


 



 



 

១. ចំណាប់អារម្មណ៍របសប់្បធាននាយកិាប្បតិបតត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដោយសារផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវតី១៩ ដេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ដៅតតបៃតភាពអវជិជមាៃ តដ្លបណ្តត លឲ្យតំវូវការ 
ហិរញ្ញ បបទាៃលំដៅោឋ ៃ ៃិងអាជីវកម្មតដ្លមាៃកម្ម្តិទាប ៃិងម្ធ្យម្ េម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្មាៃធ្លា ក់ចុ្៉ះ
ផងតដ្រ។ ដៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១ដៃ៉ះ ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក ដៅតតបៃតផតល់ៃូវដេវាកម្មហិរញ្ញ
វតាុ  តដ្លមាៃដេារភាព ៃិរៃតភាព ៃិងការយកចិ្តតទុកោកដ់្ល់អតិថិជៃខ្ពេ់ ដបើដទា៉ះបីជាដេដ្ឋកិច្ចទាងំមូ្លដៅតតបៃតប ៉ះ
ពាល់ដោយការនៃជំងឺដៃ៉ះក៏ដោយ។ 

ដដ្ើម្បទីទួលបាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្បកបដោយចិ្រភាព ម្ រ្៉ះសាា ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក ៃរងបៃតតកលំអ          
លកខខ្ណ្ឌ ផលិតផល ៃិងដេវាកម្មរបេ់ខ្ាួៃ ដដ្ើម្បមី្េបដៅតាម្តម្ម្ូវការម្្បម់្បដភទរបេ់អតិថិជៃ ៃរងជម្ម្ុញៃវាៃុវតតៃ ៍
ដដ្ើម្បផីតល់ភាពងាយម្េួល ៃិងម្បេិទធិភាពកាៃត់តម្បដេើរេម្មាបត់ម្មូ្វការម្បតិបតតការម្ រ្៉ះសាា ៃជូៃអតិថិជៃ។ ដារពតាម្
ម្បកាេតដ្លដច្ញដោយធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា កនុងការជួយ េម្មួ្លដ្ល់អតិថិជៃតដ្លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពីជំងឺកូវតី
១៩ ម្ រ្៉ះសាា ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុេិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក បាៃផតល់ការពៃារដពលទូទាត់េងឥណ្ទាៃដ្ល់អតិថិជៃ
របេ់ខ្ាួៃតាម្រយៈការដរៀបចំ្ឥណ្ទាៃដ ើងវញិ ៃិងពៃារដពលទូទាត់េងជូៃអតិថិជៃជាឯកតតបុ គ្ល ៃិងអតិថិជៃជា
មាច េ់អាជីវកម្ម តដ្លមាៃេិទធិទទួលបាៃការអៃុដម្ា៉ះ។ កនុងចំ្ដណ្តម្ការអៃុដម្ា៉ះតដ្លបាៃផតល់ មាៃដូ្ច្ជា ផតល់ការ
ពៃារដពលទូទាត់េងឥណ្ទាៃ ការបង់តតការម្បាក ់ ឬការម្បាក់ម្យួចំ្ៃួៃ ៃិងការពៃារឥណ្ម្បតិទាៃ។ ជាលទធផល
ម្ រ្៉ះសាា ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុ  េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.កទទួលបាៃកម្ម្តិហ្វៃិភ័យឥណ្ទាៃកនុងអម្តា០%។ 

ម្ រ្៉ះសាា ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក បាៃកំណ្ត់តផៃការយុទធសាស្រេតជាកល់ាកេ់ម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២២ ដ្ល់           
ឆ្ន ២ំ០២៤ កនុងដាលបំណ្ងបៃតការអភិវឌ្ឍៃ៍ ម្កុម្ការងារឲ្យដពារដពញដៅដោយចំ្ដណ្៉ះដ្រងៃិងជំនាញ ការេហការតដ្ល

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១ 



 

ចុ្៉ះេម្មុ្ងៃិងរលូៃ វបបធ្ម្ក៌ារងារលអម្បដេើរម្ពម្ទាងំបៃតផតល់ការដលើកទរកចិ្តតដ្ល់បុ គ្លិក។ ម្ រ្៉ះសាា ៃរកីរាយទទួលយក
ៃូវ្ំៃិតថមីៗរបេ់បុ គ្លិក ម្តិដោបល់ពីអតិថិជៃ ដដ្ើម្បកីារអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងភាពដជា្ជយ័របេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃ។  

ជាចុ្ងដម្កាយដយើងខំុ្្េូម្តថាងអំណ្រ្ុណ្ដ្ល់្ណ្ៈម្្ប់ម្្ង ៃិងបុ គ្លិកទាំងអេ់ ចំ្ដពា៉ះការខិ្តខំ្ម្បរងតម្បង ៃិងការ
ល៉ះបង់របេ់ពួកដ្កនុងការចូ្លរមួ្ាំម្ទ ក៏ដូ្ច្ជាការេហការាន ោ ងេកម្មម្បកបដោយឆៃទៈខ្ពេ់ ៃិងភាពដសាម ៉ះម្តង់ដដ្ើម្បី
ឲ្យម្ រ្៉ះសាា ៃរកីច្ដម្ម្ើៃ។ ដយើងខំុ្្េូម្តថាងអំណ្រ្ុណ្ោ ងម្ជាលដម្ៅដ្ល់ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា ៃិងអាជ្ាធ្រពាកព់័ៃធចំ្ដពា៉ះ
ការតណ្នា ំ ៃិងាំម្ទជាពិដេេកំ ុងដពលវបិតតិេុខ្ភាពដៃ៉ះ ដម្ពា៉ះម្បេិៃដបើាម ៃអនកទាំងអេ់ាន ដៃ៉ះដទ កម៏្ិៃអាច្ដកើត
មាៃៃូវេម្ិទធផលទាងំដៃ៉ះបាៃតដ្រ។ ដយើងខំុ្្ដៅតតេងឃរម្ោ ងមុ្តមា ំ ៃិងរពំរងថាអនកទាំងអេ់ាន  ដៅតតបៃត ម្ជុម្តម្ជង 
ម្ រ្៉ះសាា ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក ដដ្ើម្បភីាពរកីច្ម្ម្ីៃ ៃិងដជា្ជយ័កនុងវេ័ិយដៃ៉ះ។  

               

                                                                                                   ប្បធាននាយកិាប្បតិបតតិ 
 

 

 

 

 
ដលាកម្េី ហ ៊ីង សោភ័ណឌ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

២. គណៈប្គប់ប្គង 

 

 សោកប្ស៊ី ល៊ីម្ ោគូ  នាយកិាប្បតិបតតិតាម្ 
ដលាកម្េី ល៊ីម្ ោគូ បាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កប់រញិ្ញញ បម័្ត 
តផនកធ្នាារ ៃិងហិរញ្ញ វតាុ ដៅេកលវទិាល័យដបៀលម្បាយ 
កនុងឆ្ន ២ំ០០៦ ។ 
បនាទ បពី់បាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កប់រញិ្ញញ បម័្តរចួ្ ដលាកម្េី
បាៃចូ្លបដម្ម្ើការងារដៅ ធ្នាារ កម្ពុជា អាេីុ ចំ្កាត ់រយៈ
ដពល ៣ឆ្ន  ំ ចបពី់ឆ្ន ២ំ០០៦ រហូតដ្ល់ឆ្ន ២ំ០០៨ មាៃតួ
នាទីជាដបឡាធិ្កា ។ 
ឆ្ន ២ំ០០៩ រហូតដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៣ ដលាកម្េីបាៃចូ្លបដម្ម្ើ
ការងារដៅម្កុម្ហ ុៃ ដហ្វគ លឌិ្ៃ ហាធូ្ៃ អិលធី្ឌី្ មាៃតួនាទីជា
បុ គ្លិកតផនកលក ់។ 
ដលាកម្េីបាៃចូ្លបដម្ម្ើការងារដៅ ធ្នាារ នម្បេណី្យក៍ម្ពុ
ជា ក .ឆ្ន ំ៥អ អេ់រយៈដពល  ចបពី់ឆ្ន ២ំ០១៤ រហូតដ្ល់ឆ្ន ំ
២០១៩ មាៃតួនាទីជាម្ស្រៃតីម្បតិបតតិការសាខា រយៈដពល ១ឆ្ន  ំ

 ៃិងមាៃតួទីជាម្ស្រៃតីម្បតិបតតិតាម្ ជាៃខ់្ពេ់រយៈដពល ៤ឆ្ន  ំ។  

ដលាកម្េីបាៃចូ្លបដម្ម្ើការងារដៅ ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក ចបពី់នថៃទី០១ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រហូតបច្ចុបបៃន មាៃតួនាទីជា នាយកិាប្បតិបតតតិាម្ ដដ្ើម្បទីទួលខុ្េម្តវូដលើ ការម្តតួពិៃិតយនផទកនុងរបេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃ  ដ្រកនា ំ
ៃិងម្តតួពិៃិតយដោយឯករាជយដលើមុ្ខ្ងារម្បតិបតតិ ជាម្ស្រៃតីម្បតិបតតិ តដ្លមាៃតួនាទីទទួលខុ្េម្តូវដលើការអៃុវតតការងារម្បឆ្ងំ
ការេមាអ តម្បាក ់ ៃិងហិរញ្ញបបទាៃដភរវកម្ម ម្ពម្ទាងំការងារ ការយកចិ្តតទុកោកស់ាគ ល់អតិថិជៃ ដដ្ើរតួនាទីជាអនកេម្ម្ប
េម្មួ្ល ៃិងទំនាកទំ់ៃងជាម្យួ នាយកោឋ ៃេវៃកម្ម ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា ៃិងអាជ្ាធ្រពាកព់ៃ័ធដផេងដទៀត ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣ 



 

 

 សោក ឈ៊ីវ សកាវិទ  នាយកតផនកហិរញ្ញ វតាុ 
ដលាក ឈ៊ីវ សកាវិទ បាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កប់រញិ្ញញ បម្ត តផនក
្ណ្ដៃយយ ដៅសាកលវទិាល័យ ជាតិម្្បម់្្ង កនុងឆ្ន  ំ ២០០៤ 
ៃិង បៃតេិកាយកថាន កប់រញិ្ញញ បម្តជាៃខ់្ពេ់ ជំនាញ្ណ្ដៃយយ
ហិរញ្ញ វតាុ ដៅសាកលវទិាល័យ ជាតិម្្បម់្្ង ដោយបាៃបញ្ចប់
ការេិកាកនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០១៤ ។  
 
បនាទ បពី់បាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កប់រញិ្ញញ បម័្ត ដលាកបាៃបាៃបដម្ម្ើ
ការងារដៅធ្នាារ ដអេីុលីោ ភអិីលេីុ អេ់រយៈដពល ១០ឆ្ន  ំ្ តិ
ចបពី់ឆ្ន  ំ២០០៥ រហូតដ្ល់ឆ្ន  ំ២០១៥ កនុងមុ្ខ្ងារជាដម្ច្ើៃដូ្ច្ជា 
បុ គ្លិកតផនក្ណ្ដៃយយ បុ គ្លិកតផនកេវៃកម្មហិរញ្ញ វតាុ បុ គ្លិក
តផនក្ណ្ដៃយយម្្បម់្្ង ៃិងជាអនកឯកដទេបឋម្ម្្បម់្្ងឥណ្
ទាៃ ។ 

ចបពី់ដដ្ើម្ឆ្ន  ំ២០១៦ រហូតដ្ល់ឆ្ន  ំ២០១៩ ដលាកមាៃបទពិដសាធ្ដធ្ាើការរយៈដពល ៤ឆ្ន  ំដៅបណ្តត ម្កុម្ហ ុៃ ៃិង ម្ រ្៉ះសាា ៃ
ហិរញ្ញ វតាុ ដផេងៗកនុងមុ្ខ្ងារជា នាយកការោិល័យហិរញ្ញ វតាុ ។  

បច្ចុបបៃនដលាកបាៃចូ្លម្កបដម្ម្ើការងារកនុងម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក កនុងមុ្ខ្តំតណ្ងជា 
នាយកផ្នែកហរិញ្ញវតថ  ចបពី់នថៃទី ០២ តខ្ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៩ ដដ្ើម្បទីទួលខុ្េម្តវូកនុងការដរៀបចំ្ការងារតផនកហិរញ្ញ វតាុរបេ់
សាា បៃ័ឲ្យមាៃតបបបទេតងោ់ម្តរម្ម្តវូ ៃិងដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុឲ្យសាា បៃ័ម្បកបដោយភាពម្តរម្ម្តូវ ៃិងតមាា ភាព ៃិង
ការដរៀបចំ្តផៃការ យុទធសាស្រេតនានា ដដ្ើម្បទីទួលបាៃៃូវម្បេិទធិភាពនៃការអៃុវតតដាលការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

 សោកប្ស៊ី ឈ ន ស ភា   នាយិកាតផនកពត័ម៌ាៃវទិា 
ដលាកម្េី ឈ ន ស ភា បាៃបញ្ចបក់ារេិកាតផនកពត័ម៌ាៃ
វទិា ថាន កប់ណ្ឌិ តដៅសាកលវទិាល័យ Lumière Lyon2 នៃ
ម្បដទេបារាងំដៅឆ្ន ២ំ០១៥ ៃិងថាន កប់រញិ្ញញ បម្តជាៃខ់្ពេ់
ម្កពីសាកលវទិាល័យ Telecom SudParis នៃម្បដទេ
បារាងំៃិង Asian Institute of Technology នៃម្បដទេនថ 

 

ដៅឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិងបាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កវ់េិាករម្កពី
វទិាសាា ៃបដច្ចកវទិាកម្ពុជាដៅឆ្ន ២ំ០០៧ ។  

បនាទ បពី់បញ្ចបក់ារេិកា ដោយកនុងដាលបំណ្ងអភវិឌ្ឍៃវ៍ ិ
េ័យអបរ់ដំៅកម្ពុជា ដលាកម្េីបាៃដធ្ាើការជាម្្ូបដម្ងៀៃ ជា
អនកម្សាវម្ជាវ ៃិងម្្បម់្្ង្ដម្មាងដផេងៗជាម្យួនដ្្ូរទាងំ
កនុងៃិងដម្ៅម្បដទេដៅវទិាសាា ៃបដច្ចកវទិាកម្ពុជាអេ់រ
យៈដពលជាដម្ច្ើៃឆ្ន  ំ។ 

ដដ្ើម្បផី្លា េ់បតូរបទពិដសាធ្ៃ ៍ បៃតរការអភវិឌ្ឍៃខ៍្ាួៃឯង ៃិងដោយច្ងដ់ ើញពីភាពច្ដម្ម្ើៃនៃវេ័ិយហិរញ្ញ វតាុ ៃិងធ្នាារដៅ
កម្ពុជា ។ ដៅដដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០២០ ដលាកម្េីបាៃចូ្លម្កបដម្ម្ើការងារកនុងម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ  េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក 

កនុងមុ្ខ្តំតណ្ងជា   នាយកិាផ្នែកព័ត៌មានវិទា ។ ដៅកនុងមុ្ខ្តំតណ្ងដៃ៉ះ ដលាកម្េីទទួលខុ្េម្តូវ ដលើការម្្បម់្្ង
ម្បព័ៃធដផេងៗទាងំអេ់ របេ់  សាា បៃ័ ការធ្លនាេុវតាិភាពរបេ់ម្បព័ៃធ ៃិងទិៃនៃយ័ ការដរៀបចំ្តផៃការ ៃិងយុទធសាស្រេតនានា
ទាកទ់ងៃរងតផនកពត័៌មាៃវទិា ដដ្ើម្បាីមំ្ទដំ្ដណ្ើ រការៃិងការអភិវឌ្ឍៃរ៍បេ់សាា បៃ័ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៥ 



