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ចក្ខុវិស័យចក្ខុវិស័យ , MISSION, AND CORE VALUES 

ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ភីអិលសីុ ានចក្ខុវស័ិយ ផតល់បសវាមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុឈានមុ្ខបគបលីការេំបរ ី  
អតិថិជ្នម្រេក្េ បដ្ឋយគុណភាពលអេំផុត។ 
 

បេសក្ក្ម្មបេសក្ក្ម្ម  
ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ភីអិលសីុ ផតល់បសវាមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុជូ្នដ្ល់អតិថិជ្ន ជាម្រេជាជ្នម្រកី្ម្រក្រស់បៅ 
តំេន់ជ្នេទ្ និខម្រេជាជ្នផ្ដ្លានម្របាក់្ចំណូលទាេ ជាលក្ខណៈ ឯក្តតជ្ន ជាម្រកុ្ម្ និខអាជី្វក្ម្មខាន ត តូច-
ម្ធ្យម្ បដី្ម្បផី្ក្លំអកំ្រតិជី្វភាពរស់បៅ និខបធ្វីឲ្យសបម្រម្ចបជាគជ័្យ នូវបោលបៅអាជី្វក្ម្មរេស់ពកួ្ោត់។ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា ផតល់បសវាមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ បដ្ឋយយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ជាចំេខបលីការេំបរអីតិថិជ្នម្រេក្េបដ្ឋយគុណភាព 
លអេំផុត ក៏្ដូ្ចជាេបខកីតនូវតម្ម្ៃជាទី្បពញចិតត ដ្ល់អនក្ទ្ទ្លួអតាម្រេបយាជ្ន៍ពាក់្ព័នធ ទាខំផ្ផនក្បសដ្ឋកិ្ចច និខ 
សខគម្ ជាម្យួនឹខម្រកុ្ម្ដឹ្ក្នាផំ្ដ្លានការលឹះេខ់ និខបេតជាា ចិតតខពស់។ 
 

ការបរេជ្ញា ចិត្េ 
ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  កំ្ពុខផ្តខិតខំម្រេឹខផ្ម្រេខបធ្វីឲ្យសបម្រម្ចបាននូវការផតល់បសវាេបម្រមី្អតិថិជ្នម្រេក្េបដ្ឋយ  
គុណភាពខពស់េំផុត។ 
 

១. ការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ និខានបសចក្តីបោរពោន  
 
 

២. ានបសចក្តសុីចរតឹ និខបសចក្តទុី្ក្ចិតត 
 
 

៣.  ានការផតួចបផតមី្គំនិត និខការម្ចនម្រេឌិ្ត 

 
 

៤.  ានអភិបាលកិ្ចចលអម្រេក្េបដ្ឋយម្រេសទិធភាព 

 
 

៥.  បដី្ម្បផីលម្រេបយាជ្ន៍បៅវញិបៅម្ក្ និខរមួ្ោន េំបពញការងារបដី្ម្បភីាពបជាគជ័្យយូរអផ្ខវខ 
រេស់ម្រគឹឹះស្ថា នា៉ា ក់្សុាី៉ា  

  

 

គណុត្ម្ម្ៃគណុត្ម្ម្ៃ  
សនលូសនលូ 

ទំព័រ l ១ 



 

សបខខេសបខខេសម្ិសម្ិទ្ធិផលសាំខាន់ៗទ្ធិផលសាំខាន់ៗ   
សូចនាក្រ 

ឆ្ន  ំ
២០១២ ២០១៣ 

សម្ទិ្ធផិលម្រេតេិតតកិារ   
     ចំនួនស្ថខា ២ ២ 
     ចំនួនការយិាល័យបសវា ៤ ៥ 
     ចំនួនបខតតផ្ដ្លម្រេតិេតតិការ ២ ២ 
     ចំនួនម្រសុក្ផ្ដ្លម្រេតិេតតិការ ១៧ ១៧ 
     ចំនួនឃុផំ្ដ្លម្រេតិេតតិការ ៩៣ ១០២ 
     ចំនួនភូម្ិផ្ដ្លម្រេតិេតតកិារ ៣៦៣ ៤៥២ 
     ផលេ័ម្រតឥណទានសរុេ (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៣.១៧៩.៥១៥,៥០ ៣.១៤៩.២១៣ 
     អតិថិជ្នសក្ម្ម ២.៩៣៩ ៣.១៩៤ 
     ចំនួនអតិថិជ្នសម្រាេ់ម្ន្តនតីឥណទានាន ក់្ ៨៩ ៨៩ 
     ផលេ័ម្រតក្ម្ចីម្ធ្យម្សម្រាេ់ម្ន្តនតីឥណទានាន ក់្ ៩៦.៣៤៨,៩៣ ៨៧.៤៧៨.១៣ 
     ចំនួនក្ម្ចីម្ធ្យម្សម្រាេ់ក្ម្ចីម្រក្ុម្ ១៥៩,២៩ ៣៨៣,៩០ 
     ចំនួនក្ម្ចីម្ធ្យម្សម្រាេ់ក្ម្ចីឯក្តតជ្ន ៥២៣,៩៩ ៤១៦,៥១ 
     ចំនួនក្ម្ចីម្ធ្យម្សម្រាេ់ក្ម្ចីអាជ្ីវក្ម្មខាន តតូច និខម្ធ្យម្ ១.៦០៣,៤៦ ១.៥២០,៤២ 
     ផលេ័ម្រតក្ម្ចីសាិតក្នុខហានីភ័យ30+ ០,៤៦% ០,៥០% 
     ចំនួនេុគគលិក្សរុេ ៧៥ ៨០ 
សម្ទិ្ធផិលហរិញ្ញវតាុ    
     ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេ (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៣.៤០៥.៨៨០ ៣.៥១៤.៨១០ 
     មូ្លធ្នសរុេ (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ១.៥៩៩.៦១៧ ១.៧០៦.៥៩៤ 
     ចំណូលបធ្ៀេនឹខមូ្លធ្ន ៣,៨៥% ៦,៩២% 
     ចំណូលបធ្ៀេនឹខម្រទ្ពយសក្ម្ម ២,៥១% ៤,៤២% 
     ចំណូលសុទ្ធ / ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេម្ធ្យម្ ១,៧៨% ៣,៤៤% 
     ចំណូលសុទ្ធ / ចំណូលហរិញ្ញវតាុសុទ្ធ ៧,៧៧% ១៤,៩៥% 
     ភាពម្រគេ់ម្រោន់បលីផ្ផនក្ម្រេតិេតតិការខៃួនឯខ ១១៣,៨៧% ១៣០,១២% 
     ចំណូលហរិញ្ញវតាុសុទ្ធ ៧៩៣.៨០២      ៧៩៥.០២២ 
សម្ទិ្ធផិលផ្ផនក្សខគម្    
     អតិថិជ្នបៅតំេន់ជ្នេទ្ ១.៥៤៩ ១.៧១៧ 
     ទ្ំហកំ្ម្ចីម្ធ្យម្បធ្ៀេនិខផលិតផលក្នុខម្រសុក្ក្នុខាន ក់្ៗ ១១៥,៨៨% ៩៦,៩៣% 
     អតិថិជ្នជាន្តសតី ២.០២៧ ២.៣៧៨ 
     អតិថិជ្នម្ិនានម្រទ្ពយេញ្ច  ំ ១៨ ៣៩៣ 
     អម្រាការរក្ាអតិថិជ្ន ៧០,៨៩% ៧០,៥០% 

  
ទំព័រ l ២ 



 

សចូនាសចូនាក្របសដ្ឋកិចចសាំខាន់ៗ សប្មាេឆ់្ន ាំក្របសដ្ឋកិចចសាំខាន់ៗ សប្មាេឆ់្ន ាំ២០១៣២០១៣  
សូចនក្របសដ្ឋក្ចិចសំខាន់ៗ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣e ២០១៤f 
ក្ំបណីន & តម្ម្ៃម្នការបម្រេីម្របាស់បលីម្ហូេអាហារ* 

          ក្ំបណីនផលិតផលក្នុខម្រសុក្ (ការផ្លៃ ស់េតូរជាភាគរយ) ៦,០ ៧,១ ៧,៣ ៧,០ ៧,០ 
     ផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេ (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ១១.៦៣៤ ១២.៩៣៧ ១៤.២៣១ ១៥.៤៧៣ ១៧.២១៣,៩ 
     ផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេសម្រាេ់ម្រេជាជ្នាន ក់្ៗ  
     (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៨៣០ ៩១១ ៩៩០ ១.០៨០ ១.៣៤១ 
     សនទសសន៍ម្ថៃទ្ំនិញបម្រេីម្របាស់ (ជា%ឆ្ន បំធ្ៀេនឹខឆ្ន មុំ្ន) ៣,៩ ៥,៥ ២,៩ ៤ ៦,០ 

      ពាណិជ្ជក្ម្ម & ការវនិិបយាគ* 
          ការនាបំចញ (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៣.៨៨៤ ៥.២១៩ ៥.៥៨៣ ៦.៤៦០ ៧.៧១៣,៦ 

     ារនាចូំល (គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៥.៤៦៦ ៦.៧១០ ៦.៩០៨ ៨.២៦៧ ១០.៣៥០,៤ 
     ការវនិិបយាគផ្លទ ល់ពីេរបទ្ស 
(គិតជាល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៧៦២ ៦៧៨ ៧៦៣ ១.៣៥២ ១.៦២៦,៨ 

      វស័ិយស្ថធារណៈ * 
          ចំណូលរដ្ឋឋ ភិបាល (% ម្នផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេ) ១៣,១ ១៣,២ ១៣,៧ ១៤,២ ១៤,៥ 

     ចំណាយរដ្ឋឋ ភិបាល (% ម្នផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេ) ២១,៣ ២០,៧ ១៩ ១៩,៦ ២០,០ 

      ទ្ីផារហរិញ្ញវតាុ** 
          ក្ម្ចីបៅវស័ិយឯក្ជ្ន (ជា% ឆ្ន បំធ្ៀេនឹខឆ្ន )ំ ៣១ ៣៣,៥ ៣៥,៤ ២៨,០ ២៥,០ 

     ម្របាក់្េបញ្ញី (ជា% ឆ្ន បំធ្ៀេនឹខឆ្ន )ំ ២៧ ២០,៤ ២៦,២ ១៥,៤ ោម ន 
     ក្ម្ចីបដ្ឋយវស័ិយម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ (ជា% ឆ្ន បំធ្ៀេនឹខឆ្ន )ំ ៤៣ ៥១ ៣៨ ៦០,២ ោម ន 
     អម្រាេតូរម្របាក់្ (បរៀលបធ្ៀេនឹខដុ្ល្លៃ រ) ៤.០៥០ ៤.០៣៩ ៣.៩៩៥ ៤.០៤៣ ៤.០៦៣,៦ 

      e = បា៉ា ន់ស្ថម ន (estimation) 
     f = ពាក្រណ៍ (forecast) 
     ម្រេភព៖    

  *  ទ្ិននន័យឆ្ន  ំ2009 - 2013: ម្រក្សួខបសដ្ឋក្ិចច និខហរិញ្ញវតាុ (ផ្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤) និខទ្ិននន័យ ឆ្ន ២ំ០១៣: 
ធ្នាោរពិភពបល្លក្ (ផ្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤)  

  **  ធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា (ផ្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤) និខសាគម្ម្ីម្រក្ូហរញ្ញវតាុក្ម្ពុជា (ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣) 
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របាយការណ៍ពីប្រធានប្រុមរបាយការណ៍ពីប្រធានប្រុម   
ប្រឹរាភិបាលប្រឹរាភិបាល   
បសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាបៅបសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាបៅឆ្ន ំឆ្ន ំ២០១២០១២២   
  
  
  
  
  

      លោរ អន រ ៊ុនហារ់  
        ប្រធានប្រុមប្រ ឹរាភិបាលប្រធានប្រុមប្រ ឹរាភិបាល   

  
ាម្ការបា៉ា ន់ម្រេាណ បសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជា ឬបៅថា 
ផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេ (GDP) បៅក្នុខឆ្ន ំ
២០១៣ ានកំ្បណីន គរួឲ្យក្ត់សាគ ល់បាន ៧% 
បម្រេៀេបធ្ៀេនឹខឆ្ន  ំ ២០១២ ានកំ្បណីនរហូតដ្ល់ 
៧,៣%។ បនឹះេងាហ ញពីកំ្បណីន ជាវជិ្ជានបៅក្នុខ
បសដ្ឋកិ្ចចរេស់ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ អនក្ជំ្នាញបានបធ្វី
ការវាយតម្ម្ៃថា ក្ាត ជំ្រុញកំ្បណីនបសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជា គឺ 
ជាលទ្ធផលម្នស្ថា នភាពរខឹាកំ្នុខា៉ា ម្រកូ្បសដ្ឋកិ្ចច និខ
ការសបម្រម្ចបាន យា៉ា ខបម្រចីនពីវស័ិយឧសាហក្ម្មរមួ្ 
ានកំ្បណីន បសារភាពបលីវស័ិយក្សិក្ម្ម ការនា ំ
បចញ សក្ម្មភាពសំណខ់ និខវស័ិយបទ្សចរណ៍។  
 
បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ វស័ិយកាត់បដ្រសំបលៀក្េំពាក់្ 
និខផ្សបក្បជី្ខបានដំ្បណីរការយា៉ា ខលអនិយាយជារមួ្ 
វស័ិយឧសាហក្ម្ម រមួ្ទាខំសក្ម្មភាពសំណខ់ 
ម្រតូវរពឹំខទុ្ក្ថា ានចំននួ ១៧,២% ខណៈផ្ដ្ល 

វស័ិយបទ្សចរណ៍បានបកី្នប ខី ១៧,៨៤% ។ 
ទ្នទឹម្នឹខបនឹះផ្ដ្រ វស័ិយបសវាក្ម្មបានបកី្នប ខី 
រហូតដ្ល់ ៧% ក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ បេីបធ្ៀេបៅនឹខ 
ឆ្ន ២ំ០១២ ានម្រតឹម្ផ្ត ៦,៨% េ៉ាុបណាណ ឹះ។ ចំផ្ណក្ 
ការនាបំចញអខករានការបកី្នប ខីម្រេាណ ២៨% 
ក្នុខអំ ុខបពល៦ផ្ខដំ្េូខឆ្ន ២ំ០១៣ ខណៈបពល 
ផ្ដ្លផលិតផលក្សិក្ម្មបកី្នប ខីរហូតដ្ល់៤,២។ 
ការវនិិបយាគផ្លទ ល់ពីេរបទ្ស (FDI) បៅក្នុខម្រពឹះរាជា 
ណាចម្រក្ក្ម្ពុជាានការបកី្នប ខីេនតិចេនតួចវញិពី 
១,៣៣ ពាន់ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ក្នុខឆ្ន  ំ ២០១២ 
បៅដ្ល់ ១,៣៥២ ពាន់ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បៅ
ក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ បនឹះ។ អម្រាេតូរម្របាក់្បរៀលបៅដុ្ល្លៃ រ 
អាបម្រកិ្ានសាិរភាពធ្ម្មា គឺេផ្ម្រម្េម្រមួ្លម្រេផ្ហល 
០,១% បធ្ៀេបៅនឹខឆ្ន ២ំ០១២។ អម្រាអតិផរណា 
រពឹំខទុ្ក្ថា ានក្ម្រមិ្តម្ធ្យម្ ៣% ក្នុខអំ ុខឆ្ន  ំ
២០១៣ បទាឹះេីជាតម្ម្ៃម្នម្ហូេអាហារ និខបម្រេខស្ថខំ 
បកី្នប ខីយា៉ា ខណាក៏្បដ្ឋយ។ 
 
បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ លទ្ធផលហរិញ្ញវតាុជារមួ្ក្នុខ 
វស័ិយធ្នាោរ និខមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ បយខីបឃញីថា 
ានការបកី្នប ខីខពស់ គរួឲ្យក្ត់សាគ ល់ ផ្ដ្លបាន 
ផតល់ចំណុចវជិ្ជានដ្ល់កំ្បណីនបសដ្ឋកិ្ចច បហយីបៅ 
ផ្តេនតពម្រខីក្តំេន់ម្រេតិេតតិការបៅាម្ទី្ជ្នេទ្ 
នានាេផ្នាម្បទ្ៀត។ បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ វស័ិយ 
ធ្នាោរាន ៣៥ ធ្នាោរពាណិជ្ជ ៩ ធ្នាោរ 
ឯក្បទ្ស និខ ៦ តំណាខការយិាល័យធ្នាោរ 
ពាណិជ្ជ។ ការរកី្លូតល្លស់បនឹះ គឺបដ្ឋយស្ថរការ 
បកី្នប ខីនូវការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់អតិថិជ្ន ម្របាក់្ 
េបញ្ញី-សនសរំេស់អតថិជ្ន ម្រទ្ពយសក្ម្ម ចំណូល 
ម្រេតិេតិតការ និខម្របាក់្ចំបណញសុទ្ធ។ ក្នុខវស័ិយ 
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ធ្នាោរពាណិជ្ជ ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេ បានបកី្នប ខី 
១៣,៧% បធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២។ ការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចី 
បានបកី្នប ខីគរួឲ្យក្ត់សាគ ល់រហូតដ្ល់ ៣៦,៧% 
បធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២។ ម្របាក់្េបញ្ញីបានធាៃ ក់្ចុឹះម្ក្ 
ម្រតឹម្ ១,៥៤% បេៀេបធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២ ានចំនួន 
២៩% បដ្ឋយស្ថរអតិថិជ្នបានដ្ក្ម្របាក់្េបញ្ញី 
បម្រកាយការបបាឹះបឆ្ន តជាតិអណ-តតិទី្៥។  
 
បយាខាម្ការយិាល័យម្រគេ់ម្រគខឥណទាន (បម្រក្ឌី្ត 
េយួរ ៉ា)ូ ផ្ដ្លបានម្រេតិេតតិការរយៈបពលម្យួឆ្ន កំ្នៃខ 
ម្ក្បនឹះ ម្រតូវបានបម្រេីម្របាស់បពញបលញ ១០០% 
បដ្ឋយធ្នាោរ និខម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុនានា 
បៅក្នុខម្រពឹះរាជាណាចម្រក្ ក្ម្ពុជា។ ការយិាល័យ 
ម្រគេ់ម្រគខឥណទាន ានតនួាទី្យា៉ា ខសំខាន់ក្នុខការ 
ការពារ និខកាត់េនាយហានិភ័យ និខជ្យួេបខកីន 
ការម្រគេ់ម្រគខហានិភ័យ ម្រពម្ទាខំផតល់ភាពងាយ 
ម្រសួលក្នុខការផតល់ព័ត៌ានឥណទាន ផ្ដ្លក្ំពុខ 
អនុវតតបដ្ឋយធ្នាោរ និខម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ   
ជាពិបសសជ្យួោមំ្រទ្ដ្ល់ការរកី្ចបម្រមី្នបលីម្រេព័នធ 
ធ្នាោរ និខផតល់ព័ត៌ានកាន់ផ្តម្រេបសីរ។ 
 
បយាខាម្របាយការណ៍រេស់ធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា 
វស័ិយមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុាន ៣៨ម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ 
៣៣ ម្រេតិេតតិការឥណទានជ្នេទ្ និខ ២ ម្រកុ្ម្ហ ុន 
ភតិសនា។ បៅដំ្ណាច់ឆ្ន ២ំ០១៣ បយខីបឃញីថា
ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេបានបកី្នប ខីម្រេផ្ហល ៤៧,៨% 
ពី៩៦២ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់ 
១.៤២២ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ សម្តុលយឥណទាន 
សរុេបានបកី្នប ខី ៤៣,៦% រហូតដ្ល់ចំនួន 
១.១៦០ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ ជាម្ួយោន បនឹះផ្ដ្រ 

