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របាយការណ៍លទ្្ធផល និងសា្ថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថខុ 

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ  

ការបងា្ហ ញពីសកម្មភាពនានាកនលៃងមក 

៤

៧

៨

១៤

១៦

១៨

២១

២៦

២៨

៣០

៣៣

៣៥

៣៦

៤៥



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៤គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

ចក��វ�ស័យ
ចងក់� យជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុក�ុង្រស�កែដលមានអ�ីែប�កពីេគ 
ពិេសសជាងេគ ល�ជាងេគេទេលើចំនុចែដលេយើងេធ�ើ  
េហើយមានែតមយួគតេ់នក�ុង្របេទសកម�ុជា។



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៥គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

��សកកម�
បេង�ើតអត�្របេយាជនទ៍ងំសងខងែដលល�បំផុត 
ដល់អ�កែដលពកព់ន័�។



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៦គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

Excellence : Try all your best
ភាពល�ឥតេខ� ះ : េធ�ើអ�ីៗេអយអស់ពីលទ�ភាព និងសមត�ភាព

Transparency : Nothing can’t be declared
តមា� ភាព : គា� នករលកេ់លៀម

Accountability : Take ownership on your actions 
                                and its outcomes
ភាពទទួលខុស្រត�វ : ទទួលខុស្រត�វេលើលទ�ផល និងទេង�ើរបស់ខ�ួន

Integrity : Do the right things
សុច�រតិភាព : េធ�ើអ�ីៗែដល្រតឹម្រត�វ

Responsibility : Being owner of your jobs/rols
កទទួលខុស្រត�វ : មា� ស់ករេលើករងរ និងតួនាទីរបស់ខ�ួន

Honesty : Truthfully all your actions
ភាពេស� ះ្រតង ់: ្របកនខ់� បនូ់វភាពេស� ះ្រតងនូ់វរល់ទេង�ើែដលេធ�ើ
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ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

សមាជិ្ប្រុម
ប្ររឹ្សាភិបាលឯ្រាជ្យ

សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល 
និងនាយ្ប្រតិ្រត្ិ

លោ្ ល ៅ៉  ហួរ

លោ្ ផាត តូមាៅ ស់

សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

លោ្ ល ៅ៉  ្្ឃាង

ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

លោ្ ល ៅ៉  ្្ឃនី
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តមា� ភាព : គា� នករលកេ់លៀម

Accountability : Take ownership on your actions 
                                and its outcomes
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សុច�រតិភាព : េធ�ើអ�ីៗែដល្រតឹម្រត�វ
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Honesty : Truthfully all your actions
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គណៈបគ្រ់បគង
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មាចា សភ់ាគហ៊ុន 
និងនាយ្ប្រតិ្រត្ិ

លោ្ ល ៅ៉  ្្ឃនី

ការសិកសាៈ
- អនខុបណិ្ត កគបក់គង ពានិជ្ជកម្ម  សកលវទិ្យាល័យ  ATENEO  DE  ZAMBOANGA  UNIVERSITY  PHILIPPINE   
  រមួសហការ ជាមយួ  សកលវទិ្យាល័យ  NORTON  ឆ្្២ំ០០៥ 
-  បរញិ្្ញ បកត វទិ្យាសាសស្េសដ្ឋកិចចេ  សកលវទិ្យាល័យ  NORTON  ឆ្្២ំ០០២ 
-  COACHING  AND  MENTORING  សា្ថ បន័ បណ្ខុ ុះបណ្្ល  ITD  WORLD  ឆ្្២ំ០១៤ 
- អភបិាលកិចចេ សាជីវកម្ម សករាប ់សា្ថ បន័ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  ឆ្្២ំ០១៧ 

បទ្ពិេសាធនៈ៍
- បេកមើ ការងារ  ១៧ឆ្្ ំ ក្ខុង វស័ិយហិរញ្ញ វត្ថខុ 
-  ភាគទ្ខុនិក  និង ជា នាយកកបតិបត្ិ  កគរឹុះសា្ថ នមកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី  ចាប ់ពី  ឆ្្ ំ
   ២០១៦  
-   ភាគទ្ខុនិក    និង ជា កបធាន កករុមកបរឹ កសាភ ិបាល កករុមហ៊ខុ ន  TAL K2 SO LUT IONS   ( សា្ថ បន័ ផ្ល់ េសវាកម្ម ទ្ំនាកទ់្ំនង 
   អតិថិជន) 
-  នាយកនផ្ករ៉ាបរ់ងអាជីវកម្ម និងការសេកមចចិត្ - ធនាោរ ANZR
-  នាយកកគបក់គងតបនភ់្េំពញ និងសាខាធនាោរ ANZR
-  កបធានកគបក់គងសាខាធនាោរ និងហិរញ្ញ វត្ថខុ
-  កបធានកគបក់គងធនធានមនខុស្ស និងបណ្ខុ ុះបណ្្លវជិា្ជ ជីវៈ



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ១០គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
សវន្ម្មផ្ទៃ្្ងុ

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកត ជាន ់ខ្ស់ :  កគបក់គង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  
  ឆ្្២ំ០១១ 
- បរញិ្្ញ បកត : កគបក់គង ឆ្្២ំ០០៦
- បរញិ្្ញ បកតរង: នផ្ក គណេនយ្យ  និង 
  ហិរញ្ញ វត្ថខុ  ឆ្្ ំ២០០២ 

 
បទ្ពិេសាធន:៍
- បេកមើ ការងារ េៅ ក្ខុង វស័ិយ ធនាោរ 
  រយៈេពល  ១៦ ឆ្្ ំ
- រាន តួនាទី្ ការងារ េោយ ចាប ់េផ្ើម ពី មសន្ី  
  សវករ  រហូត ដល់ កាលៃ យ ជា អ្ក កគប ់កគង 
  នផ្ក សវករ  េៅ ក្ខុង វស័ិយ មកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ ។

លោ្ ចរឹ្ ចនាថា

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកត ជាន ់ខ្ស់ :   កគបក់គង  ពាណិជ្ជកម្ម  
  ឆ្្ ំ២០១១
- បរញិ្្ញ បកត : កគបក់គង ពាណិជ្ជកម្ម  
  ឆ្្ ំ២០០9 
-  បរញិ្្ញ បកតរង :  គណេនយ្យ   ឆ្្ ំ២០០៥

បទ្ពិេសាធន:៍
- បេកមើ ការងារ េៅ ក្ខុង វស័ិយ ធនាោរ 
   រយៈេពល ២០ ឆ្្ ំ
- តួនាទី្ ចាប ់ពី  មសន្ី ឥណទាន រហូត កាលៃ យ េៅ  
  ជា ថ្្ក ់ដរឹកនា ំជាន ់ខ្ស់  ក្ខុង សា្ថ បន័ ធនាោរ  
  និង មកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ  ជា េកចើន ។

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
អភិវឌ្ឍន៍ អាជីវ្ម្ម និងទំនា្់ទំនង

លោ្ គីម សភុ័ក្ត្្



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ១១គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

លោ្ សុនិ សាលរ ៅត

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
ព័ត៌មានវិទយា

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកត : ពត័រ៌ានវទិ្យា ឆ្្២ំ០១១
- វគ្គបណ្ខុ ុះបណ្្លជំនាញជានខ់្ស់   
   េៅក្ខុង CBS MBWin ពី កបេទ្ស មថ  
   ឆ្្ ំ២០១៥

បទ្ពិេសាធន:៍
- ជា អ្ក អភវិឌ្ឍន ៍កម្មវធិី  Software េៅ ឆ្្ ំ
  ២០១០
- រាន បទ្ ពិេសាធន ៍ការងារ នផ្ក CBS  
   និង  MBWin  រយៈេពល  ៦ ឆ្្ ំ។

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
ប្រតិ្រត្ិត្រ

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកតជានខ់្ស់ : កគបក់គង  ឆ្្ ំ២០១៦ 
- បរញិ្្ញ បកត :  ធនាោរ  និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  
  ឆ្្ ំ២០១១  

បទ្ពិេសាធន:៍
- បាន  បេកមើ ការងារ េៅ ក្ខុង វស័ិយ ធនាោរ  
  រយៈ េពល ១២ ឆ្្ ំ
- រាន តួនាទី្ ជា កបធាន សាខា   កបធាន 
  នផ្ក ទ្ំនាក ់ទ្ំនង អាជីវកម្ម  និង កគបក់គង 
  នផ្ក កបតិបត្ិការ។

លោ្ លរឿន សម្បត្ិ



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ១២គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
ហានិភ័យ និងប្រតិ្រត្ិតាម

លោ្ ្ុន ថុង

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកតជានខ់្ស់: ធខុរកិចចេ  ឯកេទ្ស 
  កគបក់គង  ឆ្្ ំ២០១៥ 
- បរញិ្្ញ បកត: វទិ្យា សាសស្ េសដ្ឋកិចចេ ឯកេទ្ស   
   កគបក់គង សហកោស  ឆ្្ ំ២០១០ 
- បរញិ្្ញ បកតរង :  នីតិសាសស្  និង ភាសា
  បរេទ្ស  ឯកេទ្ស អបរ់ ំភាសាអងេ់គលៃស  
  ឆ្្ ំ២០១០ 
- វញិ្្ញ បនបកត :  Regulatory Compliance 
  ឆ្្ ំ២០១9 

បទ្ពិេសាធន:៍
- បេកមើ ការងារ ជា  មសន្ី ផ្ល់ ឥណទាន  និង 
   រហូត កាលៃ យ ជា អ្ក កគបក់គង នផ្ក ឥណទាន 
   រយៈ េពល  ៧ឆ្្ំ
- បាន បេកមើ ការងារ ជាមសន្ី មសន្ី ជាន ់ខ្ស់ 
  នផ្ក ហានិភយ័  និង កបតិបត្ិ តាម  េៅ ក្ខុង  
   វស័ិយ ហិរញ្ញ វត្ថខុ រយៈេពល  ៥ ឆ្្ ំ។ 

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
ធនធានមនុស្ស និងរដឋាបាល

អ្្នាង ផណ បសនីាង

ការសិកសា:
- វញិ្្ញ បនបកត: ការកគបក់គងធនធានមនខុស្ស
  ពី វទិ្យាសា្ថ នអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ំ២០១៨
- បរញិ្្ញ បកត : ធនាោរ  និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  
  ឆ្្ ំ២០១២
- វញិ្្ញ បនបកត: សាលាភាសា (IFL)  
  ឆ្្ ំ២០០9 

 
បទ្ពិេសាធន:៍
- បេកមើ ការងារ ក្ខុង វស័ិយ ធនធាន មនខុស្ស  
  និង រដ្ឋបាល  រយៈេពល ៨ ឆ្្ ំ េៅ ធនាោរ   
  និង មកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ ក្ខុង កសរុក ជា េកចើន  តួនាទី្ 
  ចាបព់ីមសន្ីធនធាន មនខុស្ស  និង រដ្ឋបាល  
     កបធានស្ីទ្ី កគបក់គង  នផ្ក ធនធាន មនខុស្ស  
  និង រដ្ឋបាល  និង ជា កបធាន នាយកោ្ឋ ន 
  ធនធាន មនខុស្ស  និង រដ្ឋបាល ។ 



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ១៣គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
លសវាអតិថិជន

អ្្នាង គង់ ហសានីន

ការសិកសា:
- បរញិ្្ញ បកត: រដ្ឋបាល ធខុរកិចចេ  ឆ្្ ំ២០០9 

បទ្ពិេសាធន:៍
-  បាន បេកមើ ការងារ  នផ្ក េសវាបេកមើ
  អតិថិជន  េៅ ក្ខុង វស័ិយ ធនាោរ រយៈេពល 
  ១៣ ឆ្្ ំ
- តួនាទី្ ចាបពី់ េបឡាធិការ  ទី្កបរឹកសា  និង 
  ទ្ីកបរឹកសា ជាន ់ខ្ស់ នផ្ក ហិរញ្ញ វត្ថខុ  និង ជា 
  កបធាន កគប ់កគង  នាយកោ្ឋ ន េសវាកម្ម       
  អតិថិជន ។ 

ប្រធាននាយ្ដ្ឋា ន
គណលនយ្យ និងហរិញ្ញវតថាុ

្ញ្្ញ  លៅ បសរីត្ន៍

ការសិកសា:
- CamEd Businese School ជំនាញ 
   គណេនយ្យករ  ACCA  ឆ្្ ំ២០១៧  ដល់ 
  បចចេខុប្បន្ 
- បរញិ្្ញ បកត :  ភាសា អងេ់គលៃស វទិ្យា សា្ថ ន 
  ភាសារ បរេទ្ស  ឆ្្ ំ២០១៥ 
- បរញិ្្ញ បកត: ធនាោរ និងហិរញ្ញ វត្ថខុ  
  ឆ្្ ំ២០១៤
- វញិ្្ញ បនបកត :  ភ្ាក ់ងារ េសវាកម្ម ពន្ធោរ
   ឆ្្ ំ២០១9 

 
បទ្ពិេសាធន:៍
- បេកមើ ការងារ ក្ខុង វស័ិយ មកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ  
  នផ្ក គណេនយ្យ  និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រយៈេពល    
  ៤ ឆ្្ ំ
- បេកមើ ការងារ ជា  សវនករ ឯករាជ្យរយៈេពល  
  ២ ឆ្្ ំ
-  បេកមើ ការងារ ក្ខុងវស័ិយអបរ់ភំាសា អងេ់គលៃស 
  រយៈេពល  ២ ឆ្្ ំ។



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ១៤គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

សាររ្រស់
នាយ្ប្រតិ្រត្ិ

ឆ្្ ំ២០២០     បាន បេងកើត ឱ្យ រាន ភាព មនិ ចបាស់លាស់    និង ឧបសគ្គឥទ្្ធិពល អវជិ្ជរាន ដ ៏េកចើន េៅេលើេសដ្ឋកិចចេ ជា សកល កដូ៏ចជា 
សករាប ់កបេទ្ស កម្ខុជា។  េោយសារ េមេរាគ រាត តបាត កូវដី-១9  បាន ចាប ់េផដើម េ�ើង េៅ ចខុង ឆ្្២ំ០១9  មខុន េគ េៅ ទី្កករុង វ ៉ហូាន ។ វបិត្ិ 
កូវដី-១9  េនុះ េករៅនតអំពីការគំរាម កំនហង សខុខខុរាលភាព ជា សកល  និង បាន សរាលៃ ប ់មនខុស្ស រាប ់លាននាក ់ វា បនន្ថម បាន ជៈ ឥទ្្ធិពល 
អវជិ្ជរាន ជា សកល េៅេលើ េសដ្ឋកិចចេ  ខាលៃ ងំ ជាង វបិត្ិ ហិរញ្ញ វត្ថខុ កាលពី ឆ្្២ំ០០៨េទ្ៀត ។    កំេណើ ន េសដ្ឋកិចចេ សកល ទ្ទ្ួល លទ្្ធផល 
អវជិ្ជរាន ដល់ េៅ ជាង  -៣%  េៅ ឆ្្ំ២០២០    ដូចោ្ េនុះ នដរ  សករាប់កបេទ្ស កម្ខុជា ទ្ទ្ួល បាន  -៣.១%  នដល េនុះ ជា តួេលខ 
អាកកក ់បំផខុត មនិ ធាលៃ ប ់រាន ចាប ់តាងំ ពី ឆ្្១ំ99៤ មក ។  

េសទៃើរ កគប ់វស័ិយ សំខាន់ៗ  េៅ ក្ខុង សមសឈាម ស្ូល េសដ្ឋកិចចេ ជាតិ   កតរូវ បាន រង ផល បុ៉ះពាល់ ជា ពិេសស នផ្ក េទ្សចរណ៍ បាន ធាលៃ ក ់ចខុុះ 
ជាង  ៨០%  េធៀប នរឹង ឆ្្ ំ២០១9  វស័ិយ សំណង់ អចលនកទ្ព្យ វាយនភណ្័ បាន ថយចខុុះ កបរាណ េលើស ពី ៣០%  កសបេពលនដល 
រាន ការ ធាលៃ ក់ ចខុុះ តកមរូវការ ទី្ផសារ    ជា  ពិេសស កបេទ្ស នាំចូល េៅ អឺរ ៉ខុប េោយសារ  បញ្្ហ កូវដី-១9  នា ំឱ្យ បណ្ដ  កបេទ្ស ទាងំេនាុះ កតរូវ 
បិទ្ខទៃប ់េដើម្ប ីកគបក់គង ការ រកីរាលោល ជំងឺ ឆលៃង មយួ េនុះ ។ 