 

 

 សោកប្ស៊ី ប្ទ៊ី ថាវ៊ី ប្បធានសបឡាធិការ 
ដលាកម្េី ប្ទ៊ី ថាវ៊ី បាៃបញ្ចបក់ារេិកាថាន កប់រញិ្ញញ បម្ត
តផនក្ណ្ដៃយយ ដៅសាកលវទិាល័យ ពុទធិសាស្រេត កនុងឆ្ន  ំ
២០១៤ ។ ដលាកម្េីបាៃបដម្ម្ើការងារដៅម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូ
ហិរញ្ញ វតាុ អម្ម្រត ចបត់ាងំពីឆ្ន  ំ ២០១២ រហូតដ្ល់ឆ្ន  ំ
២០១៩ កនុងមុ្ខ្ងារតួនាទីដូ្ច្ជា ហិរញ្ញ ិក អនកបញ្ចូល
ទិៃនៃយ័ ៃិងជាម្ស្រៃតីដេវាអតិថិជៃ ។ 
 
បច្ចុបបៃនដលាកម្េីបាៃចូ្លម្កបដម្ម្ើការងារកនុងម្ រ្៉ះសាា ៃ 
េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្ .ក ម្ុខ្តំតណ្ងជា ប្បធាន
សបឡាធិការ ចប់ពីនថៃទី ០១ តខ្ ម្ីនា ឆ្ន  ំ ២០១៩ 
ដដ្ើម្បទីទួលខុ្េម្តូវកនុងការដរៀបចំ្ការងារតផនកម្បតិបតតិ
ការរបេ់សាា ប័ៃឲ្យមាៃ តបបបទ  េតង់ោម្តរម្ម្តូវ ៃិង
ដរៀបចំ្ដ្រកនាំការងារកនុងការបដម្ម្ើដេវាជូៃដ្ល់អតិថិជៃ
ម្បកបដោយម្កម្េីលធ្ម្៌ ៃិងវជិាជ ជីវៈខ្ពេ់ ។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 



 

១. ោវតារបសប់្គរឹះោថ ន  

ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុេិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក បាៃបដងកើតដ ើងដៅកនុង ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា ៃិងបាៃ ចុ្៉ះបញ្ជ ីដៅ
ម្កេួងពាណិ្ជជកម្ម ដៅនថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ដម្កាម្បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មដលខ្ ០០០៣៩៧០៣ ។ ដៅនថៃទី០២ តខ្ឧេ
ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ រ្៉ះសាា ៃបាៃទទួលអាជ្ាបណ័្ណ ពីធ្នាារជាតិ នៃកម្ពុជា ដដ្ើម្បមី្បតិបតតិការជាសាា ប័ៃម្ីម្កូហិរញ្ញ វតាុ  ។ 

ទីសាន កក់ារតដ្លបាៃចុ្៉ះបញ្ច ីរបេ់ម្កុម្ហ ុៃេាិតដៅទីតាងំ ផទ៉ះដលខ្៤០ ផាូវជាតិដលខ្១ ភូម្តិាដៅ េងាក តៃិ់ដរាធ្ ខ្ណ្ឌ ច្ារ
អំដៅ រាជធ្លៃីភនដំពញ ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា។ 

េកម្មភាពច្ម្បងរបេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃ្ឺផតល់ដេវាម្បាកក់ម្ចដី្ល់ម្បជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាងំម្បដទេ តដ្លជារូបវៃតបុ គ្ល ៃិងៃីតិ
បុ គ្ល ។ 

ចំ្ដពា៉ះដដ្ើម្ទុៃកនុងការបដងកើតម្ រ្៉ះសាា ៃដៃ៉ះដ ើង្ឺរមួ្មាៃមាច េ់ភា្ហ ុៃចំ្ៃួៃពីររូបរមួ្មាៃ្ឺដលាក LEE KOK HENG 
JEREMIAH ៃិងដលាកម្េី ហីុង ដសាភណ័្ឌ  កនុងចំ្ៃួៃទរកម្បាកេ់រុប ៣.០០០.០០០ដុ្លាា រអាដម្រកិ ។ 

២. ទសសនវិសយ័ និងសបសកកម្ម  

ទេេៃវេ័ិយ ៖  

្ឺកាា យជាម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុម្យួតដ្លអាច្ម្េូបយកចំ្តណ្កទីផារដលឿៃបំផុត តាម្រយៈការផតល់ជដម្ម្ើេផលិតផល ៃិង
ដេវាកម្មម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុេំបូរតបប តាម្តម្មូ្វការរបេ់អតិថិជៃ មាៃលកខណ្ៈម្បកួតម្បតជងខ្ពេ់ទាងំតនម្ាៃិងការនច្នម្បឌិ្ត 
េំដៅរកាៃិរៃតរភាពម្ រ្៉ះសាា ៃយូរអតងាង ៃិងចូ្លរមួ្ចំ្តណ្កកនុងការបដងកើៃជីវភាពរេ់ដៅរបេ់ម្បជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ 

ដបេកកម្ម ៖  

ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក បាៃកំៃតៃូ់វដបេកកម្មរចួ្ជាដម្េច្ៃូវដាលដៅដដ្ើម្ប ីកាា យជាសាា បៃ័
ឈាៃមុ្ខ្ដ្កនុងការផតល់ៃូវដេវាហិរញ្ញ វតាុ ៃិងការបដម្ម្ើដេវាលអម្បដេើជូៃអតិថិជៃម្បកបដោយតមាា ភាព ៃិងការទទួលខុ្េ
ម្តូវខ្ពេ់។ 

៣. គ ណតម្ម្ៃ   

ផតល់ៃូវដេវាកម្មដ្ល៏អម្បកបដោយវជិាជ ជីវៈខ្ពេ់ដៅដ្ល់អតិថិជៃ ដហើយផលិតផលដេវកម្មដឆាើយតបដៅៃរងតម្មូ្វការរបេ់អតិថិ
ជៃផងតដ្រ ។ បុ គ្លិកទាងំអេ់ដធ្ាើការម្បកបដោយភាពដសាម ៉ះម្តង ់ៃិងមាៃចំ្ដណ្៉ះជំនាញពិតម្បាកដ្  ៃិងមាៃការេហការាន
កនុងការដធ្ាើការបាៃោ ងលអម្បដេើរ ។  

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៧ 



 

៤. ទិនែន័យសខំាន់ៗ  

តផនកម្បតិបតតកិារ  

(ចំ្ៃួៃទរកម្បាក់្ តិជាដុ្លាា រ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ២០២១   ២០២០ 

ចំ្ៃួៃបុ គ្លិក      ០៨   ១០ 

ចំ្ៃួៃអតិថិជៃ េកម្ម     ៥៤   ៤៣ 

ច្ំៃួៃឥណ្ទាៃេកម្ម     ៤២   ៣១ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃដ្ហោឋ ៃ    ២.១៨០.១៩២  ១.៥៨៨.៥៦៣ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃរយៈដពលខ្ាី    ០   ០ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង   ២៥០.៦០០  ៣៧០.៧៦៥ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃទិញឧបករណ៍្េមាភ រៈ  ០   ០ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃៃិេេតិ    ០   ០ 

េម្តុលយឥណ្ទាៃោៃជំៃិ៉ះ    ២៣.០២៣  ០ 

ចំ្ៃួៃទរកម្បាកហ់ៃិភយ័ឥណ្ទាៃ   ០   ០ 

អម្តាហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ    ០%   ០% 

ចំ្ៃួៃទរកម្បាកឥ់ណ្ទាៃម្ៃិដំ្ដណ្ើ រការ   ០   ០ 

អម្តាឥណ្ទាៃម្ៃិដំ្ដណ្ើ រការ    ០%   ០% 

 

 

 

៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

តផនកហិរញ្ញ វតាុ  

(ចំ្ៃួៃទរកម្បាក់្ តិជាដុ្លាា រ) 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

        ២០២១   ២០២០ 

ម្ទពយេកម្ម      ២.៨៧៨.៧៩០  ២.៨៨១.២៤៩ 

ម្ទពយអកម្ម      ១២.២១៧  ៣១.០៧៣ 

ម្ទពយមាច េ់      ២.៨៦៦.៥៧៣  ២.៨៥០.១៧៦ 

ច្ំណូ្លការម្បាក ់     ២៣៣.០៤០  ១៥៣.៧៧២ 

ច្ំណូ្លដផេងៗ     ៩.២៨៧  ១៧.៥៤៩ 

ចំ្ណ្តយម្បតិបតតិការ ៃិងចំ្ណ្តយដផេងៗ   (២២៥,៩៣០)  (២២៨,២៨៣) 

ម្បាកច់្ំដណ្ញ/ខាត ដម្កាយបងព់ៃធ   ១៦,៣៩៧  (៥៦,៩៦២) 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៩ 



 

 

 

 

 

 

១០ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 



 

 

១. នលតិនល និងសសវាកម្មឥណទាន 

េម្មាបផ់លិតផលរបេ់ម្្ឺ៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក ្ ផឺតល់ម្បាកក់ម្ច ីតដ្លជាឥណ្ទាៃផតល់ដៅឲ្យ
អតិថិជៃទូដៅទាងំរូបវៃតបុ គ្ល ៃិងៃីតិបុ គ្លិក ដៅតាម្តម្មូ្វការដផេងៗ ។ 

 អតិថិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល ្ឺជាឯកតតជៃទាងំឡាយណ្តតដ្លមាៃតម្មូ្វការឥណ្ទាៃដដ្ើម្បបំីដពញតម្មូ្វការផ្លទ ល់ខ្ាួៃ ដូ្ច្ជា 
ឥណ្ទាៃដ្ហោឋ ៃ ឥណ្ទាៃរយៈដពលខ្ាី ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង ឥណ្ទាៃេម្មាបទូ់ទាតទំ់ៃិញ ៃិង ឥណ្ទាៃ
េម្មាបៃិ់េេតិយកដៅបៃតការេិកា ។ 

 អតិថិជៃជាៃីតិបុ គ្ល ្ឺជាេហម្ាេខាន តតូច្បំផុត ខាន តូច្ ៃិងម្ធ្យម្ ៃិងម្កុម្ហ ុៃទាងំឡាយណ្តតដ្លមាៃតម្មូ្វការ
សាច្ម់្បាកយ់កដៅដធ្ាើទុៃបងាលិកនុងការម្បតិបតតិការអាជីវកម្ម រមួ្ទាងំការបដងកើតអាជីវកម្មថមី ៃិងកនុងដាលបំណ្ងពម្ងីក
អាជីវកម្មរបេ់ខ្ាួៃតដ្លមាៃម្សាប ់។ 

ផលិតផលឥណ្ទាៃរបេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក មាៃចំ្ៃួៃ ៦ ម្បដភទ ្  ឺឥណ្ទាៃដ្ហោឋ ៃ 
ឥណ្ទាៃរយៈដពលខ្ាី ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង ឥណ្ទាៃេម្មាបទូ់ទាតទំ់ៃិញ ឥណ្ទាៃៃិេេតិ ៃិងឥណ្ទាៃោៃជំៃិ៉ះ ។ 

១.១. ឥណទានសគហដ្ឋា ន 

ឥណ្ទាៃដ្ហោឋ ៃម្តូវបាៃផតល់ជូៃអតិជៃរូបវៃតបុ គ្លទូដៅកនុងដាលបំណ្ង េម្មាបទិ់ញដ្ហោឋ ៃថមី ការសាងេង
ដ្ហោឋ ៃថម ីៃិង ការជួេជុលតកលម្អដ្ហោឋ ៃ ។ ឥណ្ទាៃអាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់ ៣០ឆ្ន  ំដហើយចំ្តណ្កឯការបង់
េងម្តលបម់ាៃ២រដបៀប្ឺេងដថរដរៀងរាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាក ់ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ដរៀង
រាល់តខ្ ។ 

១.២. ឥណទានរយៈសពលខ្ៃ៊ី 

ឥណ្ទាៃរយដពលខ្ាមី្តូវបាៃផតល់ជូៃអតិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល ៃិងជាៃីតិបុ គ្លេម្មាបត់ម្មូ្វការដម្បើម្បាេ់ផ្លទ ល់ខ្ាួៃ ៃិងេម្មាប់
អាជីវកម្ម ។  ឥណ្ទាៃអាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់ ៣ឆ្ន  ំ ដហើយចំ្តណ្កឯការបងេ់ងម្តលបម់ាៃ៣រដបៀប្ឺេងដថរដរៀង
រាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាក ់ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ដរៀងរាល់តខ្ ៃិងទី៣្ឺេងតតការម្បាករ់ាល់តខ្ 
ម្បាកដ់ដ្ើម្េងចុ្ងម្ា ។ 

១.៣. ឥណទានរយៈសពលផ្វង  

ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវងម្តូវបាៃផតល់ជូៃអតិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល ៃិងជាៃីតិបុ គ្លេម្មាបត់ម្មូ្វការដម្បើម្បាេ់ផ្លទ ល់ខ្ាួៃ ៃិង
េម្មាបអ់ាជីវកម្ម ។ ឥណ្ទាៃអាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់ ២០ឆ្ន  ំដហើយចំ្តណ្កឯការបងេ់ងម្តលបម់ាៃ៣រដបៀប្ឺេង
ដថរដរៀងរាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាក ់ ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ ដរៀងរាល់តខ្ ៃិងទី៣្ឺេងតតការ
ម្បាករ់ាល់តខ្ ម្បាកដ់ដ្ើម្េងចុ្ងម្ា ។ 

១.៤. ឥណទានសប្មាប់ទូទាត់ទំនិញ  

ឥណ្ទាៃេម្មាបទូ់ទាតទំ់ៃិញម្តូវបាៃផតល់ជូៃអតិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល ៃិងជាៃីតិបុ គ្លេម្មាបត់ម្មូ្វការដម្បើម្បាេ់ផ្លទ ល់ខ្ាួៃ 
ៃិងេម្មាបអ់ាជីវកម្ម ។ ឥណ្ទាៃអាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់ ៥ឆ្ន  ំ ដហើយចំ្តណ្កឯការបងេ់ងម្តលបម់ាៃ៣រដបៀប្ឺ

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១១ 



 

 

េងដថរដរៀងរាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាក ់ ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ ដរៀងរាល់តខ្ ៃិងទី៣្ឺេងតត
ការម្បាករ់ាល់តខ្ ម្បាកដ់ដ្ើម្េងចុ្ងម្ា ។ 

១.៥. ឥណទាននិសសតិ  

ឥណ្ទាៃៃិេេតិម្តវូបាៃផតល់ជូៃអតិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល េម្មាបត់ម្មូ្វការដម្បើម្បាេ់កនុងការបងន់ថាកនុងការេិកា ។ ឥណ្ទាៃ
អាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់៥ឆ្ន  ំដហើយចំ្តណ្កឯការបងេ់ងម្តលបម់ាៃ៣រដបៀប្ឺេងដថរដរៀងរាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិង
ការម្បាក ់ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ដរៀងរាល់តខ្ ៃិងទី៣្ឺេងតតការម្បាករ់ាល់តខ្ ម្បាកដ់ដ្ើម្េងចុ្ងវ គ្ ។ 