ម្របាក់្េបញ្ញី រេស់ស្ថធារណៈជ្ន បៅម្រគឹឹះស្ថា ន   
មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុបៅក្នុខឆ្ន  ំ ២០១៣ បានបកី្នប ខី 
៦០,២% រហូតដ្ល់ចំនួន ៣៦០ ល្លនដុ្ល្លៃ រ 
អាបម្រកិ្ បេីបម្រេៀេបធ្ៀេនឹខឆ្ន កំ្នៃខម្ក្និខអតិថិជ្ន  
ដ្ឋក់្ម្របាក់្េបញ្ញីសរុេានចំននួ ៨២០.១៦០ នាក់្ 
បធ្ៀេនឹខឆ្ន មុំ្នានផ្តចំនួន ៧១៧.៨៨៤ នាក់្។ 
រឯីអនុបាតឥណទានមិ្នដំ្បណីរការ បធ្ៀេនឹខ 
ឥណទានសរេុក្នុខវស័ិយបនឹះាន០,៧% េ៉ាុបណាណ ឹះ។  

  
ទ្សសនទ្សសនវស័ិយវស័ិយបសដ្ឋកិ្ចចបសដ្ឋកិ្ចចឆ្ន ំឆ្ន ំ២០១២០១៤៤   
 
ាម្ការម្រេបមី្លបមី្លបសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជា បៅឆ្ន ២ំ០១៤ 
ខាខមុ្ខ នឹខបៅផ្តានសាិរភាព និខរពឹំខទុ្ក្ថា 
ានអម្រាកំ្បណីន ៧%។ អនក្ជំ្នាញបានបធ្វីការវាយ 
តម្ម្ៃថា ការបកី្នប ខីបសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជា បៅឆ្ន ខំាខមុ្ខ 
បនឹះ បានម្ក្ពីភាពរកី្ចបម្រមី្នម្ន វស័ិយនាបំចញ 
បទ្សចរណ៍ និខអចលនម្រទ្ពយ។ ការនាបំចញបលី 
វស័ិយកាត់បដ្រសំបលៀក្េំពាក់្បៅផ្តេនតរកី្ចបម្រមី្ន 
ឥតឈេ់ឈរ ខណៈផ្ដ្លវស័ិយបទ្សចរណ៍ក៏្កាន់ 
ផ្តបកី្នប ខី បដ្ឋយស្ថរបភាៀវបទ្សចណ៍រេរបទ្សម្ក្ 
ទ្សសនាក្ម្ពុជាកាន់ផ្តបម្រចីនប ខី។ វស័ិយអចលន 
ម្រទ្ពយបានបខីេប ខីវញិគរួឲ្យក្ត់សាគ ល់ បដ្ឋយស្ថរ 
វស័ិយសំណខ់កាន់ផ្តរកី្ចបម្រមី្ន បដ្ឋយផ្ ក្ ផល 
េ៉ាឹះពាល់បលីវស័ិយក្សិក្ម្មបដ្ឋយស្ថរបម្រោឹះទឹ្ក្ជំ្នន់
ក៏្ានតិចតចួជាខការគិតទុ្ក្។ អតិផរណាបាន 
េនាយ នឹខរពឹំខថាានក្ម្រមិ្តជាម្ធ្យម្ ៣%។ 
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លទ្ធផលសបម្រម្ចបានបៅក្នុខឆ្ន ំលទ្ធផលសបម្រម្ចបានបៅក្នុខឆ្ន ំ២០១៣២០១៣ 
 
បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅផ្តេនដ 
និខពម្រខីក្ទំ្នាក់្ទំ្នខយា៉ា ខលអជាម្យួាច ស់ទុ្នទាខំ 
ក្នុខ និខបម្រៅម្រេបទ្ស។ ម្រគឹឹះស្ថា នេនតទ្ទ្លួបាន 
នូវទុ្នេផ្នាម្ពីាច ស់ទុ្នេចចុេបនន ានដូ្ចជា ស្ថា េ័ន 
Luxembourg Microfinance and Development 
Fundផ្ដ្លានមូ្លដ្ឋឋ នបៅម្រេបទ្ស 
Luxembourg។   
 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅផ្តេនតរកី្ចបម្រមី្នជាវជិ្ជានបៅក្នុខឆ្ន  ំ
២០១៣ ម្របាក់្ចំបណញសុទ្ធបម្រកាយេខ់ពនឋបានបកី្ន 
ប ខីរហូតដ្ល់ ១១៨.៨៩៥ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្      ពី 
៦១.៦៧០ ដុ្ល្លៃ អាបម្រកិ្ ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២។ ក្នុខឆ្ន  ំ
២០១៣ មូ្លធ្នសរុេបានបកី្នប ខី ៦,៧០% បសមី 
នឹខ ១.៧០៧.៣២៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពីចំននួ 
១.៦០០.១៤៩ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២។ រឯី 
ចំណូលសរុេបកី្នប ខី ០,១៥% ដ្ល់ចំននួ 
៧៩៥.០២២ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពីចំនួន ៧៨១.១០៨ 
ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្កាលពីឆ្ន មុំ្ន។   
ម្រទ្ពយសក្ម្មរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបកី្នប ខី
ដ្ល់ ៣.៥១៤.៨១០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ផ្ដ្លាន
អម្រាកំ្បណីនបសមនឹីខ ៣,២១%។ ជាម្យួោន បនឹះផ្ដ្រ 
ផលេ័ម្រតឥណទានសរុេ ានការថយចុឹះ ០,៩៥% 
បសមីចំននួ ៣.១៤៩.២១៣ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ពីចំនួន 
៣.១៧៩.៥១៦ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បៅដំ្ណាច់ឆ្ន  ំ
២០១២។ ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានសបម្រម្ចបធ្វីការ 
ផ្េខផ្ចក្ភាគល្លភ ២០% បលីម្របាក់្ចំបណញសុទ្ធ
បម្រកាយេខ់ពនធបៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ េនាទ េ់ពីកាត់ជា 
សវ័យម្រេវតត ិ ៥% បៅក្នុខទុ្នេម្រមុ្ខរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន។ 

ចំបពាឹះសម្តុលយផ្ដ្លបៅសល់នឹខម្រតូវេខវិលចូលបៅ 
ក្នុខគណនីចំបណញេខគរទុ្ក្ សម្រាេ់ម្រេតិេតតិការ 
េនតបៅេណាត ឆ្ន ខំាខមុ្ខ។ 
 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា បានម្រេបមី្លបមី្លថា បដី្ម្បបី ៃ្ីយតេនឹខ 
ការវវិតតិរកី្ចបម្រមី្នរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន បម្រៅពីការចូលរមួ្
ទុ្នវនិិបយាគពីសាជិ្ក្ភាគហ ុន ការទ្ទ្លួបាន 
ម្រេភពទុ្នពីខាខបម្រៅគឺចបំាច់ និខសំខាន់ណាស់ 
បដី្ម្បមី្រទ្ម្រទ្ខ់ដ្ល់ការពម្រខីក្សក្ម្មភាពម្រេតិេតតិការ 
ផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីរេស់ខៃួន។ 
 
បយខីបឃញីថា ម្រគឹឹះស្ថា នបានក្ស្ថខនូវទំ្នាក់្ទំ្នខ 
លអក្នុខចំបណាម្ភាគទុ្និក្ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល គណៈ
ម្រគេ់ម្រគខ និខេុគគលិក្ទាខំអស់ ក៏្ដូ្ចជាអនក្ 
ានអតាម្រេបយាជ្ន៍ពាក់្ព័នធដ្ម្ទ្បទ្ៀត ម្រពម្ទាខំបាន 
ពុឹះពារ ជំ្នឹះនូវរាល់ឧេសគគ នានាក្នុខសក្ម្មភាព 
អាជី្វក្ម្ម និខបេសក្ក្ម្មផដល់ម្របាក់្ក្ម្ចីជូ្នដ្ល់ម្រេជា 
ពលរដ្ឋ បធ្វីឲ្យម្រគឹឹះស្ថា នទ្ទ្លួបានបជាគជ័្យក្នុខ
បពលេចចុេបនន ក៏្ដូ្ចជាេណាដ ឆ្ន ខំាខមុ្ខ ដូ្បចនឹះក្នុខ 
នាម្ថាន ក់្ដឹ្ក្នាទំាខំអស់ខាុ ំសូម្ឲ្យរមួ្ោន េនតរក្ានូវ 
វេបធ្ម៌្ដ៏្លអបនឹះ ជាបរៀខរហូត។ 
 
ម្រពឹតតិការណ៍ម្រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗបៅក្នុខឆ្ន ំសំខាន់ៗបៅក្នុខឆ្ន ំ២០១២០១៣៣ 
 ចុឹះហតាបលខាបលីម្របាក់្ក្ម្ចីេផ្នាម្ពី LMDF 
នូវចំននួ ៣០០.០០០,០០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
សម្រាេ់រយៈបពល េីឆ្ន  ំ 

 ផ្តខាខំ បល្លក្ សុី ផ្ ន ជាអគគនាយក្ថមី 
 ផ្តខាខំ បល្លក្ បៅ បវខ ជាសាជិ្ក្ 
ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលឯក្រាជ្យ 
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 េបខកីនការយិាល័យទំ្នាក់្ទំ្នខេផ្នាម្ចំនួន ១ 
ជាពិបសសបៅតំេន់ជ្នេទ្ បដី្ម្បផីតល់ភាពកាន់ 
ផ្តងាយម្រសួលជូ្នដ្ល់អតិថិជ្ន និខេរសិ្ថា ន 
ការងារលអរេស់េុគគលិក្។ 

 
ម្ហាម្ហាសននិបាតសននិបាតរេស់រេស់ភាគទុ្និក្ភាគទុ្និក្   
ម្ហាសននិបាតម្រេចឆំ្ន រំេស់ភាគទុ្និក្ បានម្របារឰបធ្វី
ប ខីបៅម្ថៃទី្២៤ ផ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៤ បៅទី្ស្ថន ក់្ 
ការក្ណាដ ល រេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ 
ភីអិលសុី បដី្ម្បេូីក្សរុេលទ្ធផលការងារសំបរចបានក្នុខ 
ឆ្ន ២ំ០១៣ និខបលីក្ទិ្សបៅ ផ្ផនការសំរាេ់ឆ្ន  ំ
២០១៤។ ការជូ្នដំ្ណឹខពីម្ហាសននិបាតបដ្ឋយជូ្នភាជ េ់ 
របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន  ំ របេៀេវារៈម្រេជំុ្ និខអនុស្ថសន៍
រេស់ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល ម្រតូវបានផតល់ជូ្នភាគទុ្និក្ជា
មុ្ន អនុបល្លម្ាម្អនុសសរណៈ និខលក្ខនតិក្ៈរេស់
ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និខេទ្េបញ្ញតតិរេស់រាជ្រដ្ឋឋ  
ភិបាល។ 

េញ្ហ សខំាន់ៗផ្ដ្លបានអនុម័្តម្ហាសននបិាតម្រេចឆំ្ន ំ
រេស់ភាគទុ្និក្ាន៖  

 របាយក្រណ៍ម្រេចឆំ្ន  ំ២០១៣ 
 របាយក្រណ៍ហរិញ្ញវតាុ ផ្ដ្លបានបធ្វីសវនក្ម្មរចួ 
សម្រាេ់ឆ្ន  ំ២០១៣ 

 ទិ្សបៅផ្ផនការយុទ្ធស្ថន្តសដសំរាេ់ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 ម្រេកាសផ្េខផ្ចក្ភាគល្លភ ២០% ម្នម្របាក់្ 
ចំបណញសរុេក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ 

 ម្រេកាសសបម្រម្ចឲ្យម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល និខគណៈ 
ម្រគេ់ម្រគខជាន់ខពស់ េនតពិភាក្ាជាម្ួយអនក្       
វនិិបយាគទុ្នផ្ដ្លាន ចំណាេ់អារម្មណ៍ចខ់ 
វនិិបយាគជាម្យួា៉ា ក់្សុីា៉ា ។  

 
ជាថ្មីម្តងទទៀត ខ្ញ ំសូម្អរគញណចំទ ោះក្រុម្ក្រឹរា 
ភិបាល សក្ារ់រិចចសហក្រតិរតតិការយ៉ា ងលអ និង
បានទ វ្ីវភិាគទានយ៉ា ងសរម្មទៅរនញងឆ្ន  ំ ២០១៣ 
ទហយីរនញងនាម្ក្រុម្ក្រឹរាភិបាល ខ្ញ ំសូម្សំដែងនូវ
ការទកាតសរទសីរែល់ទោរអគគនាយរ និងគណៈ
ក្គរ់ក្គង ក្ពម្ទាងំរម្មររ និទយជិត ររស់ក្គឹោះស្ថា ន 
ា៉ា រ់សញីា៉ា  ចំទ ោះការខិតខំក្រឹងដក្រង ដែលទ វ្ី
ក្គឹោះស្ថា ន ា៉ា រ់សញីា៉ា  ទទលួបានទជាគជ័យរដនាម្ 
ទទៀត ។ 

ជាចញងទក្កាយ រនញងនាម្ក្គឹោះស្ថា ន ា៉ា រ់សញីា៉ា  ខ្ញ ំរ៏សូម្
អរគញណចំទ ោះការចូលរមួ្ពីអតិថិ្ជន ភាគទញនិរ អនរ
វនិិទយគទញន និយត័ររ និងជាពិទសសចំទ ោះ
្នាគារជាតិ ននរម្ពញជា សក្ារ់ការគាកំ្ទ និងផ្តល់
ទំនញរចិតតែល់ក្គឹោះស្ថា ន ា៉ា រ់សញីា៉ា  រហូតម្រ។ 

 

 

 

 

___________________________ 

អន ប ៊ុនហាក ់

ម្រេធានម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល 
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របាយការណ៍ររស់អគ្គនាយររបាយការណ៍ររស់អគ្គនាយរ   
 

 
 
 
 
 
                   លោរ ស៊ុ ីឡែន 
                      អគ្គនាយរ 
 
ម្រសេនឹខកំ្បណីនបសដ្ឋកិ្ចចវជិ្ជាន និខការម្រេយត័ន 
ម្រេផ្យខចំបពាឹះេទ្េញ្ជ  និខការម្រតួតពិនិតយពី 
ធ្នាោរ ជាតិម្នក្ម្ពុជា ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា      
មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ភីអិលសុី សូម្បធ្វីការេងាហ ញនូវ 
សមិ្ទ្ធិផលដ៏្សំខាន់ម្យួចំននួក្នុខឆ្ន  ំ ២០១៣ 
ជូ្នមិ្តតអនក្អានទាខំអស់ដូ្ចខាខបម្រកាម្។ 
 
 ការម្រគេដ្ណត េ់និខគុណភាពម្រទ្ពយសក្ម្ម  

 
ម្ក្ដ្ល់ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  កំ្ពុខ 
ចត់ផ្ចខផលេ័ម្រតឥណទានសរុេ 
៣.១៤៩.២១៣ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ និខានអនក្ខចី 
សរុេបកី្នប ខី ៨,៧% ានចំនួន៣.១៩៤ 
នាក់្ពីចំននួ ២.៩៣៩នាក់្ ក្នុខឆ្ន កំ្នៃខម្ក្។ 
បលីសពីបនឹះបទ្ៀតអនុបាតឥណទានមិ្នដំ្បណីរ
ការបធ្ៀេនឹខឥណទានសរុេ ានការបកី្ន 
ប ខីតិចតួច ០,៥០% ពី ០,៤៦% ក្នុខឆ្ន  ំ
២០១២។ ក្នុខបពលេចចុេបននបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
កំ្ពុខដំ្បណីរការបៅក្នុខបខតតម្រកុ្ខចំននួ ២ 

ម្រសុក្ចំននួ ១៧ ឃុ ំ ១០២ និខ ៤៥២ ភូមិ្ 
ជាម្យួនឹខ ២ ការយិាល័យស្ថខា និខ ៥ 
ការយិាល័យអនុស្ថខា។ 
 

 សមិ្ទ្ធផលហរិញ្ញវតាុ 
 
ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេម្នរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាន 
កំ្បណីនម្រេផ្ហល ៣,២១% ពីចំននួ 
៣.៤០៥.៥៨៥ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បៅ 
៣.៥១៤.៨១០ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បហយី 
កំ្បណីនមូ្លធ្នាន ៦.៧០% ពី 
១.៦០០.១៤៩ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បៅ 
១.៧០៧.៣២៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។  

 
 សមិ្ទ្ធផលសខគម្ និខភាពជាម្ដ្គូសមិ្ទ្ធផល 
សខគម្ និខភាពជាម្ដ្គូ 
 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មិ្នម្រតឹម្ផ្តផតល់បសវាហរិញ្ញវតាុជូ្ន 
ដ្ល់អតិថិជ្នម្រកី្ម្រក្ ក៏្ដូ្ចជាម្រគួស្ថរផ្ដ្លាន 
កំ្រតិការសិក្ាទាេេ៉ាុបណាណ ឹះបទ្ េ៉ាុផ្នតផ្ថម្ទាខំ 
ផតល់នូវបសវាក្ម្មផ្ដ្លមិ្នផ្ម្នហរិញ្ញវតាុម្យួ 
ចំននួ បដី្ម្បបីលីក្សទួយជី្វភាពរេស់ពកួ្បគឲ្យ 
កាន់ផ្តម្រេបសីរប ខី ។  
 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានផដល់ផខផ្ដ្រនូវវគគេណដុ ឹះ 
េណាដ លដ្ល់អតិថិជ្នដូ្ចជា ការអេ់របំលី 
ហរិញ្ញវតាុ បៅក្នុខតេន់ម្រេតតិេតិការ រេស់ខៃួន។ 
គិតម្រតឹម្ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ាន ២៩៣ 
អតិថិជ្នបានទ្ទ្លួការេណតុ ឹះេណាត លសតីពី 
ហរិញ្ញវតាុពីេុគគលិក្រេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 

ទំព័រ l ៨ 



 

ម្រេផ្ហលជា ១២% ម្នអតិថិជ្នសរុេផ្ដ្ល 
ទ្ទ្លួបានក្ម្ចី ទំ្ហតូំច ក៏្ដូ្ចអតិថិជ្នផ្ដ្ល 
មិ្នានម្រទ្ពយធានា។ 
 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា បានចេ់ម្ដ្គូរជាម្យួ KAMWORKS 
និខ PF Technical Advisory, Inc 
បដី្ម្បផីល់ក្ម្ចីបលថីាម្ពល ពនៃឺម្រពឹះអាទិ្តយដ្ល់ 
អតិថិជ្នរេស់ខៃួនផ្ដ្លានម្រស្ថេ់ ក៏្ដូ្ចជា 
អតិថិជ្នថមីៗផខផ្ដ្រ ក្នុខបោលេំណខជ្ម្រមុ្ញ 
ក្នុខការបម្រេីម្របាស់ថាម្ពលធ្ម្មជាតិ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បានបធី្វការស្ថក្លបខបៅក្នុខខណឌ េាសសផី្ក្វ 
រាជ្ធានីភនំបពញ និខេនាទ េ់ម្ក្ និខពម្រខីក្តំេន់ 
ម្រេតិេតតកិារបផសខបទ្ៀត។ 

 
 ម្រេព័នធម្រគេ់ម្រគខព័ត៌ានថម ី 

 
ម្រគឹឹះស្ថា នា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានទ្ទ្លួជំ្នយួជាទឹ្ក្ ម្របាក់្ 
ពីទី្ភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍបារាខំ AFD ចំនួន ៨០% 
ម្នទឹ្ក្ម្របាក់្ សរុេម្រេាន ២៥.០០០ 
ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ សម្រាេ់ទិ្ញ MIS Software 
រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន MBWin សម្រាេ់ម្រគខម្រគខ 
ក្ម្មវធីិ្ឥណទាន និខគណបនយយ រមួ្ទាខំការ 
ផ្ថទានំានាបលីក្ម្មវធីិ្ព័ត៌ានវទិ្ារេស់ ម្រគឹឹះស្ថា ន 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  សម្រាេ់រយៈបពល ៤ឆ្ន ។ំ 
េ៉ាុផ្នតក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រគឹស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បានសបម្រម្ចចិតតចុឹះកិ្ចចសនាជាម្យួម្រកុ្ម្ហ ុន 
MBWin បហយីបានតំប ខីក្ម្មវធីិ្រចួរាល់ 
នឹខកំ្ពុខេញ្ជូ លទិ្ននិន័យក្នុខម្រេព័នធ MBWin 

