រពនប ់េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៨១ ៥៣ ១១១១
2  preynob@mohanokor.com

២៩. សខ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត
2 ភូមគិីឡូែម្៉រតេលខ៤ សង� តផ់្សោរកណា� ល ្រក�ង

េប៉ាយែបត៉ េខត�បនា� យមានជយ័ 
2 ០៨១ ៨៤ ១១១១
2  paoypaet@mohanokor.com
៣០. សខ្រស�កកំពង់្រតែបក-ឃុ្ំរបាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមពិនវ់ត� ឃុំ្របាសទ ្រស�ក

កំពង្់រតែបក េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨១ ៤៦ ១១១១
2 kampongtrabek@mohanokor.com

៣១. សខេខត�រតនគិរ ី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧៨  ភូម៧ិមករ សង� តឡ់ាបានេសៀក 

្រក�ងបានលុង េខត�រតនគិរ ី
2 ០៨១ ៧៤ ១១១១
2  rattankiri@mohanokor.com

៣២. សខេខត�មណ� លគិរ ី
2 ផ�ូវេលខ៧៨ ភូមកិណា� ល សង� តស់� នមានជយ័ ្រក�ង

ែសនមេនារម្យ េខត�មណ� លគិរ ី
2 ០៦៩ ៥៦ ១១១១
2 mondulkiri@mohanokor.com

         បណា� ញ្របតិបត�ិករ

១. ករយិាលយ័កណា� ល
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
2 info@mohanokor.com
2 www.mohanokor.com

២. សខខណ� ែ្រពកេព� -សង� ត់ែ្រពកេព�
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� តែ់្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�
 រជធានីភ�េំពញ
2 ០៦៩ ៥១ ២២២២
2 preaekpnov@mohanokor.com

៣. សខ្រស�កអង�ស�លួ-ឃុែំបកចន
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមបិូរកីម�ករ ឃំុែបកចន ្រស�ក

អង�ស�ួល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៥៣ ២២២២
2 angsnoul@mohanokor.com

៤. សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមទិី១ សង� តខ់្សោម ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ 

េខត�កំពងឆ់ា� ងំ
2 ០៦៩ ៥៦ ២២២២
2 kompongchhnang@mohanokor.com

៥. សខេខត�ៃ្រពែវង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១១ ភូមេិលខ៧ សង� តក់ំពងល់វ ្រក�ង

ៃ្រពែវង េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៦៩ ៥៧ ២២២២
2 preyveng@mohanokor.com

៦. សខេខត�កណា� ល
2 ផ�ូវេលខ២០៦ ភូមតិេខ�  សង� តត់េខ�  ្រក�ងតេខ�  

េខត�កណា� ល 
2 ០៦៩ ៥៨ ២២២២
2 kandal@mohanokor.com

៧. សខេខត�បាត់ដំបង
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមរិតន សង� តរ់តន ្រក�ងបាតដំ់បង 

េខត�បាតដំ់បង 
2 ០៦៩ ៦០ ២២២២
2  battambang@mohanokor.com 

៨. សខេខត�បនា� យមានជ័យ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�មទី១៤ ភូម៤ិ សង� ត្់រពះពនា�  ្រក�ង

សិរេីសភណ័�  េខត�បនា� យមានជយ័
2 ០៦៩ ៦១ ២២២២
2 banteaymeanchey@mohanokor.com

៩. សខេខត�េសៀមរប
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមចុិងេកសូ៊ សង� តស់�្រកម
 ្រក�ងេសៀមរប េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៦៥ ២២២២
2 siemreap@mohanokor.com

១០. សខេខត�តែកវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមផិ្សោរតេក សង� តរ់កក�ុង
 ្រក�ងដូនែកវ េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៤៩ ២២២២
2 takeo@mohanokor.com 

១១. សខេខត�ស� យេរៀង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមរិបូេគា សង� តៃ់្រពឆា� ក់
 ្រក�ងស� យ េរៀង េខត�ស� យេរៀង
 ០៦៩ ៦៣ ២២២២
 svayrieng@mohanokor.com
១២. សខេខត�្រពះសហីនុ
2 ផ�ូវ៧០៥ ភូម៣ិ សង� ត៣់ ្រក�ង្រពះសីហនុ
 េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៦៩ ៤២ ៣៣៣៣
2 sihanouk@mohanokor.com 

១៣. សខេខត�េពធិ៍សត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមសិ� នីយ ៍សង� តស់� យអត់
 ្រក�ងេពធិ៍សត ់េខត�េពធិ៍សត ់
2 ០៦៩ ៩៤ ៣៣៣៣
2 pursat@mohanokor.com

១៤. សខេខត�កំពត
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៣ ភូមកិំពងប់ាយខងេជើង
 សង� តក់ំពងប់ាយ ្រក�ងកំពត េខត�កំពត 
2 ០៦៩ ៤៥ ៣៣៣៣
2  kampot@mohanokor.com

១៥. សខ្រស�កខ្សោច់កណា� ល
-ឃុែំ្រពកតមាក់

2 ផ�ូវជាតិេលខ៨ ភូមបិឹង្រកចបេ់ជើង ឃំុែ្រពកតមាក់
 ្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៤៦ ៣៣៣៣
2  khsachkandal@mohanokor.com

១៦. សខេខត�កំពង់ស�ឺ
2 ផ�ះេលខ២២៧ ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូម្ិរតពងំេលើក
 សង� តរ់ករធំ ្រក�ងច្បោរមន េខត�កំពងស់�ឺ
2 ០៦៩ ៤៧ ៣៣៣៣
2  kampongspue@mohanokor.com

៣៣. សខ្រស�កេមមត់-ឃុេំមមត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមម៉ិាសីុនទឹក ឃុំេមមត ់្រស�កេមមត ់

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ
2 ០៨៧ ៣០ ១១១១
2 memot@mohanokor.com

៣៤. សខខណ� ចំករមន
        - សង� ត់ទួលស� យៃ្រព២
2 ផ�ះេលខ៣៦េបេស ផ�ូវេលខ២០៥ សង� ត់

ទួលស� យៃ្រពទី២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ
2 ០៩៦ ៨១៧ ១១១១
2 chamkarmon@mohanokor.com

៣៥. សខ្រស�កពមរក៍-ឃុបំន�ិច្របាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមែិ្រពករងំ ឃំុបន�ិច្របាសទ
 ្រស�កពមរក ៍េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨៧ ៣៤ ១១១១
2 peamro@mohanokor.com
៣៦. សខ្រស�កជីែ្រកង-ឃុេំគាកធ�កេ្រកម
2 ផ�ះេលខ២២៥ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ្រក�មទី១  ភូមអិន�ងវ់លិ 