សករាប ់កបេទ្ស កម្ខុជា    ក្ខុង វស័ិយ ធនាោរ   និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ ដំេណើ រការ កបកពរឹត្ េៅ េពញ មយួ ឆ្្ ំេៅ រាន េស្ថរភាព  េបើ េទាុះ ជា រាន ផល 
បុ៉ះពាល់ ជា អវជិ្ជរាន កេ៏ោ យ  េនុះ េោយសារ នត និយត័ករ  ធនាោរជាតិ   មន   កម្ខុជា  កដូ៏ចជា រាជរោ្ឋ ភបិាល បាន ោក ់េចញ នូវ រេបៀប   
និង េោល នេោបាយ ជា េកចើន   េដើម្ប ីកគបក់គង សកមបសកមរួល កបកប េោយ ភាព ហ្មតច់ត ់ នដល ក្ខុង េនាុះ េោល នេោបាយ សំខាន់ៗ  
ទាក់ទ្ង វស័ិយ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   និង ធនាោរ រាន ដូចជា ៖  ការផដល់ ហិរញ្ញ ប្បទាន ពិេសស ចំនួន ៥០លាន ដខុលាលៃ រ     ដល់ ធនាោរ អភវិឌ្ឍន ៍
ជនបទ្     និង កសិកម្ម   ការបេងកើត កម្មវធិី  Credit  Guarantee  (ធានាឥណទាន)  ការកាតប់ន្ថយ ពន្ធ កាតទ់្ខុក េលើ កមចេ ីទាងំ ក្ខុង   
និងេករៅ កសរុក   ការ អនខុញ្្ញ ត ឱ្យ រាន ការេរៀបចំ ឥណទាន េ�ើងវញិ     ការរ រឹតបណ្រឹ ង េលើ ការ នបងនចក ភាគលាភ េោយ េលើក ទ្រឹក ចិត្ ឱ្យ 
រាន ការវនិិេោគ បនន្ថម េ�ើងវញិ េដើម្ប ីពកងរឹង សមត្ថភាព ទ្ខុន  និង Liquidity ។ល។    ជាលទ្្ធផល ការបេញចេ ញ ឥណទាន ជា រមួ ទូ្ទាងំ 
កបេទ្ស រាន កំេណើ នកប រាណ ១ ៨%  ប៉ខុនន្ បាន ថយចខុុះ កបនហល  ១០%  េបើ េធៀប នរឹង ឆ្្ំ២០១9 ។      ចំនណកឯ ឥណទាន មនិ 
ដំេណើ រការ រាន ការេកើនេ�ើង ពី ឆ្្ ំចាស់  េពាលគឺ េកើន កបនហល  ៦៧%  ពី  ១.៧%  មកដល់  ២.៧២%  េៅ ឆ្្២ំ០២០  េនុះ េបើេទាុះជា 
រាន ការេរៀបចំ ឥណទាន េ�ើងវញិ ឱ្យ ដល់ អតិថិជន េៅ ក្ខុងវស័ិយ សរខុ បជិត ២៥ មខុឺន នាក់     សរារាកត នរឹង ទ្ំហំ ទ្រឹកកបាក ់កបនហល  
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៤ពាន ់លាន ដខុលាលៃ រ ក ៏េោយ ។ 

បញ្្ហ  កបឈម ដ ៏េកចើន េកើត េចញ ពី ជំងឺរាតតបាតកូវដី-១9 ឆ្្២ំ០២០   ជា ប៉ារ៉ានមក៉ត   ក្ខុងការ វាស់សទៃង ់បងា្ហ ញ លទ្្ធផល   និង សមត្ថភាព 
េឆលៃើយតប របស់ សហកោស     កករុមហ៊ខុន    អាជីវកម្ម  ថ្េតើ េៅ រកសា បាន នូវ លំនរឹង    និង និរន្រភាព មន កបតិបត្ិការ របស់ ខលៃួន បាន រ រឹងរា ំ
កកមតិណ្ ។   ជាកន់សដង ឆ្្២ំ០២០ េនុះ   សហកោស   កករុមហ៊ខុន   អាជីវកម្ម  ក្ខុង កសរុក មយួចំនួន បាន បង្ំចិត្ ផ្អា ក ជា បេណ្ដ ុះ អាសន្ 
ទាងំ កសរុង     ឬ មយួនផ្ក មន កបតិបត្ិការ តាមរយៈ  ការកាតប់ន្ថយ បខុគ្គលិក  កបាកេ់បៀវត្ស  កបាក ់បំណ្ច ់ ឬ អត្ថកបេោជន ៍េផ្សងៗ ។ល។ 

េោយន�កសករាប់កគរឹុះសា្ថ នមកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ    រ ៉ោ៉ូល់   រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភីអិលសខុី     េៅ នត អាចបន្ រកសា បាន នូវទ្ស្សនៈ វស័ិយ  
េបសកកម្ម កដូ៏ចជា កបតិបត្ិការ របស់ខលៃួន  េហើយ េលើស ពីេនុះ េៅេទ្ៀត  រកសា បាន នូវ កំេណើ ន  េបើ េទាុះជា មនិ បាន ដូច នរឹង នផនការ េកោង 
ទ្ខុក កបចា ំឆ្្ ំទាងំ កសរុង ក ៏េោយ ។   សរ្ាធ ឥណទាន ទ្ទ្ួល បាន កំេណើ ន កបរាណ  ៨%   ខណៈ េពល នដល កបាក ់ចំណូល ក ៏បាន េកើន 
េ�ើង កបហាក ់កបនហល៨%  ដូចោ្ េបើ េធៀប នរឹង ឆ្្២ំ០១9 ។ 

េោយន�ក ចំនួន គណនី អតិថិជន បាន េកើនេ�ើង គួរ ឱ្យ កត់សំោល់ កបរាណ  ៧០%      នដល េនុះ ញខុ ំងឱ្យ ទ្ំហំ ឥណទាន ជា មធ្យម 
សករាប់ អតិថិជន រ្ាក់ៗ ធាលៃ ក់ចខុុះ ពី កបរាណ  ៧ពានដ់ខុលាលៃ រ  មក កតរឹម  ៤ពាន់ ដខុលាលៃ រ  េៅ ឆ្្២ំ០២០   នដល េនុះ ជា នផ្កមយួ មន នផនការ 
កគបក់គង ហានិភយ័ ឥណទាន ឱ្យ កាន ់នត កបេសើរ េ�ើង ។ 

េោយ េមើល េ�ើញ ពី វបិ ត្ិកូវដី-១9រាន ទ្ំហំ ធំេធង បណ្ដ ល ឱ្យ ជៈឥទ្្ធិពល អវជិ្ជរាន េលើ កគប ់វស័ិយ ទាងំ េសដ្ឋកិចចេ សកល     កដូ៏ចជា 
ក្ខុងកបេទ្ស កគរឹុះសា្ថ នមកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ     រ ៉ោ៉ូល់   រ៉ាយកករូ   ហាវា យននន  ភអីិលសខុី      រាន េរាទ្នភាព នដល អាច រកសា ជំហាន របស់ខលៃួន  
េពាលគឺ សេកមច េោលេៅ ជា រួម បាន កបនហល ៥០%   មន នផនការ សករាប់កបចាំឆ្្ំ   ។ ទាងំេនុះ ក ៏េោយ សារ ការ េបដជាញា  ចិត្  និង 
ការសហការ របស់ បខុគ្គលិក ទាំងអស់ ក៏ដូចជា គណៈកគបក់គ ងក្ខុងការសកមបខលៃួន តាម កាលៈេទ្សៈ     និង រាន ភាពបតន់បន បាន លអា  
និង ទាន ់េពលេវលា ។  

ជាទ្ី បញចេប ់ តាងនាមឱ្យកករុម កបរឹកសា ភបិាល  គណៈកគបក់គងរបស់ កគរឹុះសា្ថ ន       ខញាខុ ំ សូម វាយតំមល ខ្ស់ ចំេពាុះ លទ្្ធផល កបចាឆ្ំ្២ំ០២០  
េហើយសង្ រឹម     និង េជឿជាក ់ោ៉ងមខុតរា ំថ្  កគរឹុះសា្ថ ន នរឹង បន្ អនខុវត្ន ៍នផនការ អាជីវកម្ម សករាប ់ឆ្្ ំបនាទៃ បឱ់្យ បាន សេកមច េជាគជយ័  
កសបតាម បរបិទ្  និង បរោិកាស េសដ្ឋកិចចេ  និង សង្គមកិចចេ  កបកប េោយ ភាពឈាលៃ សមវ  និង កបសិទ្្ធិភាព ខ្ស់ ។ 

សូមអរគខុណ !
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រចនាសម្័ន្ធ

កករុមកបរឹកសាភបិាល

ភាគទ្ខុនិក

នាយកកបតិបត្ិ

នាយកោ្ឋ នធនធានមនខុស្ស 
និង រដ្ឋបាល

ជំនួយការរដ្ឋបាល

បខុគ្គលិកេបើកបរ 
និងបខុគ្គលិកអនាមយ័

កំបូល
បខុគ្គលិកអនាមយ័

នាយកោ្ឋ នេសវាអតិថិជន

កបធាននាយកោ្ឋ ន
ធនធានមនខុស្ស និង រដ្ឋបាល

នាយកោ្ឋ នគណេនយ្យ 
និងហិរញ្ញ វត្ថខុ

កបធាននាយកោ្ឋ ន
គណេនយ្យ និងហិរញ្ញ វត្ថខុ

កបធានកករុមគណេនយ្យ

គណេនយ្យករ

កំបូល
កបធានកករុមេបឡា

េបឡាធិការនិី

កបធាននាយកោ្ឋ ន
េសវាអតិថិជន

មសន្ីនផ្កលក់

េបឡាធិការនិី

កបធានរដ្ឋបាលឥណទាន 
និងេោុះកសាយបំណខុ ល

មសន្ីជំនាញរដ្ឋបាលឥណទាន 

និងេោុះកសាយបំណខុ ល
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គណៈករា្ម ធិការ
> គណៈករា្ម ធិការសវនកម្ម 
> គណៈករា្ម ធិការកគបក់គងហានិភយ័ 
> គណៈករា្ម ធិការកបតិបត្ិ

កបធាននាយកោ្ឋ ន
កបតិបត្ិការ

កបធានមសន្ីផ្ល់ឥណទាន

នាយកោ្ឋ នទី្ផសារ នាយកោ្ឋ នកបតិបត្ិការ

មសន្ីជំនាញផ្ល់ឥណទាន

មសន្ីផ្ល់ឥណទាន

នាយកោ្ឋ នពត័រ៌ានវទិ្យា

កបធាននាយកោ្ឋ ន
ទ្ីផសារ

មសន្ីទ្ីផសារជានខ់្ស់

កបធានមសន្ីផដល់ឥណទាន
មសន្ីជំនាញផដល់ឥណទាន
មសន្ីផដល់ឥណទាន

កបធាននាយកោ្ឋ នអភវិឌ្ឍអាជីវកម្ម  
និងទ្ំនាកទ់្ំនង

នាយកោ្ឋ នអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីីវកម្ម 
និងទ្ំនាកទ់្ំនង

មសន្ីទ្ំនាកទ់្ំនងជានខ់្ស់

កំបូល
កបធានសាខា

មសន្ីជំនាញផដល់ឥណទាន

មសន្ីផដល់ឥណទាន

កបធានមសន្ីផ្ល់ឥណទាន

មសន្ីពត័រ៌ានវទិ្យា

កបធាននាយកោ្ឋ ន
ពត័រ៌ានវទិ្យា

កបធាននាយកោ្ឋ នហានិភយ័ និងកបតិបត្ិតាម

  នាយកោ្ឋ នហានិភយ័ និងកបតិបត្ិតាម

មសន្ីជំនាញនផ្កហានិភយ័

មសន្ីជំនាញនផ្កហានិភយ័ជានខ់្ស់

មសន្ីសវនកម្មមផទៃក្ខុងជានខ់្ស់

នាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផទៃក្ខុង

កបធាននាយកោ្ឋ ន
សវនកម្មមផទៃក្ខុង
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កគរឹុះ សា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ    រ ៉ោ៉ូល់   រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី  ផ្ល់ ជូន នូវ ជេកមើស សំបូរ នបប    ជា មយួ ផលិតផល កមចេ ីដ ៏េពញ និយម    
នដល េលាក អ្ក កតរូវការ   ផលិតផលកមចេទីាងំ9 បចចេខុប្បន្រានដូចជា៖
១. កមចេ ីទ្ិញ រថយន្ 
េលាក អ្ក នរឹង កាលៃ យ ជា រាចេ ស់ រថយន្ ក្ខុង ក្ី កសមម   េោយ កោន ់នត បំេពញ លក្ខណ្ េស្ើ សខុំ ងាយ ៗ   ។  កគរឹុះ សា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  
រ៉ាយកករូ    ហាវា យននន    ភអីិលសខុី  ផ្ល់ ជូន នូវ កមចេ ីទិ្ញ រថយន្  ដ ៏លអា បំផខុត ជា មួយ នរឹង លក្ខណ្ ពិេសស  និង រាន លក្ណៈ កបកួត 
កបនជងជាមយួលក្ខណ្ ងាយៗ ៖ 
-  ទ្ំហំ កមចេ ីរហូត ដល់  ៥០,០០០ ដខុលាលៃ រ  (ឬ  ២០០  លាន េរៀល ) 
-   អាច ទ្ិញ រថយន្ ថ្មី  ឬ មយួ ទ្រឹក  េៅ ឃ្លៃ ងំ ណ្ មយួ ក ៏បាន 
-   កបាក ់កមចេ ីផ្ល់ ជូន រហូត ដល់  ១០០% 
-   កាតកគី េកកាម េឈា្ម ុះ អតិថិជន ផ្ទៃ ល់ 
-   រយៈ េពល បង ់រលំស់ រហូត ដល់  ៦០ នខ  ឬ  ៥ ឆ្្ ំ
-   អកតា ការ កបាក ់ទាប 
-   មនិ រាន កទ្ព្យ ធានា 
-   ការ អនខុមត័ ឆ្ប ់រហ័ស បំផខុត 
-   តកមរូវ ការ ឯកសារ រាន ភាព ងាយ កសរួល 

២ .  កមចេបីខុគ្គល 
ក្ី កសមម៉ របស់ េលាក អ្ក នរឹង កាលៃ យ ជា ការ ពិត !  សករាប ់អតិថិជន     នដល រាន ចំណូល ជា កបាក ់េបៀវត្ស នដល រាន បំណង ទិ្ញ សរាភា រៈ 
េផ្សងៗ  និង េកបើ កបាស់ ទូ្ េៅ ដូចជា ៖  ម៉ូតូ  េកគឿង  សងា្ហ រ រឹម   ទូ្រស័ពទៃ   ទូ្រទ្ស្សន ៍ និង េកគឿង េអ�ិចកតរូនិច េផ្សងៗ  ចំណ្យ េលើ ការ សិកសា  
េសវា ពយាបាល   េរៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍   ។ ល ។   ជា មយួ កមចេ ីបខុគ្គល   របស់ កគរឹុះ សា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន   ភអីិលសខុី  
អាច បំេពញ តកមរូវការ េលាក អ្ក បាន !
លក្ខណ្ ងាយ ៗ  ៖ 
-   ទ្ំហំ កបាក ់កមចេ ីរហូត ដល់  ៦  ដង មន កបាក ់នខ  ឬ  ១០,០០០  ដខុលាលៃ រ 
-   អ្ក ស្ាក ់េៅ ផទៃុះ ជួល ក ៏អាច ខចេី បាន 
-   មនិ ចា ំបាច ់រាន អ្ក ធានា 
-   រយៈ េពល រហូត ដល់  ៣៦ នខ 
-   មនិ តកមរូវ ឱ្យ រាន កទ្ព្យ ោក ់ធានា 
-   ការ អនខុមត័ ឆ្ប ់រហ័ស បំផខុត 

៣ .  កមចេ ីបនាទៃ ន ់
សករាប ់អថិតិជន នដល រាន តកមរូវ ការ សាច ់កបាក ់ឆ្ប ់រហ័ស   និ ងក្ខុង រយៈ េពល ខលៃី ដូចជា ៖ការេផទៃរ សិទ្្ធិ េលើ អចលន កទ្ព្យ  ឬការទូ្ទាត ់
កិចចេ សនយា ។ ល ។  
លក្ខណ្ ងាយៗ ៖ 
-   ខចេី បាន រហូត ដល់  ២០០,០០០  ដខុលាលៃ រ 
-   អនខុមត័ ឆ្ប ់រហ័ស បំផខុត 
-   លក្ខណ្ ងាយកសរួល 
-   កទ្ព្យ បញ្ចេ ំ អាច ជា បលៃង ់រ រឹង  ឬ បលៃង ់ទ្ន ់
-   ោ្ម ន ការ ពិនយ័ ចំេពាុះ ការ បង ់ផ្្ច ់មខុន 
-   បង ់ នត ការ កបាក ់កបចា ំនខ 

្លតិ្ល
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៤.  កមចេ ីអាជីវកម្ម ខ្ាត តូច 
សករាប ់េលាក អ្ក នដល រាន េោល បំណង ចង ់ពកងីក អាជីវកម្ម នដល រាន កសាប ់       និង សករាប ់អ្ក រាន បទ្ ពិេសាធន ៍ចង ់បេងកើត 
អាជីវកម្ម ថ្មី ។  កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី  ផ្ល់ ជូន នូវ កមចេ ីអាជីវកម្ម ជា មយួ លក្ខណ្ ងាយ ៗ  ៖ 
-   ខចេី បាន រហូត ដល់  ៥០,០០០ ដខុលាលៃ រ
-   រយៈ េពល រហូត ដល់  ៦ឆ្្ ំ
-  មនិ ចា ំបាច ់រាន អ្ក ធានា 
-   ោ្ម ន ផទៃុះ ផ្ទៃ ល់ ខលៃួន ក ៏អាច ខចេី បាន 
-   នបប បទ្ ខចេី ងាយ កសរួល 
-   អកតា ការ កបាក ់ទាប សមរម្យ 