១.៦. ឥណទានយានតជំនិឹះ  

ឥណ្ទាៃេម្មាបោ់ៃតជំៃិ៉ះម្តូវបាៃផតល់ជូៃអតិជៃជារូបវៃតបុ គ្ល ៃិងជាៃីតិបុ គ្ល េម្មាបត់ម្មូ្វការដម្បើម្បាេ់កនុងការទិញ
ោៃតជំៃិ៉ះ ។ ឥណ្ទាៃអាច្មាៃរយៈដពលខ្ចីរហូតដ្ល់ ៧ឆ្ន  ំដហើយចំ្តណ្កឯការបងេ់ងម្តលបម់ាៃ៣រដបៀប្ឺេងដថរដរៀង
រាល់តខ្រវាងម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាក ់ ៃិងម្យួដទៀតេងដ់ដ្ើម្ដថរ បូកៃរងការម្បាក ់ ដរៀងរាល់តខ្ ៃិងទី៣្ឺេងតតការម្បាករ់ាល់
តខ្ ម្បាកដ់ដ្ើម្េងចុ្ងម្ា ។ 

២. ការប្គប់ប្គងហានភ័ិយឥណទាន 

ដយើងដ ើញថាឥណ្ទាៃវាជាផលិតផលេនូលរបេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃ ដហើយកជ៏ាម្បភពចំ្ណូ្លតតម្យួ្តេ់ម្មាបឲ់្យអាជីវកម្មម្យួ
ដៃ៉ះដំ្ដណ្ើ រការដៅមុ្ខ្បាៃ អាច្ៃិោយបាៃថាវាជាកាលមា េីុៃតដ្លរុញឲ្យសាា បៃ័ទាងំមូ្លអាច្ដធ្ាើដំ្ដណ្ើ រដៅមុ្ខ្បាៃ ។ 
ដូ្ដច្ន៉ះេម្មាបក់ារដម្ើលតថៃូវេុខ្ភាពឥណ្ទាៃឲ្យបាៃលអ វាជាកតាត េំខាៃបំ់ផុតរបេ់ម្ រ្៉ះសាា ៃ តដ្លម្តវូយកចិ្តតទុកោកឲ់្យ
ខាា ងំដដ្ើម្បទីទួលបាៃៃូវ្ុណ្ភាព ៃិងម្បេិទធិភាពខ្ពេ់ ។  

ដដ្ើម្បដីឆាើយតបដៅៃរងការច្ងប់ាៃដៃ៉ះម្ រ្៉ះសាា ៃម្តវូមាៃការម្្បម់្្ងឥណ្ទាៃម្យួច្ាេ់លាេ់ ម្តរម្ម្តូវតាម្រយៈការោក់
ដច្ញៃូវដាលការណ៍្ ៃិងៃីតិវធីិ្ដផេងៗ េម្មាបក់ារអៃុវតតកនុងការម្្បម់្្ងឥណ្ទាៃ ។ កនុងការម្្បម់្្ងដៅដលើហ្វៃិភយ័
ឥណ្ទាៃ្ឺចបត់ាងំពីដពលបដញ្ចញឥណ្ទាៃ រហូតដ្ល់ឥណ្ទាៃម្តូវបាៃបញ្ចប ់។ 

េម្មាបក់ារងារម្្បម់្្ងហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃតាម្រយៈចំ្ៃុច្ជាដម្ច្ើៃតដ្លម្តវូបំដពញកនុងការបងាក រ រមួ្មាៃឯកសារម្ាមំ្ទលកខ
ណ្ៈផាូវច្ាបន់ានាដោយមាៃការដ្រងលឺពីេំណ្តកដ់ម្ធ្លវឯីករាជយម្យួ រវាងម្ រ្៉ះសាា ៃជាម្យួៃរងអតិថិជៃ ការវាយតនម្ាដលើ
ម្ទពយោកប់ញ្ញច ំដោយម្កុម្ហ ុៃមាៃវជិាជ ជីវៈម្តរម្ម្តវូ ៃិងមាៃតមាា ភាព ការម្តតួពិៃិតយេុខ្ភាពឥណ្ទាៃមុ្ៃបដញ្ចញ ៃិងការ
វាយតនម្ាឥណ្ទាៃតាម្បដច្ចកដទេម្តរម្ម្តូវដជៀេវាងហ្វៃិភយ័ដៅនថៃដម្កាយ ។ 

ដម្កាយពីការបដញ្ចញឥណ្ទាៃកម៏ាៃដធ្ាើការកតម់្តាតាម្ោៃោ ងហមតច់្តម់្តរម្ម្តូវដោយបុ គ្លិកជំនាញដលើអតិថិជៃៃិម្យួៗ 
ដដ្ើម្បឲី្យដ្រងពីពត័ម៌ាៃអតិថិជៃេងម្តលបម់្្បចំ់្ៃួៃ ឬបងេ់ងយឺតោ វជាដដ្ើម្ ។ ម្ស្រៃតីឥណ្ទាៃ ទទួលបៃទុកម្តូវដធ្ាើការ
ទំនាកទំ់ៃងដៅអតិថិជៃដដ្ើម្បបីញ្ញជ កពី់ដពលដវលាច្ាេ់លាេ់កនុងការេងម្តលបម់្កម្ រ្៉ះសាា ៃ ឲ្យបាៃទាៃដ់ពល ម្ពម្ទាងំ
តាម្ោៃរាល់សាា ៃភាពដេដ្ឋកិច្ចរបេ់អតិថិជៃជាម្បចផំងតដ្រ ។ 

 

 

១២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 



 

 

១. ការបណត ឹះបណាត ល និងបសងកើនសម្តថភាពរបសប់ គកលកិ 

ការបណ្តុ ៉ះបណ្តត លជាកតាត េំខាៃម់្យួតដ្លម្ៃិអាច្ខ្ា៉ះបាៃ កនុងដាលបំណ្ងដធ្ាើបច្ចុបបៃនភាពដៅតាម្េម្យ័កាលតដ្លមាៃ
ការអភវិឌ្ឍៃដ៍ៅមុ្ខ្ឥតឈបឈ់រ ។ 

ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក តតងតតយកចិ្តតទុកោកក់នុងការបណ្តុ ៉ះបណ្តត លបុ គ្លិកទាងំអេ់ជា
ម្បចដំដ្ើម្បពីម្ងរងៃូវ្ុណ្ភាពដេវាកម្មតដ្លផតល់ឲ្យអតិថិជៃឲ្យបាៃលអម្បដេើរ ៃិងការងារមាៃភាពរលូៃដៅម្ខុ្ ។ 

ម្ រ្៉ះសាា ៃតតងតតមាៃវ គ្បណ្តុ ៉ះនផទកនុងដៅតាម្នាយកោឋ ៃៃិម្យួៗ ដដ្ើម្បឲី្យការងារម្បកដ្ដោយម្បេិទធិភាពខ្ពេ់ ដហើយម្ៃិ
ម្តរម្តតប ុដណ្តណ ៉ះបុ គ្លិកជំនាញៃីម្យួៗកម៏្តូវបាៃទទួលការយល់ដ្រងៃូវចំ្ដណ្៉ះជំនាញដផេងៗ តដ្លទាកទ់ងៃរងការងារ តាម្
រយៈេិកាខ សាលានានាដៅខាងដម្ៅផងតដ្រ ដដ្ើម្បពីម្ងរងចំ្ដណ្៉ះដ្រងឲ្យទូលំទូលាយឥតឈបឈ់ ។ ជាលទធផលដដ្ើម្បជំីរុញឲ្យ
អងគភាពទាងំមូ្លរកីច្ដម្ម្ើៃដៅមុ្ខ្ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១៣ 



 

 

២. ការបំសពញការងារជាប្កុម្ 

ជាការពិតណ្តេ់េម្មាបវ់បបធ្ម្ក៌ារងារដធ្ាើការងារជាម្កុម្ ចូ្លរមួ្េហការាន  មាៃការម្បាម្េ័យទាកទ់ងលអដៅវញិដៅម្ក 
ដដ្ើម្បឲី្យមាៃភាពរកីច្ដម្ម្ើៃកនុងអងគភាពម្យួ ។ កនុងដនា៉ះបុ គ្លិកកនុងម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក 
មាៃការេហការាន ោ ងលអពីតផនកម្យួដៅតផនកម្យួ ដច្៉ះជួយ ាន  បំដពញបតៃាម្ឲ្យាន ដៅវញិដៅម្ក ដច្៉ះយល់អាធ្ាម្េ័យាន  
មាៃទំនាកទ់ៃងលអ កនុងដាលបំណ្ងដធ្ាើឲ្យការងារមាៃភាពរលូៃ ៃិងមាៃភាពរកីរាយកនុងការងារ ។ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

១៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 



 

 

១. របាយការណ៍របសប់្កុម្ប្បរកាភិបាល 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាលរបេ់េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក េូម្ោកប់ងាា ញជូៃៃូវរបាយការណ៍្របេ់ខ្ាួៃ ៃិងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ
វតាុតដ្លបាៃដធ្ាើេវៃកម្មរចួ្នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប។់ 
ពត័ម៌ាៃអំពីម្កមុ្ហ ុៃ 

េិុេិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក (“ម្កុម្ហ ុៃ”) ្ ឺជាម្កុម្ហ ុៃម្ហ្វជៃទទួលខុ្េម្តួវមាៃកម្ម្តិ តដ្លបាៃបដងកើតដ ើងដៅកនុង 
ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា ៃិងចុ្៉ះបញ្ជ ីជាម្យួម្កេួងពាណិ្ជជកម្មដៅនថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ដម្កាម្បញ្ជ ីការដលខ្ 
០០០៣៩៧០៣។ ដៅនថៃទី០២ តខ្ឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កុម្ហ ុៃបាៃទទួលអាជ្ាបណ័្ណ ពីធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា (“NBC”) 
ដដ្ើម្បដីធ្ាើម្បតិបតតិការអាជីវកម្មជាសាា បៃ័ម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ។ 

ការោិល័យចុ្៉ះបញ្ជ ីរបេ់ម្កុម្ហ ុៃមាៃទីតាងំេាិតដៅផទ៉ះដលខ្៤០ ម្កុម្៤ ផាូវជាតិដលខ្១ ភូម្តិាដៅ េងាក តៃិ់ដរាធ្ ខ្ណ្ឌ ច្ារ
អំដៅ រាជធ្លៃីភនដំពញ ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា។ 

េកម្មភាពច្ម្បង 

េកម្មភាពច្ម្បងរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ្ឺផតល់ដេវាកម្មម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុដ្ល់អាជីវកម្មជាដម្ច្ើៃម្បដភទ ជាពិដេេេម្មាបេ់ហម្្ិៃធុ្ៃ
តូច្ ៃិងម្ធ្យម្ដៅកនុងម្បដទេកម្ពុជា។ 
លទធផលម្បតិបតតកិារ 

លទធផលនៃម្បតិបតតិការអាជីវកម្មរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចបន់ថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងសាា ៃភាពអាជីវ
កម្មរបេ់ម្កុម្ហ ុៃនាកាលបរដិច្ឆទដៃ៉ះ ម្តវូបាៃបងាា ញដៅកនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុតដ្លបាៃភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាលពំុបាៃផដល់អៃុសាេៃឱ៍្យដធ្ាើការទូទាតភ់ា្លាភណ្តម្យួដ ើយកនុងការយិបរដិច្ឆទតដ្លបាៃបញ្ចប ់នថៃទី៣១ 
តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាល 

េមាជិកនៃម្កុម្ម្បរកាភបិាលរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដៅកនុងឆ្ន  ំៃិងនាកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ដៃ៉ះមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 
ដឈាម ៉ះ ម្ខុ្តតំណ្ង   កាលបរដិច្ឆទតតងតាងំ 
ដលាក Lee Kok Heng Jeremiah  ម្បធ្លៃម្កុម្ម្បរកាភបិាល  នថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដលាកម្េី ហីុង ដសាភណ័្ឌ    េមាជិកម្កុម្ម្បរកាភបិាល  នថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដលាក ដ ង េុខ្លី    េមាជិកម្កុម្ម្បរកាភបិាល  នថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
េវៃករ 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ ម្តូវបាៃដធ្ាើេវៃកម្ម
ដោយម្កុម្ហ ុៃេនងការ្ណ្ដៃយយ ដស្រហគៃ េៃថុៃ (ដខ្ម្បឌូា) លីម្ធីី្ត។ 
ការទទួលខុ្េម្តវូរបេ់ម្កុម្ម្បរកាភបិាលដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាល មាៃទំៃួលខុ្េម្តូវកនុងការអ៉ះអាងបញ្ញជ កថ់ារបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្្បទិ់ដ្ឋភាពជាសារវៃតទាងំអេ់បងាា ញ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១៥ 



 

 

ៃូវភាពម្តរម្ម្តវូពីសាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងលទធផលហិរញ្ញ វតាុម្ពម្ទាងំ លំហូរសាច្់
ម្បាកម់្កុម្ហ ុៃេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប។់ កនុងការដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្កុម្ម្បរកាភបិាលតម្មូ្វឱ្យ ៖ 

(ក) អៃុម្ត័ដាលៃដោបាយ្ណ្ដៃយយតដ្លេម្ម្េប ដោយអៃុដលាម្តាម្េតងោ់ររបាយការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុ
អៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្(“CIFRS for SMEs”) ដោយតផអកដលើការវៃិិច្ឆយ័ ៃិងការបា ៃ់
សាម ៃោ ងេម្ដហតុផល ៃិងម្បុងម្បយត័ន ដហើយដធ្ាើការអៃុវតដម្បកបដោយេងគតិភាព។ 

(ខ្) អៃុវតតដៅតាម្ការតម្មូ្វនៃេតងោ់ររបាយការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុអៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ 
ៃិងម្ធ្យម្ )“CIFRS for SMEs”) ឬម្បេិៃដបើមាៃការម្បាេចកណ្តម្យួកនុងការបងាា ញៃូវទិដ្ឋភាពពិត ៃិងម្តរម្ម្តវូ 
ម្កុម្ម្បរកាភបិាលម្តូវធ្លនាឱ្យបាៃថាការម្បាេចកទាងំដនា៉ះម្តូវបាៃលាតម្តោង ពៃយល់ ៃិងកំណ្តប់រមិាណ្ឱ្យបាៃ
ម្តរម្ម្តូវដៅកនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ 

(្) រកាទុកៃូវបញ្ជ ី្ណ្ដៃយយឱ្យមាៃម្្បម់្ាៃ ់ៃិងម្បពៃ័ធម្្បម់្្ងនផទកនុងឱ្យមាៃម្បេិទធភាព 
( ) ដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុដោយតផអកដលើមូ្លោឋ ៃបៃតៃិរៃតរភាព ដលើកតលងតតវាម្ៃិេម្ម្េបកនុងការេៃមតថាម្កុម្

ហ ុៃអាច្ៃរងបៃតម្បតិបតតិការអាជីវកម្មរបេ់ខ្ាួៃបាៃនាដពលអនា្ត ៃិង 
(ង) ម្តតួពិៃិតយ ៃិងដ្រកនាមំ្កុម្ហ ុៃឱ្យមាៃម្បេិទធភាព ៃិងចូ្លរមួ្ដលើរាល់ដេច្កតីេដម្ម្ច្ជាសារវៃតទាងំអេ់ តដ្លប ៉ះ