ឃុំេគាកធ�កេ្រកម ្រស�កជីែ្រកង េខត�េសៀមរប
2 ០៨៧ ៣៦ ១១១១
2 chikraeng@mohanokor.com

៣៧. សខ្រស�កេមាងឫស្ស-ីឃុគំារ 
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�ម៤ ភូមគិារ៣ ឃុំគារ
 ្រស�កេមាងឫស្ស ីេខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៣៨ ១១១១
2 moungruessei@mohanokor.com

៣៨. សខ្រស�ក្រកឡាញ-់ឃុកំំពង់ថ�ូវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៦ ភូមកិំពងថ់�ូវ២ ឃុំកំពងថ់�ូវ
 ្រស�ក ្រកឡាញ់ េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៩៥ ១១១១
2 kralanh@mohanokor.com

៣៩. សខេខត�្រពះវិហរ
2 ភូមភិារកិច� សង� តប៉់ាលហល ្រក�ង្រពះវហិរ 

េខត�្រពះវហិរ
2 ០៦៩ ៨០ ១១១១
2 preahvihear@mohanokor.com

៤០. សខ្រស�កថ�ពួក-ឃុថំ�ពួក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៦ ភូមថិ�ពួក ឃំុថ�ពួក ្រស�កថ�ពួក េខត�

 បនា� យ មានជយ័
2 ០៨១ ៥៤ ១១១១
2 thmapuok@mohanokor.com

៤១. សខ្រស�កស�ងឹ្រតង់ - ឃុែំ្រពកកក់
2 ភូមបិឹងែដង ឃំុែ្រពកកក ់្រស�កស�ឹង្រតង ់េខត�

កំពងច់ម
2 ០៩៦ ៨៥៧ ១១១១
2 steungtrang@mohanokor.com
៤២. សខ្រស�កេកះធំ - ឃុែំ្រពកថ�ី
2 ផ�ះេលខ១២ ផ�ូវេលខ២១េប ភូមកិំពងស់� យេ្រកម 

ឃុំែ្រពកថ�ី ្រស�កេកះធំ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨៤៩ ១១១១
2 koahthum@mohanokor.com

៤៣. សខ្រស�កឈកូ - ឃុឈំកូ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមេិឈើទល ឃុំឈូក ្រស�កឈូក 

េខត�កំពត
2 ០៩៦ ៨៤៧ ១១១១
2 chhuk@mohanokor.com

៤៤. សខ្រស�កបាទី - ឃុែំ្រពកសរូភី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូម្ិរតខំ� រ ឃុំសូរភ ី្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៩៦ ៨៤៦ ១១១១
2 sourphi@mohanokor.com

៤៥. សខរជធានីភ�ំេពញ
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០៦៩ ៧២ ១១១១
2 phnompenh@mohanokor.com

៤៦. សខេខត�ៃប៉លនិ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧ ភូមអិូរត្របាង សង� តៃ់បលិ៉ន 

្រក�ងៃបលិ៉ន េខត�ៃបលិ៉ន
2 ០៩៦ ៨២៩ ១១១១
2 pailin@mohanokor.com
៤៧. សខ្រស�កេកៀនស� យ - ឃុគំគីរ
2 ផ�ះេលខ៤០៥ ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមគិគីរ ឃុំគគីរ ្រស�ក

េកៀនស� យ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨២៧ ១១១១
2 kiensvay@mohanokor.com

៤៨. សខខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ
-សង� ត់េចមេច២

2 ផ�ះេលខ២០&២១ផ�ូវេវងេ្រសង   ភូមៃិ្រជេកង  
សង� តេ់ចមេច២    ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានី
ភ�េំពញ

2 ០៨៧ ៨៨៨ ៧១០
2 pursenchey@mohanokor.com

៤៩. សខ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃុៃំ្រជេវៀន
2 ភូមែិស�ង ឃុំៃ្រជេវៀន ្រស�កៃ្រពឈរ េខត�កំពងច់ម
2 ០៨៧ ៨៨៨ ៣១២
2 preychhor@mohanokor.com

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦៧

៥០. សខ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុេំស�
2 ភូមបិាណង ់ឃុំេស�     ្រស�ករតនមណ� ល 

េខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៨៨៨ ២៩៨
2 ratanakmundul@mohanokor.com



១៧. សខេខត�កំពង់ចម
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមបិឹងស� យ សង� តសំ់បូរមាស
 ្រក�ងកំពងច់ម េខត�កំពងច់ម
2 ០៦៩ ៤៨ ៣៣៣៣
2  kampongcham@mohanokor.com
១៨. សខេខត�ត្បងូឃ�ុំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមសួិងលិច សង� តសួ់ង ្រក�ងសួង 

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ  
2 ០៦៩ ៤៩ ៣៣៣៣
2 tboungkhmum@mohanokor.com

១៩. សខេខត�្រកេចះ
2 អគារេលខ ៧៣៨ ផ�ូវជាតិេលខ ៧ ភូមអិូរឬស្ស១ី 

សង� តអ់ូរឬស្ស ី្រក�ង្រកេចះ េខត�្រកេចះ 
2 ០៦៩ ៥១ ៣៣៣៣
2 kratie@mohanokor.com

២០. សខេខត�កំពង់ធំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមទិី២ សង� តក់ំពងធ់ំ
 ្រក�ងស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ 
2 ០៦៩ ៥២ ៣៣៣៣
2 kampongthom@mohanokor.com

២១. សខ្រស�កបាទី-ឃុចំំបក់
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមបិចម ឃំុចំបក ់្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៦៤ ៣៣៣៣
2 bati@mohanokor.com

២២. សខ្រស�កពញាឮ-ឃុផំ្សោរែដក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមធិម�្រតយ័ ឃុំផ្សោរែដក ្រស�ក

ពញាឮ េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ២៤ ៣៣៣៣
2 ponhealueu@mohanokor.com

២៣. សខ្រស�កកំពង់្រតច
-ឃុកំំពង់្រតចខងេកើត

2 ភូមកិំពង្់រតចទី១ ឃុំកំពង្់រតចខងេកើត
 ្រស�កកំពង្់រតច េខត�កំពត
2 ០៦៩ ៨៤ ៣៣៣៣
2 kampongtrach@mohanokor.com
២៤. សខ្រស�កបារយណ៍-ឃុបំល�ង័�
2 ផ�ះេលខ៥២ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមៃិ្រពត្រតវ ឃុំបល�័ង� 

្រស�កបារយណ៍ េខត�កំពងធ់ំ
2 ០៦៩ ៧៤ ៣៣៣៣
2  baray@mohanokor.com

២៥. សខ្រស�កបេវល-ឃុបំេវល
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧េប ្រក�ម០៣ ភូមដិច្់រព្័រត ឃុំបេវល 

្រស�កបេវល េខត�បាតដ់ំបង
2 ០៨១ ៣៧ ១១១១
2  bavel@mohanokor.com

២៦. សខេខត�េកះកងុ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤៨ ភូមទិី១ សង� តស់� ចម់ានជយ័
 ្រក�ង េខមរភូមនិ� េខត�េកះកុង
2 ០៨១ ៣៤ ១១១១
2 kohkong@mohanokor.com 