៥.  កមចេ ីខ្ាត តូច បំផខុត 
សករាប ់អាជីវករ ខ្ាត តូច នដល កំពខុង កបកប អាជីវកម្ម េៅ ផទៃុះ  េៅ តាម ទី្ផសារ   ឬ ទី្ កបជខុំ ជន ។ 
លក្ខណ្ ងាយៗ ៖ 
-   ខចេី បាន រហូត ដល់  ១,៥០០  ដខុលាលៃ រ 
-   រយៈ េពល  ១២ នខ 
-  តកមរូវ ការ ឯកសារ រាន ភាព ងាយ កសរួល 
-   អកតា ការ កបាក ់ទាប សមរម្យ 

៦.  កមចេ ីលំេៅ ោ្ឋ ន 
សករាប ់អថិតិជន នដល រាន បំណង ចង ់ ជួស ជខុល  នក លមអា  សាង សង ់ផទៃុះ  ឬ  ទ្ិញ ដី សករាប ់រស់ េៅ   ។ ល ។ 
លក្ខណ្ ងាយៗ ៖ 
-   ខចេី បាន រហូត ដល់  ២០,០០០  ដខុលាលៃ រ 
-   រយៈ េពល  ៣៦ នខ  ឬ  ៣ ឆ្្ ំ
-   តកមរូវ ការ ឯកសារ រាន ភាព ងាយ កសរួល 

៧.  កមចេ ីទ្ិញ កង ់បី 
ចង់ កបកប មខុខ របរ រត ់ម៉ូតូ កងបី់  នត ខវាុះ ថវកិារ នមន េទ្ ?  កខុំ បារមភា េទ្ៀត អី ! ជា មយួ កមចេ ីទ្ិញ ម៉ូតូ កង ់បី ពី កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ    រ ៉ោ៉ូល់  
រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន   ភអីិលសខុី  េោយ េលាក អ្ក កោន ់នត រាន កបាក ់ផ្ទៃ ល់ ខលៃួន កតរឹម នត   ២០%   េលាក អ្ក នរឹង កាលៃ យ ជា រាចេ ស់ កង ់បី ភាលៃ មៗ 
ជា មយួ លក្ខណ្ ដូច ខាង េកកាម ៖ 
-   ទ្ំហំ កមចេ ីរហូត ដល់  ៣,០០០  ដខុលាលៃ រ 
-   កាត កគី េកកាម េឈា្ម ុះ អតិថិជន ផ្ទៃ ល់ 
-   រយៈ េពល បង ់រលំស់ រហូត ដល់  ៣៦ នខ 
-   តកមរូវ ការ ឯកសារ រាន ភាព ងាយកសរួល 

៨.  កមចេ ីកករុម ធានា 
សករាប់ អ្ក នដល មនិ អាច ោក ់អចលនកទ្ព្យ ជា លក្ណៈ បខុគកល។    អថិតិជន អាច បេងកើត ជា កករុម មយួ នដល រាន សរាជិក ចាប ់ពី ៣ 
នាក ់ រហូត ដល់  ៥ នាក ់ េហើយ េធវាើ ការ ធានា ោ្ ជា កករុម  ជា មយួ លក្ខណ្ ដូច ខាង េកកាម ៖ 
-   ទ្ំហំ កមចេ ីបាន រហូត េៅ ដល់  ៧៥%  មន តមមលៃ កទ្ព្យ ធានា 
-   សរាជិក ទាងំ អស់ កតរូវ រាន ចំណូល ចបាស់ លាស់ 
-   សរាជិក កករុម កតរូវ រស់ េៅ ក្ខុង មូល ោ្ឋ ន នត មយួ 
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9.  កមចេ ីឆ្លៃ ត មវ 
កោន ់នត រាន បណ័្ណ សរាជិក  ប.ស.ស    (របប សន្ិសខុខ សង្គម )    ក ៏អាច េស្ើ កមចេ ីបាន ពី កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ    រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  
ហាវា យននន   ភអីិលសខុី  បាន នដរ   ជា មយួ លក្ណៈ ពិេសសៗ ដូច ខាង េកកាម ៖ 
-   ទ្ំហំ កមចេ ី ចាប ់ពី  ៥០០ ដខុលាលៃ រ  រហូត ដល់  ១,៥០០  ដខុលាលៃ រ 
-   អ្ក េៅ ផទៃុះ ជួល ក ៏អាច ខចេី បាន នដរ 
-   មនិ បាច ់រាន អ្ក ធានា   ឬ កទ្ព្យ ធានា 
-   រយៈ េពល រហូត ដល់  ២៤ នខ 
-   អនខុមត័ ឆ្ប ់រហ័ស បំផខុត 
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២០១៥      ២០១៦      ២០១៧      ២០១៨    ២០១9     ២០២០

១០០%

9០%

៨០%

៧០%

៦០%

៥០%

៤០%

៣០%

២០%

១០%

០%

៥

៤

៣

២

១

០

៤.០
៤.១ ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៣

កកមតិ មន ការ េពញ ចិត្ របស់ អតិថិជន កតរូវ បាន វាស់ នវង ជា េរៀង រាល់ នខ ចំេពាុះ អតិថិជន នដល មក ទ្ទ្ួល   និង េបើក កបាក ់កមចេ ី។ ប៉ារ៉ានមក៉ត 
ចំនួន  ៥  គឺ ៖ 
១.  ការ ផដល់ ពត័ ៌រាន ចបាស់លាស់ 
២.  ការ បក កសាយ  និង េោុះ កសាយ ចម្ងល់ អតិថិជន 
៣.  ការ រសួ រាយ រាក ់ទាក ់
៤.  ការ េោរព  និង េទ្ៀង ទាត ់េពល េវលា 
៥.  ចំេណុះ ដរឹង អំពី  ផលិតផល ឥណទាន 
កតរូវ បាន ោក ់ឱ្យ អតិថិជន ផដល់ ពិនទៃខុ នដល ទាប បំផខុត  គឺ ចាប ់ពី  ១  រហូត ដល់  ៥ ពិនទៃខុ នដល ជា កកមតិ មន ការ េពញ ចិត្ បំផខុត ។  ទ្កមង ់បំេពញ 
សករាប ់ការ វាយ តមមលៃ នដល រាន ទាងំ នបប  Qualitative  និង Quantitative   Feedback  កតរូវ បាន ផដល់ ជូន នូវ អតិថិជន េដើម្ប ីបេញចេញ 
េោបល់  និង ផដល់ ពិនទៃខុ  ។  ជា េរៀង រាល់ នខ  គណៈ កគប ់កគង បាន យក ចិត្ ទ្ខុក ោក ់ខ្ស់ ក្ខុង ការ កតរួត ពិនិត្យ េកបៀប េធៀប  និង នក តកមរូវ រាល់ 
បញ្្ហ  កងវាុះ ខាត  េដើម្ប ីឱ្យ កបាកដ ថ្ កកមតិ េសវាកម្ម ទាងំ អស់ កតរូវ បាន រកសា   និង ឱ្យ កាន ់នត កប េសើរ ពី កោ មយួ េៅ កោ មយួ ។ 

ជាក ់នសដង  លទ្្ធផល មន ការ វាស់ សទៃង ់ជា មធ្យម កបចា ំឆ្្ ំ  នដល បាន មក ពី ការ បូក បញចេូ ល មធ្យម ភាគ កបចា ំនខ  េយើង េ�ើញ ថ្ ចាប ់ពី ឆ្្ ំ 
២០១៥  នដល ជា ឆ្្ ំមន កបតិបត្ិការ ដំបូង របស់ កគរឹុះសា្ថ ន  រហូត ដល់ ឆ្្ ំ២០២០  កគរឹុះសា្ថ ន ទ្ទ្ួល បាន ការ េពញ ចិត្ េកើន េ�ើង ពី មយួ ឆ្្ ំ
េៅ មយួ ឆ្្ ំ រហូត ដល់  ៤.៣/៥  ឬ  ៨៦%  សករាប ់ពីរ ឆ្្ ំបន្ បនាទៃ ប ់ោ្  គឺ ២០១9  និង ២០២០ ។ 

លសវា្រលបមើអតិថិជន

តារាងសទៃងម់តិមនការេពញចិត្
ជាមធ្យមរបស់អតិថិជនពី ឆ្្២ំ០១៥-២០២០
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មករា     កខុមភាៈ     មនីា     េមសា     ឧសភា     មថិខុនា     កកកោ     សីហា     កញ្្ញ      តខុលា     វច្ិិកា     ធូ្

មករា     កខុមភាៈ     មនីា     េមសា     ឧសភា     មថិខុនា     កកកោ     សីហា     កញ្្ញ      តខុលា     វច្ិិកា     ធូ្

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមរបស់មសន្ីឥណទាន
ក្ខុងការផ្ល់ពត័រ៌ានចបាស់លាស់

ឆ្្២ំ០២០

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមរបស់មសន្ីឥណទាន
ក្ខុងការេោុះកសាយបញ្្ហ  និងកបរឹកសាេោបល់

ឆ្្២ំ០២០

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

៤.៥

៤.៤

៤.៣

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៣.៨

៤.២

៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២

៤.១ ៤.១

៤.០ ៤.០

៤.៣ ៤.៣ ៤.៣

៤.២ ៤.២

៤.១ ៤.១៤.១ ៤.១ ៤.១ ៤.១

៤.០ ៤.០

៣.9

៤.៥

៤.៤

៤.៣

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៣.៨
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មករា     កខុមភាៈ     មនីា     េមសា     ឧសភា     មថិខុនា     កកកោ     សីហា     កញ្្ញ      តខុលា     វច្ិិកា     ធូ្

មករា     កខុមភាៈ     មនីា     េមសា     ឧសភា     មថិខុនា     កកកោ     សីហា     កញ្្ញ      តខុលា     វច្ិិកា     ធូ្

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមភាពរស់រាយរាកទ់ាក់
របស់មសន្ីឥណទានចំេពាុះអតិថិជន

ឆ្្២ំ០២០

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមរបស់មសន្ីឥណទាន
ក្ខុងការេោរពេពលេវលាណ្តជ់ួប

ឆ្្២ំ០២០

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

៤.៥

៤.៤

៤.៣

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៣.៨

៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២

៤.៣ ៤.៣ ៤.៣ ៤.៣ ៤.៣

៤.៤

៤.៥

៤.៤

៤.៣

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៣.៨

៤.៣ ៤.៣ ៤.៣ ៤.៣

៤.៤ ៤.៤

៤.២ ៤.២ ៤.២ ៤.២៤.២

៤.១
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មករា     កខុមភាៈ     មនីា     េមសា     ឧសភា     មថិខុនា     កកកោ     សីហា     កញ្្ញ      តខុលា     វច្ិិកា     ធូ្

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមរបស់មសន្ីឥណទាន
េៅេលើចំេណុះដរឹង និងវជិា្ជ ជីវៈចបាស់លាស់

ឆ្្២ំ០២០

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

៤.៥

៤.៤

៤.៣

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៣.៨

ការ សទៃង ់មតិ េៅេលើ កកមតិ មន ការ េពញ ចិត្ ពី សំណ្ក ់អតិថិជន នដលទ្ទ្ួល បាន កបាក ់កមចេ ីកបចានំខ កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង ជា កបចា ំ      និង 
េទ្ៀងទាត ់។   ការផ្ល់ ពិនទៃខុ  កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង ចំេពាុះ នផ្ក សំខាន ់ៗ  ចំនួន  ០៤ គឺ ៖  េករ ្ិ៍ េឈា្ម ុះ របស់ កគរឹុះ សា្ថ ន  ផលិតផល  ការ េជឿ ទ្ខុក ចិត្  
និង បរោិកាស  / េសវាកម្ម បេកមើអតិថិជន  េោយ ក្ខុង េនាុះ ពិនទៃខុ ៥ ជា ចំនួន ពិនទៃខុ  នដល ធំ បំផខុត  និង រឯីពិនទៃខុ ១ ជា ចំនួន  ឬ កកមតិ េពញ ចិត្ 
ទាប បំផខុត ។  ជា លទ្្ធផល ឆ្្ ំ២០២ ០ កគរឹុះសា្ថ ន ទ្ទ្ួល បាន ពិនទៃខុ ជា មធ្យម កប ចាំ ឆ្្ំ ៤.១   ឬេស្មើ នរឹង ៨១.៦9% ។  ជាង េនុះ េៅ េទ្ៀត 
ចំណខុ ច នដល គួរ ឱ្យ កត់ សរា្គ ល់ ចំនួន ០២ គឺ  ការេជឿ ទ្ខុក ចិត្ ទ្ទួ្ល បាន  ៨៤%  ឬ ៤.២ ពិនទៃខុ     និង បរោិកាស / េសវាកម្ម ទ្ទ្ួល បាន  
៨៦%  ឬ ៤.៣ ពិនទៃខុ ។  

មករា      កខុមភាៈ       មនីា       េមសា    ឧសភា     មថិខុនា    កកកោ     សីហា     កញ្្ញ       តខុលា      វចិ្ិកា       ធ្ូ

តារាងសទៃងម់តិជាមធ្យមរបស់កគរឹុះសា្ថ នមកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ រ ៉ោ៉ូល់ 

រ៉ាយកករូ ហាវា យននន ភអីិលសខុី

ឆ្្២ំ០២០

េករ ្ិ៍េឈា្ម ុះរបស់កគរឹុះសា្ថ ន

៨១.៨៣% ៨១.៨៥% ៨០.៦៧% ៧9.១១% ៨២.០៧% ៨១.០៥% ៧9.៧៥% ៨១.៨9% ៨២.១៤% ៨៤.០៣% ៨៨.៨៨% ៨៣.០៥%

ផលិតផល ការេជឿទ្ខុកចិត្ បរោិកាស/េសវាកម្ម េផ្សងៗ

*សរា្គ ល់៖ ពិនទៃខុសទៃងម់តិខ្ស់បំផខុតគឺ ៥

៤.១

៤.៣

៤.២

៤.០

៣.9

៤.១

៤.៣

៤.១

៤.០

៣.9

៤.២

៤.២

៤.១

៣.9

៣.៨

៤.០

៤.២

៤.០

៣.9

៣.៧

៤.២

៤.៣

៤.៣

៣.9

៣.៨

៤.១

៤.២

៤.១

៤.០

៣.9

៤.០

៤.២

៤.១

៣.9

៣.៧

៤.២

៤.៣

៤.១

៤.០

៣.9

៣.9

៤.៣

៤.៤

៤.១

៣.៨

៤.៣

៤.៥

៤.៣

៤.១

៣.9

៤.១

៤.៤

៤.២

៤.១

៤.០

៤.២

៤.៣

៤.១

៤.១

៤.០
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ត្របគ្រ់បគងហានិភ័យ
នាយកោ្ឋ ន ហានិភយ័  និង កបតិបតិ្តាម បាន បន្ ការងារ ោ៉ង សកម្ម េៅ ឆ្្២ំ ០២០     ក្ខុងកា រធានា នូវ ការ កគប ់កគង ហានិភយ័  កបពន័្ធ 
កតរួត ពិនិត្យ មផទៃ ក្ខុង  និង ការកបតិបត្ិ តាម ចបាប់ ប្បញ្ញ  តិ្    េដើម្ប ីការពារ ផល កបេោជន ៍ដល់ កគប ់ភាគី ពាក ់ពន័្ធ។   ខាង េកកាម េនុះ គឺ ជា 
លទ្្ធផល សំខាន់ៗ  ក្ខុង ចំេណ្ម លទ្្ធផល ជា េកចើន េផ្សង េទ្ៀត ៖

១.  ការ កតរួត ពិនិត្យ េ�ើង វញិ  និង េធវាើ បចចេខុប្បន្ កម្ម េៅ េលើ បញ្ជ ី មន កាតពវា កិចចេ កបតិបត្ិ តាម 
េដើម្ប ីធានា បចចេខុប្បន្ ភាព ពត័ ៌រាន អំពី ការ នក នកប មន តកមរូវ ការ ចបាប ់ប្បញ្ញ ត្ិ ទាងំ ឡាយ  នាយកោ្ឋ ន ហានិភយ័     និង កបតិបត្ិ តាម បាន 
េស្ើរ ដល់ កគប ់នាយក ោ្ឋ ន ទាងំ អស់ នដល ជា នាយកោ្ឋ ន ជំនាញ េៅ តាម  និយតករ របស់ ខលៃួន  ឱ្យ កតរួត ពិនិត្យ និង េធវាើ បចចេខុប្បន្ កម្ម េៅ េលើ 
បញ្ជ ី រមួ នដល េៅ ថ្   បញ្ជ ី មន កាតពវា កិចចេ កបតិបត្ិ តាម  េដើម្ប ីឱ្យ េយើង រាន របូ ភាព រមួ មយួ អំពី កាតពវាកិចចេ កបតិបត្ិ តាម នដល ជា នផ្ក មយួ 
មន ការ េធវាើ កបតិបត្ិ ការ អាជីវកម្ម  ក្ខុង ការ ធានា នូវ មខុខងារ កបតិបត្ិតាម  តរាលៃ ភាព  និង អភបិាល កិចចេ លអា ។ 