បហយីនិខដ្ឋក់្ ដំ្បណីរជាផៃូវការនាឆ្ន ២ំ០១៤។ 
បលីសពីបនឹះ ការផ្ថទាកំារជ្សួជុ្ល ការបរៀេ តបម្ៃីខ 
និខការងារផសខៗផ្ដ្លពាក្់ព័នធ នឹខព័ត៌ានវទិ្ា 
បាននិខកំ្ពុខ ដំ្បណីរការ បដ្ឋយរលូនលអ។ 
បយខីបានេញ្ជូ ន ទិ្ននន័យ និខេំបពញការងារ 
េបចចក្បទ្ស នានាផ្ដ្លពាក្ ់ ព័នធនឹខការយិាល័យ 
ផ្ចក្រផំ្លក្ព័ត៌ានឥណទាន (CBC) ម្រពម្ទាខំ 
បានេញ្ជូ នទិ្នន័យបៅការយិាល័យផ្ចក្រផំ្លក្ 
ព័ត៌ានឥណទាន ទាន់បពលបវល្ល។  

 
បដ្ឋយទ្ទ្លួបានភាពរកី្ចបម្រមី្នជាវជិ្ជាន 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ខឹតខំពម្រខឹខការេំបពញការងាររេស់ខៃួន 
េផ្នាម្បទ្ៀតសម្រាេ់ឆ្ន  ំ ២០១៤។ ានការោមំ្រទ្ 
យា៉ា ខខាៃ ខំពីម្ដ្គូរពាក់្ព័នធ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល ្នទឹះ 
បាឹះមុ្តរេស់គណៈម្រគេ់ម្រគខ និខេុគគលិក្ម្រគេ់ 
លំដ្ឋេ់ថាន ក់្ យុទ្ធស្ថន្តសតជាអទិ្ភាពម្យួចំននួម្រតូវ
បានកំ្ណត់ដូ្ចខាខ បម្រកាម្ៈ 

 បគៀខគរទុ្នេផ្នាម្ទាខំក្ម្ចី 
និខទុ្នជាភាគហ ុន  

 រក្ាគុណតម្ម្ៃរេស់ភាគទុ្និក្បអាយបាន 
អតិេរា  

 ម្រេតិេតតិយា៉ា ខខចេ់ខចួននូវចាេ់និខេទ្េញ្ជ
នានា  

 ពម្រខីក្ម្រេតិេតតិការរេស់ខៃួនបអាយបាន 
អតិថិជ្នានចំននួអតិេរា  

 ផតល់ផ្តផលិតផលនិខបសវាម្រេក្េបដ្ឋយ 
គុណភាពខពស់  

ទំព័រ l ៩ 



 

 ផតល់នូវក្ផ្នៃខេរយិាកាសការងារលអដ្ល់ 
និបយាជិ្ក្  

 ជ្ម្រមុ្ញផសពវផាយនូវកិ្តតិស័ពទលអម្រេបសី 
េំផុតរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន 

 ជ្ម្រមុ្ញបលីការអនុវតតន៍ការោព៌ំារអតិថិជ្ន  
 វនិិបយាគបលីការអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានម្នុសស  

 
ក្នុខនាម្គណៈម្រគេ់ម្រគខ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ខាុ ំានបសចក្តី 
បស្ថម្នសរកី្រាយ បដី្ម្បេីងាហ ញការបកាតសរបសីរ 
បដ្ឋយបស្ថម ឹះ ជូ្នចំបពាឹះភាគទុ្និក្ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ា 
ភិបាល សម្រាេ់ការោមំ្រទ្រេស់ពកួ្បគ និខភាពជា 
អនក្ដឹ្ក្នារំេស់ពកួ្ោត់។ 
ខាុ ំក៏្សូម្អរគុណចំបពាឹះអនក្ផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ធ្នាោរជាតិននរម្ពញជា អាជាា ធ្រ 
មូ្លដ្ឋឋ នម្រគេ់ លំដ្ឋេ់ថាន ក់្ ាច ស់ជំ្នយួ និខមិ្តតភក្តិ 

ទាខំអស់សម្រាេ់ ការោមំ្រទ្ នឹខការបជ្ឿទុ្ក្ចិតត 
ម្ក្បលីបយខីខាុ ំ។ 
 
ជាចុខបម្រកាយសូម្អរគុណយា៉ា ខម្រជាលបម្រៅជូ្ន 
ចំបពាឹះេុគគលិក្ទាខំអស់រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  សម្រាេ់ 
ការងាររេស់ពកួ្បគផ្ដ្លនាឲំ្យ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទ្ទ្លួ 
បានភាពបជាគជ័្យដ៏្ធំ្បធ្ខបនឹះ។ 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 

សុ៊ី  ឡែន 
អគគនាយក្ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំព័រ l ១០ 



 

ប្រវត្តិសង្ខ េបប្រវត្តិសង្ខ េប   
ម្រេវតតិម្នការវវិតតន៍រកី្ចបម្រមី្នរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ានដូ្ចតបៅ៖ 

២០០០ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្រតូវបានេបខកីតប ខី បហយីចេ់បផតីម្ផតល់ឥណទានដ្ំេូខបៅម្ថៃទ្ី ០១ ម្ិថុនា 
ឆ្ន ២ំ០០០ បៅក្នុខឃុបំកាឹះដ្ឋច់ ម្រសុក្មុ្ខក្ពូំល បខតតក្ណាត ល 

២០០១ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានចុឹះេញ្ជ ីបៅម្រក្សខួម្ហាម្ផទជាអខគការបម្រៅរដ្ឋឋ ភិបាល ផ្ដ្លានបឈាម ឹះថា     
អខគការ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បដ្មី្បអីភវិឌ្ឍម្រគសួ្ថរ 

២០០២ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានចុឹះេញ្ជ ី និខទ្ទ្ួលបានវញិ្ញ េនេ័ម្រតជាម្រេតេិតតិក្រឥណទានជ្នេទ្ 

២០០៥ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានចុឹះេញ្ជ ីជាម្រក្ុម្ហ ុន និខទ្ទ្ួលបានអាជាា េ័ណណម្រេក្េអាជ្ីវក្ម្ម ម្រគឹឹះស្ថា ន
ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ពធី្នាោរជាតិ ម្នក្ម្ពុជា ផ្ដ្លានបឈាម ឹះថា ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ 

២០០៦ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេបខកីតឲ្យានក្ញ្ច េ់អតាម្រេបយាជ្ន៍សម្រាេ់េុគគលកិ្រមួ្ានៈ េុគគលិក្ជាាច ស់ 
ភាគហ ុនានតណំាខបៅក្នុខម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ Staff Providend Fund, Health & 
Injury Insurance ក៏្ម្រតូវបានេបខកីតប ខីផខផ្ដ្រ 

២០០៧ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេបខកនីបដ្ីម្ទុ្នចុឹះេញ្ជ ី ទ្ទ្លួភាគទុ្និក្ក្នុខម្រសុក្ថមមី្ួយរូេ និខទ្ទ្លួបានម្របាក់្ 
ក្ម្ចោីម នការម្របាក់្ពីអខគការ Kiva Microfund ផ្ដ្លានមូ្លដ្ឋឋ នបៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ 

២០០៨ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទ្ទ្លួបានអាជាា េ័ណណម្រេក្េអាជ្ីវក្ម្មម្រគឹឹះស្ថា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុអចិម្ន្តនតយ ៍ ពីធ្នាោរជាតិ
ម្នក្ម្ពុជា និខបានបេីក្ស្ថខាម្រេតិេតតកិារទ្ី២ បៅម្រសុក្បគៀនស្ថវ យ បខតតក្ណាត ល 

២០០៩ 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា          ទ្ទ្ួលបានវញិ្ញ េនេ័ម្រតតាៃ ភាពបលីការគណនាអម្រាការម្របាក់្ចំបពាឹះអតិថិជ្នព ី
អខគការ Microfinance Transparancy Organization និខទ្ទ្ួលបានវងាវ ន់ សតពីសីនទសសន៍ 
សខគម្ពអីខគការ CGAP និខបានបេីក្ការយិាល័យទ្នំាក់្ទ្នំខ ម្រេតេិតតិការទ្១ី បៅឃុឧំក្ញ៉ា ត ី
បខតតក្ណាត ល 

២០១២ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេផ្ម្ៃខខៃួន ពីម្រគឹឹះស្ថា នឯក្ជ្នទ្ទ្ួលខុសម្រតវូានក្ំរតិ បៅជាម្រគឹឹះស្ថា ន ម្ហាជ្ន
ទ្ទ្ួលខុសម្រតូវានក្ំរតិ ផ្ដ្លានបឈាម ឹះថា ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្មី្រក្ហូរិញ្ញ វតាុ ភអីលិសុ ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំព័រ l ១១ 



 

អខគការង្េខរបសប់្រឹះស្ថា នម៉ា កស់ ៊ីម៉ាអខគការង្េខរបសប់្រឹះស្ថា នម៉ា កស់ ៊ីម៉ា   

 

 

ភាគទ្ុនិក្ភាគទ្ុនិក្  
ភាគទុ្និក្សំរាេ់ការយិេរបិចេទ្ចេ់ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រតូវបានេងាហ ញដូ្ចខាខបម្រកាម្៖ 
- បល្លក្ម្រសី ស្ថរុន វធុិ្រត័ន 
- បល្លក្ម្រសី បម្រសខ សុីវប្ខ 
- បល្លក្ អន េ ុនហាក្់ 
- បល្លក្ អ ួខ គឹម្បសខ 
- បល្លក្ បជ្ត ច័នទម្រេបសីរ 
- បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិ្ធី 
- បល្លក្ម្រសី េ ុយ សុីវណណថា 
- បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិ្ធី (តំណាខេុគគលិក្ា៉ា ក់្សុីា៉ា ) 

 

ទំព័រ l ១២ 



 

 
 

 បល្លក្ម្រសី ស្ថរញន វ ិ្ ញរត័ន បានចូលរមួ្វនិិបយាគជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១២។ 
 ទោរម្រសី វ ិ្ ញរត័ន បានទ្ទ្លួសញ្ញេ័ម្រតបលីជ្ំនាញទ្ីផារ បៅស្ថក្លវទិ្ាល័យ Durban 
University Technology នាម្រេបទ្សបារាខំក្នុខឆ្ន ២ំ០០៧ និខទ្ទ្លួបានសញ្ញេ័ម្រតវទិ្ាល័យ ផ្ផនក្បសដ្ឋក្ចិច 
និខវទិ្ាស្ថន្តសតសខគម្បៅឆ្ន ២ំ០០៥ពី Lycee EMILY BRONTE ម្រេបទ្សបារាខំ។ 
 

 បល្លក្ម្រស ី បម្រសខ សុវីប្ខ បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្នកិ្ជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផ្ដ្លបាន 
ចេ់បផតមី្ដ្ំបណីរការបៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០០។ បៅឆ្ន ២ំ០០១ បល្លក្ម្រសី ទក្សង សញវីទេង ទ្ទ្ួលបានេរញិ្ញ េ័ម្រត 
ពាណិជ្ជស្ថន្តសដ ផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខពីវទិ្ាស្ថា នជាតិម្រគេ់ម្រគខ ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

 

 បល្លក្េណឌិ ត អន រ ញនហារ់ បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្នកិ្ជាម្យួ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ចេ់ាខំព ី     
ឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្េណឌិ ត េ ុនហាក់្ ទ្ទ្ួលបានសញ្ញ េ័ម្រត េណឌិ តម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច 
(DBA) ផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខ ពីស្ថក្លវទិ្ាល័យ Preston University បៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ក្នុខ 
ឆ្ន ២ំ០០៩។ បល្លក្េណឌិ ត េ ុនហាក់្ បានទ្ទ្ួលសញ្ញ េ័ម្រតអនុេណឌិ តផ្ផនក្ធ្នាោរ និខ
ហរិញ្ញវតាុពសី្ថក្លវទិ្ាល័យន័រតុន ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា និខពីស្ថក្លវទិ្ាល័យ Ateneo De 
Zambuaga ម្រេបទ្សហវលីីពីន បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០៣។ បៅក្នុខ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្េណឌិ ត 
េ ុនហាក់្ បានទ្ទ្ួលេរញិ្ញ េ័ម្រតម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ចិច (BBA) ពីម្ហាវទិ្ាល័យពាណិជ្ជស្ថន្តសត 
ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

 

ទំព័រ l ១៣ 



 

 

បល្លក្េណឌិ ត អ ខួ គមឹ្បសខ បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្នកិ្ជាម្យួា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០០។  
បល្លក្េណឌិ ត គឹម្បសខ ទ្ទ្លួបានសញ្ញ េ័ម្រត េណឌិ តម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច (DBA) ផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខ 
ហរិញ្ញវតាុ ពីស្ថក្លវទិ្ាល័យ Preston University សហរដ្ឋអាបម្រកិ្ក្នុខឆ្ន ២ំ០០៥។ បៅក្នុខ
ឆ្ន ២ំ០០១ បល្លក្ គឹម្បសខ បានទ្ទ្លួអាហារូេក្រណ៍ពីរដ្ឋឌ ភិបាលអូន្តស្ថត លបីដ្ីម្បេីនតការ 
សិក្ាថាន ក់្អនុេណឌិ ត បៅស្ថក្លវទិ្ាល័យ Victoria University of Technology បហយី បានទ្ទ្លួ
សញ្ញ េ័ម្រតអនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច (MBA) បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០៣។ បៅក្នុខឆ្ន  ំ ១៩៩៥       
បល្លក្  គឹម្ទសង  បានទ្ទ្ួលេរញិ្ញ េ័ម្រតម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច (BBA) ពីម្ហាវទិ្ាល័យពាណិជ្ជស្ថន្តសត
ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

 

បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិ្ធ ីបានចូលរមួ្ជាភាគទុ្និក្ជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០០។ 
បល្លក្ េ៉ាុណណរទិ្ធ ីទ្ទ្លួបានេរញិ្ញ េ័ម្រតគណបនយយ-ហរិញ្ញវតាុ និខ ធ្នាោរ ក្នុខឆ្ន ១ំ៩៨៦ 
ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

 

បល្លក្ បជ្ត ច័នទម្រេបសរី បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្និក្ជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បៅក្នុខផ្ខធ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០០០។ បៅក្នុខឆ្ន  ំ ២០១១ ទោរ ក្រទសរី បានទទួលសញ្ញា រ័ក្ត អនុេណឌិ ត 
ម្រគេ់ម្រគខពាណិជ្ជក្ម្ម នខិចាេ់បៅសក្លវទិ្ាល័យបេៀលម្របាយ។ បៅក្នុខ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ 
បល្លក្ ក្រទសរី  ទ្ទ្លួបានេរញិ្ញ េ័ម្រតម្រគេ់ម្រគខពាណិជ្ជក្ម្ម ពមី្ហាវទិ្ាល័យ 
ពាណិជ្ជស្ថន្តសដ ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

 

បល្លក្ម្រស ី រ ញយ សញវីណណថា បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្នកិ្ជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ចេ់ាខំពឆី្ន  ំ
២០០៧។ បល្លក្ម្រស ី សញវីណណថា បានសិក្ាចំបណឹះទូ្បៅថាន ក់្ទ្ី៣ (ថាន ក់្ទ្ី៣ ពីជ្នំាន់ 
សខគម្រាន្តសតនិយម្ នាេចចុេបននថាន ក់្ទ្៩ី) 

 

ទំព័រ l  ១៤
 ១



 

ប្ក ុមប្រ ឹកាភិបាេប្ក ុមប្រ ឹកាភិបាេ  

 បល្លក្ អន រ ញនហារ់ ជាស្ថា េនិក្ាន ក់្ បហយីម្រតូវបានផ្តខាខំជាម្រេធានម្រក្មុ្ម្រេឹក្ា 
ភិបាលចេ់ាខំពីចុខឆ្ន ២ំ០១១ រហូតម្ក្ដ្ល់េចចុេបនន។  មុ្នេបខកតី ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទោរ រណឌិ ត  រ ញនហារ់ 
ធ្លា រ់បានរទក្ម្កីារងារជានាយរហរិញ្ាវតាញ ទៅ្នាគារសនតភិាព ណិជជ Pacific Commercial Bank ពី
ឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០០០។ ទោររណឌិ ត រ ញនហារ់ ទទួលបាន សញ្ញា រ័ក្ត រណឌិ តក្គរ់ក្គង ញ្ររចិច (DBA) 
ផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខ ពីសរលវទិាល័យ Preston University ទៅសហរែឋអាទម្ររិ រនញងឆ្ន ២ំ០០៩។ 
ទោររណឌិ ត រ ញនហារ់  បានទទួលសញ្ញា រ័ក្តអនញរណឌិ តដផ្នរ្នាគារ  និងហរិញ្ាវតាញពសីរលវទិាល័យ     
ន័រតញន ក្រទទសរម្ពញជា និងព ី សរលវទិាល័យ Ateneo De Zambuaga ក្រទទសហវលីីពីន ទៅរនញងឆ្ន  ំ
២០០៣។ ទៅរនញង ឆ្ន  ំ១៩៩៥ ទោររណឌិ ត រ ញនហារ់ បានទទួលររញិ្ញា រ័ក្តក្គរ់ក្គង ញ្ររិចច (BBA) ព ី
ម្ហាវទិាល័យ ណិជជស្ថស្តសត ក្រទទសរម្ពញជា។ 
 

បល្លក្ អ ងួ គមឹ្ទសង បានចូលរមួ្េបខកតីម្រក្ុម្ហ ុនា៉ា ក់្សុាី៉ា  ផ្ដ្លបានចេ់បផតីម្ដ្ំបណីរ
ការបៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០០ បានេំបពញមុ្ខងារជាម្រេធានម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលក្តឹម្ចញងឆ្ន ២ំ០១១ និខជា
អគគនាយក្រហូតដ្ល់ម្រតឹម្ដ្ណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៣។ បល្លក្ គមឹ្ទសង ធាៃ េ់បានេបម្រម្ីការងារជាម្ន្តនតីរាជ្ការ 
ពីឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០០២។ បល្លក្ គមឹ្ទសង ម្រតូវបានផ្តខាខំជាទ្ីម្រេឹក្ាសភាពាណិជ្ជក្ម្មក្ម្ពុជាបៅ
ក្នុខផ្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ បហយីបាននឹខក្ំពុខេបម្រម្កីារងាររហូតដ្ល់េចចុេបនន។ បល្លក្ គមឹ្ទសង 
ទ្ទ្ួលបានសញ្ញ េ័ម្រត េណឌិ តម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច (DBA) ផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខហរិញ្ញវតាុ ពសីក្លវទិ្ាល័យ 
Preston University សហរដ្ឋអាបម្រកិ្ក្នុខឆ្ន ២ំ០០៥។ បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០១ បល្លក្ គមឹ្ទសង បាន
ទ្ទ្ួលអាហារូេក្រណ៍ពីរដ្ឋឌ ភបិាលអូន្តស្ថត លបីដ្ីម្បេីនត ការសិក្ាថាន ក់្អនុេណឌិ ត បៅសក្លវទិ្ាល័យ 
Victoria University of Technology បហយីបានទ្ទ្ួលសញ្ញ េ័ម្រតអនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ចិច (MBA) 
បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០៣។ បៅក្នុខឆ្ន  ំ១៩៩៥ បល្លក្ គមឹ្ទសង បានទ្ទ្លួេរញិ្ញ េ័ម្រតម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ចិច (BBA) 
ពីម្ហាវទិ្ាល័យពាណិជ្ជស្ថន្តសត ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

