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1

កុ្នុ�ងឆុ្នាំ�២០២1នេះ�ះ នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចក្នុមុ្ពុ�ជាប�តទទួលរងផលបះះពាល់ពីីជំ�ងឺកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ ជាពីិនេះ��នេះ�យសារការអូូ�បន្លាា យនៃ�ការឆ្លាងកុ្នុ�ង
�ហគម្ពុ�៍ ២០ក្នុ�ម្ពុៈ�។ បះ�ន្តែ�តនេះបីនេះ�ៀប�ឹងឆុ្នាំ�២០២០ក្នុ�ាងនេះ� �ក្នុម្ពុមភាពីនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចមា�ភាពីប្របនេះ�ីរជាង ជាពិីនេះ��ចាប់ពីីឆ្លមា�ទី២ ឆុ្នាំ� 
២០២1នេះ�ះម្ពុក្នុ ជាច្ចម្ពុបងគាំ�ប្រទនេះ�យការនេះងីបម្ពុក្នុវីញិនៃ�ក្នុ�នេះ�ី�នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចពិីភពីនេះ�ក្នុ ការ�ប្រម្ពុបខ្លួាួ�នេះ��ឹងប្របប្រក្នុតីីភាពីថ្មីមី �ិងនេះជាគជំ័យនៃ�
ការចាក្នុ់វ៉ាះ ក្នុ់សា�ងជូំ�ប្របជាពីលរដ្ឋឋរប�់រាជំរ�ឋ ភិបាល។ នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចក្នុម្ពុុ�ជាប្រតីូវីបា�បាះ �់សាម �ថាមា�ក្នុ�នេះ�ី�៣% កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០២1។

ក្នុ�នេះ�ី�តីប្រមូ្ពុវីការពីីខាងនេះប្រ�បា�នេះ�ើីឱ្យយសាា �ភាពីផលិតីក្នុម្ពុមកុ្នុ�ងវី�ិ័យក្នុម្ពុម�តសាលមា�ភាពីប្របនេះ�ីរនេះ�ងីវីញិ។ ផលិតីផលក្នុម្ពុម�តសាល
�ប្រមាប់ឧ�ាហក្នុម្ពុមន្លា�នេះច្ចញ (គិតីជាតីនៃម្ពុា) នេះកី្នុ�នេះ�ងី1២,៧% ក្នុុ�ងនេះន្លាះផលិតីផលកាត់ីនេះដ្ឋរនេះកី្នុ�នេះ�ងី៩% ប្រ�បនេះពីលផលិតីផលមិ្ពុ�ន្តែម្ពុ�
កាតី់នេះដ្ឋរបា�នេះកី្នុ�នេះ�ងីខ្លួុ�់២1,៦%។ នេះ�យន្តែ�ក្នុ ផលិតីផល�ប្រមាប់បនេះប្រមី្ពុទីផារក្នុុ�ងប្រ�ុក្នុធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ -២៣,៣%។ ច្ច��ួ�នេះរាងច្ចប្រក្នុ�រ�ប បា�
ថ្មីយច្ច�ះ៤ នេះរាងច្ចប្រក្នុ (នេះបីក្នុថ្មីមី1៤៤ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបិទទ្វាើ រ1៤៨ នេះរាងច្ចប្រក្នុ) ម្ពុក្នុប្រតឹីម្ពុ1.៨៦០ នេះរាងច្ចប្រក្នុ ន្តែដ្ឋលនេះរាងច្ចប្រក្នុបិទទ្វាើ រភាគនេះប្រច្ចី�ជា
នេះរាងច្ចប្រក្នុកាត់ីនេះដ្ឋរ កាបូប �ិងន្តែ�បក្នុនេះជីំង នេះហយីបា�នេះ�ើីឱ្យយច្ច��ួ�ក្នុម្ពុមក្នុរក្នុុ�ងវី�ិ័យនេះ�ះថ្មីយច្ច�ះប្របមា� ២៣0.000 ន្លាក្នុ់។

វី�ិយ័���ង់ប្រតីវូីបា�បាះ �់សាម �ថាមា�ក្នុ�នេះ�ី�ប្របមា� 1,៤% ន្តែដ្ឋលគាំ�ប្រទនេះ�យគនេះប្រមាង���ង់ក្នុ�ពី�ងដ្ឋ�នេះ�ីរការ ក្នុប៏ះ�ន្តែ�តច្ច��ួ� តីនៃម្ពុា        
�ិងនៃផៃប្រក្នុឡាគនេះប្រមាង���ង់នេះ�ុី���ថ្មីមីនេះ�ប�តធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ -៧% -២៥,៩% �ិង -1៧,៦%នេះរៀងគុាំ។ វី�ិ័យអូច្ចល�ប្រទពីយ ជាពិីនេះ��ខ្លួ��ដូ្ឋ ន្តែដ្ឋល
ក្នុ�ាងម្ពុក្នុបនេះប្រមី្ពុឱ្យយតីប្រម្ពុូវីការអូ�ិវ៉ា��ជំ� នេះ�ន្តែតីប�តទទួលរង�មុា� បះ�ន្តែ�តក្នុុ�ងក្នុប្រមិ្ពុតីទ្វាប។ តីនៃម្ពុាលក់្នុខ្លួ��ដូ្ឋប្របនេះភទប្រប�ិតី ម្ពុ�យម្ពុ �ិង�ម្ពុរម្ពុយ
ប្រតីូវីបា�បាះ �់សាម �ថាថ្មីយច្ច�ះ-1,៦% ប្រ�បនេះពីលន្តែដ្ឋលតីនៃម្ពុាជំួលក៏្នុបា�ថ្មីយច្ច�ះផងន្តែដ្ឋរ។ ច្ច�នេះពាះតីនៃម្ពុាជំួលការយិាល័យទ្វា�ងក្នុុ�ង �ិងនេះប្រ�តី�ប�់
ពា�ិជំជក្នុម្ពុមពី���ូវីមា�ភាពីន្តែប្របប្របួលខាា �ងនេះន្លាះនេះទ។ នេះ�យន្តែ�ក្នុតីនៃម្ពុាជំួលហាងទ��ិញក្នុុ�ងអូគាំរពា�ិជំជក្នុម្ពុម ប្រតីូវីបា�បាះ �់សាម �ថាធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ 
-៦,1%  ខ្លួ��តីនៃម្ពុាជួំល�ប្រមាប់ផារន្តែបប�ហគម្ពុ�៍ ហាងលក់្នុទ��ិញនេះ�តាម្ពុដ្ឋងផាូវី��ៗពី���ូវីមា�ភាពីន្តែប្របប្របួលខាា �ងនេះទ។ នេះទ្វាះយាះ ងណា 
វី�ិ័យ���ង់ �ិងអូច្ចល�ប្រទពីយអាច្ចនេះងីបនេះ�ងីវីញិឆ្នាំប់រហ័� នេះ�យសារការនេះក្នុី�ម្ពុក្នុវីញិនៃ�ការវី�ិិនេះយាគន្លានេះពីលខាងម្ពុ�ខ្លួ។

វី�ិ័យនេះទ�ច្ចរ�៍នេះ�ន្តែតីប�តទទួលរងផលបះះពាល់ខាា �ងពីីការរាល�លនៃ�ជំ�ងឺកូ្នុវីដី្ឋ-1៩។ នេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរអូ�តរជាតិីចូ្ចលម្ពុក្នុក្នុម្ពុុ�ជាធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ
ក្នុុ�ងអូប្រតា -៨៥% (ប្រតីឹម្ពុ1៩៦.៤៩៥ន្លាក្នុ់) នេះ�ៀប�ឹងឆុ្នាំ�ម្ពុ�� (-៨០,២%)។ នេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរក្នុុ�ងប្រ�ុក្នុន្តែផែក្នុនេះលីនេះគាំលនេះ�អាទិភាពី៥ មា�
ច្ច��ួ�៤,៧��ន្លាក្នុ់ (�មាមាប្រតី៩៤,៣% នៃ�នេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរ�រ�ប) ធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ-៣៥,៥% នេះ�ៀប�ឹងឆុ្នាំ�ម្ពុ�� (-២៩,1%)។ ការធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះនៃ�ច្ច��ួ� 
នេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរបា�ជំះឥទិិពីលប�តដ្ឋល់វី�ិ័យជានេះប្រចី្ច�ន្តែដ្ឋលពឹីងន្តែផែក្នុនេះលីនេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរ ជាពីិនេះ��វី�ិ័យ �ណាឋ គាំរ �ិងនេះភាជំ�ីយ�ឋ � ន្តែដ្ឋលប្រតីូវី
បា�បាះ �់សាម �ថាធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះ-៣1,២%។ ការប្របកា�ទទួលនេះភៀ�វីនេះទ�ច្ចរវ៉ាះ ក្នុ់សា�ង �ិងការនេះបីក្នុប្របនេះទ�នេះ�ងីវីញិប្រគប់វី�ិ័យនេះ�នេះដី្ឋម្ពុន្តែខ្លួវីចិ្ចិិកាបា�
�ឹងក្នុ�ពី�ងរមួ្ពុច្ច�ន្តែ�ក្នុ ក្នុុ�ងការគាំ�ប្រទការនេះងីបនេះ�ងីវីញិនៃ�វី�ិ័យនេះទ�ច្ចរ�៍នេះ�ក្នុម្ពុុ�ជា។

វី�ិ័យក្នុ�ិក្នុម្ពុមប�តមា�វីឌ្ឍឍ�ភាពីលែ ជាម្ពុួយ�ឹងអូប្រតាក្នុ�នេះ�ី�ប្របមា�1,៤% ន្តែដ្ឋលគាំ�ប្រទនេះ�យវីធិ្លា�ការជំ�រ�ញផលិតីក្នុម្ពុមក្នុ�ិក្នុម្ពុម គួបផំ�
�ឹងអូ�នេះណាយផលពីីក្នុតាត អាកា�ធ្លាតី�។ នៃផៃដី្ឋ��ដ្ឋ�ះ �ិងបរមិា�ផលប្រ�ូវីរដូ្ឋវីវី�ាមា�ក្នុ�នេះ�ី� ៥% �ិង  1៨,៣% នេះរៀងគុាំ។ ទិ�ុផលនេះ��ូូ
ប្រតីូវីបា�បាះ �់សាម �ថានេះកី្នុ� ៨,៨% នេះ�យសារក្នុ�នេះ�ី�តីប្រម្ពុូវីការ�ប្រមាប់ផលិតីក្នុម្ពុម នេះប្រកាយការនេះងីបនេះ�ងីវីញិនៃ�នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចពិីភពីនេះ�ក្នុ នេះហយីតីនៃម្ពុា
នេះ��ូូជាម្ពុ�យម្ពុក្នុុ�ងម្ពុួយនេះតា�នេះកី្នុ� ២៣,៥% (ដ្ឋល់1.៦៧៦ ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ  ន្តែដ្ឋលជាតីនៃម្ពុាខ្លួុ�់ចាប់ពីីឆុ្នាំ �២០1៧ម្ពុក្នុ)។ នេះ�យន្តែ�ក្នុទិ�ុផល
វ៉ារវីីបបក្នុម្ពុម ជាពិីនេះ��ការចិ្ចញ្ចឹច ឹម្ពុប្រតីី �ិងបង្គាា  ប្រតីូវីបា�ពីាក្នុរថា�ឹងមា�ក្នុ�នេះ�ី�អូវីជិំជមា� -៤1% ន្តែដ្ឋលបណាត លម្ពុក្នុពីីការធ្លាា ក្នុ់ច្ច�ះនៃ�តីប្រម្ពុូវីការ
ទីផារកុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុ�ប្រមាប់បនេះប្រមី្ពុឱ្យយវី�ិ័យនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម គួបផំ��ឹងការប្របក្នុួតីប្របន្តែជំងជាមួ្ពុយការន្លា�ចូ្ចលពីីប្របនេះទ�ជិំតីខាងផងន្តែដ្ឋរ។

សូូចនាករសេសូដ្ឋឋកិចចសូំខាន់់ៗរបសូ់កម្ពុុ�ជា

ក-វិិស័័យកម្មមន្តតសាល

ខ-វិិស័័យស័ំណង់់ ន្តិង់អចលន្តទ្រ�ព្្យ

គ-វិិស័័យទេ�ស័ចរណ៍

ឃ-វិិស័័យកស័ិកម្មម

០1



២

ទ្រ�ព្្យស័កម្មមរបស័់ធនាគារ បាន្តទេកើន្តទេ�ើង់ ១៥% ដល់ចំន្តួន្ត ៤៣,៤០ លាន្តដុលាា្រអាទេម្មរិក

ចំណាយស័រុបទេលើការបង់់ព្ន្តធទ្រគប់ទ្របទេ�� ថយចុ� ៣០% ដល់ចំន្តួន្ត ០,២៩ លាន្តដុលាា្រអាទេម្មរិក 

ធនាគារ��ួលទ្របាក់ចំទេណញទេទ្រកាយបង់់ព្ន្តធបាន្តចំន្តួន្ត ០,៥៤ លាន្តដុលាា្រអាទេម្មរិក

ចំណូលទ្របតិិបតិតិការ បាន្តទេកើន្តទេ�ើង់ ៥០% ដល់ ៤,១៩ លាន្តដុលាា្រអាទេម្មរិក

អន្តុបាតិឥណទាន្តម្មិន្តដំទេណើរការ ស័ិិតិទេ�កទ្រម្មិតិ  ១,៥៤% 
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របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េបឆំ្នាំ �២០២១

អូប្រតាឥ�ទ្វា�មិ្ពុ�ដ្ឋ�នេះ�ីរការប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញនេះប្រកាយបង់ពី�ិ

ច្ច�ណាយ�រ�បនេះលីការបង់ពី�ិ

លានដុុលាា�រអាមេ�រិក

លានដុុលាា�រអាមេ�រិក លានដុុលាា�រអាមេ�រិក

លានដុុលាា�រអាមេ�រិកលានដុុលាា�រអាមេ�រិក
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ឥណទាន្តទេ�អតិិថិជន្ត បាន្តទេកើន្តទេ�ើង់ ៣០% ដល់ចំន្តួន្ត ៣៨,៤៥ លាន្តដុលាា្រអាទេម្មរិក

ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម �ម្ពុតី�លយឥ�ទ្វា�អូតិីថ្មីិជំ�
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៣

ម៉ាា កសញ្ញាញ  និិ�ប្របវត្ថុិិម៉ាា កសញ្ញាញ
�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� “ដូ្ឋ�នេះពីញ” ប្រតីូវីបា��ក្នុ់នេះ�ម ះ តាម្ពុប�ពីើការ ី ន្តែខ្លួមរម្ពុួយរូបគឺ “ដូ្ឋ�នេះពីញ” ន្តែដ្ឋលជាអូុក្នុបនេះងើីតី “ភុ�ដូ្ឋ�នេះពីញ” ក្នុុ�ងឆុ្នាំ �1៣៧២ 

នេះហយីនេះប្រកាយម្ពុក្នុបា�ក្នុមាា យនេះ�ម ះនេះ�ជា “ ភុ�នេះពីញ ” រាជំធ្លា�ីនៃ�ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុម្ពុុ�ជា�ពីើនៃថ្មីៃនេះ�ះ។ នេះលី�ពីីនេះ�ះ ខ្លួ�ឌ ដូ្ឋ�នេះពីញ គឺជា
ប�ត� � នៃ�ម្ពុជំឈម្ពុ�ឌ ល រដ្ឋឋបាល   នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច  បនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា� �ិងពា�ិជំជក្នុម្ពុម��ៗ ប្រគប់ប្របនេះភទរមួ្ពុមា�៖ ប្រក្នុ�ួងនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច �ិងហរិញ្ចឹញវីតីា� 
ប្រក្នុ�ួងនៃប្រប��ីយ ៍ �ិងទូរគម្ពុន្លាគម្ពុ�៍ ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាអូភិវីឌ្ឍឍ�៍ក្នុម្ពុុ�ជា �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា សា�រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ ផារ��ថ្មីមី �ិងអូគាំរ
ម្ពុជំឈម្ពុ�ឌ លពា�ិជំជក្នុម្ពុម��ៗ ខ្លួុ�់ៗ ជានេះប្រចី្ច�នេះទៀតី។ ខ្លួ�ឌ ដូ្ឋ�នេះពីញក៏្នុជាប�ត� � ម្ពុជំឈម្ពុ�ឌ លវីបប�ម្ពុ៌ជាតិី��ខា�់ៗរមួ្ពុមា�៖ ប្រពីះបរម្ពុរាជំវ៉ា �ង 
សារម្ពុ�ៃីរជាតីិ វីមិា�ឯក្នុរាជំយ បូជំ�ីយ�ឋ �វីតីតភុ�ជានេះដី្ឋម្ពុ ។ល។

ប្រប�ីតីភាពីនៃ�មាះ ក្នុ�ញ្ញាញ រប�់ �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� “ដូ្ឋ�នេះពីញ”�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� “ដូ្ឋ�នេះពីញ” ប្រតីូវីបា�ផំ�នេះ�ងីនេះ�យធ្លាតី���ខា�់ៗ បួ�យាះ ងបញ្ចឹចូ លគុាំ៖

១. រាង់បួន្ត ទ្រជុង់ ៖ 
តី�ណាងឲ្យយទនេះ�ាច្ចតី�ម្ពុម�ខ្លួ ន្តែដ្ឋលជាអូច្ចិរយិភាពីនៃ�ទីតា�ងភូម្ពុិសាស្រ្ត�តរាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ នេះហយីរាងបួ�ប្រជំុងនេះ�ះ   ក្នុ៏ជាតី�ណាងទិ�ទ្វា�ងបួ�

ន្តែដ្ឋល �ន្លាគាំរមា�ច្ចក្នុុ�វី�ិ័យកុ្នុ�ងការផំពីើផាយនេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះរប�់ខ្លួាួ�នេះ�កា�់អូតិីថ្មីិជំ�ឲ្យយរ �នៃពីគិតីដ្ឋល់ម្ពុ��នេះគ នេះ�នេះពីលន្តែដ្ឋលពួីក្នុគាំតី់ប្រតូីវីការ
នេះ�វ៉ាហរិញ្ចឹញវីតីា�។

២. រូបនាគរាជ ៖ 
តី�ណាងឲ្យយសុា�ន្លាគ ន្តែដ្ឋលឆ្លាងនេះ�កា�វ់ីតីតភុ�។  សុា�នេះ�ះតី�ណាងឲ្យយការផតលម់្ពុនេះ�ាបាយតីភាជ ប់�ក្នុម្ពុមភាពីនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចពា�ិជំជក្នុម្ពុម 

�ិងហរិញ្ចឹញវីតីា�ន្លាន្លា ជូំ�ដ្ឋល់សាធ្លារ�ជំ� ន្លា�ម័្ពុយនេះន្លាះ  នេះប្របៀបនេះ��ឹងការផតល់ម្ពុនេះ�ាបាយហរិញ្ចឹញវីតីា� រប�់�ន្លាគាំរជូំ�ដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ� 
ន្លានេះពីលបច្ចច�បប�នុេះ�ះ។ ក្នុុ�ង�័យម្ពុះាងនេះទៀតី រូបន្លាគរាជំ ក្នុ៏តី�ណាងឲ្យយ ឧតីតម្ពុភាពី អា��ភាពី នៃ�ការប្រគប់ប្រគង ន្តែថ្មីរក្នុាការពារឧតីតម្ពុប្របនេះយាជំ�៍
រប�់អូតិីថ្មីិជំ� ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជិំតី ភាគទ��ិក្នុ នៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម �ិង�ហគម្ពុ�៍។

៣. អក្សរ “ D ” ន្តិង់ “ P ” ៖  

ជាអូក្នុំរកាតី់រប�់ពាក្នុយ “ដូ្ឋ�នេះពីញ” “ដូ្ឋ�នេះពីញ” ជាភាសាអូង់នេះគា� (““Daun PenhDaun Penh””)។

៤. ព្ណ៌របស័់�ង់់ជាតិិខម្រ ៖ 

ប្រតីូវីបា�នេះប្របីប្របា�់ជាល�ន្លា� នេះដី្ឋម្ពុបរីច្ចន្លាមាះ ក្នុ�ញ្ញាញ រប�់�ន្លាគាំរ។ កុ្នុ�ង�័យនេះ�ះ ពី�៌ប្រក្នុហម្ពុ តី�ណាងឲ្យយថាម្ពុពីល អា��ភាពី �ិង    
�ភ��ណាង ច្ច�ន្តែ�ក្នុឯពី�៌� តី�ណាងឲ្យយតីមាា ភាពី �ិងភាពីសាម្ពុញ្ចឹញ ខ្លួ��ន្តែដ្ឋល ពី�៌នេះខ្លួៀវីតី�ណាងឲ្យយ ��ច្ចរតិីភាពី ភក្នុតីភាពី ជំ�ន្លាញ
វីជិាជ ជំីវី� �ិងជំ�នេះ�ឿទ�ក្នុចិ្ចតីត។

០៣



៤

េយងីេជឿជក់េលីតៃម�ៃនភព
េសា� ះ្រតង់ និងមនេគលការណ៍

សីលធម៌រងឹម្ំរគប់េពល និង្រគប់សា� នភព។ 
វាជជេ្រមីសរបស់េយងី េដីម្បេីលីក កម�ស់

អាជីវកម�របស់ខ�ួនឱ្យមន បទដា� ន
មួយ ្របកបេដាយតម� ភព 

និងទំនួលខុស្រត�វ។

េយងីេជឿជក់េលីគុណភព ឬ
លក�ខណ� ែដលងាយេធ�ី ឬងាយយល់ស្រមប់
អតិថិជន បុគ�លិក និងអ�កពាក់ព័ន�ទាងំអស់។ 
រាល់អ�ីៗក៏េដាយ ែដលេយងីគិត េយងីេធ�ី េយងី
ផ� ស់ប�ូរ ឬេយងីៃច�្របឌិតថ�ី វានឹងមនលក�ណៈ

សាម�� ងាយ្រស�ល។ េយងីមនភព
សាម�� ប៉ុែន�មឺុងម៉ត់ និងមន

ការេប�ជ� ចិត�ខ�ស់។

េយងីេជឿជក់ថ ការៃច�្របឌិត
បេង�ីតថ�ី មនសារៈសំខាន់ណស់ ស្រមប់

បន�ភពេជគជ័យៃនធនគររបស់េយងី។ េយងី
េលីកទឹកចិត�ឱ្យ្រគប់គ� បេ��ញគំនិតេយបល់របស់

ពួកេគ និងេធ�ីពិេសាធន៍េលីគំនិត ឬទស្សនទាន
ទាងំេនះ។ េយងីេរៀនសូ្រតពីកំហុសទាងំ
ឡយរបស់េយងី និង អភិវឌ្ឍខ�ួនជបន�

បន� ប់ េដីម្បទីទួលបនលទ�ផល
កាន់ែត្របេសីរ។

ច

េយងីយកចិត�ទុកដាក់ដល់ភពជ
ឯកជន និងការែថរក្សោអាថ៌កំបងំវជិ� ជីវៈ ជូន

ដល់រាល់គូភគី ែដលមន្របតិបត�ិការពាក់ព័ន�ជ
មួយនឹងេយងី េ្រពាះតាមរយៈេនះ ជួយឱ្យេយងី

បេង�ីននូវគុណតៃម� និងអាចែថរក្សោ
បននូវផល្របេយជន៍ខ�ស់បំផុត 

ជូនដល់អតិថិជន។

ជ  ៈវី

េយងីមនការេប�ជ� ចិត�ខ�ស់ក�ុងការ
កសាងសមត�ភពវជិ� ជីវៈ ដល់ធនធនមនុស្ស

របស់េយងី េដីម្បអីាចបំេពញ តួនទីក�ុងលក�ណៈ
ជំនញវជិ� ជីវៈ។ េយងីមនទំនួលខុស្រត�វេលីរាល់
សកម�ភពរបស់េយងី ចំេពាះអតិថិជន ភគទុនិក 

ៃដគូអាជីវកម� និងសហគមន៍ទាងំមូល។ េយងី
េជឿជក់ថ ទំនួលខុស្រត�វ គឺជកូនេសា

េឆ� ះេទកាន់ភពេជឿទុកចិត� 
និងេជគជ័យ។ 

ទំនួលខុស���វ

គឺជា�ន្លាគាំរ ន្តែដ្ឋល
អូតិីថ្មីិជំ�ន្តែតីងគិតីដ្ឋល់ម្ពុ��នេះគ 

កុ្នុ�ងការទទួលបា��ូវីដ្ឋ�នេះណាះប្រសាយ
ហិរញ្ចឹញវីតីា�  ប្របក្នុបនេះ�យភាពី 

ង្គាយប្រ�ួល។

ផតល់ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ��ូវី
បទពិីនេះសា��៍នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមហិរញ្ចឹញវីតីា� ដ្ឋ៏លែប�ផ�តី 

កុ្នុ�ងតីនៃម្ពុា�ម្ពុរម្ពុយ �ិងផតល់ផលតីប�ុងដ៏្ឋ�ក្នុតិ�ម្ពុ 
ជូំ�ដ្ឋល់ភាគទ� �ិក្នុ នៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម �ិង�ហគម្ពុ�៍ 

តាម្ពុរយ�ការទ្វាញយក្នុប្របនេះយាជំ�៍ជា
អូតិីបរមាពីី បណាត ញប្របតីិបតីតិការ 

�ិងបនេះច្ចចក្នុវីទិាថ្មីមីៗ។

ចកុ�វិិស័័យ ទេបស័កកម្មម

គុណតិម្លៃម្មៃស័ូ�ល

ចកេ�វិសយ័ ង្ខេបសកកម្មម និិ�គុ�ណ៍ត្ថុម្លៃម្មៃសំ�ល

០៤



៥

ប្របវត្ថុិិសង្ខេ�េបរបសធ់នាគារ

នេះ�នៃថ្មីៃទី២៣ ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០០៧ �ន្លាគាំរប្រតីូវីបា�បនេះងើីតីនេះ�ីង
នេះ�យភាគទ��ិក្នុកូ្នុនេះរ ះ នេះប្រកាម្ពុន្លាម្ពុក្នុរ�៍ “ �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� នេះខ្លួម្ពុខូ្លួ 
លីម្ពុី�ីតី ” �ិងបា�រច្ច�ះបញ្ចឹជ ីពា�ិជំជក្នុម្ពុមនេះលខ្លួ Co. 3374/07E។ 
នេះ�នៃថ្មីៃទី២៣ ន្តែខ្លួឧ�ភា ឆុ្នាំ�២០០៧ �ន្លាគាំរទទួលបា�អាជាៀ ប�ណ 
ពីី�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា នេះ�ើីប្របតិីបតីតិការ�ន្លាគាំរពា�ិជំជ នេះ�យ
ចាប់នេះផតីម្ពុដ្ឋ�នេះ�ីរការជាផាូវីការន្លានៃថ្មីៃទី០1 ន្តែខ្លួមិ្ពុថ្មី�ន្លា ឆុ្នាំ �២០០៧។ 
បន្លាៃ ប់ម្ពុក្នុ �ន្លាគាំរ បា��នេះប្រម្ពុច្ចចិ្ចតីតកាតី់ប�ាយទ�ហ�ប្របតីិបតីតិការ
រប�់ខ្លួាួ�ម្ពុក្នុជា�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ�វីញិ នេះ�យទទួលបា�អាជាៀ ប�ណ
សារជាថ្មីមីពីី �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា នេះប្រកាម្ពុលិខ្លួិតីនេះលខ្លួ �ឯ-០៩ 
ន្តែដ្ឋលមា� ប្រប�ិទិភាពីចាប់ពីីនៃថ្មីៃទី០1 ន្តែខ្លួក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ�២០11។

ន្លាច្ច�ងឆុ្នាំ�២០1៨ ភាគទ��ិក្នុរប�់�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� នេះខ្លួម្ពុខូ្លួ ម្ពុ.ក្នុ 
បា�ច្ច�ះកិ្នុច្ចច��ាទិញ-លក់្នុភាគហូ��ទ្វា�ងប្រ�ុង ជាមួ្ពុយ�ងឹប្រកុ្នុម្ពុហូ��
ដូ្ឋ�នេះពីញន្តែល� ខូ្លួអូលិ�ីឌ្ឍ។ី ប្របតីបិតីតកិារទញិ-លក្នុន់េះ�ះ បា�ទទួលការ
អូ��ម័្ពុតីនេះ�យ �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា នេះ�នៃថ្មីៃទី០៥ ន្តែខ្លួម្ពុថិ្មី�ន្លា ឆុ្នាំ �២០1៨ 
�ិងបា�ទទួលការផតល់�ចាច ��ម័្ពុតីនេះលីអូ���ំរ�� �ិងលកុ្នុ�តិក្នុ� 
ន្តែដ្ឋលបា�នេះ�ើីវីនិេះសា��ក្នុម្ពុមន្លានៃថ្មីៃទី២២ ន្តែខ្លួក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ�២០1៨ ។

�ន្លាគាំរ បា�ទទួលការអូ��ម័្ពុតី �ិងផតល់អាជាៀ ប�ណពីី
�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា ឲ្យយនេះ�ើីប្របតិីបតីតិការ�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� នេះប្រកាម្ពុ
ន្លាម្ពុក្នុរ�៍ថ្មីម ី“ �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ “ តាម្ពុរយ�អាជាៀ ប�ណ
នេះលខ្លួ �ឯ-០៩ ច្ច�ះនៃថ្មីៃទ២ី៧ ន្តែខ្លួនេះម្ពុសា ឆុ្នាំ�២០២០ �ងិនេះប្រកាម្ពុការច្ច�ះបញ្ចឹជ ី
ពា�ិជំជក្នុម្ពុមនេះលខ្លួ 00017370 ច្ច�ះនៃថ្មីៃទ1ី៦ ន្តែខ្លួក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ�២០២០។

បច្ចច�បប�ុ ភាគហូ��1០០% រប�់�ន្លាគាំរ កា�់កាបន់េះ�យ ភាគទ��ិក្នុ
កុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុនេះ�ម ះថា ” ប្រកុ្នុម្ពុហូ��ដូ្ឋ�នេះពីញ ន្តែល� ខូ្លួអូលិ�ឌី្ឍ“ី។ �ន្លាគាំរនេះ�ើី
ប្របតិីបតីតកិារតាម្ពុរយ�ការយិាលយ័សាខារប�់ខ្លួាួ�កុ្នុ�ងប្រកុ្នុងភុ�នេះពីញ �ងិ
នេះខ្លួតីតក្នុណាត ល។ នេះល�ីពីីនេះ�ះ �ន្លាគាំរនេះបតជាៀ ចិ្ចតីត នេះលកីារពីប្រងីក្នុប្របតិីបតីតិ
ការរប�់ខ្លួាួ� តាម្ពុរយ�បណាត ញប្របតិីបតីតកិារជំ���ួនេះផំងៗកុ្នុ�ងទប្រម្ពុង់
ម្ពុះូន្តែដ្ឋលអាជីំវីក្នុម្ពុមជានេះប្រចី្ច�ន្តែដ្ឋល�ម្ពុប្រ�ប កុ្នុ�ងនេះគាំលប��ងនេះដី្ឋម្ពុបផីតល់
ជូំ��ូវីបទពិីនេះសា��៍ដ្ឋល៏ែប្របនេះ�ីរជូំ�ដ្ឋល់អូតិីថ្មីជិំ� �ងិនេះដ្ឋមី្ពុបពីីប្រងកី្នុ
ការផំពីើផាយឱ្យយកា�់ន្តែតីទូល�ទូ�យ។
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ឧកញ៉ាា  អ៊ឹ��� បុ�និហិុ�វ
សារពីីប្របធានិប្រកុម្មប្រប�កាភិិបាល