២.  ការ កតរួត ពិនិត្យ េ�ើង វញិ  និង នក នកប េៅ េលើ េោល នេោបាយ ឥណទាន  
េយើង បាន យក ចិត្ ទ្ខុក ោក ់ោ៉ង សកម្ម េៅ េលើ រាល់ ការ ផ្លៃ ស់ ប្ូរ នានា ដូច ជា  បរោិ កាស អាជីវកម្ម ក្ខុង បរបិទ្ មន ជម្ង ឺកូវដី-១9  កបពន័្ធ 
កតរួត ពិនិត្យ មផទៃក្ខុ  ង  និង តកមរូវ ការ របស់ និយតក រ កសបេពល នដល េយើង កំពខុង អនខុវត្ យខុទ្្ធសាសស្ ពកងីក អាជីវកម្ម      និងការ  កគ បក់គ ង 
ហានិភ័ យឥ ណទា ន  គឺ េយើង បាន េធវាើ ការ កតរួត ពិនិត្យ េោលនេោបាយ បចចេខុប្បន្     ជាពិេសស េោល នេោបាយ ឥណទាន នដល ជា 
េោល ន េោបាយ ដ ៏សំខាន ់មយួ   នដល តកមរូវ ឱ្យ រាន ការ កតរួត ពិនិត្យ រមួ ោ្ ជា លក្ណៈ សខុី ជេករៅ ពី កគប ់នាយកោ្ឋ ន ពាក ់ពន័្ធ មខុន េពល 
ោក ់ឱ្យ អនខុវត្ ។  ការ នក នកប ជា សារវន័្ រាន ជា អាទ្ិ៍ ៖  
-   ការ ផ្លៃ ស់ ប្ូរ កទ្ព្យ ធានា  ឬ ការ េស្ើ សខុំ ដក កទ្ព្យ ធានា េៅ ក្ខុង ការ អនខុវត្ កិចចេ សនយា ឥណ ទាន 
-   កបតិភូកម្ម េលើ សិទ្្ធិ អំណ្ច ក្ខុង ការ ផ្ល់ ឥណទាន សករាប ់នាយកោ្ឋ ន កបតិបត្ិការ      និង នាយកោ្ឋ ន អភវិឌ្ឍន ៍អាជីវកម្ម  និង 
    ទ្ំនាកទ់្ំនង 
-    បេងកើត េោល ការណ៍ នណនា ំអំពី ការ េរៀប ចំ បំណខុ ល េ�ើង វញិ ក្ខុង កំ�ខុង េពល មន ការ រកី រាល ោលមន ជម្ង ឺកូវដី - ១9 
-    េធវាើ បចចេខុប្បន្ភាព នូវ កមចេ ីអាជីវកម្ម ខ្ាត តូច 
-    លក្ខណ្ តកមរូវ សករាប ់អាណ្ ពយាបាល របស់ កមចេ ីឆ្លៃ ត មវ 
-    កបាក ់ចំណូល សខុទ្្ធ អប្បបររា  សករាប ់កម្មករ េរាង ចកក 
-    កំណត ់អនខុបាត អតិបររា  សករាប ់គណនា កបាក ់ចំណូល អាជីវកម្ម 
-    េធវាើ បចចេខុប្បន្ ភាព នូវ កមចេ ីកករុម ធានា 
-    ការ វាយ តំមល នត មយួ នាក ់សករាប ់បខុគ្គលិក ផ្ល់ កបាក ់កមចេ ីដល់ អតិថិជន នដល រាន ហានិភយ័ ទាប 

៣.  ការ េធវាើ ទ្ំេនើប កម្ម េលើ កម្មវធិី កំព្យទូ្រ័ េដើម្ប ីោ ំកទ្ ដំេណើ រ ការ ផ្ល់ ឥណទាន 
េដើម្ប ីេធវាើ ទ្ំេនើប កម្ម ក្ខុង ដំេណើ រ ការ ផ្ល់ កបាក ់កមចេ ី កាត ់បន្ថយ កំហខុស ឆ្គង បងក េោយ បខុគ្គលិក          និង ពេនលៃឿន ដំេណើ រ ការ ក្ខុង ការ ផ្ល់ 
ឥណទាន ជូន ចំេពាុះ េសចក្ី កតរូវ ការ របស់ អតិថិជន ឱ្យ ឆ្ប ់រហ័ស  នាយកោ្ឋ ន ហានិភយ័     និង កបតិបត្ិ តាម បាន េធវាើ ការ បចចេខុប្បន្ភាព 
េលើ កបពន័្ធ  ដត ហវាលៃូ   (“Doc . Flow ”)  បញ្ជ ីរ  ឯកសារ ឥណទាន  (“Checklist”)  ជា ពិេសស បាន បេងកើត នូវ កម្ម វធិី វភិាគ ឥណទាន  (“Fi

-nancial  Analysis”)  សករាប់ នាយកោ្ឋ ន កបតិបតិ្ការ    និង នាយកោ្ឋ ន អភិវឌ្ឍន៍ អាជីវកម្ម    និង ទំ្នាក់ ទ្ំនង  អនខុវត្ ក្ខុង ការ ផ្ល់ 
ឥណទាន ឱ្យ រាន កបសិទ្្ធិភាព ។ 
៤.  ការ ផ្ល់ នូវ វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល ថ្មី  និង វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល រលំរឹក កបចា ំឆ្្ ំស្ី ពី េោល នេោបាយ មន ការ កបយខុទ្្ធ កបឆ្ងំ លាង សរាអា ត 
កបាក ់ និង ហិរញ្ញប្បទាន េភវរកម្ម 
ក្ខុង ការ ធានានូវ អនខុេលាម ភាព េៅ នរឹង ចបាប ់ប្បញ្ញត្ិ         និង េោលការណ៍ នណនា ំេផ្សងៗ របស់ ធនាោរ ជាតិ មន កម្ខុជា  រមួទាងំ ការ 
អភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព បខុគ្គលិក ផងនដរ     េយើង េៅ នត បន្ ផ្ល់ នូវ វគ្គ បណ្ខុ ុះ  បណ្្ល េៅ េលើ េោលនេោបាយ   មន ការ កបយខុទ្្ធ កបឆ្ងំ 
សរាអា ត កបាក ់ និង ហិរញ្ញប្បទាន េភវរកម្ម ដល់ បខុគ្គលិក នដល ចូល បេកមើ ការងារ ថ្មី  រមួ ទាងំ វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល រលំរឹក កប ចា ំឆ្្ ំដល់ បខុគ្គលិក 
នដល បា នចូ លបេកមើការ ងារកនលៃ ងមក  េដើម្បេីអាយបខុ គ្គលិក ទាងំ អស់ យល់ ដរឹង អំពី កាតពវាកិចចេ របស់ ខលៃួន ក្ខុង ការ ការ ពារ  សា្ថ បន័ ក្ខុង ការ 
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កបយខុទ្្ធ កបឆ្ងំ ការសរាអា ត កបាក ់  និង ហិរញ្ញប្ប ទាន េភវ រកម្ម ។ 

៥.  ការ ផ្ល់ នូវ វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល ថ្មី    និង វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល រលំរឹក កប ចា ំឆ្្ ំស្ី ពី េោល នេោបាយ មន យន្ការ រាយការណ៍ ដល់ ថ្្ក ់
ដរឹក នា ំជា សរា្ង ត ់(ឬ េៅ ថ្ Whistleblowing  Policy) 
េដើម្ប ីជំរខុញ បរោិកាស ការងារ លអា  ការពារ ភាព មគ បនលៃំ មផទៃ ក្ខុង  ការ កបកពរឹត្ិ មនិ  សម រម្យ   ឬ  អាកប្ប កិរោិ    អសីលធម ៌ សខុី សំណូក  
ពខុករលួយ   ទ្េងវាើ ខខុស ចបាប់  ទ្េងវាើ បណ្្ល ឱ្យ រាន េកោុះ ថ្្ក ់ដល់ សខុខ ភាព   និង សខុវត្ថិភាព  រមួ ទាងំ តកមរូវ ការ  មន មខុខ ងារ កបតិបត្ិ តាម 
របស់ ធនាោរ ជាតិ     មន  កម្ខុជា  គឺ េយើង បាន ផ្ល់ ោ៉ង េទ្ៀងទាត ់នូវ វគ្គ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល ពី េោល នេោបាយ មន យន្ ការ រាយការណ៍ 
ដល់ ថ្្ក ់ដរឹក នា ំជា សរា្ង ត ់(ឬ េៅ ថ្ Whistleblowing  Policy) េនុះ េ�ើង ដល់ បខុគ្គលិក នដល ចូល បេកមើ ការងារ ថ្មី   រមួ ទាងំ វគ្គ បណ្ខុ ុះ- 
បណ្្ល រលំរឹក កបចា ំឆ្្ ំដល់ បខុគ្គលិក    នដល បាន ចូល បេកមើ ការងារ កនលៃង មក េដើម្ប ីឱ្យ បខុគ្គលិក ទាងំ អស់ យល់ ដរឹង អំពី កាតពវាកិចចេ របស់ 
ខលៃួន   និង យល់ ដរឹង អំពី កបពន័្ធ មន ការ រាយការណ៍ េៅ េពល នដល ពួក ោត ់ជួប នូវ បញ្្ហ  ដូច បាន េរៀប រាប ់ខាង េលើ ។ 

៦.  ចំនួន សំេណើ  ឥណទាន សរខុប នដល សា្ថ បន័ បាន បដិេសធ សករាប ់ឆ្្ ំ ២០១៨     ២០១9     និង  ២០២០ ៖ 

េហតខុ ផល ចម្បង នដល សា្ថ បន័ បាន បដិេសធ េលើ សំេណើ  ឥណទាន ៖  
១.  រាន បំណខុ ល េកចើន ជា មយួ សា្ថ បន័ េផ្សងៗ 
២.  រាន កបវត្ិ សង យឺត ោ៉វ ជា មយួ សា្ថ បន័ េផ្សងៗ 
៣.  កបាក ់ចំណូល ទាប 
៤.  ពត័ ៌រាន េលើ ពាក្យ េស្ើ រសខុំ ឥណទាន មនិ អាច េជឿ ជាក ់បាន 

               ឆ្្ ំ        ចំនួនសំេណើ ឥណទាន         ចំនួនសំេណើ ឥណទានបានបដិេសធ           ភាគរយ

           ២០១៨                 ៥២៧          ១១៦             ២២%

           ២០១9      ៧9១                  ១៥០             ១9%

           ២០២០   ១៣២9           ៣២៦             ២៥%

២០១៨   ២០១9   ២០២០

ចំនួនសំេណើ ឥណទានបានបដិេសធសករាបឆ្់្ ំ
២០១៨  ២០១9  និង២០២០

១៤០០

១២០០

១០០០

៨០០

៦០០

៤០០

២០០

០

៣៥%

៣០%

២៥%

២០%

១៥%

១០%

៥%

០%

២២%
២៥%

១9%

៥២៧

៧9១

១៣២9

១៥០

៣២៦

១១៦



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ២៨គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

សវន្ម្មផ្ទៃ្្ងុ
របាយការណ៍ បាន េចញ េៅ ឆ្្ ំ២០២០   នាយក ោ្ឋ ន សវនកម្ម មផទៃ ក្ខុង រាន េោល បំណង ចម្បង ៗ       េធវាើ ការ កតរួត ពិនិត្យ តាម នីតិ វធិី 
សវនកម្ម នដល រាន កសាប ់    េដើម្ប ីធានា បាន កាតពវាកិចចេ អនខុវត្ តាម ។   នាយក ោ្ឋ ន សវនកម្ម មផទៃ ក្ខុង បាន េធវាើ ការ កតរួត ពិនិត្យ បាន ចំនួន 
២៦ដង មន នផនការ សកម្មភាព េៅ ការោិ ល័យ កណ្្ល   នដល ទ្ទ្ួល បាន លទ្្ធផល េស្មើ នរឹង ១០០ ភាគរយ ។ 

ជាង េនុះ េទ្ៀត នាយក ោ្ឋ ន សវនកម្ម បាន េធវាើ ការ កតរួត ពិនិត្យ     និង េចញ ជា របាយការណ៍ េៅ ឱ្យ នាយក ោ្ឋ ន នានា មន បញ្្ហ  ខវាុះ ខាត នដល 
េកើត រាន េ�ើង   េហើយ បាន េធវាើ ចំណ្ត ់ថ្្ក ់េៅ តាម ស្ងោ់រ មផទៃ ក្ខុង េៅ តាម កកមតិ   “ក   ខ   គ   និង � ” ។ 

           នាយកោ្ឋ ន       មករា   កខុមភាៈ     មនីា   េមសា  ឧសភា  មថិខុនា កកកោ  សីហា   កញ្្ញ    តខុលា   វចិ្ិកា      ធ្ូ

  គណេនយ្យ និងហិរញ្ញ វត្ថខុ

  កបតិបត្ិការ

  ពត័រ៌ានវទិ្យា

  េសវាកម្មអតិថិជន

  ធនធានមនខុស្ស និងរដ្ឋបាល

  ហានិភយ័ និងកបតិបត្ិតាម

  អភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវកម្ម និង

  ទ្ំនាកទ់្ំនង

  សាខាតំបនេ់សដ្ឋកិចចេ

  ពិេសសភ្េំពញ

  កតរួតពិនិត្យអនខុវត្តាម

កកមតិ ចំណ្ត ់ថ្្ក ់
និយម នយ័ 

ពិនទៃខុ មធ្យមភាគ កតរួតពិនិត្យ

ក <= ៥% កបសិទ្្ធិភាព

ការ កតរួត ពិនិត្យ កតរូវ បាន វាយ តមមលៃ ពី ភាព កគបក់ោន ់  សមកសប   និង កបសិទ្្ធិភាព 
នដល ផ្ល់ នូវ ការ អុះអាង សមកសប មយួ    នដល បងា្ហ ញ ពី ហានិភយ័ កតរូវ បាន 
កគបក់គង ោ៉ង កតរឹមកតរូវ   និង សេកមច បាន េោល បំណង ។ 

ខ > ៥% - ១៥%
ចំណខុ ចអទិ្ភាព
កតរូវនកលមអាខលៃុះ

ភាព ខវាុះខាត មន     ការ កតរួត ពិនិត្យ ដ ៏ជាក ់លាក ់មយួ កតរូវ បានេគ កត ់សរា្គ ល់ 
ោ៉ង ណ្ មញិ   ការ កតរួត ពិនិត្យ កតរូវ បាន វាយ តមមលៃ ពី ភាព កគប ់កោន ់សមកសប  
និង កបសិទ្្ធិភាព      នដល ផ្ល់ នូវ ការ អុះអាង សមកសប មួយ នដល បងា្ហ ញ ពី 
ហានិភយ័ កតរូវ បាន កគបក់គង ោ៉ង កតរឹម កតរូវ  និង សេកមច បាន េោល បំណង ។ 

គ > ១៥% - ៤០%
ចំណខុ ចអទិ្ភាព
កតរូវនកលមអាេកចើន

ភាព ខវាុះខាត មន ការ កតរួត ពិនិត្យ ដ ៏ជាក ់លាក ់មយួ កតរូវ េគ កត ់សរា្គ ល់ រាន ចំនួន 
េកចើន ។  ការ កតរួត ពិនិត្យ កតរូវ បាន វាយ តមមលៃ ពី ភាព មនិ ទ្ំនង ខា្ជ ប ់ខ្ជួន   េដើម្ប ីផ្ល់ 
បាន នូវ ការ អុះអាង សម កសប មយួ នដល បងា្ហ ញ ពី ហានិភយ័ កតរូវ បាន 
កគបក់គង ោ៉ង កតរឹមកតរូវ   និង សេកមច បាន េោល បំណង ។ 
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� > ៤០%
មនិទានរ់ាន 
ភាពេពញចិត្

ការ កតរួតពិនិត្យ កតរូវ បាន វាយ តមមលៃ ពី ភាព មនិ កគប ់កោន ់ សមកសប   ឬ  កបសិទ្្ធិ- 
ភាព នដល ផ្ល់ នូវ ការ អុះអាង សម កសប មយួ    នដល បងា្ហ ញ ពី ហានិភយ័ កតរូវ 
បាន កគបក់គង ោ៉ង កតរឹមកតរូវ   និង សេកមច បាន េោល បំណង ។ 