ពាល់ដ្ល់េកម្មភាពម្បតិបតតិការ ៃិងដំ្ដណ្ើ រការ ដហើយម្តវូម្បាកដ្ថាកិច្ចការដៃ៉ះម្តូវបាៃឆាុ៉ះបញ្ញច ំងោ ងម្តរម្ម្តវូដៅ
កនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាល ជាអនកទទួលខុ្េម្តូវកនុងការម្តតួពិៃិតយដលើដំ្ដណ្ើ រការដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ៃិងតថ
រកាម្ទពយេម្បតតិរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ដហើយកម៏្តូវចតវ់ធិ្លៃការឱ្យេម្ម្េបដដ្ើម្បទីបស់ាក ត ់ ៃិងតេាងរកការតកាងបៃា ំ ៃិងភាពម្ៃិ
ម្បម្កតីដផេងៗ។ 
ម្កុម្ម្បរកាភបិាលបាៃអ៉ះអាងថា ម្កុម្ហ ុៃបាៃអៃុវតដតាម្លកខខ្ណ្ឌ តម្មូ្វចបំាច្ន់ានា ដូ្ច្តដ្លបាៃបញ្ញជ កខ់ាងដលើ កនុងការ
ដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ដេច្កតតីថាងការណ៍្របេ់ម្កុម្ម្បរកាភបិាល 

តាម្ម្តិដោបល់របេ់ម្កុម្ម្បរកាភបិាល របាយការណ៍្សាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុតដ្លភាជ បម់្កជាម្យួៃូវ របាយការណ៍្ច្ណូំ្ល
លម្អតិ របាយការណ៍្បតម្ម្បម្មួ្លមូ្លធ្ៃ ៃិងរបាយការណ៍្លំហូរសាច្ម់្បាក ់ ម្ពម្ជាម្យួៃរងកំណ្តេ់មាគ ល់នានា ម្តូវបាៃ
បងាា ញៃូវទិដ្ឋភាពពិត ៃិងម្តរម្ម្តវូពីសាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ពម្ទាងំលទធផលនៃ
ម្បតិបតតិការអាជីវកម្ម ៃិងលំហូរសាច្េ់ម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចបម់្តូវបាៃដរៀបចំ្ដ ើងដោយអៃុដលាម្តាម្េតងោ់ររបាយ
ការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុអៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្ (CIFRS for SMEs) ៃិងដេច្កដីតណ្នាំ
របេ់ធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា។ 
តំណ្តងឲ្យម្កុម្ម្បរកាភបិាល 

 

 

__________________________  

ដលាក. Lee Kok Heng Jeremiah  

ម្បធ្លៃម្កុម្ម្បរកាភបិាល  

១៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

២. របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជយ 
ជូៃចំ្ដពា៉ះភា្ហ ុៃៃិករបេ់េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក 
ម្តិដោបល់ 

ដយើងខំុ្្បាៃដធ្ាើេវៃកម្មដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក (ដៅកាតថ់ា “ម្កុម្ហ ុៃ”) តដ្លរមួ្
មាៃរបាយការណ៍្សាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍្ច្ំណូ្លលម្អតិ របាយការណ៍្បតម្ម្     បម្ម្ួល
មូ្លធ្ៃ ៃិងរបាយការណ៍្លំហូរសាច្ម់្បាកេ់ម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ ម្ពម្ទាងំកំណ្តេ់មាគ ល់ដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ
នានា តដ្លរមួ្បញ្ចូលទាងំដេច្កដីេដងខបដលើដាលៃដោបាយ្ណ្ដៃយយេំខាៃ់ៗ  ៃិងដេច្កតពីត័ម៌ាៃពៃយល់ដផេងៗ ។ 

តាម្ម្តិដោបល់របេ់ដយើងខំុ្្ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុតដ្លភាជ បម់្កជាម្យួបាៃបងាា ញៃូវទិដ្ឋភាពពិតម្បាកដ្ ៃិងម្តរម្ម្តូវដលើ
សាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ពម្ទាងំលទធផលហិរញ្ញ វតាុ ៃិងលំហូរសាច្ម់្បាកេ់ម្មាប់
កាលបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ ដោយអៃុដលាម្តាម្េដងោ់ររបាយការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុអៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេ
ធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្  ) ”CIFRS for SMEs”) ៃិងដេច្កដីតណ្នារំបេ់ធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា (“NBC”)។ 

ម្លូោឋ ៃនៃការបដញ្ចញម្តិដោបល់ 
ដយើងខំុ្្បាៃដធ្ាើេវៃកម្ម ដោយអៃុដលាម្តាម្េតងោ់រេវៃកម្មអៃតរជាតិនៃកម្ពុជា )“CISAs”)។ ការទទួលខុ្េម្តូវរបេ់ដយើង
ខំុ្្េាិតដម្កាម្េតងោ់រទាងំដនា៉ះ ្ឺម្តូវបាៃដរៀបរាបប់តៃាម្ដៅកនុងតផនកការទទួលខុ្េម្តវូរបេ់េវៃករេម្មាបក់ារដធ្ាើេវៃកម្ម
ដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ ដយើងខំុ្្មាៃឯករាជយភាពពីម្កុម្ហ ុៃដោយអៃុដលាម្តាម្ម្កុម្ម្បរកាេតងោ់រវជិាជ ជីវៈ ្ណ្ដៃយយ
អៃតរជាតិ ម្កម្េីលធ្ម្ ៌របេ់្ណ្ដៃយយករជំនាញ  )រមួ្ទាងំេតងោ់រឯករាជយអៃតរជាតិ( (“IESBA Code”) រមួ្ជាម្យួៃរងតម្មូ្វ
ការម្កម្េីលធ្ម្ ៌ តដ្លពាកព់ៃ័ធដៅៃរងការដធ្ាើេវៃកម្មរបេ់ដយើងខំុ្្ ដៅដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុកនុងម្បដទេកម្ពុជា ដហើយ
ដយើងខំុ្្បាៃបំដពញការទទលួខុ្េម្តូវដៅតាម្តម្មូ្វការម្កម្េីលធ្ម្ទ៌ាងំដនា៉ះ ៃិងIESBA Code។ ដយើងខំុ្្ដជឿជាកថ់ា ភេតុ
តាងេវៃកម្ម តដ្លដយើងខំុ្្ទទួលបាៃ ្ឺម្្បម់្ាៃ ់ៃិងេម្ម្េបដដ្ើម្បផីតល់មូ្លោឋ ៃេម្មាបម់្តិដោបល់របេ់ដយើងខំុ្្។ 

ពត័ម៌ាៃដផេងៗ 

ម្កុម្ម្បរកាភបិាលមាៃទំៃួលខុ្េម្តូវទាងំម្េុងដៅដលើពត័ម៌ាៃដផេងៗ។ ពត័ម៌ាៃដផេងៗទាងំដនា៉ះរមួ្មាៃរបាយការណ៍្របេ់       
ម្កុម្ម្បរកាភបិាល ប ុតៃតម្ៃិរមួ្បញ្ចូលរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ៃិងរបាយការណ៍្េវៃកម្មរបេ់ដយើងខំុ្្ តដ្ល
ទទួលបាៃមុ្ៃកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្របេ់េវៃករដៃ៉ះ ៃិងរបាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ តដ្លបាៃរពំរងទុកថាៃរងដរៀបចំ្
រចួ្រាល់េម្មាបដ់យើងខំុ្្បនាទ បពី់កាលបរដិច្ឆទដនា៉ះ។ 

ម្តិដោបល់របេ់ដយើងខំុ្្ដៅដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ម្ៃិបាៃម្្បដ្ណ្ត បដ់ៅដលើពត័ម៌ាៃដផេងៗដទ។ ដហើយដយើងខំុ្្ម្ៃិ
ផដល់ការធ្លនាកនុងទម្ម្ងត់បបណ្តម្យួដ ើយ។ 

ភាជ បជ់ាម្យួការដធ្ាើេវៃកម្មរបេ់ដយើងខំុ្្ដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ដយើងខំុ្្មាៃទំៃួលខុ្េម្តូវកនុងការអាៃ
ពត័ម៌ាៃដផេងៗ ដហើយពិចរណ្តថាដតើពត័ម៌ាៃដផេងៗដនា៉ះ មាៃវេិម្ភាពជាសារវៃតជាម្យួៃរងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុឬដទ ឬ
ចំ្ដណ្៉ះដ្រងរបេ់ដយើងខំុ្្តដ្លទទួលបាៃពីការដធ្ាើេវៃកម្ម ថាដតើពត័ម៌ាៃទាងំដនា៉ះអាច្មាៃកំហុេឆគងជាសារវៃត ឬដទ។ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១៧ 



 

 

ម្បេិៃដបើ តផអកតាម្ការងារតដ្លដយើងខំុ្្ ដធ្ាើេវៃកម្មដលើពត័ម៌ាៃដផេងៗ តដ្លដយើងខំុ្្បាៃទទួលមុ្ៃកាលបរដិច្ឆទនៃ          
របាយការណ៍្របេ់េវៃករ ដយើងខំុ្្េៃមតថាមាៃកំហុេជាសារវៃតដកើតដ ើងដលើពត័ម៌ាៃដផេងៗ ទាងំដៃ៉ះ ដយើងខំុ្្ម្តវូរាយ
ការណ៍្ដៅតាម្សាា ៃភាពជាកត់េដង។ ដយើងខំុ្្ម្ៃិមាៃអាីម្តវូរាយការណ៍្ដៅកនុងករណី្ដៃ៉ះដ ើយ ។ 

ការទទលួខុ្េម្តវូរបេ់ម្កុម្ម្បរកាភបិាលដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 
ម្កុម្ម្បរកាភបិាលទទួលខុ្េម្តូវកនុងការដរៀបចំ្ ៃិងការបងាា ញរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុទាងំដៃ៉ះ ឱ្យបាៃម្តរម្ម្តូវដោយ     
អៃុដលាម្តាម្េតងោ់ររបាយការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុអៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេខាន តតូច្ ៃិងម្ធ្យម្ 
(“CIFRS for SMEs”) ៃិងទទួលខុ្េម្តូវដលើការម្តតួពិៃិតយនផទកនុងតដ្លម្កុម្ម្បរកាភបិាលកំណ្តថ់ាវាមាៃភាពចបំាច្ក់នុង
ការដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្ៃិឱ្យមាៃការរាយការណ៍្ខុ្េជាសារវៃតតដ្លបណ្តត លម្កពីការតកាងបៃា ំ ឬកំហុេឆគងដផេ
ងៗ។ 
កនុងការដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ម្កុម្ម្បរកាភបិាលមាៃទំៃួលខុ្េម្តូវចំ្ដពា៉ះការវាយតនម្ាដៅដលើេម្តាភាពម្កុម្ហ ុៃកនុង
ការបៃតម្បតិបតតិដោយតផអកដលើមូ្លោឋ ៃៃិរៃតរភាពការលាតម្តោងម្បេិៃជាមាៃបញ្ញា ទាកទ់ងៃរងៃិរៃតរភាព ៃិងការដម្បើ
ម្បាេ់ៃិរៃតរភាពជាមូ្លោឋ ៃ្ណ្ដៃយយលុ៉ះម្តាតតម្កុម្ម្បរកាភបិាលមាៃដាលបំណ្ងរសំាយម្កុម្ហ ុៃ ឬបញ្ឈបម់្បតិបតតិការ 
ឬកា៏ម ៃជដម្ម្ើេដផេងប ុតៃតចបំាច្ម់្តូវដធ្ាើ។ 
ម្កុម្ម្បរកាភបិាលទទួលខុ្េម្តូវកនុងការម្តតួពិៃិតយដលើដំ្ដណ្ើ រការដរៀបចំ្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ 

ការទទួលខុ្េម្តវូរបេ់េវៃករដៅដលើេវៃកម្មរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 

ដាលបំណ្ងរបេ់ដយើងខំុ្្ ្ឺដដ្ើម្បទីទួលបាៃៃូវការធ្លនាអ៉ះអាងដ្េ៏ម្ដហតុផល ដៅដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុដោយពំុមាៃ
លកខណ្ៈខុ្េឆគងជាសារវៃត តដ្លបណ្តត លម្កពីការតកាងបៃា ំ ឬកំហុេឆគង ៃិងការដធ្ាើរបាយការណ៍្េវៃកម្មតដ្លរមួ្មាៃ       
ម្តិដោបល់របេ់ដយើងខំុ្្ផងតដ្រ។ ការធ្លនាអ៉ះអាងតដ្លេម្ដហតុផល ្ឺជាការធ្លនាម្យួដ្ខ៏្ពេ់ ប ុតៃតវាម្ៃិបាៃធ្លនាថាការ
ដធ្ាើេវៃកម្មដោយតផអកដៅដលើេតងោ់រេវៃកម្មអៃតរជាតិនៃកម្ពុជា (“CISAs”) ៃរងតតងតតរកដ ើញៃូវការរាយការណ៍្ខុ្េជា
សារវៃដតដ្លដកើតមាៃដ ើងដនា៉ះដ ើយ។ ការរាយការណ៍្ខុ្េអាច្ដកើតមាៃដ ើងពីការតកាងបៃាំ ឬកំហុេឆគងតដ្លអាច្ចត់
ទុកថាជាសារវៃដ ដៅដពលតដ្លកំហុេម្យួ ឬកំហុេរមួ្ាន បាៃដធ្ាើដអាយប ៉ះពាល់ដ្ល់ដេច្កដីេម្ម្ច្ចិ្តតតផនកដេដ្ឋកិច្ចរបេ់
អនកដម្បើម្បាេ់របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុដៃ៉ះ។ 

តផនកម្យួនៃការដធ្ាើេវៃកម្ម ដោយដោងដៅតាម្េតងោ់រេវៃកម្មអៃតរជាតិនៃកម្ពុជា“)CISAs”) ដយើងខំុ្្អៃុវតតៃូវ វជិាជ ជីវៈ 
វៃិិច្ឆយ័ ៃិងរកាម្ជឈធ្លតុៃិយម្ម្បកបដោយវជិាជ ជីវៈដៅដលើការដធ្ាើេវៃកម្ម។ ដយើងខំុ្្ក ៏

 កំណ្តអ់តតេញ្ញញ ណ្ ៃិងវាយតនម្ាៃូវហ្វៃិភយ័នៃការរាយការណ៍្ខុ្េជាសារវៃដនៃរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ថាដតើវាដកើត
ដ ើងដោយការតកាងបៃា ំឬកំហុេឆគង ដរៀបច្ ំៃិងអៃុវតតៃីតិវធីិ្េវៃកម្មតដ្លដឆាើយតបដៅៃរងហ្វៃិភយ័ទាងំដនា៉ះ រមួ្ទាងំ
ការម្បមូ្លយកភេតុតាងេវៃកម្មឱ្យបាៃម្្បម់្ាៃ ់ ៃិងេម្ម្េបដដ្ើម្បជីាមូ្លោឋ ៃេម្មាបប់ដញ្ចញម្តិដោបល់របេ់
ដយើងខំុ្្។ ហ្វៃិភយ័តដ្លម្ៃិអាច្រកដ ើញដោយការរាយការណ៍្ខុ្េជាសារវៃតតដ្លបណ្តត លម្កពីការតកាងបៃាំ ្ឺធំ្ជាង
កំហុេឆគងដោយអដច្តនាដោយសារតតការតកាងបៃាំរមួ្បញ្ចូលទាងំការរមួ្្ំៃិត ការតកាងបៃាំដោយដច្តនា ការលុបដចល
ដោយដច្តនា ការបងាា ញខុ្េ ឬការដលើមេដៅដលើការម្តតួពិៃិតយនផទកនុង។ 