“ជំ� ងឺរាតីតីាតីជាសាក្នុលកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ បា�    “ជំ� ងឺរាតីតីាតីជាសាក្នុលកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ បា�    
បងើផលបះះពាល់ដ្ឋល់ទ្វា�ងប� គាល�ិងអាជីំវីក្នុម្ពុម               បងើផលបះះពាល់ដ្ឋល់ទ្វា�ងប� គាល�ិងអាជីំវីក្នុម្ពុម               
ទ្វា�ងឡាយ ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាបា�បះះពាល់ដ្ឋល់ រនេះបៀបនេះ�ើកីារ ទ្វា�ងឡាយ ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាបា�បះះពាល់ដ្ឋល់ រនេះបៀបនេះ�ើកីារ 
�ិងប្របតិីបតីតកិារអាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់នេះយងីផងន្តែដ្ឋរ។ ក្នុ���ង�ិងប្របតិីបតីតកិារអាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់នេះយងីផងន្តែដ្ឋរ។ ក្នុ���ង
ឆុ្នាំ�២០២1 នៃ�ជំ�ងឺរាតីតីាតីជាសាក្នុល  កូ្នុវីដី្ឋ-1៩ ឆុ្នាំ�២០២1 នៃ�ជំ�ងឺរាតីតីាតីជាសាក្នុល  កូ្នុវីដី្ឋ-1៩ 
នេះយីងបា�ប្របឈម្ពុជាមួ្ពុយបញ្ញាា ជានេះប្រចី្ច� ប្របក្នុប នេះយីងបា�ប្របឈម្ពុជាមួ្ពុយបញ្ញាា ជានេះប្រចី្ច� ប្របក្នុប 
នេះ�យភាពីនេះក្នុា�វីកាា  �ិងជំ�ន្លាញវីជិាជ ជីំវី�ខ្លួុ�់។ ខ្លួ��នេះ�យភាពីនេះក្នុា�វីកាា  �ិងជំ�ន្លាញវីជិាជ ជីំវី�ខ្លួុ�់។ ខ្លួ��
នេះពីល ន្តែដ្ឋលប្របនេះទ�ក្នុម្ពុុ�ជា�ាតិីក្នុុ�ងច្ច�នេះណាម្ពុប្របនេះទ�នេះពីល ន្តែដ្ឋលប្របនេះទ�ក្នុម្ពុុ�ជា�ាតិីក្នុុ�ងច្ច�នេះណាម្ពុប្របនេះទ�
ម្ពុួយច្ច��ួ�តូីច្ច ន្តែដ្ឋលអាច្ចប្រគប់ប្រគងការរាតីតីាតីម្ពុួយច្ច��ួ�តូីច្ច ន្តែដ្ឋលអាច្ចប្រគប់ប្រគងការរាតីតីាតី
បា�លែប្របនេះ�រី ក្នុុ�ងទ�ហ� �ិងវីធិ្លា�ការនេះ�ះប្រសាយបា�លែប្របនេះ�រី ក្នុុ�ងទ�ហ� �ិងវីធិ្លា�ការនេះ�ះប្រសាយ
ជាក្នុ់�ក់្នុម្ពុួយន្តែដ្ឋលបា��ក្នុ់នេះច្ចញនេះ�យរ�ឋ ភិបាលជាក្នុ់�ក់្នុម្ពុួយន្តែដ្ឋលបា��ក្នុ់នេះច្ចញនេះ�យរ�ឋ ភិបាល
ន្លាឆុ្នាំ�ក្នុ�ាងម្ពុក្នុ កុ្នុ�ងកិ្នុច្ចចខិ្លួតីខ្លួ�ប្របឹងន្តែប្របងរប�់ខ្លួាួ�ន្លាឆុ្នាំ�ក្នុ�ាងម្ពុក្នុ កុ្នុ�ងកិ្នុច្ចចខិ្លួតីខ្លួ�ប្របឹងន្តែប្របងរប�់ខ្លួាួ�
នេះដ្ឋីម្ពុបីក្នុប្រមិ្ពុតីការខូ្លួច្ចខាតីជារួម្ពុដ្ឋល់ប្របនេះទ�ជាតិី នេះដ្ឋីម្ពុបីក្នុប្រមិ្ពុតីការខូ្លួច្ចខាតីជារួម្ពុដ្ឋល់ប្របនេះទ�ជាតិី 
សាា �ភាពីក្នុ៏នេះ�ប�តមា�បញ្ញាា ប្របឈម្ពុខាា �ង �ប្រមាប់សាា �ភាពីក្នុ៏នេះ�ប�តមា�បញ្ញាា ប្របឈម្ពុខាា �ង �ប្រមាប់
វី�ិ័យនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច ឧ�ាហក្នុម្ពុម នេះទ�ច្ចរ�៍ �ិងវី�ិ័យនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច ឧ�ាហក្នុម្ពុម នេះទ�ច្ចរ�៍ �ិង
�ូម្ពុបនី្តែតី�ហប្រគាំ����តូីច្ច �ិងម្ពុ�យម្ពុ។”�ូម្ពុបនី្តែតី�ហប្រគាំ����តូីច្ច �ិងម្ពុ�យម្ពុ។”
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ជំ�ងរឺាតីតីាតីជាសាក្នុល កូ្នុវីដី្ឋ-1៩ បា�បះះពាល់នេះ�ៃរីន្តែតីប្រគប់
ឧ�ាហក្នុម្ពុម �ងិវី�ិយ័នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចទ្វា�ងអូ�់។ ការរកី្នុរាល�ល
យាះ ងឆ្នាំប់រហ័�នេះ�ះ នេះ�ើឱី្យយមា�ការរតឹីប�តងឹនេះលកីារនេះ�ើចី្ចរាច្ចរ�៍
�ងិការ�ក្នុន់េះច្ចញវីធិ្លា�ការរក្នុាគមាា តី ��វីតីតភិាពី�ងាម្ពុ ប្រតីវូីបា�
អូ��វីតីតយាះ ងទូល�ទូ�យ ន្តែដ្ឋលផតល់ផលបះះពាល់ដ្ឋល់�ក្នុម្ពុមភាពី
អាជំវីីក្នុម្ពុម �ងិនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចន្លាន្លា។ ជំ�ងរឺាតីតីាតី បា�នេះ�ើឱី្យយមា�ភាពី
តា�តឹីងដ្ឋល់លកុ្នុខ្លួ�ឌ ហរិញ្ចឹញវីតីា� ជាមួ្ពុយ�ងឹការធ្លាា ក្នុច់្ច�ះនៃ�តីនៃម្ពុា
ប្រទពីយហរិញ្ចឹញវីតីា� ភាពីង្គាយរងនេះប្រគាំះនេះ�កុ្នុ�ងទីផារឥ�ទ្វា� �ងិ
បា�នេះ�ើឲី្យយធ្លាា ក្នុច់្ច�ះក្នុ�នេះ�ី�ប្របាក្នុក់្នុម្ពុច។ី

នេះ�នេះពីលន្តែដ្ឋលវីធិ្លា�ការទប់សាើ ត់ីជំ�ងឺរាតីតីាតីកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ 
បា�ប�ូិរប�ាយប�តចិ្ចម្ពុតងៗ ចាប់ពីបី្រតីមីា�ទីពីរីម្ពុក្នុ �ក្នុម្ពុមភាពី
នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចមួ្ពុយច្ច��ួ�បា�ប្រតី�ប់ម្ពុក្នុមា��ក្នុម្ពុម នេះ�ងីវីញិ។ បណាត
ឧ�ាហក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលអាច្ចតី�ូូ��់ប្រទ្វា�ជាម្ពុយួ កូ្នុវីដី្ឋ-1៩ បា�ចាប់
នេះងីបនេះ�ងីវីញិ គឺមា�ការគាំ�ប្រទនេះ�យក្នុ�នេះ�ី�ជា�ក្នុលនេះ�កុ្នុ�ង
ប្របពី័�ិបនេះច្ចចក្នុវីទិាឌី្ឍជំីថ្មីល �ិងការផ្លាា �់បតូ រច្ច��ូលច្ចិតីតរប�់
អុូក្នុនេះប្របបី្របា�។់ ផៃ�យនេះ�វីញិវី�ិយ័ ន្តែដ្ឋលង្គាយរងនេះប្រគាំះដូ្ឋច្ចជាវី�ិយ័
ពាក់្នុព័ី�ិ�ឹងនេះទ�ច្ចរ�៍បា�សាា លក់ារនេះងីបនេះ�ងីវីញិយតឺីៗបះ�នេះណាណ ះ 
នេះ�យមូ្ពុលនេះហតី� ប្រតូីវីប�តការពារហា�ភិយ័ន្លាន្លា �ងិការរតឹីប�តងឹនេះលី
ការនេះ�ើដី្ឋ�នេះ�ីរជា�ក្នុល។ �ន្លាគាំរពីភិពីនេះ�ក្នុបា�ពីាក្នុរ�៍ក្នុ�នេះ�ី�
នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចក្នុមុ្ពុ�ជា�ងឹមា�ក្នុប្រមិ្ពុតី ២,២% នេះ�ឆុ្នាំ�២០២1 �ងិនេះកី្នុ�នេះ�ងី
ដ្ឋល់ ៤,៥% នេះ�ឆុ្នាំ�២០២២ ខ្លួ��ន្តែដ្ឋល�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា បា�
ពីាក្នុរ�៍ថា�ឹងមា�ក្នុ�នេះ�ី� ២,៤% �ងិ ៤,៨% នេះ�ឆុ្នាំ�២០២1 
�ងិ២០២២ នេះរៀងគុាំ។

វី�ិយ័នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចជានេះប្រច្ច�ី បា��ឹងក្នុ�ពី�ងប្របឈម្ពុ�ឹងបញ្ញាា   បះ�ន្តែ�ត
នេះ�យសារ�ារិភាពី�នេះយាបាយកុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុន្លានេះពីលបច្ចច�បប�ុ នេះ�ើឱី្យយមា� 
ទ���ក្នុចិ្ចតីតច្ចា�់��់ពីវីី�ិនិេះយាគ�ិជាតិី �ងិបរនេះទ�។ ប្របការនេះ�ះ 
នេះម្ពុលីនេះ�ពីតិីជានេះ�ើឱី្យយមា�ក្នុត�ីងឹមឹ្ពុ យាះ ងខាា �ង�ប្រមាប់ការប�ត �ងិ
ពីប្រងកី្នុវី�ិយ័ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ក្នុមុ្ពុ�ជា ក្នុដូ៏្ឋច្ចជាការនេះងបីនេះ�ងី �ងិចាប់មា�
ក្នុ�នេះ�ី�ជាទូនេះ�នេះ�ងីវីញិនៃ�នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចក្នុមុ្ពុ�ជា។ រ�ឋ ភបិាលក្នុ�ពី�ងប�ត
ចាតីវ់ីធិ្លា�ការយាះ ង�ក្នុម្ពុម កុ្នុ�ងការផតលក់ារគាំ�ប្រទយាះ ងទូល�ទូ�យ
ដ្ឋល់�ហប្រគាំ����តូីច្ច �ងិម្ពុ�យម្ពុនេះ�ទូទ្វា�ងប្របនេះទ�។ ជំ��យួ
�ប្រមាប�់ហប្រគាំ����តូីច្ច �ងិម្ពុ�យម្ពុ រមួ្ពុមា�(នេះ�យម្ពុ�ិក្នុ��ត់ី) 
ដូ្ឋច្ចជា៖ ការកាត់ីប�ាយពី�ិ ការផតលហ់រិញ្ចឹញបបទ្វា�ទ��បងើលិ ន្តែដ្ឋល
នេះ�ើនីេះ�ងីតាម្ពុរយ� �ន្លាគាំរ�ហប្រគាំ����តូីច្ច �ងិម្ពុ�យម្ពុ ក្នុមុ្ពុ�ជា ម្ពុ.ក្នុ 
(�ន្លាគាំរន្តែដ្ឋលប្រគប់ប្រគងនេះ�យរដ្ឋឋ) �ងិតាម្ពុរយ�ភាពីជានៃដ្ឋគូ ជាមួ្ពុយ
�ន្លាគាំរពា�ិជំជឯក្នុជំ� ក្នុម្ពុមវី�ិបី�ត� ះបណាត លវីជិាជ ជំវីី�គនេះប្រមាងធ្លាន្លា
ឥ�ទ្វា�ជានេះដី្ឋម្ពុ។ ជាងនេះ�ះនេះ�នេះទៀតី �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា បា�
នេះលកី្នុទឹក្នុចិ្ចតីតដ្ឋល់វី�ិយ័�ន្លាគាំរ កុ្នុ�ងការជំយួដ្ឋល់អូតិីថ្មីជិំ� នេះលី
ការនេះរៀបច្ច�ឥ�ទ្វា�រប�់ពីួក្នុនេះគនេះ�ងីវីញិនេះ�យនេះផ្លាត តីការយក្នុចិ្ចតីត
ទ�ក្នុ�ក់្នុជាពិីនេះ��នេះ�នេះលអីូតិីថ្មីជិំ� ន្តែដ្ឋល�ាតិីកុ្នុ�ងវី�ិយ័ន្តែដ្ឋលបា� 
�ិងក្នុ�ពី�ងរងផលបះះពាល់�ៃ�់�ៃរពីីជំ�ងឺរាតីតីាតីជា�ក្នុលនេះ�ះ។ 

ជាម្ពុយួ�ងឹការខ្លួតិីខ្លួ�ប្របឹងន្តែប្របងទ្វា�ងអូ�់នេះ�ះរប�់រ�ឋ ភបិាល វី�ិយ័
�ន្លាគាំរនេះ�ន្តែតីប�តដ្ឋ�នេះ�ីរការ កុ្នុ�ងលកុ្នុ��ន្តែដ្ឋលអាច្ចប្រគប់ប្រគងបា� 
�ងិមា��ារិភាពី។

នេះ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ (“�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ”) 
នេះដ្ឋីម្ពុបីរក្នុាបា��ូវីភាពីប្របក្នុួតីប្របន្តែជំង នេះយីងប្រតីូវីន្តែតី�ប្រម្ពុប
ដ្ឋ�នេះ�ីរការអាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់ខ្លួាួ �ជាបន្លាៃ �់ ជាម្ពុួយបរយិាកា�
ន្តែដ្ឋលមា�ការរាតីតីាតីជា�ក្នុលនេះ�ះ។ ក្នុិច្ចចការជាអាទិភាពី
រប�់នេះយីងគឺរក្នុាភាពីរហ័�រហួ� �ិងមា�ប្រប�ិទិភាពីកុ្នុ�ង
ការនេះឆ្លាីយតីបច្ច�នេះពាះជំ�ងឺរាតីតីាតី �ិងនេះដ្ឋីម្ពុបីបនេះប្រម្ពុីតីប្រម្ពុូវីការ
អូតិីថ្មីិជំ�រប�់នេះយីង។ នេះយីងបា�ផ្លាា �់បតូ រឱ្យយមា�ន្តែបបន្តែផ�
ការង្គារ �ីតីិវី�ិី ទប្រម្ពុង់ប្របតីិបតីតិការ �ិងល�ហូរការង្គារថ្មីមី ន្តែដ្ឋលមា�
ភាពីប្របយតុ័ីប្របន្តែយង នេះដ្ឋីម្ពុបីអាច្ចកាត់ីប�ាយផលរ �ខា�នេះ�ដ្ឋល់
ប្របតីិបតីតិការអាជំីវីក្នុម្ពុម ទ�ៃឹម្ពុគុាំនេះ�ះផងន្តែដ្ឋរនេះយងី ក្នុ៏អាច្ចការពារ
��ខ្លួ�មាលភាពីអូតិីថ្មីជិំ� �ងិក្នុម្ពុមក្នុរ�និេះយាជំតិីរប�់នេះយងីផងន្តែដ្ឋរ។ 
ក្នុម្ពុមក្នុរ�និេះយាជំតិី ក្នុប៏្រតីវូីបា�ផតលក់ារគាំ�ប្រទន្តែផុក្នុបនេះច្ចចក្នុនេះទ� �ងិការ
ភាជ បទ់�ន្លាក់្នុទ��ងជាប�តបន្លាៃ ប់ ន្តែដ្ឋលអាច្ចឱ្យយពួីក្នុនេះគ�ប្រម្ពុបខ្លួាួ�នេះ��ងឹ
បរយិាកា�ការង្គារថ្មីមនីេះ�ះផងន្តែដ្ឋរ។ នេះល�ីពីនីេះ�ះនេះយងីក៏្នុបា�បនេះងើ�ី
ក្នុិច្ចចខ្លួិតីខ្លួ�ប្របឹងន្តែប្របងកុ្នុ�ងការចូ្ចលរួម្ពុជួំយ�ប្រមួ្ពុលប�ៃ�ក្នុហិរញ្ចឹញវីតីា�
រប�អ់ូតិីថ្មីជិំ� ន្តែដ្ឋលរងផលបះះពាល់នេះ�យផ្លាៃ ល់ពីីជំ�ងរឺាតីតីាតី
ជាសាក្នុលនេះ�ះ តាម្ពុនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា� ន្តែដ្ឋល�ក់្នុនេះច្ចញនេះ�យ
�យិតីក្នុរ។

តាម្ពុរយ�រច្ចន្លា�ម័ុ្ពុ�ិ �ិងប្របព័ី�ិអាជីំវីក្នុម្ពុមន្តែដ្ឋលប្របក្នុបនេះ�យ
�ាិរភាពី ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាការអូ��វីតីតដ្ឋ៏តីឹងរងឹ�ូវីនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា��តី
ពីី�ិរ�តរភាពីអាជំីវីក្នុម្ពុម �ិងវីធិ្លា�ការបង្គាើ រដ៏្ឋតីឹងរ�ងឹ បា�ជួំយឱ្យយ
�ន្លាគាំរអាច្ចប�តគាំ�ប្រទអូតិីថ្មីិជំ�រប�់ខ្លួាួ�។ ជាពិីនេះ��ហា�ិភ័យ
ន្លាន្លាប្រតូីវីបា�កាត់ីប�ាយតាម្ពុរយ�ការពីប្រងឹងការប្រតួីតីពិី�ិតីយ
នៃផៃកុ្នុ�ង �ិងដ្ឋ�នេះ�ីរការវ៉ាយតីនៃម្ពុាអូ��ម្ពុតិីឥ�ទ្វា�។ នេះហតី�ដូ្ឋនេះចុ្ចះ 
នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០២1 នេះយងីអាច្ច�នេះប្រម្ពុច្ចលទិផលការង្គារគួរជាទី
គាំបច់្ចតិីតគ�ឺន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ �នេះប្រម្ពុច្ចបា��ូវីភាពីប្រគបប់្រគាំ�ពី់ីច្ច��ូល
ប្របតិីបតីតិការអាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់ខ្លួាួ�(នេះដី្ឋម្ពុបីប្រគបដ្ឋ�ត ប់ច្ច�ណាយ)។ 
ផលប័ប្រតីឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ� បា�នេះកី្នុ�នេះ�ងីប្របន្តែហល ៣០% 
ដ្ឋល់ ៣៨,៤៥ ��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ (២០២០ ៖ ២៩,៥០ 
��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ) នេះហីយប្របាក្នុ់ច្ច��ូលប្របតិីបតីតិការបា�
នេះកី្នុ�នេះ�ងី ៥០% ដ្ឋល់ ៤,1៩ ��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ (២០២០ ៖ 
២,៨០ ��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ)។ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ទទួលបា�
ប្របាក់្នុច្ច�នេះ�ញនេះប្រកាយបង់ពី�ិច្ច��ួ� ០,៥៤ ��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ 
(២០២០ ៖ 1,០៩ ��ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ) អូប្រតាឥ�ទ្វា�មិ្ពុ�
ដ្ឋ�នេះ�ីរការនេះ�ៀប�ឹងឥ�ទ្វា��រ�បបា�នេះកី្នុ�នេះ�ីងប�តិច្ចដ្ឋល់ 
1,៥៤% (២០២០ ៖ 1,៤៩%) បះ�ន្តែ�តអូប្រតានេះ�ះ នេះ�ទ្វាបជាង
អូប្រតាជាម្ពុ�យម្ពុនេះ�កុ្នុ�ងវី�ិ័យ�ន្លាគាំរ ២,៤%។

០៧



៨

�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ �នេះប្រម្ពុច្ចបា��ូវីវីឌ្ឍឍន្លាការដ្ឋ៏លែប្របនេះ�ីរ 
កុ្នុ�ងការក្នុ��ត់ីអូ�ពីី�កាត ��ពីលរប�់ខ្លួាួ� តាម្ពុរយ�បញ្ញាា
ប្របឈម្ពុ �ិងវីដ្ឋតនៃ�ក្នុ�នេះ�ី�ជានេះប្រច្ចី� ន្តែដ្ឋលនេះយងីបា�ឆ្លាងកាត់ី។ 
ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលប�តនេះដី្ឋរតីួន្លាទីយាះ ង�ក្នុម្ពុមកុ្នុ�ងការពិី�ិតីយនេះមី្ពុល
អូ�ពីីយ�ទិសាស្រ្ត�តរប�់�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ការពីប្រងឹងអូភិបាលកិ្នុច្ចច
សាជំីវីក្នុម្ពុម �ិងការចាតី់ន្តែច្ចងប្រតីួតីពិី�ិតីយ នេះដ្ឋីម្ពុបបីនេះងើី�ប្រប�ិទិភាពី
ឲ្យយកា�់ន្តែតីលែប្របនេះ�ីរ ប្រពីម្ពុទ្វា�ង�នេះប្រម្ពុច្ចបា��ូវីនេះគាំលនេះ�រយ� 
នេះពីលន្តែវីងប្របក្នុបនេះ�យ�ិរ�តរភាពី។ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ បា�
ក្នុ��ត់ីន្តែផ�ការយ�ទិសាស្រ្ត�តរយ�នេះពីលន្តែវីងនេះ�យការវី�ិិនេះយាគ
នេះលីនេះហ�ឋ រច្ចន្លា�ម្ពុុ័�ិបនេះច្ចចក្នុវីទិា �ិងន្តែផ�ទីបង្គាា ញផាូវី នេះដ្ឋីម្ពុបី
អាច្ចនេះ�ើីឲ្យយ�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញក្នុមាា យខ្លួាួ�ជា�ន្លាគាំរពា�ិជំជ
នេះពីញនេះលញ �ងិជា�ន្លាគាំរឌី្ឍជំថី្មីលមួ្ពុយ ន្លានេះពីលឆ្នាំប់ៗ ខាងម្ពុ�ខ្លួ។ 
នេះ�ក្នុុ�ងឆុ្នាំ �២០២២ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ �ឹងបញ្ចឹចប់ការនេះរៀបច្ច� 
នេះដ្ឋីម្ពុប�ីក់្នុឲ្យយដ្ឋ�នេះ�ីការប្របពី័�ិ�ន្លាគាំរ�ឹម្ពុី�ូ� (Temenos) 
ន្តែដ្ឋលជាប្របពី័�ិ�ន្លាគាំរ�ុូលល��ប់ពិីភពីនេះ�ក្នុ នេះដ្ឋីម្ពុបជីំ��ួ�
ប្របពី័�ិន្តែដ្ឋលខ្លួាួ�ក្នុ�ពី�ងនេះប្របីប្របា�់។

ដ្ឋ�នេះ�ីរផាូ វីនៃ�ន្តែផ�ការន្តែក្នុលម្ពុែការង្គារ នេះ�ម្ពុិ�ទ្វា�់បញ្ចឹច ប់
នេះ�នេះ�យីនេះទ បះ�ន្តែ�តវ៉ាក្នុ�ពី�ងដ្ឋ�នេះ�ីរការនេះ�យាះ ងរលូ� នេះហយី
នេះមី្ពុលនេះ�មា��ញ្ញាញ �ថា�ឹងទទួលបា�នេះជាគជំ័យតាម្ពុការ
រ �ពឹីងទ�ក្នុ។ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ មា�នេះគាំលប��ងកាា យជាតីួអូងា
��ខា�់ម្ពុួយក្នុុ�ងវី�ិ័យហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់ប្របនេះទ�ក្នុម្ពុុ�ជា នេះ�យផតល់
ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ��ូវីផលិតីផល �ិងនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម�ន្លាគាំរ ន្តែដ្ឋលមា�ភាពី
បតី់ន្តែប�ជាក្នុ់ន្តែ�តង ប្របក្នុបនេះ�យប្រប�ិទិភាពី �ិង��វីតីាិភាពី។ 
�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ បា�នេះបតជាៀ ចិ្ចតីតក្នុុ�ងការពីិ�ិតីយន្តែក្នុ�ប្រម្ពុួល �ិង
បនេះងើីតីជាបន្តែ�ាម្ពុ�ូវីផលិតីផល នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមថ្មីមីៗ ន្តែដ្ឋលអូតិីថ្មីិជំ�មា�
តីប្រម្ពុូវីការ នេះដ្ឋីម្ពុបផីតល់�ូវីបទពិីនេះសា��៍នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមលែប�ផ�តីជូំ�ដ្ឋល់
អូតិីថ្មីិជំ�។ នេះ�ក្នុុ�ងឆុ្នាំ �២០២២ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ �ឹងនេះផ្លាត តី
ជា��ខា�់នេះលីនេះគាំលយ�ទិសាស្រ្ត�ត��ៗ ច្ច��ួ�៤ ដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ
ប្រពីម្ពុជាម្ពុួយគ��ិតីផតួច្ចនេះផតីម្ពុជាង ២៩នេះទៀតី ន្តែដ្ឋលទ្វា�ងអូ�់នេះ�ះ
�ឹងគាំ�ប្រទដ្ឋល់�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ក្នុុ�ងការប�ត� ះនេះទពីនេះកា�លយ 
បនេះងើី�ប្រប�ិទិភាពី ប្រប�ិទិផល �ិងវីបប�ម្ពុ៌�វ៉ា��វីតីត�៍ ៖
1) ពីប្រងឹងថុាលនៃផៃក្នុុ�ង នេះដ្ឋីម្ពុបគីាំ�ប្រទដ្ឋល់ភាពីរកី្នុលូតី��់
២) នេះ�ើឲី្យយប្របនេះ�រីនេះ�ងី�ូវីការប្រគបប់្រគងនេះទពីនេះកា�លយ �ិងការនេះរៀប 
      ច្ច�រច្ចន្លា�ម្ពុុ័�ិ��ធ្លា�ម្ពុ���ំ 
៣) ជំ�រ�ញការរកី្នុលូតី�� ់�ងិប្របាក់្នុច្ច�នេះ�ញឲ្យយដ្ឋល់ក្នុប្រមិ្ពុតីដ្ឋល៏ែ 
      ប�ផ�តី
៤) បនេះងើី�ការនេះប្រតីៀម្ពុនេះរៀបច្ច�ខ្លួាួ�  �ប្រមាប់ការក្នុមាា យជា�ន្លាគាំរ 
       ពា�ិជំជ

ជាទីបញ្ចឹចប ់ខ្លួៀ� ��ូម្ពុនេះឆ្លា�តីយក្នុឱ្យកា�នេះ�ះ �ន្តែម្ពុតង�ូវីអូ��រគ��
ដ្ឋល់ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលជា�ហការ ី ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាថុាក់្នុប្រគប់ប្រគង
ទ្វា�ងអូ�់ កុ្នុ�ងការអូ��វីតីតតួីន្លាទីរប�ខ់្លួាួ�ប្របក្នុបនេះ�យប្រប�ិទិភាពី 
ប្រ�បជាមួ្ពុយគតិីនេះពីច្ច�៍ “នេះ�ជាម្ពុយួអុូក្នុ ប្រគបជ់ំ�ហា�!” ដូ្ឋនេះចុ្ចះនេះយងី
ពីិតីជាអាច្ចឆ្លាងកាត់ីរាល់ការល�បាក្នុទ្វា�ងអូ�់បា�។ ខ្លួៀ� �ក្នុ�ូ៏ម្ពុ
��ន្តែដ្ឋង�ូវីក្នុតីញ្ចឹញូតាដ៏្ឋនៃថ្មីាថាា  ច្ច�នេះពាះភាគីពាក់្នុព័ី�ិដ្ឋនៃទនេះទៀតី ដូ្ឋច្ចជា 
អាជាៀ �រមា��ម្ពុតីាកិ្នុច្ចច អូតិីថ្មីិជំ� នៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម �ិង�ហគម្ពុ�៍ 
ទ្វា�ងអូ�់ �ប្រមាប់រាល់ការគាំ�ប្រទជាទូនេះ� ន្តែដ្ឋលនេះ�ក្នុអូុក្នុបា�
ផតល់ឱ្យយ�ន្លាគាំរ នេះប្រពាះវ៉ាបា�ជំួយឱ្យយនេះយងីខ្លួៀ� �មា�ការនេះបតជាៀ ចិ្ចតីត
នេះឆុ្នាំះនេះ�រក្នុការន្តែក្នុលម្ពុែបន្តែ�ាម្ពុនេះទៀតី។ ជាពិីនេះ��ខ្លួៀ� �មា�នេះ�ច្ចក្នុតី
នេះសាម្ពុ��ំ �ូម្ពុន្តែថ្មីាងអូ��រគ��ដ៏្ឋប្រជាលនេះប្រ� �ិង�ន្តែម្ពុតង�ូវី
ការនេះកាតី�រនេះ�ីរដ្ឋល់�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា ច្ច�នេះពាះការន្តែ�ន្លា� 
�ិងការឧបតីាម្ពុៈគាំ�ប្រទ ដ្ឋល់�ន្លាគាំរនេះយងីខ្លួៀ� �ក្នុ�ាងម្ពុក្នុ។ 

នេះយងីខ្លួៀ� ��ងឹមឹ្ពុនេះជំឿជាក្នុ់ថា ភាគីពាក្នុ់ពី័�ិទ្វា�ងអូ�់ �ឹងប�ត
ឧបតីាម្ពុៈគាំ�ប្រទដ្ឋល់�ន្លាគាំរនេះយងីខ្លួៀ� � នេះដ្ឋីម្ពុបធី្លាន្លាបា��ូវី�ិរ�តរភាពី
នៃ�ក្នុ�នេះ�ី� �ិងនេះដ្ឋីម្ពុបបី�តរមួ្ពុច្ច�ន្តែ�ក្នុដ្ឋល់ការអូភិវីឌ្ឍឍ�៍�ងាម្ពុជាតិី
រប�់នេះយងី។

នេះ�យក្នុតីនេះគាំរពីរាប់អា�នេះ�យក្នុតីនេះគាំរពីរាប់អា�

ឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវីឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវី
ប្របធ្លា�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលប្របធ្លា�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ

០៨



៩

ប្រកុម្មប្រប�កាភិិបាល

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ប្រតូីវីន្តែតីងតា�ងនេះ�យភាគទ��ិក្នុ �ិងប្រតីូវីបា�អូ��ម័្ពុតីនេះ�យអាជាៀ �រពាក្នុ់ព័ី�ិ នេះដ្ឋីម្ពុបីប្រតីួតីពិី�ិតីយប្របតិីបតីតិការទូនេះ� 
រប�់�ន្លាគាំរ។ �ិទិិអូ�ណាច្ចច្ច�ងនេះប្រកាយប�ផ�តី �ប្រមាប់ការន្តែតីងតា�ង �ិង/ឬការដ្ឋក្នុអូភិបាល ប្រតីូវីប្របគល់នេះ�ឱ្យយភាគទ��ិក្នុជាអុូក្នុ�នេះប្រម្ពុច្ច 
នេះ�យ អូ��វីតីតតាម្ពុលិខ្លួិតីន្តែតីងតា�ងជាអូភិបាល។

�មាជិំក្នុប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល �ឹងប្រតីូវីនេះបាះនេះឆុ្នាំតីនេះប្រជំី�នេះរ�ី �ិងនេះបាះនេះឆុ្នាំតីនេះប្រជំី�នេះរ�ីជាថ្មីមី�ប្រមាប់អា�តីតិ ០៣ ឆុ្នាំ�។ ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល 
ប្រតីូវីនេះប្រជំី�នេះរ�ី/ ឬនេះប្រជីំ�នេះរ�ីជាថ្មីមី ប្របធ្លា� ០1រូប ពីី�មាជិំក្នុប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល នេះដ្ឋីម្ពុបីប�នេះពីញតួីន្លាទី �ិងទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវី�ច្ច់នេះ�យន្តែ�ក្នុ
ម្ពុួយច្ច��ួ� កុ្នុ�ងន្លាម្ពុជាប្របធ្លា�ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល។

ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ប្រតូីវីន្តែតីមា�គ�នេះ�យយភាពីច្ច�នេះពាះភារក្នុិច្ចចរប�់ខ្លួាួ� �ិងន្តែបងន្តែច្ចក្នុនេះពីលនេះវី�ឲ្យយបា�ប្រគប់ប្រគាំ�់នេះដ្ឋីម្ពុបីប�នេះពីញ 
ភារក្នុិច្ចចរប�់ខ្លួាួ� ប្របក្នុបនេះ�យប្រប�ិទិភាពី ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាមា�ឯក្នុរាជំយភាពី កុ្នុ�ងការនេះ�ើីការ�នេះប្រម្ពុច្ចចិ្ចតីតនេះប្រកាម្ពុច្ចាប់ �ិងបទបបញ្ចឹញតីតិពាក្នុ់ពី័�ិ។ 
ជាបន្តែ�ាម្ពុនេះលីអូ�ណាច្ច ន្តែដ្ឋលក្នុ��ត់ីនេះ�យច្ចាប់ �ិងបទបបញ្ចឹញតីតិ ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលប្រតីូវីន្តែតីទទួលសាា ល់ �ិងគាំ�ប្រទផលប្របនេះយាជំ�៍រប�់
�ន្លាគាំរ រួម្ពុទ្វា�ងអុូក្នុពាក់្នុពី័�ិ ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាប�នេះពីញភារកិ្នុច្ចចនេះ�យនេះសាម ះប្រតីង់ កុ្នុ�ងការប្រតីួតីពិី�ិតីយនេះលីការប្រគប់ប្រគង�ន្លាគាំរ ដូ្ឋច្ចមា�ន្តែច្ចង 
(កាតីពីើក្នុិច្ចច “COLD”) ខាងនេះប្រកាម្ពុ ៖

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលរប�់�ន្លាគាំរ �ឹងបនេះងើីតីគ��ក្នុមាម �ិការនៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល នេះ�តាម្ពុតីប្រមូ្ពុវីការរប�់អាជាៀ �រ ន្តែដ្ឋលពាក្នុ់ពី័�ិ 
នេះហីយអាច្ចបនេះងើីតីគ��ក្នុមាម �ិការនៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលបន្តែ�ាម្ពុណាមួ្ពុយបា� នេះបីចា�បាច្ច់។

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល �ឹងជំួបប្របជំ��ជានេះទៀងទ្វាតី់ �ិងយាះ ងនេះហាច្ចណា�់ ០៤ដ្ឋង ក្នុុ�ងម្ពុួយឆុ្នាំ� នេះលីក្នុន្តែលងន្តែតីកាល�នេះទ�� ចា�បាច្ច់ប�ផ�តី 
ណាម្ពុួយ។

កាតីពីើកិ្នុច្ចចនេះម្ពុីលន្តែថ្មីកាតីពីើកិ្នុច្ចចនេះម្ពុីលន្តែថ្មីទ្វា�ទ្វា�

កាតីពីើកិ្នុច្ចចនៃ�ភាពីនេះសាម ះប្រតីង់កាតីពីើកិ្នុច្ចចនៃ�ភាពីនេះសាម ះប្រតីង់ កាតីពីើកិ្នុច្ចចផំពីើផាយឲ្យយដឹ្ឋងកាតីពីើកិ្នុច្ចចផំពីើផាយឲ្យយដឹ្ឋង

កាតីពីើកិ្នុច្ចចនៃ�ការនេះគាំរពីប្របតីិបតីតិតាម្ពុកាតីពីើកិ្នុច្ចចនៃ�ការនេះគាំរពីប្របតីិបតីតិតាម្ពុ
ន្តែដ្ឋលទ្វាម្ពុទ្វារឲ្យយអូភិបាល មា�ការយក្នុចិ្ចតីត
ទ�ក្នុ�ក់្នុ �ិងប្របុងប្របយ័តុីកុ្នុ�ងការប្រគប់ប្រគង

ក្នុិច្ចចការ��រក្នុិច្ចចរប�់�ន្លាគាំរ។

ន្តែដ្ឋលក្នុ��ត់ីថាអូភិបាលប្រតីូវីន្តែតីនេះ�ើី�ក្នុម្ពុមភាពី
នេះ�យនេះសាម ះប្រតីង់ �ិងមិ្ពុ�ប្រតីូវីយក្នុផលប្របនេះយាជំ�៍

ផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ���ជាងផលប្របនេះយាជំ�៍រប�់
�ន្លាគាំរនេះ�ីយ។

ន្តែដ្ឋលតីប្រមូ្ពុវីឱ្យយអូភិបាលប្រតីូវីបង្គាា ញ
ពី័តី៌មា�ន្តែដ្ឋលមា�ភាពីប្រតឹីម្ពុប្រតូីវី 

ប្រគប់ប្រគាំ�់ តីមាា ភាពី �ិង
ទ្វា�់នេះពីលនេះវី�។

 ន្តែដ្ឋលតីប្រមូ្ពុវីឱ្យយអូភិបាលអូ��វីតីតតាម្ពុច្ចាប់បទ បបញ្ចឹញតីតិ 
នេះគាំលនេះ�អាជំីវីក្នុម្ពុម លកុ្នុ�តិក្នុ�  �ិងអូ���ំរ��

រប�់ប្រក្នុុម្ពុហូ�� នេះ�ច្ចក្នុតី�នេះប្រម្ពុច្ចទ្វា�ងឡាយ    
រប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល �ិងនេះ�ច្ចក្នុតី�នេះប្រម្ពុច្ច

ទ្វា�ងឡាយរប�់ភាគទ��ិក្នុ។

“COLD”

០៩



1០

ង្ខេ�ក រដ្ឋឋ សារ �ណ៍
អូភិបាលអូភិបាល

បណិិ៍ត្ថុ ម្លៃ� ទូ�ច
FIPA/ FFA/ CMIIA/ CPA/ MCSI
អូភិបាលឯក្នុរាជំយអូភិបាលឯក្នុរាជំយ

