
 

 
 
 

  



 

មាតិកា របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ 

០១ 

ពត័ម៌ានទូទៅរបស់ ឌែលតា  
ទសសនៈវស័ិយ ទបសកកម្ម និងតម្ម្ៃសនូល 

ស្លៃ កសញ្ញា របស់គ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា 

គបវតតិសទងេបរបស់គ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា 

ការវវិែឍម្នទ ើម្ទុន 

ចំណាបអ់ារម្មណ៍របស់គបធានគកុម្គបរកាភបិាល 

អារម្ភកថារបស់អ្គនាយិកា 

 
     

ទពំរ័ 
០២ 

០៤ 

០៥ 

០៨ 

០៩ 

១៣ 

០២ 

ពត័ម៌ានអាជីវកម្ម  

ភា្ទុនិក 

រចនាសម្ពន័ធ 
គកុម្គបរកាភបិាល 

្ណៈគ្បគ់្ងជានខ់្ពស់ 

្ណៈគ្បគ់្ង 

 
 

ទពំរ័ 
១៧ 
១៨ 

១៩ 

២០ 

២២ 

០៣ 

ធនធានម្នុសស  

ការងារគ្បគ់្ង និងអភវិែឍនបុ៍្គលិក 

ការបណតុ ឹះបណាត លបុ្គលិកខាងកនុង និងខាងទគៅ 

សកម្មភាពផ្សពវផ្ាយរបស់ ឌែលតា 

ទពំរ័ 
២៦ 

៣០ 

៣១ 

 

០៤ 

គពរតតកិារណ៍របស់ ឌែលតា  

កិចចគបជំុបូកសរបុលទធផ្លការងារគបចឆំមាសទី១ 

កិចចគបជំុបូកសរបុលទធផ្លការងារគបចឆំ្ន  ំ២០២១ 

 
 

ទពំរ័ 
៣៣ 

៣៤ 

០៥ 

អតិថិជនរបស់ ឌែលតា  

គបវតតិអតិថិជន 

ទពំរ័ 
៣៦ 

 



 

ភាពរីកចមប្រើនជាមោលមៅតតរួយគត់ររស់ប្គរឹះស្ថនន តែលតា 

០៦ 

ផ្លិតផ្ល និងទសវាកម្ម  

ឥណទានខាន តតូចបំផុ្ត 

ឥណទានខាន តតូច និងអាជីវកម្ម 
ឥណទានទ្ហដ្ឋា ន 

ឥណទានសទគងាគ ឹះបនាា ន ់

ឥណទានការសិកា 

  
 

ទពំរ័ 
៤១ 

៤២ 

៤៣ 

៤៤ 

៤៥ 

០៧ 

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជយ  

របាយការណ៍របស់គកុម្គបរកាភបិាល 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ 
របាយការណ៍ស្លា នភាពហិរញ្ា វតាុ 
របាយការណ៍ចំទណញឬខាត និងចំណូលលម្អតិ 

របាយការណ៍បឌគម្បគមួ្លមូ្លធន 

របាយការណ៍លំហូរស្លចគ់បាក ់

 

ទពំរ័ 
៤៨ 

៥១ 

៥៦ 

៥៧ 

៥៨ 

៥៩ 

 

០៨ 

បណាត ញគបតិបតតកិាររបស់ឌែលតា  

ទីតាងំគបតិបតតិការ 
ការយិាល័យគបតិបតតិការរបស់ ឌែលតា 

របាយការណ៍សទងេបគបតិបតតិការ 

ទពំរ័ 
៦១ 

៦២ 

៦៣ 

០៩ 

 

ម្ ្ូសហគបតិបតតកិារ  

ម្ ្ូសហគបតិបតតិការ  

 

ទពំរ័ 
៦៤ 
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ទសនសនវិស័យ 

ចងក់ាៃ យជាស្លា បន័ហិរញ្ា វតាុឌ លឈានមុ្ខ្ទ្
ទ ើម្បចូីលរមួ្ទៅកនុងការអភវិែឍទស ាកិចចគបកប 
ទដ្ឋយនិរនតរភាព ទៅកនុងសហ្ម្នអ៍ាស្ល៊ា ន។ 

មរសកករម 

ផ្តល់នូវទសវាហិរញ្ា វតាុយា៉ា ងទូលំទូលាយទៅកាន់
គបជាជនឌ លទៅតាម្ទីគកុង និងទីជនបទកនុង
តម្ម្ៃ ស៏ម្រម្យទ ើម្បឲី្យមាននិរនតរភាព 

 

ទសនសនវិស័យ និងមរសកករម 
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 គណមនយនយភាព 

 ជាម្យួ ឌែលតា, ថាន ក ់រកនា ំ និងបុ្គលិកទាងំអស់ មានការទទលួខុ្សគតូវ និង្ណទនយយ
ភាពចំទ ឹះសកម្មភាពរបស់ទយើង។  

 អតិថិជនជាចរនបង 

 ជាម្យួ ឌែលតា, ថាន ក ់រកនា ំនិងបុ្គលិកទាងំអស់ ខិ្តខំ្ទ ើម្បបីទគម្ើ និងបំទពញទសចកតីគតូវការ
របស់អតិថិជន។ ការគបមូ្លផ្តុ ំរបស់អតិថិជនជាការរមួ្ចំឌណកយា៉ា ងធំទធង ល់ភាពទជា្ជយ័
ម្នអាជីវកម្ម។  

 មរេជាញនម ើរនបីសមប្រចភាពលអឥតម ្នឹះ 
 ជាម្យួ ឌែលតា, ថាន ក ់រកនា ំ និងបុ្គលិកទាងំអស់ បានទធវើការទបតជាា ចិតតទលើសពីការរពំរងទុក
ទៅកនុងទិ ាភាពជារមួ្ម្នការផ្តល់ទសវា និងភារកិចចរបស់ទយើង។ ថាន ក ់រកនា ំ និងបុ្គលិកទាងំ
អស់ទជឿជាកថ់ាបុ្គលិក នរងទធវើការទបតជាា ចិតតផ្ទា ល់ខ្ៃួនទ ើម្បទីធវើឱ្យ្ុណតម្ម្ៃ និងវបបធម្រ៌បស់
ទយើងកនុងការបទគម្ើអតិថិជនបានយា៉ា ងលអឥតទខាច ឹះ។  

 សលីធរ ៌

 ជាម្យួ ឌែលតា, ថាន ក ់រកនា ំនិងបុ្គលិកទាងំអស់ នរងទទលួស្លវ ្ម្នយ៍ា៉ា ងរកីរាយ រាកទ់ាក់
ចំទ ឹះអតិថិជន ្ណៈគបតិភូ ឬអនកទសសនាជាផ្ៃូវការទផ្សងៗទទៀត។ ទយើងអនុវតតបទដ្ឋា នសីល
ធម្វ៌ជិាា ជីវៈរាល់អវីឌ លទយើងបានទធវើជាម្យួអតិថិជន សហ្ម្ន ៍និងគបជាជនរបស់ទយើង។ 

 ភាពមស្្នឹះប្តង ់

 ឌែលតា ផ្តល់ទសវាហិរញ្ា វតាុ ល់អតិថិជន និងអនកឌ ល កព់ន័ធទផ្សងៗទទៀតទ ើម្បទីលើកកម្ពស់
សុខុ្មាលភាពរបស់ពកួទ្គបកបទដ្ឋយ សីលធម្ ៌តមាៃ ភាព យុតតិធម្ ៌និងគបសិទធភាព។ 

  

គណមនយនយភាព 

អតិថិជនជាចរនបង 

មរេជាញនម ើរនបីសមប្រចភាពលអឥតម ្នឹះ 

សីលធរ៌ 

ភាពមស្្នឹះប្តង់ 

តម្រៃសនូល 
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ប្គរឹះស្ថននរីប្កូហិរញ្ញវតថុ តែលតា មា នយប្កូហ្វនយតនន ភអីិលស ី 
DELTA MICROFINANCE PLC. 

 

និរិតេសញ្ញនតែលតាមានពីរពណ៌ 
ក. ឌែលតា ពណ៌មាស និង ពណ៌ស្លវ យ 

ខ្. ពណ៌មាស តំណាងឱ្យគទពយធន និងភាពចគមុ្ងចទគម្ើន 

្. ពណ៌ស្លវ យ តំណាងឱ្យភាពម្ចនគបែិតខ្ពស់ និងភាពស្លវ ហាប ់

អតថន័យម្ននិរិតេសញ្ញន 
1. និម្តិតសញ្ញា គតីទកាណសម្ង័សបញ្ញា កពី់ទំនាកទំ់នងរវាង ស្លា បន័ បុ្គលិក និង អតិថិជន 

2. សញ្ញា រងវងប់ញ្ញា កពី់សមាហរណកម្ម និងភាពទជា្ជយ័របស់ ស្លា បន័ បុ្គលិក និង អតិថិជន 

3. អកសរ ឌែលតា ឬ DELTA បញ្ញា កពី់ទឈាម ឹះរបស់ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ 
 

 

  

ស្លនកសញ្ញនររសប់្គរឹះស្ថននរបី្កូហិរញ្ញវតថុ តែលតា មា នយប្កូហ្វនយតនន ភអីិលស  ី
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្ឺជាគ្រឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុឯកជនម្យួកនុងគបទទសកម្ពុជា ("MFI") ឌ ល 
បានបទងកើតទ ើងទៅ ម្ថៃទី ១ ឌខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ ទដ្ឋយ្ំនិតផ្តួចទផ្តើម្
របស់ទលាកជំទាវ ្ចួ ទសងស្លលី នងិឯកឧតតម្បណឌិ ត ស្លប ូអហូាណូ 
ជាស្លា បនិក។ 

 ២០១៣ 

ចុឹះបញ្ា ីទៅ គកសួង ណិជាកម្ម ("MoC") កនុងឆ្ន  ំ២០១៤ និងទទួល
បានអាជាា ប័ណណ ពីធនាគារជាតិ ម្នកម្ពុជា ("NBC") ទៅ ឌខ្កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ
២០១៤ ឌ លជាម្ុខ្ងារទពញទលញម្នស្លា បន័ម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ("MFI") 
ទៅកនុងគបទទសកម្ពុជា។ បណាត ញស្លខារបស់ ឌែលតា គតូវបានពគងីក
រហូត  ល់ ៥ស្លខា ឌ លមាន ូចជា៖ ស្លខាទួលទគាក ស្លខាសារង
មានជយ័ ស្លខាឌសនសុខ្ ស្លខាទខ្តតទសៀម្រាប និង ស្លខាគសុកអងគ
សនួល កនុងឆ្ន ំ២០១៤ ទនឹះផ្ងឌ រ។ 

 ២០១៤ 

ទ ើម្ឆ្ន ំ ២០១៥ ទនឹះគ្រឹះស្លា នក៏បាន បទងកើតស្លខាថមីចំនួន ៧ស្លខា
បឌនាម្ទទៀត ឌ លមាន ូចជា៖ ស្លខាទខ្តតកំពងសឺ់ព ស្លខាទខ្តតតាឌកវ 
ស្លខាទខ្តតកំពត ស្លខាគសុកកំពងគ់តាច ស្លខាគសុកបាទី ស្លខាទខ្តត
ស្លវ យទរៀង និងស្លខាគកុងគពឹះសីហនុ។ 

 ២០១៥ 

ទៅកនុងកំ ុងឆ្ន  ំ ២០១៦ គ្រឹះស្លា នកប៏ានចបទ់ផ្តើម្គបតិបតតិការអាជីវ
កម្មជាម្យួនរងការតទម្ៃើងទ ើម្ទុនរហូត ល់ $២,៥០០,០០០ ទដ្ឋយ
ទទួលបានការគាគំទយា៉ា ងខាៃ ងំពីសំណាកអ់តិថិជន ឌ លបងាា ញពីភាព
ទជា្ជយ័ គ៏តចឹះគតចង។់ ជាម្យួគាន ទនឹះផ្ងឌ រទ ើម្បទីឆៃើយតបទៅនរង
ការគាគំទពីសំណាកអ់តិថិជនយា៉ា ងទគចើនឌបបទនឹះ គ្រឹះស្លា នក៏បាន
បទងកើតស្លខាថមីៗ ចំនួន៤ស្លខាបឌនាម្ទទៀតឌ លរួម្មាន៖ ស្លខា
ទខ្តតម្ប៉ាលិន ស្លខាទខ្តតបាត ់ំបង ស្លខាទកាឹះទពគជ និងស្លខាគសុក
កំពង់គតឡាច។  

 ២០១៦ 

ប្រវតេិររស់ប្គរឹះស្ថននរបី្កូហិរញ្ញវតថុ តែលតា ភីអិលស  ី
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ស្លខាទបើកទាងំ១៧ខាងទលើទនឹះបានទទលួអាជាា បណ័ណ ពីធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ូចបានបងាា ញខាង
ទគកាម្៖ 

 

គ្រឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា កប៏ានពគងីកនូវសកាត នុភាពរបស់ខ្ៃួន
គ្ប ណត បទ់លើវសិ្លលភាព ទីផ្ារយា៉ា ងទូលំទូលាយ និងទ ើម្បទីឆៃើយ
តបទៅតាម្កំទណើ នម្នតគម្ូវការឥណទានពីសំណាកអ់តិថិជនកនុងតំបន ់
គ្រឹះស្លា នក៏បានបទងកើតស្លខាចំនួន ៤ស្លខា បឌនាម្ទទៀតឌ ល កនុងទនាឹះ
រមួ្មានស្លខា៖ ស្លខាគសុក ម្រក ៍ ស្លខាគសុកទជើងម្គព ស្លខាទខ្តត
កំពងធ់ំ និងស្លខាគសុកទមាងឬសស។ី 

 ២០១៧ 

ទដ្ឋយមានវបិតតិម្នការរកីរាលដ្ឋលពីជម្ៃកូឺវ ី១៩ ជាស្លកល និងបាន 
ប៉ា ល់ ល់ទស ាកិចចកម្ពុជាជាខាៃ ងំ ក ូ៏ចជាប៉ាឹះ ល់ ល់គបតិបតតិការ
របស់គ្រឹះស្លា ន គ្រឹះស្លា នបានសទគម្ចបគងួម្ស្លខាកនុងរាជធានីចំនួន ៤
ស្លខាបញ្ចូ លគាន  ទដ្ឋយកំណតក់ារយិាល័យកណាត លជាស្លខាទគាល 
ឌ លមានទីតាងំទៅអគារទលខ្ ៥៤៦ ផ្ៃូវ ១៩៨២ សងាក តភ់នទំពញថមី 
ខ្ណឌ ឌសនសុខ្។ 

 ២០២០ 
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ការវិវែនឍម្នម ើរទ ន 
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របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល បនាា បពី់ សទម្តច អ្គម្ហាទសនាបតីទតទជា ហ៊ាុន ឌសន នាយករ ាម្គនតមី្ន គពឹះរាជា
ណាចគកកម្ពុជា បានគបកាសយកឆ្ន  ំ២០០៦ ជាឆ្ន មំ្គីកូហិរញ្ា វតាុកម្ពុជា កនុងឱ្កាសសននិសិទជាតិសតីពី 
ម្គីកូហិរញ្ា វតាុកម្ពុជា ឌ លបានគបគពរតតទៅកាលពីម្ថៃទី ១១-១៣ ឌខ្ ម្ករា ឆ្ន  ំ២០០៦ ។   
» មានទបសកកម្ម "ផ្តល់នូវទសវាហិរញ្ា វតាុយា៉ា ងទូលំទូលាយទៅកានគ់បជាជនឌ លទៅតាម្ទីគកុង 
និងទីជនបទ កនុងតម្ម្ៃ ស៏ម្រម្យទ ើម្បឲី្យមាននិរនតរភាព" ។ 
» បាវចនារបស់ទយើង "ទផ្ទត តទៅទលើគបសិទធភាព តមាៃ ភាព និងសម្ធម្ចំ៌ទ ឹះអតិថិជនឌ លខ្វឹះ
ខាតទុន សគមាបទ់ធវើអាជីវកម្ម និងពគងីកអាជីវកម្ម" ។  
 គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ មានផ្លិតផ្លឥណទាន ូចជា ៖    
 ១. ឥណទានខាន តតូចបំផុ្ត៖ គតូវបានបទងកើតទ ើងជាលកេណៈឥណទានគកុម្ និងបុ្គលទ ើម្ប ី
ពគងីកមុ្ខ្របរនិងបទងកើនគទពយ ឌ លបានបទងកើតទ ើងទៅឆ្ន  ំ២០១៤ ទហើយមានទំហំឥណទានតូចជាង 
ឬទសមើ ២,៥០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ។ 