េទាុះ ជា ោ៉ង ណ្ ក ៏េោយ កបសិទ្្ធិភាព     និង កបសិទ្្ធិផល   មន ការងារ អនខុវត្ នក៍ារងារ នាយកោ្ឋ ន សវនកម្ម បាន រក េ�ើញ ថ្ បញ្្ហ  មយួ 
ចំនួន ទាកទ់្ង នរឹង នាយកោ្ឋ ន ពាកព់ន័្ធ  និង អនខុសាសន ៍នដល បាន រាយការណ៍ េៅ កបធាន គណៈ ករា្ម ធិការ សវនកម្ម   និង កករុម កបរឹកសា- 
ភបិាល សករាប ់ចាត ់វធិានការ ជា បន្បនាទៃ ប ់     េដើម្ប ីនក លមអា នូវ កងវាុះ ខាត មន ការ កតរួត ពិនិត្យ នដល រាន ផលបុ៉ះពាល់ េៅ នរឹង ដំេណើ រ ការ 
កបតិបត្ិការ អាជីវកម្ម តាម នាយកោ្ឋ ន នានា រមួរាន ៖
 -  នាយកោ្ឋ ន ហានិភយ័  និង កបតិបត្ិតាម   និង នាយកោ្ឋ ន គណេនយ្យ   និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  កតរូវ បាន កកមតិ ចំណ្ត ់ថ្្ក ់ “ក” និង ការ កតរួត 
ពិនិត្យ រាន  “កបសិទ្្ធិភាព”  បាន អនខុវត្ តាម េោលការណ៍  និង នីតិវធិី 
 -   នាយកោ្ឋ ន េសវាកម្ម អតិថិជន      នាយកោ្ឋ ន កបតិបត្ិការ  នាយកោ្ឋ ន អភវិឌ្ឍន ៍អាជីវកម្ម  និង ទ្ំនាក ់ទ្ំនង  និង នាយកោ្ឋ ន 
ធនធាន មនខុស្ស     និងរដ្ឋបាល     កតរូវ បាន កកមតិ ចំណ្ត ់ថ្្ក ់ “គ”   និង ការ កតរួតពិនិត្យ រាន   “ចំនខុច អទិ្ភាព កតរូវ នកលមអា េកចើន ” និង 
នាយកោ្ឋ ន ទាងំ អស់ កតរូវ នត ពកងរឹង ក្ខុង ការ នក តកមរូវ កំហខុស នានា នដល នរឹង េឆលៃើយតប ។ 
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ប្រព័ន្ធបគ្រ់បគង្រលចចា្វិទយា
បេចចេកវទិ្យា ពត័រ៌ាន កំពខុង កតរូវ បាន យក ចិត្ ទ្ខុក ោក ់ោ៉ង ខាលៃ ងំ     ពី សំណ្ក ់គណៈ កគបក់គង របស់  កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  
រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី     េដើម្បសីេកមចនូវ ចក្ខុ វស័ិយ របស់ កករុមហ៊ខុន នដល ចង ់កាលៃ យជា កគរឹុះសា្ថ នមកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ ក្ខុងកសរុក នដល 
រាន អវាី នបលៃក ពីេគ   ពិេសស ជាងេគ  លអា ជាងេគ េៅ េលើ ចំណខុ ច នដល េយើង េធវាើ   េហើយ រាន នត មយួគត ់េៅក្ខុង កបេទ្ស កម្ខុជា ។  
េៅ ឆ្្២ំ០២០    នាយកោ្ឋ ន ពត័រ៌ានវទិ្យា  កំពខុង ខិតខំ េធវាើ េអាយ កបេសើរ េ�ើង  កបពន័្ធ នដល រាន កសាប ់ និងបេងើកត របាយការណ៍ ថ្មី េៅ 
ក្ខុង កបពន័្ធ ធានាោរ  (MBWin System) ។ 

Loan  Disbursement  Status  Integrate  in  Doc - Flow 
Loan  Disbursement  Status  គឺ ជា កម្មវធិី មយួ ោច ់េោយ ន�ក ពី កម្មវធិី  Doc -Flow  សករាប ់តាម ោន  េៅ េលើ សា្ថ នភាព ការ េបើក 
កបាក់ ។  តាម គណៈ កគប ់កគង ចង់ េ�ើញ សា្ថ នភាព មន ការ េបើក កបាក ់េៅ េលើ ផ្ទៃ ងំ កម្មវធិី  Doc - Flow ។  ដូេច្ុះ ពួក  េយើង ក ៏សេកមច 
បញចេូ ល  Loan  Disbursement  Status  ជា មយួ នរឹង កម្មវធិី  Doc-Flow ។  

IS  Management  System 
កបពន័្ធ េនុះ សករាប ់កគបក់គង េលើ កករុម  IS  នដល បាន ផ្ល់ អតិថិជន ជូន កគរឹុះ សា្ថ ន ។  េយើង ក ៏អាច ដរឹង ផង នដល  ថ្េតើ  IS  មយួ ណ្ នដល 
រាន លទ្្ធភាព កគបក់ោន ់េៅ តាម លក្ខណ្ នដល អាច បាន អត្ថកបេោជន ៍ពី  កគរឹុះសា្ថ ន ។  អត្ថកបេោជន ៍នដល េយើង ផ្ល់ ឱ្យ គឺ េៅ តាម 
លក្ខណ្ នដល បាន កំណត ់េោយ កគរឹុះសា្ថ ន ។ 
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Disbursement  &  Receipt  Voucher 
កបពន័្ធ េនុះ  គឺ េយើង បាន នក នកប បនន្ថម មខុខងារ ពីរ េទ្ៀត គឺ របាយការណ៍ េបើក សាច ់កបាក ់    និង បងាក នម់ដ ទ្ទ្ួល សាច ់កបាក ់សករាប ់ជា 
ការ- េកបើ កបាស់ ក្ខុង កបពន័្ធ ស្ូល  របស់ នាយកោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ថខុ ។ កម្មវធិី េនុះ នរឹង កត ់កតា របាយការណ៍ ទាងំ អស់ នដល បាន   Post   េហើយ 
ក ៏អនខុញ្្ញ ត ឱ្យ  ោត ់េធវាើ ការ េបាុះពខុម្  របាយការណ៍ ម្ង េទ្ៀត េៅ េពល ោត ់េភលៃច ។ 

Collateral  Records 
កបពន័្ធ េនុះ  គឺ បាន បេងកើត ឱ្យ កករុម នាយកោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ថខុ េកបើ េដើម្ប ីអាច កតក់តា  នកនកប  និង លខុប  ពត័ ៌រាន កទ្ព្យធានា ។ 

JOURNAL VOUCHER (JNV)

Head Office / Branch :

Description GL/MBWin
Acc. Code Debit Credit

JNV Number :

JNV Date :

Currency :

2020-12-01

USD

LOR Seayang             429-002705-01-4 7,000.00

CA (Nostro)_BK rated below A-_USD_MayBank 1-1530-2-4 7,000.00

DF/20/12/0043

001 - HQ
001 - FinanceDepartment :

7,000.00 7,000.00

Explanation:

Reference's:

See attached supporting document
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Increase  Interest  and  Fee  Report  
កបពន័្ធ េនុះ   គឺ េយើង បាន បេងកើត េ�ើង េៅ កបពន័្ធ ស្ូល         េដើម្ប ីឱ្យ េៅ នាយកោ្ឋ ន េសវាបេកមើអតិថិជន     និង នាយកោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ថខុ 
េកបើ កបាស់ ។  កម្មវធិី កត ់កតា រាល់ កមចេ ីនដល េយើង តកមរូវ ការ តំេ�ើង ការ កបាក់     និង មថលៃ រដ្ឋ បាល ។  កម្មវធិី នរឹង បងា្ហ ញ ការ កបាក ់  និង មថលៃ 
រដ្ឋបាល ប៉ខុនា្ម ន េៅ តាម មថ្ង ជាក ់នស្ង ។  បនាទៃ ប ់មក  េបឡាករ  នរឹង យក តមមលៃ នរឹង  េៅ តំេ�ើង ក្ខុង កបពន័្ធ ស្ូល ។ 

Pair  Reversal  of  Loan  Transaction  &  Over  Paid /Under  Paid  Loan  Transaction 
របាយការណ៍ េនុះ  គឺ េយើង រាន េោល បំណង ចង ់ឱ្យ កករុម នាយកោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ថខុ ដរឹងថ្  Transaction  នដល េធវាើ េោយ កករុម នាយកោ្ឋ ន 
េសវាអតិថិជន េធវាើ ខខុស ។ 

Pair Reveresal of Loan Transaction

្រគះឹ�ថ នម្ីរកូហរិញញវតថ ុរ ៉យ៉ូល ់ម៉យ្រកូ�្វ យែនន ភអីលិសុី

Page 1 of 1
10/6/2021

Branches : All, Product : All, Currency : USD

No. Loan Account Name Date Transaction
Number

Principle Interest Monthly
Fee

Penalty
Amount

Transaction User Code

 Date From : 01/May/2021 To 31/May/2021

427-001439-02-61 HIN Sinat               10/5/2021 191912 70.41 4.48 1.22 0.00 76.11 400

427-001439-03-02 HIN Sinat               10/5/2021 191913 0.00 40.70 46.49 0.00 87.19 400

435-002184-02-73 HUN Poly                18/5/2021 193659 75.41 13.91 3.85 0.00 93.17 400

440-002421-02-44 CHOR Chendapov          19/5/2021 193939 83.33 19.33 5.56 0.00 108.22 400

427-001439-02-65 HIN Sinat               28/5/2021 195082 142.01 7.77 2.15 0.00 151.93 400

429-001945-01-46 OUK Chandara            31/5/2021 195382 178.56 75.02 22.64 0.00 276.22 400

Total : 6 549.72 161.21 81.91 0.00 792.84
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ត្របគ្រ់បគងធនធានមនុស្ស 
និងលោលនលោបាយ

ចំនួន បខុគ្គលិក   កគរឹុះសា្ថ ន រាន ការ េកើន េ�ើង ជា បន្បនាទៃ ប ់ សករាប ់ឆ្្ ំ២០២០      ជាក ់នស្ង បាន េកើន េ�ើង រហូត ដល់ ៦៣ នាក ់េបើ 
េកបៀបេធៀប េៅ ឆ្្ ំ២០១9  រាន ចំនួន កតរឹម នត ៤៦ នាក ់េទ្ ។     ចំនួន បខុគ្គលិក េនុះ រាន ការ េកើន េ�ើង េៅ ឆ្្ ំបន្ បនាទៃ ប ់េទ្ៀត  កសប តាម 
នផនការ អាជីវកម្ម  និង ភាព ចា ំបាច ់របស់ កគរឹុះសា្ថ ន ។ 

Staff  Engagement  េកបើ កបាស់ សករាប់ វាស់សទៃង ់នូវ កកមតិ ការ េពញ ចិត្ មន ការ េធវាើ ការងារ េៅ ក្ខុង  កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  
រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភីអិលសខុី   េយើង ចាប់ េផ្ើម េធវាើ ចាប ់តាងំ ពី ឆ្្ំ២០១៦ េោយ ទ្ទ្ួល លទ្្ធផល  ៨៧.9២%  េោយ ន�ក េៅ ក្ខុង ឆ្្ ំ
២០១៧ រាន ការ ធាលៃ ក់ ចខុុះ វញិ  ប៉ខុនន្ វា ចាប់ េផ្ើម កបេសើរ េ�ើង វញិ េៅ ក្ខុង ឆ្្ ំ២០១៨  ២០១9  និង រហូត ដល់ ឆ្្ ំ២០២០  េយើង មនិ នដល 
ធាលៃ ប ់រាន ពី មខុន មក នដល េយើង ទ្ទ្ួល បាន រហូត ដល់ ៨៨.៣៣% ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំនួនបុគ្គលិកគគឹ្ឹះស្ថា នមានការកកើនកឡើងជាបនតបន្ទា ប ់សគមាបឆ់្ន ២ំ០២០ ជាកស់្សតងបានកកើនកឡើងរហូតដល់៦៣ន្ទក ់កបើកគបៀបក ៀប
កៅឆ្ន ២ំ០១៩មានចំនួនគតឹមស្ត៤៦ន្ទកក់េ។ ចំនួនបុគ្គលិកកនឹះមានការកកើនកឡើងកៅឆ្ន បំនតបន្ទា បក់េៀត គសបតាមស្ផនការអាជីវកមម 
និងភាពចបំាចរ់បស់គគឹ្ឹះស្ថា ន។ 
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Staff Engagement កគបើគបាស់សគមាបវ់ាស់សាងនូ់វកំរតិការកពញចិតតននការក វើការងារកៅកនុង គគឹ្ឹះស្ថា នមគីកូហិរញ្ញ វតាុ រ ៉ាយូ៉ា ល់ មា៉ា យគកូ
ហ្វវ យស្នន ភអិីលសីុ កយើងចបក់ផតើមក វើចបត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០១៦កោយេេួលលេធផល ៨៧.៩២% កោយស្ឡកកៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៧មានការ
ធ្លា កចុ់ឹះវញិ ប៉ាសុ្នតវាចបក់ផតើមគបកសើរកឡើងវញិកៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ២០១៩ និងរហូតដល់ឆ្ន ២ំ០២០ កយើងមនិស្ដលធ្លា បម់ានពីមុនមកស្ដល
កយើងេេួលបានរហូតដល់៨៨.៣៣%។ 
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េដើម្ប ីេឆលៃើយ តប េៅ នរឹង េសចក្ី កតរូវការ      និង ភាព ចា ំបាច ់របស់ កគរឹុះសា្ថ ន  េយើង បាន បន្ េកជើសេរ ើស បខុគ្គលិក       េទាុះ បី ជា េៅ ក្ខុង 
កាលៈេទ្សៈ កូវដី -១9 កេ៏ោយ  សករាប ់ឆ្្ ំ២០២០ ជា រមួ កគរឹុះសា្ថ ន បាន េកជើសេរ ើស បខុគ្គលិក ចំនួន ៤០ នាក ់។ 

កសប តាម េោល នេោបាយ      ចក្ខុ វស័ិយ     និង នផនការ យខុទ្្ធសាសស្ របស់ កគរឹុះសា្ថ ន បខុគ្គលិក ទាងំអស់ គួរ នត ទ្ទ្ួល បាន ការ បណ្ខុ ុះ- 
បណ្្ល េលើ ចំេណុះ ជំនាញ របស់ ខលៃួន      និង ការ បណ្ខុ ុះ បណ្្ល វគ្គ បំប៉ន នដល ចាំ បាច ់សករាប់ េពញ មយួ ឆ្្ ំរាន ចំនួន ២១ វគ្គ ក្ខុង- 
េនាុះ បខុគ្គលិក បាន ចូល រមួ រាន ចំនួន  ២៥៥ នាក ់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កដើមបកីឆាើយតបកៅនឹងកសចកតីគតូវការ និងភាពចបំាចរ់បស់គគឹ្ឹះស្ថា ន កយើងបានបនតកគជើសករ ើសបុគ្គលិកក ឹះបីជាកៅកនុងកាលៈកេសៈ       
កូវតី-១៩កក៏ោយ សគមាបឆ់្ន ២ំ០២០ជារមួគគឹ្ឹះស្ថា នបានកគជើសករ ើសបុគ្គលិកចំនួន៤០ន្ទក។់ 
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គសបតាមកោលនកយបាយ និងចកខុវស័ិយ និងស្ផនការយុេធស្ថស្រសតរបស់គគឹ្ឹះស្ថា ន បុគ្គលិក ងំអស់គួ្រស្តេេួលបាន                                    
ការបណតុ ឹះបណ្តត លកលើជំកណឹះជំន្ទញរបស់ខ្ាួន និងការបណតុ ឹះបណ្តត លវគ្គបំប៉ានស្ដលចបំាចស់គមាបក់ពញមយួឆ្ន មំានចំនួន ២១វគ្គ 
កនុងកន្ទឹះបុគ្គលិកបានចូលរមួមានចំនួន ២៥៥ន្ទក។់ 
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គណ េនយ្យ  និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ 
នាយក ោ្ឋ ន   កគប ់កគង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ       អនខុេលាម េៅ តាម ស្ងោ់រ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ អន្រជាតិ របស់ កម្ខុជា សករាប ់
សហកោស ធខុន តូច  និង មធ្យម   (CIFRS  for  SMEs)  និង េោល ការណ៍ នណនា ំរបស់ ធនាោរ ជាតិ មន កម្ខុជា  បាន េដើរ តួនាទ្ី ោ៉ង 
សំខាន ់ ក្ខុង ការ ធានា ភាព កតរឹមកតរូវ មន របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  ទ្ប ់សាក ត ់ការ នកលៃង បនលៃំ  និង  បេងកើន ធនធាន ។
េៅ ឆ្្ ំ  ២០២០   ជា ឆ្្ ំទ្ី២  មន ការ អនខុវត្ ស្ងោ់រ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ អន្រជាតិ របស់ កម្ខុជា សករាប ់សហកោស ធខុន តូច  និង មធ្យម  
(CIFRS  for  SMEs )   សករាប ់ កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ   ហាវា យននន   ភអីិលសខុី  នាយក ោ្ឋ ន ផ្ទៃ ល់ េៅ នត រកសា បាន 
នូវ លទ្្ធផល ការងារ  /     សមទិ្្ធិផល   េដើម្ប ីេោុះ កសាយ ការ វាយ តំមល ផល បុ៉ះពាល់ េលើ របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ       នដល បណ្្ល មក 
ពី ការ ផ្លៃ ស់ ប្ូរ មន ការ អនខុវត្ ស្ងោ់រ របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ អន្រ ជាតិ មន កម្ខុជា  សករាប ់សហកោស ធខុន តូច  និង មធ្យម  េោយ នផអាក េលើ 
របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  នដល បាន េធវាើ សវនកម្ម ។  េបើ កកេ�ក េមើល េៅ ឆ្្ ំ ២០២០  និង េពល ខាង មខុខ េទ្ៀត   នាយកោ្ឋ ន នរឹង បន្ េធវាើ ឱ្យ 
អស់ ពី សមត្ថភាព េឆ្្ុះ េៅ រក ភាព កតរឹម កតរូវ  សករាប ់ការ អនខុវត្ អនខុមត័      ស្ងោ់រ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ អន្រជាតិ មន កម្ខុជា សករាប ់
សហកោស ធខុន តូច និង  មធ្យម   (CIFRS  for  SMEs )  ។ 