ឧកញ៉ាា  អ៊ឹ��� បុ�និហិុ�វ
ប្របធ្លា�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលប្របធ្លា�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

1០
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ង្ខេ�ក វានិ សាម្មឌីី 
ACMA, MCSI
អូភិបាលអូភិបាល

ង្ខេ�ក អ៊ឹ��� ស�វីង្ខេម្មា�
អូភិបាលអូភិបាល

ង្ខេ�ក ត្ថុិច ម្មិញ 
អូភិបាលឯក្នុរាជំយអូភិបាលឯក្នុរាជំយ

11



1២

ឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវី បា�ចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនៃ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�ន្តែខ្លួវីចិ្ចិិកា ឆុ្នាំ �២០២០។ 
ឧក្នុញ៉ាះ  ជាពា�ិជំជក្នុរនេះឆុ្លីម្ពុ ន្តែដ្ឋលមា�នេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះនេះបាះ�នេះម្ពុាង �ិងគួរឱ្យយនេះគាំរពីម្ពុួយរូប នេះ�កុ្នុ�ងប្របនេះទ�ក្នុមុ្ពុ�ជា។ ឧក្នុញ៉ាះ  បា�

ចាប់នេះផតីម្ពុជំ��ួញ នេះ�យ�ហការជាម្ពុួយនៃដ្ឋគូ ជាជំ�ជាតិី�ឹងាបូរ ី ន្លានេះដ្ឋីម្ពុឆុ្នាំ�1៩៩២ �ិងបា�បនេះងើីតី�ហប្រគាំ�ពា�ិជំជក្នុម្ពុមដ្ឋ�បូង
ប�ផ�តី នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �1៩៩៣ នេះប្រកាម្ពុន្លាម្ពុក្នុរ�៍ថា នេះអូហំិតី ឌ្ឍីស្រ្ត�ៃ� ីបយ ូូហំិ� ជាមួ្ពុយច្ចកុ្នុ� វី�ិ័យ កុ្នុ�ងការនេះ�ើីឲ្យយមា�ភាពីច្ច�រ�ះនៃ�ម្ពុ�ខ្លួជំ��ួញពីី 
A ដ្ឋល់ Z ឧក្នុញ៉ាះ  បា�បនេះងើីតីប្រក្នុុម្ពុហូ��អាជីំវីក្នុម្ពុមជានេះប្រច្ចី�ប្របនេះភទ ប្រពីម្ពុទ្វា�ងបា�វី�ិិនេះយាគកុ្នុ�ងវី�ិ័យនេះផំងៗជានេះប្រច្ចី� ន្តែដ្ឋលរួម្ពុមា�ទ្វា�ង
វី�ិ័យអូច្ចល�ប្រទពីយជានេះដី្ឋម្ពុ។ ឧក្នុញ៉ាះ  គឺជាប្របធ្លា�អូគាន្លាយក្នុ នៃ�ប្រកុ្នុម្ពុហូ�� ដូ្ឋ�នេះពីញ (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) ប្រគុប ជា�ម័ុ្ពុ�ិប្រកុ្នុម្ពុហូ��កុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុ 
ន្តែដ្ឋលវី�ិិនេះយាគនេះលីនេះប្រច្ចី�វី�ិ័យ នេះ�កុ្នុ�ងប្របនេះទ�ក្នុមុ្ពុ�ជា។ នេះលី�ពីីនេះ�ះ ឧក្នុញ៉ាះ  ក្នុ៏ជាវី�ិិនេះយាគិ�នេះ�តាម្ពុបណាត ប្របនេះទ�មួ្ពុយច្ច��ួ�ដូ្ឋច្ចជា 
ភូមា ឥណាឌ   �ឹងាបូរ ីច្ចប្រក្នុភពីអូង់នេះគា� កាណា� �ិង�ហរដ្ឋឋអានេះម្ពុរកិ្នុន្តែថ្មីម្ពុនេះទៀតីផង។

ឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវី បា�ទទួល�ញ្ញាញ បប្រតី ថុាក់្នុបរញិ្ញាញ បប្រតី នេះលីម្ពុ�ខ្លួជំ�ន្លាញ�ីតីិឯក្នុជំ� ពីីសាក្នុលវីទិាល័យពីហ�បនេះច្ចចក្នុវីទិាក្នុមុ្ពុ�ជា 
កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០០៥ �ិង�ញ្ញាញ បប្រតីថុាក់្នុអូ��ប�ឌិ តី នេះលីម្ពុ�ខ្លួជំ�ន្លាញរដ្ឋឋបាលសាធ្លារ��កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០០៧។ ឧក្នុញ៉ាះ  បា�ចូ្ចលរួម្ពុវីគាហើឹក្នុហើឺ�
ជានេះប្រច្ចី�នេះលីការប្រគប់ប្រគងពា�ិជំជក្នុម្ពុម �ីតីិវី�ិិនេះយាគ ទីផារភាគហូ�� �ិងជំ�ន្លាញជានេះប្រច្ចី�នេះទៀតីចាប់តា�ងពីីឆុ្នាំ �២០០1 រហូតីម្ពុក្នុដ្ឋល់
ឆុ្នាំ�២០1០។ នេះ�ក្នុុ�ងឆុ្នាំ �២០11 ឧក្នុញ៉ាះ  បា�ចូ្ចលរមួ្ពុវីគា�ិក្នុាអូប់រ ��ប្រមាប់អូុក្នុដឹ្ឋក្នុន្លា�ប្របតីិបតីតិជា�់ខ្លួុ�់ នេះ�ឯ Harvard Kennedy 
School នេះលីប្របធ្លា�បទ�តីពីីនេះហ�ឋ រច្ចន្លា�ម័ុ្ពុ�ិនេះ�កុ្នុ�ងនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចទីផារ។ ឧក្នុញ៉ាះ  គឺជានេះបកុ្នុភាពីប�ឌិ តីរដ្ឋឋបាលសាធ្លារ�� នៃ�
រាជំប�ឌិ តីយ�ភាក្នុមុ្ពុ�ជា កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០1៣។

ជាម្ពុួយ�ឹងច្ច��ង់ច្ច��ូលចិ្ចតីតច្ច�នេះពាះការអូភិវីឌ្ឍឍជាតីិ ឧក្នុញ៉ាះ  បា�ច្ច�ណាយអូ�់ពីី�ម្ពុតីាភាពីទ្វា�ងក្នុមាា �ងកាយចិ្ចតីត បញ្ញាញ សាម រតីី 
�ិង��ធ្លា�រប�់ខ្លួាួ� រយ�នេះពីល1០ឆុ្នាំ� នេះដ្ឋីម្ពុបីចូ្ចលរួម្ពុបនេះប្រម្ពុីជាតីិមាតី�ភូម្ពុិ នេះ�យចាប់តា�ងពីីឆុ្នាំ �២០០៣ រហូតីដ្ឋល់ឆុ្នាំ�២០០៨ 
ឧក្នុញ៉ាះ  បនេះប្រម្ពុីការជា�មាជំិក្នុ�ភាតី�ណាងរាស្រ្ត�តរប�់រដ្ឋឋ�ភានៃ�ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុមុ្ពុ�ជា បន្លាៃ ប់ម្ពុក្នុ ឧក្នុញ៉ាះ  ប្រតីូវីបា�ន្តែតីងតា�ងជា 
រដ្ឋឋនេះលខា�ិការនៃ�ប្រក្នុ�ួងសាធ្លារ�ការ �ិងដឹ្ឋក្នុជំញ្ចឹជូ � ចាប់តា�ងពីីឆុ្នាំ �២០០៨ ដ្ឋល់ឆុ្នាំ�២០1៣។

ឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវី ក្នុ៏ជាពា�ិជំជក្នុរ មា�នេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះលបីលាញមួ្ពុយរូប ន្តែដ្ឋលខុ្លួះន្តែខុ្លួងកុ្នុ�ងកិ្នុច្ចចការនេះដ្ឋីម្ពុបី�ងាម្ពុ នេះ�យន្តែច្ចក្នុរ �ន្តែលក្នុ�ូវី
ច្ច��ូលន្តែដ្ឋលរក្នុបា� ជូំ�នេះ�ដ្ឋល់�ងាម្ពុវីញិ តាម្ពុរយ��ក្នុម្ពុមភាពីនេះផំងៗ នេះ�កុ្នុ�ងវី�ិ័យន្លាន្លា រួម្ពុទ្វា�ងវី�ិ័យសា�ន្លា ទ្វា�ងការចូ្ចលរមួ្ពុ
នេះ�យផ្លាៃ ល់ �ិងតាម្ពុរយ�ទីភុាក្នុ់ង្គារម្ពុ���ំ�ម្ពុ៌ជាតិី �ិងអូ�តរជាតិី។ ឧក្នុញ៉ាះ  បា�បរចិាច គថ្មីវីកិាជានេះប្រច្ចី���ដ្ឋ��ា រ នេះដី្ឋម្ពុបីប�នេះពីញនេះ�ច្ចក្នុតី
ខ្លួើះខាតីរប�់ ប្របជាពីលរដ្ឋឋន្តែដ្ឋលមា�ច្ច��ូលទ្វាប សា�នេះរៀ� វីតីតអារាម្ពុ ប្រពីះវីហិារសា�ន្លា គនេះប្រមាងអូភិវីឌ្ឍឍ�៍ �ិងការការពារ
បរសិាា � ក្នុម្ពុមវី�ិី��ធ្លា�ទឹក្នុសាែ តី �ិងគនេះប្រមាងសាត រនេះប្រគាំះម្ពុហ�តរាយ ជានេះដ្ឋីម្ពុ។

ឧកញ៉ាា  អ៊ឹ��� បុ�និហិុ�វ
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នេះ�ក្នុ បា�ចាប់នេះផតីម្ពុការង្គារជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ កុ្នុ�ងម្ពុ�ខ្លួតី�ន្តែ�ងជាប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ ចាប់តា�ងពីី
ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០1៩ �ិងចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនៃ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ ចាប់តា�ងពីីន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២២ 
រហូតីម្ពុក្នុដ្ឋល់បច្ចច�បប�ុនេះ�ះ។

នេះ�ក្នុ មា�បទពិីនេះសា��៍ការង្គារនេះ�កុ្នុ�ង�ន្លាគាំរពា�ិជំជ �ិងប្រគឹះសាា �មី្ពុប្រក្នុូហិរញ្ចឹញវីតីា�  ន្តែដ្ឋលទទួលប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញី ជាង២០ឆុ្នាំ�ម្ពុក្នុ
នេះហីយ នេះ�យមា�តួីន្លាទីទទួលខ្លួ��ប្រតូីវីច្ចម្ពុបងៗកុ្នុ�ងម្ពុ�ខ្លួតី�ន្តែ�ងជាថុាក់្នុដ្ឋឹក្នុន្លា�ជា�់ខុ្លួ�់ប�ផ�តីជានេះប្រចី្ច� នេះលីក្នុិច្ចចការ៖ គ�នេះ�យយ 
ហិរញ្ចឹញវីតីា�  រតីន្លាភិបាល បនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា� ��ធ្លា�ម្ពុ���ំ រដ្ឋឋបាល ឥ�ទ្វា� ប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញី��ំ� �ិងកិ្នុច្ចចការលក់្នុ។ ជាបន្តែ�ាម្ពុ
នេះ�ក្នុទទួលប�ៃ�ក្នុជានេះលខា�ិការរប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល �ិងភាគទ��ិក្នុ ជានេះប្រច្ចី�ឆុ្នាំ�។ ម្ពុ���ឹងចាក្នុនេះច្ចញម្ពុក្នុដឹ្ឋក្នុន្លា��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� 
ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�ក្នុ មា�ម្ពុ�ខ្លួតី�ន្តែ�ងជាអូគាន្លាយក្នុបណាត ញន្តែច្ចក្នុចាយលក់្នុ កុ្នុ�ងប្រគឹះសាា �មី្ពុប្រក្នុូហិរញ្ចឹញវីតីា�ទទួលប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញី ន្តែដ្ឋល
ក្នុ�ពី�ងន្លា�ម្ពុ�ខ្លួមួ្ពុយនេះ�កុ្នុ�ងប្របនេះទ�ក្នុមុ្ពុ�ជា។ នេះ�ក្នុ គឺជា�មាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលឯក្នុរាជំយរប�់ប្រក្នុុម្ពុហូ�� ធ្លាន្លារាះ ប់រង ភីភល & ផ្លាតីនេះ�ីរ 
អូ�ិ��ួនេះរ� ភីអូិល��ី ចាប់តា�ងពីីន្តែខ្លួក្នុញ្ញាញ  ឆុ្នាំ �២០1៨ រហូតីម្ពុក្នុដ្ឋល់បច្ចច�បប�ុនេះ�ះ។

នេះ�ក្នុ បា�បញ្ចឹច ប់ថុាក់្នុបរញិ្ញាញ ប័ប្រតី ជំ�ន្លាញគ�នេះ�យយ កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �1៩៩៩ �ិងបា�បញ្ចឹច ប់ថុាក្នុ់អូ��ប�ឌិ តីប្រគប់ប្រគងពា�ិជំជក្នុម្ពុម នេះលី
ជំ�ន្លាញហិរញ្ចឹញវីតីា�(ក្នុម្ពុមវី�ិីអូ�តរជាតីិនេះប្របីប្របា�់ភាសាអូង់នេះគា�)ពីីសាក្នុលវីទិាល័យ បញ្ញាញ សាស្រ្ត�តក្នុមុ្ពុ�ជានេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ�២០០៧។ នេះ�ក្នុ 
បា�ចូ្ចលរួម្ពុវីគាប�ត� ះបណាត ល �ិង�ិកុាសា�ថុាក់្នុជាតីិ �ិងអូ�តរជាតីិនេះលីប្របធ្លា�បទពាក់្នុពី័�ិជានេះប្រច្ចី�។

ង្ខេ�ក រដ្ឋឋ សារ �ណ៍
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បណិិ៍ត្ថុ ម្លៃ� ទូ�ច FIPA/ FFA/ CMIIA/ CPA/ MCSI 

នេះ�ក្នុប�ឌិ តី បា�ចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលរប�់�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ ចាប់តា�ងពីីន្តែខ្លួតី�� ឆុ្នាំ�២០1៨ 
រហូតីម្ពុក្នុដ្ឋល់បច្ចច�បប�ុ។

នេះ�ក្នុប�ឌិ តី មា�បទពិីនេះសា��៍ការង្គារ ៣០ឆុ្នាំ�ជាមួ្ពុយអូងាការ ម្ពុិ�ន្តែ�ើងរក្នុប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញ �ិងន្តែ�ើងរក្នុប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញ 
អូងាការ�ហប្របជាជាតិី សាា �ទូតី ប្រក្នុុម្ពុហូ��ពីហ�ជាតីិសា��៍ ប្រពីម្ពុទ្វា�ងប្រក្នុុម្ពុហូ��ឯក្នុជំ�ជានេះប្រចី្ច�។ 

នេះ�ក្នុប�ឌិ តី បា�ច្ច�ណាយនេះពីលនេះវី�ជាង1៤ឆុ្នាំ� កុ្នុ�ងម្ពុ�ខ្លួង្គារជាប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលរប�់ ប្រគឹះសាា �មី្ពុប្រក្នុូហិរញ្ចឹញវីតីា�  ន្តែដ្ឋលទទួល
ប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញីន្លា�ម្ពុ�ខ្លួ ដូ្ឋច្ចជា៖ សាា បន្លា ប្របាសាក្នុ់ �ិង ប្រក្នុុម្ពុហូ��ធ្លាន្លារាះ ប់រង ភីភល & ផ្លាតីនេះ�ីរ អូ�ិ��ួនេះរ� ភីអូិល��ី ផងន្តែដ្ឋរ។  នេះ�ក្នុ
ប�ឌិ តី ទទួល�ញ្ញាញ បប្រតីថុាក់្នុប�ឌិ តី ជំ�ន្លាញប្រគប់ប្រគងពា�ិជំជក្នុម្ពុម ពីីសាក្នុលវីទិាល័យអូឺរ ះ�ប (European Business School) 
ប្របនេះទ��ើី� �ិងទទួល�ញ្ញាញ បប្រតីថុាក់្នុប�ឌិ តី ជំ�ន្លាញប្រគប់ប្រគងពា�ិជំជក្នុម្ពុម ពីីសាក្នុលវីទិាល័យ North Borneo (North Borneo 
University  College ពីីប្របនេះទ�មាះ នេះ���ី។ ថុាក់្នុអូ��ប�ឌិ តី ជំ�ន្លាញគ�នេះ�យយ ពីីសាក្នុលវីទិាល័យប្រគប់ប្រគងមាះ ហារហីំី (MUM-MIU) 
�ហរដ្ឋឋអានេះម្ពុរកិ្នុ ថុាក្នុ់អូ��ប�ឌិ តី ជំ�ន្លាញហិរញ្ចឹញវីតីា�  ពីី�ក្នុលវីទិាល័យឆ្នាំល�ៃឺតី (CSU) ប្របនេះទ�អូូស្រ្តសាត លី �ិង�ភាពា�ិជំជក្នុម្ពុម & 
ឧ�ាហក្នុម្ពុមប្រក្នុុង��ងដ៍្ឋ (LCCI)។

បច្ចច�បប�ុ នេះ�ក្នុប�ឌិ តីជា�មាជិំក្នុជា�់ខុ្លួ�់ (Fellow) នៃ�វីទិាសាា �គ�នេះ�យយក្នុរសាធ្លារ�� (FIPA) ប្របនេះទ�អូូស្រ្តសាត លី,  
វីទិាសាា �គ�នេះ�យយក្នុរហិរញ្ចឹញវីតីា�  (FFA) ប្របនេះទ�អូង់នេះគា� �ិង  Chartered Audit Committee Director  (CACD-IIA) 
ប្របនេះទ�មាះ នេះ���ី។ នេះ�ក្នុប�ឌិ តីក៏្នុជា�មាជិំក្នុជំ�ន្លាញ (Chartered Member) នៃ�វីទិាសាា ��វី�ក្នុរនៃផៃកុ្នុ�ង (CMIIA) ប្របនេះទ�
មាះ នេះ���ី។ ម្ពុិ�ន្តែតីបះ�នេះណាណ ះ នេះ�ក្នុប�ឌិ តីជា�មាជំិក្នុ (Member) នៃ�វីទិាសាា �គ�នេះ�យយក្នុរជំ�ន្លាញ �ិង�វី�ក្នុរក្នុមុ្ពុ�ជា (CPA) 
�ិងវីទិាសាា �មូ្ពុលបប្រតី �ិងវី�ិិនេះយាគ (MCSI) ប្របនេះទ�អូង់នេះគា�។ 

នេះ�ក្នុប�ឌិ តី បា�ចូ្ចលរួម្ពុវីគាប�ត� ះបណាត លថុាក់្នុដ្ឋឹក្នុន្លា�  អូភិបាលក្នុិច្ចចសាជីំវីក្នុម្ពុម នេះ��ហរដ្ឋឋអានេះម្ពុរកិ្នុ  �ិង�ិកុាសា�ថុាក់្នុជាតីិ 
�ិងអូ�តរជាតីិ ជានេះប្រច្ចី�នេះផំងនេះទៀតី នេះ�ប្របនេះទ�អូូស្រ្តសាត លី មាះ នេះ���ី ម្ពុីយាះ �់មាះ  នៃថ្មី ហើីលីពីី� �ិងាប�រ ីជានេះដ្ឋីម្ពុ។
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ង្ខេ�ក វានិ សាម្មឌីី ACMA/ MCSI

នេះ�ក្នុបា�ចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនៃ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�ន្តែខ្លួវីចិ្ចិិកា ឆុ្នាំ �២០២០ ។

បច្ចច�បប�ុនេះ�ក្នុគឺជាន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិហិរញ្ចឹញវីតីា�  ប្របចា�ប្រកុ្នុម្ពុហូ�� ដូ្ឋ�នេះពីញ (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) ប្រគុប។ នេះ�ក្នុមា�ច្ច�នេះ�ះដឹ្ឋងយាះ ង
ច្ចា�់��់ �ិង��ីជំនេះប្រ�អូ�ពីីវី�ិ័យ�ន្លាគាំរ។

នេះ�ក្នុមា�បទពិីនេះសា��៍ការង្គារ រយ�នេះពីលជាង1៣ឆុ្នាំ� នេះ�យនេះ�ក្នុបា�ប�នេះពីញការង្គារជាម្ពុួយប្រក្នុុម្ពុហូ�� សាា ប័�អាជីំវីក្នុម្ពុម��ៗ 
រួម្ពុមា� �ន្លាគាំរ កាណាឌ្ឍីយាះ  (Canadia Bank Plc.) ប្រក្នុុម្ពុហូ��អូច្ចល�ប្រទពីយ នេះម្ពុហាា  អា�ិតី នេះម្ពុនេះ�ច្ចនេះម្ពុ� (Mega Asset          
Management-OCIC), ប្រក្នុុម្ពុហូ�� អាយអិូ�ជីំ ហូលឌី្ឍង (ING Holdings) �ិងប្រក្នុុម្ពុហូ��ន្តែ�លកាតី (CamGSM Co. Ltd.)។

នេះ�ក្នុបា�ទទួល �ញ្ញាញ បប្រតីកិ្នុតីតយិ� ថុាក្នុអ់ូ��ប�ឌិ តី ជំ�ន្លាញន្តែផ�ការ��ធ្លា��ហប្រគាំ� ពីីសាក្នុលវីទិាល័យអូ�តរជាតី ិ មាះ ហារហីំ ី  
(MIU) �ហរដ្ឋឋអានេះម្ពុរកិ្នុ នេះ�ឆុ្នាំ�២០២០ �ិងបរញិ្ញាញ បប្រតីពា�ិជំជក្នុម្ពុម ពីីសាក្នុលវីទិាល័យបនេះច្ចចក្នុវីទិា��ីដ្ឋ�ី (UTS) ប្របនេះទ�អូូស្រ្តសាត លី 
កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០០៨។

នេះ�ក្នុគឺជា�មាជំិក្នុ ប្រក្នុុម្ពុគ�នេះ�យយក្នុរអាជីំពី ជំ�ន្លាញប្រគប់ប្រគង នៃ�វីទិាសាា �ឆ្នាំតី�័រ �ប្រមាប់គ�នេះ�យយក្នុរជំ�ន្លាញប្រគប់ប្រគង 
(CIMA) នៃ�ច្ចប្រក្នុភពីអូង់នេះគា� �ិងជា�មាជិំក្នុនៃ�វីទិាសាា �ឆ្នាំតី�័រ �ប្រមាប់ការវី�ិិនេះយាគ �ិងមូ្ពុលប័ប្រតី (MCSI) នៃ�ច្ចប្រក្នុភពី
អូង់នេះគា�។
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នេះ�ក្នុ តិីច្ច មិ្ពុញ បា�ចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលរប�់�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ កុ្នុ�ងន្តែខ្លួវីចិ្ចិិកា ឆុ្នាំ �២០២០។

គាំតី់គឺជាអុូក្នុជំ�ន្លាញវីជិាជ ជីំវី�ម្ពុួយរូប ន្តែដ្ឋលប្រតីូវីបា�នេះគនេះគាំរពី នេះ�យនេះ�ក្នុមា�បទពិីនេះសា��៍ការង្គារជាង ២៦ឆុ្នាំ� នេះ�កុ្នុ�ងវី�ិ័យ
នេះផំងៗម្ពុួយច្ច��ួ� ទ្វា�ងកុ្នុ�ង�ម័ុ្ពុ�ិប្រកុ្នុម្ពុហូ��កុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុ �ិងប្រក្នុុម្ពុហូ��ពីហ�ជាតីិ។ 

នេះ�ក្នុបា�ចាប់នេះផតីម្ពុអាជីំពីការង្គារ ជាអុូក្នុហាតី់ការ នេះ�កុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុហូ��បនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា�មួ្ពុយ នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ�1៩៩៥ ខ្លួ��នេះ�ក្នុជា
�ិ�ំិតីឆុ្នាំ �ទី៣ ម្ពុ��នេះពីលបា�កាា យនេះ�ជា ប្រគូប�ត� ះបណាត លក្នុ��ពីយូទ័រ នេះហីយនេះប្រកាយម្ពុក្នុ បា�កាា យជាប្របធ្លា�ន្តែផុក្នុគ�នេះ�យយ �ិងជា
អុូក្នុឯក្នុនេះទ�ក្នុម្ពុមវី�ិីគ�នេះ�យយ។ នេះប្រកាយម្ពុក្នុនេះ�ក្នុបា�នេះ�ើីការឲ្យយប្រក្នុុម្ពុហូ��កាល់តីិច្ច(បច្ចច�បប�ុជាប្រក្នុុម្ពុហូ�� Chevron) ជាអុូក្នុវីភិាគ
ន្តែផ�ការ ម្ពុ��នេះពីលប្របលង �ិងទទួលបា�អាហារូបក្នុរ�៍ពីីរ�ឋ ភិបាលជំបះ�� នេះ�ឆុ្នាំ�1៩៩៨ នេះដី្ឋម្ពុបីនេះ��ិក្នុានេះ�ប្របនេះទ�ជំបះ��។ 

បទពិីនេះសា��៍ការង្គាររយ�នេះពីលន្តែវីងជាងនេះគរប�់នេះ�ក្នុ គឺជាម្ពុួយ�ឹងប្រក្នុុម្ពុហូ�� ឌ្ឍី នេះខ្លួ នេះអូ� នេះអូច្ច (DKSH) ប្របចា�ប្របនេះទ�ក្នុមុ្ពុ�ជា 
កុ្នុ�ងរយ�នេះពីលជិំតី 1៧ឆុ្នាំ� នេះ�យចាប់នេះផតីម្ពុពីីម្ពុ�ខ្លួដ្ឋ�ន្តែ�ងជា ន្លាយក្នុហិរញ្ចឹញវីតីា�  នៃ�អូងាភាពីអាជីំវីក្នុម្ពុមម្ពុួយ កុ្នុ�ងរយ�នេះពីលខ្លួាី ម្ពុ���ឹងប្រតីូវី
បា�ដ្ឋ�នេះ�ីងតី�ន្តែ�ងជា ន្លាយក្នុហិរញ្ចឹញវីតីា� ប្របចា�ប្របនេះទ� �ិងនេះប្រកាយម្ពុក្នុបា�ទទួលតួីន្លាទីបន្តែ�ាម្ពុដ្ឋ�ណាលគុាំ ជាន្លាយក្នុប្របចា�ប្របនេះទ� 
រយ�នេះពីលជាង៩ឆុ្នាំ� �ិងជា�មាជិំក្នុប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល រយ�នេះពីលជាង ៤ឆុ្នាំ�។ 

នេះ�ក្នុធ្លាា ប់បា�បនេះប្រម្ពុីការឱ្យយ�ម័ុ្ពុ�ិប្រក្នុុម្ពុហូ��កុ្នុ�ងប្រ�ុក្នុ គឺពីីដ្ឋ�បូងជាមួ្ពុយប្រក្នុុម្ពុហូ�� នេះអូនេះហំតី ប្រគុប កុ្នុ�ងរយ�នេះពីលខ្លួាី នេះ�ច្ចនេះន្លាា ះ
ឆុ្នាំ �២០០៥-២០០៦ �ិងបន្លាៃ ប់ម្ពុក្នុ ពីីច្ចនេះន្លាា ះឆុ្នាំ �២០1៨-២០២០ នេះ�ក្នុបនេះប្រម្ពុីការឱ្យយប្រក្នុុម្ពុហូ�� វី�័ ម្ពុះរ លីម្ពុីតី�ីតី ន្តែដ្ឋលជាមាច �់ ឬ
ផលិតីក្នុរទឹក្នុពិីសា (វីតីាល់) �ិងមី្ពុក្នុញ្ចឹច ប់ (មី្ពុជាតីិ) �ិងជាមាច �់នេះភាជំ�ីយ�ឋ � វី�័ ម្ពុះរ។

បច្ចច�បប�ុ នេះ�ក្នុបនេះប្រមី្ពុការជាន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិហិរញ្ចឹញវីតីា�  នេះ�កុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុហូ�� ហំ ូូលីគហាើ មាះ  លីម្ពុី�ីតី (ក្នុមុ្ពុ�ជា) �ិង�ម័ុ្ពុ�ិហាើ មាះ  
នេះខ្លួម្ពុបូ�ំសាល ចាប់តា�ងពីីន្តែខ្លួតី�� ឆុ្នាំ�២០២០ នេះហីយនេះ�ក្នុគឺជា អូភិបាលឯក្នុរាជំយ នៃ�ប្រកុ្នុម្ពុហូ��ធ្លាន្លារាះ ប់រង ភីភល & ផ្លាតីនេះ�ីរ   
អូ�ិ��ួនេះរ� ភីអូិល��ី ចាប់ពីីន្តែខ្លួម្ពុីន្លា ឆុ្នាំ �២០1៨ ម្ពុក្នុដ្ឋល់បច្ចច�បប�ុ។

នេះ�ក្នុ តីិច្ច ម្ពុិញ បា�បញ្ចឹច ប់ការ�ិក្នុា ថុាក់្នុបរញិ្ញាញ បប្រតីពីីម្ពុហាវីទិាល័យ ពា�ិជំជសាស្រ្ត�ត (បច្ចច�បប�ុជាសាក្នុលវីទិាល័យជាតិី
ប្រគប់ប្រគង) នេះលីម្ពុ�ខ្លួជំ�ន្លាញទីផារ �ិងថុាក់្នុបរញិ្ញាញ បប្រតីជា�់ខុ្លួ�់ ខាង�ិលប�ពា�ិជំជក្នុម្ពុម ពីីសាក្នុលវីទិាល័យពា�ិជំជសាស្រ្ត�ត Otaru 
ប្របនេះទ�ជំបះ�� នេះលីម្ពុ�ខ្លួជំ�ន្លាញហិរញ្ចឹញវីតីា�។

ង្ខេ�ក ត្ថុិច ម្មិញ
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នេះ�ក្នុ អូ�ឹង ��ីវីនេះម្ពុះង បា�ចូ្ចលរួម្ពុកុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនៃ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�ន្តែខ្លួវីចិ្ចិិកា ឆុ្នាំ �២០២០ ។

នេះ�ក្នុគឺជាពា�ិជំជក្នុរវីយ័នេះក្នុមងដ៏្ឋប�ិ�ប្រប�ប់មុាក់្នុ �ិងបា�បញ្ចឹច ប់ការ�ិក្នុាពីីសាក្នុលវីទិាល័យ Oxford Brookes នៃ�ច្ចប្រក្នុភពី
អូង់នេះគា� ន្លានេះពីលថ្មីមីៗនេះ�ះ នេះ�យនេះ�ក្នុទទួលបា��ញ្ញាញ បប្រតីអូ��ប�ឌិ តី នេះលីម្ពុ�ខ្លួជំ�ន្លាញប្រគប់ប្រគងពា�ិជំជក្នុម្ពុម �ិងបរញិ្ញាញ បប្រតី 
ជំ�ន្លាញនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច។ នេះ�ក្នុមា�បទពិីនេះសា��៍ដ្ឋឹក្នុន្លា�អាជំីវីក្នុម្ពុម រយ�នេះពីលច្ច��ួ�៤ឆុ្នាំ� នេះ�កុ្នុ�ងបណាត ប្របនេះទ�ច្ច��ួ�៣ ជាមួ្ពុយប្រកុ្នុម្ពុហូ��
ម្ពុួយច្ច��ួ�រាប់ចាប់ពីីការបនេះងើីតីអាជីំវីក្នុម្ពុមខុាតីតូីច្ចនេះលីវី�ិ័យបនេះច្ចចក្នុវីទិារហូតី��ដ្ឋល់ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលចាក្នុនេះច្ចញប្របក្នុបនេះ�យនេះជាគជំ័យ 
ពីីអូងាភាពីន្តែដ្ឋលមា�ទ�ហ�ម្ពុ�យម្ពុ។ នេះ�កុ្នុ�ងអូងាភាពីអាជីំវីក្នុម្ពុមទ្វា�ងអូ�់នេះន្លាះ នេះ�ក្នុបា�នេះផ្លាត តី��ខា�់នេះ�នេះលី ការង្គារក្នុ��ត់ីន្តែផ�ការ
យ�ទិសាស្រ្ត�ត ការប្រគប់ប្រគងប្របតិីបតីតិការ �ិងការប្រគប់ប្រគង��ធ្លា�ម្ពុ���ំ។ 

បច្ចច�បប�ុ នេះ�ក្នុមា�តួីន្លាទីជាអូគាន្លាយក្នុរង នៃ�ប្រកុ្នុម្ពុហូ�� ដូ្ឋ�នេះពីញ (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) ប្រគុប �ាិតីនេះប្រកាម្ពុការប្រគប់ប្រគងរប�់ពា�ិជំជក្នុរ
ន្តែដ្ឋលមា�នេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះដ៏្ឋលបីលាញ គឺ ឧក្នុញ៉ាះ  អូ�ឹង បូ��ហូូវី។ នេះ�កុ្នុ�ងម្ពុ�ខ្លួតី�ន្តែ�ងនេះ�ះ បា�អូ��ញ្ញាញ តីឱ្យយនេះ�ក្នុពីប្រងីក្នុការយល់ដ្ឋឹងអូ�ពីី
អាជំីវីក្នុម្ពុមនេះ�កុ្នុ�ងវី�ិ័យជានេះប្រច្ចី�។ តាម្ពុរយ�ប្របតិីបតីតិការប្របចា�នៃថ្មីៃរប�់ប្រក្នុុម្ពុហូ�� បា�ប្រគបដ្ឋ�ត ប់នេះលីវី�ិ័យជានេះប្រច្ចី� ដូ្ឋច្ចជា វី�ិ័យ
អូច្ចលប្រទពីយ �ន្លាគាំរ ធ្លាន្លារាះ ប់រង ផលិតីក្នុម្ពុម បនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា� �ិងវី�ិ័យអូប់រ � ជានេះដ្ឋីម្ពុ។ គ��តីនៃម្ពុារប�់នេះ�ក្នុច្ច�នេះពាះប្រក្នុុម្ពុហូ�� គឺ
ការផារភាជ ប់ជំ�ន្លាញបនេះច្ចចក្នុនេះទ�ន្តែដ្ឋលនេះ�ក្នុទទួលបា�ពីីខាងនេះប្រ� កុ្នុ�ងការនេះ�ើីន្តែផ�ការ �ិងការប្រគប់ប្រគង នេះដ្ឋីម្ពុបីជំួយចាតី់ន្តែច្ចងអាជីំវីក្នុម្ពុម
ដ្ឋ៏��បូរន្តែបប នៃ��ម័ុ្ពុ�ិប្រកុ្នុម្ពុហូ��។ 