 

   គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន 
ភអិីលសីុ គតូវបានចុឹះបញ្ា ីជាអងគភាពផ្តល់ទសវាកម្ម
ហិរញ្ា វតាុ នាម្ថៃទី ០១ ឌខ្ តុលា ឆ្ន  ំ ២០១៣ និង
ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា បានផ្តល់អាជាា បណ័ណ គបកប
អាជីវកម្ម ទៅម្ថៃទី ១២ ឌខ្ កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ ។ 
តាំងពីចប់ទផ្តើម្ ំបូងកនុ ងឆ្ន ំ ២០១៤ គ រ្ឹះស្លា ន
ម្ីគកូហិរញ្ា វតាុ  ឌែលតា ភអិីលសីុ មានទ ើម្ទុន
ចំននួឌត ២៥០,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិប៉ាុទណាណ ឹះ រហូត
 ល់ កក់ណាត លឆ្ន  ំ ២០១៦ ប៉ាុឌនតចបពី់ឌខ្កកកដ្ឋ 
ឆ្ន  ំ ២០១៦ រហូតម្ក ល់បចចុបបនន គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូ
ហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ បានបទងកើនទ ើម្ទុន
រហូត ល់ ២,៥០០,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ។ 
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកហូរិញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកហូាវ យឌនន ភី
អិលសីុ ៖- មានទសសនៈវស័ិយ "ចង់កាៃ យជាស្លា ប័ន
ហិរញ្ា វតាុ ឌ លឈានមុ្ខ្ទ្   ទ ើម្បីចូលរមួ្ កនុ ង
ការអភិវែឍទស ាកិចច គបកបទដ្ឋយនិរនតរភាពទៅ
កនុ ងសហ្ម្ន៍អាស្ល៊ា ន"  ឌ លជាយុទធស្លគសត 

ចាំណារ់អាររមណ៍ររស់ប្រធានប្ក រប្ររកនាភិបាល 
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 ២. ឥណទានខាន តតូច និងអាជីវកម្ម៖ ជាឥណទានសគមាបជ់យួ  ល់គបជាពលរ ា សហគគាស
ខាន តតូច ជាទុនបឌនាម្កនុងការពគងីកអាជីវកម្ម ឬបទងកើនគទពយសម្បតតិ។ ឥណទានខាន តតូច និងអាជីវកម្ម
ទនឹះគតូវបានបទងកើតទ ើងទៅឆ្ន  ំ២០១៤ ឌ លមានទំហឥំណទានចបពី់ ២,៥០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ។  
 ៣. ឥណទានទ្ហដ្ឋា ន៖ ជាឥណទានម្យួគបទភទឌ លជយួ គបជាពលរ ាកនុងការបគងគបគ់បាក់
ទិញអចលនគទពយទ ើម្បទីលើកកម្ពស់ផ្ទសុខ្ភាពកនុងការរស់ទៅឲ្យបានសម្រម្យ។  ឥណទានទ្ហដ្ឋា ន
ទនឹះគតូវបានបទងកើតទ ើងទៅឆ្ន  ំ២០១៥ ឌ លមានទំហំឥណទានរហូត ល់ ៥០,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ។ 

៤. ឥណទានសទគងាគ ឹះបនាា ន៖់ ជាឥណទានឌ លចូលរមួ្កនុងការអភវិែឍសងគម្ជាតិតាម្រយៈការ 
ផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន ឬគបជាពលរ ាសគមាបពិ់និតយតាម្ដ្ឋនសុខ្ភាព និងពាបាលជម្ៃ។ឺ ឥណ
ទានសទគងាគ ឹះបនាា ន ់ គតូវបានបទងកើតទ ើងទៅឆ្ន ២ំ០១៨ ឌ លមានទំហំឥណទានរហូត ល់ ៣,៥០០ 
 ុលាៃ រអាទម្រកិ ។ 

៥. ឥណទានសិកា៖ ជាឥណទានផ្តល់ជូន ល់និសសតិ ទ ើម្បអីភវិែឍចំទណឹះ រងឲ្យកានឌ់តខ្ពស់
ឌ លគសបតាម្ទគាលនទយាបាយជាតិម្នគកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា។ ឥណទានសិកាទនឹះគតូវបាន
បទងកើតទ ើងទៅឆ្ន  ំ២០១៥ ឌ លមានទំហំឥណទានរហូត ល់ ៥,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ។  
 អនុវតតតាម្យុទធស្លគសតចតុទកាណ ំណាកក់ាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាទគកាម្ការ រក 
នាគំបកបទដ្ឋយ្តិបណឌិ តរបស់ សទម្តចអ្គម្ហាទសនាបតីទតទជា ហ៊ាុន ឌសន នាយករ ាម្គនតមី្ន       គពឹះ
រាជាណាចគកកម្ពុជា និងទគាលនទយាបាយរបស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ        ឌែ
លតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភីអិលសីុ បានខិ្តខំ្នរងបនតអនុវតតរាល់លិខិ្តបទដ្ឋា ន្តិយុតតិ និងទធវើ
កិចចសហគបតិបតតិការយា៉ា ងជិតសនិទធិជាម្យួអ្គនាយកដ្ឋា នគតួតពិនិតយម្នធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា និងជា
ពិទសសអនុវតតតាម្ទគាលការណ៍ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាសតីពីការកំណតពិ់ដ្ឋនអគតាការគបាក ់១៨% កនុង 
ម្យួឆ្ន សំគមាបគ់ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ និងទ ើម្បទីលើកសាួយជីវភាពរស់ទៅរបស់គបជាពលរ ាកនុងការចូល
រមួ្ចំឌណកកាតប់នាយភាពគកីគកទៅកម្ពុជា។   
 កនុងនាម្ជាភា្ទុនិក និងជាគបធានគកុម្គបរកាភបិាល ម្នគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា      
ភអិីលសីុ ទយើងខ្ាុ ំមានទសចកតីទស្លម្នសសរកីរាយសូម្បងាា ញជូនទលាកអនកនូវរបាយការណ៍គបចឆំ្ន  ំ
២០២១ ឌ លរបាយការណ៍ទនឹះបងាា ញអំពីសម្ទិធិផ្លសំខាន់ៗ សទគម្ចបានកនុងឆ្ន  ំ២០២១ គពម្ទាងំ
ទរៀបរាបពី់វែឍនភាព និងផ្លប៉ាឹះ ល់ម្យួចំននួឌ លគបឈម្ គពម្ទាងំការទដ្ឋឹះគស្លយបញ្ញា កនុងអំទបងុ
ទពលវបិតតិកូវ ី-១៩ ទនឹះផ្ងឌ រ។ 

 ទៅឆ្ន  ំ ២០២១ ទស ាកិចចពិភពទលាកបានទងើបទទប ើងវញិកនុងអគតា ៥,៩% ឌ លគតូវបានគាគំទ
ទដ្ឋយនទយាបាយស្លរទពើពនធ និងរបិូយវតាុវតិាា រកម្ម និងការបនធូរបនាយវធិានការរ រតតបតិទលើការទធវើ ំទណើ រ
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និងអាជីវកម្ម។ ការទងើបទទប ើងវញិម្នទស ាកិចចពិភពទលាក ជាពិទសសគបទទសអភវិែឍនឌ៍ លជាម្ ្ូ
 ណិជាកម្មសំខានរ់បស់កម្ពុជា និងយុទធនាការចកវ់ា៉ាកសំ់្លងឆ្បរ់ហ័សឌ លបានបទងកើតភាពសំុ្លកនុង
សហ្ម្ន ៍ ទធវើឲ្យទស ាកិចចគបទទសកម្ពុជាអាចសទគម្ចបានកំទណើ នវជិាមានវញិកនុងអគតា ៣% កនុងឆ្ន  ំ
២០២១ បនាា បពី់បានធាៃ កចុ់ឹះ -៣,១% កាលពីឆ្ន កំនៃងទៅ។ គសបទពលម្នការទងើបទទប ើងវញិម្នទស ា
កិចចកម្ពុជាទលើវស័ិយទផ្សងៗ ឌតវស័ិយទទសចរណ៍ទៅឌតបនតផ្លអវជិាមាន ទដ្ឋយស្លរការរាលដ្ឋលខាៃ ងំ
ម្នជំងឺកូវ ី-១៩ កនុងតំបន។់ ទទាឹះបីវស័ិយម្យួចំននួរងផ្លប៉ាឹះ ល់យា៉ា ងណាកទ៏ដ្ឋយ ប៉ាុឌនតវស័ិយ 
ធនាគារ និងហិរញ្ា វតាុទៅឌតជាកមាៃ ងំរញុគចន សំ៏ខានម់្យួកនុងការចូលរមួ្គាគំទ និងជំរញុសកាត នុពល
របស់ខ្ៃួនទៅទលើវស័ិយទាងំទនាឹះឲ្យមានការអភវិែឍគបកបទដ្ឋយទចរភាពទទប ើងវញិកនុងឆ្ន  ំ២០២២។  

( គបភព៖ របាយការណ៍គបចឆំ្ន  ំ២០២១ របស់ធនាគារជាតិ ម្នកម្ពុជា ) 

 តាម្ឌផ្នការអាជីវកម្មរយៈទពល ៥ ឆ្ន  ំ (២០២០-២០២៤) របស់គ រ្ឹះស្លា ន ទយើងនរងទគគាង
ពគងីកគបតិបតតិការអាជីវកម្មបឌនាម្រហូត ល់ ២៦ ស្លខាជាម្យួផ្លបគតឥណទានរហូត ល់ ៣០
លាន ុលាៃ អាទម្រកិ ទ ើម្បទីឆៃើយតបទៅនរងតគមូ្វការរបស់អតិថិជន និងគសបតាម្ឌផ្នការយុទធស្លគសត
របស់ខ្ៃួន។ ទយើងនរងឌសវងរកថវកិារបឌនាម្ទទៀតទ ើម្បគីាគំទ ល់គបតិបតតិការ បទងកើតផ្លិតផ្ល និងទសវា
កម្មថមីៗ ឌ លសម្គសបនរងតគមូ្វការទីផ្ារ ប៉ាុឌនតកទ៏ផ្ទត តទលើការគ្បគ់្ងហានិភយ័ទាងំម្ទធាបាយ
សកម្ម និងគបុងគបយត័នខ្ពស់។ គសបតាម្ឌផ្នការពគងីកទនឹះ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ 
នរងទធវើការពគងរងគបពន័ធគ្បគ់្ងម្ផ្ាកនុង គពម្ទាងំបនតខិ្តខំ្គបរងឌគបងឲ្យអស់ពីសម្តាភាពទ ើម្ប ី ឌកលម្អ
ទសវាកម្មគបកបទដ្ឋយ្ុណភាពជូន ល់អតិថិជនជាម្យួនរងទសវាកម្មឌ លមានលកេណៈបតឌ់បន និង
បនធូរបនាយ ល់អតិថិជនឌ លទទើបនរងទងើបទទប ើងវញិពីជម្ៃរឺាតតាតកូវ ី-១៩ គសបតាម្ការឌណនារំបស់ 
ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា និងការអំ វនាវរបស់គបមុ្ខ្រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

 ថវីតបតិកនុងឆ្ន  ំ ២០២១ ទយើងមានការបណតុ ឹះបណាត លទគចើនកតីតាម្គបពន័ធអនទាញ និងផ្ទា ល់ 
ទហើយកនុងឆ្ន  ំ ២០២២ ទនឹះកជ៏ាទិសទៅចម្បងកនុងការបនតអភវិែឍសម្តាភាពបុ្គលិកឲ្យកានឌ់តគបទសើរ
បឌនាម្ទទៀត តាម្រយៈការបណតុ ឹះបណាត លខាងកនុង ក ូ៏ចជាការបញ្ាូ នបុ្គលិកទៅបណតុ ឹះបណាត ល 
ជាម្យួ ស្លា បន័ កព់ន័ធ ជាពិទសសសមា្ម្ម្គីកូហិរញ្ា វតាុកម្ពុជា និយតករ និងវទិាស្លា នបណតុ ឹះ         
បណាត លទផ្សងៗ ។  

 ទដ្ឋយឌទបក សគមាប ំ់ទណើ រការអាជីវកម្មរបស់គ រ្ឹះស្លា នទៅកនុងឆ្ន  ំ២០២១ ទគកាម្ស្លា នភាពម្ន
ការរកីរាលដ្ឋលម្នជម្ៃកូឺវ ី-១៩ និងទ ើម្បឱី្យការផ្តល់ទសវាកម្មជូនអតិថិជនគបកបទដ្ឋយ្ុណភាព គសប 
តាម្គតូវការរបស់ស្លធារណៈជន គ រ្ឹះស្លា នបានទធវើបចចុបបននភាពគបពន័ធធនាគារសនូលរបស់ខ្ៃួនឱ្យកានឌ់ត
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ទំទនើបបឌនាម្ទទៀត និងបានអភវិែឈគបពន័ធែីជីថល ទដ្ឋយទធវើការសហការជាម្យួគកុម្ហ៊ាុន WING 
សគមាបស់គមួ្ល ល់អតិថិជនកនុងការបងគ់បាកក់ម្ចតីាម្រយៈទូរសពាម្  (Mobile App) និងតាម្
ភាន កង់ារ WING ទ ើម្បចូីលរមួ្កាតប់នាយការឆៃងរកីរាលដ្ឋលម្នជម្ៃកូឺវ ី-១៩ គសបតាម្ការឌណនាំ
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

 ទឆៃៀតកនុងឱ្កាសទនឹះ ទយើងខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរ្ុណចំទ ឹះ ម្ ្ូ កព់ន័ធទាងំអស់ រមួ្ទាងំអតិថិ
ជន វនិិទយា្ិន ធនាគារ និងម្ ្ូផ្តល់មូ្លនិធិសគមាបក់ារទជឿទុកចិតត និងកិចចសហគបតិបតតិការនាទពល
កនៃងម្ក។ ខ្ាុ ំកសូ៏ម្ឌថៃងអំណរ្ុណចំទ ឹះ គកុម្គបរកាភបិាល ឌ លបានទបតជាា ចិតតចំទ ឹះការឌណនា ំ
និងចងអុលបងាា ញ គពម្ទាងំ្ណៈគ្បគ់្ង និង បុ្គលិក ទ៏ស្លម ឹះសម័គ្ ចំទ ឹះការខិ្តខំ្ និងពាយាម្
ខ្ពស់កនុងការបំទពញការងារនាទពលកនៃងម្ក។ ជាទីបញ្ចប ់ ខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរ្ុណចំទ ឹះ រាជរដ្ឋា          
ភបិាលកម្ពុជា ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា និងអាជាា ធរ កព់ន័ធទាងំអស់ឌ លបានគាគំទ និង យកចិតតទុក 
ដ្ឋកខ់្ពស់ជាគបចចំំទ ឹះការចូលរមួ្រអភវិែឍនគ៍បទទសកម្ពុជា។ 

 
 

 