េដើម្ប  ីរកសា ស្ថិ រភាព    និង  បេងកើត ស្ង់ោរ   សករាប ់ការ េធវាើ េសចក្ី សេកមច  នាយក ោ្ឋ ន គណេនយ្យ  និង   ហិរញ្ញ វត្ថខុ បាន បេងកើត េោល 
នេោបាយ នានា ដូចជា  េោល នេោបាយ គណេនយ្យ  េោលនេោបាយ កគបក់គង សាច ់កបាក ់   េោល នេោបាយ កគប ់កគង កទ្ព្យ 
សម្បត្ិ និង បំណខុ ល  េោល នេោបាយ រេំលាុះ កទ្ព្យសកម្ម    និង   ការ នណនា ំការងារ េផ្សង េទ្ៀត   នដល បាន នចង  េដើម្ប ីជា េោល ការណ៍ 
នណនា ំ សករាប ់ការ អនខុវត្ន ៍មន ការ កគបក់គង ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កគរឹុះ សា្ថ ន ។ 

ក្ខុង ការ បេងកើត   ការ កគប ់កគង មផទៃ ក្ខុង េអាយ រាន កបសិទ្្ធិភាព  េដើម្ប ីធានា ថ្ ការ កតក់តា គណេនយ្យ    ទាងំអស់ កតរូវ បាន អនខុវត្  និង ចង 
កកង ជា ឯកសារ បាន ោ៉ង កតរឹមកតរូវ   នាយកោ្ឋ ន បាន េធវាើ ការ នបង នចក ភារកិចចេ  េៅ តាម មខុខងារ គណេនយ្យ ក្ខុង ការ អនខុវត្  វធិីសាសស្ 
េរៀប ចំ  និង  កតរួតពិនិត្យ ។  កបធាន នផ្ក គណេនយ្យ  និង  ហិរញ្ញ វត្ថខុ  ចូលរមួ ក្ខុងការ កតរួត ពិនិត្យ េ�ើង វញិ      និង   កំណត ់កំ ហខុស ឆ្គង សំរាប ់
ការ នក តកមរូវ ជា ចាំ បាច់    េដើម្ប ីេោុះ កសាយ បញ្្ហ  ខវាុះ ខាត នដល បាន រក េ�ើញ ពីការ ងារកប ចា ំមថ្ង    និងេរៀបចំរបាយការណ៍តាមកាល 
កំណត ់េោយ នផអាក េលើ េោល េៅ ជាក ់លាក ់េដើម្ប ីោក ់ជូន  គណៈ កគប ់កគង  និង កករុម កបរឹកសា ភបិាល ។
េដើម្ប ីកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ េៅ ក្ខុង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   ការ កតរួត ពិនិត្យ សវនកម្ម មផទៃ ក្ខុង     កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង ជា េរៀង រាល់ ឆ្្ ំ េហើយ 
នាយក ោ្ឋ ន បាន អនខុវត្ ការ នបង នចក ភារកិចចេ  ការ កតរួត ពិនិត្យ    និង ការ កតក់តា កបតិបត្ិការ អាជីវកម្ម ោ៉ង កតរឹម កតរូវ   ជា មយួ នរឹង របាយ 
ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   នដល អាច េជឿ ជាក់ បាន ។   តួរោ៉ង រាន ការ កត់ សរា្គ ល់ ថ្ លទ្្ធផល   មន ការ កតរួត ពិនិត្យ សវនកម្ម មផទៃ ក្ខុង គឺ េៅ ក្ខុង 
ចំណ្ត ់ថ្្ក ់ “ A ”   ។   េករៅ ពី រាន ការ េធវាើ សវនកម្ម មផទៃ ក្ខុង   នាយក ោ្ឋ ន ក ៏ទ្ទ្ួល បាន នូវ ទ្ស្សនៈ នដល បងា្ហ ញ ទ្ិដ្ឋភាព ពិត  និង កតរឹមកតរូវ 
មន សា្ថ នភាព របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  របស់ កករុមហ៊ខុន  នា មថ្ង ទ្ី ៣១  នខ ធូ្   ឆ្្ំ  ២០២០   កសប តាម ស្ង ់ោរ របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ 
អន្រជាតិ មន កម្ខុជា   សករាប ់សហកោស ធខុន តូច      និង មធ្យម  និង េោល ការណ៍ នណនា ំនដល េចញ េោយ ធនាោរ ជាតិ មន កម្ខុជា  ពី 
កករុមហ៊ខុន សវនកម្ម ខាង េករៅ  ឌី ប៊ី េអ  (េខម បូ ឌា )  អិល ធី ឌី   នដល បាន ផ្ល់ អនខុសាសន៍  /   ការ កពរួយ បារមភា ចំនួន  ៣  គឺ   ការ សវា័យ កបវតដិ 
េោយ កបព័ន្ធ ចំេពាុះ ការ កបាក់ បង្គរ សំរាប់ ឥណទាន មនិ ដំេណើ រការ     កបាក់ កមចេី ជា រូបិយបណ័្ណ  ជាតិ ោ៉ង េហាច ណ្ស់    ១០%   និង 
េផ្្ត េលើ កបាក ់កមចេ ីនដល ោ្ម ន កទ្ព្យ ធានា   េបើ េទាុះ បី ជា   កករុម ហ៊ខុន បាន េធវាើ ការ វាយ តមមលៃ ឥណទាន ោ៉ង រាន កបសិទ្្ធភាព េហើយ ក ៏េោយ 
។ 
េលើស ពី េនុះ េទ្ៀត   កករុម ការងារ កតរូវ បាន ចាត ់តាងំ ឱ្យ កតរួត ពិនិត្យ  និង   អនខុវត្ ការងារ កបចា ំនខ  កបចា ំសប្ាហ៍    និង កបចាមំថ្ងេដើម្ប ីេធវាើ េអាយ 
របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ រាន ភាព កតរឹម កតរូវ  និង បំេពញ នូវ តកមរូវ ការ េផ្សងៗ របស់ និយត័ករ រាន ដូច ខាង េកកាម ៖ 
• ការ េរៀប ចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខុ និង បទ្បងា្ហ ញដល់ថ្្កក់គបក់គង
•នផនការថវកិាកបចានំខ និង កបចាឆ្ំ្ំ
•របាយការណ៍ផ្ល់កបាកក់មចេី
•របាយការណ៍សកមរុុះសកមរួលធនាោរ
•របាយការណ៍េៅធនាោរជាតិមនកម្ខុជា
•លិខិតកបកាសពន្ធកបចានំខ

របាយត្រណ៍លទ្ធ្ល 
និងសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាុ 



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៣៦គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

•ការកគបក់គងសាចក់បាក់
•ការចខុុះបញ្ជ ីនិង ការេរៀបចំឯកសារ កបចាមំថ្ង
•ការេផទៃៀងផ្ទៃ តស់ាចក់បាក់

កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី  ផ្ល់ ជូន េៅ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ នដល រាន ភាព កតរឹមកតរូវ ជានិចចេ   
េៅ ដល់ ភាគទ្ខុនិក   េោយ សារ នត នាយកោ្ឋ ន នផ្ក គណេនយ្យ    និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ   ពិត ជា យក ចិត្ ទ្ខុក ោក ់េលើ លំហូរ ហិរញ្ញ វត្ថខុ     េដើម្ប ី
ធានា ថ្ កករុមហ៊ខុន ដំេណើ រ ការ អនខុវត្ កកបខ័ណ្ បទ្ បញ្ញត្ិ ហិរញ្ញ វត្ថខុ       និង បំេពញ នូវ តកមរូវ ការ ហិរញ្ញ វត្ថខុ ជា េកចើន េផ្សង េទ្ៀត របស់ ខលៃួន ។   
េលើស ពី េនុះ េៅ េទ្ៀត   ការ កតក់តា បញចេ ី គណេនយ្យ     កតរូវ បាន អនខុេលាម តាម េោល ន េោបាយ គណ េនយ្យ និង ហិរញ្ញ វត្ថខុ      និងរាល់ 
របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ នដល បាន េធវាើ សវនកម្ម  កតរូវ បាន ោក ់បងា្ហ ញ ជូន ភាគទ្ខុនិក ។

  
របាយ ការណ៍ កករុម កបរឹកសា ភបិាល 
កករុម កបរឹកសា ភបិាល    សូម ោក ់នូវ របាយ ការណ៍ កបចា ំឆ្្ ំរបស់ ខលៃួន     កពម ទាងំ របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ នដល បាន េធវាើ សវនកម្ម រចួ របស់  
កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូហិរញ្ញ វត្ថខុ   រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី  េៅ កាត ់ថ្  (“កករុមហ៊ខុន”)  សករាប ់ការយិ បរេិច្ទ្ មថ្ង ទី្៣១  នខ ធ្ូ   ឆ្្ ំ
២០២០ ។ 

សកម្ម ភាព ចម្បង 
សកម្មភាព ចម្បង របស់   កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ   ហាវា យននន   ភអីិលសខុី  គឺ កបតិបត្ិ ការ មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ ។  ពខុំ រាន ការ 
ផ្លៃ ស់ប្ូរ ជា សារវន្  សករាប ់សកម្មភាព អាជីវកម្ម ចម្បង របស់ កករុមហ៊ខុន ក្ខុង កំ�ខុង ការយិ បរេិច្ទ្ េនុះ េទ្ ។ 

លទ្្ធផល មន កបតិបត្ិការ 

                    ២០២០ 
          ដខុលាលៃ រអាេមរកិ    ពានេ់រៀល 
   
 ចំេណញ សករាប ់ការយិបរេិច្ទ្        ១១.៤៥០    ៤៦.៣១៥ 

 ភាគលាភ 
កករុម កបរឹកសាភបិាល ពខុំ បាន នណនា ំឱ្យ រាន ការ នបងនចក ភាគលាភ សករាប ់កំ�ខុង ការយិបរេិច្ទ្ េនុះ េទ្ ។  

ទ្ខុន បកមរុង  និង សំវធិានធន 
ពខុំ រា ន  កា រ នកបកបរួ ល  ជា  សារវន្ េៅ េលើ ទ្ខុន បកមរុង   និង សំវ ិធានធន េៅ ក្ខុង កំ�ខុង ការយិបរេិច្ទ្ េនុះ េទ្   េករៅ ពី អវាី នដល បាន បងា្ហ ញ េៅ 
ក្ខុង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ េនាុះ េទ្ ។ 

ឥណទាន អាកកក ់ និង   ឥណទាន ជាប ់សង្សយ័ 
េៅ មខុន េពល នដល របាយការណ៍ លទ្្ធផល     និង របាយការណ៍ សា្ថ នភាព ហិរញ្ញ វត្ថខុ កតរូវ បាន េរៀបចំ េ�ើង កករុម កបរឹកសាភបិាល បាន  ចាត ់
វធិានការ នដល រាន មូលោ្ឋ ន សមរម្យ េដើម្ប ីបញ្្ជ ក ់ថ្         វធិានការ ទាកទ់្ង នរឹង ការ លខុប េចាល នូវ ឥណទាន អាកកក ់ និង ការ េធវាើ        
សំវធិានធន ចំេពាុះ ឥណទាន ជាប ់សង្សយ័ កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង  េហើយ   រាន ការ េជឿជាក ់ថ្ ឥណទាន អាកកក ់កតរូវ បាន ជកមុះ េចញ ពី បញ្ជ ី  
និង សំវធិានធន កគប ់កោន ់កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង សករាប ់ឥណទាន សង្សយ័ ។ 
េៅ មថ្ង ការយិបរេិច្ទ្ មន របាយការណ៍    េនុះ កករុម កបរឹកសាភិបាល ពខុំ បាន ដរឹង ពី េហតខុការណ៍ ណ្ មយួ  នដ  ល នរឹង បណ្្ល ឱ្យ  ការ ជកមុះ 
េចញ ពី បញ្ជ ី មន ឥណទាន អាកកក ់   ឬ ក ៏សំវធិានធន ចំេពាុះ ឥណទាន ជាប ់សង្សយ័ េៅ ក្ខុង របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   របស់ កករុមហ៊ខុន រាន 
ភាព មនិ កគបក់ោន ់ជា សារវន្ េ�ើយ ។ 
កទ្ព្យ សកម្ម 



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៣៧គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

េៅ មខុន េពល របាយការណ៍ លទ្្ធផល   និង របាយការណ៍ សា្ថ នភាព ហិរញ្ញ វត្ថខុ កតរូវ បាន េរៀប ចំ េ�ើង      កករុម កបរឹកសា ភបិាល បាន ចាត ់វធិាន 
ការ    នដល រាន មូលោ្ឋ ន សមរម្យ េដើម្ប ីបញ្្ជ ក់ ថ្ បណ្្ កទ្ព្យ សកម្ម ទាំង ឡាយ ណ្  នដល ទ្ំនង ជា មនិ អាច បងវាិល មក វញិ បាន ក្ខុង 
កបតិបត្ិការ អាជីវកម្ម ធម្មតា នដល បាន កត់កតា េៅ ក្ខុង បញ្ជ ី  គណេនយ្យ របស់ កករុមហ៊ខុន    កតរូវ បាន កាត ់បន្ថយ ឱ្យ េៅ េស្មើ នរឹង តមមលៃ នដល 
រពំរឹង ទ្ខុក ថ្ នរឹង អាច លក ់បាន េៅ េលើ ទ្ីផសារ ។ 
េៅ មថ្ង  ការយិបរ េិច្ទ្ មន របាយការណ៍ េនុះ        កករុម កបរឹកសា ភបិាល ពខុំ បាន ដរឹង ពី េហតខុការណ៍ ណ្មយួ នដល នរឹង បណ្្ល ឱ្យ រាន ការ 
កច�ំ ដល់ ការ កំណត ់តមមលៃ កទ្ព្យ សកម្ម េៅ ក្ខុង របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន ថ្ រាន ភាព មនិ កតរឹម កតរូវ េ�ើយ ។ 

វធិី សាសស្ កំណត ់តមមលៃ 
េៅ មថ្ង ការយិ បរេិច្ទ្ មន របាយ ការណ៍ េនុះ កករុម កបរឹកសា ភបិាល   ពខុំ បាន ដរឹង ពី េហតខុ ការណ៍ ណ្ មយួ នដល បាន េកើត េ�ើង   និង បណ្ដ ល ឱ្យ 
រាន ការ ភន័្ កច�ំ   ឬ រាន ភាព មនិ កតរឹម កតរូវ ដល់ វធិី សាសស្ កំណត ់តមមលៃ នដល បាន អនខុវត្ កនលៃង មក េលើ កទ្ព្យ សកម្ម   និង បំណខុ ល េៅ ក្ខុង 
របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន េ�ើយ ។ 

បំណខុ ល យថ្ ភាព   និង បំណខុ ល េផ្សង ៗ  
េៅ មថ្ង ការយិ បរេិច្ទ្ មន របាយ ការណ៍ េនុះ ពខុំ រាន ៖ 
(១)    បនទៃខុក ណ្ មយួ េលើ កទ្ព្យសកម្ម របស់ កករុមហ៊ខុន   នដល បាន េកើត េ�ើង េោយ សារ ការ ោក ់បញ្ចេ ំ សករាប ់ការ  ធានា ចំេពាុះ បំណខុ ល 
របស់ បខុគ្គល ណ្ មយួ ចាប ់តាងំ ពី ដំ ណ្ច ់ឆ្្ ំេ�ើយ   ឬ 
(២)    បំណខុ លយ ថ្ េហតខុ ណ្ មយួ របស់ កករុមហ៊ខុន   នដល បាន េកើត េ�ើង តាងំ ពី ដំណ្ច ់ឆ្្ ំេនុះ េ�ើយ ។ 
តាម េោបល់ របស់ កករុម កបរឹកសាភបិាល   ពខុំ រាន បំណខុ ល យថ្េហតខុ   ឬ បំណខុ ល េផ្សងៗ នដល កតរូវ បាន ទាម ទារ ឱ្យ សង ក្ខុង   រយៈេពល ១២ 
នខ   បនាទៃ ប់ ពី មថ្ង ដំណ្ច់ ឆ្្ ំ  នដល នរឹង ឬ អាច រាន ការ បុ៉ះពាល់ ជា សារវន្ ដល់ លទ្្ធភាព របស់ កករុម ហ៊ខុន ក្ខុង ការ បំេពញ កាតពវាកិចចេ របស់ 
ខលៃួន េៅ មថ្ង ដល់ កំណត ់សង េនាុះ េទ្ ។  

ការ ផ្លៃ ស់ បដូរ មន េហតខុ ការណ៍ 
េៅ មថ្ង ការយិ បរេិច្ទ្ មន របាយ ការណ៍ េនុះ កករុម កបរឹកសា ភបិាល ពខុំ បាន ដរឹង ពី េហតខុ ការណ៍ ណ្ ម ួយ      នដល បាន  េកើត េ�ើង   ពាក ់ពន័្ធ នរឹង 
របាយការណ៍ េនុះ   ឬ របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុម ហ៊ខុន         នដល អាច បណ្្ល ឱ្យ រាន ចំនួន ទ្រឹក កបាក ់នដល បាន បងា្ហ ញ ក្ខុង 
របាយការណ៍ របស់ កករុមហ៊ខុន រាន កំហខុស ឆ្គង ធ្ងន ់ធ្ងរ េនាុះ េទ្ ។ 