២៧. សខ្រស�កេជើងៃ្រព-ឃុសំទូិព�
2 ផ�ះេលខ១១ ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមតិែសន  ឃុំសូទិព� 

្រស�កេជើងៃ្រព េខត� កំពងច់ម
2 ០៨១ ៥៦ ១១១១
2 cheungprey@mohanokor.com

២៨. សខ្រស�កៃ្រពនប់-ឃុវំលេរញ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមវិលមាស ឃុំវលេរញ ្រស�ក

ៃ្រពនប ់េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៨១ ៥៣ ១១១១
2  preynob@mohanokor.com

២៩. សខ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត
2 ភូមគិីឡូែម្៉រតេលខ៤ សង� តផ់្សោរកណា� ល ្រក�ង

េប៉ាយែបត៉ េខត�បនា� យមានជយ័ 
2 ០៨១ ៨៤ ១១១១
2  paoypaet@mohanokor.com
៣០. សខ្រស�កកំពង់្រតែបក-ឃុ្ំរបាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមពិនវ់ត� ឃុំ្របាសទ ្រស�ក

កំពង្់រតែបក េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨១ ៤៦ ១១១១
2 kampongtrabek@mohanokor.com

៣១. សខេខត�រតនគិរ ី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧៨  ភូម៧ិមករ សង� តឡ់ាបានេសៀក 

្រក�ងបានលុង េខត�រតនគិរ ី
2 ០៨១ ៧៤ ១១១១
2  rattankiri@mohanokor.com

៣២. សខេខត�មណ� លគិរ ី
2 ផ�ូវេលខ៧៨ ភូមកិណា� ល សង� តស់� នមានជយ័ ្រក�ង

ែសនមេនារម្យ េខត�មណ� លគិរ ី
2 ០៦៩ ៥៦ ១១១១
2 mondulkiri@mohanokor.com

         បណា� ញ្របតិបត�ិករ

១. ករយិាលយ័កណា� ល
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
2 info@mohanokor.com
2 www.mohanokor.com

២. សខខណ� ែ្រពកេព� -សង� ត់ែ្រពកេព�
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� តែ់្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�
 រជធានីភ�េំពញ
2 ០៦៩ ៥១ ២២២២
2 preaekpnov@mohanokor.com

៣. សខ្រស�កអង�ស�លួ-ឃុែំបកចន
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមបិូរកីម�ករ ឃំុែបកចន ្រស�ក

អង�ស�ួល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៥៣ ២២២២
2 angsnoul@mohanokor.com

៤. សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមទិី១ សង� តខ់្សោម ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ 

េខត�កំពងឆ់ា� ងំ
2 ០៦៩ ៥៦ ២២២២
2 kompongchhnang@mohanokor.com

៥. សខេខត�ៃ្រពែវង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១១ ភូមេិលខ៧ សង� តក់ំពងល់វ ្រក�ង

ៃ្រពែវង េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៦៩ ៥៧ ២២២២
2 preyveng@mohanokor.com

៦. សខេខត�កណា� ល
2 ផ�ូវេលខ២០៦ ភូមតិេខ�  សង� តត់េខ�  ្រក�ងតេខ�  

េខត�កណា� ល 
2 ០៦៩ ៥៨ ២២២២
2 kandal@mohanokor.com

៧. សខេខត�បាត់ដំបង
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមរិតន សង� តរ់តន ្រក�ងបាតដំ់បង 

េខត�បាតដំ់បង 
2 ០៦៩ ៦០ ២២២២
2  battambang@mohanokor.com 

៨. សខេខត�បនា� យមានជ័យ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�មទី១៤ ភូម៤ិ សង� ត្់រពះពនា�  ្រក�ង

សិរេីសភណ័�  េខត�បនា� យមានជយ័
2 ០៦៩ ៦១ ២២២២
2 banteaymeanchey@mohanokor.com

៩. សខេខត�េសៀមរប
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមចុិងេកសូ៊ សង� តស់�្រកម
 ្រក�ងេសៀមរប េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៦៥ ២២២២
2 siemreap@mohanokor.com

១០. សខេខត�តែកវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមផិ្សោរតេក សង� តរ់កក�ុង
 ្រក�ងដូនែកវ េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៤៩ ២២២២
2 takeo@mohanokor.com 

១១. សខេខត�ស� យេរៀង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមរិបូេគា សង� តៃ់្រពឆា� ក់
 ្រក�ងស� យ េរៀង េខត�ស� យេរៀង
 ០៦៩ ៦៣ ២២២២
 svayrieng@mohanokor.com
១២. សខេខត�្រពះសហីនុ
2 ផ�ូវ៧០៥ ភូម៣ិ សង� ត៣់ ្រក�ង្រពះសីហនុ
 េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៦៩ ៤២ ៣៣៣៣
2 sihanouk@mohanokor.com 

១៣. សខេខត�េពធិ៍សត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមសិ� នីយ ៍សង� តស់� យអត់
 ្រក�ងេពធិ៍សត ់េខត�េពធិ៍សត ់
2 ០៦៩ ៩៤ ៣៣៣៣
2 pursat@mohanokor.com

១៤. សខេខត�កំពត
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៣ ភូមកិំពងប់ាយខងេជើង
 សង� តក់ំពងប់ាយ ្រក�ងកំពត េខត�កំពត 
2 ០៦៩ ៤៥ ៣៣៣៣
2  kampot@mohanokor.com

១៥. សខ្រស�កខ្សោច់កណា� ល
-ឃុែំ្រពកតមាក់

2 ផ�ូវជាតិេលខ៨ ភូមបិឹង្រកចបេ់ជើង ឃំុែ្រពកតមាក់
 ្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៤៦ ៣៣៣៣
2  khsachkandal@mohanokor.com

១៦. សខេខត�កំពង់ស�ឺ
2 ផ�ះេលខ២២៧ ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូម្ិរតពងំេលើក
 សង� តរ់ករធំ ្រក�ងច្បោរមន េខត�កំពងស់�ឺ
2 ០៦៩ ៤៧ ៣៣៣៣
2  kampongspue@mohanokor.com

៣៣. សខ្រស�កេមមត់-ឃុេំមមត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមម៉ិាសីុនទឹក ឃុំេមមត ់្រស�កេមមត ់

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ
2 ០៨៧ ៣០ ១១១១
2 memot@mohanokor.com

៣៤. សខខណ� ចំករមន
        - សង� ត់ទួលស� យៃ្រព២
2 ផ�ះេលខ៣៦េបេស ផ�ូវេលខ២០៥ សង� ត់

ទួលស� យៃ្រពទី២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ
2 ០៩៦ ៨១៧ ១១១១
2 chamkarmon@mohanokor.com