ទលាកជំទាវ ្ចួ ទសងស្លលី 

គបធានគកុម្គបរកាភបិាល 
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     ទយាងតាម្របាយការណ៍គបចឆំ្ន រំបស់ ធនាគារ 
ជាតិ ម្នកម្ពុជា កនុងឆ្ន  ំ ២០២១ ទនឹះពិភពទលាកទៅ
បនតគបឈម្នរងវបិតតិម្នការរកីរាលដ្ឋល ជម្ៃកូឺវ ី-១៩ 
ប៉ាុឌនតមានភាពគបទសើរជាងឆ្ន មុំ្នខ្ណៈគបទទសកម្ពុជា 
ទគកាម្ការ រកនា ំឈ៏ាៃ សម្វរបស់ សទម្តចអ្គម្ហា
ទសនាបតីទតទជា ហ៊ាុន ឌសន កនុងការសវឹះឌសវងរកវា៉ាក់
សំ្លងចកជូ់នគបជាពលរ ា  និងពគងរងវធិានការការ
 រ។ ជាម្យួភាពគបទសើរទទប ើងវញិទនឹះ បានទធវើឲ្យ
ទស ាកិចចពិភពទលាកទងើបទទប ើងវញិកនុងអគតា ៥,៩% 
ទហើយការទងើបទទប ើងវញិ ម្នទស ាកិចចពិភពទលាកទនឹះ 
ជាពិទសសគបទទសអភវិែឍន ៍ ឌ លជាម្ ្ូ ណិជា
កម្មសំខានរ់បស់កម្ពុជា ទធវើឲ្យទស ាកិចចកម្ពុជា អាច
សទគម្ចបាននូវកំទណើ នវជិាមានវញិកនុងអគតា៣% កនុង 
ឆ្ន  ំ២០២១ បនាា បពី់បានធាៃ កចុ់ឹះ -៣,១% កាលពីឆ្ន ំ
កនៃងទៅ។ ផ្លិតផ្លកម្មនតស្លលសគមាប ់ ឧសា 
ហកម្មនាទំចញ បានទកើនទទប ើង ១២,៧% គសបទពល 

ឌ លវស័ិយសំណង ់ ទកើនទទប ើងបនតិចកនុងអគតា១,៤% នរងការទងើបទទប ើងវញិម្នលំហូរទុនវនិិទយា្
បរទទស និងតគមូ្វការកនុងគសុក។ វស័ិយកសិកម្មកប៏នតមានវែឍនភាពលអជាម្យួអគតាកំទណើ ន១,៤% 
ទដ្ឋយស្លរវធិានការគាគំទផ្លិតកម្មកសិកម្ម និងអំទណាយផ្លពីអាកាសធាតុ។ ចំឌណកឯវស័ិយ
ទទសចរណ៍បនតទទលួរងផ្លប៉ាឹះ ល់ជាម្យួការធាៃ កចុ់ឹះទភាៀវទទសចរអនតរជាតិ-៨៥% គសបទពលឌ ល
ទភាៀវទទសចរកនុងគសុកបានធាៃ កចុ់ឹះ-៣៥,៥%។ ទដ្ឋយឌទបក កំទណើ នទស ាកិចចកនុងតំបនអ់ាស្ល៊ា ន-៥% 
អាចទកើនគតរម្២,៩% ទដ្ឋយស្លរការរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវ ី-១៩ កនុងតំបនប់ានបងាអ កស់កម្មភាពទស ា
កិចច ជាពិទសសវស័ិយទទសចរណ៍ ។ ( គបភព៖ របាយការណ៍គបចឆំ្ន  ំ២០២១ របស់ធនាគារជាតិ ម្នកម្ពុ
ជា ) 

 ទទាឹះបីជាវស័ិយម្យួចំននួហាកទ់ងើបទទប ើងបនតិច ទហើយវស័ិយខ្ៃឹះទទៀត ទៅបនតរងផ្លប៉ាឹះ ល់ពី
ការរាលដ្ឋលម្នជម្ៃកូឺវ ី-១៩ យា៉ា ងណាកទ៏ដ្ឋយឌតវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ា វតាុទៅឌតជាកមាៃ ងំចលករ
 សំ៏ខានក់នុងការគាគំទចូលរមួ្ និងជំរញុសកាត នុពលរបស់ខ្ៃួនទៅទលើវស័ិយទាងំទនាឹះឲ្យមានការអភវិែឍ
គបកបទដ្ឋយទចរភាពទទប ើងវញិ។ ទៅ ំណាចឆ់្ន  ំ២០២១ ទនឹះធនាគារ ណិជាសរបុចំននួ៥៣ ធនាគារ

អាររភកថាររស់ អគគនាយិកា 
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ឯកទទសមានចំននួ១០ គ រ្ឹះស្លា នហិរញ្ា វតាុសរបុមានចំននួ៨៥ និងគ រ្ឹះស្លា នហិរញ្ា វតាុទទលួគបាកប់ទញ្ា ើ
រមាន៦។ កនុងឆ្ន  ំ២០២១ ទនឹះគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ បានយកចិតតទុកដ្ឋកខ់ាៃ ងំទលើ
ការពគងរងសម្តាភាពបុ្គលិកគ្បឌ់ផ្នកជាពិទសស ឌផ្នកការគ្បគ់្ងឥណទាន ទ ើម្បពីគងីកអាជីរកម្ម 
និងទដ្ឋឹះគស្លយបំណុល។ ជាលទធផ្លទយើងសទគម្ចបានកនុងឆ្ន  ំ២០២១ មានចំននួ១៧ ស្លខា ជាម្យួ
នរងសម្តុលយឥណទាន ុលសរបុ៥៣.១០២,២៣៩ លានទរៀល ទកើនទទប ើង៦,៥៩% ពីឆ្ន  ំ២០២០ កនុង
ទនាឹះចំននួទរកគបាក ់១៦.៦៩៧,០៨៥ លានទរៀលទសមើនរង៣១,៤៤% គតូវបានផ្តល់ទលើ វស័ិយទគបើគបាស់
ផ្ទា ល់ខ្ៃួន/គ្ួស្លរ រឯីចំនួនទរកគបាក ់ ១៤.២០១,៧៤ លានទរៀលទសមើនរង២៦,៧៤% ផ្តល់ទលើវស័ិ
យសំណង ់ ទហើយទរកគបាក ់ ១១.២២៧,៥៦៩ លានទរៀលទសមើនរង២១,១៤% ផ្តល់ទលើវស័ិយ ណិជា
កម្ម និងទរកគបាក ់ ៥.៨៦៣,០០៣ លានទរៀលទសមើនរង១១,០៤% ផ្តល់ទលើវស័ិយកសិកម្ម ចំឌណកទរក
គបាកចំ់ននួ៣.៣៧៥,០១២ លានទរៀលទសមើនរង៦,៣៦% គតូវបានផ្តល់ទលើវស័ិយ រកជញ្ាូ ន ទហើយទរក
គបាកចំ់ននួ១.៦៣៤,៤៧៧ លានទរៀលទសមើនរង៣,០៨% ផ្តល់ទលើវស័ិយទសវាកម្ម និងចំននួទរកគបាក់
ចំននួ ១០៣,៣៥៣ លានទរៀលទសមើនរង០,២% ផ្តល់ទលើវស័ិយទផ្សងៗ ជាម្យួនរងឥណទានម្និ ំទណើ រ
ការមានការថយចុឹះពី១៧,៧% ទៅ១៦,៩៤% កនុងឆ្ន ២ំ០២១។ ចំននួអតិថិជនមាន ៣.៣៦០នាក ់
ធាៃ កចុ់ឹះ ២០,៨៥% ទធៀបនរងឆ្ន ២ំ០២០។ ស្លា នភាពបុ្គលិកមានចំនួន ២៣៦នាក ់ ទធៀបនរងឆ្ន  ំ
២០២០ មានការធាៃ កចុ់ឹះ៤,៨៣%។ គទពយសកម្មសរបុមាន៤៧.៤២២,០២៥ លានទរៀល ធាៃ កចុ់ឹះ 
២៦,៦២% ទធៀបនរងឆ្ន ២ំ០២០។ អនុបាតទស្លធនភាពមាន ២៨,៦៦% ទលើសពីកគម្តិកំណតអ់បបបរ
មារបស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ឌ លមានគតរម្ឌត១៥%ប៉ាុទណាណ ឹះ ។ 

 ចំទ ឹះទសសនៈវស័ិយសគមាបឆ់្ន  ំ ២០២២ កំទណើ នទស ាកិចចគបទទសកម្ពុជា គតូវបានពាករណ៍
ទដ្ឋយធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ថានរងទងើបទទប ើងវញិបនតទទៀតជាម្យួនរងអគតាកំទណើ ន៤,៨% ទៅឆ្ន  ំ
២០២២ទនឹះ ទហើយរកាបាននូវសកាត នុពលពីវស័ិយ្នៃរឹះទាងំ៤  ូចជាវស័ិយឧសាហកម្ម សំណង ់
កសិកម្ម និងទទសចរណ៍។ ទទាឹះជាយា៉ា ងកទ៏ដ្ឋយទស ាកិចចពិភពទលាកកគ៏បឈម្នរងហានិភយ័ ពីការ
អូសបនាៃ យម្នជម្ៃកូឺវ ី-១៩ ការបំឌបៃងម្នទម្ទរា្ថមី អតិផ្រណា ភាពតានតរងភូម្សិ្លគសតនទយាបាយ និង
ការឌគបគបួលអាកាសធាតុជាទ ើម្។ ចំទ ឹះគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ទយើងនរងមានភាព
គបុងគបយត័នខ្ពស់កនុងការរកា និងបទញ្ចញឥណទានថមីឲ្យបានលអគបទសើរជាងមុ្ន បនតខិ្តខំ្ទដ្ឋឹះគស្លយ
ឥណទានម្និ ំទណើ រការ (កម្ចយីឺតយា៉ា វ) ឥណទានលុបទចញពីបញ្ា ី តាម្រយៈយនតការគ្បគ់្ងម្ផ្ាកនុង 
និងគ្បគ់្ងហានិភយ័ឲ្យបានគតរម្គតូវ ជាពិទសសពាយាម្បទញ្ចញឥណទានជាគបាកទ់រៀលឲ្យទគចើន 
ទ ើម្បរីមួ្ចំឌណកគាគំទរបិូយវតាុជាតិ រមួ្ទាងំការអនុវតតតាម្បទបញ្ាតតិនានារបស់ ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា
ឲ្យបានមុ្ងឺមា៉ា តបំ់ផុ្ត ។  
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 ខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរ្ុណយា៉ា ងគជាលទគៅចំទ ឹះ គកុម្គបរកាភបិាលឌ លបានផ្តល់អនុស្លសន៍
ឌណនាលំអៗ និងគាគំទយា៉ា ងទពញទំហរង ល់្ណៈគ្បគ់្ង គពម្ទាងំបុ្គលិកទាងំអស់របស់គ រ្ឹះស្លា ន
ម្គីកូហិញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ។ ខ្ាុ ំសូម្អរ្ុណ និងទកាតសរទសើរផ្ងឌ រ  ល់បុ្គលិកទាងំអស់កនុង
ការខិ្តខំ្គបរងឌគបង ឧសាហ៍ពាយាម្ ទស្លម ឹះគតង ់ និងបានទបតជាា ចិតតខ្ពស់កនុងការបំទពញការងារកនៃង    
ម្ក។ ខ្ាុ ំកសូ៏ម្ម្ថៃងអំណរ្ុណយា៉ា ងគជាលទគៅបំផុ្ត ចំទ ឹះអតិថិជនឌ លបានគាគំទ និងមានទំនុក
ចិតតម្កទលើគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ របស់ទយើងខ្ាុ ំទាងំបចចុបបនន និងអនា្ត ។ 

 ជាទីបញ្ចប ់ខ្ាុ ំសូម្សឌម្តងអំណរ្ុណ គ៏ជាលទគៅបំផុ្តចំទ ឹះ គកសួង ស្លា បន័ កព់ន័ធ និងម្ 
្ូអភវិែឍនន៍ានា ឌ លបានផ្តល់កិចចសហគបតិបតតិការលអនារយៈទពលកនៃងម្ក ជាពិទសស ថាន ក ់រកនា ំ
និង្ណៈគ្បគ់្ងរបស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ឌ លឌតងឌតជយួ គាគំទ និងផ្តល់អនុស្លសន ៍  លអៗ ល់
គ រ្ឹះស្លា ន។ ខ្ាុ ំទជឿជាកយ់ា៉ា ងមុ្តមាថំា ្ណៈគ្បគ់្ង និងបុ្គលិកទាងំអស់គ្បលំ់ដ្ឋបថ់ាន ក ់ និងភា្ី
 កព់ន័ធនានានរងបនតការគាគំទ រមួ្ចំឌណកទ ើម្បសីទគម្ចបាននូវសម្ទិធផ្លថមីៗបឌនាម្ទទៀត ឌ លជា
្ុណគបទយាជន ៍ល់គ រ្ឹះស្លា ន និងសគមាបគ់បទទសជាតិ គពម្ទាងំគបជាជនកម្ពុជាទាងំមូ្ល ។ 

  

 

 

        ទលាកជំទាវ អ៊ាកុ រា៉ា វនី 

              អ្គនាយិកា 
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ឯកឧតេរ រណឌិត ស្រូ អូហនា
ណូ 

មោកជាំទាវ គួច មសងស្លី 

១០០% 

ភាគទ និក 
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រចនាសរព័នធប្គរ់ប្គងររស់ តែលតា 
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១/ មោកជាំទាវ គួច មសងស្លី (ប្រធានប្ក រប្ររកនាភិបាល) 
 ទលាកជំទាវបានបញ្ចបស់ញ្ញា បគត្រទុកាសលយភូម្ភិា្ទខ្តតបាត ំ់បង។ ទលាកជំទាវជាគ្ូ
បទគងៀន ទៅឆ្ន ១ំ៩៧៩, ឆ្ន ១ំ៩៩០ ជាម្គនតីស្លលាខ្ណឌ ទលួទគាក, ឆ្ន ២ំ០០២  ល់ ២០១៣ ជាអនុ
គបធានគកុម្គបរកាភបិាលម្ន គកុម្ហ៊ាុន បូលីណូអិុនទធើទណសសិនណលគ្ុប ទទលួបនាុកឌផ្នក
្ណទនយយ និងហិរញ្ា វតាុ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ទលាកជំទាវជាស្លា បនិក និងជាភា្ទុនិកម្ន គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូ
ហិរញ្ា វតាុ  ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ និងជាទីគបរកាផ្ទា ល់របស់គ រ្ឹះស្លា ន រហូត ល់ឆ្ន ំ
២០២០ ទលាកជំទាវគតូវបានឌតងតាងំជាគបធានគកុម្គបរកាភបិាលរបស់គ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា។ 

២/ មោកជាំទាវ អ  ក រ នវីន (អន ប្រធានប្ក រប្ររកនាភិបាល) 
 ទលាកជំទាវ អ៊ាុក រា៉ា វនី ទទលួបានសញ្ញា បគ័តបរញិ្ញា បគ័តវទិាស្លគសត គ្បគ់្ងអាជីវកម្ម ពី 
ស្លកលវទិាល័យ California State University Stanislaus ទីគកុង Turlok រ ា California សហ
រ ាអាទម្រកិ។ បចចុបបននទលាក ជំទាវ្ឺជាគបធានគកុម្គបរកាភបិាលទៅស្លកលវទិាល័យ អនដរជាតិ (IU) 
និង គតូវបានឌតងតាងំជាសមាជិកគកុម្គបរកាភបិាល របស់គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូ    
ហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ទៅឆ្ន  ំ២០១៣ និងកនុងឆ្ន  ំ២០២០ ជាអនុគបធានគកុម្គបរកាភបិាលរហូត ល់   
បចចុបបនន។ ទៅចុងឆ្ន  ំ២០២០ ទលាកជំទាវកគ៏តូវបានឌតងតាងំជាអ្គនាយិកា ម្នគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ 
ឌែលតា ភអិីលសីុ ផ្ងឌ រ។ 