 ដធ្ាើការតេាងយល់អំពីការម្្បម់្្ងនផទកនុងតដ្លទាកទ់ងដៅៃរងការដធ្ាើេវៃកម្ម ដដ្ើម្បបីដងកើតៃូវៃីតិវធីិ្េវៃកម្មតដ្លេម្
ម្េបដៅៃរងកាលៈដទេៈ ប តុៃតម្ៃិតម្ៃជាដាលបំណ្ងកនុងការបងាា ញៃូវម្តិដោបល់ដលើម្បេិទធភាពនៃការម្តតួពិៃិតយ
នផទកនុងរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដនា៉ះដទ។ 

១៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

 ដធ្ាើការវាយតនម្ាភាពេម្ម្េបដលើដាលៃដោបាយ្ណ្ដៃយយតដ្លបាៃដម្បើម្បាេ់ ៃិងភាពេម្ដហតុផលនៃ
្ណ្ដៃយយបា ៃស់ាម ៃ កដូ៏្ច្ជាការបងាា ញនានាតដ្លដធ្ាើដ ើងដោយម្កុម្ម្បរកាភបិាល។ 

 េៃនិោឋ ៃដ្េ៏ម្ម្េបម្យួដៅដលើការដម្បើម្បាេ់របេ់ម្កុម្ម្បរកាភបិាលដលើមូ្លោឋ ៃៃិរៃតរភាព្ណ្ដៃយយតផអកដៅដលើភ
េតុតាងេវៃកម្មតដ្លទទួលបាៃ ថាដតើភាពម្ៃិម្បាកដ្ម្បជាជាសារវៃដបាៃដកើតដ ើងទាកទិ់ៃៃរងម្ពរតតិការណ៍្ ឬលកខខ្ណ្ឌ  
តដ្លដធ្ាើឱ្យមាៃម្ៃទលិេងេយ័ខាា ងំដៅដលើលទធភាពការបៃតៃិរៃតរភាពរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ ម្បេិៃដបើដយើងេៃនិោឋ ៃថា ភាព
ម្ៃិម្បាកដ្ម្បជាជាសារវៃដៃរងដកើតមាៃដ ើង ដយើងតម្មូ្វឱ្យដធ្ាើការលាតម្តោងពត័ម៌ាៃចបំាច្ដ់ដ្ើម្បទីាញការយកចិ្តត
ទុកោកដ់ៅកនុងរបាយការណ៍្េវៃកម្មរបេ់ដយើងខំុ្្ដៅៃរងការលាតម្តោងដៅកនុង របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ឬកម៏្បេិៃដបើ
ការលាតម្តោងដនា៉ះម្ៃិម្្បម់្ាៃ ់ ដនា៉ះម្តិដោបល់ម្ៃិម្តរម្ម្តវូ ៃរងម្តូវបាៃផតល់។ ការេៃនិោឋ ៃរបេ់ដយើងខំុ្្ ្ឺតផអក
ដៅដលើភេតុតាងេវៃកម្មតដ្លទទួលបាៃ្ិតម្តរម្នថៃនៃការដច្ញរបាយការណ៍្េវៃកម្មរបេ់ដយើងខំុ្្។ ដទា៉ះបីោ ងណ្ត
កដ៏ោយសាា ៃភាព ឬកម៏្ពរតតិការណ៍្នាដពលអនា្តអាច្ បណ្តត លឱ្យម្កុម្ហ ុៃម្ៃិអាច្បៃតម្បតិបតតិការជាៃិរៃតរភាពបាៃ។ 

 
 
 
 

ដស្រហគៃ េៃថុៃ )ដខ្ម្បឌូា( លីម្តីធី្ត 
្ណ្ដៃយយករជំនាញ 
េវៃករម្បតិម្េុតចុ្៉ះបញ្ជ ី 

 
 
 
 

Ronald C. Almera 
នាយកេវៃករជំនាញ 
រាជធ្លៃីភនដំពញ ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា 
នថៃទី២២ តខ្ដម្សា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ១៩ 



 

 

៣. របាយការណ៍ោថ នភាពហរិញ្ញវតថ  

  នថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 កំណ្ត ់ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 េមាគ ល់ (កណំ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ម្ទពយេកម្ម      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ ៦ ១.៩២៨ ៧.៨៥៥ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាត ិនៃ កម្ពុជា ៧ ១.៣១០ ៥.៣៣៧ ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ – េុទធ ៨ ១៧៦.៦០៨ ៧១៩.៥០១ ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – េុទធ ១០ ២.៤៤៦.៦៥៦ ៩.៩៦៧.៦៧៧ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ 

េមុ្តលយតដ្លម្តូវទទលួពភីា្ពីាកព់ៃ័ធ ២៣ - - ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតត ិ ១១ ១៥០.០០០ ៦១១.១០០ ១៥០.០០០ ៦០៦.៧៥០ 

ម្ទពយ ៃងិបរកិាខ រ – េុទធ ១២ ១៦.៨៧៥ ៦៨.៧៤៩ ២៩.៩៣១ ១២១.០៧១ 

ម្ទពយេកម្មអរូប ី- េុទធ ១៣ ៣៥.៩០៨ ១៤៦.២៨៩ ៤៧.៣៣៦ ១៩១.៤៧៤ 

ពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម ១៦ ២៨.៤៣៩ ១១៥.៨៦០ ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ ១៤ ២១.០៦៦ ៨៥.៨២៣ ២០.៣១៣ ៨២.១៦៥ 

ម្ទពយេកម្មេរុប  ២.៨៧៨.៧៩០ ១១.៧២៨.១៩១ ២.៨៨១.២៤៩ ១១.៦៥៤.៦៥២ 

បណុំ្ល ៃងិមូ្លធ្ៃ      

បណុំ្ល      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃងិ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ ១៥ ១២.២១១ ៤៩.៧៤៩ ៣១.០៦៩ ១២៥.៦៧៤ 

ពៃធដលើម្បាកច់្ណូំ្លតដ្លម្តូវបង ់ ១៦ ៦ ២៤ ៤ ១៦ 

បណុំ្លេរុប  ១២.២១៧ ៤៩.៧៧៣ ៣១.០៧៣ ១២៥.៦៩០ 

មូ្លធ្ៃ      

ដដ្ើម្ទុៃ ១៧ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ 

ការខាតបងគរ  (១៥០.៨៧២) (៦១២.៨៦៨) (១៦០.៣៤៨) (៦៥១.៤១៧) 

ទុៃបម្ម្ុងតាម្បទបបញ្ញតត ិ ១៧.១ ១៧.៤៤៥ ៧១.០៦១ ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ 

លដម្អៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ បងគរ  - ២២០.២២៥ - ១៣៧.៤៧៣ 

មូ្លធ្ៃេរុប  ២.៨៦៦.៥៧៣ ១១.៦៧៨.៤១៨ ២.៨៥០.១៧៦ ១១.៥២៨.៩៦២ 

បណុំ្ល ៃងិមូ្លធ្ៃេរុប  ២.៨៧៨.៧៩០ ១១.៧២៨.១៩១ ២.៨៨១.២៤៩ ១១.៦៥៤.៦៥២ 

 

២០ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៤. របាយការណ៍ចំណូលលម្អិត 

 

  
េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 
កំណ្ត ់ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 េមាគ ល់ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

  (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ចំ្ណូ្លម្បតិបតតកិារ      

ចំ្ណូ្លការម្បាក ់ ១៨ ២៣៣.០៤០ ៩៤៨.០០៧ ១៥៣.៧៧២ ៦២៦.៩២៨ 

ចំ្ណូ្លដផេងៗ ១៩ ៩.២៨៧ ៣៧.៧៨០ ១៧.៥៤៩ ៧១.៥៤៧ 

ចំ្ណូ្លការម្បាកេុ់ទធ  ២៤២.៣២៧ ៩៨៥.៧៨៧ ១៧១.៣២១ ៦៩៨.៤៧៥ 

បញ្ជ ីការបស្រញ្ញច េ/(េំវធិ្លៃធ្ៃ) ដលើការខាត
បងឥ់ណ្ទាៃ ៧ ៃិង ៩ ៣.០៣៣ ១២.៣៣៨ (១០.២៨២) (៤១.៩២០) 

ចំ្ណ្តយទូដៅ ៃិងចំ្ណ្តយរដ្ឋបាល ២០ (២១៨.៨៩៩) (៨៩០.៤៨១) (២២៨.៦៧៦) (៩៣២.៣១២) 

ចំ្ណ្តយដផេងៗ ២១ - - (២.៨៣៨) (១១.៥៧០) 

ចំ្ដណ្ញ/(ខាត) មុ្ៃបងព់ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល  ២៦.៤៦១ ១០៧.៦៤៤ (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៧) 

(ចំ្ណ្តយ)/អតាម្បដោជៃព៍ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល ១៦ (១០.០៦៤) (៤០.៩៤០) ១៣.៥១៣ ៥៥.០៩៣ 

ចំ្ដណ្ញ/(ខាត)េុទធកនុងការយិបរដិច្ឆទ  ១៦.៣៩៧ ៦៦.៧០៤ (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) 

ចំ្ណូ្ល/(ខាត)លម្អតិដផេងៗ-      

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ   - ៨២.៧៥២ - (៨៥.៣៩១) 

ចំ្ដណ្ញ/(ខាត)លម្អតិេរបុកនុងការយិបរដិច្ឆទ  ១៦.៣៩៧ ១៤៩.៤៥៦ (៥៦.៩៦២) (៣១៧.៦២៥) 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ២១ 



 

 

៥. របាយការណ៍បផ្ប្ម្បប្មួ្លមូ្លធន 

 

 កំណ្ត់ ដដ្ើម្ទុៃ ខាតបងគរ  

 

ទុៃបម្ម្ងុតាម្បទបបញ្ញតត ិ

លដម្អៀងពីការបដូរ         របិូយប័

ណ្ណ បងគរ  
ម្លូធ្ៃេរបុ 

 េមាគ ល់ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

  (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

           

េម្តុលយនានថៃទី១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១  ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (១៦០.៣៤៨) (៦៥១.៤១៧) ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ ១៣៧.៤៧៣ ២.៨៥០.១៧៦ ១១.៥២៨.៩៦២ 

ចំ្ដណ្ញេុទធកនុងការយិបរដិច្ឆទ  - - ១៦.៣៩៧ ៦៦.៧០៤ - - - ១៦.៣៩៧ ៦៦.៧០៤ 

ដផទរដៅទុៃបម្មុ្ងតាម្បទបបញ្ញតតិ ១៦.១ - - (៦.៩២១) (២៨.១៥៥) ៦.៩២១ ២៨.១៥៥ - - - 

លដម្អៀងពីការបដូររបិូយប័ណ្ណ   - - - - - - ៨២.៧៥២ - ៨២.៧៥២ 

េម្តុលយនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១   ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (១៥០.៨៧២) (៦១២.៨៦៨) ១៧.៤៤៥ ៧១.០៦១ ២២០.២២៥ ២.៨៦៦.៥៧៣ ១១.៦៧៨.៤១៨ 

           

េម្តុលយនានថៃទី១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៦ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) - - ២២២.៨៦៤ ២.៩០៧.១៣៨ ១១.៨៤៦.៥៨៧ 

ខាតេុទធកនុងការយិបរដិច្ឆទ  - - (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) - - - (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) 

ដផទរដៅទុៃបម្មុ្ងតាម្បទបបញ្ញតតិ ១៦.១ - - (១០.៥២៤) (៤២.៩០៦) ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ - - - 

លដម្អៀងពីការបដូររបិូយប័ណ្ណ   - - - - - - (៨៥.៣៩១) - (៨៥.៣៩១) 

េម្តុលយនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (១៦០.៣៤៨) (៦៥១.៤១៧) ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ ១៣៧.៤៧៣ ២.៨៥០.១៧៦ ១១.៥២៨.៩៦២ 

២២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៦. របាយការណ៍លហូំរោច់ប្បាក ់ 

  េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 កំណ្ត ់ នថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 េមាគ ល់ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

  (កណំ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

េកម្មភាពម្បតបិតតកិារ      

ច្ំដណ្ញ/(ខាត)មុ្ៃបងព់ៃធ  ២៦.៤៦១ ១០៧.៦៤៤ (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៧) 

ៃយិត័កម្មេម្មាប៖់      

រលំេ់ដលើម្ទពយរូប ីៃងិរលំេ់ដលើម្ទពយអរូបី ១២ ៃិង ១៣ ២៤.៨៧២ ១០១.១៧៩ ២៥.៥៤៨ ១០៤.១៥៩ 

េំវធិ្លៃធ្ៃដលើការខាតបងឥ់ណ្ទាៃ ៨ ៃងិ ១០ (៣.០៣៣) (១២.៣៣៨) ១០.២៨២ ៤១.៩២០ 

ច្ំណូ្លការម្បាក ់ ១៨ (២៣៣.០៤០) (៩៤៨.០០៧) (១៥៣.៣៤៦) (៦២៥.១៩២) 

ខាត/(ច្ំដណ្ញ) ពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ បរដទេម្ៃិ
បាៃទទលួសាគ ល់ ១៩ ៃិង២១ (៥៦៨) (២.៣១១) ៤៥៩ ១.៨៧១ 

ច្ំណ្តយការម្បាក ់ ២១ - - ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ 

ខាតម្បតបិតតកិារមុ្ៃបតម្ម្បម្ម្លួទុៃបងាលិ  (១៨៥.៣០៨) (៧៥៣.៨៣៣) (១៨៥.១៥៣) (៧៥៤.៨៧០) 

បតម្ម្បម្ម្លួេុទធកនុង៖      

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – េុទធ  (៤៩១.២៣៤) (១.៩៩៨.៣៤០) (១.៩៤៧.០១៣) (៧.៨៧៥.៦៦៨) 

េមុ្តលយតដ្លម្តូវទទលួពភីា្ពីាកព់ៃ័ធ  ២៣៧.៧៤០ ៩៦៧.១២៦ ២.១៤៩.៧៦០ ៨.៦៩៥.៧៧៩ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ  (១៨៥) (៧៥៣) (៤.៧៧៩) (១៩.៣៣១) 

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃងិ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ  (១៨.៨៥៨) (៧៦.៧១៤) ២៦.៥៥៨ ១០៧.៤២៧ 

េម្តុលយម្តូវេងដៅភា្ទុៃិក  - - (១៩៥.៥៥៤) (៧៩១.០១៦) 

សាច្ម់្បាកប់ាៃដម្បើកនុងេកម្មភាពម្បតបិតតកិារ  (៤៥៧.៨៤៥) (១.៨៦២.៥១៤) (១៥៦.១៨១) (៦៣៧.៦៧៩) 

ការម្បាកត់ដ្លបាៃទទលួ  ៣៤៩.២៤២ ១.៤២០.៧១៦ ១៨២.៥១៤ ៧៤៤.១១០ 

ការម្បាកត់ដ្លបាៃទូទាត ់ ២៣ - - (៩.៨៥៥) (៤០.១៧៩) 

ពៃធដលើម្បាកច់្ណូំ្លតដ្លបាៃទូទាត ់ ១៦ (២.៤០៩) (៩.៨០០) (២.១៩៨) (៨.៩៦១) 

សាច្ម់្បាកេុ់ទធ (បាៃដម្បើ)/ពេីកម្មភាពម្បតបិតតកិារ  (១១១.០១២) (៤៥១.៥៩៨) ១៤.២៨០ ៥៧.២៩១ 

េកម្មភាពវៃិដិោ្      

ការទញិម្ទពយ ៃិងបរកិាខ រ  ១២ (៣៨៨) (១.៥៧៨) (១០.១១៤) (៤១.២៣៥) 