៣៥. សខ្រស�កពមរក៍-ឃុបំន�ិច្របាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមែិ្រពករងំ ឃំុបន�ិច្របាសទ
 ្រស�កពមរក ៍េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨៧ ៣៤ ១១១១
2 peamro@mohanokor.com
៣៦. សខ្រស�កជីែ្រកង-ឃុេំគាកធ�កេ្រកម
2 ផ�ះេលខ២២៥ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ្រក�មទី១  ភូមអិន�ងវ់លិ 

ឃុំេគាកធ�កេ្រកម ្រស�កជីែ្រកង េខត�េសៀមរប
2 ០៨៧ ៣៦ ១១១១
2 chikraeng@mohanokor.com

៣៧. សខ្រស�កេមាងឫស្ស-ីឃុគំារ 
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�ម៤ ភូមគិារ៣ ឃុំគារ
 ្រស�កេមាងឫស្ស ីេខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៣៨ ១១១១
2 moungruessei@mohanokor.com

៣៨. សខ្រស�ក្រកឡាញ-់ឃុកំំពង់ថ�ូវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៦ ភូមកិំពងថ់�ូវ២ ឃុំកំពងថ់�ូវ
 ្រស�ក ្រកឡាញ់ េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៩៥ ១១១១
2 kralanh@mohanokor.com

៣៩. សខេខត�្រពះវិហរ
2 ភូមភិារកិច� សង� តប៉់ាលហល ្រក�ង្រពះវហិរ 

េខត�្រពះវហិរ
2 ០៦៩ ៨០ ១១១១
2 preahvihear@mohanokor.com

៤០. សខ្រស�កថ�ពួក-ឃុថំ�ពួក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៦ ភូមថិ�ពួក ឃំុថ�ពួក ្រស�កថ�ពួក េខត�

 បនា� យ មានជយ័
2 ០៨១ ៥៤ ១១១១
2 thmapuok@mohanokor.com

៤១. សខ្រស�កស�ងឹ្រតង់ - ឃុែំ្រពកកក់
2 ភូមបិឹងែដង ឃំុែ្រពកកក ់្រស�កស�ឹង្រតង ់េខត�

កំពងច់ម
2 ០៩៦ ៨៥៧ ១១១១
2 steungtrang@mohanokor.com
៤២. សខ្រស�កេកះធំ - ឃុែំ្រពកថ�ី
2 ផ�ះេលខ១២ ផ�ូវេលខ២១េប ភូមកិំពងស់� យេ្រកម 

ឃុំែ្រពកថ�ី ្រស�កេកះធំ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨៤៩ ១១១១
2 koahthum@mohanokor.com

៤៣. សខ្រស�កឈកូ - ឃុឈំកូ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមេិឈើទល ឃុំឈូក ្រស�កឈូក 

េខត�កំពត
2 ០៩៦ ៨៤៧ ១១១១
2 chhuk@mohanokor.com

៤៤. សខ្រស�កបាទី - ឃុែំ្រពកសរូភី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូម្ិរតខំ� រ ឃុំសូរភ ី្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៩៦ ៨៤៦ ១១១១
2 sourphi@mohanokor.com

៤៥. សខរជធានីភ�ំេពញ
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០៦៩ ៧២ ១១១១
2 phnompenh@mohanokor.com

៤៦. សខេខត�ៃប៉លនិ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧ ភូមអិូរត្របាង សង� តៃ់បលិ៉ន 

្រក�ងៃបលិ៉ន េខត�ៃបលិ៉ន
2 ០៩៦ ៨២៩ ១១១១
2 pailin@mohanokor.com
៤៧. សខ្រស�កេកៀនស� យ - ឃុគំគីរ
2 ផ�ះេលខ៤០៥ ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមគិគីរ ឃុំគគីរ ្រស�ក

េកៀនស� យ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨២៧ ១១១១
2 kiensvay@mohanokor.com

៤៨. សខខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ
-សង� ត់េចមេច២

2 ផ�ះេលខ២០&២១ផ�ូវេវងេ្រសង   ភូមៃិ្រជេកង  
សង� តេ់ចមេច២    ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានី
ភ�េំពញ

2 ០៨៧ ៨៨៨ ៧១០
2 pursenchey@mohanokor.com

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៦៨

៤៩. សខ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃុៃំ្រជេវៀន
2 ភូមែិស�ង ឃុំៃ្រជេវៀន ្រស�កៃ្រពឈរ េខត�កំពងច់ម
2 ០៨៧ ៨៨៨ ៣១២
2 preychhor@mohanokor.com

៥០. សខ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុេំស�
2 ភូមបិាណង ់ឃុំេស�     ្រស�ករតនមណ� ល 

េខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៨៨៨ ២៩៨
2 ratanakmundul@mohanokor.com



១៧. សខេខត�កំពង់ចម
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមបិឹងស� យ សង� តសំ់បូរមាស
 ្រក�ងកំពងច់ម េខត�កំពងច់ម
2 ០៦៩ ៤៨ ៣៣៣៣
2  kampongcham@mohanokor.com
១៨. សខេខត�ត្បងូឃ�ុំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមសួិងលិច សង� តសួ់ង ្រក�ងសួង 

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ  
2 ០៦៩ ៤៩ ៣៣៣៣
2 tboungkhmum@mohanokor.com

១៩. សខេខត�្រកេចះ
2 អគារេលខ ៧៣៨ ផ�ូវជាតិេលខ ៧ ភូមអិូរឬស្ស១ី 

សង� តអ់ូរឬស្ស ី្រក�ង្រកេចះ េខត�្រកេចះ 
2 ០៦៩ ៥១ ៣៣៣៣
2 kratie@mohanokor.com

២០. សខេខត�កំពង់ធំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមទិី២ សង� តក់ំពងធ់ំ
 ្រក�ងស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ 
2 ០៦៩ ៥២ ៣៣៣៣
2 kampongthom@mohanokor.com

២១. សខ្រស�កបាទី-ឃុចំំបក់
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមបិចម ឃំុចំបក ់្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៦៤ ៣៣៣៣
2 bati@mohanokor.com

២២. សខ្រស�កពញាឮ-ឃុផំ្សោរែដក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមធិម�្រតយ័ ឃុំផ្សោរែដក ្រស�ក

ពញាឮ េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ២៤ ៣៣៣៣
2 ponhealueu@mohanokor.com

២៣. សខ្រស�កកំពង់្រតច
-ឃុកំំពង់្រតចខងេកើត

2 ភូមកិំពង្់រតចទី១ ឃុំកំពង្់រតចខងេកើត
 ្រស�កកំពង្់រតច េខត�កំពត
2 ០៦៩ ៨៤ ៣៣៣៣
2 kampongtrach@mohanokor.com
២៤. សខ្រស�កបារយណ៍-ឃុបំល�ង័�
2 ផ�ះេលខ៥២ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមៃិ្រពត្រតវ ឃុំបល�័ង� 