ប្ក រប្ររកនាភិបាល 
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៣/ មោក លររ កាំស្នេ (សមាជិកប្ក រប្ររកនាភិបាលឯករជនយ) 
 ទលាកបានបញ្ចបថ់ាន កស់ញ្ញា បគ័តបរញិ្ញា បគ័តគ្បគ់្ងអាជីវកម្ម (BBA)  ជំនាញធនាគារ និង
ហិរញ្ា វតាុ ទៅស្លកលវទិាល័យទបៀលគបាយ ២០១១។ ទលាកមានបទពិទស្លធន ៍ ជាម្គនតីឥណទាន, 
ម្គនតីទដ្ឋឹះគស្លយបំណុលយតឺយា៉ា វ, ជាអនុគបធានស្លខាគសុក ទៅគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ វសិីនហាវ ន ់
ឆ្ន  ំ២០០៦  ល់ ២០១២។ ទលាកជាគបធានស្លខា, គបធានស្លខាជានខ់្ពស់ ទៅ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា
វតាុ សហគ្ិនភាព ឆ្ន ២ំ០១២  ល់២០១៥។ ទលាកជាគបធានឌផ្នកឥណទាន, គបធានស្លខាទខ្តតតាឌកវ 
ពីឆ្ន  ំ២០១៥  ល់ឆ្ន  ំ២០១៦ និងជាគបធានការយិាល័យកម្ចខីាន តតូចបំផុ្ត ទៅ ឌែលតា ឆ្ន  ំ២០១៦ 
រហូត ល់ឆ្ន  ំ ២០១៩ ទលាកគតូវបានឌតងតាងំជា គបធានការយិាល័យគបតិបតតិតាម្ទៅឌែលតា ។ 
បចចុបបននទលាកជាគបធានគ្បគ់្ងទូទៅ ទៅគកុម្ហ៊ាុន Worldwide Motors Company.LTD និងគតូវ
បានឌតងតាងំជាអភបិាលឯករាជយរបស់គ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា ទៅឆ្ន  ំ២០២០។ 

 

 

 

មោកជាំទាវ អ  ក រ នវីន (អគគនាយិកា) 
 ទលាកជំទាវ អ៊ាុក រា៉ា វនី ទទលួបានសញ្ញា     
បគ័ត បរញិ្ញា បគ័តវទិាស្លគសតគ្បគ់្ងអាជីវកម្ម ពី 
ស្លកលវទិាល័យ California State University 
Stanislaus ទីគកុង Turlok រ ា California សហ
រ ាអាទម្រកិ។ បចចុបបនន ទលាកជំទាវ ្ឺជាគបធានគកុម្
គបរកាភបិាលទៅ ស្លកលវទិាល័យ អនដរជាតិ (IU) 
និងគតូវបានឌតងតាងំជាសមាជិកគកុម្គបរកាភបិាល 
របស់គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូ     
ហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ទៅឆ្ន  ំ ២០១៣ និងឆ្ន  ំ
២០២០ ជាអនុគបធានគកុម្គបរកាភបិាលរហូត ល់
បចចុ   បបនន។ ទៅចុងឆ្ន  ំ២០២០ ទលាកជំទាវ កគ៏តូវ
បានឌតងតាងំជា អ្គនាយិកា ម្នគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូ
ហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ផ្ងឌ រ។ 

 

 

គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខ្ពស់ 
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ឯកឧតេររណឌិត ស្រូ អូហនាណូ  
(អគគនាយករង) 
 ឯកឧតតម្បណឌិ ត ស្លបូ អូហាណូ ទទលួបាន
សញ្ញា បគ័តបណឌិ តពី ស្លកលវទិាល័យ People's 
Friendship University of Russia ទៅឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ។ 
ឯកឧតតម្បានទរៀបចំគកុម្ហ៊ាុន Bolyno International 
Group ជា "គកុម្ហ៊ាុនឌ លរមួ្បញ្ចូ លយុទធស្លគសត" ទផ្ទត ត
ទលើវស័ិយអបរ់ ំ (ស្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ ស្លលាទរៀន 
អនតរជាតិ អាយយូ វទិាស្លា នបូលីណូ) សុខាភបិាល (ម្នាីរ
ទពទយស្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ ឌសនសុខ្) សហគគាស
ផ្លិតឱ្សថអនតរជាតិ គបពន័ធផ្សពវផ្ាយ (ទូរទសសន៍
នា្ពន័ធ (NTV) និង វទិយភុនទំពញថមី) សណាា គារ និងទសវា
កម្មហិរញ្ា វតាុ។ ទៅឆ្ន  ំ ២០១៣ ឯកឧតតម្ បានបទងកើត 
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន          
ភអិីលសីុ បឌនាម្ទលើស្លា បន័ឌ លមានគស្លប ់។ 
 

 

មោក យូ ោង (អគគនាយករង) 
 ទលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ញា បគត ឌផ្នកទស ាកិចច 
ជំនាញទស ាកិចចអភវិែឃន ៍ទៅស្លកលវទិាល័យ នរ័តុន ឆ្ន ំ
សិកា ២០១០។ ទលាកធាៃ បជ់ាម្គនតីឥណទាន គបចទំៅ
ស្លខាកំពងស់ពឺ គបធានស្លខាទខ្តតម្គពឌវង ម្គនតីបណតុ ឹះ        
បណាត ល សិកា និងអភវិែឍសម្តាភាពបុ្គលិកការយិាល័យ 
កណាត ល ទៅគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ វសិីនហាវ នទ់ខ្ម្បូឌា 
ពីឆ្ន ២ំ០១០  ល់ ២០១៥។ ទលាកជាគបធានឌផ្នកឥណ
ទានស្លខាកំពងស់ពឺកនុងឆ្ន ២ំ០១៥, ជាគបធានការយិាល័យ
កម្ចខីាន តតូច និងអាជីវកម្ម កនុងឆ្ន  ំ ២០១៦, ជាគបធាន
ការយិាល័យ គ្បគ់្ងឥណទាន កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ ទគកាយ
ម្កកនុងឆ្ន  ំ ២០២០ ទនឹះ ទលាកគតូវបានឌតងតាងំជា អ្គ
នាយករង ម្នគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ។ 
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១/ មោក សរ សាំណាង (ប្រធានការិយាល័យ ឥណទាន) 
 ទលាកបានបញ្ចបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញា បគត ជំនាញគ្បគ់្ងអាជីវ កម្មទៅវទិាស្លា នអភវិែឍ
អាសីុសចចៈ ។ ទលាកមានបទពិទស្លធនជ៍ា ម្គនតី ឥណទាន គបធានម្គនតីឥណទាន អនុគបធានស្លខា 
និងគបធានស្លខា ទៅ គបតិបតតិករឥណទាន លីដ្ឋ ពីឆ្ន  ំ២០១០  ល់ ឆ្ន  ំ២០១៥ ទហើយបានបនត ចូល
បទគម្ើការងារទៅ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ទៅ ឌខ្ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៥ កនុងមុ្ខ្ ំឌណងជាគបធាន
ស្លខាគសុកអងគសនួល ទហើយបានឌតងតាងំ ជាអនុគបធានការយិាល័យឥណទានទៅចុងឆ្ន  ំ ២០១៩ 
ទគកាយម្ក ទៅទ ើម្ឆ្ន  ំ ២០២០ ទលាកគតូវបានឌតងតាងំជាគបធានការយិាល័យឥណទាន រហូត ម្ក
 ល់បចចុបបនន ។ 
 

គណៈប្គរ់ប្គង 
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២/ មោក ន ត ស កផលៃី (ប្រធានការិយាល័យ ធនធានរន សនស និងរ ឋបាល) 
 ទលាកបានបញ្ចបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញា បគត ជំនាញទស ាកិចច និងជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ា វតាុ 
ទៅស្លកលវទិាល័យ នរ័តុន ទៅឆ្ន  ំ២០០៦។ កនុងឆ្ន  ំ២០០៧-២០០៩ ទលាកបានបនតសិកា ថាន កអ់នុ
បណឌិ ត ណិជាកម្ម និងរ ាបាល ទៅស្លកលវទិាល័យជាតិគ្បគ់្ង មុ្ខ្ជំនាញហិរញ្ា វតាុ និងធនា   
គារ។ ទៅកនុងឆ្ន  ំ២០០៦-២០១១ ទលាកបានចូលបទគម្ើការងារជាម្យួស្លកលវទិយល័យ អនតរជាតិ កនុង
តនួាទីជាជំនយួការស្លកលវទិាធិការរង។ ចបពី់ឆ្ន  ំ ២០១១  ល់ឆ្ន  ំ ២០១៨ ទលាកជាគបធាន
ការយិាល័យរ ាបាល និងធនធានម្នុសស ម្នស្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ (IU) និងជាជំនយួការ
ស្លកលវទិាធិការ។ ទលាកបានចូលបទគម្ើការងារជាម្យួ ឌែលតា កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ តនួាទីជាជំនយួការ
គបធានគ រ្ឹះស្លា ន និងចបពី់ឆ្ន  ំ ២០២១ រហូត ល់ទពលបចចុបបននទលាកមានមុ្ខ្តំឌណងជា គបធាន
ការយិាល័យ ធនធានម្នុសស និងរ ាបាល។  
 
៣/ អនកប្សី ម្រ៉ៃ ចិនាតន (ប្រធានការិយាល័យ ហិរញ្ញកិចច) 
អនកគសីបានបញ្ចបក់ារសិកាថាន កអ់នុបណឌិ តឯកទទស គ្បគ់្ង ណិជាកម្ម ទៅស្លកលវទិាល័យ 
អាសីុអឺរ ៉ាបុ, និងបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ញា បគតឯកទទស ធនាគារ និងហិរញ្ា វតាុ ទៅស្លកលវទិាល័យ អាសីុ
អឺរ ៉ាបុ។ បនាា បម់្កទលាកគសីបានសិកាវ្គជំនាញទផ្សងៗឌ លបានអនុវតត ទលើជំនាញ្ណទនយយ សតង់
ដ្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរងហិរញ្ា វតាុ អនតរជាតិ និងអនុទលាម្ភាពគបកាសពនធគបចឆំ្ន  ំអនុវតតកនុងស្លា
បន័ហិរញ្ា វតាុ អនតរជាតិ ម្នកម្ពុជាសគមាបស់ហគគាសធុនតូចនិងម្ធយម្។ ទលាកគសីមានបទពិទស្លធន៍
ជា្ណទនយយករ ទៅម្នាីរទពទយគពឹះសីហនុ ម្ណឌ លម្នកតីសងឃ រម្ កនុងឆ្ន  ំ ២០០៦-២០០៧, កនុងឆ្ន ំ
២០០៨-២០១៩ ជា្ណទនយយករ, ជាអនុគបធានការយិាល័យហិរញ្ា កិចច និងជាគបធានការយិា ល័យ
ហិរញ្ា កិចច ទៅសកលវទិាល័យ អនតរជាតិ។ ទគកាយម្កទៅឆ្ន ២ំ០២០ អនកគសីបានចូលបទគម្ើការងារជា
គបធានការយិាល័យហិរញ្ា កិចច ទៅគ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា រហូត ល់បចចុបបនន។ 

៤/ មោក តរ៉ៃន ឧតេរ (ប្រធានការិយាល័យ ព័ត៌មានវិទនា) 
 ទលាកបានបញ្ចបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញា បគត ជំនាញបទចចកវទិាពត័ម៌ានកំុពយទូរ័ ទៅស្លកលវទិា
ល័យ ទម្្ងគកម្ពុជា ទៅឆ្ន  ំ២០១១។ ទៅកនុងឆ្ន  ំ២០០៩-២០១២ ទលាកបានចូលម្ទគបើការងារជាគ្ូ
បទគងៀនមុ្ខ្វជិាា ឯកទទស ជំនាញសរទសរកម្មវធីិកំុពយទូរ័ ទៅម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ានវទិា និងទអទបចិគតូនិច 
(ITEC)។ ឆ្ន  ំ ២០១២-២០១៥ ទលាកជាបុ្គលិកគកុម្ហ៊ាុន អរម្ទអសទជ កនុងមុ្ខ្តំឌណងតនួាទីជា
គបធានគ្បគ់្ង្ទគមាង ទហើយពីឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៦ ទលាកជាអនកជំនាញជានខ់្ពស់ទលើការសរទសរកម្ម
វធីិកំុពយទូរ័ ទៅគកុម្ហ៊ាុន មា៉ា ជូទនៀរគ្ុប។ ពីឆ្ន  ំ២០១៦-២០១៧ ទលាកជាម្គនតីជានខ់្ពស់គ្បគ់្ងគបពន័ធ
ពត័ម៌ានវទិា។ ទគកាយម្កពីឆ្ន  ំ ២០១៧-២០២០ ទលាកជាគបធានឌផ្នកគ្បគ់្ងគបពន័ធពត័ម៌ានវទិា 
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បនាា បម់្កពីឆ្ន  ំ ២០២០ រហូត ល់បចចុបបនន ទលាកគតូវបានឌតងតាងំជាគបធានការយិាល័យពត័ម៌ាន   
វទិា។ 
 

៥/ មោក ម  ន គររមជៀន (ប្រធានតផនកសវនករមម្ផៃកនុង) 
 ទលាកបានបញ្ចបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញា បគតជំនាញ ្ណទនយយ និង សវនកម្ម ទៅស្លកលវទិា
ល័យជាតិគ្បគ់្ង និងបានបញ្ចបប់រញិ្ញា បគតជានខ់្ពស់ ឯកទទសគ្បគ់្ង ទៅស្លកលវទិាល័យ អាសីុ
អឺរ ៉ាបុ ។ ទលាកមានបទពិទស្លធនជ៍ា ម្គនតី្ណទនយយករ ទៅស្លលាអាយយូអាយទអស ពីឆ្ន  ំ២០១៥ 
 ល់ ឆ្ន  ំ២០១៦ ទហើយបានបនតចូលបទគម្ើការងារទៅ ស្លកលវទិាល័យអនតរជាតិ ជាម្គនតីសវនកម្មពីឆ្ន  ំ
២០១៦  ល់ ឆ្ន  ំ ២០២១  ទគកាយម្កទលាកបានបនតចូលបទគម្ើការងារទៅ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ        
ឌែលតា ភអិីលសីុ ទៅ ឌខ្ទម្ស្ល ឆ្ន  ំ២០២១ កនុងតនួាទីជា គបធានឌផ្នកសវនកម្មម្ផ្ាកនុង រហូតម្ក ល់
បចចុបបនន ។ 
 