ទំព័រ l ១៥ 



 

 

  បល្លក្ម្រសី ទក្សង សញវីទេង ជាស្ថា េនកិ្ និខបានចូលរមួ្េបខកីតម្រក្ុម្ហ ុន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផ្ដ្លបាន         
ចេ់បផតីម្ដ្ំបណីរការបៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០០។ េចចុេបនន បល្លក្ម្រសី សញវីទេង េំបពញមុ្ខងារ ជានាយកិាម្រេតិេតតិហរិញ្ញវតាុ 
េនាទ េ់ពបីានេំបរកីារងារជានាយកិាម្រេតិេតត ិ អស់រយៈបពលបពញ  ១ ឆ្ន  ំ ២០១០។ បល្លក្ម្រស ីសញវីទេង ធាៃ េ់បាន 
េបម្រម្កីារងារជាម្រេធានផ្ផនក្បផទរម្របាក់្បៅ ធ្នាោរសនតិភាពពាណិជ្ជ Pacific Commercial Bank ពីឆ្ន ១ំ៩៩៥-
២០០០។ បៅឆ្ន ២ំ០០១ ទោរម្រសី សញវីទេង ទ្ទ្លួបានេរញិ្ញ េ័ម្រត ពាណិជ្ជស្ថន្តសដផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខពវីទិ្ាស្ថា នជាត ិ
ម្រគេ់ម្រគខ ក្រទទសរម្ពញជា។ 

 បល្លក្ បា៉ា  រ៉ាញណណរទិធ ី ជាស្ថា េនិក្ និខបានចូលរមួ្ជាម្ួយម្រក្ុម្ហ ុន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខផ្ខធ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ី បានក្ំពុខេំបរកីារងារជាអគគនាយក្រខ បហយីេផ្នាម្បលកីារទ្ទ្ួលខុសម្រតូវេផ្នាម្ជា 
នាយក្ម្រេតេិតតិការរេស់ក្គោឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ ពីឆ្ន ១ំ៩៨០-១៩៩៥ បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ី ធាៃ េ់បានេំបរកីារងារជា
អនុម្រេធានការយិាល័យឥណទានម្នធ្នាោរជាត ិម្នក្ម្ពុជា បៅបខតតក្ពំត។ ពឆី្ន ១ំ៩៩៥-១៩៩៨ បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ី
បានេំបរកីារងារជាម្រេធាន គណបនយយបៅធ្នាោរសនតិភាពពាណិជ្ជ Pacific Commercial Bank។ ពីឆ្ន ១ំ៩៩៨-
២០០០ បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ីបានេំបរកីារងារជាជ្ំនយួការគណបនយយ នខិរដ្ឋបាលបៅអខគការ LWS បៅបខតតរំពខ់សពឺ។ 
បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ីទ្ទ្លួបានេរញិ្ញ េ័ម្រតគណបនយយ-ហរិញ្ញវតាុ និខធ្នាោរបៅក្នុខ ឆ្ន ១ំ៩៨៦ ម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 

ទំព័រ l ១៦ 



 

 

 បល្លក្ បជ្ត ច័នទម្រេបសរី បានចូលរមួ្ជាភាគទុ្និក្ជាម្យួ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខផ្ខធ្នូឆ្ន  ំ ២០០០។ 
បៅក្នុខឆ្ន  ំ ២០១១ ទោរ ក្រទសរី បានទទួលសញ្ញា រ័ក្ត អនុេណឌិ ត ម្រគេ់ម្រគខពាណិជ្ជក្ម្ម និខចាេ់បៅសក្ល
វទិ្ាល័យបេៀលម្របាយ។ បៅក្នុខ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្ ក្រទសរី  ទ្ទ្ួលបានេរញិ្ញ េ័ម្រតម្រគេ់ម្រគខពាណិជ្ជក្ម្ម ពី
ម្ហាវទិ្ាល័យពាណិជ្ជស្ថន្តសដ បៅ ក្ម្ពុជា។ 

 

  ទោរេណឌិ ត យន ឬទធី បានចូលរមួ្ជាសាជ្ិក្ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលឯក្រាជ្យ ជាម្ួយ ា៉ា រ់សញីា៉ា
ទៅរនញងដខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២ បហយីនិខជាម្រេធានគណៈក្ាម ធ្ិការហានិភ័យរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ បល្លក្េណឌិ ត 
ធាៃ េ់បានេបម្រម្ីការងារជាគណបនយយក្រជាន់ខពស់ម្រក្មុ្ហ ុនផ្សល ក្ម្ពុជាពីឆ្ន  ំ ១៩៩៣-២០០២។  ទោរេណឌិ ត 
បាននខឹក្ំពុខេបម្រម្ីការងារជានាយក្ផ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុបៅម្រក្ុម្ហ ុនឌូ្ន្តហវ ីាខំពីឆ្ន  ំ២០០២ រហូតដ្ល់េចចុេបនន។ ពីឆ្ន  ំ
២០០៣ រហូតដ្ល់េចចុេបនន ទោរេណឌិ ត ជាម្រគេូបម្រខៀន បម្រៅបា៉ា ខ បៅសក្លវទិ្ាល័យបេៀលម្របាយ និខ 
សក្លវទិ្ាល័យបវបសទនី។ ទោររណឌិ ត ឬទធ ី  ទទលួបានសញ្ញា រ័ក្តរណឌិ តទ្សសនវជិាជ ផ្ផនក្ ទ្ីផារ និខក្គរ់ក្គង
ញ្ររិចច (DBA) ពីស្ថរលវទិាល័យ Preston ទៅសហរែឋអាទម្ររិរនញង ឆ្ន ២ំ០០៥-២០០៧។ ទៅរនញងឆ្ន  ំ២០០៥ 
ទោររណឌិ តបានទទលួសញ្ញា រ័ក្តអនញរណឌិ តក្គរ់ក្គង ញ្ររិចច (MBA) ជ្ំនាញហរិញ្ញវតាុ និខគណបនយយ ពសីរល
វទិាល័យ Preston ។ ទៅរនញងឆ្ន ១ំ៩៩៥-១៩៩៨ បល្លក្េណឌិ ត បានទទលួររញិ្ញា រ័ក្តក្គរ់ក្គង ញ្ររិចច 
ជ្ំនាញធ្នា ោរ និខហរិញ្ញវតាុ ពីសក្លវទិាល័យ Irish University Business School, ម្រេបទ្ស Ireland ។ 
 

ទំព័រ l ១៧ 



 

គណៈក្ម្មការគណៈក្ម្មការរេសប់្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលរេសប់្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាល 

គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម 
គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មទ្ទ្ួលខុសម្រតូវចំបពាឹះមុ្ខម្រកុ្ម្
ម្រេឹក្ាភិបាល និខតម្រមូ្វឲ្យអនុវតតការងារដូ្ចខាខ 
បម្រកាម្ :  
•  េបខកីត និខម្រតួតពិនិតយអនុបល្លម្ភាព ជាម្យួម្រក្ម្ 
សីលធ្ម៌្ស្ថជី្វក្ម្ម។ 

•  ម្រតួតពិនិតយនីតិវធីិ្អនុបល្លម្ាម្េទ្េញ្ជ  រដ្ឋឋ  
ភិបាល។ 

• ពិនិតយប ខីវញិនូវការរក្បឃញីរេស់សវនក្ម្ម ឬ 
ការម្រតួតពិនិតយផ្ដ្លបានបធ្វីប ខីបដ្ឋយភាន ក់្ងារ
បផសខបទ្ៀត។ 

•  េបខកីត និខាម្ដ្ឋនការម្រេតិេតតិាម្ម្រក្ម្អនុវតតន៍ 
រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 

•  ាម្ដ្ឋននីតិវធីិ្នការម្រេតិេតតិាម្ េទ្េញ្ជ  
រេស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

•   ពិភាក្ាការមិ្នយល់ម្រពម្រវាខសនវក្រ រេស់  
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ឬសវនក្រខាខក្នុខ និខគណៈម្រគេ់ 
ម្រគខ។ 

•  ពិនិតយបលីម្តិបយាេល់រេស់សវនក្រ ខាខបម្រៅ 
បលីគុណវុឌ្ឈន៍ េុគគលិក្គណបនយយ និខហរិញ្ញវតាុ 
និខសវនក្រម្ផទក្នុខរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន។ 

•  ពិនិតយប ខីវញិនូវភាពម្រគេ់ម្រោន់ម្ន រចនាសម្ព័នធ 
ការម្រតួតពិនិតយខាខក្នុខបលីរបាយការណ៍     
ហរិញ្ញវតាុ។ 

•  ម្រតួតពិនិតយការម្រតួតពិនិតយម្ផទក្នុខរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន 
សម្រាេ់ការពារម្រទ្ពយសក្ម្មរេស់ខៃួន។ 

•  វាយតម្ម្ៃបោលេំណខសវនក្រម្ផទក្នុខ។ 

•  ពិនិតយការងាររេស់ សវនក្រម្ផទក្នុខ និខវាយតម្ម្ៃ 
ការអនុវតត និខការក្ស្ថខសម្តាភាព។ 

•  ធានាថាការចូលរមួ្រេស់សវនក្រម្ផទក្នុខ បៅក្នុខ 
ដំ្បណីរការសវនក្ម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
រេស់សវនក្រខាខបម្រៅ  

 

សក្ម្មភាពនិខសមិ្ទ្ធផលសម្រាេ់ឆ្ន ២ំ០១៣ 
•  គណៈក្ាម ធិ្ការសវនក្ម្មបានជ្េួម្រេជំុ្ោន ចំននួ 
១ដ្ខក្នុខអំ ុខបពលម្យួឆ្ន បំៅក្នុខផ្ខក្ក្កដ្ឋ។ 

•  បៅក្នុខកិ្ចចម្រេជំុ្បៅក្នុខផ្ខក្ក្កដ្ឋ គណៈក្ាម ធិ្ការ 
បានអនុម័្តផ្ផនការសវនក្ម្មម្ផទក្នុខសម្រាេ់ឆ្ន  ំ
២០១៣ ។ 

•  របាយការណ៍សវនក្ម្មម្ផទក្នុខរាយការណ៍ បដ្ឋយ 
ផ្លទ ល់បៅម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលគណៈក្ាម ការសវនក្
ម្ម បដី្ម្បផីតល់នូវឯក្រាជ្យភាព និខបោលេំណខ 
ការធានាបលីការម្រគេ់ម្រោន់ ាននិរនតភាពនិខ 
ម្រេសិទ្ធភាពម្ន អភិបាលកិ្ចច រេស់អខគការ 
ម្រគេ់ម្រគខ ការម្រតួតពិនិតយដំ្បណីរការម្រគេ់ម្រគខ 
ហានិភ័យនិខការម្រគេ់ម្រគខ ខាខក្នុខ។ 

•  ដំ្បណីរការម្រេតិេតដិការអាជី្វក្ម្មទាខំអស់ និខការ 
ម្រគេ់ម្រគខម្រតូវបានបធ្វីសវនក្ម្មបដ្ឋយបយាខាម្វធីិ្
ស្ថន្តសតផ្ដ្លផ្ផអក្ បលីហានិភ័យ។ 

• សវនក្ម្មម្ផទក្នុខពិនិតយបលីយុទ្ធស្ថន្តសត ម្នការបរៀេ 
ចំម្រេសិទ្ធភាពបោលនបយាបាយបផសខៗ ផ្ដ្ល 
ពាក់្ព័នធ នឹខនីតិវធីិ្ និខេទ្េញ្ញតតិបោលការណ៍ 
ផ្ណនានំានា។ 

•  សវនក្ម្មម្ផទក្នុខពិភាក្ាអំពីលទ្ធផលម្នកា រវាយ 
តំម្លទាខំអស់ជាម្យួនឹខអនក្ម្រគេ់ម្រគខ និខរាយ 

ទំព័រ l ១៨ 



 

ការណ៍ ការអបខកត បឃញីរេស់ខៃួន អនុស្ថសន៍ 
និខទ្សសនៈាម្រយៈដំ្បណីរការម្យួផ្ដ្លម្រតូវ 
បានកំ្ណត់បៅ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលគណៈក្ាម  
ធិ្ការសវនក្ម្ម។ 

 
ាម្គំនិតរេស់គណៈក្ាម ធិ្ការ ដំ្បណីរការម្រតួត 
ពិនិតយខាខក្នុខ នីតិវធីិ្សវនក្ម្ម និខដំ្បណីរការម្រគេ់ 
ម្រគខហានិភ័យ គឺានភាពម្រគេ់ម្រោន់ បដី្ម្បកីារពារ 
អខគភាព និខផតល់ការធានាអឹះអាខ ម្រគេ់ម្រោន់បលី 
សុចចរតិភាពម្នគណនីហរិញ្ញវតាុ។ 
 

គណៈក្ម្មការហានិភយ័ 
គណៈក្ម្មការហានិភ័យទ្ទ្ួលខុសម្រតូវចំបពាឹះមុ្ខម្រកុ្
ម្ម្រេឹក្ាភិបាល និខតម្រមូ្វឲ្យអនុវតតការងារដូ្ចខាខ 
បម្រកាម្: 
• វាយតម្ម្ៃយា៉ា ខយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្បលី យុទ្ធស្ថន្តសត 
អាជី្វក្ម្ម ដំ្បណីរការនិខផ្ផនការរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បចញពីទ្សសនទាន ផ្ផនក្ហានិភ័យ។ 

•  វភិាគហានិភ័យនាបពលអនាគតផ្ដ្លរមួ្ាន 
និនាន ការរេស់វា និខផតល់ម្តិបយាេល់បៅអនក្ម្រគេ់ 
ម្រគខ។ 

•  ពិនិតយរាល់បោលនបយាបាយ និខនីតិវធីិ្ទាខំអស់ 
ក្នុខបោលេំណខកាត់េនាយហានិភ័យ។ 

• កំ្ណត់បចញនូវម្រេបភទ្ តួនាទី្ ការទ្ទ្លួខុសម្រតូវ 
និខសិទ្ធិអំណាចម្ន ការម្រគេ់ម្រគខហានិភ័យ      
ជាម្យួគំបរាខផ្ដ្នកំ្ណត់ និខវសិ្ថលភាពម្ន 
ម្រក្េខណឌ ម្រគេ់ម្រគខហានិភ័យ។ 

•  ពិនិតយសក្ម្មភាពម្រគេ់ម្រគខហានិភ័យ ដ៏្សំខាន់ 
រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផ្ដ្លរាយការណ៍បដ្ឋយគណៈ 
ម្រគេ់ម្រគខ និខរក្ឲ្យបឃញីចាស់នូវសក្ម្មភាព 
ផ្ដ្លជាតម្រមូ្វការ ម្នបោលនបយាបាយទាខំអស់ 
បដ្ឋយបោរពាម្លក្ខខណឌ ផ្ដ្លក្ំពុខអនុវតត។ 

•  ផដល់បយាេល់ ឬផ្ណនា ំ ដ្ល់គណៈម្រគេ់ម្រគខ 
សម្រាេ់ការម្រគេ់ម្រគខក្ាត ខាខបម្រៅណាម្យួផ្ដ្ល
ានឥទ្ធិពល បលីម្រេតិេតតិការរេស់ម្រកុ្ម្ 
ហ ុនដូ្ចជាបសដ្ឋកិ្ចច នបយាបាយ និខម្រក្េខណឌ  
គតិយុតតិ។ 

•  ម្រតួតពិនិតយ និខការបា៉ា ន់ម្រេាណសុចរតិភាពម្ន 
ម្រេព័នធម្រតួតពិនិតយហានិភ័យ និខធានាថាបោល 
នបយាបាយហានិភ័យ និខយុទ្ធស្ថន្តសតម្រតូវបាន 
ម្រគេ់ម្រគខម្រេក្េបដ្ឋយម្រេសិទិ្ធភាព។ 

•  ពិនិតយនិខអនុម័្តបោលនបយាបាយសម្រាេ់ម្រគេ់ 
ម្រគខហានិភ័យ។ 

• ាម្រយៈរបាយការណ៍ពីផ្ផនក្ហានិភ័យ និខ  
ម្រេតិេតតិផដល់បយាេល់ឬផ្ណនារំដ្ល់អនក្ម្រគេ់ម្រគខ 
ក្នុខការចត់វធិានការ បដី្ម្បេីនធូរេនាយហានិភ័យ 
ម្រតឹម្អាចទ្ទ្លួយក្បាន ឬបធ្វីការទផ្េរហានិភ័យ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំព័រ l ១៩ 



 

គណៈប្គេ់ប្គខជ្ញន់ខ្ពស់គណៈប្គេ់ប្គខជ្ញន់ខ្ពស់   
  

 
បល្លក្ សញ ី ដែន ជាអគគនាយក្ នខិបានចូលរមួ្ជាម្ួយម្រក្ុម្ហ ុន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខផ្ខក្ញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៣។ មុ្នបពល 
បល្លក្ចូលរមួ្ជាម្ួយា៉ា ក់្សុាី៉ា  បល្លក្ សញ ី ដែន បានបធ្វកីារ ក្នុខតួនាទ្ី នាយក្សាគម្ធ្នាោរបៅក្ម្ពុជា ជានាយក្ 
ម្រេតិេតតិ បៅសាគម្ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុជា ជាម្រេធានម្រគេ់ម្រគខការេណតុ ឹះេណាត ល និខគបម្រាខបៅសហព័នធនិបយាជ្ក្ 
និខសាគម្ពាណិជ្ជក្ម្មបៅ ក្ម្ពុជា ជាម្រេធានអភិវឌ្ឍន៍សហគម្បៅម្ជ្ឈម្ណឌ លធ្នធានម្រគួស្ថរ Goodwill ជាម្រេធាន 
ធ្នធានម្នុសសបៅសហគម្ញ៉ាូ វតុនធ្ីឡាយ។ នាបពលេចចុេបនន បល្លក្ សញ ី ដែន ទ្ទ្ួល សញ្ញ េ័ម្រតអនុេណឌិ តផ្ផនក្ 
ម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច បលីជ្នំាញឯក្បទ្សម្រគេ់ម្រគខ នខិេរញិ្ញ េ័ម្រតផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខធុ្រក្ិចច បលីជ្ំនាញឯក្បទ្សម្រគេ់ម្រគខ      
ព័ត៌ានវទិ្ា។  
 

 
បល្លក្ បា៉ា  រ៉ាញណណរទិធ ី ជាអគគនាយក្រខ និខបានចូលរមួ្ជាម្ួយម្រក្ុម្ហ ុនា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុខផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០០។ មុ្នបពល  
បល្លក្ចូលរមួ្ជាម្ួយ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បល្លក្ រ៉ាញណណរទិធ ីបានេំបរកីារងារ ជាជ្ំនយួការគណបនយយ និខរដ្ឋបាល បៅអខគការ LWS 
បៅបខតតរំពខ់សពឺ (១៩៩៨-២០០០) ម្រេធានគណបនយយបៅធ្នាោរសនតិភាពពាណិជ្ជ Pacific Commercial Bank 
(១៩៩៥-១៩៩៨) អនុម្រេធានការយិាល័យឥណទានម្នធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា បៅបខតតក្ំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ 
បល្លក្ េ៉ាុណណរទិ្ធី ទ្ទ្លួបានេរញិ្ញ េ័ម្រតគណបនយយ-ហរិញ្ញវតាុ និខធ្នាោរ បៅក្នុខ ឆ្ន ១ំ៩៨៦ បៅក្នុខម្រេបទ្សក្ម្ពុជា។ 
 