ការទញិម្ទពយេកម្មអរូប ី ១៣ - - (៣១.៣៥០) (១២៧.៨១៤) 

  (៣៨៨) (១.៥៧៨) (៤១.៤៦៤) (១៦៩.០៤៩) 

      

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ២៣
៣ 



 

 

 

ការថយចុ្៉ះេុទធនៃសាច្ម់្បាក ់  (១១១.៤០០) (៤៥៣.១៧៦) (២៧.១៨៤) (១១១.៧៥៨) 

សាច្ម់្បាកន់ាដដ្ើម្ការយិបរដិច្ឆទ  ២៩៣.០៣០ ១.១៨៥.៣០៦ ៣២០.២១៤ ១.៣០៤.៨៧២ 

លដម្អៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ   - ៧.៨៣១ - (៧.៨០៨) 

សាច្ម់្បាកន់ាចុ្ងការយិបរដិច្ឆទ ៩ ១៨១.៦៣០ ៧៣៩.៩៦១ ២៩៣.០៣០ ១.១៨៥.៣០៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
២៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧. កំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  

៧.១. ព័ត៌មានអំព៊ីប្កុម្ហ  ន 

េិុកធី្ េិុកេ៍ ហ្វា យតៃៃ ម្.ក (“ម្កុម្ហ ុៃ”) ្ឺជាម្កុម្ហ ុៃម្ហ្វជៃទទួលខុ្េម្តួវមាៃកម្ម្តិ តដ្លបាៃបដងកើតដ ើងដៅ
កនុង ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា ៃិងចុ្៉ះបញ្ជ ីជាម្យួម្កេួងពាណិ្ជជកម្មដៅនថៃទី១៨ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ដម្កាម្បញ្ជ ីការដលខ្ 
០០០៣៩៧០៣។ ដៅនថៃទី០២ តខ្ឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កុម្ហ ុៃបាៃទទួលអាជ្ាបណ័្ណ ពីធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា (“NBC”) 
ដដ្ើម្បដីធ្ាើម្បតិបតតិការអាជីវកម្មជា សាា បៃ័ម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ។ 

ការោិល័យចុ្៉ះបញ្ជ ីរបេ់ម្កុម្ហ ុៃមាៃទីតាងំេាិតដៅផទ៉ះដលខ្៤០ ម្កុម្៤ ផាូវជាតិដលខ្១ ភូម្តិាដៅ េងាក តៃិ់ដរាធ្ ខ្ណ្ឌ
ច្ារអំដៅ រាជធ្លៃីភនដំពញ ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា។ 

ផលប ៉ះពាល់ពីការរកីរាលោលនៃជម្ៃកូឺវដី្-១៩ 
ការរកីរាលោលនៃវរុីេកូរ  ូណ្ត (កូវដី្-១៩) ម្តវូបាៃម្បកាេថាជាជម្ៃរឺាតតាតជាេកលតដ្លបាៃរកីរាលោលដៅកនុង
ម្បដទេកម្ពុជាចបត់ាងំពីចុ្ងតខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០។ ចបត់ាងំពីដពលដនា៉ះម្កម្បដទេដយើងម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័នៃ ការ
រកីរាលោលកនុងម្បដទេ តដ្លជាមូ្លដហតុបងករឱ្យមាៃផលប ៉ះពាល់ដៅដ្ល់េកម្មភាពអាជីវកម្ម ៃិងដេដ្ឋកិច្ច។ 

កនុងអំ ុងដពលនៃការផទុ៉ះដ ើងនៃ COVID-១៩ ដៅម្បដទេកម្ពុជា ការរាតតាតបាៃប ៉ះពាល់ដ្ល់ការនាចូំ្ល ៃិងនាដំច្ញ
វតាុធ្លតុដដ្ើម្ម្ពម្ទាងំទំៃិញចុ្ងដម្កាយដៅកនុងៃិងដម្ៅម្បដទេនៃម្បដទេកម្ពុជា តដ្លបណ្តត លឱ្យមាៃការផ្លអ កម្បតិបតតិ
ការជាបដណ្តត ៉ះអាេៃននៃដរាងច្ម្ក ៃិងម្កុម្ហ ុៃម្យួចំ្ៃួៃរវាងតខ្ម្នីា ៃិងឧេភា។ វេ័ិយដផេងដទៀតដូ្ច្ជាេណ្តឋ ារ 
ៃិងដទេច្រណ៍្កម៏្តូវបាៃរងផលប ៉ះពាល់ផងតដ្រដោយសារតតការដហ្វ៉ះដហើរមាៃកំណ្ត ់ ៃិងផលប ៉ះពាល់នៃការ
រាតតាតរាលោលដ្ល់វេ័ិយដទេច្រណ៍្ពិភពដលាក។ ្ិតម្កម្តរម្កាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ដៃ៉ះការរកីរាលោល
ដៅកនុងម្បដទេកម្ពុជាដៅតតអាច្ម្្បម់្្ងបាៃ ដហើយបច្ចុបបៃនម្បជាជៃភា្ដម្ច្ើៃបាៃចកវ់ា កសំ់ាងរចួ្រាល់។ 

្ណ្ម្្បម់្្ងកប៏ាៃពិចរណ្តពីផលប ៉ះពាល់នៃកូវដី្-១៩ ដោយការដធ្ាើបច្ចុបបៃនភាពធ្លតុតដ្លម្តូវបាៃពិចរណ្តកនុងការ 
្ណ្នា  ម្បូបាបនៃការខ្កខាៃចំ្ដពា៉ះការ្ណ្នាឥណ្ទាៃតដ្លបាតប់ង ់(ICL)។ 
នាកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ាវធិ្លៃការោកឱ់្យដៅោច្ដ់ោយត កៃរងម្ៃិមាៃផលប ៉ះពាល់
ជាសារវៃតដៅដលើម្កុម្ហ ុៃដ ើយ។ ដូ្ច្ដៃ៉ះដហើយ្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ា វាេម្ម្េបតដ្លម្កុម្ហ ុៃដធ្ាើរបាយការណ៍្
ដម្កាម្មូ្លោឋ ៃបៃតៃិរៃតរភាព។ 
៧. ២. របាយការណ៍សដ្ឋយអន សោម្តាម្ CIFRS for SMEs 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃម្តូវបាៃដរៀបចំ្ដ ើង ដោយអៃុដលាម្តាម្េតងោ់ររបាយការណ៍្តដ្លទាកទ់ងៃរង
ហិរញ្ញ វតាុអៃតរជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្ (“CIFRS for SMEs”) តដ្លម្តូវបាៃអៃុម្ត័ដោយ
ម្កេួងដេដ្ឋកិច្ច ៃិង      ហិរញ្ញ វតាុ ដម្កាម្ម្បកាេដលខ្ ០៦៨ BK MEF ចុ្៉ះនថៃទី៨ តខ្ ម្ករា ឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិងៃិយត័ករ
្ណ្ដៃយយ ៃិងេវៃកម្មតដ្លម្តវូបាៃដ្សាគ ល់ថា ម្កុម្ម្បរកា្ណ្ដៃយយជាតិ ដម្កាម្ដេច្កដីជូៃដំ្ណ្រ ងដលខ្ ០៩៧/
០៩ MEF ចុ្៉ះនថៃទី២៨ តខ្េីហ្វ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
 
 
 
 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ២៥ 



 

 

៧.៣ សសចកត៊ីសសងេបសលើសោលនសយាបាយគណសនយយសខំាន់ៗ 
៧.៣.១. ម្លូោឋ ៃនៃការដរៀបច្ ំ

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ តដ្លបាៃបងាា ញជាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ )“USD”) ម្តូវបាៃដរៀបចំ្ដ ើងដោយដម្បើ
ម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតេៃមតនថាដដ្ើម្ ដលើកតលងចំ្ដពា៉ះឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុតដ្លបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ នាកាល
បរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ៃីម្យួៗ។ ដូ្ច្តដ្លបាៃបកម្សាយកនុងដាលៃដោបាយ្ណ្ដៃយយដូ្ច្ខាងដម្កាម្។ 

៧.៣.២. រូបិយបណ័្ណ មុ្ខ្ងារ ៃិងរូបិយបណ័្ណ េម្មាបប់ងាា ញ 

រូបិយវតាុជាតិនៃម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា ្ឺតខ្មរដរៀល (“KHR”)។ ប ុតៃតដោយសារម្កុម្ហ ុៃមាៃម្បតិបតតិការអាជីវកម្ម ៃិង
ការរកាកំណ្តម់្តា្ណ្ដៃយយបឋម្របេ់ម្កុម្ហ ុៃជាដុ្លាា រអាដម្រកិ (“USD”) ្ណ្ៈម្្បម់្្ងបាៃកំណ្តយ់ករូបិយប័
ណ្ណ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ជារូបិយបណ័្ណ ម្ខុ្ងាររបេ់ម្កុម្ហ ុៃេម្មាបដ់ាលបំណ្ងនៃកនុងការវាេ់តវង ៃិងការបងាា ញដម្ពា៉ះវា
បាៃឆាុ៉ះបញ្ញច ំងពីខ្ារម្សារដេដ្ឋកិច្ចនៃម្ពរតតិការណ៍្ ៃិងសាា ៃភាពរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ 

ម្បតិបតតិការជារូបិយបណ័្ណ បរដទេដម្ៅពីម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ ម្តូវបាៃបដូរដៅជាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ ដោយដម្បើម្បាេ់អម្តា
បតូរម្បាកទូ់ដៅដៅកាលបរដិច្ឆទនៃម្បតិបតតិការ។ ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្ល តដ្លកំណ្តជ់ារូបិយបណ័្ណ ដម្ៅពីម្បាក់
ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដៅកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ ម្តវូបាៃបដូរដៅជាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិដោយដម្បើម្បាេ់អម្តាបតូរម្បាក់
ទូដៅដៅកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្។ លដម្អៀងពីការបតូររូបិយបណ័្ណ  តដ្លបាៃដកើតដ ើងពីការបដូរម្បាកម់្តវូបាៃទទួល
សាគ ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ។ 

ការបតូររូបិយបណ័្ណ ពីម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិដៅជាតខ្មរដរៀលបាៃបងាា ញដៅកនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ  ្ឺកនុងដាលបំណ្ង
ដដ្ើម្បអីៃុដលាម្តាម្ច្ាបេ់តីពី្ណ្ដៃយយ ៃិងេវៃកម្មនៃកម្ពុជា )តខ្ដម្សា ឆ្ន ២ំ០១៦ ( ម្ពម្ទាងំម្តូវបាៃដធ្ាើដ ើង ដោយ
ដម្បើម្បាេ់អម្តាបតូរម្បាក ់      ជាផាូវការតដ្លបាៃបងាា ញជាម្បាកដ់រៀលដោយដោងដៅតាម្អម្តាបតូរម្បាកក់នុង ១ដុ្លាា រអា
ដម្រកិដូ្ច្តដ្លបាៃម្បកាេដោយធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា NBC ដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

អម្តាបដូរម្បាកចុ់្ងម្ា ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 

អម្តាបដូរម្បាកជ់ាម្ធ្យម្* ៤.០៦៨ ៤.០៧៧ 

*អម្តាបដូរម្បាកជ់ាម្ធ្យម្ម្តវូបាៃកំណ្តដ់ោយដម្បើម្បាេ់អម្តាបដូរម្បាកជ់ាម្ធ្យម្ម្បចនំថៃរបេ់ធ្ៃារជាតិនៃកម្ពុជា។ 
អម្តាបតូរម្បាកត់ដ្លបាៃដរៀបរាបដ់ៃ៉ះ ម្ៃិម្តូវបាៃដធ្ាើេវៃកម្មដ ើយ ៃិងម្ៃិតម្ៃជាមូ្លោឋ ៃេម្មាបក់ារបកម្សាយថា
ចំ្ៃួៃទរកម្បាកជ់ាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ ៃរងអាច្បដូរដៅជាម្បាកដ់រៀលដៅនថៃអនា្ត ដម្កាម្អម្តាបដូរម្បាកដ់្តដ្ល ឬអម្តាបតូរ
ម្បាកដ់ផេងដទៀតដ ើយ។ 
៧.៣.៣ ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 

ការវាេ់តវងដំ្បូង 

ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តូវបាៃវាេ់តវងដំ្បូងតាម្តនម្ាម្បតិបតតិការ (រមួ្បញ្ចូលទាងំនថាដដ្ើម្ម្បតិបតតិការដលើកតលងការវាេ់តវង
ដំ្បូងដលើម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្លហិរញ្ញ វតាុតដ្លៃរងម្តូវវាេ់តវងតាម្តនម្ាេម្ម្េបតាម្រយៈ្ណ្ៃីចំ្ដណ្ញ 
ឬខាត)។ ដទា៉ះបីជាោ ងណ្ត ម្បេិៃដបើកិច្ចម្ពម្ដម្ពៀងបដងកើតម្បតិបតតិការហិរញ្ញ វតាុ បនាទ បម់្កវាម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្តនម្ា 

 

២៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

បច្ចុបបៃនេម្មាបក់ារទូទាតន់ាដពលអនា្ត បាៃដធ្ាើអបបហ្វរកនុងទីផារអម្តាការម្បាក។់ 

ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ម្តវូបាៃឈបទ់ទួលសាគ ល់ដៅដពលតដ្លេិទធិដៅដលើលំហូរសាច្ម់្បាកក់នុងកិច្ចេៃាពីម្ទពយេកម្ម
ហិរញ្ញ វតាុតដ្លបាៃផុតកាលកំណ្ត ់ឬដៅដពលតដ្លម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិងរាល់ហ្វៃិភយ័បនាទ បប់ៃេទំាងំអេ់ ៃិងអតា
ម្បដោជៃទ៍ាងំអេ់ម្តូវបាៃដផទរដច្ញ។  
 
បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុម្តូវបាៃឈបទ់ទួលសាគ ល់ ដៅដពលតដ្លកាតពាកិច្ច កិច្ចេៃាបាៃបញ្ចប ់បាៃលុបដចល ឬផុតកាល
កំណ្ត។់ 

ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ 

ម្ទពយេម្បតតិហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃរមួ្មាៃសាច្ម់្បាក ់ឥណ្ទាៃ ៃិងបុដរម្បទាៃដ្ល់អតិថិជៃ ៃិងម្ទពយេកម្មដផេងៗ។ 
ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុទាងំអេ់ម្តូវបាៃវាេ់តវងដំ្បូងតាម្នថាដដ្ើម្ម្បតិបតតិការ។ 

បនាទ បម់្កម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ដោយដម្បើម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតអម្តាការម្បាកម់្បេិទធ
ភាពដ្កេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិ។ 

ដៅដពលតដ្លមាៃភេតុតាងបញ្ញជ កថ់ាេម្តុលយដោងរបេ់្ណ្ដៃយយម្តវូទទួល តដ្លម្ៃិអាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃ ការ
ខាតបងដ់លើអីុម្តភរម្ៃិម្តវូបាៃទទួលសាគ ល់កនុង្ណ្ដៃយយចំ្ដណ្ញ ឬខាត។ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃរមួ្មាៃ ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ ៃិងម្បាកក់ម្ច។ី បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ ម្តវូបាៃទទួលសាគ ល់
ដំ្បូងតាម្តនម្ាម្បតិបតតិការ។ 

បនាទ បពី់ការទទួលសាគ ល់ដំ្បូង បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ដោយដម្បើម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតអម្តា
ការម្បាកម់្បេិទធភាព។ 