៦/ មោក តកវ ពសិី (ប្រធានការយិាល័យ ប្គរ់ប្គងហ្នភិ័យ និងប្រតិរតេិតារ) 
 ទលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ញា បគតឌផ្នកចាបទ់ៅ ស្លកលវទិាល័យ ភូម្និានីតិស្លគសត និងទស ា
កិចច កនុងឆ្ន ២ំ០០៩ និងបានបញ្ចបថ់ាន កអ់នុបណឌិ ត ចាបពី់ស្លកលវទិាល័យ ភូម្និានីតិស្លគសត និង
ទស ាកិចច និងអនុបណឌិ តចាប ់ ពីស្លកលវទិាល័យ Jean Moulin Lyon3 កនុងឆ្ន  ំ ២០១២។  កនុង
អំ ុងឆ្ន  ំ២០១០ ទលាកបានចូលបទគម្ើការងារជាជំនយួការឌផ្នកចាបម់្នគកុម្ហ៊ាុនទម្ធាវ ីអាសីុកម្ពុជា។ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១១ ទលាកជាជំនយួការរបស់អងគការ JICA ទលើ្ទគមាងអភវិែឍឌផ្នកចាបនិ់ងតុលាការឌ ល
មានមូ្លដ្ឋា នទៅគកសួងយុតតិធម្,៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ទលាកជា ម្គនតីចាបម់្នគកុម្ហ៊ាុនទម្ធាវ ីទអសទខ្ ឌអន 
ភ,ី កនុងឆ្ន  ំ២០១៥ ទលាកជា ម្គនតីគ្បគ់្ងគបាកក់ម្ចទីៅគបាស្លក,់ ឆ្ន ២ំ០១៦ ទលាកជា ម្គនតីចាបទ់ៅ 
សីុ អិល សីុ, កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ទលាកជា ម្គនតីគ្បគ់្ងជានខ់្ពស់ឌផ្នកចាប ់ និងគ្បគ់្ងគបាកក់ម្ច ី ទៅ 
CITY Microfinance ទហើយកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ទលាកបានចូលបទគម្ើការងារទៅ ឌែលតា កនុងតនួាទីជា 
គបធានការយិាល័យ គ្បគ់្ងហានិភយ័ និងគបតិបតតិតាម្។ 
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គបុស,១៧១

គសី,៦៥

 
 

   

  

 

 

 

 

  

 

ធនធានម្នុសសជាកមាៃ ងំចលករយា៉ា ងសំខាន ់ ឌ លរមួ្ចំឌណកអភវិែឍទបសកកម្មរបស់គ រ្ឹះ 
ស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ឲ្យឈានទឆ្ព ឹះទៅកានភ់ាពទជា្ជយ័ គតចឹះ
គតចង ់ កនុងទគាលទៅសទគម្ចឲ្យបាននូវទសសនៈវស័ិយរបស់គ រ្ឹះស្លា ន។ គសបតាម្ឌផ្នការយុទធស្លគសត  
រយៈទពលឌវង ឌែលតា បានទផ្ទត តទលើការយកចិតតទុកដ្ឋកខ់្ពស់ទលើការទរៀបចំធនធានម្នុសស តាម្រយៈ
ការទធវើឲ្យគបទសើរទ ើងនូវការអភវិែឍ មុ្ខ្តំឌណងតនួាទី ការជគមុ្ញទលើកទរកចិតតទៅតាម្សម្តាភាព ការ
ខិ្តខំ្គបរងឌគបង ការគបតិបតតិ គកម្សីលធម្ ៌និងសម្ទិធផ្លសទគម្ចបានជាកឌ់សតងរបស់បុ្គលិកមាន ក់ៗ ។ 
បចចុបបននការគ្បគ់្ងធនធានម្នុសសគតូវបានទលើកកម្ពស់ និងអភវិែឍជាគបចតំាម្រយៈការសគម្តិ
សគមាងំទគជើសទរ ើស ការបណតុ ឹះបណាត លទដ្ឋយផ្ទា ល់ និង Online (  ូចជា Zoom, Skype, Google…) 

ទាងំខាងកនុងនិងខាងទគៅ ការវាយតម្ម្ៃលទធផ្លការងារ ការទរៀបចំបុ្គលិកឲ្យសម្គសបតាម្បឌគម្បគមួ្ល 
ម្នតគមូ្វការគ្បឌ់ផ្នក និងគបសិទធភាពម្នការអនុវតតការងារទធៀបទៅនរងឌផ្នការឌ លបានដ្ឋកទ់ចញ ។ 

 

សថិតិរ គគលិក 

 បុ្គលិកទពញទមា៉ា ងកំពុងបទគម្ើការងារទៅ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន 
ភអិីលសីុមានចំននួសរបុ ២៣៦នាក ់(គសី ៦៥នាក)់ ្ ិតគតរម្បំណាចឆ់្ន  ំ២០២១ ឌ លកនុងទនាឹះរមួ្មាន
 ូចខាងទគកាម្៖ 

 

 

 

ការប្គរ់ប្គង និងអភិវែនឍរ គគលិក 
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សថិតិរ គគលិករមប្រើការងារមពញមមា នង 
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ការរណ្តឹះរណាតនលរ គគលិក 

 ទ ើម្បបីនតគាគំទ ល់ការរកីលូតលាស់ម្នកំទណើ នគបតិបតតិការគបចមំ្ថៃ ក ូ៏ចជាទឆៃើយតបនរងតគមូ្វ
ការផ្តល់ទសវាកម្មគបកបទដ្ឋយ្ុណភាពខ្ពស់ជូនអតិថិជន ពគងីកសកាត នុពលគបកតួគបឌជង កានក់ាប់
ចំឌណកទីផ្ារធំទូលាយ សទគម្ចបាននូវសម្ទិធផ្ល្រួជាទីទពញចិតត គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា 
មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ បានទផ្ទត តទលើការយកចិតតទុកដ្ឋកទ់លើកកម្ពស់ជាគបចទំៅទលើការពគងីក
ការយល់ រងទាងំឌផ្នកចំទណឹះ រង ជំនាញ និងបទចចកទទស អនុវតតការងារទៅតាម្ឌផ្នកជំនាញម្នគបតិបតតិ
ការនីម្យួៗ គពម្ទាងំពគងរងទលើការអនុវតតគកម្សីលធម្ ៌ វជិាា ជីវៈរបស់បុ្គលិកផ្ងឌ រ។ ទនារម្នរងទនឹះ 
ឌែលតា បានផ្តល់ជូនបុ្គលិកនូវការបណតុ ឹះបណាត លជាបនតបនាា បទ់ៅតាម្មុ្ខ្ងារតនួាទីនីម្យួៗ ឌ ល
កនុងទនាឹះរមួ្មាន កម្មវធីិបណតុ ឹះបណាត លទដ្ឋយផ្ទា ល់ និង Online (  ូចជា Zoom, Skype, Google…) 

ទាងំខាងកនុង និងវ្គបណតុ ឹះបណាត លខាងទគៅ ។ 
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ការរណ្តឹះរណាតនលតផនក ងកនុង និង ងមប្ៅ 
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សករមភាពផនសពវផនាយររស់ តែលតា 
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 កិចចគបជំុ បូកសរបុលទធផ្លការងារគបចឆំមាសទី១ និងទលើកទិសទៅការងារសគមាបឆ់មាសទី
២ កនុងឆ្ន  ំ២០២១ របស់ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ឌ លបានគបារពធទ ើង នាម្ថៃទី ០១ 
ឌខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ទគកាម្អធិបតីភាពទលាកជំទាវ អ៊ាុក រា៉ា វនី អ្គនាយិកា ម្នគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ 
ឌែលតា ភអិីលសីុ ឌ លទធវើការគបជំុអនឡានតាម្រយឹះ ZOOM Meeting ។ 

  

  

  
សកម្មភាពកិចចគបជំុបូកសរបុលទធផ្លគបចឆំមាសទី១ និងទលើកទិសទៅសគមាបឆ់មាសទី២ 

 

 

កិចចប្រជ ាំរូកសរ រលទធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ 
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 កិចចគបជំុបូកសរបុលទធផ្លការងារគបចឆំ្ន ២ំ០២១ និងទលើកទិសទៅការងារឆ្ន ២ំ០២២ របស់
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ឌ លបានគបារពធទ ើងនាម្ថៃទី២៩ ឌខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ ទគកាម្
អធិបតីភាព ឯកឧតតម្បណឌិ ត ស្លបូ អូហាណូ ជាភា ទុ្និក និងទលាកជំទាវ អ៊ាកុ រា៉ា វនី អ្គនាយកិា ម្ន
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ទៅស្លន កក់ារការយិាល័យកណាត ល។ 
 

  

  

  
សកម្មភាពសននិបាតគបចឆំ្ន  ំ២០២១ និងការបណតុ ឹះបណាត ល្ណៈគ្បគ់្ង 

កិចចប្រជ ាំរូកសរ រលទធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 
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 ទលាកគសី ជិន ម្ ហុង ្ឺជាអតិថិជន្ំរ ូឌ លបានទគបើគបាស់ទសវាឥណទានរបស់ គ រ្ឹះស្លា ន 

ម្គីកហូរិញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ជាង៥ឆ្ន កំនៃងម្កទហើយ។ គាតរ់ស់ទៅកនុងភូម្អូិរកនធរតបងូ ឃុំអូរកនធរ 
គសុកសារងឌសន ទខ្តតកំពងធំ់ ទហើយគាតប់ានទគបើគបាស់ទសវាឥណទានខាន តតូច ជាទលើកទី៤បឌនាម្ទទៀត 
ទ ើម្បយីកម្កស្លងសងផ់្ាឹះថមីរបស់គាត។់ ទដ្ឋយទឃើញថាផ្ាឹះតូច ទហើយសមាជិកគ្ួស្លរទគចើន គាតក់៏
សទគម្ចចិតតស្លងសងផ់្ាឹះថមីឲ្យធំជាងមុ្ន  ទ ើម្បឲី្យការរស់ទៅកនុងគ្ួស្លរគាត ់ កានឌ់តមានភាពងាយ
គសួលជាងមុ្ន។ គាតម់ានគបស្លសនប៍នតទទៀតថា៖ ខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរអរ្ុណ  ល់គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា
វតាុ ឌែលតា  ឌ លបានផ្តល់ទសវាកម្មរហ័ស  ទានត់គមូ្វការរបស់គាត ់និងមានការគបាកទ់ាបសម្រម្យ  ទធវើ
ឲ្យគ្ួស្លររបស់គាតម់ានការរកីចទគម្ើន  មានជីវភាពធូរធារជាងមុ្ន  និងមានផ្ាឹះរស់ទៅកានឌ់តធំទូលា
យ។ ជាចុងទគកាយគាតសូ់ម្ឲ្យ  គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ  ឌែលតា  ភអិីលសីុ មានការរចីទគម្ើនបនតទៅ
មុ្ខ្ទទៀត។  

ប្រវតេិអតិថិជនមជាគជ័យររស់ តែលតា 
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ទលាកគសី ឌយ៉ា គសីមុ្ ំ ្ឺជាអតិថិជនរស់ទៅកនុង ភូម្0ិ១ សងាក ត0់១ គកុងគពឹះសីហនុ ទខ្តតគពឹះ

សីហនុ មានមុ្ខ្របរជា អនកលកច់បហួយ ឌ លបានទគបើគបាស់ទសវាឥណទានរបស់ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូ
ហរិញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ជាង៦ឆ្ន កំនៃងម្កទហើយ។ គាតប់ានទគបើគបាស់ទសវា ឥណទានខាន តតូច 
និងអាជីវកម្មទនឹះ ជាទលើកទី៤ កនុងទគាលបំណងទ ើម្បយីកទៅពគងីកអាជីវកម្មរបស់គាតទ់អាយទាន់
តគមូ្វការអតិថិជនរបស់គាត។់ គាតម់ានគបស្លសនប៍នតទទៀតថា៖ “ខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរអរ្ុណ ល់ 
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកហូរិញ្ា វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ឌ លបានផ្ដល់ទសវាកម្មរហ័សទានត់គមូ្វការ និងមានការ
គបាកទ់ាបសម្រម្យ ទធវើទអាយគ្ួស្លរនាងខ្ាុ ំមានការរកីចទគម្ើន មានជីវភាពធូរធារជាងមុ្ន និងមានអតិថិ
ជនកានឌ់តទគចើន។ ជាចុងទគកាយ នាងខ្ាុ ំសូម្ជូនពរទអាយ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកហូរិញ្ា វតតុ ឌែលតា ភអិីលសីុ 
កានឌ់តរកីចទគម្ើន និងមានអតិថិជនកានឌ់តទគចើន”៕ 
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ទលាក រ រម្ វនិ ្ឺជាអតិថិជនរបស់ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញវតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ឌ លបានទគបើ
គបាស់ឥណទានខាន តតូចបំផុ្តអស់រយៈទពល២ឆ្ន កំនៃងម្កទហើយ។ ទលាកមានទីលំទៅបចចុបបនន៖ 
ភូម្អិណតូ ង៥ សងាក តទ់គាករកា ខ្ណឌ ឌគពកទនន  រាជធានីភនទំពញ។ ទដ្ឋយទលាកមានតគមូ្វការទ ើម្ទុន
កនុងការពគងីកមុ្ខ្របរទបាឹះ ំុឥវា៉ានគ់្បគ់បទភទបឌនាម្ ទលាកបានសទគម្ចចិតតទគបើគបាស់គបាកក់ម្ចរីបស់
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា បនតទទៀតទ ើម្បយីកទៅពគងីកមុ្ខ្របរទលាក  ទហើយសកម្មភាពអាជីវ
កម្មមានការលកដ់្ឋច ់ និងរកចំណូលបានទគចើន្រួសម្ជាគបចមំ្ថៃទធវើទអាយគ្ួស្លរទលាកមានជីវភាព
គបទសើរទ ើងជាងមុ្នផ្ងឌ រ។ ទលាកបានមានគបស្លសនថ៏ា ”ខ្ាុ ំសូម្ឌថៃងអំណរអរ្ុណ ល់
គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ ឌែលតា  ឌ លបានផ្ដល់គបាកក់ម្ច ីសគមាបព់គងីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ាុ ំឱ្យមានការ
រកីចទគម្ើន ល់សពវម្ថៃ”។ 
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ទលាក សុត វណាណ  ្ឺជានិសសតិ ឌ លបានទគបើគបាស់ឥណទានសិការបស់គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា
វតាុ ឌែលតា ភអិីលសីុ ទ ើម្បបីនតការសិកាថាន កប់រញិ្ញា បគតជំនាញ ហិរញ្ា វតាុ និងធនាគារ ទៅស្លកល
វទិាល័យ អនតរជាតិ។ ទលាកបានមានគបស្លសនថ៍ា “ទដ្ឋយស្លរឌតជីវភាពកនុងគ្ួស្លរមានការខ្វឹះខាត 
ខ្ាុ ំសទគម្ចចិតតចងឈ់បប់នតការសិកា ទ ើម្បឌីសវងរកការងារជយួ សគមួ្លបនាុកគ្ួស្លរ។ ប៉ាុឌនតទគកាយពី
បានទទលួការផ្សពវផ្ាយអំពីពត័ម៌ាន និងលកេខ្ណឌ ម្នឥណទានសិការបស់គ រ្ឹះស្លា ន ឌែលតា ឌ ល
មានកិចចសហគបតិបតតិការជាម្យួស្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ ខ្ាុ ំកប៏ានសទគម្ចចិតតទសនើសំុកម្ច ីទ ើម្បបីនត
ការសិការហូត ល់បញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ញា បគត។ ទដ្ឋយមានការជយួ ទគជាម្ឌគជង ពីគ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា វតាុ 
ឌែលតា ខ្ាុ ំបានចូលបទគម្ើការងារជាម្គនតីឥណទាន និងកាៃ យជាគបធានស្លខារហូតបចចុបបនន គពម្ទាងំ
ឌគបកាៃ យជីវតិរបស់ខ្ាុបំានលអគបទសើរជាងមុ្ន។ ជាចុងទគកាយ ខ្ាុ ំសូម្អរ្ុណ ល់ គ រ្ឹះស្លា នម្គីកូហិរញ្ា
វតាុ ឌែលតា ឌ លបានរបទងកើតឥណទានសិកាទនឹះទទប ើងកនុងទគាលបំណងជយួ  ល់និសសតិឌ លគាម ន
លទធភាព ទ ើម្បអីាចបនតការសិកាបាន”។  
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គ រ្ឹះស្លា នម្គីកហូរិញ្ា វតាុ ឌែលតា មា៉ា យគកហូាវ យឌនន ភអិីលសីុ បានបទងកើតទ ើងនិងដ្ឋកឲ់្យ
 ំទណើ រការនូវផ្លិតផ្ល និងទសវាកម្មជាទគចើនសគមាបផ់្តល់ជូនអតិថិជនទៅតាម្តគមូ្វការទគបើគបាស់ 
និងលំហូរស្លចគ់បាកជ់ាកឌ់សតងរបស់ពកួគាត ់ ឌ លអាចទធវើការទគជើសទរ ើសនូវជទគម្ើស ស៏ម្គសបណា
ម្យួ ូចខាងទគកាម្៖ 