 
បល្លក្ម្រស ី ទក្សង សញវីទេង ជានាយកិាម្រេតិេតតិហរិញ្ញវតាុ និខបានចូលរមួ្េបខកីតម្រក្មុ្ហ ុន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផ្ដ្លបានចេ់បផតីម្ 
ដ្ំបណីរការបៅក្នុខឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្ម្រសី សុីវប្ខ ធាៃ េ់បានេបម្រម្កីារងារជាម្រេធានផ្ផនក្បផទរម្របាក់្បៅ ធ្នាោរសនតភិាព 
ពាណិជ្ជ Pacific Commercial Bank ពីឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០០០។ បៅឆ្ន ២ំ០០១ ទោរម្រសី ទក្សង សញវីទេង ទ្ទ្លួបាន 
េរញិ្ញ េ័ម្រតពាណិជ្ជស្ថន្តសដផ្ផនក្ម្រគេ់ម្រគខពវីទិ្ាស្ថា នជាតិម្រគេ់ម្រគខ។ 
 

ទំព័រ l ២០ 



 

េគុគលិក្េគុគលិក្  និខការអភិវនិខការអភិវឌ្ឍនស៍ម្ត្ថភាពេគុគលិក្ឌ្ឍនស៍ម្ត្ថភាពេគុគលិក្ 
■  េុគគលកិ្ 
 

ការរកី្ចំបរនីជាេនតេនាទ េ់រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  តម្រមូ្វឲ្យា៉ា ក់្សុីា៉ា ម្រតូវការេុគគលិក្េផ្នាម្បទ្ៀត បដី្ម្បជី្ួយោមំ្រទ្     
ជាពិបសសេនាទ េ់ពីការពម្រខីក្ម្នបសវាក្ម្ចីរេស់បយខីបៅការយិាល័យកាន់ផ្តបម្រចីន ក៏្ដូ្ចជាការពម្រខីក្តំេន់ 
ម្រេតិេតដិការបៅតំេន់ថមីេផ្នាម្បទ្ៀតបនាឹះ។ បៅចុខឆ្ន  ំ២០១៣ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានេុគគលិក្សរុេចំននួ ៨០ នារ់ 
បៅក្នុខបនាឹះេុគគលិក្ ២៨ នាក់្ ជាេុគគលិក្បទី្េម្រតូវបានបម្រជី្សបរសីក្នុខឆ្ន  ំ២០១៣។  
 

■  ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាពេុគគលកិ្ 
 

បៅក្នុខរយៈបពលម្យួឆ្ន កំ្នៃខម្ក្បនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេនតការេណតុ ឹះេណាត លរេស់ខៃួនជាម្យួក្ម្មវធីិ្េណតុ ឹះ 
េណាត លចាស់ល្លស់។ េុគគលិក្ថមីទាខំអស់ម្រតូវបានទទលួការេណតុ ឹះេណាត លយា៉ា ខចាស់ និខបដ្ឋយ 
ម្រេុខម្រេយត័នមុ្នបពលផ្ដ្លពកួ្បគចេ់បផតីម្ការងារ ខណៈបពលផ្ដ្លានេណតុ ឹះេណាត លេំពាក់្េំេ៉ានម្យួ 
ចំននួម្រតូវបានផតល់ដ្ល់េុគគលិក្ចស់។ ទាខំបនឹះគឺបដី្ម្បបីធ្វីឱ្យម្របាក្ដ្ថាេុគគលិក្គឺានសម្តាភាពម្រគេ់ម្រោន់ 
ក្នុខការអនុវតតការងាររេស់ពកួ្បគ ផ្ដ្លានគុណ ភាពខពស់ក្នុខការផតល់បសវាក្ម្មជូ្នអតិថិជ្ន។ វគគេណតុ ឹះ 
េណាត លខៃឹះ គឺម្រតូវផតល់បដ្ឋយផ្ផនក្េណតុ ឹះេណាត លរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និខម្ួយចំននួបទ្ៀតផតល់ឲ្យបដ្ឋយម្រគូ 
េណតុ ឹះេណាត លផ្ដ្លានជំ្នាញចាស់ល្លស់បៅស្ថា េ័នខាខបម្រៅ ។ បលីសពីបនឹះបទ្ៀតវគគេណតុ ឹះេណាត លខៃីៗ 
ការសិក្ាបដី្ម្បទី្ទ្លួបានសញ្ញ េ័ម្រតក៏្ម្រតូវបានផដល់ផខផ្ដ្រដ្ល់េុគគលិក្ណា ផ្ដ្លានការបេតជាា ចិតតបធ្វីការ 
រយៈបពលផ្វខជាម្យួ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 
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ចំននួេុគគលិក្ និខវគគេណតុ ឹះេណាត លផ្ដ្លផតល់ជូ្នបៅក្នុខឆ្ន  ំ២០១៣ 
 

ចនំនួ វគគេណតុ ឹះេណាត ល ចនំនួអនក្ចូលរមួ្ 
េណតុ ឹះេណាត លខាខក្នុខ ២៨៣ 
១ ជ្ំនាញម្រគេ់ម្រគខ ១៣ 
២ ជ្ំនាញម្រគេ់ម្រគខការបដ្ឋឹះម្រស្ថយក្ម្ចីផ្ដ្លានេញ្ហ  ២៥ 
៣ ការបម្ីលម្រក្ដ្ឋស់ម្របាក់្ ៣៦ 
៤ ពនធដ្ឋរ ១៤ 
៥ ការអេ់រហំរិញ្ញវតាុ ៣៥ 
៦ បោលនបយាបាយឥណទាន ៥៣ 
៧ ការេបម្រម្ីបសវាក្ម្មអតិថជិ្ន ៤៦ 
៨ ការម្រតួតពិនតិយម្ផទក្នុខ ១៥ 
៩ ការវាយតម្ម្ៃឥណទានដ៏្ានម្រេសិទ្ធភាព ៣១ 
១០ ការម្រគេ់ម្រគខអាជ្ីវក្ម្មខាតតូច ១៥ 

េណតុ ឹះេណាត លខាខបម្រៅ ៤ 
១១ ពនធដ្ឋរ ១ 
១២ ការវភិាគសូចនក្រហរិញ្ញវតាុសក្ាេ់ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ១ 

១៣ 
ចាេ់ការងារសម្រាេ់អនក្ជ្ំនាញធ្នធានម្នុសស និខ 
អនក្ម្ិនានជ្ំនាញធ្នធានម្នុសស 

២ 

អនក្ចូលរមួ្សរេុ ២៨៧ 
 

ទ្៊ីផារម្៊ីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ថុទ្៊ីផារម្៊ីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ថុ  
■ ររយិកាសអាជីវរម្មក្រទទសរម្ពញជាឆ្ន  ំ២០១៣ 

 

ម្រេបទ្សក្ម្ពុជាបាននឹខកំ្ពុខេនតនូវបសារភាព និខសុខសុវតាិភាពបៅក្នុខម្រេបទ្ស។ សំរាេ់ឆ្ន ២ំ០១៣ ក្ម្ពុជា 
បានម្រេកាសពីរំទណីនបសដ្ឋកិ្ចចរេស់ខៃួនបកី្នប ខីរហូតដ្ល់ ៧% ជាម្យួនឹខការថយចុឹះ នូវអម្រាម្នភាព 
ម្រកី្ម្រក្តិចជាខ ២០%។ ចំបពាឹះអម្រាអតិផរណាបៅក្នុខម្រេបទ្សវញិគឺបៅក្នខកំ្រតិ ៣% និខផលទុ្នសរុេ 
ក្នុខម្រសុក្សំរាេ់ម្នុសសាន ក់្ (GDP per capita) បានបកី្នដ្ល់ ១.០៨០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។  
 
បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ វស័ិយកាត់បដ្រសំបលៀក្េំពាក់្ និខផ្សបក្បជី្ខ បានដំ្បណីរការយា៉ា ខលអនិយាយជារមួ្ 
វស័ិយ ឧសាហក្ម្ម រមួ្ទាខំសក្ម្មភាពសំណខ់ម្រតូវរពឹំខទុ្ក្ថា ានចំននួ ១៧,២% ខណៈផ្ដ្លវស័ិយបទ្ស 
ចរណ៏បានបកី្នប ខី ១៧,៨៤% ។ ទ្នទឹម្នឹខបនឹះផ្ដ្រ វស័ិយបសវាក្ម្មបានបកី្នប ខី រហូតដ្ល់ ៧% ក្នុខឆ្ន  ំ
២០១៣ បេីបធ្ៀេបៅនឹខឆ្ន ២ំ០១២ ានម្រតឹម្ផ្ត ៦,៨% េ៉ាុបណាណ ឹះ។ ចំផ្ណក្ការនាបំចញអខករានការបកី្ន 
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ប ខីម្រេាណ ២៨% ក្នុខអំ ុខបពល ៦ផ្ខដំ្េូខឆ្ន  ំ ២០១៣ ខណៈបពលផ្ដ្លផលិតផលក្សិក្ម្មបកី្ន 
ប ខីរហូតដ្ល់៤,២%។ ការវនិិបយាគផ្លទ ល់ពីេរបទ្ស (FDI) បៅក្នុខម្រពឹះរាជាណាចម្រក្ក្ម្ពុជា ានការបកី្ន 
ប ខីេនតិចេនតួចវញិ ពី ១,៣៣ ពាន់ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២ បៅដ្ល់ ១,៣៥២ ពាន់ល្លនដុ្ល្លៃ រ 
អាបម្រកិ្ បៅក្នុខឆ្ន  ំ ២០១៣បនឹះ។ អម្រាេតូរម្របាក់្បរៀលបៅដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ានសាិរភាពធ្ម្មា គឺេផ្ម្រម្េម្រមួ្ល 
ម្រេផ្ហល ០,១% បធ្ៀេបៅនឹខ ឆ្ន ២ំ០១២។ អម្រាេតូរម្របាក់្បរៀលបធ្ៀេនឹខដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ការផ្លៃ ស់េតូរាន 
បសារភាពជាធ្ម្មា គឺម្រេផ្ហល០,១% បធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២។  

 

■  ទី្ផារធ្នាោរ និខមី្ម្រក្ហូរិញ្ញវតាុក្ម្ពុជាឆ្ន  ំ២០១៣ 

 

ធ្នាោរ និខម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុបៅក្ម្ពុជាបានេនតនិខកំ្ពុខរកី្ចំបរនីឥតឈេ់ឈរផ្ដ្លក្នុខបនាឹះរមួ្ានៈ 
ការបកី្នប ខីចំនួនអតិថិជ្ន ផលិតផលហរិញ្ញវតាុបផសខៗ ការពម្រខីក្នូវតំេន់ម្រេតិេតតិការម្រេព័នធេបចចក្វទិ្ា 
និខភាពងាយម្រសួលបផសខៗជាបម្រចីនបទ្ៀត។ បៅក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ វស័ិយធ្នាោរាន ៣៥ ធ្នាោរពាណិជ្ជ ៩ 
ធ្នាោរឯក្បទ្ស និខ ៦ តំណាខការយិាល័យធ្នាោរពាណិជ្ជ។ ការរកី្លូតល្លស់បនឹះគឺបដ្ឋយស្ថរ 
ការបកី្នប ខីនូវការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់អតិថិជ្នម្របាក់្េបញ្ញី-សនសរំេស់អតថិជ្ន ម្រទ្ពយសក្ម្ម ចំណូល 
ម្រេតិេតិតការ និខម្របាក់្ចំបណញសុទ្ធ។ ក្នុខវស័ិយធ្នាោរពាណិជ្ជ ម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេបានបកី្ន ប ខី ១៣,៧% 
បធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២។ ការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចី បានបកី្នប ខីគរួឲ្យក្ត់សាគ ល់រហូតដ្ល់ ៣៦,៧% បធ្ៀេនឹខ 
ឆ្ន ២ំ០១២។ ម្របាក់្េបញ្ញីបានធាៃ ក់្ចុឹះម្ក្ម្រតឹម្ ១,៥៤% បេៀេបធ្ៀេនឹខឆ្ន ២ំ០១២ ានចំនួន ២៩% 
បដ្ឋយស្ថរអតិថិជ្នបានដ្ក្ម្របាក់្េបញ្ញីរ បម្រកាយការបបាឹះបឆ្ន តជាតិអណតតិទី្៥។ 

 
ការម្រេក្តួម្រេផ្ជ្ខទី្ផារហរិញ្ញវតាុក៏្ានការបកី្នប ខី ក្នុខបនាឹះធ្នាោរម្យួចំននួចេ់បផតីម្េនាទ េខៃួនម្ក្ 
ទី្ផារថាន ក់្ទាេខណៈផ្ដ្លម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុម្យួចំននួក៏្បានអភិវឌ្ឍន៍ ផលិតផល និខបសវាក្ម្មរេស់ 
ខៃួនឲ្យកាន់ផ្តម្រេបសីរជាខមុ្ន បដី្ម្បផី្ម្រេកាៃ យជាធ្នាោរផខផ្ដ្រ។ ម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុចំនួន ៤ កំ្ពុខផ្ត 
ម្រេតិេតតិការបពញម្ផទម្រេបទ្ស បហយីខៃឹះកំ្ពុខ ចេ់បផតីម្ដ្ឋក់្េផ្នាម្នូវា៉ា សុីនដ្ក្ម្របាក់្ (ATM) បហយីម្រគឹឹះ 
ស្ថា នចំនួន ៤ បានម្រេកាសពីគំបរាខកាៃ យជាធ្នាោរពាណិជ្ជបៅក្នុខឆ្ន  ំ២០១៤ និខ ២០១៥។ ម្រគឹឹះស្ថា ន 
មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុថមីម្យួចំននួបទ្ៀតក៏្បានចេ់បផតីម្ចូលក្នុខទី្ផារផខផ្ដ្រ។ បយាខាម្របាយការណ៍រេស់ 
ធ្នាោរ ជាតិម្នក្ម្ពុជា វស័ិយមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុាន ៣៨ ម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ៣៣ ម្រេតិេតតិការឥណទាន 
ជ្នេទ្ និខ ២ ម្រកុ្ម្ហ ុនភតិសនា។ បៅដំ្ណាច់ឆ្ន ២ំ០១៣ បយខីបឃញីថាម្រទ្ពយសក្ម្មសរុេបានបកី្នប ខី 
ម្រេផ្ហល ៤៧,៨% ពី៩៦២ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់១.៤២២ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។    
សម្តុលយឥណទានសរុេបានបកី្នប ខី ៤៣,៦% រហូតដ្ល់ចំននួ ១.១៦០ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ 
ជាម្យួោន បនឹះផ្ដ្រ ម្របាក់្េបញ្ញីរេស់ស្ថធារណៈជ្ន បៅម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុបៅក្នុខឆ្ន  ំ២០១៣ បានបកី្ន
ប ខី ៦០,២% រហូតដ្ល់ ចំននួ ៣៦០ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បេីបម្រេៀេបធ្ៀេនឹខឆ្ន កំ្នៃខម្ក្ និខ
អតិថិជ្នដ្ឋក់្ម្របាក់្បផាីសរុេានចំនួន ៨២០.១៦០ នាក់្ បធ្ៀេនឹខឆ្ន មុំ្នានផ្តចំននួ ៧១៧.៨៨៤ នាក់្។ 

ទំព័រ l ២៣ 



 

រឯីអនុបាតឥណទានមិ្នដំ្បណីរការបធ្ៀេនឹខឥណទានសរុេក្នុខវស័ិយបនឹះ ាន០,៧% េ៉ាុបណាណ ឹះបៅ 
ដំ្ណាច់ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
 
ការចុឹះេញ្ជ ីេ័ណណក្ម្មសិទ្ធដី្ធ្ៃីជាម្រេព័នធបានបកី្នប ខី ពីម្យួឆ្ន បំៅម្យួឆ្ន ពីំតំេន់ម្យួបៅ តំេន់បផសខ បទ្ៀត។ 
វាជាសញ្ញ ណម្យួដ៏្លអក្នុខការអភិវឌ្ឍន៍ាច ស់ក្ម្មសិទ្ធដី្ធ្ៃីនិខកាត់េនាយជ្បាៃ ឹះដី្ធ្ៃីបៅតំេន់ដ្ឋច់ម្រសយាល 
និខជ្នេទ្បលីសពីបនឹះបៅបទ្ៀតវាក៏្ជាឱ្កាសម្យួសំរាេ់ម្រេជាជ្នក្នុខការបសនីសុំហរិញ្ញវតាុជាម្យួនិខអម្រា 
ការម្របាក់្លអម្យួបម្រពាឹះវាានហានិភ័យទាេសំរាេ់ម្រគឹឹះស្ថា នហរិញ្ញវតាុបពលផ្ដ្លអតិថិជ្នានេៃខ់ដី្ក្ម្មសិទ្ធ 
ម្រតឹម្ម្រតូវ។ 
 
ការយិាល័យឥណទានក្ម្ពុជា Credit Bureau Cambodia (CBC) បានម្រេតិេតតិការយា៉ា ខរលូនសំរាេ់ 
ធ្នាោរ និខម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុបៅក្នុខម្រេបទ្ស។ េនាទ េ់ពីការដ្ឋក់្ឲ្យម្រេតិេតតការការយិាល័យឥណទាន 
បយខីបានសបខកតបឃញីថាម្រគេ់ម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុបានដ្ឋក់្កំ្ណត់ក្នុខការផតល់ក្ម្ចីសំរាេ់អនក្ខចីាន ក់្ បម្រពាឹះ 
ានការភ័យខាៃ ចការបកី្តានប ខីនូវេំណុល វណ័ត ក្បលីអតិថិជ្ន។ 

 

ផលិតផលឥណទាន និងប្បភេផលិតផលឥណទាន និងប្បភេទឥណទានទឥណទាន  

 

ផលិតផលផលិតផលឥណទានឥណទាន   
 

ា៉ា រ់សញីា៉ា  ផ្ដល់ទសវារម្មមី្ក្រូហរិញ្ាវតាញ ជូនែល់ក្រជាពលរែឋរស់ទៅតំរន់ជនរទានក្បារ់ចំណូលទារទហយី 
ក្តូវការទញនយរម្រពក្ងីរអាជីវរម្មដែលានក្ស្ថរ់ ឬរទងកីតអាជីវរម្មថ្មី។ ទៅរនញងឆ្ន ២ំ០១៣ទនោះ ា៉ា រ់សញីា៉ា  
ទៅដត រនតផ្តល់ក្បារ់រម្ចីជាឯរតតជន ក្រុម្ធានា សហម្រោសខ្នន តតូចនិងម្្យម្។ ផ្លិតផលឥណទាន 
និម្យួៗានរបេៀេឲ្យខចីចខការដូ្ចជា៖ េខ់រលំស់ម្រេចផំ្ខ ជ្បម្រមី្សប ខីវញិ េខ់រលំស់ម្រេចផំ្ខបថរ 
និខាម្រដូ្វកាល ដែលានរយៈទពល ៦ដខ ដ្ល់ ៣៦ដខ។ ទំហកំ្បារ់រម្ចីផ្តល់ជូនអតិថិ្ជនានចំនួនចារ់ពី 
៥០ ែញោា រអាទម្ររិ រហូតែល់ចំននួ ២៧,000 ែញោា រអាទម្ររិ ទហយីអក្ាការក្បារ់គិតចទនាា ោះពី ១.៩% 
ែល់ចំននួ ២.៨% រនញង ១ដខ។ ទលីសពីទនោះ ា៉ា រ់សញីា៉ា  នឹងរទងកីតផ្លិតផ្លទក្ចីនក្រទភទរដនាម្ទទៀត 
ទែីម្បទីេាីយតរទៅនឹង តំរូវការររស់អតិថិ្ ជន។ 
  
  
  
  
  

ទំព័រ l ២៤ 



 

ម្រេ បភទ្ឥណទានម្រេបភទ្ឥណទាន   
ា៉ា ក់្សុីា៉ា ផដល់ម្របាក់្ឲ្យម្រេជាពលរដ្ឋខចីាម្មុ្ខសញ្ញ ៈ ក្សិក្ម្ម  លក្់ដូ្រទូ្បៅ បសវាក្ម្ម  ដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ន និខអាជី្វក្ម្ម 
ម្រគួស្ថរ ម្រពម្ទាខំមុ្ខរេរបផសខៗម្យួចំននួបទ្ៀត។  

 
 រសរិម្នៈ 

- ការដ្ឋដុំ្ឹះ   ដ្ឋផំ្លក  ដ្ឋេំផ្នៃ ដំ្ណាហូំេផ្ផៃ ពូជ្ជី្... 
- ចិញ្ច ឹម្សតវៈ  ចិញ្ច ឹម្សតវយក្ស្ថច់ ចំណីសតវ ចក់្ថាន េំងាក ... 
- បនស្ថទ្ៈ   ឧេក្រណ៍បនស្ថទ្ បម្រេខ និខទូ្ក្... 