នេះប្រ�ពីីម្ពុ�ខ្លួជំ��ួញរប�់�ម័ុ្ពុ�ិប្រកុ្នុម្ពុហូ�� នេះ�ក្នុ អូ�ឹង ��ីវីនេះម្ពុះង បា�ប�តយក្នុចិ្ចតីតទ�ក្នុ�ក់្នុជាប់ជា�ិច្ចច នេះ�នេះលី�វ៉ា��វីតីត�៍នៃ�បនេះច្ចចក្នុវីទិា
ន្លានេះពីលអូន្លាគតី តាម្ពុរយ�បណាត ញទ�ន្លាក់្នុទ��ងរប�់នេះ�ក្នុទ្វា�ងនេះ�កុ្នុ�ង �ិងនេះប្រ�ប្របនេះទ� នេះដ្ឋីម្ពុបីជំួយនេះ�ះប្រសាយបញ្ញាា ន្តែដ្ឋលនេះ�ក្នុ
ចាតី់ទ�ក្នុថាជានេះរឿង��ខា�់ប�ផ�តី។ ទ្វា�ងនេះ�ះរួម្ពុបញ្ចឹចូ លប្រក្នុុម្ពុហូ��ទ្វា�ងឡាយ ន្តែដ្ឋលប្របតិីបតីតិការកុ្នុ�ងវី�ិ័យន្តែថ្មីទ្វា���ខ្លួភាពី �ិងន្តែថ្មីទ្វា�
ម្ពុ���ំចា�់ ��ខ្លួភាពីផាូ វីច្ចិតីត �ិងនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម��តិ��ខ្លួ ជានេះដី្ឋម្ពុ។

ង្ខេ�ក អ៊ឹ��� ស�វីង្ខេម្មា�
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ង្ខេ�ក �� គុីម្មហួិត្ថុ
ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិឥ�ទ្វា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិឥ�ទ្វា�

ង្ខេ�ក ឆនិ ពីនិៃ�
ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ

ង្ខេ�ក ហិុ�ល ស�វតុ្ថា
ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិពី័តី៌មា�វីទិា �ិងបនេះច្ចចក្នុវីទិាន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិពី័តី៌មា�វីទិា �ិងបនេះច្ចចក្នុវីទិា

គុណ៍ៈប្រគុប់ប្រគុ�



1៩

1

២

៤

៣

៥

៦
ង្ខេ�ក ជូ� បុ�និហិ� ី
ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ ��វី�ក្នុម្ពុមនៃផៃកុ្នុ�ង

កញ្ញាញ  នា អ៊ឹង្គាា ររសមី
ន្លាយិកាន្លាយក្នុ�ឋ �ហិរញ្ចឹញវីតីា�

ង្ខេ�ក ង្ខេសម្ម កកកដា
ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �អូ��ម័្ពុតីឥ�ទ្វា�

ង្ខេ�ក ឆ្នាំយ បុ�និង្ខេធឿនិ
ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �លក់្នុ �ិងន្តែច្ចក្នុចាយ

ង្ខេ�ក ល�និ ចានិ់ង្ខេ��
ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ ���ធ្លា�ម្ពុ���ំ �ិងរដ្ឋឋបាល

អ៊ឹំកប្រស ីក�យ ឡ�់ឌីីណា 
ន្លាយិកាន្លាយក្នុ�ឋ �ប្របតិីបតីតិតាម្ពុ

11 ២២ ៣៣ ៤៤ ៥៥ ៦៦

1៩

គុណ៍ៈប្រគុប់ប្រគុ�



២០

ភាគទ��ិក្នុ

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ

គ��ក្នុមាម �ិការ
ដ្ឋ�នេះ�ីរការអាជំីវីក្នុម្ពុម �ិងគនេះប្រមាងថ្មីមី

ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិអាជំីវីក្នុម្ពុម

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
លក្នុ់ & ន្តែច្ចក្នុចាយ

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ ទីផារ  & 
អូភិវីឌ្ឍឍ�៍ផលិតីផល

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
អូ��ម្ពុ័តីឥ�ទ្វា�

ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិឥ�ទ្វា�

សាខា

គ��ក្នុមាម �ិការឥ�ទ្វា�

គ��ក្នុមាម �ិការឥ�ទ្វា�
នៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

រចនាសម្ម័័និធប្រគុប់ប្រគុ�

២០



២1

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
��ធ្លា�ម្ពុ���ំ & 

រដ្ឋឋបាល

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
ហរិញ្ចឹញវីតីា�

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
ប្របតីិបតីតិតាម្ពុ

ន្លាយក្នុន្លាយក្នុ�ឋ �
�វី�ក្នុម្ពុមនៃផៃក្នុុ�ង

ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិពី័តី៌មា�វីទិា &
បនេះច្ចចក្នុវីទិា

គ��ក្នុមាម �ិការប្របតីិបតីតិ

គ��ក្នុមាម �ិការប្រគប់ប្រគងហា�ិភ័យ ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម
អូក្នុម្ពុម & ប្របតិីបតីតិតាម្ពុនៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

គ��ក្នុមាម �ិការ�វី�ក្នុម្ពុម
នៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល

២1



២២

០1

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

០៨

០៩

កិចចប្របជូ��ប្រកុម្មប្រប�កាភិិបាល

អូ��ម័្ពុតីនេះប្រជំី�នេះរ�ីគតីិនេះពីជំ�៍�ប្រមាប់�ន្លាគាំរ “នេះ�ជាមួ្ពុយអុូក្នុ ប្រគប់ជំ�ហា�!” ប្រពីម្ពុទ្វា�ងទប្រម្ពុង់រច្ចន្លារប�់វ៉ា។

អូ��ម័្ពុតីនេះប្រជំី�នេះរ�ីប្រកុ្នុម្ពុហូ�� បូី ឌ្ឍី អូូ (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) លីម្ពុីតី�ីតី ជា�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយ �ប្រមាប់នេះ�ើី�វី�ក្នុម្ពុមនេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�

ប្របចា�ឆុ្នាំ �២០២1។

អូ��ម័្ពុតីនេះលីន្តែផ�ការវី�ិិនេះយាគប្របព័ី�ិ�ន្លាគាំរ�ូុលថ្មីមី �ិងនេះ�ើីការនេះប្រជំី�នេះរ�ីប្របព័ី�ិ�ន្លាគាំរល��ប់ពីិភពីនេះ�ក្នុ ជាប្របព័ី�ិ�ន្លាគាំរ�ូុល

ថ្មីមី�ប្រមាប់�ន្លាគាំរ។

អូ��ម័្ពុតីនេះលីការ�ន្តែលងរប�់ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ �ិងន្តែតីងតា�ងប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ�ន្លាគាំរថ្មីមី។

អូ��ម័្ពុតី �ិងនេះ�ុីនេះ�មាច �់ភាគហូ��នេះដី្ឋម្ពុប�ីនេះប្រម្ពុច្ចច្ច�ងនេះប្រកាយ នេះលី�មា�ភាពីថ្មីមីនៃ�ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលន្តែដ្ឋលមា��មាជិំក្នុច្ច��ួ�៦ រូប។

អូ��ម័្ពុតីនេះលីការនេះរៀបច្ច�គ��ក្នុមាម �ិការប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលថ្មីមី រមួ្ពុទ្វា�ងការអូ��ម័្ពុតីជាថ្មីមី�ូវី “ខ្លួ”ន្តែច្ចង �ិងលកុ្នុខ្លួ�តិក្នុ�នៃ�គ��ក្នុមាម �ិការ

ទ្វា�ងឡាយនៃ�ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល។

អូ��ម័្ពុតីនេះលីការផ្លាា �់បតូ ររច្ចន្លា�ម័ុ្ពុ�ិភាគទ��ិក្នុថ្មីមីរប�់�ន្លាគាំរ។

អូ��ម័្ពុតីនេះ�នេះលីន្តែផ�ការថ្មីវីកិា�ប្រមាប់ឆុ្នាំ�២០២២-២០២៦។

អូ��ម័្ពុតីនេះគាំលការ�៍ថ្មីមីៗ �ិងវីនិេះសា��ក្នុម្ពុមជានេះប្រច្ចី�នេះផំងនេះទៀតី ន្តែដ្ឋលបា�នេះ�ីុនេះ�ងីនេះ�យថុាក់្នុប្រគប់ប្រគង�ន្លាគាំរ។

កុ្នុ�ងក្នុ���ងឆុ្នាំ�២០២1 ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល បា�នេះ�ើីការប្រតួីតីពិី�ិតីយយាះ ង�ក្នុម្ពុម �ិងយក្នុចិ្ចតីតទ�ក្នុ�ក់្នុ ប្រពីម្ពុទ្វា�ងបា�អូ��ម័្ពុតី�ូវី��នេះ�ី
ជានេះប្រច្ចី� ន្តែដ្ឋលគ��ប្រគប់ប្រគងបា�នេះលីក្នុនេះ�ីុនេះ�កុ្នុ�ងកិ្នុច្ចចប្របជំ��។ ខាងនេះប្រកាម្ពុនេះ�ះ គឺជាកិ្នុច្ចចការ��ខា�់ៗមួ្ពុយច្ច��ួ� ន្តែដ្ឋលបា�អូ��ម័្ពុតី
នេះ�យប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល៖



២៣

ការប្រត្ថុួត្ថុពីិនិិត្ថុយ និិ�ប្រគុប់ប្រគុ�ហានិិភិ័យ
�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ នេះបតជាៀ ការពារ�ូវីផលប្របនេះយាជំ�៍រប�់ភាគីពាក្នុ់ពី័�ិ ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជា នៃដ្ឋគូ នេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះ តីនៃម្ពុា�ូុល នេះប�ក្នុក្នុម្ពុម �ិង

ច្ចកុ្នុ� វី�ិ័យរប�់�ន្លាគាំរ ជាមួ្ពុយ�ឹងទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវីកុ្នុ�ងការន្តែក្នុលម្ពុែ �ិងធ្លាន្លា�ូវីប្របពី័�ិប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃកុ្នុ�ងរួម្ពុមា�៖ 1) ប្រប�ិទិភាពី �ិង
ប្រប�ិទិផលនៃ�ការអូ��វីតីតការង្គារន្តែដ្ឋលរាប់បញ្ចឹចូ ល (បះ�ន្តែ�តម្ពុិ�ក្នុ��ត់ីប្រតីឹម្ពុបះ�នេះ�ណះ) ការបង្គាើ រពីីការខូ្លួច្ចខាតី ឬការបាត់ីបង់ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ/
នេះក្នុរ ត �នេះ�ម ះរប�់�ន្លាគាំរន្តែដ្ឋលអាច្ចនេះកី្នុតីមា�។ ២) ភាពីនេះជំឿជាក់្នុ ភាពីប្រគប់ប្រគាំ�់ �ិងទ្វា�់នេះពីលនេះវី�នៃ�ពី័តី៌មា�ហិរញ្ចឹញវីតីា�  �ិងការ
ប្រគប់ប្រគង។ ៣) ការអូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុច្ចាប់ �ិងបទបបញ្ចឹញតីតិជា�រមា�។

ប្របពី័�ិប្រគប់ប្រគងនៃផៃកុ្នុ�ងប្របក្នុបនេះ�យប្រប�ិទិភាពី �ិងប្រប�ិទិផល គឺជាធ្លាតី�ផំ�ដ្ឋ៏��ខា�់នៃ�ការប្រគប់ប្រគង�ន្លាគាំរប្របក្នុបនេះ�យ��វីតីាិភាពី 
�ិងប្រតីឹម្ពុប្រតីូវី ន្តែដ្ឋលជួំយធ្លាន្លាឱ្យយ�នេះប្រម្ពុច្ចបា��ូវីនេះគាំលនេះ� �ិងនេះគាំលប��ងរប�់�ន្លាគាំរ។ ជាមួ្ពុយ�ឹងការនេះកី្នុ�នេះ�ីងនៃ�ការផ្លាា �់បតូ រ
បនេះច្ចចក្នុវីទិាហរិញ្ចឹញវីតីា�  �ិងបនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា� �ន្លាគាំរបា�ជួំលន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិពី័តី៌មា�វីទិា �ិងបនេះច្ចចក្នុវីទិា នេះដ្ឋីម្ពុបបី្រគប់ប្រគងហា�ិភ័យ ន្តែដ្ឋល
ពាក្នុ់ព័ី�ិជាមួ្ពុយបនេះច្ចចក្នុវីទិាព័ីតី៌មា� �ិង��តិ��ខ្លួតាម្ពុអូ�ី�នេះ�ីនេះ�តីច្ច�នេះពាះប្រក្នុបខ័្លួ�ឌ ប្រគប់ប្រគងហា�ិភ័យន្តែផុក្នុព័ីតី៌មា�វីទិា នេះហយី�ឹងផតល់
ជូំ�ដ្ឋល់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល �ិងថុាក់្នុប្រគប់ប្រគងជាមួ្ពុយ�ឹងឧបក្នុរ�៍បនេះច្ចចក្នុវីទិាឆ្នាំា តីនៃវីនេះដី្ឋម្ពុបវី៉ាយតីនៃម្ពុាពីីហា�ិភ័យន្តែដ្ឋលមា� �ិង  ហា�ិភ័យ
�កាត ��ពីលនេះផំងនេះទៀតី ន្តែដ្ឋលមា�នេះ�កុ្នុ�ងយ�ទិសាស្រ្ត�តអាជំីវីក្នុម្ពុម បរយិាកា�បទបបញ្ចឹញតីតិ �ិងគាំ�ប្រទដ្ឋល់�ក្នុម្ពុមភាពីនៃ�ប្រគប់ម្ពុ�ខ្លួង្គារទ្វា�ងអូ�់។

កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០២1 �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ បា�នេះបីក្នុកិ្នុច្ចចប្របជំ��គ��ក្នុមាម �ិការប្រគប់ប្រគងប្របតិីបតីតិជាប្របចា� �តីពីីការប្របឈម្ពុម្ពុ�ខ្លួ�ឹង
ការផៃ�ះនេះ�ីងនៃ�នេះម្ពុនេះរាគកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ នេះ�កុ្នុ�ងប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុមុ្ពុ�ជា នេះដ្ឋីម្ពុបីនេះ�ះប្រសាយបញ្ញាា ប្របឈម្ពុន្លាន្លា ធ្លាន្លា��វីតីាិភាពីប�គាលិក្នុ �ិង
ជាម្ពុួយ�ឹងការផតល់ការទូទ្វាតី់�ងប្របាក់្នុក្នុម្ពុចីជានេះប្រច្ចី�ប្របនេះភទដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ�។ នេះ�យន្តែផែក្នុនេះលីការប្របឈម្ពុនេះ��ឹងក្នុតាត ហា�ិភ័យ�ៃ�់�ៃរ
�ប្រមាប់អាជីំវីក្នុម្ពុម កុ្នុ�ងនេះពីលជាមួ្ពុយគុាំនេះ�ះ �ន្លាគាំរបា�វីភិាគវ៉ាយតីនៃម្ពុាហា�ិភ័យ ន្តែដ្ឋលអាច្ចនេះកី្នុតីមា��ប្រមាប់ការធ្លាន្លា��វីតីាិភាពីដូ្ឋច្ចជា
បណាត ញ�ងប្របាក់្នុក្នុម្ពុចីថ្មីមី�ប្រមាប់អូតិីថ្មីិជំ� ដ្ឋ�នេះ�ីរការលក្នុ់ �ិងការប្រគប់ប្រគងសាច់្ចប្របាក្នុ់ជាម្ពុួយ�ឹងវីធិ្លា�ការប្រគប់ប្រគងប្រតីឹម្ពុប្រតីូវី។ ក្នុតាត
ហា�ិភ័យប្រតូីវីបា�អូ��វីតីតនេះ�យធ្លាន្លា�ូវីភាពី��ី�ង្គាើ ក់្នុគុាំនៃ�ផលិតីផល �ិងនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម ពីប្រងឹងទ�ន្លាក់្នុទ��ងរវ៉ាងការយិាល័យក្នុណាត ល �ិង
សាខា �ិងការប្រគប់ប្រគងតាម្ពុ�� នេះដី្ឋម្ពុបីបនេះងើី�ប្របព័ី�ិប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃកុ្នុ�ង �ិងនេះលីក្នុក្នុមុ្ពុ�់�ាិរភាពីប្របតិីបតីតិការ។

�វី�ក្នុរនៃផៃកុ្នុ�ង បា�ខិ្លួតីខ្លួ�ពិី�ិតីយជាប្របចា��ូវីគ��ភាពីនៃ�ផលប័ប្រតីប្របាក់្នុក្នុម្ពុចី ការនេះពីញចិ្ចតីតនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមអូតិីថ្មីិជំ� ការប្រគប់ប្រគងសាច់្ចប្របាក្នុ់ 
�ិងការច្ច�ណាយទូនេះ�រប�់�ន្លាគាំរ។ នេះយីងបា�ច្ច�ះប្រតួីតីពិី�ិតីយអូតិីថ្មីិជំ�នេះ��ឹងក្នុន្តែ�ាងបា� ច្ច��ួ�៣៦៤ គ��ី ន្តែដ្ឋលតី�ណាងឱ្យយ 
២៩,៥៩% នៃ�គ��ីអូតិីថ្មីិជំ��រ�បរប�់�ន្លាគាំរទ្វា�ងមូ្ពុល នេះដ្ឋីម្ពុបីបញ្ញាជ ក់្នុ�ម្ពុតី�លយឥ�ទ្វា� �ិងនេះដ្ឋីម្ពុបីនេះផៃ�ងផ្លាៃ តី់ពីីភាពីប្រតីឹម្ពុប្រតីូវីនៃ�
ការផតល់ប្របាក់្នុក្នុម្ពុចីអូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុនេះគាំលការ�៍ �ិង�ីតីិវី�ិី។



២៤

អ៊ឹភិិបាលកិចចសាជីូវកម្មម 
ការក�ណ៍ត្ថុ់និិយម្មនិ័យម្លៃនិអ៊ឹភិិបាលកិចចសាជូីវកម្មម 

វ៉ាគឺជាទ�ន្លាក់្នុទ��ង �ិងការនេះរៀបច្ច�នេះផំងៗនេះទៀតី នេះដី្ឋម្ពុបីធ្លាន្លាថា លទិផលន្តែដ្ឋលបា�នេះប្រគាំងទ�ក្នុរប�់�ន្លាគាំរ ប្រតីូវីបា�ក្នុ��ត់ី �ិងប្រតីូវី
នេះ�ើីឲ្យយបា��នេះប្រម្ពុច្ច រួម្ពុមា�៖ (1) ការក្នុ��ត់ីនេះគាំលប��ង �ិងនេះគាំលនេះ���ខា�់ៗ (២) ការក្នុ��ត់ីយ�ទិសាស្រ្ត�ត នេះគាំល�នេះយាបាយ 
ន្តែផ�ការអាជីំវីក្នុម្ពុម �ិងន្តែផ�ការថ្មីវីកិា �ិង (៣) ការតាម្ពុ�� ការវ៉ាយតីនៃម្ពុា �ិងការរាយការ�៍អូ�ពីី�មិ្ពុទិផល�នេះប្រម្ពុច្ចបា� កុ្នុ�ង
នេះគាំលប��ងនេះដី្ឋម្ពុបីទទួលបា�លទិផលដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖

ប្រកបខ័័ណិ៍អ៊ឹភិិបាលកិចចរបស់ង្ខេយើ�
�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ  ប្រតីវូីបា�អូភិបាល នេះ�តាម្ពុនេះគាំលការ�៍នៃ�ការន្តែបងន្តែច្ចក្នុភារកិ្នុច្ចច �ងិការទទួលខ្លួ��ប្រតូីវីរវ៉ាង 1)  ភាគទ��ិក្នុ 

២)  ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ន្តែដ្ឋលនេះ�ើី�ក្នុម្ពុមភាពីរមួ្ពុគុាំ �ិងអាច្ចនេះឆ្លាីយបក្នុប្រសាយបា� ច្ច�នេះពាះភាគទ��ិក្នុ �ិង ៣) ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតីិបតីតិ ន្តែដ្ឋល
ទទួលខ្លួ��ប្រតូីវីនេះ�យផ្លាៃ ល់ នេះលីការង្គារប្របចា�នៃថ្មីៃ កុ្នុ�ងការប្រគប់ប្រគង ប្រតីួតីពិី�ិតីយ ប្របតីិបតីតិការអាជីំវីក្នុម្ពុម រប�់�ន្លាគាំរ។ រច្ចន្លា�ម័ុ្ពុ�ិ �ិង
ន្តែខ្លួំច្ចង្គាើ ក្នុ់ផតល់របាយការ�៍ ប្រតូីវីបា�ពី�យល់ បរយិាយលម្ពុែិតី នេះ�កុ្នុ�ងតារាងអូងាការនេះលខ្លួ រប�់�ន្លាគាំរ ន្តែដ្ឋលអាច្ចចូ្ចលនេះ�ពិី�ិតីយនេះម្ពុីល
បា�នេះ�យប�គាលិក្នុ �ិយតីក្នុរ ទីប្របឹក្នុាជំ�ន្លាញ �ិងអុូក្នុពាក់្នុពី័�ិទ្វា�ងអូ�់ រប�់�ន្លាគាំរ។

១. ភាគុទូ�និិក
ភាគទ��ិក្នុគឺ ជាមាច �់�ន្លាគាំរ �ិងជាអុូក្នុន្តែតីងតា�ងប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល នេះដ្ឋីម្ពុបីឱ្យយនេះ�ើី�ក្នុម្ពុមភាពីជំ��ួ�ខ្លួាួ� ប្រពីម្ពុទ្វា�ងអូ��ម័្ពុតី នេះលីនៃថ្មីាឈុួល 

ឬ�ភការរប�់ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល, អូ��ម័្ពុតីនេះលីបញ្ញាា ម្ពុួយច្ច��ួ� ប្រ�បតាម្ពុតីប្រមូ្ពុវីការនៃ�ច្ចាប់ �ិងបទបបញ្ចឹញតីតិន្លាន្លា, �ិងអូ��ម័្ពុតីនេះលីបញ្ញាា
យ�ទិសាស្រ្ត�ត ន្តែដ្ឋលមា�ន្តែច្ចងកុ្នុ�ង អូ���ំរ�� �ិងលកុ្នុ�តិក្នុ� រប�់�ន្លាគាំរ។

1.

២.

៣.

៤.

៥.

ការបនេះងើីតីគ��តីនៃម្ពុារយ�នេះពីលន្តែវីង ប្របក្នុបនេះ�យចី្ចរភាពី;

ភាពីប្របកួ្នុតីប្របន្តែជំង �ិង�មិ្ពុទិផល�នេះប្រម្ពុច្ចបា�ជាមួ្ពុយ�ឹងទ�ំ�វី�ិ័យយូរអូន្តែងើង; 

អាជំីវីក្នុម្ពុមប្របក្នុបនេះ�យប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម៌្ពុ �ិងទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវី;

ភាពីនេះជំឿជាក់្នុ �ិងទ���ក្នុចិ្ចតីតរប�់វី�ិិនេះយាគិ�;

ភាពីជាប្រកុ្នុម្ពុហូ��/សាជីំវីក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលប�នេះពីញកាតីពីើកិ្នុច្ចចពីលរដ្ឋឋលែ �ិងមា�ភាពី��់ប្រទ្វា�បា�លែ។



២៥

២. ប្រកុម្មប្រប�កាភិិបាល
ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ប្រតូីវីបា�ន្តែតីងតា�ងនេះ�យភាគទ��ិក្នុ �ិងប្រតីូវីបា�អូ��ម័្ពុតីនេះ�យអាជាៀ �រពាក់្នុពី័�ិ នេះដ្ឋីម្ពុបីប្រតីួតីពិី�ិតីយប្របតីិបតីតិការ

ទូនេះ�រប�់�ន្លាគាំរ។ ក្នុ៏បះ�ន្តែ�ត ប្របតិីបតិិីការប្របចា�នៃថ្មីៃ គឺប្រតូីវីប្រគប់ប្រគង �ិងចាត់ីន្តែច្ចង នេះ�យគ��ប្រគប់ប្រគង �ិងក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតី ន្តែដ្ឋលមា�
ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិជាប្របម្ពុ�ខ្លួដឹ្ឋក្នុន្លា�។ �ិទិិអូ�ណាច្ចខុ្លួ�់ប�ផ�តីកុ្នុ�ងការន្តែតីងតា�ង �ិង/ឬ ការដ្ឋក្នុ អូភិបាល ប្រតីូវីប្របគល់ឱ្យយភាគទ��ិក្នុ 
ន្តែដ្ឋល�ឹងនេះ�ើីនេះ�ីងប្រ�បនេះ�តាម្ពុ លិខ្លួិតីន្តែតីងតា�ងជាអូភិបាល។

៣. ប្របធានិនាយកប្របតិ្ថុបត្ថុិិ 
ប្របធ្លា�ន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិ កុ្នុ�ងន្លាម្ពុជាន្លាយក្នុប្របតិីបតីតិជា�់ខុ្លួ�់ប�ផ�តី រប�់�ន្លាគាំរ ទទួលខ្លួ��ប្រតូីវី ច្ច�នេះពាះការប�នេះពីញភារក្នុិច្ចចដូ្ឋច្ច

ខាងនេះប្រកាម្ពុ ៖
ក្នុ)  នេះ�ើីការង្គារ ន្តែដ្ឋលបា�ក្នុ��ត់ីនេះ�យប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល  �ិងគ��ក្នុមាម �ិការនៃ�ប្រកុ្នុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល  ក៏្នុដូ្ឋច្ចជា�ក្នុម្ពុមភាពីដ្ឋនៃទនេះទៀតី  

           ន្តែដ្ឋលមា�ន្តែច្ចងកុ្នុ�ងច្ចាប់ ឬបញ្ចឹញតីតិនេះផំងៗ។
ខ្លួ)  តាម្ពុ�� �ិងប្រតីួតីពិី�ិតីយប្របតីិបតីតិការរប�់�ន្លាគាំរ  នេះដ្ឋីម្ពុបីធ្លាន្លាឱ្យយមា�ការអូ��នេះ�ម្ពុភាពី តាម្ពុនេះគាំល�នេះយាបាយនេះគាំលនេះ� 

           យ�ទិសាស្រ្ត�ត ន្តែផ�ការប្របតិីបតីតិការ �ិងថ្មីវីកិាប្របចា�ឆុ្នាំ �រប�់�ន្លាគាំរ ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាការអូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុច្ចាប់ �ិងបញ្ចឹញតីតិន្តែដ្ឋលពាក់្នុពី័�ិនេះផំងៗ។
គ)  រាយការ�៍ជានេះទៀងទ្វាតី់ អូ�ពីីការលទិផលប្របតិីបតីតិការ��ខា�់ៗ ដ្ឋល់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល។
ឃ) នេះរៀបច្ច�រច្ចន្លា�ម័ុ្ពុ�ិ  �ិងប្រគប់ប្រគងសាា ប័� នេះ�តាម្ពុនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា�រប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ក៏្នុដូ្ឋច្ចជាក្នុសាង �ិងន្តែថ្មីរក្នុា

           ថុាក្នុប់្រគបប់្រគងន្តែដ្ឋលមា��ម្ពុតីាភាពី  នេះដី្ឋម្ពុបបី�នេះពីញភារកិ្នុច្ចចប្របក្នុបនេះ�យប្រប�ិទិភាពី  ប្រ�បតាម្ពុនេះគាំលនេះ� �ិងយ�ទិសាស្រ្ត�តរប��់ន្លាគាំរ។
ង) ន្តែ�ើងរក្នុឱ្យកា�អាជីំវីក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលប្រ�ប�ឹងច្ចកុ្នុ� វី�ិ័យ នេះប�ក្នុក្នុម្ពុម �ិងទិ�នេះ�យ�ទិសាស្រ្ត�តរប�់�ន្លាគាំរ។

២៥
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នេះដី្ឋម្ពុបីចូ្ចលរួម្ពុច្ច�ន្តែ�ក្នុដ្ឋល់�ក្នុម្ពុមភាពី �ិង�ិរ�តរភាពីអាជំីវីក្នុម្ពុមរប�់�ន្លាគាំរ នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �២០២1  ន្លាយក្នុ�ឋ ���ធ្លា�ម្ពុ���ំ 
�ិងរដ្ឋឋបាល បា�នេះដី្ឋរតីួន្លាទីយាះ ង��ខា�់កុ្នុ�ងការប�ត� ះបណាត ល �ិងអូភិវីឌ្ឍឍ�ម្ពុតីាភាពីជូំ�ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតី។ �ប្រមាប់ការ
ប�ត� ះបណាត លខាងកុ្នុ�ង ន្លាយក្នុ�ឋ �បា�នេះរៀបច្ច�វីគា��ខា�់ៗច្ច��ួ� ៩វីគា រួម្ពុមា� វីគាប�ត� ះបណាត លបឋម្ពុ�ប្រមាប់ក្នុម្ពុមក្នុរ
�ិនេះយាជំិតីថ្មីមី  វីគាប�ត� ះបណាត ល �ិង�ិកុាសា�ផំពីើផាយមួ្ពុយច្ច��ួ��តីអូ�ពីី ការវ៉ាយតីនៃម្ពុាឥ�ទ្វា� គ��ិតីផតួ ច្ចនេះផតីម្ពុជាយ�ទិ
សាស្រ្ត�ត បទបង្គាា ញអូ�ពីីមាះ ក្នុ�ញ្ញាញ ថ្មីមី  �ិងគតិីនេះពីច្ច�៍រប�់�ន្លាគាំរ �ិងនេះគាំលការ�៍ផលិតីផល-នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមថ្មីមីៗរប�់�ន្លាគាំរ 
ក្នុ៏ដូ្ឋច្ចជាការផំពីើផាយ ឬរ �លឹក្នុអូ�ពីីនេះគាំលការ�៍ �ីតីិវី�ិីរប�់ន្លាយក្នុ�ឋ � ឬន្តែផុក្នុជំ�ន្លាញពាក្នុ់ពី័�ិនេះផំងៗនេះទៀតី។ ដូ្ឋច្ចគុាំ
នេះ�ះន្តែដ្ឋរ �ន្លាគាំរបា�ច្ច�ណាយថ្មីវីកិា�ប្រមាប់ប�ត� ះបណាត លជំ�ន្លាញ ន្តែដ្ឋលពាក់្នុពី័�ិជូំ�ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតី នេះ�នេះលីច្ច�នេះ�ះ
ដ្ឋឹងថ្មីមីៗទ្វាក្នុ់ទង�ឹងបទបបញ្ចឹញតីតិន្លាន្លា ប្រពីម្ពុទ្វា�ងវីគាប�ត� ះបណាត លមួ្ពុយច្ច��ួ�នេះទៀតី  ន្តែដ្ឋលជំួយអូភិវីឌ្ឍឍអាជំីពីការង្គាររប�់
ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតីជាមួ្ពុយសាា ប័�ប�ត� ះបណាត លខាងនេះប្រ� ទ្វា�ងនេះ�កុ្នុ�ងប្របនេះទ� �ិងនេះប្រ�ប្របនេះទ�។ នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ�២០២1 នេះ�ះ 
�ន្លាគាំរបា�បញ្ចឹជូ �ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតីច្ច��ួ� 1៦រូប ឲ្យយនេះ�ចូ្ចលរួម្ពុវីគាប�ត� ះបណាត លខាងនេះប្រ�។

 

Human Resource Developmentការអ៊ឹភិិវឌីឍនិ៍ធនិធានិម្មនិ�សស
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�លតិ្ថុ�លរបសធ់នាគារ

មា�នេះប្រច្ចី�ជំនេះប្រម្ពុី�ក្នុម្ពុចី�ប្រមាប់ ៖ រតឹីន្តែតីអូសាច រយ! ជាម្ពុួយ�ឹងនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមជាទីគាំប់ចិ្ចតីត!