ឥណទាន ្នតតចូរាំផ ត 
 ឥណទានខាន តតូចបំផុ្តរបស់ឌែលតា បទងកើតទ ើងទ ើម្បបំីទពញតគមូ្វការរបស់អតិថិជន

សគមាបទ់គាលបំណងលំហូរស្លចគ់បាក ់ គបតិបតតិការឌ លគតូវការពគងីកអាជីវកម្ម និងកសិកម្មជាតគមូ្វ
ការចបំាចស់គមាបគ់កុម្គ្ួស្លរផ្ងឌ រ។ ឥណទានខាន តតូចបំផុ្តទនឹះ អាចគតូវបានផ្តល់ឲ្យទាងំបុ្គល 
និងជាគកុម្ធានា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផលិតផល និងមសវាករម 
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គបទភទរបិូយបណ័ណ   ៖ គបាកទ់រៀល ឬ ុលាៃ រអាទម្រកិ   
ទំហំឥណទាន   ៖ រហូត ល់ ២,៥០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ ឬសម្មូ្លជាគបាកទ់រៀល 
រយៈទពលខ្ចីគបាក ់ ៖ រហូត ល់ ២ឆ្ន  ំឬ ២៤ឌខ្ 
លកេខ្ណឌ ទ ើម្បទីទលួបានគបាកក់ម្ច ី៖  

 អនកខ្ចីគតូវមានអាយុចបពី់ ១៨  ល់ ៦៥ ឆ្ន  ំ
 ម្និឌម្នជាអាជីវកម្មឌ លបងកទគគាឹះថាន ក ់ល់សងគម្ និងបរសិ្លា ន 
 សម្តាភាពសងគបាកក់ម្ចមី្និឲ្យទលើសពី ៧០% ម្នគបាកសំ់ណងឌ លបាន្ណនា
ទឃើញ 

 ម្និជាបពិ់រទុធ និងមានឯកស្លរគាគំទគ្បគ់គានទ់ ើម្បខី្ចីគបាក ់
 មានគបវតតិឥណទានលអ 

វតាុបញ្ញច ំឌ លគតូវទទលួយកមាន ូចខាងទគកាម្ ៖ 
 បៃងទ់ន ់ឬ បៃងរ់ រង 
 កាតគ្ី ម្៉ាូតូ / ឡាន 
 គទពយបញ្ញច ំទផ្សងទទៀត (តាម្ការចរច) 
 គកុម្ធានាគាន     

ឥណទាន ្នតតចូ នងិអាជីវករម 
ផ្លិតផ្លឥណទានខាន តតូច និងអាជីវកម្មរបស់ ឌែលតា គតូវបានបទងកើតទ ើងទ ើម្បជីយួ  ល់

អាជីវកម្មឌ លគតូវការឌសវងរកទុនសគមាបព់គងីកការទិញសមាភ រៈបរកិាេ រ បទងកើនទុនបងវិល បំទពញតគមូ្វការ
គ្ួស្លរ បទងកើនគទពយ និងបំទពញតគមូ្វការទផ្សងៗទទៀត។  
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គបទភទរបិូយបណ័ណ   ៖ គបាកទ់រៀល ឬ ុលាៃ រអាទម្រកិ  
ទំហំឥណទាន  ៖ ២,៥០១  ុលាៃ រអាទម្រកិ រហូត ល់ ៥០,០០០  ុលាៃ អាទម្រកិ 

(ឬសម្មូ្លជាគបាកទ់រៀល) 
រយៈទពលខ្ចីគបាក ់ ៖ ៨ ឆ្ន  ំឬ ៩៦ ឌខ្ 
លកេខ្ណឌ ទ ើម្បទីទលួបានគបាកក់ម្ច ី៖ 

 អនកខ្ចីគតូវមានអាយុចបពី់ ១៨  ល់ ៦៥ ឆ្ន  ំ
 ម្និឌម្នជាអាជីវកម្មឌ លបងកទគគាឹះថាន ក ់ល់សងគម្ និង បរសិ្លា ន 
 សម្តាភាពសងគបាកក់ម្ចមី្និទលើសពី ៧០% ម្នគបាកចំ់ទណញសុទធ  
 មានគបវតតិឥណទានលអ 

វតាុបញ្ញច ំ ៖ 
 បៃងទ់ន ់ 
 បៃងរ់ រង 

ឥណទានមគហដ្ឋនន 
 ការទិញទ្ហដ្ឋា ន ្ឺជាកតីសុបិនម្យួរបស់ទយើងគ្ប់ៗ គាន  ទហើយកជ៏ាការផ្តល់រងាវ នម់្យួ ម៏ាន
នយ័បំផុ្តសគមាបជី់វតិរស់ទៅរបស់ទយើងទាងំអស់គាន ឌ រ។ ទតើអនកចងក់ាៃ យជាមាច ស់ទ្ហដ្ឋា ន ឬអចលន
គទពយ ឌ លមានទៅតាម្ជាយទីគកុងភនទំពញ និងតាម្បណាត ទខ្តតនានា កនុងគពឹះរាជាណាចគក   កម្ពុជាឌ រ
ឬទទ? 
 ទសវាកម្មឥណទានទ្ហដ្ឋា នរបស់ ឌែលតា នរងទធវើឲ្យសុបិនរបស់ទលាកអនកកាៃ យជាការពិត 
បាន។  
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គបទភទរបិូយបណ័ណ   ៖  ុលាៃ រអាទម្រកិ 
ទំហំឥណទាន   ៖ រហូត ល់ ៥០,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ 
រយៈទពលខ្ចីគបាក ់ ៖ រហូត ល់ ១៥ឆ្ន  ំ
លកេខ្ណឌ កម្ច ី/ ឥណទាន៖  

 ផ្តល់ជូនរហូត ល់ ៧០% 
 ទុនចូលរមួ្ ៣០% 
 មានចំណូលពិតគបាក  
 លទធភាពសងម្និទលើសពី ៧០% ម្នគបាកចំ់ទណញសុទធ  
 មានឯកស្លរតគមូ្វគ្បគ់គាន ់

វតាុបញ្ញច ំ ៖ 
 ទ្ហដ្ឋា នឌ លគតូវទិញ (បៃងរ់ រង និងទន)់ 
 អចលនគទពយឌ លមានគស្លប ់(បៃងរ់ រង និងទន)់ 

 
ឥណទានសម្ងា្នឹះរនាទនន់ 
 ទតើអនកមានបញ្ញា សុខ្ភាពឌតពំុមានលទធភាពកនុងការទៅពាបាលឌម្នទទ? ឥណទានសទគងាគ ឹះ
បនាា ន់របស់ ឌែលតា បទងកើតទ ើងទ ើម្បបំីទពញតគមូ្វការរបស់ទលាកអនក កនុងទគាលបំណងជយួ សគមួ្ល
 ល់អតិថិជនឌ លពំុមានលទធភាពគ្បគ់គានក់នុងការទៅពិនិតយសុខ្ភាព និងពាបាលជម្ៃ ឺទហើយវាកជ៏ា
តគមូ្វការចបំាចស់គមាបគ់កុម្គ្ួស្លរផ្ងឌ រ។ ឥណទានសទគងាគ ឹះបនាា ន់ទនឹះ អាចគតូវបានផ្តល់ឲ្យជា      
លកេណៈឯកតតជន។ 
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គបទភទរបិូយបណ័ណ   ៖  ុលាៃ រអាទម្រកិ 
ទំហំឥណទាន   ៖ រហូត ល់ ៣,៥០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ 
រយៈទពលខ្ចីគបាក ់ ៖ រហូត ល់ ២៤ឌខ្ 
សិទធិទទលួបានគបាកក់ម្ច ី៖ 

 អនកខ្ចីគតូវមានអាយុចបពី់ ១៨ឆ្ន  ំ
 គទពយសម្បតតិដ្ឋកប់ញ្ញច ំមានភាពគតរម្គតូវ ចាស់លាស់ និងមានតម្ម្ៃយា៉ា ងទហាច
ណាស់ ៧០% 

 មានឯកស្លរតគមូ្វគ្បគ់គាន ់
វតាុបញ្ញច ំគ្បគ់បទភទគតូវបានទទលួយក ូចខាងទគកាម្៖ 

 បៃងទ់ន ់ឬ បៃងរ់ រង 
 គទពយបញ្ញច ំទផ្សងទទៀត (តាម្ការចរចបាន) 

 

ឥណទានសិកនា 
 ឥណទានសិកា គតូវបានទរៀបចំទ ើងទ ើម្បជីួយ  សិសស និសសតិកនុងការចំណាយសគមាបក់ារ
សិកា ទៅស្លកលវទិាល័យ និងចំណាយទៅទលើការទិញសមាភ រៈទផ្សងៗ។ 

 
 

គបទភទរបិូយបណ័ណ    ៖  ុលាៃ រអាទម្រកិ  
ទំហំឥណទាន    ៖ រហូត ល់ ៥,០០០  ុលាៃ រអាទម្រកិ 
រយៈទពលខ្ចីគបាក ់  ៖ តាម្ស្លា នភាពជាកឌ់សតង 
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រទបៀបសងគបាក ់   ៖ មានភាពបតឌ់បន 
សិទធិទទលួបានគបាកក់ម្ច ី ៖ 

 អនកខ្ចីគតូវមានអាយុចបពី់ ១៨ ឆ្ន  ំ
 មានគបវតតិការសិកាលអ 
 គ្បសិ់សស និងនិសសតិ ឌ លចងប់នតការសិកា 
 ពំុតគមូ្វដ្ឋកគ់ទពយបញ្ញច ំ (សគមាបស់្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ និងវទិាស្លា ន បូលីណូ) 
 ឪពុកមាត យ / អាណាពាបាល អាចឈរទឈាម ឹះខ្ចីជំនសួបាន 

ឯកស្លរតគមូ្វទផ្សងទទៀត ៖ (សគមាបស់្លកលវទិាល័យទផ្សងពី ស្លកលវទិាល័យ អនតរជាតិ) 
 បំទពញ កយទសនើរសំុ 
 អតតសញ្ញា ណបណ័ណ  / លិខិ្តឆៃងឌ ន / ទសៀវទៅគ្ួស្លរ 
 ឯកស្លរវតាុបញ្ញច ំ ( បៃងរ់ រង បៃងទ់ន ់/ កាតគ្ី ម្៉ាូតូ ឡាន ។ល។) 
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របាយការណ៍ររស់ប្រមុប្រឹរនាភបិាល 

 គកុម្គបរកាភបិាល សូម្ដ្ឋកជូ់ននូវរបាយការណ៍របស់ខ្ៃួន គពម្ទាងំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ
ឌ លបានទធវើសវនកម្មរចួរបស់ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ទៅកាតថ់ា (“គកុម្ហ៊ាុន”) ្ិត
គតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងការយិបរទិចេទឌ ល បានបញ្ចប ់ទៅកាតថ់ា (”ការយិបរទិចេទ”) ។ 
អាំពីប្រុមហ នុ 
 ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ជាគកុម្ហ៊ាុនស្លធារណៈទទលួខុ្សគតូវមានកគម្តិ ឌ ល
បានចុឹះបញ្ា ីកនុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា និង បានចុឹះបញ្ា ីទៅគកសួង ណិជាកម្ម ទគកាម្ការចុឹះបញ្ា ី
ទលខ្ Co.២២២៧ KH២០១៣ ចុឹះម្ថៃទី០១ ឌខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៣។ ទៅម្ថៃទី២៣ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ គកុម្
ហ៊ាុន បានទធវើការចុឹះបញ្ា ីស្លរជាថមីទគកាម្វញិ្ញា បនបគតទលខ្ ០០០២២២៩៧ ពីគកសួង ណិជាកម្ម។ ទៅ
ម្ថៃទី១២ ឌខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ គកុម្ហ៊ាុនបានទទលួអាជាា បណ័ណ របស់ខ្ៃួនពីធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាទ ើម្បទីធវើ
គបតិបតតិការជាគ រ្ឹះស្លា ន ម្គីកូហិរញ្ា វតាុ។ 
 
គកុម្ហ៊ាុនមានសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងៗគ្បទិ់ ាភាពម្នអាជីវកម្មម្គីកូហិរញ្ា វតាុ និងការផ្តល់ទសវា
ហិរញ្ា វតាុ កព់ន័ធទៅកនុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។ 
 
ការយិាល័យចុឹះបញ្ា ីរបស់គកុម្ហ៊ាុនមានទីតាងំសាិតទៅអគារទលខ្ ៥៤៦ ផ្ៃូវ ១៩៨២ សងាក តភ់នទំពញថម ី
ខ្ណឌ ឌសនសុខ្ រាជធានីភនទំពញ គពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។ 
 
្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ គកុម្ហ៊ាុនមាននិទយាជិតចំនួន ២៣៦ នាក ់(២០២០ ២៤៨)។ 
 
សរមមភាពចមនបង 
សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងៗរបស់គកុម្ហ៊ាុន សគមាបក់ារយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចបម់្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០២១ និងស្លា នភាពម្នគបតិបតតិការ របស់គកុម្ហ៊ាុននាកាលបរទិចេទទនាឹះ គតូវបានកំណតទ់ៅកនុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ា វតាុឌ លបានបងាា ញខាងទគកាម្ទនឹះ។ 
 
គកុម្គបរកាភបិាលពំុបានផ្តល់អនុស្លសនឱ៍្យមានការឌបងឌចកភា្លាភសគមាបក់ារយិបរទិចេទឌ ល
បានបញ្ចបម់្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ទ ើយ។ 
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ប្ក រប្ររកនាភិបាល 
សមាជិកគកុម្គបរកាភបិាលរបស់គកុម្ហ៊ាុនកនុងការយិបរទិចេទ ម្នរបាយការណ៍ទនឹះ មាន ូចតទៅ៖ 
ទឈាម ឹះ មុ្ខ្តំឌណង កាលបរទិចេទឌតងតាងំ 
ទលាកគសី ្ចួ ទសងស្លលី គបធានគកុម្គបរកាភបិាល ម្ថៃទី១៣ ឌខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ទលាកជំទាវ អ៊ាុក រា៉ា វនី អនុគបធានគកុម្គបរកាភបិាល  

និងជាអ្គនាយិកា 
ម្ថៃទី១៣ ឌខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ទលាក លរម្ កំស្លនត អភបិាលឯករាជយ ម្ថៃទី១៣ ឌខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

សវនករ 
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុរបស់គកុម្ហ៊ាុន ្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមាបក់ារយិបរទិចេទ
ឌ លបានបញ្ចប ់ គតូវបានទធវើសវនកម្មទដ្ឋយ គកុម្ហ៊ាុនសនងការ្ណទនយយ ទហគន សនថុន (ទខ្ម្បូឌា) 
លីម្ធីីត។ 
 

អតថប្រមយាជន៍ររស់អភិបាល 
កនុងអំ ុង និងការយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចបទ់នឹះ ម្និមានការទរៀបចំណាម្យួឌ លគកុម្ហ៊ាុន មាន
ទគាលបំណងអនុញ្ញា តឱ្យអភបិាលរបស់ គកុម្ហ៊ាុនទទលួបាននូវអតាគបទយាជនត៍ាម្រយៈការជាវភា្
ហ៊ាុន ឬបណ័ណ បំណុលរបស់គកុម្ហ៊ាុន ឬស្លជីវកម្មស្លា បន័ទផ្សងទទៀតទនាឹះទទ។ 
 