  ណិជជរម្មៈ   រមួ្ានប ៉ា ចំការ ការបដ្ឋឹះដូ្រទំ្និញដំុ្-រាយ និខផ្ក្ម្ចន 
 ទសវារម្មៈ   សក្ម្មភាពបបាក្បខាអាវ កាត់សក្់ បសវាជ្លួទូ្ស័ពទ    

    ជ្សួជុ្លម្៉ាូតូ តេណាដ ញទឹ្ក្ស្ថអ ត េញ្ចូ លអាគុយ...  
 ែឹរជញ្ជូ នៈ    ម្៉ាូតូឌុ្េ រមឺ្៉ាក្ រថយនដាក់្សុី... 
 អាជីវរម្មក្គសួ្ថរៈ  តំបាញ និខការលក់្ដូ្រតូចាច 
 ទក្រីក្បាស់ៈ   ជ្សួជុ្លផទឹះ ការសិក្ា សាា រៈសំរាេ់បម្រេីម្របាស់បផសខៗ 
 ម្ញខរររទផ្េងៗ    ម្រគេ់សក្ម្មភាពអាជី្វក្ម្មតូចាចបៅាម្ជ្នេទ្ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ l ២៥ 



 

លទ្ធផលឡផនក្ប្រតិេតិេការលទ្ធផលឡផនក្ប្រតិេតិេការ  
 ម្រេបទ្សក្ម្ពុជាបាន និខកំ្ពុខេនតនូវបសារភាព និខសុខសុវតាិភាពបៅក្នុខម្រេបទ្សជាម្យួនឹខកំ្បណីន 
បសដ្ឋកិ្ចចសំរាេ់ឆ្ន បំនឹះផ្ដ្លបកី្នប ខីដ្ល់ ៧% អតិថរណា ៣% និខផលិតផលក្នុខម្រសុក្សរុេក្នុខម្នុសសាន ក់្ 
ម្រេាណ ១.០៨០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ បដ្ឋយសាិតបៅក្នុខម្ជ្ឍដ្ឋឋ នម្យួផ្ដ្លអំបណាយផលបានបធ្វីបអាយវស័ិយ 
ធ្នាោរ និខម្រគឹឹះស្ថា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ បាននឹខកំ្ពុខេនតការរកី្ចំបរនីឥតឈេ់ឈររេស់ខៃួនផ្ដ្លក្នុខបនាឹះរមួ្ាន 
ការបកី្នប ខីនូវចំនួនអតិថិជ្ន ម្រេបភទ្ផលិតផលហរិញ្ញវតាុបផសខៗ ការពម្រខីក្នូវតំេន់ម្រេតិេតតិការ ម្រេព័នធ 
េបចចក្វទិ្ា និខភាពងាយម្រសួលបផសខៗជាបម្រចីនបទ្ៀត។ ការម្រពួយបារម្ភចំបពាឹះម្របាក់្ក្ម្ចីជាន់ោន ានការថយចុឹះ 
េនាទ េ់ពីការដ្ឋក់្ឲ្យដំ្បណីរការម្រេព័នធព័ត៌ានឥណទានផ្ដ្លានេំណខបធ្វីឲ្យម្រេបសីរប ខីនូវម្រេព័នធវាយតំម្ល 
ឥណទានម្នអនក្ខចីម្របាក់្ និខម្រេព័នធរាយការណ៍ឥណទាន។ 
 
 ចំបពាឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បដ្ឋយានការបារម្ភចំបពាឹះឥណទានជាន់ោន ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល និខគណៈក្ម្មការ 
ម្រេតិេតតិ បានដ្ឋក់្កំ្ណត់ឲ្យម្រគឹឹះស្ថា ននូវគំបរាខរកី្ចំបរនីអាជី្វក្ម្មក្នុខកំ្រតិសម្រម្យម្យួសំរាេ់ឆ្ន កំ្នៃខបៅបនឹះ 
បដ្ឋយបានបធ្វីការ កំ្ណត់ភូមិ្ផ្ដ្លានហានិភ័យបៅាម្តំេន់ខៃឹះម្នតំេន់ម្រេតិេតតិការរេស់បយខីផ្ដ្ល 
ានម្រស្ថេ់ ជាពិបសសចំបពាឹះអតិថិជ្នថមីបដ្ឋយការដ្ឋក់្លក្ខខណឌ តឹខរខឹបៅក្នុខលក្ខខណឌ ម្នការវាយតំម្ល 
ម្របាក់្ក្ម្ចី។ បទាឹះេីជាយា៉ា ខណា សំរាេ់ឆ្ន បំនឹះលទ្ធផលម្នការអនុវតតម្របាក់្ក្ម្ចីរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅផ្តានលក្ខណៈ 
លអម្រេបសីរបពាលគឺានការរកី្ចំបរនីទាខំេរាិណ និខគុណភាពម្នម្របាក់្ក្ម្ចី។ សំរាេ់ឆ្ន បំនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាន 
ផលេ័ម្រតឥណទានរេស់ខៃួន ៣.១៤៩.២១៣ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ និខអតិថិជ្នសរុេបានបកី្នប ខី ៨,៧% 
ានចំនួន ៣.១៩៤ នាក់្ ពីចំននួ ២.៩៣៩ នាក់្ ពីឆ្ន មុំ្នក្នុខវស័ិយជាបម្រចីនដូ្ចជា ពាណិជ្ជក្ម្ម និខជំ្នញួ 
ក្សិម្ម  បសវាក្ម្ម ផ្ក្លំអរបគហដ្ឋឋ ន ការបម្រេីម្របាស់ទូ្បៅ និខបផសខៗបទ្ៀត។ 
 
 រផ្នាម្ពីការបកី្នប ខីផលេ័ម្រតឥណទាន អនុបាតឥណទានមិ្នដំ្បណីរការបធ្ៀេនឹខឥណទានសរុេ 
ានការបកី្នប ខីតិចតចួ ០,៥០% ពី ០,៤៦% ក្នុខឆ្ន ២ំ០១២។ ក្នុខបពលេចចុេបននបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
កំ្ពុខដំ្បណីរការបៅក្នុខបខតតម្រកុ្ខចំននួ ២ ម្រសុក្ចំននួ១៧ ឃុ១ំ០២ និខ ៤៥២ ភូមិ្ ជាម្យួនឹខ ២ 
ការយិាល័យស្ថខា និខ ៥ ការយិាល័យអនុស្ថខា។ 

 
■  ការម្រគេដ្ណត េ់ម្នបសវាក្ម្ម 

 

ក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ បនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បាននឹខកំ្ពុខេនតពម្រខីក្បសវាក្ម្មរេស់ខៃួនបៅាម្តំេន់ជ្នេទ្ម្ួយចំននួ 
េផ្នាម្បទ្ៀត បដី្ម្បបីអាយបសវាក្ម្មរេស់បយខីបានចូលបៅកាន់ផ្តបគៀក្ដ្ល់អតិថិជ្នបោលបៅ។ ជាលទ្ធផល 

ទំព័រ l ២៦ 



 

បៅចុខឆ្ន ២ំ០១៣ បនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  កំ្ពុខម្រេតិេតតិការាម្រយៈ ៧ ការយិាល័យ ក្នុខ ២ បខតត ម្រកុ្ខ ១៧ ម្រសកុ្ 
១០២ ឃុ ំនិខ៤៥២ ភូមិ្។ 
 

ចំននួ ២០១២ ២០១៣ កំ្បណីន % ម្នការផ្លៃ ស់េតូរ 
     ស្ថខា ២ ២ ០ ០% 
     ការយិាល័យ ៤ ៥ ១ ២៥% 
     បខតតម្រេតិេតតិការ ២ ២ ០ ០% 
     ម្រសុក្ម្រេតិេតតិការ ១៧ ១៧ ០ ០% 
     ឃុមំ្រេតិេតតិការ ៩៣ ១០២ ៩ ៩% 
     ភូមិ្ម្រេតិេតតិការ ៣៦៣ ៤៥២ ៨៩ ២៥% 

 
■  លទ្ធម្នម្របាក់្ក្ម្ច ី
ផលេ័ម្រតឥណទាន និខចំនួនអតិថិជ្នបានបកី្នប ខីបរៀខោន ចំននួ៣.១៤៩.២១៣ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ និខ 
៣.១៩៤ អតិថិជ្ន។  
  

 
 
 
 
 
 
ឥណទានរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្រតូវបានបម្រេីសំរាេ់វស័ិយបផសខៗោន ជាបម្រចីន េ៉ាុផ្នតវស័ិយផ្ដ្លទ្ទ្លួបានឥណទាន 
យក្បៅបម្រេីម្របាស់បម្រចីនជាខបគ គឺវស័ិយក្សិក្ម្ម ១៧% វស័ិយដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ន ៣៤% វស័ិយពាណិជ្ជក្ម្ម 
និខជំ្នួញ ១៤% វស័ិយបសវាក្ម្ម ៧% សក្ម្មភាពផសខៗ ២៣% ការបម្រេីម្របាស់ និខការផ្ក្លំអរបគហដ្ឋឋ ន 
៥% ។ 

 
 
 
 
 
 

ទំព័រ l ២៧ 



 

គុណភាពឥណទានម្រតូវបានបធ្វីបអាយម្រេបសីរប ខី ជាម្យួនឹខឥណទានមិ្នដំ្បណីរការបលីសពី ៣០ម្ថៃ ាន 
ម្រតឹម្ផ្ត០,៥% ក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣ និខឥណទានផ្ដ្លបានលុេបចលសំរាេ់ឆ្ន បំនឹះានចំនួន ០,០០%។ សមិ្ទធិ 
ផលសបម្រម្ចដ៏្ធំ្បធ្ខបនឹះបកី្តប ខីបដ្ឋយស្ថរការប ៃ្ីយតេទាន់បពលបវល្លបៅនឹខតម្រមូ្វការ និខេផ្ម្រម្ 
េម្រមួ្លទី្ផាររមួ្ជាម្យួនឹខការបេតជាា ចិតតខពស់រេស់េុគគលិក្ ការក្ស្ថខទំ្នាក់្ទំ្នខលអក្នុខចំបណាម្េុគគលិក្ 
អាជាា ធ្រម្រគេ់លំដ្ឋេ់ថាន ក់្ និខអតិថិជ្ន រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។  

 

 
■  ផលតិភាព និខទំ្ហកំារងាររេស់េុគគលកិ្  
បដ្ឋយស្ថរានការម្រពួយបារម្ភពីម្របាក់្ក្ម្ចីជាន់ោន ពីសំណាក់្អនក្វនិិបយាគិន អនក្ផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចី ាច ស់ភាគហ ុន 
និខអនក្ពាក់្ព័នធបផសខៗបទ្ៀត ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានការម្រេិតបម្រេៀខក្នុខការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចី ជាពិបសសការផតល់ 
ម្របាក់្ក្ម្ចីឲ្យអតិថិជ្នថមី និខតំេន់ផ្ដ្លានចំននួអនក្ខចីបម្រចីនបម្រេៀេនឹខចំននួម្រគួស្ថរសរុេ។ ជាម្យួ 
នឹខបោលការណ៍ផ្ណនាថំមីបនឹះ និខការអនុវតតរេស់ការយិាល័យឥណទាន ចំននួអនក្ខចីម្របាក់្ម្ធ្យម្ក្នុខម្ន្តនតី 
ឥណទានាន ក់្បានធាៃ ក់្ចុឹះ។ េ៉ាុផ្នតសំបពៀតឥណទានម្ធ្យម្ក្នុខម្ន្តនតីឥណទានាន ក់្ និខសំបពៀតឥណទាន 
ម្ធ្យម្េុគគលិក្សរុេ បានបកី្នប ខីយា៉ា ខខាៃ ខំចេ់ាខំពីឆ្ន  ំ២០០៩ ។ 
 
 
 
 

ទំព័រ l ២៨ 



 

  

អនក្ផេលប់្ាអនក្ផេលប់្ាក្ក់្ម្ច៊ីក្ក់្ម្ច៊ី  &&  ម្ដ្គរូេសម់ា៉ា ក្ស់ុ៊ីមា៉ាម្ដ្គរូេសម់ា៉ា ក្ស់ុ៊ីមា៉ា     
 
 បដ្ឋយានេទ្ពិបស្ថធ្ន៍លអ និខយូរឆ្ន មំ្ក្បហយី ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានផ្ដ្គូរជាម្ួយស្ថា េ័នជាបម្រចីនដូ្ចជា 
ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍ជ្នេទ្ (RDB) ធ្នាោរបអសុីលីដ្ឋ ភីអិលសុី ធ្នាោរា៉ា រុហាន ADA-Luxembourg, 
Luxembourg Microfinance and Development Funds (LMDF)-Luxembourg, Etimos-Italy, and 
Kiva Microfund–USA។ 

 
 េផ្នាម្បលីបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា គឺជាអនក្ស្ថា េនិក្ាន ក់្រេស់សាគម្មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ (CMA) ផ្ដ្ល ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
ានតំណាខាន ក់្ផ្ដ្លេំបពញតនួាទី្ជាសាជិ្ក្ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល។ េផ្នាម្បលីបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានចូលរមួ្ 
ក្នុខការផ្លៃ ស់េតូរព័ត៌ានមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ (“MIX”) និខ MFTransparency។ 

  
របាយការណស៍វនក្ម្មឯក្រាជ្យរបាយការណស៍វនក្ម្មឯក្រាជ្យ  
  

របាយការណ៍រេស់ម្រកុ្ម្ ម្រេឹរបាយការណ៍រេស់ម្រកុ្ម្ ម្រេឹ ក្ាភិបាលក្ាភិបាល   
 

ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលានកិ្តដិយស ដ្ឋក់្ជូ្នពិនិតយនូវរបាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន  ំនិខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ េនាទ េ់ពីបាន
បធ្វីសវនក្ម្មរេស់ម្រគឹឹះស្ថា ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ភីអិលសុី (លំដ្ឋេ់បនឹះតបៅបៅកាត់ថា “ម្រកុ្ម្ហ ុន”) 
សំរាេ់ការយិេរបិចេទ្ចេ់ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៣។ 
 

សរម្មភាពចំរង 
 

សរម្មភាពចំរងររស់ក្រុម្ហ ញន រមួ្ានការទ វ្ីក្រតិរតដិការអាជីវរម្មទលីរាល់សរម្មភាពមី្ក្រូហរិញ្ាវតាញ និងការផ្ដល់
ទសវារម្មហរិញ្ាវតាញដែល រ់ព័នធទផ្េងៗទទៀតទៅរនញងក្រទទសរម្ពញជា។ 
 

ផលិតភាព ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
សំបពៀតឥណទាន/ភាន ក់្ងារឥណទានាន ក់្ 

(គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 
៧៤.៦៨៧ ៧៥.៩០២ ៨៨.១៨៨ ៩៦.៣៤៩ ៨៧.៤៧៨ 

ចំនួនអតិថិជ្ន/ភាន ក់្ងារឥណទាន ១០៧ ៩៦ ៩១ ៨៩ ៨៩ 
សំបពៀតឥណទាន/េុគគលកិ្ជ្ួរមុ្ខ ៦៨.៧១២ ៦៦.១០៩ ៧៥.២១៩ ៧៣.៩៤២ ៦៧.០០៥ 

សំបពៀតឥណទាន/េុគគលកិ្ទាខំអស់ 
(គិតជាដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

៣៤.៣៥៦ ៣៧.៩៥១ ៣៩.៣៤៥ ៤២.៣៩៤ ៣៩.៣៦៥ 

ទំព័រ l ២៩ 



 

លទធផ្លហរិញ្ញវតាុ 
 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតាុសំរាេ់ការយិេរបិចេទ្ចេ់ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រតូវបានេងាហ ញដូ្ចខាខបម្រកាម្៖ 
     ែញោា រអាទម្ររិ 
ចំណូលមុ្នេខ់ពនធ ១៥៥.៥៤៤ 
ចំណាយេខ់ពនធបលីចំណូល (៣៦.៦៤៩) 
   
ម្របាក់្ចំបណញសម្រាេ់ឆ្ន ២ំ០១៣ ១១៨.៨៩៥ 
   

 
ទុ្នេំរខុ និខសវំធិានធ្ន 
 

គណនីទុ្នេំរុខ និខសំវធិានធ្នបៅក្នុខឆ្ន បំនឹះពំុានការផ្លៃ ស់េដូរធំ្ដំុ្ជាស្ថរវន័ដបទ្។ 
 

ល្លភការ 
 

ក្នុខម្រោការយិេរបិចេទ្បនឹះ ម្រកុ្ម្ហ ុនបានម្រេកាស និខផ្េខផ្ចក្ល្លភការ ចំននួ ១១.៧១៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្សម្រាេ់ 
ម្របាក់្ចំបណញម្រេចឆំ្ន ។ំ 
 

ទញនរំរញងលរខនដរិៈ 
 

ម្រកុ្ម្ហ ុនមិ្នបានេបខកីនចំនួនភាគហ ុន និខបដី្ម្ទុ្នបៅក្នុខឆ្ន  ំ២០១៣ បនឹះបទ្។  
 

ឥណទានជាេ់សខសយ័ និខពិបាក្ទារ 
 

បៅមុ្នបពលផ្ដ្លរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនម្រតូវបានបរៀេចំប ខី  ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលបានចត់វធិាន 
ការផ្ដ្លានមូ្លដ្ឋឋ នសម្រម្យទាក់្ទ្ខបៅនឹខការលុេបចលឥណទានពិបាក្ទារ ឬការបធ្វីសំវធិានធ្ន ចំបពាឹះ 
ឥណទានផ្ដ្លជាេ់សខសយ័ និខានការបជ្ឿជាក់្ថា ឥណទានអាម្រក្ក់្ម្រតូវបានលុេបចល និខសំវធិានធ្នម្រគេ់ 
ម្រោន់ម្រតូវបានកំ្ណត់ប ខី។ 
 
ម្ក្ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ និខផ្ផអក្បៅបលីការយល់ដឹ្ខ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ខពីបហតុការណ៍ណា 
ម្យួផ្ដ្លនឹខេណាដ លបអាយចំននួម្នេំណុលផ្ដ្លបានលុេបចល ឬសំវធិានធ្នចំបពាឹះេំណុលជាេ់សខសយ័ 
បៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន ានភាពមិ្នម្រគេ់ម្រោន់រហូតដ្ល់កំ្រតិទឹ្ក្ម្របាក់្ធំ្ដំុ្ជាស្ថរវនដ័ណា
ម្យួបនាឹះបទ្។ 

ទំព័រ l ៣០ 



 