្រស�កបារយណ៍ េខត�កំពងធ់ំ
2 ០៦៩ ៧៤ ៣៣៣៣
2  baray@mohanokor.com

២៥. សខ្រស�កបេវល-ឃុបំេវល
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧េប ្រក�ម០៣ ភូមដិច្់រព្័រត ឃុំបេវល 

្រស�កបេវល េខត�បាតដ់ំបង
2 ០៨១ ៣៧ ១១១១
2  bavel@mohanokor.com

២៦. សខេខត�េកះកងុ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤៨ ភូមទិី១ សង� តស់� ចម់ានជយ័
 ្រក�ង េខមរភូមនិ� េខត�េកះកុង
2 ០៨១ ៣៤ ១១១១
2 kohkong@mohanokor.com 

២៧. សខ្រស�កេជើងៃ្រព-ឃុសំទូិព�
2 ផ�ះេលខ១១ ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមតិែសន  ឃុំសូទិព� 

្រស�កេជើងៃ្រព េខត� កំពងច់ម
2 ០៨១ ៥៦ ១១១១
2 cheungprey@mohanokor.com

២៨. សខ្រស�កៃ្រពនប់-ឃុវំលេរញ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមវិលមាស ឃុំវលេរញ ្រស�ក

ៃ្រពនប ់េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៨១ ៥៣ ១១១១
2  preynob@mohanokor.com

២៩. សខ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត
2 ភូមគិីឡូែម្៉រតេលខ៤ សង� តផ់្សោរកណា� ល ្រក�ង

េប៉ាយែបត៉ េខត�បនា� យមានជយ័ 
2 ០៨១ ៨៤ ១១១១
2  paoypaet@mohanokor.com
៣០. សខ្រស�កកំពង់្រតែបក-ឃុ្ំរបាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមពិនវ់ត� ឃុំ្របាសទ ្រស�ក

កំពង្់រតែបក េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨១ ៤៦ ១១១១
2 kampongtrabek@mohanokor.com

៣១. សខេខត�រតនគិរ ី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧៨  ភូម៧ិមករ សង� តឡ់ាបានេសៀក 

្រក�ងបានលុង េខត�រតនគិរ ី
2 ០៨១ ៧៤ ១១១១
2  rattankiri@mohanokor.com

៣២. សខេខត�មណ� លគិរ ី
2 ផ�ូវេលខ៧៨ ភូមកិណា� ល សង� តស់� នមានជយ័ ្រក�ង

ែសនមេនារម្យ េខត�មណ� លគិរ ី
2 ០៦៩ ៥៦ ១១១១
2 mondulkiri@mohanokor.com

         បណា� ញ្របតិបត�ិករ

១. ករយិាលយ័កណា� ល
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
2 info@mohanokor.com
2 www.mohanokor.com

២. សខខណ� ែ្រពកេព� -សង� ត់ែ្រពកេព�
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� តែ់្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�
 រជធានីភ�េំពញ
2 ០៦៩ ៥១ ២២២២
2 preaekpnov@mohanokor.com

៣. សខ្រស�កអង�ស�លួ-ឃុែំបកចន
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមបិូរកីម�ករ ឃំុែបកចន ្រស�ក

អង�ស�ួល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៥៣ ២២២២
2 angsnoul@mohanokor.com

៤. សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមទិី១ សង� តខ់្សោម ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ 

េខត�កំពងឆ់ា� ងំ
2 ០៦៩ ៥៦ ២២២២
2 kompongchhnang@mohanokor.com

៥. សខេខត�ៃ្រពែវង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១១ ភូមេិលខ៧ សង� តក់ំពងល់វ ្រក�ង

ៃ្រពែវង េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៦៩ ៥៧ ២២២២
2 preyveng@mohanokor.com

៦. សខេខត�កណា� ល
2 ផ�ូវេលខ២០៦ ភូមតិេខ�  សង� តត់េខ�  ្រក�ងតេខ�  

េខត�កណា� ល 
2 ០៦៩ ៥៨ ២២២២
2 kandal@mohanokor.com

៧. សខេខត�បាត់ដំបង
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមរិតន សង� តរ់តន ្រក�ងបាតដំ់បង 

េខត�បាតដំ់បង 
2 ០៦៩ ៦០ ២២២២
2  battambang@mohanokor.com 

៨. សខេខត�បនា� យមានជ័យ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�មទី១៤ ភូម៤ិ សង� ត្់រពះពនា�  ្រក�ង

សិរេីសភណ័�  េខត�បនា� យមានជយ័
2 ០៦៩ ៦១ ២២២២
2 banteaymeanchey@mohanokor.com

៩. សខេខត�េសៀមរប
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមចុិងេកសូ៊ សង� តស់�្រកម
 ្រក�ងេសៀមរប េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៦៥ ២២២២
2 siemreap@mohanokor.com

១០. សខេខត�តែកវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមផិ្សោរតេក សង� តរ់កក�ុង
 ្រក�ងដូនែកវ េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៤៩ ២២២២
2 takeo@mohanokor.com 

១១. សខេខត�ស� យេរៀង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមរិបូេគា សង� តៃ់្រពឆា� ក់
 ្រក�ងស� យ េរៀង េខត�ស� យេរៀង
 ០៦៩ ៦៣ ២២២២
 svayrieng@mohanokor.com
១២. សខេខត�្រពះសហីនុ
2 ផ�ូវ៧០៥ ភូម៣ិ សង� ត៣់ ្រក�ង្រពះសីហនុ
 េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៦៩ ៤២ ៣៣៣៣
2 sihanouk@mohanokor.com 

១៣. សខេខត�េពធិ៍សត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមសិ� នីយ ៍សង� តស់� យអត់
 ្រក�ងេពធិ៍សត ់េខត�េពធិ៍សត ់
2 ០៦៩ ៩៤ ៣៣៣៣
2 pursat@mohanokor.com

១៤. សខេខត�កំពត
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៣ ភូមកិំពងប់ាយខងេជើង
 សង� តក់ំពងប់ាយ ្រក�ងកំពត េខត�កំពត 
2 ០៦៩ ៤៥ ៣៣៣៣
2  kampot@mohanokor.com

១៥. សខ្រស�កខ្សោច់កណា� ល
-ឃុែំ្រពកតមាក់

2 ផ�ូវជាតិេលខ៨ ភូមបិឹង្រកចបេ់ជើង ឃំុែ្រពកតមាក់
 ្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៤៦ ៣៣៣៣
2  khsachkandal@mohanokor.com

១៦. សខេខត�កំពង់ស�ឺ
2 ផ�ះេលខ២២៧ ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូម្ិរតពងំេលើក
 សង� តរ់ករធំ ្រក�ងច្បោរមន េខត�កំពងស់�ឺ
2 ០៦៩ ៤៧ ៣៣៣៣
2  kampongspue@mohanokor.com

៣៣. សខ្រស�កេមមត់-ឃុេំមមត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមម៉ិាសីុនទឹក ឃុំេមមត ់្រស�កេមមត ់