ចបត់ាងំពីចុងការយិបរទិចេទមុ្ន ម្និមានសមាជិកម្នគកុម្គបរកាភបិាលរបស់គកុម្ហ៊ាុនណាមាន កប់ាន
ទទលួ ឬមានសិទធិទទលួបាន អតាគបទយាជនណ៍ាម្យួទ ើយ (ទគៅពីអតាគបទយាជនឌ៍ លរមួ្បញ្ចូ លទៅ
កនុងសម្តុលយម្នគបាកបំ់ណាចឌ់ លទទលួបាន ឬ ល់ទពលកំណត ់ និងអាចទទលួបានទដ្ឋយគកុម្
គបរកាភបិាល  ូចឌ លបានបងាា ញទៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ) ទគកាម្ទហតុផ្លម្នកិចចសនាឌ ល
ទធវើទ ើង ទដ្ឋយគកុម្ហ៊ាុន ឬស្លជីវកម្មឌ ល កព់ន័ធជាម្យួគកុម្ហ៊ាុនឌ លជាសមាជិកម្នគកុម្គបរកា     
ភបិាល ឬជាម្យួគកុម្ហ៊ាុនឌ លគកុម្គបរកាភបិាល មានផ្លគបទយាជនជ៍ាស្លរវនតម្នឌផ្នកហិរញ្ា វតាុ ទគៅ
ពីគបតិបតតិការឌ លមានភាា បទ់ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទនាឹះទទ។ 
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ការទទួលខ្ សប្តូវររស់ប្ក រប្ររកនាភិបាលមលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
ការទទលួខុ្សគតូវរបស់គកុម្គបរកាភបិាលទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ គកុម្គបរកាភបិាល មានទំនលួ
ខុ្សគតូវកនុងការអឹះអាងបញ្ញា កថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុគ្បទិ់ ាភាពជាស្លរវនតទាងំអស់ បងាា ញនូវ
ភាពគតរម្គតូវ ពីស្លា នភាពហិរញ្ា វតាុរបស់គកុម្ហ៊ាុន្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផ្លហិរញ្ា
វតាុ គពម្ទាងំលំហូរស្លចគ់បាកស់គមាបក់ារយិបរទិចេទ ឌ លបានបញ្ចប។់ កនុងការទរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ា វតាុទាងំទនឹះ គកុម្គបរកាភបិាលតគមូ្វឱ្យ៖ 

1. អនុម្ត័ទគាលនទយាបាយ្ណទនយយឱ្យបានសម្គសប ឌ លអនុទលាម្តាម្សតងដ់្ឋររបាយ
ការណ៍ទាកទ់ងហិរញ្ា វតាុអនតរជាតិន កម្ពុជាសគមាបស់ហគគាសធុនតូច និងម្ធយម្ ("CIFRS 
for SMEs") ឌ លគាគំទទដ្ឋយសម្ទហតុផ្ល និងទដ្ឋយឌផ្អកទលើការ វនិិចេយ័និងការបា៉ា នស់្លម ន
គបកប ទដ្ឋយភាពហមតច់ត ់ និងគបុងគបយត័ន ទហើយអនុវតតទគាលនទយាបាយទាងំទនឹះឱ្យមាន
សងគតិភាព 

2. អនុទលាម្តាម្ទគាលការណ៍ឌ លតគមូ្វទដ្ឋយសតងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងហិរញ្ា វតាុអនតរជាតិ
ម្នកម្ពុជាសគមាបស់ហគគាស ធុនតូច និងនិងម្ធយម្ ("CIFRS for SMEs") ឬគបសិនទបើមាន
ការគបាសចកណាម្យួពីការតគមូ្វឱ្យមានម្នសតងដ់្ឋរទនឹះកនុង ការបងាា ញនូវទិ ាភាពពិត និង
គតរម្គតូវ គកុម្គបរកាភបិាល គតូវគបាក ថាការគបាសចកទាងំទនឹះគតូវបានលាតគតដ្ឋង ពនយល់ 
និងកំណតប់រមិាណឱ្យបានគតរម្គតូវទៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ 

3. រកាទុកនូវបញ្ា ី្ណទនយយឱ្យបានគ្បគ់គាន ់និងគបពន័ធគ្បគ់្ងម្ផ្ាកនុងឱ្យមានគបសិទធភាព 
4. ទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទដ្ឋយឌផ្អកទលើមូ្លដ្ឋា នបនតនិរនតរភាព ទលើកឌលងឌតវាម្និសម្
គសបកនុងការសនមតថា គកុម្ហ៊ាុន អាចនរងបនតគបតិបតតិការអាជីវកម្មរបស់ខ្ៃួនបាននាទពល
អនា្ត និង 

5. គតួតពិនិតយ និង រកនាគំកុម្ហ៊ាុនឱ្យមានគបសិទធភាព និងចូលរមួ្រាល់ទសចកដីសទគម្ចសំខាន់ៗ
ទាងំអស់ ឌ លប៉ាឹះ ល់ ល់ សកម្មភាពគបតិបតតិការ និង ំទណើ រការរបស់គកុម្ហ៊ាុន ទហើយគតូវ
គបាក ថារាល់ការសទគម្ចចិតត និងឬ ទសចកដីឌណនា/ំទនឹះគតូវ បានឆៃុឹះបញ្ញច ំងយា៉ា ងគតរម្គតូវទៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ។ 

គកុម្គបរកាភបិាល កជ៏ាអនកទទលួខុ្សគតូវកនុងការឌថរកាគទពយសម្បតតិរបស់គកុម្ហ៊ាុន ទហើយកគ៏តូវចត់
វធិានការឱ្យសម្គសបទ ើម្បទីបស់្លក ត ់និងរកឱ្យទឃើញការឌកៃងបនៃំ និងភាពម្និគបគកតីទផ្សងៗ។ 

គកុម្គបរកាភបិាលសូម្បញ្ញា កថ់ា គកុម្ហ៊ាុនបានអនុវតតតាម្លកេខ្ណឌ តគមូ្វចបំាចន់ានា  ូចឌ លបាន
បញ្ញា កខ់ាងទលើកនុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទនឹះ ។ 
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មសចកេីតថៃងការណ៍ររស់ប្ក រប្ររកនាភិបាល 

តាម្ទយាបល់របស់គកុម្គបរកាភបិាល របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ ឌ លរមួ្មានរបាយការណ៍ស្លា នភាព
ហិរញ្ា វតាុ របាយកាណ៍ចំណូលលម្អតិ របាយការណ៍បឌគម្បគមួ្លមូ្លធន របាយកាណ៍លំហូរស្លច់
គបាក ់ គពម្ទាងំកំណតស់មាគ ល់នានាទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ គតូវបានបងាា ញនូវ ទិ ាភាពពិត និង
គតរម្គតូវពីស្លា នភាពហិរញ្ា វតាុរបស់គកុម្ហ៊ាុន ្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ គពម្ទាងំលទធផ្ល
ហិរញ្ា វតាុ និងលំហូរ ស្លចគ់បាកស់គមាបក់ារយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចប ់ ទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្សតងដ់្ឋរ
របាយការណ៍ទាកទ់ងហិរញ្ា វតាុអនតរជាតិម្នកម្ពុជា សគមាប ់សហគគាសធុនតូច និងម្ធយម្ និងទសចកដី
ឌណនារំបស់ធនាគារជាតិ ម្ន កម្ពុជា។ 
 
ជំនសួឱ្យគកុម្គបរកាភបិាល 
 
 
 
 
ទលាកជំទាវ អ៊ាុក រា៉ា វនី 
អនុគបធានគកុម្គបរកាភបិាល និងជាអ្គនាយិកា 
រាជធានីភនទំពញ គពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា ម្ថៃទី២៧ ឌខ្ទម្ស្ល ឆ្ន ២ំ០២២ 
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ជូនចាំម ឹះភាគហ  និកម្ន 
 តែលតា មា នយប្កូហ្វនយតនន ភីអិលស ី 
រតិមយារល់ 
 ទយើងខ្ាុ ំបានទធវើសវនកម្មទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុរបស់ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន         
ភអិីលសីុ (ទៅកាតថ់ា “គកុម្ហ៊ាុន“) ឌ លរមួ្មានរបាយការណ៍ស្លា នភាពហិរញ្ា វតាុ្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្
ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ របាយការណ៍ បឌគម្បគមួ្លមូ្លធន របាយការណ៍លំហូរ
ស្លចគ់បាកស់គមាបក់ារយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចប ់ និងកំណតស់មាគ ល់ទលើ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុរមួ្
ទាងំ ទសចកតីសទងេបម្នទគាលនទយាបាយ្ណទនយយសំខាន់ៗ  និងទសចកតីពនយល់ពត័ម៌ាន ទផ្សងទទៀត។ 
 
តាម្ម្តិរបស់ទយើងខ្ាុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុឌ លភាា បម់្កជាម្យួបានបងាា ញនូវទិ ាភាពពិត និងគតរម្
គតូវទលើស្លា នភាព ហិរញ្ា វតាុរបស់គកុម្ហ៊ាុន្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ គពម្ទាងំលទធផ្លហិរញ្ា
វតាុ និងលំហូរស្លចគ់បាកស់គមាប ់ ការយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចប ់ ទដ្ឋយអនុទលាម្ទៅតាម្សតងដ់្ឋរ
របាយការណ៍ទាកទងនរងហិរញ្ា វតាុអនតរជាតិម្នកម្ពុជាសគមាបស់ហគគាសធុនតូច និងម្ធយម្ ("CIFRS 

for SMEs") និងទសចកតីឌណនារំបស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា។ 
 

រូលដ្ឋននម្នរតិមយារល់ 
 ទយើងខ្ាុ ំបានទធវើសវនកម្ម ទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្សតងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា “CISAs“។ 
ការទទលួខុ្សគតូវរបស់ទយើងខ្ាុ ំ ទយាងតាម្សតងដ់្ឋរអនតរជាតិសតីពីសវនកម្មម្នកម្ពុជា គតូវបានបរយិាយ
បឌនាម្ទៅកនុងឌផ្នកម្នការទទលួខុ្សគតូវរបស់ សវនករចំទ ឹះការទធវើសវនកម្មទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ
ម្នរបាយការណ៍របស់ទយើងខ្ាុ ំ។ ទយើងខ្ាុ ំមានឯករាជយភាពពី គកុម្ហ៊ាុនទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្គកុម្គបរកា 
សតងដ់្ឋរវជិាា ជីវៈ្ណទនយយអនតរជាតិ គកម្សីលធម្ ៌ របស់្ណទនយយករជំនាញ (រមួ្ទាងំសតងដ់្ឋរឯក
រាជយអនតរជាតិ) (ESBA Code) រមួ្ជាម្យួនរងតគមូ្វការគកម្សីលធម្ ៌ឌ ល កព់ន័ធទៅនរងការទធវើសវន
កម្មរបស់ទយើងខ្ាុ ំទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុកនុងគបទទសកម្ពុជា ទហើយទយើងខ្ាុ ំបានបំទពញការទទលួ
ខុ្សគតូវទៅតាម្តគមូ្វការគកម្សីលធម្ទ៌ាងំទនាឹះ និង IESBA Code ។ ទយើងខ្ាុ ំទជឿជាកថ់ា ភសតុតាង
សវនកម្ម ឌ លទយើងខ្ាុ ំទទួលបាន ្ឺគ្បគ់គាន ់និងសម្គសប ទ ើម្បផី្តល់មូ្លដ្ឋា នសគមាបម់្តិទយាបល់
របស់ទយើងខ្ាុ ំ។ 
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ព័ត៌មានមផនសងៗ 
 
 ្ណៈគ្បគ់្ង មានទំនលួខុ្សគតូវទាងំគសុងទៅទលើពត័ម៌ានទផ្សងៗ។ ពត័ម៌ានទផ្សងៗរមួ្មាន
របាយការណ៍របស់ គកុម្គបរកាភបិាល កប៏៉ាុឌនតម្និរាបប់ញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ និងរបាយ
ការណ៍សវនកររបស់ទយើងខ្ាុ ំ ឌ លទទលួបានមុ្នកាលបរទិចេទម្នរបាយការណ៍សវនករ និងរបាយ
ការណ៍គបចឆំ្ន  ំឌ លគតូវបានរពំរងថាទធវើទ ើងបនាា បពី់កាលបរទិចេទទនាឹះទ ើយ។ 
 
ម្តិទយាបល់របស់ទយើងខ្ាុ ំទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ ម្និបានគ្ប ណត បទ់ៅទលើពត័ម៌ានទផ្សងៗ
ទទ។ ទយើងខ្ាុ ំម្និផ្តល់ការធានាកនុងទគម្ងឌ់បបណាម្យួទ ើយ។ 
 
 កព់ន័ធនរងការទធវើសវនកម្មរបស់ទយើងខ្ាុ ំទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ ទយើងខ្ាុ ំមានទំនលួខុ្សគតូវកនុងការ
អានពត័ម៌ានទផ្សងៗ ទហើយពិចរណាថាទតើពត័ម៌ានទផ្សងៗទនាឹះ មានវសិម្ភាពជាស្លរវនតជាម្យួនរង
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុឬទទ ឬចំទណឹះ រងរបស់ទយើងខ្ាុ ំ ឌ លទទលួបានពីការទធវើសវនកម្មថា ទតើពត័ម៌ាន
ទាងំទនាឹះ អាចមានកំហុសឆគងជាស្លរវនតឬទទ។ 
 
គបសិនទបើ ទយាងតាម្ការងារឌ លទយើងបានអនុវតតទហើយ ទយើងខ្ាុ ំសននិដ្ឋា នថា ទបើមានកំហុសឆគងជា
ស្លរវនតទកើតទ ើងទលើ ពត័ម៌ានទផ្សងៗទនឹះ ទយើងខ្ាុ ំគតូវរាយការណ៍ទៅតាម្ស្លា នភាពជាកឌ់សតង។ ទយើងខ្ាុ ំ
ពំុមានអវឌី លគតូវរាយការណ៍ កព់ន័ធនរងពត័ម៌ានទផ្សងៗទនាឹះទទ។ 
 
ទៅទពលឌ លទយើងខ្ាុ ំអានរបាយការណ៍គបចឆំ្ន  ំគបសិនទបើទយើងខ្ាុ ំសននិដ្ឋា នថា មានកំហុសឆគងជាស្លរ
វនតណាម្យួទកើតមានទ ើង ទយើងខ្ាុ ំគតូវទធវើការទាកទ់ងជាម្យួគកុម្គបរកាភបិាល និងទទលួខុ្សគតូវទលើ
បញ្ញា ទាងំទនឹះទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្ការតគមូ្វរបស់ CISA ៧២០ (បានទធវើការឌកតគមូ្វ)។ 
 

រញ្ហនមផនសងៗ 
 របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុរបស់ ឌែលតា មា៉ា យគកូហាវ យឌនន ភអិីលសីុ ្ិតគតរម្ម្ថៃទី៣១ ឌខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០២០ និងសគមាបក់ារយិបរទិចេទឌ លបានបញ្ចប ់ គតូវបានទធវើសវនកម្មទដ្ឋយសវនករឯករាជយទផ្សង
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ទទៀត ឌ លបានផ្តល់នូវម្តិទយាបល់គតរម្គតូវទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទៅម្ថៃទី ២៧ ឌខ្ ទម្ស្ល ឆ្ន ំ
២០២១។ 
 

ការទទួលខ្ សប្តូវររស់ប្ក រប្ររកនាភិបាលមលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
 