ម្រទ្ពយសក្ម្មចរនដ 
 

បៅមុ្នបពលផ្ដ្លរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនម្រតូវបានបរៀេចំប ខី ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលបានចត់វធិានការ 
ផ្ដ្លានមូ្លដ្ឋឋ នសម្រម្យបដី្ម្បធីានាថា េណាដ ម្រទ្ពយសក្ម្មចរនដបម្រៅពីឥណទានផ្ដ្លទំ្នខជាមិ្នអាចលក់្ 
បានបៅក្នុខម្រេតិេតដិការអាជី្វក្ម្មធ្ម្មាបអាយបានបសមីនឹខតម្ម្ៃក្ត់ម្រាបៅក្នុខេញ្ជ ីគណបនយយរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន 
ម្រតូវបានកាត់េនាយបអាយបៅបសមីនឹខតម្ម្ៃផ្ដ្លគិតថានឹខអាចលក្់បានបលីទី្ផារ។ 
 
ម្ក្ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ និខផ្ផអក្បៅបលីការយល់ដឹ្ខ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ខពីបហតុការណ៍ណា 
ម្យួផ្ដ្លនឹខបធ្វីបអាយេ៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការកំ្ណត់តម្ម្ៃម្រទ្ពយសក្ម្មចរនដ បៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ 
ហ ុនានភាពមិ្នម្រតឹម្ម្រតូវធំ្ដំុ្ណាម្យួបនាឹះប យី។  
 

វធីិ្ស្ថន្តសដម្នការវាយតម្ម្ៃ 
 

ម្ក្ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ និខផ្ផអក្បៅបលីការយល់ដឹ្ខ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ខពីបហតុការណ៍ណា 
ម្យួផ្ដ្លបានបកី្តប ខីផ្ដ្លបធ្វីបអាយេ៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការអនុវតដវធីិ្ស្ថន្តសដ ផ្ដ្លានក្នៃខម្ក្ក្នុខការវាយតម្ម្ៃ 
ម្រទ្ពយសក្ម្ម និខម្រទ្ពយអក្ម្ម បៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន ានភាពមិ្នម្រតឹម្ម្រតូវ ឬមិ្នសម្ម្រសេ 
ធំ្ដំុ្ណាម្យួបនាឹះបទ្។ 
 

ផ្ផនម្រទ្ពយអក្ម្ម និខម្រទ្ពយអក្ម្មបផសខៗបទ្ៀត  
 

ម្ក្ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ គឺពំុាន ៖ 
(ក្) ការដ្ឋក់្េញ្ច មំ្រទ្ពយសក្ម្មណាម្យួរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន ផ្ដ្លបកី្តានប ខីបៅដំ្ណាច់ការយិេរបិចេទ្សំរាេ់ 

ធានាចំបពាឹះេំណុលរេស់េុគគលណាម្យួ  ឬ 
(ខ)  ផ្ផនម្រទ្ពយអក្ម្មណាម្យួបកី្តានប ខីចំបពាឹះម្រកុ្ម្ហ ុនចេ់ាខំពីដំ្ណាច់ការយិេរបិចេទ្បម្រៅពីម្រេតិេតដិការ 
 អាជី្វក្ម្មធ្ម្មារេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន។ 
 
ាម្បយាេល់រេស់ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល គឺពំុានផ្ផនម្រទ្ពយអក្ម្មយថាភាព ឬម្រទ្ពយអក្ម្មបផសខៗបទ្ៀតរេស់     
ម្រកុ្ម្ហ ុន ម្រតូវបានទាម្ទារបអាយសខ ឬអាចនឹខម្រតូវទាម្ទារបអាយសខក្នុខរយៈបពល ១២ ផ្ខ 
េនាទ េ់ពីម្ថៃេញ្ច េ់េញ្ជ ីម្នការយិេរបិចេទ្ ផ្ដ្លនឹខានការេ៉ាឹះពាល់ ឬអាចនឹខានការេ៉ាឹះពាល់ធំ្ដំុ្ដ្ល់លទ្ធភាព 
រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន ក្នុខការេំបពញកាតពវកិ្ចចរេស់ខៃួនបៅម្ថៃដ្ល់កំ្ណត់។ 

 
 
 
 

ទំព័រ l ៣១ 



 

ការផ្លា ស់រដូ ដរននទហតញការណ៍ 
 

ម្ក្ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ខពីបហតុការណ៍ណាម្យួ ផ្ដ្លមិ្នបានផ្វក្ផ្ញក្ 
បៅ ក្នុខរបាយការណ៍បនឹះ ឬ ក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនផ្ដ្លនឹខេណាដ លឲ្យានតបួលខណាម្យួ 
ផ្ដ្លបាន េងាហ ញបៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ានចំននួមិ្នម្រតឹម្ម្រតូវធំ្ដំុ្ណាម្ួយបនាឹះប យី។ 
 

ម្រេការមិ្នធ្ម្មា 
 

ាម្បយាេល់រេស់ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល លទ្ធផលម្នម្រេតិេតដិការអាជី្វក្ម្មរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន បៅក្នុខការយិេរបិចេទ្ចេ់ 
ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ពំុានការេ៉ាឹះពាល់ធំ្ដំុ្ បដ្ឋយម្រេការ ឬកិ្ចចការជំ្នួញ ឬម្រពឹតដិការណ៍ណាម្យួផ្ដ្ល 
ានលក្ខណៈ ជាស្ថរវន័ដ និខមិ្នធ្ម្មាបនាឹះបទ្។ 
 
ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលានម្តិថា ពំុានម្រេការ កិ្ចចការជំ្នញួ ឬម្រពឹតដិការណ៍ណាម្យួផ្ដ្លានលក្ខណៈជាស្ថរវន័ដ 
និខមិ្នធ្ម្មាបានបកី្តានប ខីបៅក្នុខចបនាៃ ឹះបពលរវាខម្ថៃេិទ្េញ្ជ ីម្នការយិេរបិចេទ្ និខម្ថៃបចញរបាយការណ៍ 
បនឹះ ផ្ដ្លអាចនាបំអាយេ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវន័ដដ្ល់លទ្ធផលម្នម្រេតិេតដិការរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនក្នុខឆ្ន ផំ្ដ្លបានរាយ 
ការណ៍បនឹះ។ 
 

ម្រពឹតតិការណ៍បផសខៗបៅចបនាៃ ឹះបពលម្ថៃបចញរបាយការណ៍ 
 

បៅចបនាៃ ឹះបពលបចញរបាយការណ៍បនឹះ បលីក្ផ្លខផ្តការេបញ្ចញរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតាុ ពំុានម្រពឹតតិការណ៍ណា 
ម្យួបកី្តប ខីេនាទ េ់ពីម្ថៃេិទ្េញ្ជ ីម្នការយិេរបិចេទ្ ផ្ដ្លតម្រមូ្វបអាយផ្ក្រផ្ម្រេ រមឺ្រតូវបានេងាហ ញរបាយការណ៍ 
ហរិញ្ញវតាុផ្ដ្លបានរាយការណ៍បនឹះ។ 
 

សាជិ្ក្ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 
 

ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលផ្ដ្លបានេំបរកីារក្នុខការយិេរបិចេទ្ និខនាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះរមួ្ាន៖ 
បល្លក្ អន េ ុនហាក់្  នាយក្មិ្នម្រេចកំារ / ម្រេធានម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល 
បល្លក្ អ ខួ គឹម្បសខ  នាយក្ម្រេចកំារ / អគគនាយក្ 
បល្លក្ម្រសី បម្រសខ សុវីប្ខ នាយក្ម្រេចកំារ / នាយកិាហរិញ្ញវតាុ 
បល្លក្ បជ្ត ច័នទម្រេបសរី  នាយក្មិ្នម្រេចកំារ 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិ្ឋ ី  នាយក្ម្រេចកំារ / អគគនាយក្រខ (តំណាខបអាយេុគដលិក្) 
បល្លក្ យាន ឬទ្ធ ី  អភិបាលមិ្នម្រេចកំារ / អភិបាលឯក្រាជ្យ 

 
 

ទំព័រ l ៣២ 



 

ភាគហ ញនកាន់ការ់ទោយអភិបាល 
 

េណាដ សាជិ្ក្ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលតំណាខបអាយភាគទុ្និក្រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន បៅក្នុខការយិេរបិចេទ្ និខនាម្ថៃបចញ
របាយការណ៍បនឹះរមួ្ានៈ 
  ២០១៣ ២០១២ 
  % ចំននួ %  ចំននួ 
  ភាគហ ុន ភាគហ ុន ភាគហ ុន ភាគហ ុន 
   ១០ ែញោា រក្នុខម្យួហ ុន  ១០ ែញោា រក្នុខម្យួហ ុន 
បល្លក្ អន េ ុនហាក់្ ២០,៥៣% ២៧.០០០ ២០,៥៣% ២៧.០០០ 
បល្លក្ អ ខួ គឹម្បសខ ១១,៤១% ១៥.០០០ ១១,៤១% ១៥.០០០ 
បល្លក្ម្រសី បម្រសខ សុវីប្ខ ២៧,៣៨% ៣៦.០០០ ២៧,៣៨% ៣៦.០០០ 
បល្លក្ បជ្ត ច័នទម្រេបសរី ៣,៨០% ៥.០០០ ៣,៨០% ៥.០០០ 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិ្ឋ ី ១,២៧% ១.៦៧០ ១,២៧% ១.៦៧០ 
         
  ៦៤,៣៩% ៨៤.៦៧០ ៦៤,៣៩% ៨៤.៦៧០ 
         
 

អតាម្រេបយាជ្ន៍រេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 
 

បៅក្នុខនិខរហូតដ្ល់ចុខការយិេរបិចេទ្បនឹះ ពំុានការម្រពម្បម្រពៀខណាម្យួ ផ្ដ្លានម្រកុ្ម្ហ ុនចូលរមួ្ជាគូរភាគី 
ក្នុខបោលេំណខជ្យួដ្ល់ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន បដី្ម្បទី្ទ្លួបាននូវអតាម្រេបយាជ្ន៍ បដ្ឋយការទិ្ញ 
យក្ភាគហ ុន ឬលិខិតេំណុលពីស្ថមីុ្ម្រកុ្ម្ហ ុន ឬពីម្រកុ្ម្ហ ុនដ្ម្ទ្បទ្ៀតបទ្។ 
 
ពំុានសាជិ្ក្ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលណាាន ក់្រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនបានទ្ទ្លួ ឬ ានសិទ្ធិនឹខទ្ទ្លួបាននូវអតាម្រេបយាជ្ន៍ 
ណាម្យួ ាម្រយៈការចុឹះកិ្ចចសនា ផ្ដ្លបានបធ្វីប ខីរវាខម្រកុ្ម្ហ ុន និខម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល ឬរវាខម្រកុ្ម្ហ ុន និខ 
ម្រកុ្ម្ហ ុន ផ្ដ្លម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលបនាឹះជាសាជិ្ក្ ឬ ក៏្ជាម្យួម្រកុ្ម្ហ ុនផ្ដ្លម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលបនាឹះានផល 
ម្រេបយាជ្ន៍ផ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុធំ្ដំុ្ជាម្យួ, បដ្ឋយផ្ ក្ផ្តម្រេតិេតដិការ ដូ្ចានេងាហ ញក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។  
 
 
 

 
 
 

ទំព័រ l ៣៣ 



 

ការទ្ទ្លួខុសម្រតវូរេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលក្នុខការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 

ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលានភារៈកិ្ចចបធ្វីការេញ្ជ ក់្ថា របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុក្នុខការយិេរបិចេទ្ ម្រតូវបានបរៀេចំប ខី 
យា៉ា ខម្រតឹម្ម្រតូវ បដី្ម្បចីខអុលេងាហ ញនូវទិ្ដ្ឋភាពពិតម្របាក្ដ្ជាស្ថរវន័តទាខំអស់ម្នស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន 
បៅម្ថៃទី្ ៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ និខលទ្ធផលម្នដំ្បណីរការអាជី្វក្ម្ម និខស្ថា នភាពចរនដស្ថច់ម្របាក់្ សំរាេ់ការយិ 
េរបិចេទ្ផ្ដ្លបានេិទ្េញ្ជ ី។ ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះតំរូវបអាយម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល ៖ 
ក្) អនុវតដនូវបោលការណ៍គណបនយយសម្ម្រសេ ផ្ដ្លផ្ផអក្បលីការវនិិចេ័យ និខការបា៉ា ន់ម្រេាណយា៉ា ខសម្បហតុ 
ផល និខម្រេក្េបដ្ឋយការម្រេុខម្រេយត័ន បហយីេនាទ េ់បនាឹះបធ្វីការអនុវតដន៍បោលការណ៍ទាខំបនឹះជានិចចកាល 

ខ) បោរពាម្បោលការណ៍គណបនយយ និខបោលការណ៍ផ្ណនា ំផ្ដ្លតំរូវបដ្ឋយធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា និខាម្ 
សដខ់ ដ្ឋរគណបនយយក្ម្ពុជា បហយីម្រេសិនបេីការផ្សវខរក្ទិ្ដ្ឋភាពពិតម្របាក្ដ្ តំរូវឲ្យបម្រេីវធិានដ្ម្ទ្បទ្ៀត ផ្ដ្ល 
ខុសពីវធិានមុ្នៗ វធិានថមីបនឹះម្រតូវបានេងាហ ញ និខពនយល់បអាយបានចាស់ល្លស់ និខកំ្ណត់េរាិណម្ន 
ការផ្ម្រេម្រេួលបៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

គ) រក្ាទុ្ក្នូវេញ្ជ ីគណបនយយឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ និខម្រេព័នធម្រគេ់ម្រគខម្ផទក្នុខបអាយានម្រេសិទ្ធិភាព 
ឃ)បរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ បដ្ឋយផ្ផអក្បលីមូ្លដ្ឋឋ ននិរនដរភាពម្នដំ្បណីរការអាជី្វក្ម្ម បលីក្ផ្លខផ្តក្នុខ 
ក្រណីមិ្នសម្រម្យក្នុខការសនមតថា ម្រកុ្ម្ហ ុននឹខេនដបធ្វីម្រេតិេតដិការអាជី្វក្ម្មរេស់ខៃួននាបពលអនាគត  និខ 

ខ) ម្រតួតពិនិតយ និខដឹ្ក្នាមំ្រកុ្ម្ហ ុនបអាយានម្រេសិទ្ធិភាពបលីរាល់ការសំបរចចិតដ និខចត់វធិានការផ្ដ្លានស្ថរៈ 
សំខាន ់ ផ្ដ្លេ៉ាឹះពាល់ដ្ល់ម្រេតិេតដិការ និខដំ្បណីរការម្រកុ្ម្ហ ុន បហយីម្រតូវម្របាក្ដ្ថា កិ្ចចការបនឹះម្រតូវបាន 
េងាហ ញបៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។   

 
ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលធានាអឹះអាខក្នុខការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុថា ម្រកុ្ម្ហ ុនបានអនុវតដនូវរាល់តំរូវការដូ្ច 
ានផ្ចខខាខបលី។ 
 
ចុឹះហតាបលខាក្នុខនាម្ម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាលបដ្ឋយ 
 
 
 
 
 
     
បល្លក្ អន េ ុនហាក់្ 
ម្រេធានម្រកុ្ម្ម្រេឹក្ាភិបាល 
ម្ថៃទី្ ២៤ ផ្ខ បម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៤ 

ទំព័រ l ៣៤ 



 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យរាជ្យ   
ជូ្នចំបពាឹះភាគទុ្និក្ និខម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលរេស់ ា៉ា ក់្សីុា៉ា  មី្ម្រក្ូហិរញ្ញវតាុ  ភីអិលសីុ 
 
បយខីខាុ ំបានបធ្វីសវនក្ម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ផ្ដ្លានភាជ េ់រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  មី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ   ភីអិលសុី 
(លំដ្ឋេ់បនឹះតបៅបៅកាត់ថា “ម្រកុ្ម្ហ ុន”) ផ្ដ្លរមួ្ាន ារាខតុលយការនាការយិេរបិចេទ្ចេ់ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រពម្ទាខំគណនីលទ្ធផល របាយការណ៍ចរនដមូ្លនិធិ្រេស់ភាគទុ្និក្ របាយការណ៍ចរនដស្ថច់ម្របាក់្ 
ម្នឆ្ន ខំាខបល ីនិខបោលការណ៍គណបនយយសបខខេសំខាន់ៗ និខកំ្ណត់សំោល់បផសខៗបទ្ៀត។  
 
ការទ្ទ្លួខុសម្រតវូរេស់ថាន ក់្ដឹ្ក្នា ំ
 
ថាន ក់្ដឹ្ក្នាជំាអនក្ទ្ទ្លួការខុសម្រតូវក្នុខការបរៀេចំ និខការេងាហ ញទិ្ដ្ឋភាពពិតម្របាក្ដ្ម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
បដ្ឋយបយាខបៅាម្បោលការណ៍ផ្ណនា ំ រេស់ធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា និខសដខ់ដ្ឋរគណបនយយក្ម្ពុជា។ ការ 
ទ្ទ្លួខុសម្រតូវបនឹះរមួ្េញ្ចូ ល ៖ ការបរៀេចំ ការអនុវតដន៍ និខការរក្ាម្រេព័នធម្រតួតពិនិតយម្ផទក្នុខម្យួ ផ្ដ្លានស្ថរៈ
សំខាន់ក្នុខការបរៀេចំ និខការេងាហ ញទិ្ដ្ឋភាពពិតម្របាក្ដ្ម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ផ្ដ្លោម នកំ្ហុស គ្ខជាស្ថរវន័ដ 
(ដូ្ចជាកំ្ហុស គ្ខបដ្ឋយស្ថរការផ្ក្ៃខេនៃំ ឬការភាន់ម្រច )ំ និខការបម្រជី្សបរសី និខអនុវតដបោលការណ៍
គណបនយយផ្ដ្លសម្រម្យ និខការបា៉ា ន់ស្ថម នគណបនយយ ផ្ដ្លសម្ម្រសេបៅាម្កាលៈបទ្សៈ។  
 
ការទ្ទ្លួខុសម្រតវូរេស់សវនក្រឯក្រាជ្យ 
 
បយខីខាុ ំានកាតពវកិ្ចចបធ្វីការអឹះអាខ េបញ្ចញម្តិបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះ បដ្ឋយផ្ផអក្បៅបលីសវនក្ម្មរេស់ 
បយខីខាុ ំ។ បយខីខាុ ំបានបធ្វីសវនក្ម្មគណបនយយ បដ្ឋយអនុបល្លម្បៅាម្សដខ់ដ្ឋរសវនក្ម្មអនដរជាតិម្នក្ម្ពុជា និខ 
តំរូវការរេស់ធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា។ បោលការណ៍ទាខំបនឹះតំរូវឲ្យបយខីខាុ ំអនុវតដាម្តំរូវការម្នម្រក្ម្សីលធ្ម៌្ និខ 
បម្រោខ និខេំបពញការងារសវនក្ម្មបដី្ម្បទី្ទ្លួនូវការធានាយា៉ា ខសម្បហតុផលថា របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុពំុាន 
កំ្ហុស គ្ខជាស្ថរវន័ដបទ្។  
 
សវនក្ម្មរេស់បយខីខាុ ំរមួ្ាន ការអនុវតដនីតិវធីិ្ទាខំឡាយបដី្ម្បទី្ទ្លួបាននូវភសដុាខផ្ដ្លទាក្់ទ្ខបៅនឹខ     
េរាិណ ទឹ្ក្ម្របាក់្ និខការេងាហ ញព័ត៌ានទាខំឡាយ បៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ នីតិវធីិ្ផ្ដ្លបយខីខាុ ំបាន 
បម្រជី្សបរសី ានការពឹខផ្ផអក្បៅបលីការវនិិចេ័យរេស់សវនក្រ បដ្ឋយរាេ់េញ្ចូ លការវាយតម្ម្ៃបលីហានិភ័យបលីភាព 
ខុស្គខជាស្ថរវនដ័ ម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុផ្ដ្លអាចបកី្តបចញពីការផ្ក្ៃខេនៃំ ឬការភាន់ម្រច ។ំ ក្នុខការ 
វាយតម្ម្ៃបលីហានិភ័យបនឹះ បយខីខាុ ំបានពិនិតយបលីម្រេព័នធម្រតួតពិនិតយម្ផទក្នុខផ្ដ្លពាក់្ព័នធបៅនឹខការបរៀេចំ និខការ 
េងាហ ញពីទិ្ដ្ឋភាពពិតម្របាក្ដ្ ម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន បដី្ម្បបីម្រោខនីតិវធីិ្សវនក្ម្ម ផ្ដ្លសម្ 