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ
2 ០៨៧ ៣០ ១១១១
2 memot@mohanokor.com

៣៤. សខខណ� ចំករមន
        - សង� ត់ទួលស� យៃ្រព២
2 ផ�ះេលខ៣៦េបេស ផ�ូវេលខ២០៥ សង� ត់

ទួលស� យៃ្រពទី២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ
2 ០៩៦ ៨១៧ ១១១១
2 chamkarmon@mohanokor.com

៣៥. សខ្រស�កពមរក៍-ឃុបំន�ិច្របាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមែិ្រពករងំ ឃំុបន�ិច្របាសទ
 ្រស�កពមរក ៍េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨៧ ៣៤ ១១១១
2 peamro@mohanokor.com
៣៦. សខ្រស�កជីែ្រកង-ឃុេំគាកធ�កេ្រកម
2 ផ�ះេលខ២២៥ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ្រក�មទី១  ភូមអិន�ងវ់លិ 

ឃុំេគាកធ�កេ្រកម ្រស�កជីែ្រកង េខត�េសៀមរប
2 ០៨៧ ៣៦ ១១១១
2 chikraeng@mohanokor.com

៣៧. សខ្រស�កេមាងឫស្ស-ីឃុគំារ 
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�ម៤ ភូមគិារ៣ ឃុំគារ
 ្រស�កេមាងឫស្ស ីេខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៣៨ ១១១១
2 moungruessei@mohanokor.com

៣៨. សខ្រស�ក្រកឡាញ-់ឃុកំំពង់ថ�ូវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៦ ភូមកិំពងថ់�ូវ២ ឃុំកំពងថ់�ូវ
 ្រស�ក ្រកឡាញ់ េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៩៥ ១១១១
2 kralanh@mohanokor.com

៣៩. សខេខត�្រពះវិហរ
2 ភូមភិារកិច� សង� តប៉់ាលហល ្រក�ង្រពះវហិរ 

េខត�្រពះវហិរ
2 ០៦៩ ៨០ ១១១១
2 preahvihear@mohanokor.com

៤០. សខ្រស�កថ�ពួក-ឃុថំ�ពួក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៦ ភូមថិ�ពួក ឃំុថ�ពួក ្រស�កថ�ពួក េខត�

 បនា� យ មានជយ័
2 ០៨១ ៥៤ ១១១១
2 thmapuok@mohanokor.com

៤១. សខ្រស�កស�ងឹ្រតង់ - ឃុែំ្រពកកក់
2 ភូមបិឹងែដង ឃំុែ្រពកកក ់្រស�កស�ឹង្រតង ់េខត�

កំពងច់ម
2 ០៩៦ ៨៥៧ ១១១១
2 steungtrang@mohanokor.com
៤២. សខ្រស�កេកះធំ - ឃុែំ្រពកថ�ី
2 ផ�ះេលខ១២ ផ�ូវេលខ២១េប ភូមកិំពងស់� យេ្រកម 

ឃុំែ្រពកថ�ី ្រស�កេកះធំ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨៤៩ ១១១១
2 koahthum@mohanokor.com

៤៣. សខ្រស�កឈកូ - ឃុឈំកូ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមេិឈើទល ឃុំឈូក ្រស�កឈូក 

េខត�កំពត
2 ០៩៦ ៨៤៧ ១១១១
2 chhuk@mohanokor.com

៤៤. សខ្រស�កបាទី - ឃុែំ្រពកសរូភី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូម្ិរតខំ� រ ឃុំសូរភ ី្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៩៦ ៨៤៦ ១១១១
2 sourphi@mohanokor.com

៤៥. សខរជធានីភ�ំេពញ
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០៦៩ ៧២ ១១១១
2 phnompenh@mohanokor.com

៤៦. សខេខត�ៃប៉លនិ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧ ភូមអិូរត្របាង សង� តៃ់បលិ៉ន 

្រក�ងៃបលិ៉ន េខត�ៃបលិ៉ន
2 ០៩៦ ៨២៩ ១១១១
2 pailin@mohanokor.com
៤៧. សខ្រស�កេកៀនស� យ - ឃុគំគីរ
2 ផ�ះេលខ៤០៥ ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមគិគីរ ឃុំគគីរ ្រស�ក

េកៀនស� យ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨២៧ ១១១១
2 kiensvay@mohanokor.com

៤៨. សខខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ
-សង� ត់េចមេច២

2 ផ�ះេលខ២០&២១ផ�ូវេវងេ្រសង   ភូមៃិ្រជេកង  
សង� តេ់ចមេច២    ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានី
ភ�េំពញ

2 ០៨៧ ៨៨៨ ៧១០
2 pursenchey@mohanokor.com

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦៩

៤៩. សខ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃុៃំ្រជេវៀន
2 ភូមែិស�ង ឃុំៃ្រជេវៀន ្រស�កៃ្រពឈរ េខត�កំពងច់ម
2 ០៨៧ ៨៨៨ ៣១២
2 preychhor@mohanokor.com

៥០. សខ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុេំស�
2 ភូមបិាណង ់ឃុំេស�     ្រស�ករតនមណ� ល 

េខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៨៨៨ ២៩៨
2 ratanakmundul@mohanokor.com



១៧. សខេខត�កំពង់ចម
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមបិឹងស� យ សង� តសំ់បូរមាស
 ្រក�ងកំពងច់ម េខត�កំពងច់ម
2 ០៦៩ ៤៨ ៣៣៣៣
2  kampongcham@mohanokor.com
១៨. សខេខត�ត្បងូឃ�ុំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមសួិងលិច សង� តសួ់ង ្រក�ងសួង 

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ  
2 ០៦៩ ៤៩ ៣៣៣៣
2 tboungkhmum@mohanokor.com

១៩. សខេខត�្រកេចះ
2 អគារេលខ ៧៣៨ ផ�ូវជាតិេលខ ៧ ភូមអិូរឬស្ស១ី 

សង� តអ់ូរឬស្ស ី្រក�ង្រកេចះ េខត�្រកេចះ 
2 ០៦៩ ៥១ ៣៣៣៣
2 kratie@mohanokor.com

២០. សខេខត�កំពង់ធំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមទិី២ សង� តក់ំពងធ់ំ
 ្រក�ងស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ 
2 ០៦៩ ៥២ ៣៣៣៣
2 kampongthom@mohanokor.com

២១. សខ្រស�កបាទី-ឃុចំំបក់
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមបិចម ឃំុចំបក ់្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៦៤ ៣៣៣៣
2 bati@mohanokor.com

២២. សខ្រស�កពញាឮ-ឃុផំ្សោរែដក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមធិម�្រតយ័ ឃុំផ្សោរែដក ្រស�ក

ពញាឮ េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ២៤ ៣៣៣៣
2 ponhealueu@mohanokor.com