កបតិបត្ិការ មនិ កបកកតី 
តាម េោបល់ របស់ កករុម កបរឹកសា ភបិាល   លទ្្ធផល មន កបតិបត្ិ ការ អាជីវកម្ម របស់ កករុមហ៊ខុន ក្ខុង កំ�ខុង ការយិ បរេិច្ទ្ េនុះ មនិ បាន ទ្ទ្ួល 
រង នូវ ផល បុ៉ះពាល់ ជា សារវន្ ពី ខទៃង ់គណនី កបតិបត្ិការ   ឬ កពរឹត្ិការណ៍ ខខុស កបកកតី ណ្ មយួ េ�ើយ ។ 
 តាម េោបល់ របស់ កករុមកបរឹកសាភបិាល   េៅ ចេនាលៃ ុះ ចខុង ការយិ បរេិច្ទ្ មន របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ    រហូត មក ទ្ល់ នរឹង មថ្ង េចញ របាយ 
ការណ៍ េនុះ មិនរាន ខទៃង់ គណនី កបតិបត្ិ ការ    ឬ កពរឹត្ិការណ៍ ខខុស កបកកតី ណ្ មួយ  នដល អាច ជុះ ឥទ្្ធិពល ជា សារវន្   ដល់ លទ្្ធផល 
ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន ក្ខុង កំ�ខុង ការយិ បរេិច្ទ្ េនុះ េទ្ ។ 

េដើម ទ្ខុន 
កករុមហ៊ខុន ពខុំ រាន ការ េបាុះ ផសាយ ភាគ ហ៊ខុន   េៅ ក្ខុង ការយិ បរេិច្ទ្ េនុះ េទ្ ។ 
កករុម ហ៊ខុន ពខុំ រាន កិចចេ សនយា ផ្ល់ ភាគហ៊ខុន មនិ ទាន ់េបាុះ ផសាយ     និង មនិ រាន ភាគហ៊ខុន េកកាម កិចចេ សនយា ផ្ល់ សិទ្្ធ ជា ភាគហ៊ខុន មន កករុម 
ហ៊ខុន នា ចខុង ការយិ បរេិច្ទ្ េនុះ េទ្ ។ 

េសច ក្ី រាយការណ៍ េលើស វនកម្ម មន របាយការណ៍ ហិរញ្ញ  វត្ថខុ 

មតិ េោបល់ 
េយើង ខញាខុ ំ បាន េធវាើ សវនកម្ម េៅ េលើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់  កគរឹុះសា្ថ ន មកីករូ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  រ ៉ោ៉ូល់  រ៉ាយកករូ  ហាវា យននន  ភអីិលសខុី   េៅ 
កាត់ ថ្   (“កគរឹុះសា្ថ ន”)  រមួ រាន   របាយការណ៍ សា្ថ នភាព ហិរញ្ញ វត្ថខុ មថ្ង ទី្ ៣១   នខ ធ្ូ   ឆ្្ ំ២០២០   របាយ ការណ៍ លទ្្ធផល  របាយការណ៍ 



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៣៨គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

បនកម បកមរួល មូល ធន   និង របាយការណ៍ លំ ហូរ សាច ់កបាក ់សករាប ់ការយិ បរេិច្ទ្ មថ្ង ទី្ ៣១   នខ ធ្ូ   ឆ្្ ំ២០២០   ។ 
តាម ទ្ស្សនៈ របស់ េយើង ខញាខុ ំ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ បាន បងា្ហ ញ នូវ ទិ្ដ្ឋភាព ពិត    និង កតរឹមកតរូវ មន សា្ថ នភាព ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន នា 
មថ្ង ទី្៣១   នខធ្ូ  ឆ្្ ំ២០២០   និង លទ្្ធផល មន កបតិបត្ិការ កពម ទាំង លំ ហូរ សាច់ កបាក ់របស់ កករុម ហ៊ខុន សករាប ់ការយិ បរេិច្ទ្ េោយ អនខុ 
េលាម េៅ តាម   ស្ងោ់រ របាយការណ៍ ទាកទ់្ង នរឹង ហិរញ្ញ វត្ថខុ អន្រជាតិ មន កម្ខុជា   សករាប ់អង្គភាព ធខុន តូច   និង េោលការណ៍ នណនា ំ
របស់ ធនាោរ ជាតិ   មន កម្ខុជា ។ 
មូលោ្ឋ ន ក្ខុងការ បេញចេញ មតិ េោបល់ 
េយើង ខញាខុ ំ បាន េធវាើ សវនកម្ម េោយ អនខុ េលាម េៅ តាម ស្ងោ់រ សវនកម្ម អន្រជាតិ មន កម្ខុជា  (“CISAs”) ។    កាតពវា កិចចេ របស់ េយើង ខញាខុ ំ បាន 
េធវាើ តាម ស្ង់ោរ   កតរូវ បាន ពណ៌នា បនន្ថម ក្ខុង កថ្ខណ្   ទ្ំនួល ខខុស កតរូវ របស់ សវនករ ឯក រាជ្យ េលើ ការ េធវាើ សវនកម្ម របាយការណ៍    មន 
របាយការណ៍ របស់ េយើង ខញាខុ ំ  ។    េយើង ខញាខុ ំ េជឿ ជាក ់ថ្  ភស្ខុ  តាង សវនកម្ម នដល េយើង ខញាខុ ំ កបមូល បាន រាន ភាព កគប់ កោន ់ និង សម កសប 
សករាប ់ជា មូលោ្ឋ ន ក្ខុង ការ បេញចេញ មតិ របស់ េយើង ខញាខុ ំ ។ 

 ទ្ំនួល ខខុស កតរូវ ឯករាជ្យ ភាព   និង កកម សីលធម ៌
េយើងខញាខុ ំ  រាន ភាព ឯករាជ្យ  ពី  កករុមហ៊ខុ ន  េោយ េោរព េៅតាម  កកម សីល ធម ៌របស់ គណេនយ្យករ ជំនាញ   និង សវនករ  មន  វទិ្យាសា្ថ ន 
គណេនយ្យករ ជំនាញ   និង សវនករ កម្ខុជា   (“Code of Ethic”)    និង កកម សីលធម៌ របស់ គណេនយ្យករ ជំនាញ (រមួទាងំ ស្ងោ់រ 
ឯករាជ្យ អន្រ ជាតិ )   (“IESBA Code”)      របស់ កករុម កបរឹកសាភបិាល ស្ង់ោរ កកម សីលធម៌ អន្រជាតិ សករាប ់គណេនយ្យករ ជំនាញ   
េហើយ េយើងខញាខុ ំ  បាន បំ េពញ     នូវ  ទ្ំនួល ខខុសកតរូ វ កកម សីលធម៌    ដមទ្ េទ្ៀត េៅ តាម កកម សីលធម ៌របស់ គណេនយ្យករ ជំនាញ េនុះ   
ផងនដរ ។  
ពត័រ៌ាន េករៅ ពីរ បាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  និង របាយការណ៍ របស់ សវនករ 
កករុម កបរឹកសា ភបិាល ទ្ទ្ួល ខខុសកតរូវ នូវ ពត័ ៌រាន េផ្សងេទ្ៀត ។   ពត័រ៌ាន េផ្សងៗ នដល រាន ក្ខុង របាយ ការណ៍ របស់ កករុម កបរឹកសា ភបិាល  ប៉ខុនន្ 
មនិ រមួ បញចេូ ល នូវ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន  និង របាយការណ៍ របស់ សវនករ ឯករាជ្យ េយើង ខញាខុ ំ េទ្ ។ 
តាម មតិ េោបល់ របស់ េយើងខញាខុ ំ  របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  របស់ កករុមហ៊ខុន មនិ រមួ បញចេូ ល ពត័ ៌រាន េផ្សងៗ    េហើយ េយើង មនិ បាន បងា្ហ ញ ពី 
ទ្កមង ់មន ការ សន្ិោ្ឋ ន េលើ ការ ធានា ណ្ មយួ េ�ើយ ។ 
ទាក ់ទ្ង ជា មយួ នរឹង ការ េធវាើ សវនកម្ម របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន   េយើងខញាខុ ំ រាន កាតពវា កិចចេ ក្ខុង ការ អាន នូវ ពត័ ៌រាន េផ្សងៗ  និង 
ពិចារណ្ ថ្ េតើ ពត័រ៌ាន េផ្សងៗ រាន ភាព មនិ កសប ជា សារវន័្ ជា មយួ នរឹង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុម ហ៊ខុន   ឬ ការ យល់ ដរឹង របស់ 
េយើង ខញាខុ ំ ទ្ទ្ួល បាន ក្ខុង សវនកម្ម   ឬ េបើ មនិ ដូេច្ាុះ េទ្   កំហខុស ឆ្គង ជា សារវន្ កតរូវ បាន បងា្ហ ញ ។ 
នផអាក េលើ ការងារ នដល េយើង ខញាខុ ំ បាន អនខុវត្    កបសិន េបើ េយើង ខញាខុ ំ សន្ិោ្ឋ ន ថ្ ពត័ ៌រាន េផ្សងៗ រាន កំហខុស ឆ្គង ជា សារវន្  េយើង ខញាខុ ំ តកមរូវ ឱ្យ 
រាយការណ៍ ពី ការ ពិត   នត េយើង ខញាខុ ំ មនិ រាន អវាី េដើម្ប ីរាយ ការណ៍ ក្ខុង េរឿង េនុះ េទ្ ។ 

ទ្ំនួល ខខុស កតរូវ របស់ កករុម កបរឹកសា ភបិាល េលើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ 
កករុម កបរឹកសាភិបាល ទ្ទ្ួល ខខុសកតរូវ ក្ខុង ការ េរៀប ចំ   និង បងា្ហ ញ នូវ ទិ្ដ្ឋភាព ពិត   និង កតរឹមកតរូវ មន របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ  េោយ អនខុេលាម 
េៅ តាម ស្ង់ោរ របាយការណ៍ ទាក់ ទ្ង នរឹង ហិរញ្ញ វត្ថខុ  អន្រជាតិ មន កម្ខុជា  ស ករាបអ់ង្គភាព ធខុន តូច  និង មធ្យម   និង េោលការណ៍ នណ 
នា ំរបស់ ធនាោរ ជាតិ មន កម្ខុជា ។    កករុម កបរឹកសាភបិាល ក ៏ទ្ទ្ួល ខខុស ក្ខុង ការ ការ កតរួត ពិនិត្យ មផទៃ ក្ខុង នដល   កករុម កបរឹកសាភបិាល កំណត ់ថ្ 
រាន ភាព ចា ំបាច ់ក្ខុង ការ េរៀប ចំ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ    មនិ ឱ្យ រាន ការ រាយការណ៍ ខខុស ជា សារវន្  នដល បណ្្ល មក ពី ការ នកលៃង បនលៃំ  
ឬ កំហខុស ឆ្គង េផ្សង ៗ  ។ 
េៅ ក្ខុង ការ េរៀបចំ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន     កករុម កបរឹកសាភបិាល ជា អ្ក ទ្ទ្ួល ខខុស កតរូវ ក្ខុង ការ វាយ តមមលៃ េៅ េលើ លទ្្ធភាព 
កបតិបត្ិការ     របស់កករុ មហ៊ខុន  េោយឈរ េលើមូលោ្ឋ ន និរន្រភាព មន ដំេណើ រ ការ អាជីវកម្ម  េហើយ េធវាើ  ការ បងា្ហ ញ  កបសិន េបើ រាន កត្ា 
នដល ពាក់ព័ន្ធ នរឹង និរន្ភាព មន ដំេណើ រការ អាជីវកម្ម      េហើយ េកបើកបាស់ នូវ មូល ោ្ឋ ន គណេនយ្យ នបប     និរ ន្រភា ព  កបសិន េបើ កករុម កបរឹកសា  
ភបិាល មនិ រាន បំណង រលំាយ កករុមហ៊ខុន  ឬបញ្ឈប ់កបតិបត្ិការ  ឬ មនិ រាន ជេកមើស កបាកដ ណ្ មយួ   ប៉ខុនន្ កតរូវ នត េធវាើ ដូេច្ុះ ។  

ទ្ំនួល ខខុស កតរូវ របស់ សវនករ ឯករាជ្យ េលើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ 
េោល បំណង របស់ េយើង ខញាខុ ំ  គឺ េដើម្ប ីទ្ទ្ួល បាន អំណុះ អំណ្ង ោ៉ង សម េហតខុ ផល  ថ្េតើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ ពខុំ រាន កំហខុស ឆ្គង 
ជាសារវន្ នដល បណ្្ល មក ពី ការ នកលៃង បនលៃំ  ឬ ការ ភ័ន្ កច�ំ  និង េចញ នូវ របាយការណ៍ របស់ សវនករ ឯករាជ្យ  នដល រាន ការ បេញចេញ 
មតិ េោបល់ របស់ េយើង ខញាខុ ំ ។  អំណុះ អំណ្ង ោ៉ង សម េហតខុផល  គឺ ជា អំណុះ អំណ្ង កកមតិ ខ្ស់  ប៉ខុនន្ មនិអា ចធានា ថ្ មតិ េោបល់ 



 |   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០ ៣9គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ រ ៉យ៉ូល់ ម៉យគ្រូ ហ្វា យននន ភអីិលសថុី

របស់ សវនកម្ម អនខុេលាម េៅ តាម ស្ងោ់រ សវនកម្ម អន្រជាតិ     មន កម្ខុជា  នតងនត ការពារ នូវ កំហខុស ឆ្គង ជា សារវន្ េៅ េពល េកើត រាន 
េ�ើង េនាុះ េទ្ ។  ភាព ខខុស ឆ្គង នដល បណ្្ល មក ពី ការ នកលៃង បនលៃំ  ឬកា រ ភន័្ កច �ំ  កតរូវ បាន ពិចារណ្ ថ្ ជា កំហខុស ឆ្គង ជា សារវន្   កបសិន 
េបើ ជា លក្ណៈ មយួៗ   ឬ ជា លក្ណៈ រមួ ផដខុ ំ   អាច រាន ឥទ្្ធិពល េលើ ការ សេកមច ចិត្ របស់ អ្ក េកបើកបាស់ េៅ េលើ មូលោ្ឋ ន មន របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថខុ េនុះ ។ 
ជា នផ្ក មួយ មន សវនកម្ម េោយ អនខុេលាម េៅ តាម ស្ងោ់រ សវនកម្ម អន្រជាតិ មន កម្ខុជា   េយើង ខញាខុ ំ អនខុវត្ ការ វនិិច្ ័យនដ លរាន ជំនាញ 
វជិា្ជ ជី វៈ និ ងរកសាបា ននូវកា រសង្សយ័ នដល រាន ជំនាញ វជិា្ជ  ជីវៈ តាម រយៈ ការ េធវាើ សវនកម្ម ។ 
 េយើង ខញាខុ ំ បាន េធវាើ ៖ 
•    កំណត់    និង ការ វាយ តមមលៃ  ហានិភយ័ កំហខុស ឆ្គង ជា សារ វន្ មន របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន បណ្ដ ល មកពី ការ នកលៃង បនលៃំ  
ឬ ការ ភ័ន្ កច�ំ   និង ទ្ទ្ួល ខខុសកតរូវ េលើ ការ េរៀប ចំ   និង អនខុវត្ តាម នីតិវធិី សវនកម្ម អាច េឆលៃើយតប េៅ នរឹង    ហានិភយ័ ទាងំ េនាុះ    និង 
ទ្ទ្ួល បាន នូវ ភស្ខុតាង សវនកម្ម កគប់ កោន់        និងសម កសប េដើ ម្បផី្ល់ នូវ មូល ោ្ឋ ន ក្ខុ ង ការ បេញចេញ មតិ េោបល់ របស់ េយើង ខញាខុ ំ 
។    ហានិភយ័ មន ការ មនិ រក េ�ើញ កំហខុស ឆ្គង ជា សារវន្   ជា លទ្្ធផល បណ្្ល មក ពី ការ នកលៃង បនលៃំ េកចើន ជាង ការ ភន័្ កច�ំ   ការ នកលៃង បនលៃំ   
េោយ សារ នត ការ នកលៃង បនលៃំ អាច ពាក់ពន័្ធ នរឹង ការ �ខុប �ិត ោ្   ការ លួច បនលៃំ   ការ លខុប េចាល េោយ េចត នា   ការ បក កសាយ ខខុស   ឬ ការ 
បដិេសធ មន ការ កតរួត ពិនិត្យ មផទៃ ក្ខុង ។ 
•     នសវាង យល់ ពី កបព័ន្ធ កតរួត ពិនិត្យ មផទៃ ក្ខុង នដល ពាកព់ន្ធ េៅ នរឹង ការ េធវាើ សវនកម្ម  េដើម្ប ីេរៀប ចំ នីតិវធិី សវនកម្ម នដល កតរឹម កតរូវ េៅតាម 
សា្ថ នភាព ប៉ខុនន្ មនិនមន ក្ខុង េោល បំណង បងា្ហ ញ មតិ េោបល់ េលើ កបសិទ្្ធភាព  មន កបពន័្ធ មផទៃ ក្ខុង របស់ កករុម ហ៊ខុន េនាុះ េទ្ ។ 
•    វាយ តមមលៃ នូវ ភាព សម កសប មន េោល ការណ៍ គណេនយ្យ    និង ភាព សម េហតខុផល មន គណេនយ្យ ប៉ាន់ សា្ម ន  និង កំណត់ បងា្ហ ញ 
នដល េធវាើ េ�ើង េោយ កករុម កបរឹកសា ភបិាល ។ 
•    េធវាើ េសចក្ី សន្ិោ្ឋ ន េលើ ភាព សម កសប មន មូលោ្ឋ ន និរន្រភាព គណេនយ្យ នដល គណៈ កគបក់គង េកបើ កបាស់   និង នផអាក េលើ ភស្ខុតាង 
សវនកម្ម នដល ទ្ទ្ួល បាន   ថ្េតើ ភាព មនិ រាន ចបាស់ លាស់ ជា សារវន្ អាច េកើត រាន   ទាក់ទ្ង េៅនរឹង កពរឹត្ិការណ៍   ឬ លក្ខណ្ នដល 
អាច សង្សយ័ ោ៉ង ខាលៃ ំង េលើ សមត្ថភាព របស់ កករុម ហ៊ខុន ក្ខុង ការ បន្ និរន្រភាព ។    កបសិន េបើ េយើង ខញាខុ ំ សន្ិោ្ឋ ន ថ្   ភាព មនិ រាន ចបាស់ 
លាស់ ជា សារវន្ េកើត េ�ើង        េយើងខញាខុ ំ កតរូវ បាន ទាម ទារ ការ យក ចិត្ ទ្ខុក ោក់ េៅ ក្ខុង របាយការណ៍ សវនករ ឯករាជ្យ របស់  េយើង ខញាខុ ំ 
ភា្ជ ប់ នរឹង បងា្ហ ញ ការ ទាក ់ទ្ង េៅ ក្ខុង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ   របស់ កករុមហ៊ខុន    ឬ  េបើ ការ បងា្ហ ញ នបប េនុះ   គឺ មិន កគប ់កោន ់ េនាុះ មតិ 
េោបល់ របស់ េយើង ខញាខុ ំ នរឹង នក នកប ។    ការ សន្ិោ្ឋ ន របស់ េយើង ខញាខុ ំ   គឺ នផអាក េលើ ភស្ខុ តាង សវនកម្ម នដល ទ្ទ្ួល បាន រហូត ដល់ កាល បរេិច្ទ្ 
មន របាយការណ៍ សវនករ ឯករាជ្យ របស់ េយើង ខញាខុ ំ ។    េទាុះ បី ជា ោ៉ង ណ្ ក ៏េោយ កពរឹត្ិការណ៍  ឬ លក្ខណ្ នា េពល អនាគត អាច បងក ឱ្យ 
កករុម ហ៊ខុន បញ្ឈប ់នូវ ភាព និរន្រភាព បាន ។ 
•  វាយ តមមលៃ េលើ  ភាព កគប់ កោន់ មន ការ បងា្ហ ញ ជា រមួ រចនាសម្ន័្ធ    និង រាតិកា េៅ ក្ខុង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន រមួ រាន 
កំណត់ បងា្ហ ញ ព័ត៌ រាន       ថ្េតើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថខុ របស់ កករុមហ៊ខុន បងា្ហ ញ ពី កបតិបត្ិការ  និង កពរឹត្ិការណ៍ កបកប េោយ េសចក្ី 
សេកមច ក្ខុង ការ បងា្ហ ញ នូវ ភាព កតរឹម កតរូវ នដរ   ឬ េទ្ ។ 
េយើង ខញាខុ ំ ទាក់ ទ្ង ជា មួយ កករុម កបរឹកសាភិបាល ពាកព់ន័្ធ នរឹង បញ្្ហ  ដមទ្ េទ្ៀត   វសិាល ភាព នដល បាន េកោង ទ្ខុក   និង ការ កំណត ់េពល េវលា 
មន ការ េធវាើ សវនកម្ម   និង ការ នសវាង រក បញ្្ហ  សវនកម្ម សំខាន ់ៗ      រមួ បញចេូ ល ទាងំ កងវាុះ ខាត សំខាន ់ណ្ មយួ េលើ កបពន័្ធ កតរួត ពិនិត្យ មផទៃ ក្ខុង 
នដល បាន កត ់សរា្គ ល់ ក្ខុង កំ�ខុង េពល េធវាើ សវនកម្ម របស់ េយើង ខញាខុ ំ ។ 