ទំព័រ l ៣៥ 



 

ម្រសេ េ៉ាុផ្នដនីតិវធីិ្សវនក្ម្មបនាឹះមិ្នអាចយក្ម្ក្បធ្វីជាមូ្លដ្ឋឋ ន ក្នុខការេបញ្ចញម្តិ បលីម្រេសិទ្ធិភាពម្នម្រេព័នធម្រតួត 
ពិនិតយម្ផទក្នុខរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនបទ្។ សវនក្ម្មរេស់បយខីខាុ ំរមួ្ានផខផ្ដ្រនូវការវាយតម្ម្ៃបលីភាពសម្ម្រសេម្នបោល 
ការណ៍គណបនយយ ផ្ដ្លបានបម្រេីម្របាស់ និខការបា៉ា ន់ស្ថម នសំខាន់ៗផ្ដ្លបធ្វីប ខីបដ្ឋយថាន ក់្ដឹ្ក្នាមំ្រពម្ទាខំការ 
វាយតម្ម្ៃបលីភាពម្រគេ់ម្រោន់ម្នការេងាហ ញព័ត៌ានទាខំឡាយបៅក្នុខរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ បយខីខាុ ំបជ្ឿជាក់្ 
ថាភសដុាខសវនក្ម្ម ផ្ដ្លបយខីខាុ ំបានទ្ទ្លួានភាពម្រគេ់ម្រោន់និខសម្បហតុសម្ផលបដី្ម្បជីាមូ្លដ្ឋឋ នក្នុខ 
ការេបញ្ចញម្តិរេស់បយខីខាុ ំ។ 
 
ម្តិរេស់សវនក្រឯក្រាជ្យ 
 
បយខីខាុ ំានម្តិថា របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ផ្ដ្លានភាជ េ់បនឹះេងាហ ញយា៉ា ខម្រតឹម្ម្រតូវពិតម្របាក្ដ្នូវម្រគេ់ទិ្ដ្ឋភាពជា 
ស្ថរវនដទាខំអស់បលីស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុន បៅម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៣ ម្រពម្ទាខំលទ្ធផលម្នម្រេតិ 
េតដិការអាជី្វក្ម្ម និខស្ថា នភាពចរនដស្ថច់ម្របាក់្រេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនសំរាេ់ការយិេរបិចេទ្ផ្ដ្លបានក្នៃខបៅ បដ្ឋយ 
ម្រសេបៅាម្បោលការណ៍ផ្ណនារំេស់ធ្នាោរជាតិម្នក្ម្ពុជា និខសដខ់ដ្ឋរគណបនយយក្ម្ពុជា។ 
 
េញ្ហ បផសខៗ 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រកុ្ម្ហ ុនសម្រាេ់ដំ្ណាច់ម្រតឹម្ម្ថៃទី្៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្រតូវបានម្រតួតពិនិតយបដ្ឋយ 
សវនក្រឯក្រាជ្យគឹតម្រតឹម្ពីម្ថៃទី្៨ ផ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
 
ក្នុខនាម្ KPMG ក្ម្ពុជា 
 
 
 
 
ខី ហ ុយ 
Audit Partner  
ម្ថៃទី្ ២៤ ផ្ខ បម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 

 

 

 

 

 

 

ទំព័រ l ៣៦ 



 

តារាខត្ុលយការ 
សំរាេ់ដ្ណំាច់ឆ្ន  ំ៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 
  ២០១៣ ២០១២ 
  ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល 
ម្រទ្ពយសក្ម្ម 
ស្ថច់ម្របាក់្  ៦.៩៤៧  ២៧.៧៥៣  ១៦.៤៧៩  ៦៥.៨៣៤ 
ម្របាក់្តំក្ល់ាម្ចាេ់បៅធ្នាោរជាតិ  ៦៥.៧៥០  ២៦២.៦៧១  ៦៥.៧៥០  ២៦២.៦៧១ 
សម្តុលយជាម្ួយធ្នាោរ  
            និខម្រគឹឹះស្ថា នហរិញ្ញវតាុបផសខបទ្ៀត ១៧៥.៥១៤  ៧០១.១៧៩  ៣៦.០០២  ១៤៣.៨២៨ 
ឥណទាន និខេុបរម្រេទាន 
           ចំបពាឹះអតិថិជ្ន - សុទ្ធ  ៣.១៣៣.៥០៥  ១២.៥១៨.៣៥៣  ៣.១៦៤.៨១០ ១២.៦៤៣.៤១៦ 
ទុ្នវនិិបយាគ  ១០.០០០  ៣៩.៩៥០  ១០.០០០  ៣៩.៩៥០ 
ម្រទ្ពយសក្ម្មបផសខបទ្ៀត  ៩០.១២៥  ៣៦០.០៤៩  ៧៧.៤៧១  ៣០៩.៤៩៦ 
អចលនម្រទ្ពយ  ២៧.១២៤  ១០៨.៣៦០  ២៩.៩៦១  ១១៩.៦៩៤ 
ពនធពនារបលីម្រទ្ពយសក្ម្ម  ៥.៨៤៥  ២៣.៣៥១  ៥.១១២  ២០.៤២៣ 
           

សរញរក្ទពយសរម្ម  ៣.៥១៤.៨១០  ១៤.០៤១.៦៦៦  ៣.៤០៥.៥៨៥   ១៣.៦០៥.៣១២  
          

ក្ទពយអរម្ម នងិមូ្លនិ្ ាិច ស់ភាគហ ញន 
ម្រទ្ពយអក្ម្ម 
គណនីម្រតូវទូ្ទាត់បៅភាគទុ្និក្  ៤៩៥.០០០  ១.៩៧៧.៥២៥  ៤៧៥.០០០  ១.៨៩៧.៦២៥  
ក្ម្ចី    ១.១៧៣.៨៩១  ៤.៦៨៩.៦៩៤  ១.២២៣.១១០  ៤.៨៨៦.៣២៤  
សំវធិានធ្នសម្រាេ់អតាម្រេបយាជ្ន៍បផសខៗ ៦១.៤២៩  ២៤៥.៤០៩  ៥០.៩៤០  ២០៣.៥០៦  
ម្រទ្ពយអក្ម្មបផសខៗ  ៤៤.៥២៦  ១៧៧.៨៨១  ៣៦.២៤៩  ១៤៤.៨១៤ 
សំវធិានធ្នពនធបលីម្របាក់្ចំបណញ  ៣២.៦៣៧  ១៣០.៣៨៥  ២០.១៣៧  ៨០.៤៤៨ 
           

 សរុេម្រទ្ពយអក្ម្ម  ១.៨០៧.៤៨៣  ៧.២២០.៨៩៤  ១.៨០៥.៤៣៦   ៧.២១២.៧១៧ 
           

មូ្លនធិ្ាិច ស់ភាគហ ុន 
បដ្ីម្ទុ្ន   ១.៣១៥.០០០  ៥.២៥៣.៤២៥  ១.៣១៥.០០០  ៥.២៥៣.៤២៥ 
េុពវល្លភ   ១២១.០២៥  ៤៨៣.៤៩៥  ១២១.០២៥  ៤៨៣.៤៩៥ 
ទុ្នេំរុខ   ៤២.៦០៣  ១៧០.១៩៩  ៣៩.៥១៩  ១៥៧.៨៧៨ 
លទ្ធផលេខគរ  ២២៨.៦៩៩  ៩១៣.៦៥៣  ១២៤.៦០៥  ៤៩៧.៧៩៧ 
           

 សរុេមូ្លនធិ្ភិាគទុ្នកិ្  ១.៧០៧.៣២៧  ៦.៨២០.៧៧២  ១.៦០០.១៤៩  ៦.៣៩២.៥៩៥ 
           

សរុេម្រទ្ពយអក្ម្ម នខិមូ្លនធិ្ាិច ស់ភាគហ ុន ៣.៥១៤.៨១០    ១៤.០៤១.៦៦៦  ៣.៤០៥.៥៨៥     ១៣.៦០៥.៣១២ 
          
 

 ក្ំណត់សំោល់ភាជ េ់ម្រតូវអានជាម្ួយរបាយការណ៍បនឹះ។ 

ទំព័រ l ៣៧ 



 

របាយការណច៍ាំបណញ-ខាត្  
សំរាេ់ដ្ណំាច់ឆ្ន  ំ៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

  ២០១៣ ២០១២ 
  ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល 
 
ចំណូលការម្របាក់្  ៧៩៥.០២២  ៣.១៧៦.១១៣  ៧៨១.១០៨  ៣.១២០.៥២៦ 
 
ចំណាយការម្របាក់្  (១៥០.១៩០) (៦០០.០០៩)  (១៥៤.៦៧៨) (៦១៧.៩៣៩) 
           
ចណូំលពកីារម្របាក់្សុទ្ធ  ៦៤៤.៨៣២  ២.៥៧៦.១០៤  ៦២៦.៤៣០  ២.៥០២.៥៨៧ 
 
ចំណូលពីម្រេតិេតដកិារបផសខៗ   ១២.៤៥២  ៤៩.៧៤៥  ១២.៦៩៤  ៥០.៧១៣ 
           
ចណូំលពមី្រេតេិតតកិារ  ៦៥៧.២៨៤  ២.៦២៥.៨៤៩  ៦៣៩.១២៤     ២.៥៥៣.៣០០   
 
ចំណាយទូ្បៅ និខរដ្ឋបាល  (៥០០.៧៣៧)  (២.០០០.៤៤៤)  (៥៤២.៨៩៩)  (២.១៦៨.៨៨២)   
 
សំវធិានធ្នសំរាេ់ឥណទានជាេ់សខសយ័ (១.០០៣)  (៤.០០៧)  (១០.៥៩៤)  (៤២.៣២៣) 
           
លទ្ធផលមុ្នេខ់ពនធ  ១៥៥.៥៤៤  ៦២១.៣៩៨  ៨៥.៦៣១  ៣៤២.០៩៥ 
 
ចំណាយេខ់ពនធ  (៣៦.៦៤៩)  (១៤៦.៤១៣)  (២៣.៩៦១)  (៩៥.៧២៤) 
           
លទ្ធផលបម្រកាយេខ់ពនធ  ១១៨.៨៩៥  ៤៧៤.៩៨៥  ៦១.៦៧០  ២៤៦.៣៧១ 
          
 
 
 ក្ំណត់សំោល់ភាជ េ់ម្រតូវអានជាម្ួយរបាយការណ៍បនឹះ។ 
 

 

 

 

 

ទំព័រ l ៣៨ 



 

របាយការណច៍រនេម្លូនិធិមាច ស់ភាគហ ុន  
សំរាេ់ដ្ណំាច់ឆ្ន  ំ៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 
 បដ្ីម្ទុ្ន េុពវល្លភ ម្របាក់្េំរុខ លទ្ធផលេខគរ សរុេ 
 ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
 

សម្តុលយបៅម្ថៃទ្១ី ម្ក្រា ឆ្ន  ំ២០១២ ៨០០.០០០ - ៣៤.៣៥៨ ៨៣.៨២៩ ៩១៨.១៨៧ 
 

ការេបខកីនបដ្មី្ទុ្ន ៥១៥.០០០ - - - ៥១៥.០០០ 
 

ល្លភការ  - ១២១.០២៥ - - ១២១.០២៥ 
 

ល្លភការបានេខ់ - - - (១៥.៧៣៣) (១៥.៧៣៣) 
 

ការបផទរចូលទុ្នេំរុខ - - ៥.១៦១ (៥.១៦១) - 
 

លទ្ធផលម្នការយិេរបិចេទ្ - - - ៦១.៦៧០ ៦១.៦៧០ 
           

សម្តុលយបៅម្ថៃទ្៣ី១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១២ ១.៣១៥.០០០ ១២១.០២៥ ៣៩.៥១៩ ១២៤.៦០៥     ១.៦០០.១៤៩ 
 

ការបផទរចូលទុ្នេំរុខ - - ៣.០៨៤ (៣.០៨៤) - 
 

លទ្ធផលម្នការយិេរបិចេទ្ - - - ១១៨.៨៩៥ ១១៨.៨៩៥ 
 

ល្លភការបានេខ់ -  - - (១១.៧១៧) (១១.៧១៧) 
           

សម្តុលយបៅម្ថៃទ្៣ី១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ១.៣១៥.០០០ ១២១.០២៥ ៤២.៦០៣ ២២៨.៦៩៩    ១.៧០៧.៣២៧ 
           

សម្តុលយបៅម្ថៃទ្៣ី១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣  
        (ពាន់បរៀល) ៥.២៥៣.៤២៥ ៤៨៣.៤៩៥ ១៧០.១៩៩ ៩១៣.៦៥៣ ៦.៨២០.៧៧២ 
           

 
 
  ក្ំណត់សំោល់ភាជ េ់ម្រតូវអានជាម្ួយរបាយការណ៍បនឹះ។ 
 

  

 

 

 

ទំព័រ l ៣៩ 



 

របាយការណច៍រនដសាច់ប្ាក្់នាការិយេរិបចេទ្ 
សំរាេ់ដ្ណំាច់ឆ្ន  ំ៣១ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 
  ២០១៣ ២០១២ 
  ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល 
 
ចរនដស្ថច់ម្របាក់្ពសីក្ម្មភាពម្រេតេិតដកិារ 
ស្ថច់ម្របាក់្សុទ្ធបានពី/(បម្រេីក្នុខ)ពី 
       សក្ម្មភាពម្រេតិេតដិការ  ១៩៩.២៧៥   ៧៩៦.១០៣ (២៧៥.៣៥៤) (១.១០០.០៣៩) 
           

ចរនដស្ថច់ម្របាក់្ពសីក្ម្មភាពវនិបិយាគ 
ការទ្ិញអចលនម្រទ្ពយ  (៨.៣៥៩)  (៣៣.៣៩៤) (១៥.៦៦១) (៦២.៥៦៦) 
           

ស្ថច់ម្របាក់្សុទ្ធបម្រេកី្នុខសក្ម្មភាពវនិិបយាគ (៨.៣៥៩)  (៣៣.៣៩៤) (១៥.៦៦១) (៦២.៥៦៦) 
           

ចរនដស្ថច់ម្របាក់្ពសីក្ម្មភាពហរិញ្ញវតាុ 
បដ្ីម្ទុ្នបានេខ់  - - ៥១៥.០០០ ២.០៥៧.៤២៥ 
ភាគល្លភផ្ដ្លបានេខ់  (១១.៧១៧)  (៤៦.៨០៩) (១៥.៧៣៣) (៦២.៨៥៣) 
េុពវល្លភ  - - ១២១.០២៥ ៤៨៣.៤៩៥ 
ស្ថច់ម្របាក់្ទ្ទ្ួលបានពីក្ម្ច ី  ៥៨៤.៧៤១   ២.៣៣៦.០៤០ ៣០០.០០០ ១.១៩៨.៥០០ 
ការទូ្ទាត់សខម្របាក់្ក្ម្ច ី  (៦៣៣.៩៦០) (២.៥៣២.៦៧០) (៦៦០.៧១៧)(២.៦៣៩.៥៦៤) 
           

ស្ថច់ម្របាក់្សុទ្ធបានព ី
        សក្ម្មភាពហរិញ្ញវតាុ  (៦០.៩៣៦)  (២៤៣.៤៣៩) ២៥៩.៥៧៥ ១.០៣៧.០០៣ 
           

រផំ្រេរំលួស្ថច់ម្របាក់្នខិស្ថច់ម្របាក់្សម្មូ្ល ១២៩.៩៨០   ៥១៩.២៧០ (៣១.៤៤០) (១២៥.៦០២) 
ស្ថច់ម្របាក់្នខិស្ថច់ម្របាក់្សម្មូ្ល  
 បៅបដ្មី្ការយិេរបិចេទ្  ៥២.៤៨១   ២០៩.៦៦២ ៨៣.៩២១ ៣៣៥.២៦៤ 
           

ស្ថច់ម្របាក់្នខិស្ថច់ម្របាក់្សម្មូ្ល 
 បៅចុខការយិេរបិចេទ្  ១៨២.៤៦១   ៧២៨.៩៣២ ៥២.៤៨១ ២០៩.៦៦២ 
          

 
 
 ក្ំណត់សំោល់ភាជ េ់ម្រតូវអានជាម្ួយរបាយការណ៍បនឹះ។ 

ទំព័រ l ៤០ 



 

អាសយដ្ឋឋ នការយិាលយ័មា៉ា ក្ស់ុ៊ីមា៉ាអាសយដ្ឋឋ នការយិាលយ័មា៉ា ក្ស់ុ៊ីមា៉ា   
ការយិាល័យក្ណាដ ល 
អាោរបលខ ២១AB ផៃូវបលខ ២៧១ សងាក ត់ ផារបដ្មី្ថកូវ ខណឌ  ចកំារម្ន រាជ្ធានីភនំបពញ 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០ / អុីផ្ម្លៈ info@maxima.com.kh / maximacredit@yahoo.com 
ស្ថខា ភនបំពញ 
អាោរបលខ ២១AB ផៃូវបលខ ២៧១ សងាក ត់ ផារបដ្មី្ថកូវ ខណឌ  ចកំារម្ន រាជ្ធានីភនំបពញ 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០ / អុីផ្ម្លៈ info@maxima.com.kh / maximacredit@yahoo.com 
ស្ថខា ផ្ម្រពក្បនន  
ផៃូវជាតិបលខ ៥ ភូម្ិផារលិច សងាក ត់ផ្ម្រពក្បនន  ខណឌ  ផ្សនសុខ រាជ្ធានីភនំបពញ 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦ / អុីផ្ម្លៈ prp@maxima.com.kh  
ស្ថខា បចម្បៅ 
ផទឹះបលខ B៥ ភូម្ិម្ម្រពម្រពខីបជ្ីខ សងាក ត់ បចម្បៅ ខណឌ  បពាធ្ិ៍ផ្សនជ័្យ រាជ្ធានីភនំបពញ 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥ / អុីផ្ម្លៈ chc@maxima.com.kh  
ស្ថខា បខតតក្ណាដ ល 
ស្ថខា បក្ៀនស្ថវ យ 
ផទឹះបលខ ៣១៩ ផៃូវជាតិបលខ ១ ភូម្ិ គគីរ ឃុ ំគគីរ ម្រសុក្ បក្ៀនស្ថវ យ បខតតក្ណាដ ល 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១៥ ៦៥៧ / អុីផ្ម្លៈ ksv@maxima.com.kh  
ស្ថខា ាក្ដុល 
ផទឹះបលខ ៧៩, ផៃូវជាតិបលខ ២ ភូម្ិ ាក្ដុល សងាក ត់ ាក្ដុល ម្រក្ុខ ាបមម  បខតតក្ណាដ ល 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១ / អុីផ្ម្លៈ ktd@maxima.com.kh  
ស្ថខា ម្រសុក្មុ្ខក្ពូំល 
ភូម្ិ ផ្ម្រពក្ថម ីឃុ ំផ្ម្រពក្អញ្ច ញ ម្រសុក្ មុ្ខក្ំពូល បខតតក្ណាដ ល 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤ / អុីផ្ម្លៈ pac@maxima.com.kh  
ស្ថខា ម្រសុក្ខាច់ក្ណាដ ល 
ភូម្ិ ក្ណាដ លបកាឹះ ឃុ ំបកាឹះឧក្ញ៉ា ត ីម្រសុក្ ខាច់ក្ណាដ ល បខតតក្ណាដ ល 
ទូ្រសពទទ្នំាក់្ទ្នំខៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩ / អុីផ្ម្លៈ kot@maxima.com.kh  
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