២៣. សខ្រស�កកំពង់្រតច
-ឃុកំំពង់្រតចខងេកើត

2 ភូមកិំពង្់រតចទី១ ឃុំកំពង្់រតចខងេកើត
 ្រស�កកំពង្់រតច េខត�កំពត
2 ០៦៩ ៨៤ ៣៣៣៣
2 kampongtrach@mohanokor.com
២៤. សខ្រស�កបារយណ៍-ឃុបំល�ង័�
2 ផ�ះេលខ៥២ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមៃិ្រពត្រតវ ឃុំបល�័ង� 

្រស�កបារយណ៍ េខត�កំពងធ់ំ
2 ០៦៩ ៧៤ ៣៣៣៣
2  baray@mohanokor.com

២៥. សខ្រស�កបេវល-ឃុបំេវល
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧េប ្រក�ម០៣ ភូមដិច្់រព្័រត ឃុំបេវល 

្រស�កបេវល េខត�បាតដ់ំបង
2 ០៨១ ៣៧ ១១១១
2  bavel@mohanokor.com

២៦. សខេខត�េកះកងុ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤៨ ភូមទិី១ សង� តស់� ចម់ានជយ័
 ្រក�ង េខមរភូមនិ� េខត�េកះកុង
2 ០៨១ ៣៤ ១១១១
2 kohkong@mohanokor.com 

២៧. សខ្រស�កេជើងៃ្រព-ឃុសំទូិព�
2 ផ�ះេលខ១១ ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមតិែសន  ឃុំសូទិព� 

្រស�កេជើងៃ្រព េខត� កំពងច់ម
2 ០៨១ ៥៦ ១១១១
2 cheungprey@mohanokor.com

២៨. សខ្រស�កៃ្រពនប់-ឃុវំលេរញ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមវិលមាស ឃុំវលេរញ ្រស�ក

ៃ្រពនប ់េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៨១ ៥៣ ១១១១
2  preynob@mohanokor.com

២៩. សខ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត
2 ភូមគិីឡូែម្៉រតេលខ៤ សង� តផ់្សោរកណា� ល ្រក�ង

េប៉ាយែបត៉ េខត�បនា� យមានជយ័ 
2 ០៨១ ៨៤ ១១១១
2  paoypaet@mohanokor.com
៣០. សខ្រស�កកំពង់្រតែបក-ឃុ្ំរបាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមពិនវ់ត� ឃុំ្របាសទ ្រស�ក

កំពង្់រតែបក េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨១ ៤៦ ១១១១
2 kampongtrabek@mohanokor.com

៣១. សខេខត�រតនគិរ ី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧៨  ភូម៧ិមករ សង� តឡ់ាបានេសៀក 

្រក�ងបានលុង េខត�រតនគិរ ី
2 ០៨១ ៧៤ ១១១១
2  rattankiri@mohanokor.com

៣២. សខេខត�មណ� លគិរ ី
2 ផ�ូវេលខ៧៨ ភូមកិណា� ល សង� តស់� នមានជយ័ ្រក�ង

ែសនមេនារម្យ េខត�មណ� លគិរ ី
2 ០៦៩ ៥៦ ១១១១
2 mondulkiri@mohanokor.com

         បណា� ញ្របតិបត�ិករ

១. ករយិាលយ័កណា� ល
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
2 info@mohanokor.com
2 www.mohanokor.com

២. សខខណ� ែ្រពកេព� -សង� ត់ែ្រពកេព�
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� តែ់្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�
 រជធានីភ�េំពញ
2 ០៦៩ ៥១ ២២២២
2 preaekpnov@mohanokor.com

៣. សខ្រស�កអង�ស�លួ-ឃុែំបកចន
2 ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូមបិូរកីម�ករ ឃំុែបកចន ្រស�ក

អង�ស�ួល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៥៣ ២២២២
2 angsnoul@mohanokor.com

៤. សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមទិី១ សង� តខ់្សោម ្រក�ងកំពងឆ់ា� ងំ 

េខត�កំពងឆ់ា� ងំ
2 ០៦៩ ៥៦ ២២២២
2 kompongchhnang@mohanokor.com

៥. សខេខត�ៃ្រពែវង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១១ ភូមេិលខ៧ សង� តក់ំពងល់វ ្រក�ង

ៃ្រពែវង េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៦៩ ៥៧ ២២២២
2 preyveng@mohanokor.com

៦. សខេខត�កណា� ល
2 ផ�ូវេលខ២០៦ ភូមតិេខ�  សង� តត់េខ�  ្រក�ងតេខ�  

េខត�កណា� ល 
2 ០៦៩ ៥៨ ២២២២
2 kandal@mohanokor.com

៧. សខេខត�បាត់ដំបង
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមរិតន សង� តរ់តន ្រក�ងបាតដំ់បង 

េខត�បាតដំ់បង 
2 ០៦៩ ៦០ ២២២២
2  battambang@mohanokor.com 

៨. សខេខត�បនា� យមានជ័យ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�មទី១៤ ភូម៤ិ សង� ត្់រពះពនា�  ្រក�ង

សិរេីសភណ័�  េខត�បនា� យមានជយ័
2 ០៦៩ ៦១ ២២២២
2 banteaymeanchey@mohanokor.com

៩. សខេខត�េសៀមរប
2 ផ�ូវជាតិេលខ៦ ភូមចុិងេកសូ៊ សង� តស់�្រកម
 ្រក�ងេសៀមរប េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៦៥ ២២២២
2 siemreap@mohanokor.com

១០. សខេខត�តែកវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ២ ភូមផិ្សោរតេក សង� តរ់កក�ុង
 ្រក�ងដូនែកវ េខត�តែកវ
2 ០៦៩ ៤៩ ២២២២
2 takeo@mohanokor.com 

១១. សខេខត�ស� យេរៀង
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមរិបូេគា សង� តៃ់្រពឆា� ក់
 ្រក�ងស� យ េរៀង េខត�ស� យេរៀង
 ០៦៩ ៦៣ ២២២២
 svayrieng@mohanokor.com
១២. សខេខត�្រពះសហីនុ
2 ផ�ូវ៧០៥ ភូម៣ិ សង� ត៣់ ្រក�ង្រពះសីហនុ
 េខត�្រពះសីហនុ
2 ០៦៩ ៤២ ៣៣៣៣
2 sihanouk@mohanokor.com 

១៣. សខេខត�េពធិ៍សត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមសិ� នីយ ៍សង� តស់� យអត់
 ្រក�ងេពធិ៍សត ់េខត�េពធិ៍សត ់
2 ០៦៩ ៩៤ ៣៣៣៣
2 pursat@mohanokor.com

១៤. សខេខត�កំពត
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៣ ភូមកិំពងប់ាយខងេជើង
 សង� តក់ំពងប់ាយ ្រក�ងកំពត េខត�កំពត 
2 ០៦៩ ៤៥ ៣៣៣៣
2  kampot@mohanokor.com