ទិញឡា�/ ម្ពុះូ តូី
នេះប្របីប្របា�់ផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ �
បនេះងើីតី/ ពីប្រងីក្នុម្ពុ�ខ្លួរបរ អាជីំវីក្នុម្ពុម
សាង�ង់ / ទិញ/ ជំួ�ជំ�លនេះគហ�ឋ �

ឯក្នុសារ លកុ្នុខ្លួ�ឌ ង្គាយប្រ�ួល �ិងអូ�� ម័្ពុតីឆ្នាំប់រហ័�
បាង់ទ�់ក្នុ៏អាច្ចខ្លួចីបា� �ិងខ្លួចីបា�នេះប្រច្ចី�ឆុ្នាំ�
បង់ផិ្លាច្ច់ម្ពុ��ក្នុ��ត់ី គាំម �ពិី�័យ
បង់ក្នុម្ពុចីតាម្ពុប្រទូមាះ �់�ីនេះ�យ  ឥតីគិតីនៃថ្មីា
ន្តែថ្មីម្ពុជូំ�ក្នុញ្ចឹច ប់ធ្លាន្លារាះ ប់រងពីិនេះ�� �ប្រមាប់ក្នុម្ពុចីយា�យ�ត

២៧
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ឥណ៍ទានិអាជូីវកម្មម

រូបិយប័�ណ

ទ�ហ�ឥ�ទ្វា�

អូប្រតាការប្របាក្នុ់

រយ�នេះពីលខ្លួចី

នេះរៀល 

ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

 រហូតីដ្ឋល់ ២ បីូ��នេះរៀល ឬ ៥០០.០០០ ដ្ឋ��ា រ

ចាប់ពីី  ០,៨៣% កុ្នុ�ងមួ្ពុយន្តែខ្លួ

រហូតីដ្ឋល់ 1០ ឆុ្នាំ�

២៨
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ឥណ៍ទានិង្ខេគុហិដាឋ និ

រូបិយប័�ណ

ទ�ហ�ឥ�ទ្វា�

អូប្រតាការប្របាក់្នុ

រយ�នេះពីលខ្លួចី

នេះរៀល 

ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

រហូតីដ្ឋល់ ២ បីូ��នេះរៀល ឬ ៥00.000 ដ្ឋ��ា រ

ចាប់ពីី  ០,៨៣% កុ្នុ�ងមួ្ពុយន្តែខ្លួ

រហូតីដ្ឋល់ 1៦ ឆុ្នាំ�

២៩



៣០

រូបិយប័�ណ

ទ�ហ�ឥ�ទ្វា�

អូប្រតាការប្របាក្នុ់

រយ�នេះពីលខ្លួចី

នេះរៀល 

ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

រហូតីដ្ឋល់ ២ បីូ��នេះរៀល ឬ ៥00.000 ដ្ឋ��ា រ

ចាប់ពីី  ០,៨៣% កុ្នុ�ងមួ្ពុយន្តែខ្លួ

រហូតីដ្ឋល់ 1៦ ឆុ្នាំ�

ឥណ៍ទានិជួូលជូ�ល-កែកលម្មអង្ខេគុហិដាឋ និ

៣០



៣1

រូបិយប័�ណ

ទ�ហ�ឥ�ទ្វា�

អូប្រតាការប្របាក្នុ់

រយ�នេះពីលខ្លួចី

នេះរៀល 

ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

 រហូតីដ្ឋល់ ២០ ��នេះរៀល ឬ ៥.០០០ ដ្ឋ��ា រ

 រហូតីដ្ឋល់ ៤០០ ��នេះរៀល ឬ 1០០.០០០ ដ្ឋ��ា រ

បញ្ចឹច� ះការប្របាក់្នុកា�់ន្តែតីទ្វាប

បញ្ចឹច� ះការប្របាក់្នុកា�់ន្តែតីទ្វាប

រហូតីដ្ឋល់ ៦០ ន្តែខ្លួ

រហូតីដ្ឋល់ ៨៤ ន្តែខ្លួ

ឥណ៍ទានិយានិយនិិ

៣1



៣២

�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ បា�រមួ្ពុច្ច�ន្តែ�ក្នុជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�វី�ិ័យហរិញ្ចឹញវីតីា�ក្នុុ�ងប្របនេះទ�ក្នុម្ពុុ�ជា។ �ន្លាគាំរ �ឹងអូ��វីតីត
តាម្ពុគតិីនេះពីច្ច�៍ “ នេះ�ជាម្ពុួយអូុក្នុ ប្រគប់ជំ�ហា�! “ �ប្រមាប់ប្រគប់អូតិីថ្មីិជំ� �ិងនៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលមា�តីប្រម្ពុូវីការ នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម
ហរិញ្ចឹញវីតីា�។ �ន្លាគាំរ មា�ផតល់ឥ�ទ្វា�ជានេះប្រចី្ច�ប្របនេះភទដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ�នេះ�យន្តែផែក្នុនេះលីតីប្រម្ពុូវីការ ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងលទិភាពី
ទទួលឥ�ទ្វា�ជាក្នុ់ន្តែ�តងរប�់អូតិីថ្មីិជំ�។ ជាលទិផល �ន្លាគាំរទទួលបា��ូវីការគាំ�ប្រទជាប�តបន្លាៃ ប់ពីីអូតិីថ្មីិជំ� ន្តែដ្ឋលក្នុ�ពី�ង
នេះប្របីប្របា�់ផលិតីផលប្រសាប់ �ិងអូតិីថ្មីិជំ�ថ្មីមីៗជានេះប្រច្ចី� តាម្ពុរយ�ការន្តែ�ន្លា�ប�តពីីអូតិីថ្មីិជំ� ន្តែដ្ឋលធ្លាា ប់ទទួលបា�នេះជាគជ័ំយពីីក្នុម្ពុចី
រប�់�ន្លាគាំរ �ិងតាម្ពុរយ�ការខិ្លួតីខ្លួ�ប្របឹងន្តែប្របង រប�់ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតី ក្នុុ�ងការបនេះប្រម្ពុីអូតិីថ្មីិជំ�ប្របក្នុបនេះ�យច្ច�នេះ�ះជំ�ន្លាញ �ិង
�ីល�ម្ពុ៌វីជិាជ ជំីវី� ពីិតីប្របាក្នុដ្ឋ។ អូតិីថ្មីិជំ�អាច្ចទទួលបា�ប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីពីី�ន្លាគាំរ នេះដ្ឋីម្ពុបនីេះប្របីប្របា�់តាម្ពុនេះគាំលប��ង ដូ្ឋច្ចជា៖
- ឥ�ទ្វា�អាជីំវីក្នុម្ពុម (�ប្រមាប់អាជីំវីក្នុម្ពុមបនេះងើីតីថ្មីមី ឬពីប្រងីក្នុបន្តែ�ាម្ពុ ឬនេះប្របីប្របា�់ជាទ��បងើិល)
- ឥ�ទ្វា�នេះគហ�ឋ � (រមួ្ពុទ្វា�ងការទិញ ឬការសាង�ង់ផៃះនេះលីដ្ឋីក្នុម្ពុម�ិទិិ)
- ឥ�ទ្វា�ជំួ�ជំ�ល-ន្តែក្នុលម្ពុែនេះគហ�ឋ � 
- ឥ�ទ្វា�យា�យ�ត
- ឥ�ទ្វា�នេះប្របីប្របា�់ផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ�

ចាប់តា�ងពីីនេះដ្ឋីម្ពុឆុ្នាំ�២០២០ ម្ពុក្នុ ជំ�ងឺរាតីតីាតី�ក្នុល កូ្នុវីដី្ឋ-1៩ បា�នេះ�ើីឲ្យយមា�ភាពីន្តែប្របប្របួលនេះលីសាា �ភាពីនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចនេះ�ក្នុុ�ង
�ក្នុលនេះ�ក្នុ �ិងប្របនេះទ�ក្នុមុ្ពុ�ជា បះ�ន្តែ�តក្នុតាត នេះ�ះមិ្ពុ�ន្តែម្ពុ�ជាឧប�គា�� �ប្រមាប់ការប�តប្របតិីបតីតិការបនេះញ្ចឹចញឥ�ទ្វា�រប�់
�ន្លាគាំរនេះដ្ឋីម្ពុបផីាតី់ផាង់ ប�នេះពីញតីប្រម្ពុូវីការ �ិង�នេះស្រ្តង្គាា ះអាជីំវីក្នុម្ពុម រប�់អូតិីថ្មីិជំ�នេះ�យី។ នេះប្រ�ពីីនេះ�ះ�ន្លាគាំរ   បា�ចូ្ចលរមួ្ពុផតល់ការ
ប្របឹក្នុា �ិងន្តែ�ើងរក្នុដ្ឋ�នេះណាះប្រសាយអូ��នេះប្រគាំះដ្ឋ៏�ម្ពុរម្ពុយ ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ�រប�់ខ្លួាួ� ន្តែដ្ឋលបា� �ិងក្នុ�ពី�ងជំួបបញ្ញាា ល�បាក្នុ ន្តែដ្ឋល
បណាត លពីីជំ�ងឺរាតីតីាតី�ក្នុលកូ្នុវីដី្ឋ-1៩ ពីិតីប្របាក្នុដ្ឋ ។ ជាលទិផលអូតិីថ្មីិជំ�រប�់ពីួក្នុនេះយងី ពីិតីជាមា�ការនេះពីញចិ្ចតីតជាខាា �ង
�ូវីការផតលជូ់ំ��ូវីលកុ្នុខ្លួ�ឌ ដ្ឋ�៏ម្ពុរម្ពុយនេះលី៖ (i)ទ�ហ�ឥ�ទ្វា� (ii)រយ�នេះពីលក្នុម្ពុច ី(iii) អូប្រតាការប្របាក់្នុ �ងិ (iv) លកុ្នុខ្លួ�ឌ ឥ�ទ្វា�
នេះផំងៗនេះទៀតី �ប្រមាប់ក្នុម្ពុចីថ្មីមី �ិងការផតល់ដ្ឋ�នេះណាះប្រសាយអូ��នេះប្រគាំះម្ពុួយច្ច��ួ�ក្នុុ�ងការនេះរៀបច្ច�ឥ�ទ្វា�នេះ�ងីវីញិ ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ�
ន្តែដ្ឋលបា� �ិងក្នុ�ពី�ងជំួបបញ្ញាា ល�បាក្នុ ន្តែដ្ឋលនេះ�ើីឲ្យយពីួក្នុគាំតី់ អាច្ចនៃលលក្នុក្នុុ�ងការបង់�ងក្នុម្ពុចី �ិងប្រគប់ប្រគងល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់
ផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ�បា�លែប្របនេះ�ីរនេះ�ងីវីញិ។

អ៊ឹត្ថុិ�ិជូនិរបសធ់នាគារ

៣២



៣៣

Our Customers

ដូ្ឋ�នេះពីញ ជា�ន្លាគាំរ ន្តែដ្ឋលន្លាងខ្លួៀ� � �ិងសាើ មី្ពុនេះជំឿទ�ក្នុចិ្ចតីតរហូតីម្ពុក្នុ។ ន្លាងខ្លួៀ� �ក្នុ�ពី�ង
ប្រគប់ប្រគងម្ពុ�ខ្លួរបរផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ� ន្តែដ្ឋលមា�ទីតា�ង�ាិតីនេះ� ម្ពុត� �វីតីតនេះពា��ញ្ញាញ � �ិងបា�
នេះប្របីប្របា�់ក្នុម្ពុចីជាម្ពុួយការយិាល័យក្នុណាត ល។ ន្លាងខ្លួៀ� � ប្រតីូវីបា�ទទួលរាក្នុ់ទ្វាក្នុ់យាះ ង
ក្នុក្នុ់នេះ�ត ពីី��ណាក្នុ់ប�គាលិក្នុ �ិងថុាក្នុ់ប្រគប់ប្រគងរប�់�ន្លាគាំរ។ �ន្លាគាំរ បា�ផតល់
�ូវីការប្របឹក្នុាលែៗ  លក្នុុខ្លួ�ឌ ពីិនេះ��ៗ នេះហយីន្លាងខ្លួៀ� �ក្នុ៏ទទួលបា�ក្នុម្ពុចីអាជំីវីក្នុម្ពុម 
ច្ច��ួ�៧០.០០០ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ នេះដ្ឋីម្ពុបចីាប់នេះផតីម្ពុម្ពុ�ខ្លួរបរម្ពុួយនេះ�ះនេះ�ងី។ ន្លាងខ្លួៀ� �
ពីិតីជាមា�នេះមាទ�ភាពីណា�់ច្ច�នេះពាះ�មិ្ពុទិផលនេះ�ះ �ិងនេះពីញចិ្ចតីតជាខាា �ង ន្តែដ្ឋល
�ន្លាគាំរន្តែតីងន្តែតីនេះ�ជិំតីខ្លួៀ� �ប្រគប់ជំ�ហា� ជាពិីនេះ��ការជំប្រម្ពុុញទឹក្នុចិ្ចតីត នេះទីបន្លាងខ្លួៀ� �
អាច្ចប្រគប់ប្រគងម្ពុ�ខ្លួរបរបច្ចច�បប�ុបា�យាះ ងនេះជាគជ័ំយ នេះហយីន្តែថ្មីម្ពុទ្វា�ងបា�ផ្លាា �់បតូរ
រនេះបៀបរ�់នេះ�កា�់ន្តែតីទ្វា�់�ម្ពុ័យ។  

ឥណទាន្តអាជីវិកម្មម
ទេលាកទ្រស័ី ស័យ ស័ុីផាតិ

“

“

៣៣

នេះ�ុីក្នុម្ពុចីឥ�ូវីនេះ�ះ



៣៤៣៤

ពីួក្នុនេះយងីមា�ប��ង ន្តែក្នុលម្ពុែផៃះក្នុុ�ងក្នុតីប្រ�នៃម្ពុ ឱ្យយបា�រចួ្ចរាល់ជាយូរឆុ្នាំ �ម្ពុក្នុនេះហយី។ 
ឥ�ូវីនេះ�ះពួីក្នុនេះយីងក្នុ�ពី�ងនេះប្របីប្របា�់ឥ�ទ្វា�ជួំ�ជំ�ល-ន្តែក្នុលម្ពុែនេះគហ�ឋ �ជាមួ្ពុយ
�ន្លាគាំរដូ្ឋ�នេះពីញ នេះលីក្នុទីម្ពុួយ ច្ច��ួ�៤០០.០០០ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ �ិងនេះលីក្នុទីពីីរ
ច្ច��ួ�៥០.០០០ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ នេះដ្ឋីម្ពុបនីេះរៀបច្ច�ន្តែក្នុលម្ពុែផៃះ ន្តែដ្ឋលមា�ទីតា�ង�ាិតីនេះ�
ផៃះនេះលខ្លួ៣៧F ផាូវីទនេះ�ាសាប ភូម្ពុិ៣ �ង្គាើ តី់នេះប្រជាយច្ចង្គាើ រ ខ្លួ�ឌ នេះប្រជាយច្ចង្គាើ រ 
រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ។ �ន្លាគាំរ   ដូ្ឋ�នេះពីញ បា�ជំួយគាំ�ប្រទប្របឹក្នុា ផតល់លក្នុុខ្លួ�ឌ ក្នុម្ពុចីលែ
ប្របនេះ�ីរ �ិងបនេះប្រម្ពុីនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមប្របក្នុបនេះ�យការយក្នុចិ្ចតីតទ�ក្នុ�ក្នុ់។ ពីួក្នុនេះយងីពិីតីជា
មា�ការនេះពីញចិ្ចតីតយាះ ងនៃប្រក្នុន្តែលង ន្តែដ្ឋល�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ បា�ជំួយគិតីគូរនេះរៀបច្ច�
យាះ ងហមតី់ច្ចតី់ នេះទីបនេះ�ើីឲ្យយប្រគួសាររប�់ពីួក្នុនេះយងីទទួលបា�ផៃះក្នុុ�ងក្នុតីប្រ�នៃម្ពុយាះ ង
ពីិតីប្របាក្នុដ្ឋ ការរ�់នេះ�ប្របក្នុបនេះ�យ��ភម្ពុងាល �ិងផ្លា��ក្នុភាពី។

ឥណទាន្តជួស័ជុល-កែកលម្មអទេគហដ្ឋាា្ន្ត
អូកទ្រស័ីសាា្ន្ត ម្លៃអសាស័់  ន្តិង់ទេលាក លី រ៉ទេស័តិ

“

“

នេះ�ុីក្នុម្ពុចីឥ�ូវីនេះ�ះ



៣៥៣៥

ខ្លួៀ� �បាទមា�ម្ពុ�ខ្លួរបរជាម្ពុស្រ្ត�តីរាជំការ �ិងភរយិាមា�ម្ពុ�ខ្លួរបរជាអាជីំវីក្នុរលក្នុ់ឥវ៉ាះ �់
ចាប់ហួូយ ន្តែដ្ឋលមា�ទីតា�ង�ាិតីនេះ�ភូម្ពុិប្រតីពា�ងថ្មីាឹង1 �ង្គាើ តី់នេះចាម្ពុនេះ�ទី1 ខ្លួ�ឌ
នេះពា��ន្តែ��ជ័ំយ  រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ។ ប្រគួសារនេះយងីខ្លួៀ� �បា�នេះប្របីប្របា�់ក្នុម្ពុចីនេះគហ�ឋ �
ច្ច��ួ�៥៣.០០០ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុពីី�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ នេះដ្ឋីម្ពុបសីាង�ង់ផៃះក្នុុ�ងក្នុតី
ប្រ�នៃម្ពុ។ ប្រគួសាររប�់ខ្លួៀ� �បាទ បា�ន្តែក្នុន្តែប្របការរ�់នេះ�កា�់ន្តែតីលែប្របនេះ�ីរ ជាម្ពុួយល�នេះ�
�ឋ �ដ៏្ឋប្រ��់សាែ តី �ិងទ្វា�់�ម្ពុ័យ រឯីការចាតី់ន្តែច្ចងច្ច��ូលច្ច�ណាយរប�់ប្រគួសារ 
គឺកា�់ន្តែតីមា�ភាពីលែប្របនេះ�ីរ �ិងអាច្ចនៃលលក្នុតាម្ពុតីប្រម្ពុូវីការនេះផំងៗបា�ទ្វា�់នេះពីល
នេះវី� ដូ្ឋនេះច្ចុះប្រគួសាររប�់នេះយងីខ្លួៀ� �ពីិតីជាមា�ទ���ក្នុចិ្ចតីតជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ
ខាា �ង។ អូរគ�� �ន្លាគាំរដូ្ឋ�នេះពីញ ន្តែដ្ឋលបា�ផតល់�ូវីលក្នុុខ្លួ�ឌ ក្នុម្ពុចីពីិនេះ��ៗ
ជានេះប្រច្ចី� �ិងជាទីប្របឹក្នុាហរិញ្ចឹញវីតីា� ប្របក្នុបនេះ�យភាពីយល់ចិ្ចតីត។

ឥណទាន្តទេគហដ្ឋាា្ន្ត 
ទេលាក ទេ�ៀង់ ស័ុធា ន្តិង់អូកទ្រស័ី ទ្រគួច ស័ូន្តី

“

“

នេះ�ុីក្នុម្ពុចីឥ�ូវីនេះ�ះ



៣៦៣៦

ខ្លួៀ� �បាទមា�ម្ពុ�ខ្លួរបរជាប្រគូបនេះប្រងៀ�មា�អា�យ�ឋ ��ាិតីនេះ�ភូម្ពុិប្រតីពា�ង��ព័ីរ  
�ង្គាើ តី់នេះគាំក្នុរកា  ខ្លួ�ឌ ន្តែប្រពីក្នុនេះ�ុ   រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ។ ពីិតីជាឱ្យកា�ដ៏្ឋលែប្របនេះ�ីរ 
ន្តែដ្ឋលខ្លួៀ� �បាទបា�សាា ល់�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ច្ច�នេះពីលន្តែដ្ឋលខ្លួៀ� �បាទក្នុ�ពី�ងមា�តីប្រម្ពុូវីការ
នេះប្របីប្របា�់រថ្មីយ�ត�ប្រមាប់ប្រគួសារជាទីប្រ��ញ់រប�់ខ្លួៀ� �បាទ។ នេះប្រកាយពីីបា�ជំួប
ប្របឹក្នុាជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ខ្លួៀ� �បាទក្នុ៏�នេះប្រម្ពុច្ចចិ្ចតីតនេះប្របីប្របា�់ក្នុម្ពុចីទិញរថ្មីយ�ត
ភាា ម្ពុៗ ជាម្ពុួយលក្នុុខ្លួ�ឌ ពីិនេះ��ៗយាះ ង�ម្ពុបូរន្តែបប ន្តែដ្ឋលខ្លួៀ� �បាទគាំម �ភាពីសាៃ ក្នុ់ 
នេះ�ៃីរនេះដ្ឋីម្ពុបទីទួលយក្នុក្នុម្ពុចីនេះ�ះនេះ�យី។ �ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ពីិតីជាបា�ជំួយ�ប្រម្ពុួល
ឱ្យយប្រគួសាររប�់ខ្លួៀ� �បាទទទួលបា�ឡា�នេះប្របីប្របា�់ឆ្នាំប់រហ័� ប្របក្នុបនេះ�យភាពី
រកី្នុរាយ �ិងការនេះ�ើីដ្ឋ�នេះ�ីរកា�់ន្តែតីមា�ភាពីង្គាយប្រ�ួល។

ឥណទាន្តយាន្តយន្តត
ទេលាក យឹម្ម ដ្ឋាវិីន្ត  

“

“

នេះ�ុីក្នុម្ពុចីឥ�ូវីនេះ�ះ



៣៧

រាល់កិ្នុច្ចចការន្តែផុក្នុលក្នុ់ ន្តែដ្ឋលខ្លួៀ� �បាទបា�
ចូ្ចលរមួ្ពុជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរដូ្ឋ�នេះពីញ តា�ងពីីឆុ្នាំ �២០២1 

ខ្លួៀ� �បាទន្តែតីងន្តែតីក្នុត់ី�មាា លយ់ាះ ងលែតិីលែ�់�ូវីអូើនី្តែដ្ឋលអូតិីថ្មីជិំ�
ច្ចង់បា�ពិីតីប្របាក្នុដ្ឋ ប្រពីម្ពុជាម្ពុយួការទ�ន្លាក្នុទ់��ងន្តែដ្ឋលលែប�ផ�តី
នេះន្លាះបា�នេះ�ើឱី្យយអូតិីថ្មីជិំ�មា�ការនេះពីញចិ្ចតីតជាខាា �ងម្ពុក្នុនេះលី�ន្លាគាំរ 

នេះប្រពាះខ្លួៀ� �ន្តែតីងប្របាប់ខ្លួាួ�ឯងថា “ �ូម្ពុក្នុ��ទ្វា�់បារម្ពុៈពីីបញ្ញាា
ន្តែដ្ឋលបា�នេះកី្នុតីនេះ�ងី ន្តែតីអូរគ��ណា�់ ន្តែដ្ឋលផតល់

ឱ្យកា�ឱ្យយខ្លួៀ� �តី�ូូប�តនេះទៀតីនេះ�នៃថ្មីៃនេះ�ះ ” ។

ខ្លួៀ� �បាទ បា�ចូ្ចល
បនេះប្រមី្ពុការង្គារនេះ��ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ 

ចាប់តា�ងពីីឆុ្នាំ �២០1៩។ ខ្លួៀ� �បាទន្តែតីងន្តែតីមា�
ភាពីរកី្នុរាយរាល់ប្រគប់កិ្នុច្ចចការថ្មីមីៗ នេះប្រពាះខ្លួៀ� �បាទ

នេះជំឿនេះលីទ�ំ��ម្ពុួយថា “ ក្នុ���ិយាយថា  
នេះហតី�អូើីខ្លួៀ� �? ប្រគាំ�់ន្តែតី�ិយាយថា ខ្លួៀ� ��ឹង

សាក្នុលបងវីញិ ” ។

ឆុ្នាំ�២០1៩ ខ្លួៀ� �បាទបា�
ចូ្ចលរមួ្ពុជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ។ 

បរសិាា �ការង្គារនេះ�ទនីេះ�ះ ពិីតីជាលែខាា �ង ន្តែដ្ឋលជំប្រម្ពុញុ
ឱ្យយខ្លួៀ� �បាទហូា�ទទួលរាល់ប្រគប់កិ្នុច្ចចការល�បាក្នុៗ 

នេះប្រពាះ “ ក្នុិច្ចចការល�បាក្នុ គឺជាក្នុញ្ចឹចក្នុ់
ឆ្លា�ះបញ្ញាច �ងពីី�ម្ពុតីាភាពីកា�់ន្តែតី

ជាក្នុ់ច្ចា�់ ” ។

ចូ្ចលរមួ្ពុជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរដូ្ឋ�នេះពីញ 
ពីីឆុ្នាំ �២០1៨ ខ្លួៀ� �បាទអូ��វីតីតតាម្ពុជា�ិច្ចច�ូវី

គ��តីនៃម្ពុា�ូុលទ្វា�ង៥ រប�់�ន្លាគាំរ។ ជាមួ្ពុយការខិ្លួតីខ្លួ�
ពី�ះពារមិ្ពុ�នេះបាះបង់រាល់ក្នុចិ្ចចការ នេះទបីខ្លួៀ� �បាទទទលួបា�

លទិផលលែប្របនេះ�ីរ ដូ្ឋនេះច្ចុះខ្លួៀ� �បាទមា�ទ�ំ��ថា 
“ ហូា�លះបង់រហូតី�ប្រម្ពុច្ចបា�លទិផល �ិង

ឲ្យយតីនៃម្ពុាខ្លួុ�់ប�ផ�តីច្ច�នេះពាះរាល់កិ្នុច្ចចការ 
ន្តែដ្ឋលនេះយងីប្រ��ញ់ ” ។

37៣៧

ទេលាក ញឹម្ម រក្សា
ម្មន្ត្រីន្តតីឥណទាន្តយាន្តយន្តតជាន្ត់ខពស័់

ទេលាក �ិតិ្យ ចំទេរីន្ត
ម្មន្ត្រីន្តតីឥណទាន្តជាន្ត់ខពស័់

ទេលាក ធន្ត់ សារាា្យ
ម្មន្ត្រីន្តតីទ្រគប់ទ្រគង់ទ្របព្័ន្តធ ន្តិង់បណាា្ញ

រចនាស័ម្មព័ន្តធ

ទេលាក កន្ត ស័ុ�័ន្ត្រីកត
ទ្របធាន្តឥណទាន្ត

ប�គុាលកិរបសធ់នាគារ



៣៨

កិចចការង្ខេដ្ឋើម្មីសី�ាម្មកំ��ឆំ្នាំ �២០២១
១. ង្ខេត្ថុើទូ�និួលខ័�សប្រត្ថុូវស�ាម្មរបសប់្រកុម្មហិុ�និម៉ានិអ៊ឹត្ថុុនិ័យដ្ឋ�ចង្ខេម្មិច?

ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី�ងាម្ពុ (��ី នេះអូ� អូរ) គឺជាការនេះបតជាៀ ចិ្ចតីតរប�់ប្រក្នុុម្ពុហូ��អាជីំវីក្នុម្ពុមម្ពុួយ ក្នុុ�ងការគិតីគូរអូ�ពីីផលបះះពាល់នៃ�
�ក្នុម្ពុមភាពីអាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់ខ្លួាួ�នេះ�នេះលី�ងាម្ពុ �ិងបរសិាា � �ិងនេះ�ើីប្របតីិបតីតិការប្របក្នុបនេះ�យទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី។ 

នេះ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះយងីមា�ការនេះបតជាៀ ចិ្ចតីតខ្លួុ�់កុ្នុ�ងការក្នុសាង�ម្ពុតីាភាពីវីជិាជ ជំីវី�ដ្ឋល់��ធ្លា�ម្ពុ���ំ
រប�់នេះយងី នេះដ្ឋីម្ពុបអីាច្ចប�នេះពីញតីួន្លាទីក្នុុ�ងលក្នុុ��ជំ�ន្លាញវីជិាជ ជំីវី� �ិងផតល់ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ��ូវីបទពិីនេះសា��៍នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមហរិញ្ចឹញវីតីា�ដ្ឋ៏លែ
ប�ផ�តី កុ្នុ�ងតីនៃម្ពុា�ម្ពុរម្ពុយ។

នេះយងីនេះជំឿជាក្នុ់នេះលីតីនៃម្ពុានៃ�ភាពីនេះសាម ះប្រតីង់ �ិងមា�នេះគាំលការ�៍�ីល�ម្ពុ៌រងឹមា�ប្រគប់នេះពីល �ិងប្រគប់សាា �ភាពី នេះដ្ឋីម្ពុបនីេះលីក្នុ
ក្នុម្ពុុ�់ អាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់ខ្លួាួ�ឱ្យយមា�បទ�ឋ �ម្ពុួយ ប្របក្នុបនេះ�យតីមាា ភាពី �ិងទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី។ នេះយងីមា�ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី នេះលីរាល់
�ក្នុម្ពុមភាពីរប�់នេះយងី ច្ច�នេះពាះអូតិីថ្មីជិំ� ភាគទ��ិក្នុ នៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម �ងិ�ហគម្ពុ�៍ទ្វា�ងមូ្ពុល។ នេះយងីនេះជំឿជាក្នុថ់ា ទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវី គឺជា
កូ្នុ�នេះសានេះឆុ្នាំះនេះ�កា�់ ភាពីនេះជំឿទ�ក្នុចិ្ចតីត �ិងនេះជាគជ័ំយ។

នេះយងីនេះ�ើកី្នុចិ្ចចការ ទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវី�ងាម្ពុ ដូ្ឋច្ចន្តែដ្ឋលនេះយងីប្របក្នុបអាជីំវីក្នុម្ពុមជា�ម្ពុមតាន្តែដ្ឋរ។ នេះយងី�នេះប្រម្ពុច្ចថា ន្តែផុក្នុណា ឬ�ក្នុម្ពុមភាពី
ណាន្តែដ្ឋលប្រតូីវីនេះផ្លាត តីការយក្នុច្ចតិីតទ�ក្នុ�ក់្នុ គបឺ្រតីវូីន្តែផែក្នុនេះលីធ្លាតី�ចូ្ចលពីីអុូក្នុពាក់្នុព័ី�ិទ្វា�ងអូ�់ ដូ្ឋច្ចជា អូតិីថ្មីជិំ� �ហការ ីនៃដ្ឋគូអាជីំវីក្នុម្ពុម 
អូុក្នុផាតី់ផាង់ �ិងភាគទ��ិក្នុ ជានេះដ្ឋីម្ពុ។

២. ង្ខេត្ថុើង្ខេយើ�ច�លរមួ្មច�កែណ៍កកំ��ស�ាម្មយាា �ដ្ឋ�ចង្ខេម្មិច? 
តីួន្លាទី��ខា�់រប�់ �ន្លាគាំរនេះ�ក្នុុ�ង�ងាម្ពុ គឺផតល់នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះដ្ឋីម្ពុបជីំួយពីលរដ្ឋឋ �ិងអាជីំវីក្នុម្ពុមឱ្យយ�នេះប្រម្ពុច្ចនេះគាំលនេះ� 

រប�់ពីួក្នុនេះគ �ិង��ដ្ឋល់�កាត ��ពីលរប�់ពីួក្នុនេះគ។ នេះយងីនេះជំឿជាក្នុ់ថាប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌អាជីំវីក្នុម្ពុម �ក្នុម្ពុមភាពី�បប�រ��ម្ពុ៌
ដ្ឋនៃទនេះទៀតី �ិង�ក្នុម្ពុមភាពីខាងវីបប�ម្ពុ៌ �ិងបរសិាា ��ងាម្ពុនេះដី្ឋរតីួន្លាទី �ិងចូ្ចលរមួ្ពុច្ច�ន្តែ�ក្នុយាះ ង��ខា�់ ដ្ឋល់ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី�ងាម្ពុ
រប�់ប្រក្នុុម្ពុហូ�� ន្តែដ្ឋលប្រគបដ្ឋ�ត ប់នេះលី ការទទួលខ្លួ��ប្រតីូវីន្តែផុក្នុនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច ការទទួលខ្លួ��ប្រតីូវីន្តែផុក្នុច្ចាប់ ការទទួលខ្លួ��ប្រតីូវីខាង
�ីល�ម៌្ពុ �ិងទ��លួខ្លួ��ប្រតីូវី�ប្រមាប់ជាតិី/ ម្ពុ���ំជាតិី។

ក - ប្រកម្មសលីធម្ម៌អាជីូវកម្មមរបសង់្ខេយើ� 
ខាងនេះប្រកាម្ពុនេះ�ះ គឺជាអូើីន្តែដ្ឋល�ន្លាគាំរបា� �ិងក្នុ�ពី�ងប�តអូ��វីតីត�ប្រមាប់អូតិីថ្មីិជំ� ក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតី �ិង�ហគម្ពុ�៍/�ងាម្ពុ៖

សប្រម៉ាប់អ៊ឹត្ថុិ�ិជូនិ 
- ផតល់នេះយាបល់អូ�ពីីន្តែផ�ការហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិងនេះ�ើីឲ្យយប្របនេះ�ីរនេះ�ងី�ូវីច្ច�នេះ�ះដ្ឋឹងហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់ពីួក្នុគាំតី់
- ជំួយពីួក្នុគាំតី់កុ្នុ�ងការបនេះងើីតី��តិ��ខ្លួហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិងនេះជំៀ�វ៉ាងភាពីតា�តឹីងន្តែផុក្នុហរិញ្ចឹញវីតីា� 
- ជំួយអូតិីថ្មីិជំ�ក្នុុ�ងការចាតី់ន្តែច្ចងល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងការពីប្រងីក្នុអាជីំវីក្នុម្ពុម 
- ផតល់ប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ�ឱ្យយបា�ប្រតឹីម្ពុប្រតីូវី ទ្វា�ងនេះពីលនេះវី� ទ�ហ�ក្នុម្ពុចី �ិងរយ�នេះពីលក្នុម្ពុចី 
- ផតល់ប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីក្នុុ�ងតីនៃម្ពុា�ម្ពុរម្ពុយ �ិងមា�លក្នុុ��ប្របក្នុួតីប្របន្តែជំង 
- ជំួយបនេះងើី�ក្នុប្រមិ្ពុតីជីំវីភាពី �ិងគ��ភាពីរ�់នេះ�ផ្លាៃ ល់ខ្លួាួ�/ប្រគួសារ  
- សាត ប់អូ�ពីីការប្រពីួយបារម្ពុៈ �ិងប្របតិីក្នុម្ពុមរប�់អូតិីថ្មីិជំ� តាម្ពុរយ�ការ�ៃង់ម្ពុតិីអូតិីថ្មីិជំ� 
- អូភិវីឌ្ឍឍផលិតីផល ន្តែដ្ឋល�ម្ពុប្រ�បតាម្ពុតីប្រម្ពុូវីការរប�់អូតិីថ្មីិជំ�



៣៩

សប្រម៉ាប់កម្មមករនិិង្ខេយាជូិត្ថុ 
- ផតល់ការប�ត� ះបណាត លក្នុសាង�ម្ពុតីាភាពី ជំ�ន្លាញវីជិាជ ជំីវី� 
- ផតល់ឱ្យកា�ការង្គារនេះ�មីៗគុាំ 
- បនេះងើីតីបរយិាកា�ការង្គារប្របក្នុបនេះ�យ��ខ្លួ�មាលភាពី �ិងផ្លា��ក្នុភាពី 
- នេះលីក្នុក្នុម្ពុុ�់ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌អាជីំវីក្នុម្ពុម/ ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌វីជិាជ ជំីវី�
- បនេះងើី�ការយល់ដឹ្ឋងអូ�ពីី ទ�ន្លា�់ផលប្របនេះយាជំ�៍ 
- នេះលីក្នុក្នុម្ពុុ�់តីមាា ភាពី �ិងវីបប�ម៌្ពុអូ��នេះ�ម្ពុភាពី 
- នេះលីក្នុតីនេះម្ពុើីង ��ច្ចរតិីភាពី ភាពីសាម្ពុញ្ចឹញ ការនៃច្ចុប្របឌិ្ឍតីបនេះងើីតីថ្មីមី ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី �ិងអាថ៌្មីក្នុ�បា�ងវីជិាជ ជំីវី� ជាគ��តីនៃម្ពុា�ុូល

សប្រម៉ាប់សហិគុម្មនិ៍  និិ�ស�ាម្ម 
- ជំួយបនេះងើីតីការង្គារ តាម្ពុរយ�ការនេះប្រជំី�នេះរ�ីប�គាលិក្នុ �ិងផតល់ប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ� �ប្រមាប់ការពីប្រងីក្នុម្ពុ�ខ្លួរបរ 
- នេះជំៀ�វ៉ាងការផតល់ប្របាក់្នុក្នុម្ពុចី ដ្ឋល់អាជំីវីក្នុម្ពុមខ្លួ��ច្ចាប់ ឬអាជីំវីក្នុម្ពុមហាម្ពុឃាតី់ 
- បង់ពី�ិ ន្តែដ្ឋលពាក្នុ់ពី័�ិជូំ�រដ្ឋឋ ប្របក្នុបនេះ�យទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវី �ិងតាម្ពុនេះពីលនេះវី�ក្នុ��តី់ 
- ចូ្ចលរមួ្ពុប្របយ�ទិប្របឆ្នាំ�ង�ឹងឧប្រកិ្នុដ្ឋឋក្នុម្ពុមហរិញ្ចឹញវីតីា� (ការ�ងល�យក្នុខ្លួើក្នុ់ ការនេះបាក្នុប�ា� �ិងហរិញ្ចឹញបបទ្វា�នេះភវីរក្នុម្ពុម) 
- នេះលីក្នុទឹក្នុចិ្ចតីតក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតីឱ្យយនេះ�ើីជាអូុក្នុ�ម័ប្រគចិ្ចតីតនេះ�ក្នុុ�ង�ក្នុម្ពុមភាពី�ហគម្ពុ�៍