បញ្្ហ  េផ្សងៗ 
របាយការណ៍ េនុះ កតរូវ បាន េធវាើ េ�ើង  សករាប ់ភាគហ៊ខុនិក របស់ កករុមហ៊ខុន នតប៉ខុ េណ្្ណ ុះ។ េយើ ងខញាខុ ំនរឹង មនិ ទ្ទ្ួល ខខុស កតរូវ  ចំេពាុះ ខលៃរឹមសារ មន 
របាយការណ៍ េនុះ សករាប ់បខុគ្គល េផ្សង េទ្ៀត េ�ើយ ។ 
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របាយការណ៍សា្ថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថខុ
នាមថ្ងទ្ី៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០២០ 
            ២០២០           ២០១9
          ដខុលាលៃ រអាេមរកិ    ពានេ់រៀល ដខុលាលៃ រអាេមរកិ
កទ្ព្យសកម្ម  
       
សាចក់បាកក់្ខុងមដ             ៣២.១២៨           ១២9.9៥៨      ៣១.9៦៦
សមតខុល្យេៅធនាោរជាតិមនកម្ខុជា                              ២០៤.៧៥៥          ៨២៨.២៣៤   ២០៣.៧៤៦
សមតខុល្យេៅធនាោរេផ្សងៗ                              ៨៨១.៨៣២       ៣.៥៦៧.០១០   ៧៣៤.៧៤៥
ឥណទានេៅអតិថិជន                                      ៤.១៥9.២៧៨     ១៦.៨២៤.២៨០        ៤.០៣២.២០៥
គណនីកតរូវទ្ទ្ួលេផ្សងៗ            ៦៧.9៤៣          ២៧៤.៨២9      ៦០.9០៣
កទ្ព្យសម្បត្ិ និងបរក្ិារ         ១៤៥.៥៧៧           ៥៨៨.៨៥9      9៣.៥៥២
កទ្ព្យអរបីូ                          ២.9៤៨             ១១.9២៥        ៣.៦០៧
     
កទ្ព្យសកម្មសរខុប                   ៥.៤9៤.៤៦១    ២២.២២៥.០9៥         ៥.១៦០.៧២៤
     
បំណខុ ល និងមូលធន     
     
បំណខុ ល     
     
កបាកក់មចេ ី           9៥០.០០០       ៣.៨៤២.៧៥០    ៣០០.០០០ 
គណនីកតរូវបងេ់ផ្សងៗ            9៥.០២៨          ៣៨៤.៣៨៨   ៣២9.២៧១
បំណខុ លពន្ធចរន្                   ៧៤០               ២.99៣      9៤.២១០
     
បំណខុ លសរខុប                  ១.០៤៥.៧៦៨       ៤.២៣០.១៣១   ៧២៣.៤៨១
     
មូលធន     
     
េដើមទ្ខុន                    ៤.០០០.០០០     ១៦.១៨០.០០០ ៤.០០០.០០០
ទ្ខុនបកមរុងតាមចបាប ់         ៣២១.២៧៤       ១.២២9.៥៥៣   ១៣០.៧០៤
ចំេណញរកសាទ្ខុក           ១២៧.៤១9           ៥១៥.៤១០   ៣០៦.៥៣9
     
មូលធនសរខុប                  ៤.៤៤៨.៦9៣     ១៧.99៤.9៦៣       ៤.៤៣៧.២៤៣
     
បំណខុ ល និងមូលធនសរខុប                  ៥.៤9៤.៤៦១    ២២.២២៥.០9៥         ៥.១៦០.៧២៤
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របាយការណ៍លទ្្ធផល
សករាបក់ារយិបរេិច្ទ្មថ្ងទី្៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០២០
          ២០២០           ២០១9
          ដខុលាលៃ រអាេមរកិ                ពានេ់រៀល ដខុលាលៃ រអាេមរកិ
     
ចំណូលការកបាក ់           ៧៨០.៨៥9        ៣.១៥៨.៥៧៥   ៧៤៦.៧៤២
ចំណ្យការកបាក ់          (៦១.៨9៧)         (២៥០.៣៧៣)     (២៤.០០០)
     
ចំណូលការកបាកស់ខុទ្្ធ         ៧១៨.9៦២        ២.9០៨.២០២  ៧២២.៧៤២
     
សំវធិានធនសករាបឥ់ណទានជាបស់ង្សយ័      (១៨៤.២៨៤)          (៧៤៥.៤២9)     (២៤.១២០)
ចំណូលកបតិបត្ិការេផ្សងៗ         ២៣៤.០៥៣           9៤៦.៧៤៣    ១9១.៣៦៥
ចំណ្យកបាកេ់បៀវត្ស        (៤9៧.៥9៧)      (២.០១២.៧៨០)   (៤០9.៨១៤)
ចំណ្យរលំស់
           (៣៣.២៣៣)          (១៣៤.៤២៨)    (៣០.៧៧២)
ចំណ្យកបតិបត្ិការេផ្សងៗ
                    (២១៧.9២១)          (៨៨១.៤៨9)  (១៧១.២៣០)
     
ចំេណញមខុនបងព់ន្ធ             ១9.9៨០     ៨០.៨១9   ២៧៨.១៧១ 
ចំណ្យពន្ធេលើកបាកច់ំេណញ            (៨.៥៣០)             (៣៤.៥០៤)  (១០២.៨៧9)
      
កបាកច់ំេណញក្ខុងការយិបរេិច្ទ្            ១១.៤៥០    ៤៦.៣១៥   ១៧៥.២9២
     
ចំណូលេផ្សងៗ បនាទៃ បពី់គិតពន្ធរចួ             -     -       -
     
ចំណូលេផ្សងៗសរខុបក្ខុងការយិបរេិច្ទ្           ១១.៤៥០    ៤៦.៣១៥   ១៧៥.២9២
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របាយការណ៍បនកមបកមរួលមូលធន
សករាបក់ារយិបរេិច្ទ្មថ្ងទី្៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០២០
            ទ្ខុនបកមរុង     (ខាតបង្គរ)/ 
           េដើមទ្ខុន       តាមចបាបច់ំេណញរកសាទ្ខុក            សរខុប
              ដខុលាលៃ រអាេមរកិ       ដខុលាលៃ រអាេមរកិ      ដខុលាលៃ រអាេមរកិ ដខុលាលៃ រអាេមរកិ
    
    
សមតខុល្យេៅមថ្ងទ្ី១ នខមករា ឆ្្២ំ០១9                 ៤.០០០.០០០      ៥៧៧.៧៧១      (៣១៥.៨២០)      ៤.២៦១.9៥១
    
ចំេណញសរខុបក្ខុងការយិបរេិច្ទ្ តំណ្ងេោយ
ចំណូលេផ្សងៗសរខុប       -     -  ១៧៥.២9២   ១៧៥.២9២
    
កបតិបត្ិការជាមយួភាគហ៊ខុនិក
   
ការេផទៃរេៅទ្ខុនបកមរុងតាមចបាប ់តំណ្ងេោយ 
កបតិបត្ិការជាមយួភាគហ៊ខុនិកសរខុប      -       (៤៤៧.០៦៧)  ៤៤៧.០៦៧       -
    
សមតខុល្យេៅមថ្ងទ្ី៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០១9/ 
មថ្ងទី្១ នខមករា ឆ្្២ំ០២០            ៤.០០០.០០០        ១៣០.៧០៤   ៣០៦.៥៣9    ៤.៤៣៧.២៤៣ 
    
ចំេណញសរខុបក្ខុងការយិបរេិច្ទ្ តំណ្ងេោយ
ចំណូលេផ្សងៗសរខុប       -     -      ១១.៤៥០      ១១.៤៥០
    
កបតិបត្ិការជាមយួភាគហ៊ខុនិក
   
ការេផទៃរេៅទ្ខុនបកមរុងតាមចបាប ់តំណ្ងេោយ 
កបតិបត្ិការជាមយួភាគហ៊ខុនិកសរខុប                 -  ១9០.៥៧០       (១9០.៥៧០)       -  
    
សមតខុល្យេៅមថ្ងទ្ី៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០២០          ៤.០០០.០០០ ៣២១.២៧៤  ១២៧.៤១9     ៤.៤៤៨.៦9៣
    
(គិតជាពានេ់រៀល)          ១៦.១៨០.០០០     ១.២99.៥៥៣    ៥១៥.៤១០  ១៧.99៤.9៦៣
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របាយការណ៍លំហូរសាចក់បាក់
សករាបក់ារយិបរេិច្ទ្មថ្ងទី្៣១ នខធ្ូ ឆ្្២ំ០២០
            ២០២០           ២០១9
          ដខុលាលៃ រអាេមរកិ              ពានេ់រៀល ដខុលាលៃ រអាេមរកិ
     
លំហូរសាចក់បាកពី់សកម្មភាពកបតិបត្ិការ     
     
ចំេណញមខុនបងព់ន្ធ             ១9.9៨០   ៨០.៨១9   ២៧៨.១៧១
និយត័កម្ម៖     
សំវធិានធនសករាបឥ់ណទានជាបស់ង្សយ័        ១៨៤.២៨៤          ៧៤៥.៤២9      ២៤.១២០
រលំស់កទ្ព្យសម្បត្ិអរបីូ        ៦៥9     ២.៦៦៦            ៦៥៧
រលំស់កទ្ព្យសម្បត្ិ និងបរក្ិារ           ៣២.៥៧៤          ១៣១.៧៦២      ៣០.១១៥
ការជកមុះេចញពីបញ្ជ ីកទ្ព្យសម្បត្ិ និងបរក្ិារ             ២.9៤៦  ១១.9១៧       -
ចំណ្យការកបាក ់            ៦១.៨9៧         ២៥០.៣៧៣      ២៤.០០០
     
ចំណូលកបតិបត្ិការមខុនេពលបនកមបកមរួលេដើមទ្ខុនបងវាិល     ៣០២.៣៤០       ១.២២២.9៦៦   ៣៥៧.០៦២
      
បនកមបកមរួលេដើមទ្ខុនបងវាិល៖     
ឥណទានអតិថិជន       (៣១១.៣៥៧)     (១.២៥9.៤៣9)   (៤៤០.9២០)
គណនីកតរូវទ្ទ្ួលេផ្សងៗ            (៧.០៤០)           (២៨.៤៧៧)    (២២.៥៣៨)
គណនីកតរូវបងេ់ផ្សងៗ           ២៤.៤១៤  9៨.៧៥៤      ២៨.៤៤9
      
សាចក់បាកប់ានមកពី/(េកបើក្ខុង)សកម្មភាពកបតិបត្ិការ           ៨.៣៥៧  ៣៣.៨០៤     (៦០.9៤៦)
ការកបាកប់ានបង ់           (៦១.៨9៧)        (២៥០.៣៧៣)     (២៤.០០០)
ពន្ធេលើកបាកច់ំណូលបានបង ់       (១០២.០០០)         (៤១២.៥9០)       (9.២៤១)
      
សាចក់បាកស់ខុទ្្ធេកបើក្ខុងសកម្មភាពកបតិបត្ិការ      (១៥៥.៥៤០)         (៦២9.១៥9)    (9៤.១៨៧)
      
លំហូរសាចក់បាកពី់សកម្មភាពវនិិេោគ     
     
ការទិ្ញកទ្ព្យសម្បត្ិ និងបរក្ិារ នដលតំណ្ងឱ្យ
សាចក់បាកស់ខុទ្្ធនដលេកបើក្ខុងសកម្មភាពវនិិេោគ       (៨៧.៥៤៥)         (៣៥៤.១២០)    (៣០.99៣)
     
លំហូរសាចក់បាកពី់សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន     
     
កមចេកី្ខុងឆ្្ ំ           ៦៥០.០០០       ២.៦២9.២៥០       -
ការសងកត�បេ់ៅរាចេ ស់ភាគហ៊ខុនវញិ      (២៥៨.៦៥៧)      (១.០៤៦.២៦៨)       -
     
សាចក់បាកស់ខុទ្្ធបានមកពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន      ៣9១.៣៤៣       ១.៥៨២.9៨២       -
 
កំេណើ ន/(តំហយ)សខុទ្្ធមនសាចក់បាក ់និងសាចក់បាកស់មមូល      ១៤៨.២៥៨            ៥99.៧០៣  (១២៥.១៨០)
សាចក់បាក ់និងសាចក់បាកស់មមូលេដើមកោ       ៧៧០.៤៥៧         ៣.១១៦.៤99   ៨9៥.៦៣៧
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សាចក់បាក ់និងសាចក់បាកស់មមូលចខុងកោ       9១៨.៧១៥        ៣.៧១៦.២០២   ៧៧០.៤៥៧

សាចក់បាក ់និងសាចក់បាកស់មមូលរមួរាន៖
        ២០២០            ២០១9
         ដខុលាលៃ រអាេមរកិ     ពានេ់រៀល ដខុលាលៃ រអាេមរកិ
     
សាចក់បាកក់្ខុងមដ            ៣២.១២៨  ១២9.9៥៨      ៣១.9៦៦
សមតខុល្យេៅធនាោរជាតិមនកម្ខុជា 
(មនិរមួបញចេូ លកបាកត់មកល់)
                ៤.៧៥៥              ១9.២៣៤        ៣.៧៤៦
សមតខុល្យេៅធនាោរេផ្សងៗ        ៨៨១.៨៣២        ៣.៥៦៧.០១០   ៧៣៤.៧៤៥ 
     
           9១៨.៧១៥        ៣.៧១៦.២០២   ៧៧០.៤៥៧
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ត្រ្រងា្ហ ញពីស្ម្មភាពនានា្ន្លងម្ 

ស្ម្មភាព

ត្រ្រណុ្ុះ្រណ្្ល្រុគ្គលិ្
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