១៥. សខ្រស�កខ្សោច់កណា� ល
-ឃុែំ្រពកតមាក់

2 ផ�ូវជាតិេលខ៨ ភូមបិឹង្រកចបេ់ជើង ឃំុែ្រពកតមាក់
 ្រស�កខ្សោចក់ណា� ល េខត�កណា� ល
2 ០៦៩ ៤៦ ៣៣៣៣
2  khsachkandal@mohanokor.com

១៦. សខេខត�កំពង់ស�ឺ
2 ផ�ះេលខ២២៧ ផ�ូវជាតិេលខ៤ ភូម្ិរតពងំេលើក
 សង� តរ់ករធំ ្រក�ងច្បោរមន េខត�កំពងស់�ឺ
2 ០៦៩ ៤៧ ៣៣៣៣
2  kampongspue@mohanokor.com

៣៣. សខ្រស�កេមមត់-ឃុេំមមត់
2 ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមម៉ិាសីុនទឹក ឃុំេមមត ់្រស�កេមមត ់

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ
2 ០៨៧ ៣០ ១១១១
2 memot@mohanokor.com

៣៤. សខខណ� ចំករមន
        - សង� ត់ទួលស� យៃ្រព២
2 ផ�ះេលខ៣៦េបេស ផ�ូវេលខ២០៥ សង� ត់

ទួលស� យៃ្រពទី២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ
2 ០៩៦ ៨១៧ ១១១១
2 chamkarmon@mohanokor.com

៣៥. សខ្រស�កពមរក៍-ឃុបំន�ិច្របាសទ
2 ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមែិ្រពករងំ ឃំុបន�ិច្របាសទ
 ្រស�កពមរក ៍េខត�ៃ្រពែវង
2 ០៨៧ ៣៤ ១១១១
2 peamro@mohanokor.com
៣៦. សខ្រស�កជីែ្រកង-ឃុេំគាកធ�កេ្រកម
2 ផ�ះេលខ២២៥ ផ�ូវជាតិេលខ៦ ្រក�មទី១  ភូមអិន�ងវ់លិ 

ឃុំេគាកធ�កេ្រកម ្រស�កជីែ្រកង េខត�េសៀមរប
2 ០៨៧ ៣៦ ១១១១
2 chikraeng@mohanokor.com

៣៧. សខ្រស�កេមាងឫស្ស-ីឃុគំារ 
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥ ្រក�ម៤ ភូមគិារ៣ ឃុំគារ
 ្រស�កេមាងឫស្ស ីេខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៣៨ ១១១១
2 moungruessei@mohanokor.com

៣៨. សខ្រស�ក្រកឡាញ-់ឃុកំំពង់ថ�ូវ
2 ផ�ូវជាតិេលខ០៦ ភូមកិំពងថ់�ូវ២ ឃុំកំពងថ់�ូវ
 ្រស�ក ្រកឡាញ់ េខត�េសៀមរប
2 ០៦៩ ៩៥ ១១១១
2 kralanh@mohanokor.com

៣៩. សខេខត�្រពះវិហរ
2 ភូមភិារកិច� សង� តប៉់ាលហល ្រក�ង្រពះវហិរ 

េខត�្រពះវហិរ
2 ០៦៩ ៨០ ១១១១
2 preahvihear@mohanokor.com

៤០. សខ្រស�កថ�ពួក-ឃុថំ�ពួក
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៦ ភូមថិ�ពួក ឃំុថ�ពួក ្រស�កថ�ពួក េខត�

 បនា� យ មានជយ័
2 ០៨១ ៥៤ ១១១១
2 thmapuok@mohanokor.com

៤១. សខ្រស�កស�ងឹ្រតង់ - ឃុែំ្រពកកក់
2 ភូមបិឹងែដង ឃំុែ្រពកកក ់្រស�កស�ឹង្រតង ់េខត�

កំពងច់ម
2 ០៩៦ ៨៥៧ ១១១១
2 steungtrang@mohanokor.com
៤២. សខ្រស�កេកះធំ - ឃុែំ្រពកថ�ី
2 ផ�ះេលខ១២ ផ�ូវេលខ២១េប ភូមកិំពងស់� យេ្រកម 

ឃុំែ្រពកថ�ី ្រស�កេកះធំ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨៤៩ ១១១១
2 koahthum@mohanokor.com

៤៣. សខ្រស�កឈកូ - ឃុឈំកូ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមេិឈើទល ឃុំឈូក ្រស�កឈូក 

េខត�កំពត
2 ០៩៦ ៨៤៧ ១១១១
2 chhuk@mohanokor.com

៤៤. សខ្រស�កបាទី - ឃុែំ្រពកសរូភី
2 ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូម្ិរតខំ� រ ឃុំសូរភ ី្រស�កបាទី 

េខត�តែកវ
2 ០៩៦ ៨៤៦ ១១១១
2 sourphi@mohanokor.com

៤៥. សខរជធានីភ�ំេពញ
2 អគារេលខ២៤ មហវថិីយុទ�ពលេខមរភូមនិ� (២៧១) 

សង� តអ់ូរែបកក�ម ខណ� ែសនសុខ រជធានីភ�េំពញ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

2 ០៦៩ ៧២ ១១១១
2 phnompenh@mohanokor.com

៤៦. សខេខត�ៃប៉លនិ
2 ផ�ូវជាតិេលខ៥៧ ភូមអិូរត្របាង សង� តៃ់បលិ៉ន 

្រក�ងៃបលិ៉ន េខត�ៃបលិ៉ន
2 ០៩៦ ៨២៩ ១១១១
2 pailin@mohanokor.com
៤៧. សខ្រស�កេកៀនស� យ - ឃុគំគីរ
2 ផ�ះេលខ៤០៥ ផ�ូវជាតិេលខ១ ភូមគិគីរ ឃុំគគីរ ្រស�ក

េកៀនស� យ េខត�កណា� ល
2 ០៩៦ ៨២៧ ១១១១
2 kiensvay@mohanokor.com

៤៨. សខខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ
-សង� ត់េចមេច២

2 ផ�ះេលខ២០&២១ផ�ូវេវងេ្រសង   ភូមៃិ្រជេកង  
សង� តេ់ចមេច២    ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានី
ភ�េំពញ

2 ០៨៧ ៨៨៨ ៧១០
2 pursenchey@mohanokor.com

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៧០

៤៩. សខ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃុៃំ្រជេវៀន
2 ភូមែិស�ង ឃុំៃ្រជេវៀន ្រស�កៃ្រពឈរ េខត�កំពងច់ម
2 ០៨៧ ៨៨៨ ៣១២
2 preychhor@mohanokor.com

បណា� ញ្របតិបត�ិករ្រគបដណ� ប់ទូទងំ្របេទស
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ភ�ំ��ញ

៥០. សខ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុេំស�
2 ភូមបិាណង ់ឃុំេស�     ្រស�ករតនមណ� ល 

េខត�បាតដំ់បង
2 ០៨៧ ៨៨៨ ២៩៨
2 ratanakmundul@mohanokor.com
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