៤០



៤1

ខ័. ការង្គារសបី�រសធម្ម៌
- ចូ្ចលរមួ្ពុបរចិាច គ ក្នុុ�ងការសាង�ង់ ���ង់អូគាំរនេះ�ក្នុុ�ងម្ពុ�ៃីរនេះពីទយ �ិងសា�នេះរៀ�
- បរចិាច គដ្ឋល់មូ្ពុល�ិ�ិ�ប្រមាប់ប្រទប្រទង់ម្ពុ�ៃីរនេះពីទយ
- នេះលីក្នុទឹក្នុចិ្ចតីតក្នុម្ពុមក្នុរ�ិនេះយាជំិតីឲ្យយចូ្ចលរមួ្ពុក្នុម្ពុមវី�ិីបរចិាច គ�ម្ពុ
- បរចិាច គដ្ឋល់ទីភុាក្នុ់ង្គារ�បប�រ��ម្ពុ៌ជាតិី �ិងអូ�តរជាតិី �ប្រមាប់ក្នុម្ពុមវី�ិីសាត រនេះប្រគាំះម្ពុហ�តរាយ�ម្ពុមជាតិី ក្នុម្ពុមវី�ិីអូភិរក្នុំ 
  �ិងអូភិវីឌ្ឍឍ�៍បរសិាា � ក្នុម្ពុមវី�ិី��ធ្លា�ទឹក្នុ �ិងក្នុម្ពុមវី�ិីសាត រនេះប្រគាំះម្ពុហ�តរាយ ។ល។
- ឧបតីាម្ពុៈការពីាបាល ន្តែថ្មីទ្វា���ខ្លួភាពី�ប្រមាប់ប្របជាពីលរដ្ឋឋ ន្តែដ្ឋលមា�ច្ច��ូលទ្វាប



៤២

គុ. វបីធម្ម៌ស�ាម្ម និិ�សកម្មមភាពីបរសុិានិ
- ចូ្ចលរមួ្ពុនេះលីក្នុក្នុមុ្ពុ�់�ក្នុម្ពុមភាពី វីបប�ម្ពុ៌-ប្របនៃពី�ីន្តែខ្លួមរ �ិងសា�ន្លា
- ចូ្ចលរមួ្ពុបរចិាច គ នេះដ្ឋីម្ពុបបី�នេះពីញក្នុងើះខាតីរប�់វីតីតអារាម្ពុ/ ប្រពីះវីហិារសា�ន្លា
- នេះលីក្នុក្នុម្ពុុ�់ការការពារបរសិាា ��ម្ពុមជាតិី ក្នុុ�ងច្ច�នេះណាម្ពុប�គាលិក្នុ



៤៣



៤៤

ម្លៃដ្ឋគុ�សហិការ

នៃដ្ឋគូទូទ្វាតី់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចី (Payment Service Partners)
�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ �ិង ប្រក្នុុម្ពុហូ�� ប្រទូមាះ �់�ី (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) បា��ហការនេះលីនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុម បង់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចី តាម្ពុរយ�

ភុាក្នុ់ង្គារប្រទូមាះ �់�ី។ ការ�ហការនេះ�ះ  �ឹងជំួយ�ប្រម្ពុួលដ្ឋល់អូតិីថ្មីិជំ�ទ្វា�ងអូ�់ កាតី់ប�ាយច្ច�ណាយ ក្នុុ�ងការនេះ�ើីដ្ឋ�នេះ�ីរ ប្រពីម្ពុទ្វា�ង
ទទួលបា��ូវី ភាពីង្គាយប្រ�ួល ឆ្នាំប់រហ័� �ិងឥតីគិតីនៃថ្មីា �ប្រមាប់ការបង់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីម្ពុក្នុ�ន្លាគាំរ តាម្ពុរយ�ភុាក់្នុង្គារប្រទូមាះ �់�ី
ទូទ្វា�ងប្របនេះទ� ន្តែដ្ឋលនេះ�ជំិតីនេះ�ក្នុអូុក្នុប�ផ�តី។

អាប្រ�័យដូ្ឋនេះច្ចុះ �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ �ូម្ពុនេះគាំរពីអូនេះញ្ចឹជ ីញអូតិីថ្មីិជំ�ទ្វា�ងអូ�់ចូ្ចលរមួ្ពុបង់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចី ចាប់ពីីនេះពីលនេះ�ះ
តីនេះ� នេះ�យឥតីគិតីនៃថ្មីា ។

 



៤៥

គឺ��នេះ�ដ្ឋល់�ីតីិជំ�ទ្វា�ងអូ�់ ន្តែដ្ឋលបា�នេះ�ើីការច្ច�ះនេះ�ម ះជាអូុក្នុន្តែ�ន្លា�រប�់�ន្លាគាំរ នេះ�យអូ��វីតីតប្រតឹីម្ពុប្រតីូវីជាអូុក្នុន្តែ�ន្លា�
ឥ�ទ្វា�ម្ពុក្នុភុាក្នុ់ង្គារទទួលប�ៃ�ក្នុរប�់�ន្លាគាំរ នេះ�យនេះ�ើីការន្តែ�ន្លា�ផតល់ពី័តី៌មា�បឋម្ពុ ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ�ឱ្យយសាា ល់ ចាប់អារម្ពុម�៍  �ិង
��ដ្ឋល់ការនេះប្របីប្របា�់នេះ�វ៉ាឥ�ទ្វា�រប�់�ន្លាគាំរ។

អូុក្នុន្តែ�ន្លា�ឥ�ទ្វា�ឯក្នុរាជំយ Loan Introducing Freelancer (LIF)

 

“ �ពីើនៃថ្មីៃខ្លួៀ� �បាទ មា�មាះ ��ី�នេះភាីង�ប្រមាប់ជំួល នេះ�ភូម្ពុិន្តែប្រពីក្នុថ្មីមី �ង្គាើ តី់ន្តែប្រពីក្នុថ្មីមី ខ្លួ�ឌ ច្ចារអូ�នេះ� 
រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ។ ខ្លួៀ� �បាទបា�សាា ល់ �ិងច្ច�ះកិ្នុច្ចចប្រពីម្ពុនេះប្រពីៀងនេះ�ើីជាអូុក្នុន្តែ�ន្លា�ឥ�ទ្វា�ឯក្នុរាជំយ     
ចាប់ពីីន្តែខ្លួម្ពុីន្លា ឆុ្នាំ �២០២០។ ការង្គារជាអូុក្នុន្តែ�ន្លា�ឥ�ទ្វា�ឯក្នុរាជំយ ពីិតីជាបនេះងើី�ច្ច��ូល
បន្តែ�ាម្ពុយាះ ងលែប្របនេះ�ីរ�ប្រមាប់ខ្លួៀ� �បាទ ទ�ៃឹម្ពុគុាំនេះ�ះផងន្តែដ្ឋរកិ្នុច្ចចការនេះ�ះគឺ ង្គាយៗន្តែម្ពុ�ន្តែទ� នេះ�យ
ប្រគាំ�ន់្តែតីផតលព់ីត័ីម៌ា�ក្នុម្ពុចបីឋម្ពុប្រតួី�ៗ ជូំ�នេះ�បងបែូ� ម្ពុតិីតភក្នុត ិ ឬអុូក្នុន្តែដ្ឋលក្នុ�ពី�ងន្តែ�ើងរក្នុក្នុម្ពុច ី រឯី
ដ្ឋ�នេះ�ីរការក្នុម្ពុចីលម្ពុែិតីខាង�ន្លាគាំរ  គឺជាអូុក្នុនេះឆ្លាីយតីបជាម្ពុួយអូតិីថ្មីិជំ�នេះ�យផ្លាៃ ល់។ អូរគ�� 
�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ ន្តែដ្ឋលបា�បនេះងើីតីឲ្យយមា�នេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមម្ពុួយនេះ�ះនេះ�ងី។ 

ទេលាក ទេស័ន្ត ទេស័ឿន្ត
 អូកកែណនាំឥណទាន្តឯករាជ្យ

៤៥

 អូុក្នុន្តែ�ន្លា�ឥ�ទ្វា�ឯក្នុរាជំយ



៤៦

ពា�ិជំជក្នុរនៃដ្ឋគូ (Merchants)
គឺ��នេះ�ដ្ឋល់ពា�ិជំជក្នុរលក្នុ់យា�យ�ត   ន្តែដ្ឋលរមួ្ពុ�ហការជាម្ពុួយ�ន្លាគាំរ ក្នុុ�ងការន្តែ�ន្លា�ផតល់ ពី័តី៌ មា�បឋម្ពុ  ជូំ�អូតិីថ្មីិជំ� 

ឱ្យយសាា ល់ ចាប់អារម្ពុម�៍ �ិង��ដ្ឋល់ការនេះប្របីប្របា�់នេះ�វ៉ាឥ�ទ្វា�យា�យ�តរប�់�ន្លាគាំរ។

 

“ ខ្លួៀ� �បាទ គឺជាមាច �់ឃាា �ងទិញ �ិងលក្នុ់រថ្មីយ�តនេះ�ម ះ ឃាា �ងនេះទពីផ�68 AUTO CAR មា�
អា�យ�ឋ �នេះ�ផៃះ២៣៨BCD ផាូវី1៨២ �ង្គាើ តី់ផារនេះដ្ឋបះូទី1 ខ្លួ�ឌ ទួលនេះគាំក្នុ រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ។ 
ខ្លួៀ� �បាទបា�សាា ល់ �ិង�ប្រម្ពុច្ចចិ្ចតីតកាា យជាពា�ិជំជក្នុរនៃដ្ឋគូជាមួ្ពុយ�ន្លាគាំរ ដូ្ឋ�នេះពីញ។ ការ
�ហការនេះ�ះ ខ្លួៀ� ��នេះងើតីនេះឃញីថាអូតិីថ្មីិជំ�នេះគាំលនេះ�រប�់ខ្លួៀ� �កា�់ន្តែតីទទួលឱ្យកា�ច្ច�នេះ�ញ �ិង
លក្នុុខ្លួ�ឌ ពីិនេះ��ដ៏្ឋ�ម្ពុបូរន្តែបប។ នេះលី�ពីីនេះ�ះបញ្ញាា  ន្តែដ្ឋលខ្លួៀ� �បាទធ្លាា ប់បា�ជំួបប្របទះ មា�ដូ្ឋច្ចជា
ការង្គារទូទ្វាតី់ រតី់ឯក្នុសារ គឺប្រតីូវីបា��ន្លាគាំរជំួយនេះ�ះប្រសាយយាះ ងលែប្របនេះ�ីរ នេះប្រពាះ�ន្លាគាំរផតល់ 
នេះ�វ៉ានេះលីការង្គារទូទ្វាតី់សាច្ច់ប្របាក្នុ់បា�ភាា ម្ពុៗ �ិងរតី់ការឯក្នុសារនេះផំងៗជូំ�អូតិីថ្មីិជំ�រប�់ខ្លួៀ� � 
�ិងខ្លួៀ� �បាទបា�យាះ ងនេះលឿ�រហ័�ទ្វា�់ចិ្ចតីត។ ខ្លួៀ� �បាទពីិតីជាមា�ភាពីរកី្នុរាយជាខាា �ងច្ច�នេះពាះការ
�ហការនេះ�ះ នេះប្រពាះអូតីថិ្មីជិំ�រប�់ខ្លួៀ� �បាទ ក្នុទ៏ទួលអូតីាប្របនេះយាជំ�៍យាះ ងនេះប្រច្ច�ីពីីក្នុម្ពុចទីញិរថ្មីយ�ត រឯី  
ខ្លួៀ� �បាទក្នុ៏អូ�់បារម្ពុៈអូ�ពីីការទូទ្វាតី់សាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងរតី់ការឯក្នុសារន្លាន្លា។”

ទេលាកហុុល វិុត្ថាា្ 
ពាណិជជករម្លៃដគូ 

៤៦

ពា�ិជំជក្នុរនៃដ្ឋគូ 



៤៧

របាយការណ៍៍សុានិភាពីហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៤៧



៤៨

ង្ខេសចកិីរាយការណ៍៍ង្ខេលើសវនិកម្មមម្លៃនិរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

ម្ពុតិីនេះយាបល់ម្ពុតិីនេះយាបល់

នេះយងីខ្លួៀ� �បា�នេះ�ើី�វី�ក្នុម្ពុមនេះ�នេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់ �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�កាតី់ថា (“�ន្លាគាំរ”) រមួ្ពុមា� របាយការ�៍
សាា �ភាពីហរិញ្ចឹញវីតីា�ន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1 ប្រពីម្ពុទ្វា�ងរបាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតី  �ិងច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ របាយការ�៍បន្តែប្រម្ពុបប្រម្ពុួល
មូ្ពុល�� �ិងរបាយការ�៍ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ប្រមាប់ច្ច�ងការយិបរនិេះច្ចិទនេះ�ះ    ប្រពីម្ពុទ្វា�ងនេះ�ច្ចក្នុតី�នេះងុបនៃ�នេះគាំលការ�៍គ�នេះ�យយ��ខា�់ៗ �ិង
ក្នុ��តី់�មាា ល់នេះផំងៗនេះទៀតី ន្តែដ្ឋលមា�បង្គាា ញចាប់ពីីទ�ពី័រទី 1០ ដ្ឋល់ ៤៤។

តាម្ពុម្ពុតិីនេះយាបល់រប�់នេះយីងខ្លួៀ� � របាយការ�៍ហិរញ្ចឹញវីតីា�បង្គាា ញ�ូវីទិដ្ឋឋភាពីពិីតី �ិងប្រតីឹម្ពុប្រតីូវីនៃ�សាា �ភាពីហិរញ្ចឹញវីតីា� រប�់ �ន្លាគាំរន្លា                                
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1 ប្រពីម្ពុទ្វា�ងលទិផលនៃ�ប្របតិីបតីតិការអាជំីវីក្នុម្ពុម �ិងសាា �ភាពីល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់រប�់ �ន្លាគាំរ�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនេះ�ះ 
នេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ�តង់�ររបាយការ�៍ទ្វាក្នុ់ទង�ឹងហរិញ្ចឹញវីតីា�អូ�តរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា �ិងនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា�រប�់ �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា។

មូ្ពុល�ឋ �ក្នុុ�ងការបនេះញ្ចឹច ញម្ពុតិីនេះយាបល់មូ្ពុល�ឋ �ក្នុុ�ងការបនេះញ្ចឹច ញម្ពុតិីនេះយាបល់

នេះយងីខ្លួៀ� �បា�នេះ�ើ�ីវី�ក្នុម្ពុមនេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ�តង�់រ�វី�ក្នុម្ពុមអូ�តរជាតីនិៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា (“�.�.អូ.ក្នុ”)។ កាតីពីើកិ្នុច្ចចរប�់នេះយងីខ្លួៀ� �បា�នេះ�ើតីាម្ពុ�តង�់រ 
ប្រតីវូីបា�ពី�៌ន្លាបន្តែ�ាម្ពុកុ្នុ�ងក្នុថាខ្លួ�ឌ  ទ��ួលខ្លួ��ប្រតូីវីរប��់វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយនេះលីការនេះ�ើ�ីវី�ក្នុម្ពុម របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� នៃ�របាយការ�៍រប�់នេះយងីខ្លួៀ� �។ 
នេះយងីខ្លួៀ� �នេះជំឿជាក់្នុថា ភ�ត�តាង�វី�ក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលនេះយងីខ្លួៀ� �ប្របមូ្ពុលបា�មា�ភាពីប្រគប់ប្រគាំ� ់�ងិ�ម្ពុប្រ�ប�ប្រមាប់ជាមូ្ពុល�ឋ �កុ្នុ�ងការបនេះញ្ចឹចញម្ពុតិីរប�ន់េះយងីខ្លួៀ� �។

ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីឯក្នុរាជំយភាពី �ិងប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីឯក្នុរាជំយភាពី �ិងប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌

នេះយងីខ្លួៀ� �មា�ភាពីឯក្នុរាជំយពីី�ន្លាគាំរប្រ�បតាម្ពុ ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌�ប្រមាប់គ�នេះ�យយក្នុរជំ�ន្លាញ �ិង�វី�ក្នុរ នៃ�វីទិាសាា �គ�នេះ�យយក្នុរសាធ្លារ�� 
�ិង�វី�ក្នុរក្នុម្ពុុ�ជា (“ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌”) �ិងប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌អូ�តរជាតិី �ប្រមាប់គ�នេះ�យយក្នុរ ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌ �ប្រមាប់គ�នេះ�យយក្នុរជំ�ន្លាញអូ�តរជាតិី 
(រមួ្ពុទ្វា�ង�តង់�រឯក្នុរាជំយអូ�តរជាតិី) (“ប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌ IESBA”) នេះហយីនេះយងីបា�ប�នេះពីញ�ូវីការទទួលខ្លួ��ប្រតីូវី ខាង�ីល�ម្ពុ៌នេះផំងនេះទៀតីរប�់នេះយងី 
នេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌ �ិងប្រក្នុម្ពុ�ីល�ម្ពុ៌ IESBA។

ពី័តី៌មា�នេះប្រ�ពីីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិងរបាយការ�៍រប�់�វី�ក្នុរពី័តី៌មា�នេះប្រ�ពីីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិងរបាយការ�៍រប�់�វី�ក្នុរ

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលរប�់�ន្លាគាំរ មា�ទទួលខ្លួ��ប្រតីូវី�ូវីពី័តី៌មា�នេះផំងនេះទៀតី។ ពី័តី៌មា�នេះផំងៗរមួ្ពុពី័តី៌មា� ន្តែដ្ឋលមា�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍រប�់
ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល   បះ�ន្តែ�តមិ្ពុ�រមួ្ពុបញ្ចឹចូ ល�ូវីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ   �ិងរបាយការ�៍រប�់�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយនេះយងីខ្លួៀ� �នេះទ។

តាម្ពុម្ពុតិីនេះយាបល់រប�់នេះយងីខ្លួៀ� � របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ម្ពុិ�រមួ្ពុបញ្ចឹចូ លពី័តី៌មា�នេះផំងៗ នេះហយីនេះយងីមិ្ពុ�បា�បង្គាា ញពីីទប្រម្ពុង់នៃ�ការ
��ុិ�ឋ �នេះលីការធ្លាន្លាណាម្ពុួយនេះ�យី។

ទ្វាក្នុ់ទងជាម្ពុួយ�ឹងការនេះ�ើី�វី�ក្នុម្ពុមរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ នេះយងីខ្លួៀ� �មា�កាតីពីើកិ្នុច្ចចក្នុុ�ងការអា�ពី័តី៌មា�    នេះផំងៗ �ិងពិីចារណាថា
នេះតីីពី័តី៌មា�នេះផំងៗ មា�ភាពីមិ្ពុ�ប្រ�បគុាំជាសារវី�ត ជាម្ពុួយរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ឬការយល់ដឹ្ឋងរប�់នេះយងីខ្លួៀ� � ទទួលបា�ពីី�វី�ក្នុម្ពុម 
នេះបីម្ពុិ�ដូ្ឋនេះចុាះនេះទ នេះលច្ចនេះ�ងីមា�ក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�ត។

ប្រប�ិ�នេះបីន្តែផែក្នុនេះលីការង្គារ ន្តែដ្ឋលនេះយងីខ្លួៀ� �បា�អូ��វីតីត ប្រប�ិ�នេះបីនេះយងីខ្លួៀ� ���ិុ�ឋ �ថាមា�ក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�តនេះលីពី័តី៌មា�នេះផំងៗ នេះយងីខ្លួៀ� �តីប្រម្ពុូវីឱ្យយ
រាយការ�៍ពីីការពីិតី បះ�ន្តែ�តនេះយងីខ្លួៀ� �ម្ពុិ�មា�អូើីនេះដ្ឋីម្ពុបរីាយការ�៍ក្នុុ�ងក្នុរ�ីនេះ�ះនេះទ។ 

ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីរប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីរប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�

ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល ជាអូុក្នុទទួលការខ្លួ��ប្រតីូវីក្នុុ�ងការនេះរៀបច្ច�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� ន្តែដ្ឋលបង្គាា ញ�ូវីទិដ្ឋឋភាពីពិីតី �ិងប្រតីឹម្ពុប្រតីូវីនេះ�យ អូ��នេះ�ម្ពុ
នេះ�តាម្ពុ�តង់�ររបាយការ�៍ទ្វាក្នុ់ទង�ឹងហរិញ្ចឹញវីតីា�អូ�តរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា �ិងនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា�រប�់�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា។ ការរក្នុា�ូវីប្របពី័�ិ
ប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃក្នុុ�ង��ខា�់ៗ ន្តែដ្ឋលប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលក្នុ��តី់ថាមា�ភាពីចា�បាច្ច់ក្នុុ�ងការនេះរៀបច្ច�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� នេះអាយនេះជំៀ�ផ�តីពីីក្នុ�ហ��ឆ្លាងជា
សារវី�ត ន្តែដ្ឋលបណាត លម្ពុក្នុពីីការន្តែក្នុាងប�ា� ឬការភ័�តប្រច្ច��។

ក្នុុ�ងការនេះរៀបច្ច�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល មា�ភារកិ្នុច្ចចនេះ�ើីការវ៉ាយតីនៃម្ពុាពីីលទិផលនៃ�      �ម្ពុតីាភាពីរប�់�ន្លាគាំរក្នុុ�ង
ការប�ត�ិរ�តភាពី ការ�តីប្រតី�ង ដូ្ឋច្ចន្តែដ្ឋលមា�បញ្ញាា ទ្វាក្នុ់ទងនេះ��ឹងការប�ត�ិរ�តភាពី �ិងការនេះប្របីប្របា�់មូ្ពុល�ឋ ��ិរ�តភាពីគ�នេះ�យយ ល�ះប្រតាន្តែតី
ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលមា�ប��ងរ ��យ�ន្លាគាំរ  ឬបញ្ចឹឈប់ប្របតិីបតីតិការ ឬម្ពុិ�មា�ជំនេះប្រមី្ពុ�ប្របាក្នុដ្ឋណាម្ពុួយ បះ�ន្តែ�តប្រតីូវីន្តែតីនេះ�ើីដូ្ឋនេះច្ចុះ។



៤៩

ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីរប�់�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយនេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�ទ��ួលខ្លួ��ប្រតីូវីរប�់�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយនេះលីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�

នេះគាំលប��ងរប�់នេះយងីខ្លួៀ� � គឺនេះដ្ឋីម្ពុបទីទួលបា�អូ��ះអូ�ណាងយាះ ង�ម្ពុនេះហតី�ផល ថានេះតីីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�ពី��មា�ក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�ត
ន្តែដ្ឋលបណាត លម្ពុក្នុពីីការន្តែក្នុាងប�ា� ឬការភ័�តប្រច្ច�� �ិងនេះច្ចញ�ូវីរបាយការ�៍រប�់�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយ ន្តែដ្ឋលមា�ការបនេះញ្ចឹចញម្ពុតិីនេះយាបល់រប�់នេះយងីខ្លួៀ� �។ 
អូ��ះអូ�ណាងយាះ ង�ម្ពុនេះហតី�ផល គឺជាអូ��ះអូ�ណាងក្នុប្រមិ្ពុតីខ្លួុ�់ បះ�ន្តែ�តមិ្ពុ�អាច្ចធ្លាន្លាថាម្ពុតិីនេះយាបល់រប�់�វី�ក្នុម្ពុមអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ�តង់�រ
�វី�ក្នុម្ពុមអូ�តរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា ន្តែតីងន្តែតីការពារ�ូវីក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�ត នេះ�នេះពីលនេះក្នុីតីមា�នេះ�ងីនេះន្លាះនេះទ។ ភាពីខ្លួ��ឆ្លាង ន្តែដ្ឋលបណាត លម្ពុក្នុពីីការន្តែក្នុាងប�ា� 
ឬការភ័�តប្រច្ច�� ប្រតីូវីបា�ពីិចារណាថាជាក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�ត ប្រប�ិ�នេះបីជាលក្នុុ��ម្ពុួយៗ ឬជាលក្នុុ��រមួ្ពុផត� � អាច្ចមា�ឥទិិពីលនេះលីការ�នេះប្រម្ពុច្ចចិ្ចតីត
នេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចចរប�់អូុក្នុនេះប្របីប្របា�់នេះលីមូ្ពុល�ឋ �នៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។

ជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ��វី�ក្នុម្ពុមអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ �.�.អូ.ក្នុ នេះយងីខ្លួៀ� �អូ��វីតីតការវី�ិិច្ចិ័យនេះ�យជំ�ន្លាញវីជិាជ ជំីវី� �ិងរក្នុាបា��ូវីការ�ងំយ័នេះ�យជំ�ន្លាញ
វីជិាជ ជីំវី�តាម្ពុរយ�ការនេះ�ើី�វី�ក្នុម្ពុម។ នេះយងីបា�នេះ�ើី៖

• ក្នុ��តី់ �ិងការវ៉ាយតីនៃម្ពុាហា�ិភ័យក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�តនៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ថានេះតីីការន្តែក្នុាងប�ា� ឬការភ័�តប្រច្ច�� 
នេះរៀបច្ច�  �ងិអូ��វីតីតតាម្ពុ�ីតីវិី�ិ�ីវី�ក្នុម្ពុមអាច្ចនេះឆ្លាយីតីបនេះ��ឹងហា�ភិយ័ទ្វា�ងនេះន្លាះ �ងិទទួលបា��ូវីភ�ត�តាង�វី�ក្នុម្ពុមប្រគបប់្រគាំ� ់�ងិ�ម្ពុប្រ�ប
នេះដ្ឋមី្ពុបផីតល�ូ់វីមូ្ពុល�ឋ �កុ្នុ�ងការបនេះញ្ចឹចញម្ពុតិីនេះយាបលរ់ប�ន់េះយងីខ្លួៀ� �។ ហា�ភិយ័នៃ�ការម្ពុ�ិរក្នុនេះឃញីក្នុ�ហ��ឆ្លាងជាសារវី�ត ជាលទិផលបណាត ល
ម្ពុក្នុពីីការន្តែក្នុាងប�ា�នេះប្រចី្ច�ជាងការភ័�តប្រច្ច��នេះ�យសារន្តែតីការន្តែក្នុាងប�ា�អាច្ចពាក់្នុពី័�ិ�ឹងការឃ�បឃតិីគុាំ ការលួច្ចប�ា� ការល�បនេះចាល
នេះ�យនេះច្ចតីន្លា ការបក្នុប្រសាយខ្លួ�� ឬការបដិ្ឋនេះ��នៃ�ការប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃក្នុុ�ង។

• ន្តែ�ើងយល់ពីីការប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃក្នុុ�ងន្តែដ្ឋលពាក្នុ់ពី័�ិនេះ��ឹងការនេះ�ើី�វី�ក្នុម្ពុម នេះដ្ឋីម្ពុបនីេះរៀបច្ច��ីតីិវី�ិី�វី�ក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលប្រតីឹម្ពុប្រតីូវីនេះ�តាម្ពុសាា �ភាពី 
បះ�ន្តែ�តមិ្ពុ�ន្តែម្ពុ�ក្នុុ�ងនេះគាំលប��ងនៃ�ការបង្គាា ញម្ពុតិីនេះយាបល់នេះលីប្រប�ិទិិភាពីនៃ�ការប្រតីួតីពិី�ិតីយនៃផៃក្នុុ�ងរប�់�ន្លាគាំរនេះន្លាះនេះទ។

• វ៉ាយតីនៃម្ពុា�ូវីភាពី�ម្ពុប្រ�បនៃ�នេះគាំល�នេះយាបាយគ�នេះ�យយ ន្តែដ្ឋលបា�អូ��វីតីត �ិងភាពី�ម្ពុនេះហតី�ផលនៃ�ការបាះ �់សាម �គ�នេះ�យយ 
ប្រពីម្ពុទ្វា�ងក្នុ��តី់បង្គាា ញ ន្តែដ្ឋលពាក្នុ់ពី័�ិន្តែដ្ឋលបា�នេះរៀបច្ច�នេះ�យប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល។

• នេះ�ើីនេះ�ច្ចក្នុតី��ុិ�ឋ �នេះលីភាពី�ម្ពុប្រ�បនៃ�មូ្ពុល�ឋ ��ិរ�តរភាពីនៃ�គ�នេះ�យយ ន្តែដ្ឋលគ��ប្រគប់ប្រគងនេះប្របីប្របា�់ �ិងន្តែផែក្នុនេះលីភ�ត�តាង
�វី�ក្នុម្ពុមន្តែដ្ឋលទទួលបា� ថានេះតីីមា�ភាពីជាសារវី�តមិ្ពុ�មា�ច្ចា�់��់ ន្តែដ្ឋលទ្វាក្នុ់ទងនេះ��ឹងប្រពីឹតីតិការ�៍ ឬលក្នុុខ្លួ�ឌ ន្តែដ្ឋលអាច្ច
�ងំយ័ខាា �ងនេះលី�ម្ពុតីាភាពីរប�់�ន្លាគាំរក្នុុ�ងការប�ត�ិរ�តរភាពី។ ប្រប�ិ�នេះបីនេះយងីខ្លួៀ� ���ុិ�ឋ �ថា ភាពីមិ្ពុ�មា�ច្ចា�់��់ជាសារវី�ត
ម្ពុួយនេះក្នុីតីនេះ�ងី នេះយងីខ្លួៀ� �ប្រតីូវីបា�ទ្វាម្ពុទ្វារការយក្នុចិ្ចតីតទ�ក្នុ�ក្នុ់នេះ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយរប�់នេះយងីខ្លួៀ� � ភាជ ប់�ឹងការបង្គាា ញ
នេះ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ឬនេះបីការបង្គាា ញន្តែបបនេះ�ះគឺម្ពុិ�ប្រគប់ប្រគាំ�់ នេះន្លាះម្ពុតិីនេះយាបល់រប�់នេះយងីខ្លួៀ� ��ឹងន្តែក្នុន្តែប្រប។ ការ
��ុិ�ឋ �រប�់នេះយងីខ្លួៀ� � គឺន្តែផែក្នុនេះលីភ�ត�តាង�វី�ក្នុម្ពុម ន្តែដ្ឋលទទួលបា�រហូតីដ្ឋល់នៃថ្មីៃនេះច្ចញរបាយការ�៍�វី�ក្នុម្ពុមរប�់នេះយងីខ្លួៀ� �។ បះ�ន្តែ�តប្រពឹីតីតិ
ការ�៍ ឬលក្នុុខ្លួ�ឌ ន្លានេះពីលអូន្លាគតីអាច្ច�ឹងបងើឱ្យយ�ន្លាគាំរបញ្ចឹឈប់�ូវី�ិរ�តភាពីនៃ�ដ្ឋ�នេះ�ីរការអាជំីវីក្នុម្ពុមបា�។

• វ៉ាយតីនៃម្ពុានេះលីភាពីប្រគប់ប្រគាំ�់នៃ�ការបង្គាា ញ រច្ចន្លា�ម្ពុុ័�ិ �ិងមាតិីកាទូនេះ�នេះ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ រមួ្ពុមា�ក្នុ��តី់
បង្គាា ញពី័តី៌មា� ថានេះតីីរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរបង្គាា ញពីីប្របតីិបតីតិការមូ្ពុល�ឋ � �ិងប្រពីឹតីតិការ�៍នេះ�ក្នុុ�ងលក្នុុខ្លួ�ឌ ម្ពុួយន្តែដ្ឋល
បង្គាា ញពីីទិដ្ឋឋភាពី�ម្ពុប្រ�បន្តែដ្ឋរ ឬនេះទ។

នេះយងីខ្លួៀ� �ទ្វាក់្នុទងជាមួ្ពុយប្រក្នុមុ្ពុប្របកឹ្នុាភិបាលពាក់្នុពី�ិ័�ឹងបញ្ញាា ដ្ឋនៃទនេះទៀតីក៏្នុដូ្ឋច្ចជា វីសិាលភាពីន្តែដ្ឋលបា�នេះប្រគាំងទ�ក្នុ �ងិការក្នុ��ត់ីនេះពីលនេះវី�នៃ�ការនេះ�ើី 
�វី�ក្នុម្ពុម �ងិការន្តែ�ើងរក្នុបញ្ញាា �វី�ក្នុម្ពុម��ខា�់ៗ រមួ្ពុមា�ក្នុងើះខាតីនេះលីប្របពី�ិ័ប្រតីតួីពិី�តិីយនៃផៃកុ្នុ�ង ន្តែដ្ឋលបា�រក្នុនេះឃញីកុ្នុ�ងក្នុ���ងនេះពីលនេះ�ើ�ីវី�ក្នុម្ពុមរប�ន់េះយងីខ្លួៀ� �។

បញ្ញាា នេះផំងៗបញ្ញាា នេះផំងៗ
របាយការ�៍នេះ�ះប្រតីូវីបា�នេះ�ើីនេះ�ងី �ប្រមាប់ភាគទ��ិក្នុរប�់�ន្លាគាំរន្តែតីបះ�នេះណាណ ះ។ នេះយងីខ្លួៀ� �ម្ពុិ�ទទួលខ្លួ��ប្រតីូវី ច្ច�នេះពាះខ្លួាឹម្ពុសារនៃ�របាយការ�៍នេះ�ះ 

�ប្រមាប់ប�គាលនេះផំងនេះទៀតីនេះ�យី។

បូី ឌ្ឍី អូូ (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) លីម្ពុី�ីតី 
រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ 
ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុម្ពុុ�ជា
នៃថ្មីៃទី២៩ ន្តែខ្លួមី្ពុន្លា ឆុ្នាំ�២០២២



៥០

របាយការណ៍៍សុានិភាពីហិរិញ្ញញវត្ថុុ�
ន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1ន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1
          ក្នុ��តី់                        ២០២1                                 ២០២០          ក្នុ��តី់                        ២០២1                                 ២០២០
         �មាា ល់ ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ         �មាា ល់ ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម 
   
សាច្ច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ្ឋ               ៥              ២1៦.1៨៥               ៨៨០.៧៣៨              1៤០.២៨៨ 
�ម្ពុតី�លយនេះ��ន្លាគាំរជាតីិនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា                  ៦          1.២៩៣.៩៣៩            ៥.២៧1.៥០៧          1.២៩៣.២៨៥ 
�ម្ពុតី�លយនេះ��ន្លាគាំរនេះផំងៗ                          ៧           ២.៦៨1.០11          1០.៩២២.៤៣៩                 ៦.០៩៥.៩៩៣ 
ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                          ៨        ៣៨.៤៥1.៩៥៤        1៥៦.៦៥៣.២៦1                ២៩.៥០២.៤០1 
គ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗ                          ៩              ៥០៦.៣៦០              ២.០៦២.៩11                     ៣៦៦.1៩៦
ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមពី�ិពី�ា                                    1០                  -                      -       ៥1.៩1០
ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ           11   1៥៨.៧៤៤                ៦៤៦.៧២៣              1៣៥.៧៨1 
ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមអូរូបី             1២      11.៣៤០        ៤៦.1៩៩     1៤.៩៩០
�ិទិិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម            1៣      ៨៥.០៥៤                ៣៤៦.៥1០             1០៣.២៩៣ 
      
ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម�រ�បប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម�រ�ប              ៤៣.៤០៤.៥៨៧       1៧៦.៨៣០.២៨៨       ៣៧.៧០៤.1៣៧
      