 គកុម្គបរកាភបិាលមានទំនួលខុ្សគតូវកនុងការទរៀបចំ និងការបងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទាងំ
ទនឹះឱ្យបានគតរម្គតូវទដ្ឋយ អនុទលាម្តាម្សតងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរងហិរញ្ា វតាុអនតរជាតិម្នកម្ពុជា 
សគមាបស់ហគគាសខ្ធុនតូច និងម្ធយម្ ("CIFRS for SMEs") និងការទទួលខុ្សគតូវទលើការគតួត    
ពិនិតយម្ផ្ាកនុង ឌ លគកុម្គបរកាភបិាលកំណតថ់ា វាមានភាពចបំាចក់នុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ 
ម្និឱ្យមានការរាយការណ៍ខុ្សជាស្លរវនត ឌ លបណាត លម្កពីការឌកៃងបនៃំ ឬកំហុសឆគងទផ្សងៗ។ 
 
កនុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ គកុម្គបរកាភបិាលមានទំនលួខុ្សគតូវចំទ ឹះការវាយតម្ម្ៃសម្តា
ភាពរបស់គកុម្ហ៊ាុនកនុងការបនតគបតិបតតិការទដ្ឋយឌផ្អកទលើមូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាព ការលាតគតដ្ឋង និងទគបើ
គបាស់មូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាពជាមូ្លដ្ឋា ន្ណទនយយ លុឹះគតាឌត គកុម្គបរកាភបិាលមានទគាលបំណង
រសំ្លយគកុម្ហ៊ាុន ឬបញ្ឈបគ់បតិបតតិការ ឬកគ៏ាម នជទគម្ើសទផ្សង ប៉ាុឌនតចបំាចគ់តូវទធវើ។ 
 

ការទទលួខ្ សប្តូវររសស់វនករមៅមលើការមធវើសវនករមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
 
 ទគាលបំណងរបស់ទយើងខ្ាុ ំ ្ឺទ ើម្បទីទលួបាននូវការធានាអឹះអាង ស៏ម្ទហតុផ្ល ទៅទលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ា វតាុទដ្ឋយពំុមាន លកេណៈខុ្សឆគងជាស្លរវនត ឌ លបណាត លម្កពីការឌកៃងបនៃំ ឬកំហុស
ឆគង និងការទធវើរបាយការណ៍សវនកម្មឌ លរមួ្មានម្តិ ទយាបល់របស់ទយើងខ្ាុ ំផ្ងឌ រ។ ការធានាអឹះអាង
ឌ លសម្ទហតុផ្ល ្ឺជាការធានាម្យួ ខ៏្ពស់ ប៉ាុឌនតវាម្និបានធានាថាការទធវើ សវនកម្មទដ្ឋយឌផ្អកទៅ
ទលើសតងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា នរងឌតងឌតរកទឃើញនូវការរាយការណ៍ខុ្សជាស្លរវនតឌ ល 
មានទ ើយ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចទកើតមានទ ើងពីការឌកៃងបនៃំ ឬកំហុសឆគងឌ លអាចចតទុ់កថា
ជាស្លរវនត ទៅទពល ឌ លកំហុសម្យួ ឬកំហុសរមួ្គាន បានទធវើឱ្យប៉ាឹះ ល់ ល់ទសចកតីសទគម្ចចិតតឌផ្នក
ទស ាកិចចរបស់អនកទគបើគបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុទនឹះ។ 
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ឌផ្នកម្យួម្នជាការទធវើសវនកម្មទដ្ឋយទយាងទៅតាម្សតងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា ទយើងអនុវតតនូវ 
វជិាា ជីវៈវនិិចេយ័ និងរកាម្ជឈធាតុនិយម្គបកបទដ្ឋយវជិាា ជីវៈទៅទលើការទធវើសវនកម្ម។ ទយើងខ្ាុ ំក៖៏ 

 កំណតអ់តតសញ្ញា ណ និងវាយតម្ម្ៃនូវហានិភយ័ម្នការរាយការណ៍ខុ្សជាស្លរវនតម្នរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ា វតាុថាទតើវាទកើត ទ ើងទដ្ឋយការឌកៃងបនៃំ ឬកំហុសឆគងទដ្ឋយអទចតនា ទរៀបចំនិង
អនុវតតនីតិវធីិសវនកម្មឌ លទឆៃើយតបទៅនរងហានិភយ័ទាងំទនាឹះ រមួ្ទាងំការគបមូ្លយកភសតុ
តាងសវនកម្មឱ្យបានគ្បគ់គាន ់ និងសម្គសបទ ើម្បជីាមូ្លដ្ឋា នសគមាបប់ទញ្ចញ ម្តិទយាបល់
របស់ទយើងខ្ាុ ំ។ ហានិភយ័ឌ លម្និអាចរកទឃើញទដ្ឋយការរាយការណ៍ខុ្សជាស្លរវនតឌ ល     
បណាត លម្កពីការឌកៃងបនៃំ ្ឺធំជាងកំហុសឆគងទដ្ឋយអទចតនាទដ្ឋយស្លរឌតការឌកៃងបនៃំរមួ្
បញ្ចូ លទាងំការរមួ្្ំនិត ការឌកៃងបនៃំទដ្ឋយទចតនា ការលុបទចលទដ្ឋយទចតនា ការបងាា ញ
ខុ្ស ឬការទលមើសទៅទលើការគតួតពិនិតយម្ផ្ាកនុង។ 

 ទធវើការឌសវងយល់អំពីការគ្បគ់្ងម្ផ្ាកនុងឌ លទាកទ់ងទៅនរងការទធវើសវនកម្ម ទ ើម្បបីទងកើតនូវ
នីតិវធីិសវនកម្មឌ លសម្គសបទៅនរងកាលៈទទសៈ ប៉ាុឌនតម្និឌម្នជាទគាលបំណងកនុងការ
បងាា ញនូវម្តិទយាបល់ទលើគបសិទធភាពម្នការគតួតពិនិតយម្ផ្ាកនុងរបស់គកុម្ហ៊ាុនទនាឹះទទ។ 

 ទធវើការវាយតម្ម្ៃភាពសម្គសបទលើទគាលនទយាបាយ្ណទនយយឌ លបានទគបើគបាស់ និងភាព
សម្ទហតុផ្លម្ន្ណទនយយបា៉ា នស់្លម ន ក ូ៏ចជាការបងាា ញនានាឌ លទធវើទ ើងទដ្ឋយគកុម្
គបរកាភបិាល។ 

 សននិដ្ឋា ន ស៏ម្គសបម្យួទៅទលើការទគបើគបាស់របស់គកុម្គបរកាភបិាល ទលើមូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាព
្ណទនយយ ឌផ្អកទៅទលើភសតុតាងសវនកម្មឌ លទទួលបាន ថាទតើភាពម្និគបាក គបជាជាស្លរ
វនតបានទកើតទ ើងទាកទិ់ននរងគពរតតិការណ៍ ឬលកេខ្ណឌ ឌ លទធវើឱ្យមានម្នាិលសងសយ័ខាៃ ងំទៅ
ទលើលទធភាពការបនតរនិរនតរភាពរបស់គកុម្ហ៊ាុន។ គបសិនទបើទយើងសននិដ្ឋា នថា ភាពម្និគបាក 
គបជាជាស្លរវន័តនរងទកើតមានទ ើង ទយើងតគមូ្វឱ្យទធវើការលាតគតដ្ឋងពត័ម៌ានចបំាចទ់ ើម្បទីាញ
ការយកចិតតទុកដ្ឋកទ់ៅកនុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ទយើងខ្ាុ ំទៅនរងការលាតគតដ្ឋងទៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ ឬកគ៏បសិនទបើការលាតគតដ្ឋងទនាឹះម្និគ្បគ់គាន ់ទនាឹះម្តិទយាបល់ម្និ
គតរម្គតូវនរងគតូវបានផ្ដល់។ ការសននិដ្ឋា នរបស់ទយើងខ្ាុ ំ ្ឺឌផ្អកទៅទលើភសតុតាងសវនកម្មឌ ល
ទទលួបាន្ិតគតរម្ម្ថៃម្នការទចញរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ទយើងខ្ាុ ំ។ ទទាឹះបីយា៉ា ងណាក៏
ទដ្ឋយ ស្លា នភាព ឬកគ៏ពរតតិការណ៍នាទពលអនា្តអាចបណាត លឱ្យគកុម្ហ៊ាុន ម្និអាចបនត
គបតិបតតិការជានិរនតរភាពបាន។ 

 វាយតម្ម្ៃការបងាា ញទូទៅរចនាសម្ពន័ធ និងមាតិការបស់របាយការណ៍ហិរញ្ា វតាុ រមួ្បញ្ចូ លទាងំ
ការលាតគតដ្ឋងនានា ថាទតើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតាបងាា ញនូវគបតិបតតិការ និងគពរតតិការណ៍នានា
ទ ើម្បបីងាា ញនូវភាពគតរម្គតូវសម្គសបរបស់វា។ 
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 ទយើងខ្ាុ ំគបាគស័យទាកទ់ងជាម្យួនរងគកុម្គបរកាភបិាលទៅទលើបញ្ញា ទផ្សងៗ កំណតវ់សិ្លល
ភាព និងទពលទវលាកនុងការទធវើ សវនកម្ម និងរបប្ំទហើញសវនកម្មសំខាន់ៗ  រមួ្បញ្ចូ លទាងំកងវឹះខាត  
សំខាន់ៗ ម្យួចំននួទៅទលើការគ្បគ់្ងម្ផ្ាកនុងឌ លទយើងខ្ាុ ំបានរកទឃើញអំ ុងទពលទធវើសវនកម្ម។ 
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តផនទីតាំរន់ប្រតិរតេិការ 
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ការិយាល័យប្រតិរតេិការររស់ តែលតា 

ការយិាល័យកណាត ល 
អគារទលខ្ៈ ៥៤៦, ផ្ៃូវទលខ្ 
១៩៨២, សងាក តភ់នទំពញថម,ី ខ្ណ័ឌ  
ឌសនសុខ្, រាជធានីភនទំពញ                           
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ១៥៥ 

ការយិាល័យ ទខ្តតកំពងស់ពឺ 
ភូម្ផិ្គង ់សងាក តច់ារម្ន គកុងចារ
ម្ន ទខ្តដកំពងស់ពឺ 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ១៥២ 

ការយិាល័យ ទខ្តតបាត ំ់បង 
ភូម្ចិំការសំទរាង២ សងាក តច់កំារ
សំទរាង គកុងបាត ់ំបង  ទខ្តតបាត់
 ំបង 
ទូរស័ពា៖ ០៩៦ ២០៩ ៧៧៧៧ 

ការយិាល័យ គសកុកំពងគ់តាច
ភូម្កិំពងគ់តាចទ១ី ឃំុកំពងគ់តាច
ខាងទកើត គសុកកំពងគ់តាច កពំត 
ទូរស័ពា៖ ០៩៦ ៣៣៣៣ ៥៩៩ 

ការយិាល័យ ទខ្តតកំពត 
ភូម្សុិវណណ ស្ល្រ សងាក តក់ពំង ់
កណាត ល គកងុកំពត ទខ្តតកំពត
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ៥១០ 

ការយិាល័យ ទខ្តតម្ប៉ាលិន 
ភូម្តិាឌងនទលើ សងាក តម់្ប៉ាលិន 
គកុងម្ប៉ាលិន ទខ្តតម្ប៉ាលិន 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៩៩៩ ០៥៤ 

ការយិាល័យ គសកុបាទី 
ភូម្គិត ងំឈូក ឃំុសូភ ី
គសុកបាទ ីទខ្តតតាឌកវ 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ១៩៤ 

ការយិាល័យ ទខ្តតស្លវ យទរៀង 
ភូម្វិាលយនត សងាក តស់្លវ យទរៀង 
គកុងស្លវ យទរៀង ទខ្តតស្លវ យទរៀង 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ២៥៦ 

ការយិាល័យ គសកុ ម្រក ៍
ភូម្ឌិគពករាងំ ឃំុពនៃចិគបាស្លទ 
គសុក ម្រក ៍ទខ្តតម្គពឌវង 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ៥៨០ 

ការយិាល័យ គសកុសំទរាងទង 
ផ្ៃូវជាតិទលខ្ ៥១ ភូម្មិ្គព្ុយ ឃំុ
គត ងំ្ង គសុកសំទរាងទង ទខ្តត
កំពងស់ពឺ  
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៩៩៩ ០៧២ 

ការយិាល័យ ទខ្តតគពឹះសីហនុ
ភូម្១ិ សងាក ត៣់ គកងុគពឹះសីហនុ 
ទខ្តតគពឹះសីហនុ 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ៥៣៥ 

ការយិាល័យ គសកុទជើងម្គព 
ភូម្តិាឌសន ឃំុសូទិប  
គសុកទជើងម្គព ទខ្តតកំពងច់ម្ 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ៤៣៩ 

ការយិាល័យ ទខ្តតទសៀម្រាប 
ភូម្គិ្ួស សងាក តស់្លវ យ ងគ ំ
គកុងទសៀម្រាប ទខ្តតទសៀម្រាប 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៩៩៩ ១១៨ 

ការយិាល័យ ទខ្តតកំពងធំ់ 
ភូម្កិំពងធ់ំ សងាក តក់ំពងធ់ ំ
គកុងសារងឌសន ទខ្តតកំពងធ់ ំ
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ១៩១ 

ការយិាល័យ គសកុទមាងឬសស ី
ផ្ៃូវជាតិទលខ្៥ ភូម្កិម្នសបនាា យ 
ឃំុទមាង គសុកទមាងឬសស ីទខ្តត
បាត ់ំបង 
ទូរស័ពា៖ ០៨១ ៧៧៧ ០២៩ 

ការយិាល័យ ទខ្តតតាឌកវ 
ផ្ៃូវលំ ភូម្ផិ្ារតាទកា សងាក តរ់ការ 
កនុង គកងុ ូនឌកវ ទខ្តតតាឌកវ 
ទូរសព័ា៖ ០៨១ ៩៩៩ ២៤៤ 

ការយិាល័យ កំពងគ់តឡាច 
ភូម្អិូរងូ ឃំុឈូកស គសុកកពំង់
គតឡាច ទខ្តតកំពងឆ់្ន ងំ 
ទូរស័ពា៖ ០៩៦ ៣៣៣៣ ៧៥០ 
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របាយការណ៍សមងេរប្រតិរតេិការ 

 

បរយិាយ ៣១ ធនូ ២០២១ 
ចំននួការយិាល័យស្លខា ១៧ 
ចំននួបុ្គលិក  ២៣៦ 
ចំននួម្គនតីឥណទានសរបុ ១០៦ 
ចំននួរាជធានី-ទខ្តតគបតិបតតិការ  ១៤ 
ចំននួគសុកគបតិបតតិការ ៨៩ 
ចំននួឃុំ/សងាក តគ់បតិបតតិការ ៤១២ 
ចំននួភូម្គិបតិបតតិការ ១,២៣៥ 
ចំននួអតិថិជនសរបុ  ៣,៣៦០ 
សំទពៀតឥណទានសរបុ (្ិតជា  ុលាៃ រ)  ១៣,០៣៤,៤២៣ 
សំទពៀតឥណទានមានហានិភយ័សរបុ >30 ម្ថៃ (PAR %) ១៤.៩៧% 
សំទពៀតឥណទានសគមាបម់្គនតីឥណទានមាន ក ់(្ិតជា  ុលាៃ រ) ១២២,៩៦៦ 
សំទពៀតឥណទានសគមាបបុ់្គលិកមាន ក ់(្ិតជា  ុលាៃ រ)  ៥៥,២៣០ 
សំទពៀតឥណទាន្ិតជាម្ធយម្ (្ិតជា  ុលាៃ រ)   ៣,៨៧៩ 
គទពយសកម្មសរបុ (្ិតជា  ុលាៃ រ) ១១,៦៤០,១៦៣ 
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ម្ គូសហប្រតិរតេិការ 
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