៧.៣.៤ សាច្ម់្បាក ់
សាច្ម់្បាករ់មួ្មាៃសាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួ NBC ៃិងម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ ្ឺតដ្លអាច្បតម្ាងជា
សាច្ម់្បាកជ់ាកល់ាក ់ៃិងម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័នៃការផ្លា េ់បដូរតនម្ាតិច្។ 

៧.៣.៥ ឥណ្ទាៃផតល់ដ្ល់អតិថិជៃ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃម្តវូបាៃទទួលសាគ ល់ដំ្បូងតាម្តនម្ាេម្ម្េប បូកៃរងនថាម្បតិបតតិការតដ្លទាកទ់ងដោយ
ផ្លទ ល់ ដហើយម្តូវបាៃវាេ់តវងជាបៃតបនាទ បត់ាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ ដោយដម្បើវធីិ្សាស្រេតអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព។ 

ឥណ្ទាៃម្តូវបាៃលុបដច្ញពីរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិដៅដពលតដ្លឥណ្ទាៃ ម្តូវបាៃដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃទាងំម្េុង 
ដហើយេម្តុលយតដ្លម្ៃិទាៃប់ាៃទូទាតប់នាទ បពី់កាលបរដិច្ឆទផុតកំណ្ត ់ ឬដៅដពលដវលាជាកល់ាកត់ដ្លេម្តុលយម្ៃិ
អាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃម្តវូបាៃបញ្ញជ កោ់ ងច្ាេ់លាេ់។ ឥណ្ទាៃតដ្លបាៃលុបដចល ម្តវូបាៃដ្កដច្ញពីឥណ្ទាៃ
តដ្លដៅេល់ ៃិងម្តវូបាៃដ្កដច្ញពីេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃអាម្កក ់ៃិងជាបេ់ងេយ័។ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ២៧ 



 

 

លទធភាពតដ្លអាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃនៃឥណ្ទាៃចេ់ៗម្តូវបាៃលុបដច្ញ តដ្លម្តូវបាៃបងាា ញជាចំ្ណូ្លម្បតិបតតិ
ការដផេងៗដៅកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ។ ការកតម់្តាបស្រញ្ញច េនៃេំវធិ្លៃធ្ៃកៃាងម្ក ម្តូវបាៃបងាា ញដៅកនុង
ចំ្ណ្តយេំវធិ្លៃធ្ៃកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ។ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃតដ្លបាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិ 

ម្បេិៃដបើលកខខ្ណ្ឌ ឥណ្ទាៃ ្ឺអាច្ច្ចរដ ើងវញិបាៃ ឬម្តូវបាៃតកតម្ប ឬឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃចេ់ម្តវូបាៃ
ជំៃួេដោយ្ណ្ៃីថម ី ដោយសារតតផលលំបាកតផនកហិរញ្ញ វតាុរបេ់អនកខ្ចី បនាទ បម់្កការវាេ់តវងម្តវូបាៃដធ្ាើដ ើង
ដទា៉ះបីជា្ណ្ៃីម្តូវទទួលម្តូវបាៃឈបទ់ទួលសាគ ល់ ដហើយអីុម្តភរម្ៃិម្តូវបាៃវាេ់តវងដូ្ច្ខាងដម្កាម្។ 

• ម្បេិៃដបើឥណ្ទាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិតដ្លបាៃរពំរងទុក ៃិងម្ៃិដធ្ាើឱ្យមាៃការឈបក់តម់្តាដលើម្ទពយេកម្មតដ្ល
មាៃម្សាប ់ បនាទ បម់្កលំហូរសាច្ម់្បាកដ់ដ្លបាៃរពំរងទុកដកើតដ ើងពីម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុតដ្លបាៃតកតម្ប ្ឺ
្ិតបញ្ចូលដៅកនុងការ្ណ្នាកងា៉ះខាតសាច្ម់្បាកពី់ម្ទពយេកម្មតដ្លមាៃម្សាប។់ 

 ម្បេិៃដបើឥណ្ទាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិតដ្លរពំរងទុកៃរងនាឱំ្យមាៃការម្ៃិទទួលសាគ ល់ម្ទពយេកម្មតដ្លមាៃម្សាប ់
ដនា៉ះតនម្ាេម្ម្េបតដ្លបាៃរពំរងទុករបេ់ម្ទពយេកម្មថម ី ម្តូវបាៃចតទុ់កជាលំហូរសាច្ម់្បាកចុ់្ងដម្កាយពី
ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុតដ្លមាៃម្សាបដ់ៅដពលដ្កការទទួលសាគ ល់របេ់វា។ េម្តុលយដៃ៉ះ បាៃរមួ្បញ្ចូ លទាងំ
ការ្ណ្នាដលើកងា៉ះខាតសាច្ម់្បាកពី់ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុតដ្លមាៃម្សាបម់្តវូបាៃដធ្ាើអបបហ្វរ្ិតចបពី់កាល
បរដិច្ឆទនៃការទទួលសាគ ល់តដ្លបាៃរពំរងទុករហូតដ្ល់កាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ដោយដម្បើម្បាេ់អម្តាការ
ម្បាកម់្បេិទធភាពដំ្បូង នៃម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុតដ្លមាៃម្សាប។់ 

ដៅនថៃទី២៨ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជាបាៃដច្ញសារាច្រដលខ្ ធ្៧.០២១.២៣១៤ េដីពីតម្មូ្វការដលើការ
ដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន ក ់ ៃិងការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃតដ្លបាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិ តដ្លមាៃដាលបំណ្ងកនុងការកាតប់ៃាយ
កាលបរដិច្ឆទនៃការដលើកតលងេម្មាបឥ់ណ្ទាៃតដ្លបាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិ ៃិងដំ្ណ្តកក់ាលនៃការដរៀបចំ្ការដធ្ាើចំ្ណ្តត់
ថាន ក ់ ៃិងការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃ តដ្លអៃុដលាម្តាម្បទបបញ្ញតតិ ម្បកាេដលខ្ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ចុ្៉ះនថៃទី០១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៧ េដីពីការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កហ់្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ៃិងអីុម្តភរម្ៃិ។ កនុងៃយ័ដៃ៉ះ ធ្នាារ ៃិងម្ រ្៉ះសាា ៃហិរញ្ញ វតាុ 
(“BFIs”) ្ួតតចបដ់ផដើម្ការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃតដ្លបាៃដរៀបចំ្ដ ើងវញិភាា ម្ៗ។ 

ដោយ្ិតពីបញ្ញា របេ់ធ្នាារ ៃិងម្ រ្៉ះសាា ៃហិរញ្ញ វតាុ ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជាអៃុញ្ញញ តឱ្យBFIs ពៃារដពលកនុងការអៃុវតត
ដលើសារាច្រ ថមី រហូតដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២២ ដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 របាយការណ៍្ដំ្បូងតដ្លម្តូវដផ្ើរដៅឱ្យ NBC ដោយតផអកដលើម្បកាេ “របាយការណ៍្ម្បចតំខ្ដលើការដធ្ាើចំ្ណ្តត់
ថាន កឥ់ណ្ទាៃ” កនុងតខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ ដោយតផអកដលើទិៃនៃយ័ចបពី់នថៃទី១ ដ្ល់នថៃទី៣១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ំ
២០២២។ កាលបរដិច្ឆទផុតកំណ្តន់ៃ របាយការណ៍្្ឺដៅនថៃទី១០ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ ៃិង 

 ការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន ក ់ ៃិងការទទួលសាគ ល់ដលើចំ្ណ្តយេំវធិ្លៃធ្ៃនៃឥណ្ទាៃតដ្លបាៃដរៀបចំ្រច្នាេម្ពៃ័ធដ ើង
វញិ ទាងំដៃ៉ះអាច្ម្តូវបាៃបញ្ចប ់ ្ិតចបពី់នថៃទី១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ តដៅដទា៉ះបីជាោ ងដៃ៉ះកដីការអៃុវតតជា
ម្ុៃម្តូវបាៃ ដលើកទរកចិ្តត។ 

 

 

២៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧.៣.៦ ម្ទពយេកម្មដផេងៗ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗម្តូវបាៃកតម់្តាតាម្នថាដដ្ើម្។ ការបា ៃស់ាម ៃ តដ្លបាៃដធ្ាើដ ើងេម្មាប់្ ណ្ៃីម្តូវទទួលតដ្លេងេយ័ 
ដោយតផអកដលើការម្តតួពិៃិតយដ ើងវញិដលើេម្តុលយតដ្លដៅជំពាកន់ាកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្។ 

៧.៣.៧ ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតត ិ

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតតិ ម្តូវបាៃកំណ្តត់ាម្នថាដដ្ើម្ ៃិងតំណ្តងឱ្យម្បាកប់ដញ្ញ ើបម្មុ្ងតាម្បទបបញ្ញតតិ ម្ពម្ទាងំសាច្់
ម្បាកត់ដ្លបាៃរកាទុកជាម្យួ NBC ដដ្ើម្បឱី្យអៃុដលាម្តាម្ច្ាបេ់ដីពី្ណ្ៃី ៃិងម្ រ្៉ះសាា ៃហិរញ្ញ វតាុ ដហើយសាច្ម់្បាក់
ដៃ៉ះ្ឺម្ៃិតម្ៃេម្មាបដ់ម្បើម្បាេ់កនុងម្បតិបតតិការអាជីវកម្មម្បចនំថៃរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដ ើយ។ ដូ្ច្ដៃ៉ះ ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទ
បបញ្ញតតិ ដហើយសាច្ម់្បាកដ់ៃ៉ះ ្ឺម្ៃិតម្ៃេម្មាបដ់ម្បើម្បាេ់កនុងម្បតិបតតិការអាជីវកម្មម្បចនំថៃរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដ ើយ។ 

៧.៣.៨ ម្ទពយ ៃិងបរកិាខ រ 
ម្ទពយ ៃិងបរកិាខ រ ម្តូវបាៃកំណ្តត់ាម្នថាដដ្ើម្ដ្ករលំេ់បងគរ ៃិងការខាតបតដ់លើអីុម្តភរម្ៃិ។ នថាដដ្ើម្ រមួ្បញ្ចូលទាងំតនម្ា
ទិញចូ្លរបេ់វា ៃិងរាល់ការចំ្ណ្តយតដ្លទាកទ់ងដោយផ្លទ ល់កនុងការនាយំកម្ទពយេកម្មដៅកាៃទី់តាងំ ៃិងលកខខ្ណ្ឌ
តដ្លចបំាច្ត់ដ្លអាច្ដម្បើម្បាេ់កនុងេកម្មភាពម្បតិបតតិការតាម្ការដម្ាងទុករបេ់្ណ្ៈម្្បម់្្ង។ 
ម្កុម្ហ ុៃបូកបតៃាម្នថាដដ្ើម្ជំៃួេម្ទពយេកម្ម ឱ្យដេមើេម្តុលយដោងនៃេមាេធ្លតុ្ណ្ៃីរបេ់ម្ទពយ ៃិងបរកិាខ រ ដៅដពល
តដ្លនថាដដ្ើម្តដ្លបាៃដកើតដ ើងម្តវូបាៃរពំរងទុកថាៃរងដធ្ាើឱ្យមាៃការដកើៃដ ើងនៃ អតាម្បដោជៃន៍ាដពលអនា្តទដៅ
កាៃម់្កុម្ហ ុៃ ដហើយេម្តុលយដោងដលើតផនកតដ្លបាៃជំៃួេម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដ ើយ។ រាល់ចំ្ណ្តយដលើការជួេជុល 
ៃិងតថទាមំ្តូវបាៃកតម់្តាកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិកនុងការយិបរដិច្ឆទតដ្លចំ្ណ្តយទាងំដនា៉ះដកើតដ ើង។ 

រលំេ់ម្តូវបាៃ្ណ្នាដលើមូ្លោឋ ៃរលំេ់ដថរ ដដ្ើម្បបីៃាយនថាដដ្ើម្របេ់ម្ទពយ ៃិងបរកិាខ រ ឱ្យដេមើៃរងតនម្ាេំណ្ល់ដលើអាយុ
កាលដម្បើម្បាេ់តដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុក មាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 អាយុកាលដម្បើម្បាេ់ 
ការតកលម្អអារ ៥ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រការោិល័យ ដម្្ឿងេងាា រ រម្ ៃិងដម្្ឿងបំពាក់ ២ឆ្ន -ំ៤ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រកុំពយូទរ័ ១,៥ឆ្ន -ំ២ឆ្ន  ំ

ការតកលម្អអារ ម្តូវបាៃរលំេ់ដលើអាយុកាលនៃការតកលម្អ ឬរយៈដពលជួល យករយៈដពលណ្តតដ្លខ្ាីជាង។ 
តនម្ាេំណ្ល់ អាយុកាលដម្បើម្បាេ់ ៃិងវធីិ្សាស្រេតរលំេ់របេ់ម្ទពយេកម្មម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយដ ើងវញិ ៃិងម្តូវបាៃតកតម្មូ្វ
តាម្ការរពំរងទុក ម្បេិៃដបើេម្ម្េប ដបើេិៃជាមាៃការច្ងអុលបងាា ញថាមាៃការផ្លា េ់បដូរជាសារវៃតចបត់ាងំពីកាលបរដិច្ឆទ
នៃរបាយការណ៍្។ 
េម្តុលយដោងរបេ់ម្ទពយេកម្ម ម្តូវបាៃបៃាយភាា ម្ៗឱ្យដេមើៃរងេម្តុលយតដ្លអាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃ ម្បេិៃដបើេម្
តុលយដោងរបេ់វាធំ្ជាងេម្តុលយតដ្លអាច្ម្បមូ្លវញិបាៃតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុករបេ់វា។ 

ចំ្ដណ្ញ ឬខាតពីការលកដ់ច្ញ ម្តវូបាៃកំណ្តត់ាម្រយៈការដម្បៀបដធ្ៀបចំ្ណូ្លជាម្យួេម្តុលយដោង ដហើយម្តវូបាៃ
ទទួលសាគ ល់កនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ។ 
 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ២៩ 



 

 

៧.៣.៩ ម្ទពយេកម្មអរូបី 

ម្ទពយេកម្មអរូបី តំណ្តងឱ្យកម្មវធីិ្តដ្លបាៃវាេ់តវងដំ្បូងតាម្នថាដដ្ើម្។ បនាទ បពី់ការទទួលសាគ ល់ដំ្បូង ម្ទពយេកម្មអរូបីម្តូវ
បាៃកតម់្តាតាម្នថាដដ្ើម្ដ្ករលំេ់បងគរ ៃិងការខាតបងដ់លើអីុម្តភរម្ៃិ។ នថាដដ្ើម្ ្ិតបញ្ចូលទាងំការចំ្ណ្តយតដ្លទាកទ់ង
ដោយផ្លទ ល់កនុងការនាយំកកម្មវធីិ្ដៅកាៃល់កខខ្ណ្ឌ តដ្លអាច្ដម្បើម្បាេ់បាៃតាម្ការដម្ាងទុក។ 