ប��� ល �ិងមូ្ពុល��     ប��� ល �ិងមូ្ពុល��     
ប��� លប��� ល     
ក្នុម្ពុចី               1៤       ២៤.៧៩២.1៨៨       1០1.០០៣.៣៧៤                1៩.៤២៤.៦៩៨ 
គ��ីប្រតីូវីបង់នេះផំងៗ            1៥   ៤៤៦.៩៤៨              1.៨២០.៨៦៦                      ៥០០.៣៨៩
ច្ច��ូលពី�ា             1៦   ២៩៥.៤1៥              1.២០៣.៥២1             ២៥៩.៥៦៣
ប��� លភតិី��ា            1៣      ៩២.២៥០               ៣៧៥.៨២៧                1០៨.៨២៩ 
ប��� លពី�ិពី�ា                         1០      1៦.០៤1       ៦៥.៣៥1                 -
ពី�ិនេះលីប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញប្រតីូវីបង់                                   ៤០.០1៨               1៦៣.០៣៣             ២៣២.1៤៨
      
ប��� ល�រ�បប��� ល�រ�ប                                                 ២៥.៦៨២.៨៦០        1០៤.៦៣1.៩៧២                ២០.៥២៥.៦២៧
      
មូ្ពុល��មូ្ពុល��     
នេះដី្ឋម្ពុទ��              1៧        1៨.០០០.០០០         ៧៣.៣៣២.០០០        1៨.០០០.០០០ 
ទ��បប្រម្ពុុងតាម្ពុច្ចាប់             1៨              ៨1៤.០៥៧              ៣.៣1៦.៤៦៨                       ៥០៧.៥1៥
ខាតីបងារ                          (1.០៩២.៣៣០)         (៤.៤៥០.1៥២)               (1.៣២៩.០០៥)
      
មូ្ពុល���រ�បមូ្ពុល���រ�ប                         1៧.៧២1.៧២៧           ៧២.1៩៨.៣1៦                 1៧.1៧៨.៥1០
      
ប��� ល �ិងមូ្ពុល���រ�បប��� ល �ិងមូ្ពុល���រ�ប            ៤៣.៤០៤.៥៨៧      1៧៦.៨៣០.២៨៨               ៣៧.៧០៤.1៣៧

ក្នុ��តី់�មាា ល់ដូ្ឋច្ចមា�ភាជ ប់ជាម្ពុួយ គឺជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។



៥1

របាយការណ៍៍ច�ង្ខេណ៍ញ ឬខាត្ថុ និិ�ច�ណ៍� លលម្មអិត្ថុង្ខេ�ស�ៗ
�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1

             ក្នុ��តី់                          ២០២1                                ២០២០             ក្នុ��តី់                          ២០២1                                ២០២០
            �មាា ល់      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            គិតីជាពា�់នេះរៀល             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            �មាា ល់      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            គិតីជាពា�់នេះរៀល             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
      
ច្ច��ូលការប្របាក្នុ់                1៩   ៤.1៩២.៩៧៧           1៧.០៨២.1៨៨           ២.៧៩៨.1៥៩
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់                 ២០      (1.៧៣០.៦២៧)         (៧.០៥០.៥៧៤)          (1.០៣៣.០៩៨)
      
ច្ច��ូលការប្របាក្នុ់��ទិ                                           ២.៤៦២.៣៥០           1០.០៣1.៦1៤               1.៧៦៥.០៦1
      
ការន្តែប្របប្រតីលប់នៃ�ឱ្យ�ភាពី�ប្រមាប់ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                        -                    -      ៩.០៩៥
ឱ្យ�ភាពី�ប្រមាប់ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                            ៨      (1២.០៨២)   (៤៩.២២២)                -
ច្ច��ូលប្របតិីបតីតិការនេះផំងៗ                                       ២1               ៣០៥.៦1៦             1.២៤៥.០៨០         1.៤៦៦.៣៨៨ 
ច្ច�ណាយប�គាលិក្នុ                                                   ២២        (1.៤៤៣.1០៦)         (៥.៨៧៩.២1៤)          (1.៣០៧.៧៩៤)
ច្ច�ណាយរ �ល�់                                                   ២៣        (៨៧.៤៨៧)            (៣៥៦.៤២២)           (1៧1.៨៦៨)
ច្ច�ណាយទូនេះ� �ិងច្ច�ណាយរដ្ឋឋបាល                          ២៤           (៥៣៩.1៤៦)         (២.1៩៦.៤៨1)            (៤៤1.៤០០)
      
ប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញម្ពុ��បង់ពី�ិ              ៦៨៦.1៤៥             ២.៧៩៥.៣៥៥               1.៣1៩.៤៨២
ច្ច�ណាយពី�ិ               ២៥   (1៤២.៩២៨)            (៥៨២.២៨៩)         (២២៥.៥៥1)
       
ច្ច�នេះ�ញ��ទិ�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទ                                 ៥៤៣.២1៧            ២.២1៣.០៦៦              1.០៩៣.៩៣1
      
ច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ បន្លាៃ ប់ពីីគិតីពី�ិរចួ្ច                           -                    -                -
      
ច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ�រ�បការយិបរនិេះច្ចិទ                                   ៥៤៣.២1៧             ២.២1៣.០៦៦             1.០៩៣.៩៣1

ក្នុ��តី់�មាា ល់ដូ្ឋច្ចមា�ភាជ ប់ជាម្ពុួយ គឺជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។



៥២

របាយការណ៍៍បកែប្រម្មបប្រម្មួលម្ម�លធនិ
�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1
                          ទ��បប្រម្ពុុងតាម្ពុ                          ទ��បប្រម្ពុុងតាម្ពុ      
                          នេះដី្ឋម្ពុទ��       ច្ចាប់     ខាតីបងារ          �រ�ប                          នេះដី្ឋម្ពុទ��       ច្ចាប់     ខាតីបងារ          �រ�ប
      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
        
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា  ឆុ្នាំ �២០២០          1៥.០០០.០០០        ២៥០.២៣៨    (២.1៦៥.៦៥៩)    1៣.០៨៤.៥៧៩ �ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា  ឆុ្នាំ �២០២០          1៥.០០០.០០០        ២៥០.២៣៨    (២.1៦៥.៦៥៩)    1៣.០៨៤.៥៧៩ 
ច្ច�នេះ�ញក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                
តី�ណាងឱ្យយច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ�រ�ប                 -               -        1.០៩៣.៩៣1      1.០៩៣.៩៣1
        
ប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុ       
ការនេះផៃរពីីប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីនេះ�នេះដ្ឋីម្ពុទ��                         ៣.០០០.០០០            -                 -       ៣.០០០.០០០ 
ការនេះផៃរនេះ�ទ��បប្រម្ពុុងតាម្ពុច្ចាប់                                -           ២៥៧.២៧៧      (២៥៧.២៧៧)   -   
        
ប្របតិីបតីតិការ�រ�បជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុ                                      ៣.០០០.០០០       ២៥៧.២៧៧      (២៥៧.២៧៧)       ៣.០០០.០០០ 
        
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ � ២០២០           1៨.០០០.០០០        ៥០៧.៥1៥    (1.៣២៩.០០៥)     1៧.1៧៨.៥1០�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ � ២០២០           1៨.០០០.០០០        ៥០៧.៥1៥    (1.៣២៩.០០៥)     1៧.1៧៨.៥1០
        
ច្ច�នេះ�ញក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                 
តី�ណាងឱ្យយច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ�រ�ប                               -           -           ៥៤៣.២1៧           ៥៤៣.២1៧
        
ប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុ       
ការនេះផៃរនេះ�ទ��បប្រម្ពុុងតាម្ពុច្ចាប់
តី�ណាងឱ្យយប្របតិីបតីតិការ�រ�បជាម្ពុួយភាគទ��ិក្នុ                                       -        ៣០៦.៥៤២        (៣០៦.៥៤២)    -
        
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ � ២០២1          1៨.០០០.០០០        ៨1៤.០៥៧   (1.០៩២.៣៣០)   1៧.៧២1.៧២៧�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ � ២០២1          1៨.០០០.០០០        ៨1៤.០៥៧   (1.០៩២.៣៣០)   1៧.៧២1.៧២៧
        
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                  ៧៣.៣៣២.០០០     ៣.៣1៦.៤៦៨    (៤.៤៥០.1៥២)   ៧២.1៩៨.៣1៦

ក្នុ��តី់�មាា ល់ដូ្ឋច្ចមា�ភាជ ប់ជាម្ពុួយ គឺជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។



៥៣

របាយការណ៍៍ល�ហិ�រសាច់ប្របាក់
�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ប្រមាប់ការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1
                                   ក្នុ��តី់                         ២០២1                    ២០២០   ក្នុ��តី់                         ២០២1                    ២០២០
                              �មាា ល់        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                              �មាា ល់        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីប្របតិីបតីតិការល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីប្របតិីបតីតិការ     

ប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញម្ពុ��បង់ពី�ិ                                                    ៦៨៦.1៤៥            ២.៧៩៥.៣៥៥     1.៣1៩.៤៨២

�ិយត័ីក្នុម្ពុម៖     

រ �ល�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមអូរូបី                     1២                ៣.៦៥០     1៤.៨៧០              ៣.២៧០

រ �ល�់ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ        11              ៦៥.៥៩៨              ២៦៧.២៤៦           ៧៤.៤៨០ 

រ �ល�់�ិទិិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម                    1៣             1៨.២៣៩                 ៧៤.៣០៦    ៩៤.11៨

ការល�បនេះចាលការទទួលសាា ល់ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ �ិងបរកុិារ                                       -                          -           1៣.០៦២   

ច្ច�ណាយហរិញ្ចឹញបបទ្វា�                     ៧.1២1     ២៩.០11            11.៧៨០ 

ច្ច��ូលការប្របាក្នុ់                                                                           (២៥.៤៣៧)          (1០៣.៦៣០)   -

ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់          ២០      1.៧៣០.៦២៧           ៧.០៥០.៥៧៤     1.០៣៣.០៩៨ 

ឱ្យ�ភាពី/(ការន្តែប្របប្រតីលប់នៃ�)ឱ្យ�ភាពីនេះលីឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�        ៨             1២.០៨២                 ៤៩.២២២           (៩.០៩៥)

ច្ច��ូលប្របតិីបតីតិការម្ពុ��នេះពីលបន្តែប្រម្ពុបប្រម្ពុួលនេះដី្ឋម្ពុទ��បងើិល                     ២.៤៩៨.០២៥        1០.1៧៦.៩៥៤      ២.៥៤០.1៩៥

បន្តែប្រម្ពុបប្រម្ពុួលនេះដី្ឋម្ពុទ��បងើិល៖     

ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                                                           (៨.៩៦1.៦៣៥)    (៣៦.៥០៩.៧០1) (11.1៣៤.៨៣1)

គ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗ                                                             (1៤០.៨៧៥)         (៥៧៣.៩២៤)     (11៤.៩1៨)

គ��ីប្រតូីវីបង់នេះផំងៗ                                                               (៧០.៧៤៦)          (២៨៨.២1៩)        ៥៦៧.៧៦៧

ច្ច��ូលពី�ារ                                                                               ៣៥.៨៥២               1៤៦.០៦1                  -

សាច្ច់ប្របាក្នុ់នេះប្របីក្នុុ�ង�ក្នុម្ពុមភាពីប្របតិីបតីតិការ                                           (៦.៦៣៩.៣៧៩)    (២៧.០៤៨.៨២៩) (៨.1៤1.៧៨៧)

ពី�ិន្តែដ្ឋលបា�បង់             (២៦៧.1០៧)        (1.០៨៨.1៩៤)     (11០.11៨)

ការប្របាក់្នុបា�បង់                      (1.៧1៣.៣២២)       (៦.៩៨០.០៧៤)  (1.០៨៥.៥៤៨)

ប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់តាម្ពុច្ចាប់                                                                              -                  -      (៤៤៥.៨០០)

សាច្ច់ប្របាក់្នុ��ទិនេះប្របីកុ្នុ�ង�ក្នុម្ពុមភាពីប្របតិីបតីតិការ                                    (៨.៦1៩.៨០៨)    (៣៥.11៧.០៩៧) (៩.៧៨៣.២៥៣)

ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីវី�ិិនេះយាគល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីវី�ិិនេះយាគ      

ការទិញប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ                               11          (៨៨.៥៦1)            (៣៦០.៧៩៨)       (២០.៦៣៨)

ការទិញប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមអូរូបី         1២                            -                  -        (1៨.២៦០)   

ការប្របាក្នុ់បា�ទទួល                   ២៦.1៤៨               1០៦.៥២៧                 -

សាច្ច់ប្របាក់្នុ��ទិនេះប្របីកុ្នុ�ង�ក្នុម្ពុមភាពីវី�ិិនេះយាគ                                     (៦២.៤1៣)         (២៥៤.២៧1)        (៣៨.៨៩៨)

ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីហរិញ្ចឹញបបទ្វា�ល�ហូរសាច្ច់ប្របាក្នុ់ពីី�ក្នុម្ពុមភាពីហរិញ្ចឹញបបទ្វា�

សាច្ច់ប្របាក់្នុទទួលបា�ពីីក្នុម្ពុចី                                                          1០.៣៧៤.៨៣៤       ៤២.២៦៧.០៧៣   1២.៤៩៤.៦៨២ 

ការបង់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចី                                 (៥.០០៧.៣៤៤)    (២០.៣៩៩.៩1៩)                        - 

ការទូទ្វាតី់ប��� លភតិី��ា                     1៣            (២៣.៧០០)             (៩៦.៥៥៤)     (1០៨.៤០០)

សាច្ច់ប្របាក្នុ់��ទិពីី�ក្នុម្ពុមភាពីហរិញ្ចឹញបបទ្វា�                                             ៥.៣៤៣.៧៩០       ២1.៧៧០.៦០០  1២.៣៨៦.២៨២ 

(តី�ហយ)/ក្នុ�នេះ�ី� ��ទិនៃ�សាច្ច់ប្របាក់្នុ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុល (តី�ហយ)/ក្នុ�នេះ�ី� ��ទិនៃ�សាច្ច់ប្របាក់្នុ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុល                           (៣.៣៣៨.៤៣1)    (1៣.៦០០.៧៦៨)     ២.៥៦៤.1៣1 

សាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុលនេះ�នេះដី្ឋម្ពុការយិបរនិេះច្ចិទសាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុលនេះ�នេះដី្ឋម្ពុការយិបរនិេះច្ចិទ                        ៦.២៧៩.៥៦៦       ២៥.៥៨២.៩៥២     ៣.៧1៥.៤៣៥ 

សាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុលនេះ�ច្ច�ងការយិបរនិេះច្ចិទសាច្ច់ប្របាក្នុ់ �ិងសាច្ច់ប្របាក្នុ់�ម្ពុមូ្ពុលនេះ�ច្ច�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                     ២.៩៤1.1៣៥         11.៩៨២.1៨៤     ៦.២៧៩.៥៦៦ 

ក្នុ��តី់�មាា ល់ដូ្ឋច្ចមា�ភាជ ប់ជាម្ពុួយ គឺជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។



៥៤

ក�ណ៍ត្ថុ់សម៉ាា លង់្ខេលើរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1

១.  ពី័ត្ថុ៌ម៉ានិអ៊ឹ�ពីីប្រគុ��សុានិ
�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ នេះ�កាតី់ថា (“�ន្លាគាំរ”) ជាប្រគឹះសាា �ម្ពុហាជំ�ទទួលខ្លួ��ប្រតីូវីមា�ក្នុប្រមិ្ពុតី នៃ�ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុម្ពុុ�ជា។ 

�ន្លាគាំរ បា�ទទួលអាជាៀ ប័�ណពីី�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា (“NBC”) នេះដ្ឋមី្ពុបនីេះ�ើអីាជំវីីក្នុម្ពុមជា�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ�នេះ�នៃថ្មីៃទ1ី ន្តែខ្លួម្ពុថិ្មី�ន្លា ឆុ្នាំ �២០០៧។  នេះ�នៃថ្មីៃទ៦ី 
ន្តែខ្លួក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ�២០11 �ន្លាគាំរបា�ទទួលអាជាៀ ប័�ណពីី�ន្លាគាំរជាតីនិៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជានេះដ្ឋមី្ពុបនីេះ�ើអីាជំវីីក្នុម្ពុមជា�ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ចាប់ពីនីៃថ្មីៃទ1ី ន្តែខ្លួក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ�២០11។ 

�ន្លាគាំរមា�ទីសុាក្នុ់ការ នេះ�ផៃះនេះលខ្លួ នេះអូ�២-២1 �ិងនេះអូ�២-២២ ផាូវីហាលដឺ្ឋនេះហាា ល(២1៧) �ង្គាើ តី់វ៉ាលវីង់ ខ្លួ�ឌ ៧ម្ពុក្នុរា រាជំធ្លា�ីភុ�នេះពីញ 
ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុម្ពុុ�ជា។

នេះ�នៃថ្មីៃទី1៧ ន្តែខ្លួម្ពុិថ្មី�ន្លា ឆុ្នាំ �២០២1 �ន្លាគាំរបា�បតូរន្លាម្ពុក្នុរ�៍រប�់ខ្លួាួ�ពីី �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� នេះខ្លួម្ពុខូ្លួ ម្ពុ.ក្នុ ម្ពុក្នុជា �ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� ដូ្ឋ�នេះពីញ ម្ពុ.ក្នុ។
របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប�់�ន្លាគាំរ ប្រតីូវីបា�បង្គាា ញជាប្របាក្នុ់ដ្ឋ��ា អានេះម្ពុរកិ្នុ (“US$”) ន្តែដ្ឋលជារូបិយប័�ណនេះគាំល រប�់�ន្លាគាំរ។

របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះប្រតីូវីបា�អូ��ម្ពុ័តីឱ្យយនេះច្ចញផាយ នេះ�យប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាលនេះ�នៃថ្មីៃទី២៩ ន្តែខ្លួមី្ពុន្លា  ឆុ្នាំ �២០២២។

២. សកម្មមភាពីចម្មី�
�ក្នុម្ពុមភាពីច្ចម្ពុបងរប�់ �ន្លាគាំរ គឺការនេះ�ើីប្របតីិបតីតិការអាជីំវីក្នុម្ពុមនេះលី�ក្នុម្ពុមភាពីឥ�ទ្វា� ក្នុុ�ងនេះន្លាះរមួ្ពុមា�កិ្នុច្ចច��ាជំួលធ្លាន្លា �ិងកិ្នុច្ចច��ាខ្លួចីប្របាក្នុ់ 
នេះ�ក្នុុ�ងប្របនេះទ�ក្នុម្ពុុ�ជា។ ពី��មា�ការផ្លាា �់ បតូរជាសារវី�ត�ប្រមាប់�ក្នុម្ពុមភាពីអាជីំវីក្នុម្ពុមច្ចម្ពុបងរប�់�ន្លាគាំរក្នុុ�ងក្នុ���ងការយិបរនិេះច្ចិទនេះ�ះនេះទ។

៣. ម្ម�លដាឋ និម្លៃនិការង្ខេរៀបច�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�
របាយការ�៍ហិរញ្ចឹញវីតីា� រប�់�ន្លាគាំរប្រតូីវីបា�នេះរៀបច្ច�នេះ�ីងអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ�តង់�របាយការ�៍ទ្វាក់្នុទង�ឹងហិរញ្ចឹញវីតីា�អូ�តរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា 
(“�.រ.ហ.អូ.ក្នុ”) ន្តែដ្ឋលបា�នេះច្ចញផាយនេះ�យ ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាគ�នេះ�យយជាតិីនៃ�ប្រក្នុ�ួងនេះ�ដ្ឋឋកិ្នុច្ចច �ិងហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិងនេះគាំលការ�៍ន្តែ�ន្លា�រប�់
�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការនេះរៀបច្ច�   �ិងការបង្គាា ញរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�។

៤.  ង្ខេគាលការណ៍៍គុណ៍ង្ខេនិយយស�ខានិ់ៗ
នេះគាំល�នេះយាបាយគ�នេះ�យយន្តែដ្ឋលបា�អូ��វីតីតគ ឺប្រ�បតាម្ពុឆុ្នាំ�ហរិញ្ចឹញវីតីា�ម្ពុ�� នេះលកី្នុន្តែលងន្តែតីផលបះះពាល់នៃ�ការអូ��ម័្ពុតីវីនិេះសា��ក្នុម្ពុមថ្មីមចី្ច�នេះពាះ �.រ.ហ.អូ.ក្នុ 
កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �ហរិញ្ចឹញវីតីា�។ �.រ.ហ.អូ.ក្នុ ថ្មីម ីន្តែដ្ឋលប្រតីវូីបា�អូ��វីតីត នេះ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំ �ហរិញ្ចឹញវីតីា�ប្រតីវូីបា�បង្គាា ញនេះ�កុ្នុ�ងក្នុ��ត់ី�មាា លទ់ ី៣០ នៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�។

�ន្លាគាំរ បា�អូ��វីតីតម្ពុ���ូវីវីនិេះសា��ក្នុម្ពុមនេះលី  �.រ.ហ.អូ.ក្នុ 1៦   ការជំួល�ម្ពុបទ្វា�ទ្វាក្នុ់ទង�ឹងកូ្នុវីដិ្ឋ-1៩ នេះលី�ពីីនៃថ្មីៃទី៣០ ន្តែខ្លួម្ពុិថ្មី�ន្លា ឆុ្នាំ �២០២1  
(វីនិេះសា��ក្នុម្ពុមនេះលី �.រ.ហ.អូ.ក្នុ 1៦)   នេះ�ក្នុុ�ងឆុ្នាំ �ហរិញ្ចឹញវីតីា�បច្ចច�បប�ុ  �ិងបា�នេះប្រជំី�នេះរ�ីនេះប្របីវី�ិីសាស្រ្ត�តជាក្នុ់ន្តែ�តង នេះដ្ឋីម្ពុបអីូ��វីតីតនេះលី�ម្ពុបទ្វា�ទ្វាក្នុ់ទង
�ឹងការជំួល ន្តែដ្ឋលមា�លក្នុុ�� �ិងកាល�នេះទ��ប្រ�នេះដ្ឋៀងគុាំ។

របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�រប��់ន្លាគាំរប្រតូីវីបា�នេះរៀបច្ច�នេះ�ងី នេះ�យនេះប្របបី្របា�វ់ី�ិសីាស្រ្ត�ត��មតីនៃថ្មីានេះដ្ឋមី្ពុនេះលកី្នុន្តែលង�ូវីអូើ ី ន្តែដ្ឋលបា�បញ្ញាជ ក់្នុកុ្នុ�ងរបាយការ�៍
ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះ�ះ។

អូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុតីប្រម្ពុូវីការរប�់�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា រាល់គ��ីប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម ប��� ល ច្ច��ូល �ិងច្ច�ណាយ ន្តែដ្ឋលនេះប្របីរូបិយប័�ណបរនេះទ�
នេះ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍ន្លាដ្ឋ�ណាច្ច់ឆុ្នាំ � ប្រតីូវីបា�បន្តែម្ពុាងនេះ�ជារូបិយប័�ណជាតិី គិតីជាពា�់នេះរៀល (“គិតីជាពា�់នេះរៀល”) នេះ�យនេះប្របីប្របា�់អូប្រតាបតូរប្របាក្នុ់ជា
ផាូវីការ ន្តែដ្ឋលនេះច្ចញផាយនេះ�យ �ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា ន្លាការយិបរនិេះច្ចិទនៃថ្មីៃនេះច្ចញរបាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�នេះន្លាះន្តែដ្ឋល 1ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ = ៤.០៧៤នេះរៀល 
(២០២០៖ 1ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ = ៤.០៤៥ នេះរៀល)។ ការបន្តែម្ពុាងរបូយិប�័ណនេះ�ះ ម្ពុ�ិប្រតីវូីបា�យក្នុម្ពុក្នុបក្នុប្រសាយជាអូ��ះអូ�ណាងថា  ប្របាក្នុដ់្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   
តី�ណាងឱ្យយ ឬប្រតីូវីបា�បតូរនេះ�ជាប្របាក្នុ់នេះរៀលន្តែខ្លួមរ តាម្ពុអូប្រតាបតូរប្របាក្នុ់នេះ�ះ ឬអូប្រតាបតូរប្របាក្នុ់ដ្ឋ៏នៃទនេះទៀតីនេះទ។



៥៥

៥. សាច់ប្របាក់កំ��ម្លៃដ្ឋ 
               ២០២1                                 ២០២០              ២០២1                                 ២០២០
                    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ      គិតីជាពា�់នេះរៀល            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ      គិតីជាពា�់នេះរៀល            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
សាច្ច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ្ឋ        ២1៦.1៨៥        ៨៨០.៧៣៨             1៤០.២៨៨  

ក្នុ) សាច្ច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ្ឋ ប្រតីូវីបា�ចាតី់ថុាក្នុ់ជា ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមហរិញ្ចឹញវីតីា� វ៉ា�់ន្តែវីងតាម្ពុតីនៃម្ពុារ �ល�់។
ខ្លួ) ការ�តីប្រតី�ងទប្រម្ពុង់រូបិយប័�ណនៃ�សាច្ច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ្ឋមា�ដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖
               ២០២1                                    ២០២០              ២០២1                                    ២០២០
                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                 1៥២.២៦២         ៦២០.៣1៦                ៨២.៣៣៦ 
ន្តែខ្លួមរនេះរៀលន្តែខ្លួមរនេះរៀល                        ៦៣.៩២៣         ២៦០.៤២២    ៥៧.៩៥២ 
     

           ២1៦.1៨៥         ៨៨០.៧៣៨              1៤០.២៨៨ 

៦.  សម្មត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនិកម្ម័�ជា
               ២០២1                                  ២០២០២០២1                                  ២០២០
                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ     គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ     គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់តាម្ពុច្ចាប់                 1.២៥០.០០០      ៥.០៩២.៥០០          1.២៥០.០០០ 
គ��ីច្ចរ�ិ                       ៤៣.៩៣៩         1៧៩.០០៧    ៤៣.២៨៥ 

     
                  1.២៩៣.៩៣៩           ៥.២៧1.៥០៧         1.២៩៣.២៨៥ 

ក្នុ)�ម្ពុតី�លយនេះ��ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុមុ្ពុ�ជា ប្រតីវូីបា�ចាតីថុ់ាក្នុជ់ាប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមហរិញ្ចឹញវីតីា�វ៉ា�់ន្តែវីងតាម្ពុតីនៃម្ពុារ �ល�់។ អូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុច្ចាប់�តពីីបី្រគះឹសាា ��ន្លាគាំរ 
�ិងហរិញ្ចឹញវីតីា� �ម្ពុតី�លយនេះ��ន្លាគាំរជាតីិនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា ជាទ��បប្រម្ពុុងរក្នុាទ�ក្នុ �ិងប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់ ប្រតីូវីរក្នុាទ�ក្នុនេះ��ន្លាគាំរជាតិី។
ខ្លួ)ប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់តាម្ពុច្ចាប់
    (i)  ប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់ធ្លាន្លានេះលីនេះដ្ឋីម្ពុទ��
 អូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុប្របកា�នេះលខ្លួ�៧ ០៦ ២០៨ ច្ច�ះន្តែថ្មីៃទី1៣ ន្តែខ្លួក្នុញ្ញាញ  ឆុ្នាំ �២០០៦ �តីពីីវីនិេះសា��ក្នុម្ពុម នេះលីមាប្រតា៩ �ិងមាប្រតា1៣ នៃ�ប្របកា�នេះលខ្លួ

�៧-០០-០៥ នេះលីការផតល់អាជាៀ ប័�ណនៃ��ន្លាគាំរឯក្នុនេះទ� តីប្រម្ពុូវីឱ្យយ�ន្លាគាំរក្នុាទ�ក្នុប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់តាម្ពុច្ចាប់ន្តែដ្ឋលនេះ�មី�ឹង ៥% នៃ�នេះដី្ឋម្ពុទ��បា�
បង់រប�់ខ្លួាួ�នេះ�ក្នុុ�ងគ��ី អូចិ្ចនៃស្រ្ត�តយន៍េះ��ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា។ ប្របាក្នុ់តីម្ពុើល់នេះ�ះមិ្ពុ�អាច្ចនេះប្របីប្របា�់ក្នុុ�ងប្របតិីបតីតិការប្របចា�នៃថ្មីៃរប�់�ន្លាគាំរ
នេះន្លាះនេះទ នេះហយី�ឹងប្រតីូវីបងើិលឱ្យយ�ន្លាគាំរវីញិ នេះ�នេះពីលន្តែដ្ឋល�ន្លាគាំរ�ម័ប្រគចិ្ចតីតបញ្ចឹឈប់ប្របតិីបតីតិការ អាជីំវីក្នុម្ពុមរប�់ខ្លួាួ�នេះ�ក្នុុ�ងប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុ
ក្នុម្ពុុ�ជា។

   (ii)  ប្របាក្នុ់បប្រម្ពុុងកាតីពីើកិ្នុច្ចច
 អូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុប្របកា�នេះលខ្លួ�៧ ០២០ ២៣០ ច្ច�ះនៃថ្មីៃទី1៣ ន្តែខ្លួម្ពុីន្លា ឆុ្នាំ�២០២០ �ិងនៃថ្មីៃទី២៩ ន្តែខ្លួ�ីហា ឆុ្នាំ�២០1៨  តីប្រម្ពុូវីឱ្យយ�ន្លាគាំរតីម្ពុើល់

ប្របាក្នុ់បប្រម្ពុុងកាតីពីើកិ្នុច្ចចនៃ�ប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញី   �ិងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីជាម្ពុ�យម្ពុប្របចា�នៃថ្មីៃនេះ��ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា នេះ�មី�ឹង ៧% (២០២០៖ ៧%) ច្ច�នេះពាះ
រូបិយប័�ណជាតិី �ិង៧% (២០២០៖ ៧%) ច្ច�នេះពាះរូបិយប័�ណបរនេះទ�។



៥៦

៧. សម្មត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារង្ខេ�ស�ៗ
                         ២០២1                                 ២០២០                         ២០២1                                 ២០២០
                                                                           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
�ន្លាគាំរ នេះអូ��ីលី� ភីអូិល��ី                                                  ៤៣៨.៩៨៥          1.៧៨៨.៤២៥              ៤០០.២៣៧ 
�ន្លាគាំរវីឌ្ឍឍ�� អា��ី ច្ច�កាតី់                                                     ២៥៥.៨៨០          1.០៤២.៤៥៦                  -
ប្រគឹះសាា �មី្ពុប្រក្នុូហរិញ្ចឹញវីតីា� អូប្រម្ពុឹតី                                               1.1៧៨.៥៤៥          ៤.៨០1.៣៩២             ៨៩៧.1០៩ 
សាជំីវីក្នុម្ពុម�ន្លាគាំរ កានេះថ្មី យូនៃ��ីតី (ក្នុម្ពុុ�ជា) ច្ច�កាតី់                              ៦៤០        ២.៦០៧    1៩.០០៨ 
�ន្លាគាំរពា�ិជំចក្នុម្ពុមនេះប្រ�ប្របនេះទ� នៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា                         ៤៩០.៩៦៧           ២.០០០.២០០               1៦៩.៤៨៤ 
អូិលអូូអូិល��ី (នេះខ្លួម្ពុបូឌា) ភីអូិល��ី                                                 ៤៤           1៧៩              ៤៨ 
�ន្លាគាំរ ភុ�នេះពីញ ពា�ិជំជ ម្ពុ.ក្នុ                                                  ៣1៥.៩៥០           1.២៨៧.1៨០                 ៤.៦1០.1០៧ 
     
             ២.៦៨1.០11       1០.៩២២.៤៣៩           ៦.០៩៥.៩៩៣ 
៨.ឥណ៍ទានិង្ខេ�អ៊ឹត្ថុិ�ិជូនិ
              ២០២1                                ២០២០              ២០២1                                ២០២០
               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                     គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                     គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

     
ឥ�ទ្វា�ប�គាល                      ៣៨.០៣៧.៥៦០               1៥៤.៩៦៥.០២០              ២៩.០៨៣.៩៧៧ 
ឥ�ទ្វា�ប្រក្នុុម្ពុហូ��                            ៤1៩.1៦០                    1.៧០៧.៦៥៨              ៤1៩.1៦០
ឱ្យ�ភាពី�ប្រមាប់ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                           (៤.៧៦៦)            (1៩.៤1៧)                 (៧៣៦)

     
            ៣៨.៤៥1.៩៥៤               1៥៦.៦៥៣.២៦1               ២៩.៥០២.៤០1

��វីធិ្លា���ការខាតីបង់ឥ�ទ្វា�ន្តែដ្ឋលរ �ពឹីងទ�ក្នុរយ�នេះពីលន្តែវីង �ប្រមាប់ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�មា�ដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖ 
                                  ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី២ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី២              ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី៣ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី៣  
                    Lifetime ECL                                Lifetime ECL            Lifetime ECLLifetime ECL
                      ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី1ដ្ឋ�ណាក្នុ់កាលទី1           គាំម �ឥ�ទ្វា�                គាំម �ឥ�ទ្វា�     មា�ឥ�ទ្វា�មា�ឥ�ទ្វា�
                      1២-month ECL 1២-month ECL ឱ្យ�ភាពី         ឱ្យ�ភាពី             ឱ្យ�ភាពី         ឱ្យ�ភាពី             ឱ្យ�ភាពីឱ្យ�ភាពី                          �រ�ប                          �រ�ប
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1   
តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយដ្ឋ�ល (ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ)       ៣៧.៦៨៦.៦៨៤           1៧៧.២៨៩       ៥៩២.៧៤៧         ៣៨.៤៥៦.៧២០
ឱ្យ�ភាពី (ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ)                                             (២.២៥០)             (៧)                      -                (២.២៥៧)

    
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០   
តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយដ្ឋ�ល (ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ)      ២៨.៩០៧.២៦០   1៥៥.៦២៣          ៤៤០.២៥៤        ២៩.៥០៣.1៣៧

ឱ្យ�ភាពី (ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ)                     (៧២០)                  -                  (1៦)        (៧៣៦)



៥៧

៩. គុណ៍និីប្រត្ថុូវទូទូួលង្ខេ�ស�ៗ
              ២០២1                               ២០២០             ២០២1                               ២០២០
                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
គ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗគ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗ    
ការប្របាក្នុ់ប្រតីូវីទទួល                               ៣1២.៥៧០            1.២៧៣.៤1០             ២០០.៧៨៨
ប�នេះរប្របទ្វា�          ២៨.៦៩០         11៦.៨៨៣                ២៨.៣៩៥ 
គ��ីទទួលនេះផំងៗ         ៤២.៤៥៥         1៧២.៩៦២    ៣៩.០1៨ 

    
គ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗ�រ�បគ��ីប្រតីូវីទទួលនេះផំងៗ�រ�ប                             ៣៨៣.៧1៥     1.៥៦៣.២៥៥             ២៦៨.២០1
     
ការទូទ្វាតី់ម្ពុ��                   1២២.៦៤៥         ៤៩៩.៦៥៦    ៩៧.៩៩៥ 
     
                      ៥០៦.៣៦០    ២.០៦២.៩11             ៣៦៦.1៩៦
១០. ប�ណ៍� ល/(ប្រទូពីយសកម្មម)ពីនិធពីនិា
�មា�ធ្លាតី� �ិងបន្តែប្រម្ពុបប្រម្ពុួលគ��ីពី�ិពី�ារមា�ដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖
                              ទទួលសាា ល់ក្នុុ�ងទទួលសាា ល់ក្នុុ�ង          
                                                            គិតីប្រតីឹម្ពុ         គិតីប្រតីឹម្ពុ         របាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតីរបាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតី                                គិតីប្រតីឹម្ពុ                                 គិតីប្រតីឹម្ពុ 
             នៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ �២០២1                (ក្នុ��ត់ី�មាា ល់ទី២៥)        នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ូុ ឆុ្នាំ �២០២1             នៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ �២០២1                (ក្នុ��ត់ី�មាា ល់ទី២៥)        នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ូុ ឆុ្នាំ �២០២1
                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

   
ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ      (៧.៧២1)                         (៤.៩៧០)           (1២.៦៩1)
ភាពីខ្លួ��គុាំ��ទពិីកីារបតូររបូយិប�័ណន្តែដ្ឋលម្ពុ�ិទ្វា�ទ់ទលួសាា ល ់   (២.៩៣៧)                             ៦.៨៨៥                   ៣.៩៤៨ 
ច្ច�ណាយ��វីធិ្លា���នេះលីឥ�ទ្វា�       (៨.៤៩៨)                          ៦៨.៣11                ៥៩.៨1៣ 
ច្ច��ូលមិ្ពុ�ទទួលសាា ល់     (៥1.៩1៣)              (៧.1៧០)           (៥៩.០៨៣)
ការទូទ្វាតី់ម្ពុ��          1៩.1៥៩                              ៤.៨៩៥                ២៤.០៥៤ 
   
       (៥1.៩1០)                          ៦៧.៩៥1                1៦.០៤1 
   
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                          (២11.៤៨1)                      ២៧៦.៨៣២                ៦៥.៣៥1 
                            ទទួលសាា ល់ក្នុុ�ងទទួលសាា ល់ក្នុុ�ង          
                                                            គិតីប្រតីឹម្ពុ         គិតីប្រតីឹម្ពុ         របាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតីរបាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតី                                គិតីប្រតីឹម្ពុ                                 គិតីប្រតីឹម្ពុ 
             នៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០                (ក្នុ��តី់�មាា ល់ទី២៥)       នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០             នៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០                (ក្នុ��តី់�មាា ល់ទី២៥)       នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០
                                          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

   
ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ                                ៣.៧២៨                       (11.៤៤៩)              (៧.៧២1) 
ភាពីខ្លួ��គុាំ��ទិពីីការបតូររូបិយប័�ណន្តែដ្ឋលមិ្ពុ�ទ្វា�់ទទួលសាា ល់       1.៦1៨                          (៤.៥៥៥)               (២.៩៣៧) 
ច្ច�ណាយ��វីធិ្លា���នេះលីឥ�ទ្វា�                                           -                         (៨.៤៩៨)               (៨.៤៩៨)
ច្ច��ូលមិ្ពុ�ទទួលសាា ល់                                       (៣1.៨៣1)                      (២០.០៨២)            (៥1.៩1៣)
ការទូទ្វាតី់ម្ពុ��                                                        1៧.៨៦៩                            1.២៩០                              1៩.1៥៩
   
                                                                    (៨.៦1៦)                     (៤៣.២៩៤)                         (៥1.៩1០)



៥៨

១១. ប្រទូពីយសម្មីត្ថុិិ ង្ខេរា�ចប្រក និិ�បរកិាេ រ
                            នេះប្រគឿង�ង្គាា រមឹ្ពុ               ការសាង�ង់                            នេះប្រគឿង�ង្គាា រមឹ្ពុ               ការសាង�ង់
                       ន្តែក្នុលម្ពុែអាគាំរ        យា�យ�ិ   �ិងបរកុិារភាជ ប់         ក្នុ�ពីយូទ័រ   ក្នុ�ពី�ងដ្ឋ�នេះ�ីរការ            �រ�ប                       ន្តែក្នុលម្ពុែអាគាំរ        យា�យ�ិ   �ិងបរកុិារភាជ ប់         ក្នុ�ពីយូទ័រ   ក្នុ�ពី�ងដ្ឋ�នេះ�ីរការ            �រ�ប
                                              ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                              ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ    ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
នៃថ្មីានេះដី្ឋម្ពុ     នៃថ្មីានេះដី្ឋម្ពុ     
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០        1២1.២២៨       ៣៩.1៦០       ៤៤.៧៥៣     11០.០០៥                    -     ៣1៥.1៤៦ 
ការទិញបន្តែ�ាម្ពុ         ៨២០       -   1៧.០៩៦          ២.៧២២           -  ២០.៦៣៨ 

      
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០         1២២.០៤៨      ៣៩.1៦០   ៦1.៨៤៩    11២.៧២៧                    -     ៣៣៥.៧៨៤
ការទិញបន្តែ�ាម្ពុ                                                  -      ២៦.៣០០     1.៥២៨          ៦.៣៥៨      ៥៤.៣៧៥   ៨៨.៥៦1 

      
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1         1២២.០៤៨       ៦៥.៤៦០     ៦៣.៣៧៧      11៩.០៨៥      ៥៤.៣៧៥     ៤២៤.៣៤៥ 1២២.០៤៨       ៦៥.៤៦០     ៦៣.៣៧៧      11៩.០៨៥      ៥៤.៣៧៥     ៤២៤.៣៤៥ 

      
រ �ល�់បងាររ �ល�់បងារ     
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០           ៣២.1៣1       11.៩៤៤   ៣០.1៩៩       ៥1.២៤៩                   -      1២៥.៥២៣ 
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                        ៣២.២៤៥         ៧.៨៤៨     ៨.២៦៤       ២៦.1២៣                   -     ៧៤.៤៨០ 

      
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០           ៦៤.៣៧៦       1៩.៧៩២       ៣៨.៤៦៣      ៧៧.៣៧២                   -      ២០០.០០៣ 
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                         1៩.០៥៦     1២.០៣៣      ៨.៤៦៩       ២៦.០៤០                   -     ៦៥.៥៩៨ 

      
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1           ៨៣.៤៣២      ៣1.៨២៥       ៤៦.៩៣២    1០៣.៤1២ ៨៣.៤៣២      ៣1.៨២៥       ៤៦.៩៣២    1០៣.៤1២             --       ២៦៥.៦០1 ២៦៥.៦០1 

តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ     តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ     
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1             ៣៨.៦1៦    ៣៣.៦៣៥       1៦.៤៤៥        1៥.៦៧៣      ៥៤.៣៧៥      1៥៨.៧៤៤ �ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1             ៣៨.៦1៦    ៣៣.៦៣៥       1៦.៤៤៥        1៥.៦៧៣      ៥៤.៣៧៥      1៥៨.៧៤៤ 

      
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                  1៥៧.៣២២   1៣៧.០២៩        ៦៦.៩៩៦       ៦៣.៨៥២   ២២1.៥២៤      ៦៤៦.៧២៣ 

      
�ម្ពុតី�លយន្លានៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០             ៥៧.៦៧២      1៩.៣៦៨      ២៣.៣៨៦       ៣៥.៣៥៥                    -     1៣៥.៧៨1 



៥៩

១២. ប្រទូពីសកម្មមអ៊ឹរ �បី
                       ក្នុម្ពុមវី�ិីក្នុ��ពីយូទ័រ                       ក្នុម្ពុមវី�ិីក្នុ��ពីយូទ័រ
                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
នៃថ្មីានេះដី្ឋម្ពុនៃថ្មីានេះដី្ឋម្ពុ
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០/ នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០/ នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០/ នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០/ នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1      1៨.២៦០

រ �ល�់បងាររ �ល�់បងារ 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០            -
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ              ៣.២៧០
 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០             ៣.២៧០
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ               ៣.៦៥០
 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1              ៦.៩២០

 
តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយតីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1           11.៣៤០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1           11.៣៤០

 
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                          ៤៦.1៩៩

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០           1៤.៩៩០



៦០

១៣.ភិត្ថុិសនិា
�ន្លាគាំរជាភតិីក្នុ��ន្លាគាំរជាភតិីក្នុ�

�ិទិិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម�ិទិិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម
តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ                     អូគាំរតីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ                     អូគាំរ
                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០                     1៩៧.៤11
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                     (៩៤.11៨)

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០                   1០៣.២៩៣
រ �ល�់ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                    (1៨.២៣៩)

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1                       ៨៥.០៥៤៨៥.០៥៤

 
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                   ៣៤៦.៥1០

 
ប��� លភតិី��ាប��� លភតិី��ា
តីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ                    អូគាំរតីនៃម្ពុាពិីតីគ�នេះ�យយ                    អូគាំរ
                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា ឆុ្នាំ�២០២០                     ២០៥.៤៤៩
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់                            11.៧៨០ 
ការទូទ្វាត់ីប��� លភតីិ��ា                              (1០៨.៤០០)

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០                     1០៨.៨២៩
ច្ច�ណាយការប្របាក់្នុ                             ៧.1២1 
ការទូទ្វាត់ីប��� លភតីិ��ា                                  (២៣.៧០០)

 
�ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1           ៩២.២៥០ �ម្ពុតី�លយនៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២1           ៩២.២៥០ 

 
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                  ៣៧៥.៨២៧



៦1

(*) ខាងនេះប្រកាម្ពុនេះ�ះជាច្ច��ួ�ន្តែដ្ឋលបា�ទទួលសាា ល់នេះ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ ឬខាតី៖
                                                                                                           ២០២1                   ២០២០                                                                                                           ២០២1                   ២០២០
                                                                                       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   គិតីជាពា�់នេះរៀល              ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   គិតីជាពា�់នេះរៀល              ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

    
ច្ច�ណាយរ �ល�់នៃ��ិទិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម                          1៨.២៣៩          ៧៤.៣០៦    ៩៤.11៨
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់នេះលីប��� លភតិី��ា (រមួ្ពុបញ្ចឹចូ លក្នុុ�ងច្ច�ណាយរដ្ឋឋបាល)   ៧.1២1           ២៩.០11    11.៧៨០ 
ច្ច�ណាយការជំួលរយ�នេះពីលខ្លួាី (រមួ្ពុបញ្ចឹចូ លក្នុុ�ងច្ច�ណាយរដ្ឋឋបាល)             ៩៣.៧៧៨        ៣៨២.០៥២                  -
    
                                                                                        11៩.1៣៨        ៤៨៥.៣៦៩                 1០៥.៨៩៨

(**) តារាងខាងនេះប្រកាម្ពុ�នេះងុបទប្រម្ពុង់កាលក្នុ��ត់ីនៃ�ប��� លភតិី��ារប�់�ន្លាគាំរ នេះ�ច្ច�ងការយិបរនិេះចិ្ចទនៃ�របាយការ�៍ នេះ�យន្តែផែក្នុនេះលកីាតីើកិ្នុច្ចច
ទូទ្វាតី់�ងតាម្ពុកិ្នុច្ចច��ាន្តែដ្ឋលមិ្ពុ�បា�នេះ�ើីអូបបហារដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖
                អូប្រតាក្នុម្ពុចី                អូប្រតាក្នុម្ពុចី
  នេះក្នុី�នេះទបងី      នេះក្នុី�នេះទបងី    
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ 
ឆុ្នាំ �២០២1  ជាម្ពុ�យម្ពុឆុ្នាំ�២០២1  ជាម្ពុ�យម្ពុ             តិីច្ចជាង                                          តិីច្ចជាង                             នេះប្រច្ចី�ជាងនេះប្រច្ចី�ជាង
             ក្នុុ�ងម្ពុួយឆុ្នាំ�                  1ឆុ្នាំ�                  1 - ២ ឆុ្នាំ �        ២ - ៥ ឆុ្នាំ �                   ៥ឆុ្នាំ�                       �រ�ប             ក្នុុ�ងម្ពុួយឆុ្នាំ�                  1ឆុ្នាំ�                  1 - ២ ឆុ្នាំ �        ២ - ៥ ឆុ្នាំ �                   ៥ឆុ្នាំ�                       �រ�ប
                        %     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                        %     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ 
    
ប��� លភតិី��ា       ៧,៣          1៦.០០០                 ៣២.០០០        ៤៨.០០០            ២៤.០០០               1២០.០០០ 
      
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                       ៦៥.1៨៤              1៣០.៣៦៨     1៩៥.៥៥២            ៩៧.៧៧៦              ៤៨៨.៨៨០ 
     
នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០២០    
     
ប��� លភតិី��ា       ៧,៣         ២៣.៧០០                 ៣២.០០០        ៤៨.០០០             ៤០.០០០             1៤៣.៧០០ 

១៤. កម្មចី
                                                                                    ២០២1                            ២០២០                                                                                    ២០២1                            ២០២០
            តីនៃម្ពុាពិីតី                                                                   តីនៃម្ពុាពិីតី                                                       តីនៃម្ពុាពិីតីតីនៃម្ពុាពិីតី
                                                                               គ�នេះ�យយ       តីនៃម្ពុាទីផារ           គ�នេះ�យយ   តីនៃម្ពុាទីផារ                                                                               គ�នេះ�យយ       តីនៃម្ពុាទីផារ           គ�នេះ�យយ   តីនៃម្ពុាទីផារ
                                                               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
       
ក្នុម្ពុចី (អូប្រតានេះថ្មីរ)                                             ២៤.៧៩២.1៨៨       ២៣.៨២៦.៩៤០      1៩.៤២៤.៦៩៨        1៩.៤០1.៦៩៨ 
       
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                           1០1.០០៣.៣៧៤     ៩៦.៣៧៩.៩៧៣       ៧៨.៥៧២.៩០៤      ៧៨.៤៧៩.៨៦៩



៦២

១៥. គុណ៍និីប្រត្ថុូវប�់ង្ខេ�ស�ៗ
             ២០២1                                 ២០២០             ២០២1                                 ២០២០
                                                                             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ          គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
គ��ីបងារ                                                                   ៣៣.៧៨៤              1៣៧.៦៣៦                ៣៣.៥៩៤ 
អូតីាប្របនេះយាជំ�៍ប�គាលិក្នុប្រតីូវីបង់                                                       ៩៩.២៤៩               ៤០៤.៣៤០             1៤1.២២៣ 
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់បងារ                                                                ៨1.៩៤៨              ៣៣៣.៨៥៦    ៦៤.៦៤៣ 
ពី�ិប្រតីូវីបង់នេះផំងៗ                                                                    11.៩៨៩      ៤៨.៨៤៤    1០.៥៧០ 
ប��� លប្រតីូវីបង់នេះផំងៗ                                                    ២1៩.៩៧៨    ៨៩៦.1៩០              ២៥០.៣៥៩
     
                                                                              ៤៤៦.៩៤៨            1.៨២០.៨៦៦                ៥០០.៣៨៩
១៦. ច�ណ៍� លពីនិារ

ច្ច��ូលពី�ារ គឺជាច្ច��ូលការប្របាក្នុ់ន្តែដ្ឋលមិ្ពុ�ទ្វា�់ទទួលសាា ល់ ជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�អូប្រតាការប្របាក្នុ់ប្រប�ិទិិភាពី នៃ�ឧបក្នុរ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�។ ច្ច��ូល
ពី�ារប្រតីូវីបា�ទទួលសាា ល់ជាការន្តែក្នុតីប្រម្ពុូវីនេះ��ឹងអូប្រតាការប្របាក្នុ់ប្រប�ិទិិភាពី �ិងក្នុតី់ប្រតាជាន្តែផុក្នុម្ពុួយនៃ�ច្ច��ូលការប្របាក្នុ់ ក្នុុ�ងរបាយការ�៍ច្ច�នេះ�ញ 
ឬខាតី �ិងច្ច��ូលលម្ពុែិតីនេះផំងៗ។

១៧. ង្ខេដ្ឋើម្មទូ�និ
                                                                                  ២០២1                          ២០២០២០២1                          ២០២០
                                                                           ច្ច��ួ�            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                   ច្ច��ួ�           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                           ច្ច��ួ�            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                   ច្ច��ួ�           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
ភាគហូ���ម្ពុមតា (1ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុក្នុុ�ងម្ពុួយភាគហូ��)    
បា�ច្ច�ះបញ្ចឹជ ី                                              1៨.០០០.០០០        1៨.០០០.០០០        1៨.០០០.០០០      1៨.០០០.០០០ 
     
បា�ច្ច�ះបញ្ចឹជ ី �ិងនេះបាះផាយ    
ន្លានៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួម្ពុក្នុរា                                                1៨.០០០.០០០        1៨.០០០.០០០        1៥.០០០.០០០      1៥.០០០.០០០ 
នេះបាះផាយនេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុតាម្ពុ៖    
- ភាគហូ��ថ្មីមី                                                                            -                       -         ៣.០០០.០០០        ៣.០០០.០០០   
     
នេះ�នៃថ្មីៃទី៣1 ន្តែខ្លួ�ុូ                                              1៨.០០០.០០០        1៨.០០០.០០០     1៨.០០០.០០០      1៨.០០០.០០០ 
     
(គិតីជាពា�់នេះរៀល)                                                               ៧៣.៣៣២.០០០  

១៨. ទូ�និបប្រម្មុ�ត្ថាម្មចាប់
ទ��បប្រមុ្ពុងតាម្ពុច្ចាប់ ប្រតីវូីរក្នុាទ�ក្នុបន្តែ�ាម្ពុនេះ�នេះល�ី�វីធិ្លា����ប្រមាប់ឥ�ទ្វា�ជាប�់ងំយ័ ន្តែដ្ឋលប្រតីវូីបា�វ៉ាយតីនៃម្ពុា �ងិទទួលសាា លន់េះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ 
�.រ.ហ.អូ.ក្នុ �ិងន្តែដ្ឋលប្រតីូវីបា�នេះផៃរពីីច្ច�នេះ�ញរក្នុាទ�ក្នុនេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុប្របកា�រប�់�ន្លាគាំរជាតិីនៃ�ក្នុម្ពុុ�ជា នេះលខ្លួ�៧-០1៧-៣៤៤ប្រប.ក្នុ 
ច្ច�ះនៃថ្មីៃទី1 ន្តែខ្លួ�ុូ ឆុ្នាំ �២០1៧ �ិងសារាច្ចរន្តែ�ន្លា� នេះលខ្លួ�៧-០1៨-០០1 ច្ច�ះនៃថ្មីៃទី1៦ ន្តែខ្លួក្នុ�ម្ពុៈ� ឆុ្នាំ �២០1៨។
 
នេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ មាប្រតា៧៣ នៃ�ប្របកា� នេះលខ្លួ�៧-០1៧-៣៤៤ប្រប.ក្នុ �ន្លាគាំរប្រតីូវីនេះប្របៀបនេះ�ៀប��វីធិ្លា���ន្តែដ្ឋលគ�ន្លាតាម្ពុនេះគាំលការ�៍
ខាងនេះលី �ិង��វីធិ្លា���រប�់�ន្លាគាំរន្តែដ្ឋលបា�ក្នុតី់ប្រតាតាម្ពុ �.រ.ហ.អូ.ក្នុ៖
(ក្នុ)ប្រប�ិ�នេះបី��វីធិ្លា���តាម្ពុច្ចាប់តិីច្ចជាង �ន្លាគាំរប្រតីូវីក្នុតី់ប្រតា��វីធិ្លា���នេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ  �.រ.ហ.អូ.ក្នុ �ិង
(ខ្លួ)ប្រប�ិ�នេះប�ី�វីធិ្លា���តាម្ពុច្ចាប់នេះប្រច្ច�ីជាង  �ន្លាគាំរប្រតូីវីក្នុតីប់្រតា��វីធិ្លា���នេះ�យអូ��នេះ�ម្ពុនេះ�តាម្ពុ      �.រ.ហ.អូ.ក្នុ   �ិងប្រតូីវីនេះផៃរភាពីខ្លួ��គុាំពីចី្ច�នេះ�ញ             
       រក្នុាទ�ក្នុម្ពុក្នុទ��បប្រមុ្ពុងតាម្ពុច្ចាប់នេះ�កុ្នុ�ងមូ្ពុល��។



៦៣

១៩. ច�ណ៍� លការប្របាក់
               ២០២1                                ២០២០               ២០២1                                ២០២០
                                                                                             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ      គិតីជាពា�់នេះរៀល            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                             ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ      គិតីជាពា�់នេះរៀល            ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ឥ�ទ្វា�នេះ�អូតិីថ្មីិជំ�                                                                  ៤.1៦៧.៥៤០    1៦.៩៧៨.៥៥៨       ២.៧៦៣.៤៣៩
ប្របាក្នុ់បនេះញ្ចឹញីនេះ��ន្លាគាំរនេះផំងៗ                                                                       ២៥.៤៣៧          1០៣.៦៣០              ៣៤.៧២០ 
     
                                                                                           ៤.1៩២.៩៧៧    1៧.០៨២.1៨៨        ២.៧៩៨.1៥៩
២០. ច�ណាយការប្របាក់
                ២០២1                      ២០២០២០២1                      ២០២០
                                                                                               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                               ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       គិតីជាពា�់នេះរៀល           ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ក្នុម្ពុចីមា�លក្នុុខ្លួ�ឌ                                                                                1.៧៣០.៦២៧        ៧.០៥០.៥៧៤        1.០៣៣.០៩៨

២១.  ច�ណ៍� លប្របត្ថុិបត្ថុិិការង្ខេ�ស�ៗ
                                                                                                                ២០២1                      ២០២០                                                                                                                ២០២1                      ២០២០
                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ក្នុនៃប្រម្ពុបា�ពីីការពីិ�័យ                                                                          1០.៨11               ៤៤.០៤៤             1២.៨1៤ 
ការទទួលបា�វីញិពីីឥ�ទ្វា�                                                                       1០៨.០០០            ៤៣៩.៩៩២       1.៣៦០.1៣1 
ច្ច��ូលនេះផំងៗ                                                                                    1៨៦.៨០៥            ៧៦1.០៤៤             ៩៣.៤៤៣ 
     
                                                                                                 ៣០៥.៦1៦         1.២៤៥.០៨០      1.៤៦៦.៣៨៨ 

២២. ច�ណាយប�គុាលកិ
                                                                                                                  ២០២1                    ២០២០២០២1                    ២០២០
                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ប្របាក្នុ់នេះបៀវីតីំ �ិងអូតីាប្របនេះយាជំ�៍នេះផំងៗ                                                         1.៤៤២.៥៣៥        ៥.៨៧៦.៨៨៨       1.៣០៦.៥11 
ច្ច�ណាយនេះផំងៗ                                                                                              ៥៧1    ២.៣២៦      1.២៨៣ 
     
                                                                                               1.៤៤៣.1០៦       ៥.៨៧៩.២1៤        1.៣០៧.៧៩៤ 
២៣.   ច�ណាយរ �លស់
                                                                                                                 ២០២1                    ២០២០២០២1                    ២០២០
                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
រ �ល�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុមអូរូបី                   ៣.៦៥០               1៤.៨៧០      ៣.២៧០
រ �ល�់ប្រទពីយ�ម្ពុបតីតិ នេះរាងច្ចប្រក្នុ �ិងបរកុិារ                                                                ៦៥.៥៩៨            ២៦៧.២៤៦    ៧៤.៤៨០ 
រ �ល�់�ិទិិក្នុុ�ងការនេះប្របីប្របា�់ប្រទពីយ�ក្នុម្ពុម                                                              1៨.២៣៩               ៧៤.៣០៦    ៩៤.11៨ 
     
                                                                                                     ៨៧.៤៨៧            ៣៥៦.៤២២          1៧1.៨៦៨ 



៦៤

២៤. ច�ណាយទូ�ង្ខេ� និិ�ច�ណាយរដ្ឋឋបាល
         ២០២1                                ២០២០         ២០២1                                ២០២០
                                                                                        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   គិតីជាពា�់នេះរៀល          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ   គិតីជាពា�់នេះរៀល          ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ច្ច�ណាយនេះលី�មាៈ រ�ការយិាល័យ      ៣1.៨៥៩        1២៩.៧៩៤    ២៥.៦៩៨ 
ក្នុនៃប្រម្ពុ�ន្លាគាំរ                                                                                 ៧.1២1           ២៩.០11    11.៧៨០ 
ច្ច�ណាយរប�់ប្រក្នុុម្ពុប្របឹក្នុាភិបាល                                                     1៥.៥៥០         ៦៣.៣៥1      ៨.1៨២
ច្ច�ណាយតី��ការ                                                                               ៤២.៨៩៥        1៧៤.៧៥៤                   -
ច្ច�ណាយនេះលីការបរចិាច គ                                                                    ២.៩៧៤           1២.11៦      ៧.៣៨៦ 
ច្ច�ណាយនេះលីទីផារ �ិងការផំពីើផាយពា�ិជំជក្នុម្ពុម                                            ៥.២៤០          ២1.៣៤៨                1៩.២៣៣ 
នេះផំងៗ                                                                                            ៦៨.០៦៤       ២៧៧.២៩៣    ៦1.៦៣២
ច្ច�ណាយប្របតិីបតីតិការយា�យ�ត                                                     ៥1.៥២០        ២០៩.៨៩២    ៤៥.៦៤៣ 
ច្ច�ណាយនេះលីនេះ�វ៉ាក្នុម្ពុមវីជិាជ ជំីវី�                                                                 ៣៤.៧៨៩        1៤1.៧៣០                1៤1.1០២ 
ច្ច�ណាយនេះលីការជំួ�ជំ�ល �ិងការន្តែថ្មីទ្វា�                                                         ៧.៩៣០         ៣២.៣០៧       ៥.៩៨៥ 
ច្ច�ណាយការជំួល                                                                            1០០.០៨៧        ៤០៧.៧៥៤                  -
ច្ច�ណាយ��តិ��ខ្លួ                                                                               11.០០០           ៤៤.៨1៤    11.៣៧៨ 
ច្ច�ណាយក្នុុ�ងការនេះ�ើីដ្ឋ�នេះ�ីរ �ិងក្នុ�សា�ត                                                       ៣.៩៧៥           1៦.1៩៤      ៨.៥៩៤ 
ខាតីនេះលីរូបិយប័�ណបរនេះទ�                                                               1៣២.៣៨២      ៥៣៩.៣២៤               ៦៣.៣៦1
ច្ច�ណាយទឹក្នុនេះភាីង                                                                               ២០.៣៤៨          ៨២.៨៩៨               ២០.៣៥៣ 
ច្ច�ណាយនេះផំងៗ                                                                                  ៣.៤1២         1៣.៩០1   11.០៧៣ 

                                                                                                     ៥៣៩.1៤៦    ២.1៩៦.៤៨1                   ៤៤1.៤០០



៦៥

២៥. ច�ណាយពីនិធ
                    ២០២1                     ២០២០                    ២០២1                     ២០២០
                                                                                                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ         គិតីជាពា�់នេះរៀល        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ         គិតីជាពា�់នេះរៀល        ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ច្ច�ណាយពី�ិនេះលីប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញ៖    
ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទ                                                                                        ៧៤.៩៧៧             ៣០៥.៤៥៦        ២៧២.២៦៧
��វីធិ្លា���នេះលី�ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទម្ពុ��                                                                            -      -          (៣.៤២២)
     
                                                                                                     ៧៤.៩៧៧             ៣០៥.៤៥៦          ២៦៨.៨៤៥
ពី�ិពី�ារ (ក្នុ��តី់�មាា ល់ទី1០)៖    
ភាពីខ្លួ��គុាំបនេះណាត ះអា��ុ                                                                            ៦៧.៩៥1            ២៧៦.៨៣៣        (៤៣.២៩៤)
��វីធិ្លា���នេះលី�ក្នុុ�ងការយិបរនិេះច្ចិទម្ពុ��                                                                            -      -      -
     
                                                                                                      ៦៧.៩៥1            ២៧៦.៨៣៣         (៤៣.២៩៤)
     
ច្ច�ណាយពី�ិ�រ�ប                                                                                      1៤២.៩២៨               ៥៨២.២៨៩            ២២៥.៥៥1

ន្តែផែក្នុនេះលចី្ចាប់�តពីីសីារនេះពីពីី�ិរប�់ប្រពីះរាជាណាច្ចប្រក្នុក្នុមុ្ពុ�ជា �ន្លាគាំរមា�កាតីពីើកិ្នុច្ចចកុ្នុ�ងការបង់ពី�ិនេះលីប្របាក្នុច់្ច�នេះ�ញកុ្នុ�ងអូប្រតា ២០% (២០២០៖ ២០%) 
នៃ�ប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញជាប់ពី�ិ ឬពី�ិអូបបបរមា1% (២០២០៖ 1%)  នៃ�ប្របាក្នុ់ច្ច��ូល�រ�បប្រប�ិ�នេះបីម្ពុួយណាមា�តីនៃម្ពុានេះប្រចី្ច�ជាង។

តីួនេះលខ្លួ�ប្រមាប់ផាូផាងរវ៉ាងច្ច�ណាយពី�ិ �ិងផលគ��នៃ�ច្ច�នេះ�ញគ�នេះ�យយ �ិងអូប្រតាពី�ិ�ររប�់�ន្លាគាំរមា�ដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖
                                                                                                                    ២០២1                   ២០២០                                                                                                                    ២០២1                   ២០២០
                                                                                                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                  ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល         ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
     
ប្របាក្នុ់ច្ច�នេះ�ញម្ពុ��បង់ពី�ិ                                                                          ៦៨៦.1៤៥        ២.៧៩៥.៣៥៥       1.៣1៩.៤៨២
     
ពី�ិគ�ន្លាតាម្ពុអូប្រតាពី�ិប្រ�បច្ចាប់២០% (២០២០៖ ២០%)                    1៣៧.២២៩            ៥៥៩.០៧1         ២៦៣.៨៩៦
     
ឥទិិពីលពី�ិ�រនេះ�នេះលី៖    
     
ច្ច�ណាយន្តែដ្ឋលមិ្ពុ�អាច្ចកាតី់ក្នុង                                                                 ៧.៦៤៣    ៣1.1៣៨        (៣៤.៩២៣)
ការនេះលីក្នុទឹក្នុចិ្ចតីតពី�ិ�រ �ិងប្របាក្នុ់ឧបតីាម្ពុៈ                                                              (1.៩៤៤)             (៧.៩២០)   - 
     
                                                                                                   1៤២.៩២៨            ៥៨២.២៨៩        ២២៨.៩៧៣
��វីធិ្លា���នេះលី�នៃ�ច្ច��ូលពី�ិកាលពីីឆុ្នាំ�ម្ពុ��                                                               -                -           (៣.៤២២)
     
ច្ច�ណាយពី�ិ�រ�ប                                                                                      1៤២.៩២៨            ៥៨២.២៨៩         ២២៥.៥៥1



៦៦

២៦. ប្របត្ថុិបត្ថុិិការភាគុីពាក់ពី័និធ
(ក្នុ) �ន្លាគាំរមា�ប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគីពាក្នុ់ពី័�ិក្នុុ�ងក្នុ���ងការយិបរនិេះច្ចិទដូ្ឋច្ចខាងនេះប្រកាម្ពុ៖
                                                                                                                     ២០២1                      ២០២០                                                                                                                     ២០២1                      ២០២០
                                                                                                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល      ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
ភាគទ��ិក្នុ    
ដូ្ឋ�នេះពីញន្តែល� ខូ្លួអូិល�ីឌ្ឍី    
សាច្ច់ប្របាក្នុ់ទទួលបា�ពីីក្នុម្ពុចី                                                                          1.៥០០.០០០       ៦.111.០០០   -
ការបង់�ងប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចី                                                                                            -     -   - 
ការនេះផៃរពីីប្របាក្នុ់ក្នុម្ពុចីនេះ�នេះដ្ឋីម្ពុទ��                                                                                            -     -    ៣.០០០.០០០
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់                                                                                              ៦២.៣០០          ២៥៣.៨1០    ៣1.២1៨ 
     
ប្រក្នុុម្ពុហូ��នេះប្រកាម្ពុការប្រគប់ប្រគងន្តែតីម្ពុួយ    
ដូ្ឋ�នេះពីញ ភី�ីអូ�ី អូិល�ីឌ្ឍី    
សាច្ច់ប្របាក្នុ់ទទួលបា�ពីីក្នុម្ពុចី                                                                                            -    -     ៥.០០០.០០០
ច្ច�ណាយការប្របាក្នុ់                                                                                           ៣៥០.០០០        1.៤២៥.៩០០          1៥.៣៤២
     
ដូ្ឋ�នេះពីញ ខ្លួ�ស្រ្តសាត ក្នុ់�ិ� ខូ្លួអូិល�ីឌ្ឍី    
ច្ច��ូលការប្របាក្នុ់                                                                                               ៣៨.២៤៨           1៥៥.៨២២   -

�ម្ពុតី�លយជាមួ្ពុយភាគពីាក្នុព់ី�ិ័នេះ�ច្ច�ងក្នុ���ងការយិបរនិេះចិ្ចទនៃ�របាយការ�៍នេះ�ះ ប្រតូីវីបា�បង្គាា ញនេះ�កុ្នុ�ងក្នុ��ត់ី�មាា លទ់ ី1៤ នៃ�របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា�។
ប្របតិីបតីតិការជាម្ពុួយភាគីពាក្នុ់ពី័�ិន្តែដ្ឋលបង្គាា ញខាងនេះលី ប្រតីូវីបា�នេះ�ើីនេះ�ងីតាម្ពុលក្នុុខ្លួ�ឌ ពា�ិជំជក្នុម្ពុម។

(ខ្លួ) ការច្ច�ណាយនេះលីប�គាលិក្នុន្តែដ្ឋលជាគ��ប្រគប់ប្រគង��ខា�់ៗ៖
                                                                                                                     ២០២1                    ២០២០                                                                                                                     ២០២1                    ២០២០
                                                                                                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ        គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ
    
អូតីាប្របនេះយាជំ�៍ប�គាលិក្នុរយ�នេះពីលខ្លួាី                                                                  1៥.៥៥០   ៦៣.៣៥1          ៩៤.៧៧៧ 

២៧. ការសនិា
                                                                                                                     ២០២1                   ២០២០២០២1                   ២០២០
                                                                                                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ                                                                                                     ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ       គិតីជាពា�់នេះរៀល       ដ្ឋ��ា រអានេះម្ពុរកិ្នុ

     
ក្នុិច្ចច��ាផតល់ឥ�ទ្វា�ន្តែដ្ឋលម្ពុិ�បា�ដ្ឋក្នុនេះប្របី                                                   ២៥៥.៨៦៦       1.០៤២.៤០០        ២២០.1៨៥

*ក្នុ��តី់�មាា ល់´ ៖ ដ្ឋក្នុប្រ�ង់នេះ�យនេះយាងនេះលី “របាយការ�៍ហរិញ្ចឹញវីតីា� �ិង របាយការ�៍រប�់�វី�ក្នុរឯក្នុរាជំយ”
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