កម្មវធីិ្ ម្ៃិម្តូវបាៃដធ្ាើរលំេ់ដ ើយមុ្ៃដពលតដ្លវាដរៀបចំ្រចួ្រាល់តាម្លកខខ្ណ្ឌ តដ្លអាច្ដម្បើម្បាេ់បាៃតាម្ការដម្ាងទុក។ 
រលំេ់ដលើម្ទពយេកម្មអរូបី ម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដលើមូ្លោឋ ៃរលំេ់ដថរដដ្ើម្បបីៃាយនថាដដ្ើម្នៃេូហាតវកំុពយូទរ័ឱ្យដេមើៃរងតនម្ា
េំណ្ល់របេ់វា ម្បេិៃដបើមាៃ ដលើអាយុកាលដម្បើម្បាេ់ ៥ (ម្បា)ំឆ្ន ។ំ អាយុកាលដម្បើម្បាេ់ ៃិងវធីិ្សាស្រេតរលំេ់ ម្តូវបាៃម្តតួ
ពិៃិតយដ ើងវញិនាកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ៃីម្យួៗ ពីផលប ៉ះពាល់ពីកាផ្លា េ់បដូរណ្តម្យួកនុងការបា ៃស់ាម ៃម្តូវបាៃកណំ្ត់
ដលើមូ្លោឋ ៃនាដពលអនា្ត។ 

ម្ទពយេកម្មអរូបី ម្តូវបាៃឈបទ់ទួលសាគ ល់ដៅដពលលកដ់ច្ញ ឬដៅដពលតដ្លម្ៃិមាៃការរពំរងទុកថាម្ៃិមាៃអតា
ម្បដោជៃន៍ាដពលអនា្តពីការដម្បើម្បាេ់ ឬការលកដ់ច្ញ។ ចំ្ដណ្ញ ឬខាតតដ្លដកើតដ ើងពីការទទួលសាគ ល់ម្ទពយេកម្ម
អរូបី ម្តវូបាៃវាេ់តវងជាភាពខុ្េាន រវាងចំ្ណូ្លពីការលកេុ់ទធ ៃិងេម្តុលយដោងរបេ់ម្ទពយេកម្មម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់
កនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ។ 
៧.៣.១០ អីុម្តភរម្ៃិនៃម្ទពយេកម្មម្ៃិតម្ៃហិរញ្ញ វតាុ 
ម្ទពយេកម្មតដ្លម្តូវដធ្ាើរលំេ់ដលើម្ទពយេកម្មរូបី ឬរលំេ់ដលើម្ទពយេកម្មអរូបី ម្តូវបាៃវាេ់តវងនាដរៀងរាល់កាលបរដិច្ឆទនៃ
របាយការណ៍្ៃីម្យួៗដដ្ើម្បកំីណ្តថ់ាដតើមាៃការបញ្ញជ កណ់្តម្យួតដ្លម្ទពយេកម្មម្បឈម្ៃរងអីុម្តភរម្ៃិ។ ដៅដពលតដ្ល
មាៃការច្ងអុលបងាា ញណ្តម្យួថាម្ទពយេកម្មអាច្ម្បឈម្ៃរងអីុម្តភរម្ៃិ តនម្ាដោងរបេ់ម្ទពយេកម្ម ឬឯកតាបដងកើតសាច្់
ម្បាក ់ (“CGU”) តដ្លម្ទពយេកម្មម្តូវបាៃតបងតច្ក ្ឺម្តូវបាៃដធ្ាើដតេតដលើអីុម្តភរម្ៃិ។ ការខាតបងដ់លើអីុម្តភរម្ៃិម្តូវបាៃ
ទទួលសាគ ល់កនុងេម្តុលយតដ្លេម្តុលយដោងរបេ់ម្ទពយេកម្មដលើេពីេម្តុលយតដ្លអាច្ម្បម្កវញិបាៃរបេ់វា។  
េម្តុលយតដ្លអាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃ ្ឺខ្ពេ់ជាងតនម្ាេម្ម្េបរបេ់ម្ទពយេកម្ម (របេ់ឯកតាបដងកើតសាច្ម់្បាក)់ ដ្កនថា
ដដ្ើម្កនុងការលក ់ ៃិងតនម្ាដម្បើម្បាេ់របេ់វា។ េម្មាបដ់ាលបំណ្ងកនុងការវាយតនម្ាអីុម្តភរម្ៃិ ម្ទពយេកម្មម្តូវបាៃចតជ់ា
ម្កុម្កនុងកម្ម្តិទាបបំផុតមាៃលំហូរសាច្ម់្បាកត់ដ្លអាច្កំណ្តប់ាៃោច្ដ់ោយត ក។ ម្ទពយេកម្មម្ៃិតម្ៃហិរញ្ញ វតាុ ដម្ៅពី
មូ្លៃិធិ្ពាណិ្ជជកម្មតដ្លដកើតមាៃអីុម្តភរម្ៃិ ម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយដ ើងវញិកនុងករណី្តដ្លដធ្ាើការកតម់្តាបស្រញ្ញច េដលើអីុម្តភរ
ម្ៃិនាកាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ៃីម្យួៗ។ 
៧.៣.១១ ្ណ្ៃីម្តវូេងដផេងៗ  

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃិង្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដំ្បូងតាម្តនម្ាម្បតិបតតិការ (រមួ្ទាងំនថាដដ្ើម្នៃម្បតិបតតិការ) 
ដហើយបនាទ បម់្កម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ដោយដម្បើម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព។ 
៧.៣.១២ េំវធិ្ៃធ្លៃតាម្បទបបញ្ញតត ិ

ធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា បាៃដច្ញផាយៃូវម្បកាេដលខ្ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ចុ្៉ះនថៃទី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ េដីពីការដធ្ាើចំ្ណ្តត់
ថាន កហ់្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ៃិងការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិ ៃិងសារាច្រដលខ្ ធ្៧-០១៨-០០១ ចុ្៉ះនថៃទី១៦ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ េដីពីការអៃុវតតដលើម្បកាេេដីពីការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កហ់្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ៃិង ការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិ  

 

៣០ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

តដ្លតម្មូ្វឱ្យធ្នាារ ៃិងម្ រ្៉ះសាា ៃហិរញ្ញ វតាុដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិេម្មាបឧ់បករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរយៈដពលខ្ាី  

ៃិងរយៈដពលតវង ដូ្ច្តដ្លបាៃេដងខបដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

ច្ណំ្តតថ់ាន ក ់ ច្ៃំៃួនថៃហេួកាលកណំ្ត ់ េំវធិ្លៃធ្ៃ 

ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង (ដម្ច្ើៃជាងម្យួឆ្ន )ំ  

ឥណ្ទាៃេតងោ់រ ០ - ២៩ នថៃ ១% 

ឥណ្ទាៃឃ្ា ដំម្ើល  ៣០ - ៨៩នថៃ ៣% 

ឥណ្ទាៃដម្កាម្េតងោ់រ ៩០ - ១៧៩នថៃ ២០% 

ឥណ្ទាៃជាបេ់ងេយ័ ១៨០ - ៣៥៩នថៃ ៥០% 

ឥណ្ទាៃបាតប់ង ់ ដម្ច្ើៃជាង ៣៥៩នថៃ  ១០០% 

ឥណ្ទាៃរយៈដពលខ្ាី (តិច្ជាង ឬដេមើម្យួឆ្ន )ំ  

ឥណ្ទាៃធ្ម្មតា ០ - ១៤ នថៃ ១% 

ឥណ្ទាៃឃ្ា ដំម្ើល  ១៥ - ៣០នថៃ ៣% 

ឥណ្ទាៃដម្កាម្េតងោ់រ ៣១ - ៦០នថៃ ២០% 

ឥណ្ទាៃជាបេ់ងេយ័ ៦១ - ៩០នថៃ ៥០% 

ឥណ្ទាៃបាតប់ង ់ ដម្ច្ើៃជាង ៩០នថៃ ១០០% 

មាម្តា ៧៣ នៃម្បកាេេតីពីការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កហ់្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ៃិងការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិ តម្ម្ូវឱ្យម្កុម្ហ ុៃ
ដធ្ាើការដម្បៀបដធ្ៀប េំវធិ្លៃធ្ៃតដ្លម្តូវបាៃ្ណ្នាដោយអៃុដលាម្តាម្ េតងោ់ររបាយការណ៍្ទាកទ់ងៃរងហិរញ្ញ វតាុអៃតរ
ជាតិនៃកម្ពុជាេម្មាបេ់ហម្ាេធុ្ៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្ ៃិងម្បកាេដលខ្ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ដហើយកំណ្តថ់ា៖ 

១. កនុងករណី្តដ្លេំវធិ្លៃធ្ៃតាម្បទបបញ្ញតតិ តដ្លម្តូវបាៃ្ណ្នាអៃុដលាម្តាម្ម្បកាេមាៃកម្ម្តិទាបជាងេំ
វធិ្លៃធ្លៃតដ្លបាៃ្ណ្នាឱ្យអៃុដលាម្តាម្ CIFRS for SMEs ម្កុម្ហ ុៃម្តូវកតម់្តាេំវធិ្លៃធ្ៃតដ្លបាៃ
្ណ្នាឱ្យអៃុដលាម្តាម្ CIFRS for SMEs។ 

២. កនុងករណី្តដ្លេំវធិ្លៃធ្ៃតាម្បទបបញ្ញតតិ តដ្លម្តូវបាៃ្ណ្នាអៃុដលាម្តាម្ម្បកាេមាៃកម្ម្តិខ្ពេ់ជាង េំ
វធិ្លៃធ្លៃតដ្លបាៃ្ណ្នាឱ្យអៃុដលាម្តាម្ CIFRS for SMEs ម្កុម្ហ ុៃម្តូវកតម់្តាេំវធិ្លៃធ្លៃតដ្លបាៃ
្ណ្នាឱ្យអៃុដលាម្តាម្ CIFRS for SMEs ៃិងដផទរភាពខុ្េាន ពីម្បាកចំ់្ដណ្ញរកាទុក ឬ្ណ្ៃីខាតបងគរ ដៅ
កនុង្ណ្ៃីទុៃបម្ម្ុងតាម្បទបបញ្ញ តិត តដ្លជាតផនកម្យួនៃ្ណ្ៃីមូ្លធ្ៃកនុងរបាយការណ៍្សាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 
  

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣១ 



 

 

៧.៣.១៣ ការទទួលសាគ ល់ចំ្ណូ្ល ៃិងចំ្ណ្តយ 
ចំ្ណូ្ល ៃិងចំ្ណ្តយការម្បាកម់្តូវបាៃទទួលសាគ ល់កនុង្ណ្ៃីចំ្ដណ្ញ ឬខាតដោយដម្បើម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតអម្តាការម្បាក់
ម្បេិទធភាព ។ “អម្តាការម្បាកម់ាៃម្បេិទធភាព” ្ឺជាអម្តាការម្បាកត់ដ្លបាៃដធ្ាើអបបហ្វរដលើការទូទាតស់ាច្ម់្បាកន់ាដពល
អនា្តតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុក ៃិងការម្បាកត់ដ្លម្តូវទទួលកនុងអាយុកាលតដ្លបាៃរពំរងទុកនៃម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ឬ
បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ (ឬដៅដពលតដ្លេម្ម្េប នាកាលបរដិច្ឆទតដ្លខ្ាីជាង) ឱ្យដេមើៃរងេម្តុលយដោងរបេ់ម្ទពយេកម្ម
ហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ។ ដៅដពល្ណ្នាអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព ម្កុម្ហ ុៃបា ៃស់ាម ៃលំហូរសាច្ម់្បាកន់ាដពល
អនា្តតាម្រយៈការពិចរណ្តដលើលកខខ្ណ្ឌ នៃកិច្ចេៃានៃឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ប ុតៃតម្ៃិតម្ៃការខាតបងឥ់ណ្ទាៃនាដពល
អនា្ត។ 
ការ្ណ្នាអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព រមួ្បញ្ចូលទាងំនថាដដ្ើម្ម្បតិបតតិការ ៃិងកនម្ម្ដេវា ៃិងចំ្ៃួៃហ ុៃតដ្លបាៃទូទាត ់ៃិង
បាៃទទួលតដ្លជាតផនកេំខាៃម់្យួនៃអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព។ នថាដដ្ើម្ម្បតិបតតិការ រមួ្បញ្ចូលទាងំនថាដដ្ើម្នៃការដកើៃ
ដ ើង ្ឺទាកទ់ងដោយផ្លទ ល់កនុងការទិញ ឬដច្ញផាយនៃម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ។ 

ចំ្ណូ្ល ៃិងចំ្ណ្តយការម្បាកប់ាៃបងាា ញកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ ដោយរមួ្បញ្ចូលទាងំការម្បាកដ់លើម្ទពយេកម្ម
ហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្លហិរញ្ញ វតាុតដ្លម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់ ម្តវូបាៃ្ណ្នាដលើមូ្លោឋ ៃអម្តាការម្បាក់
ម្បេិទធភាព។ 

ចំ្ណូ្ល ៃិងចំ្ណ្តយពីដេវា ៃិងកនម្ម្ដជើងសា តដ្លជាតផនកម្យួនៃអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាពដលើម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិង
បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុបាៃរមួ្បញ្ចូលកនុងការវាេ់តវងអម្តាការម្បាកម់្បេិទធភាព។ 
៧.៣.១៤ ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល 

ចំ្ណ្តយពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ តដ្លរមួ្បញ្ចូលទាងំផលបូកនៃពៃធ
ពៃារ ដហើយពៃធបច្ចុបបៃនម្ៃិម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់កនុង្ណ្ៃីចំ្ណូ្លលម្អតិដផេងៗ ឬទទួលសាគ ល់ដោយផ្លទ ល់កនុង្ណ្ៃី
ម្ូលធ្ៃ។ 
ពៃធម្បាកចំ់្ណូ្លដលើម្ទពយេកម្ម ៃិង/ឬបំណុ្លបច្ចុបបៃន រមួ្មាៃកាតពាកិច្ច ឬការទាម្ទារពីអាជ្ាធ្រសារដពើពៃធតដ្លទាកទ់ង
ៃរងចុ្ងការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្បច្ចុបបៃន ឬពីដពលកៃាងម្ក តដ្លម្ៃិបាៃទូទាតន់ាការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្
ដនា៉ះ។ ពៃធបច្ចុបបៃន ្ឺបំណុ្លដលើម្បាកចំ់្ដណ្ញជាបព់ៃធ តដ្លខុ្េពីម្បាកចំ់្ដណ្ញ ឬខាតកនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ ការ
្ណ្នាពៃធបច្ចុបបៃន ្ឺតផអកដលើអម្តាពៃធ ៃិងច្ាបព់ៃធតដ្លម្តូវបាៃអៃុម្ត័ ឬម្តូវបាៃអៃុម្ត័ដៅដពលបនាទ បពី់ចុ្ង
ការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្។ 

ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លពៃារ ម្តវូបាៃ្ណ្នាដោយដម្បើម្បាេ់វធីិ្សាស្រេតេម្តុលយបំណុ្ល ដលើភាពខុ្េាន ជាបដណ្តដ ៉ះអាេៃន
រវាងេម្តុលយដោងរបេ់ម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្ល ម្ពម្ទាងំមូ្លោឋ ៃពៃធរបេ់វា។ 
ពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្លម្តូវបាៃ្ណ្នាដោយម្ៃិ្ិតអបបហ្វរ ដៅអម្តាពៃធតដ្លរពំរងថាៃរងអៃុវតតដៅតាម្ រ
យៈដពលនៃការទទួលសាគ ល់របេ់ពួកដ្ ដោយសារអម្តាពៃធទាងំដនា៉ះម្តវូបាៃអៃុម្ត័ ឬអៃុម្ត័ដៅដពលបនាទ បដ់ៅចុ្ង
ការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្។ 
ពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម ម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដដ្ើម្បពីម្ងីកវសិាលភាពតដ្លម្បតហលជា មាៃការខាតបង ់ ឬភាពខុ្េាន ប
ដណ្តត ៉ះអាេៃនតដ្លកាតក់ងបាៃ ៃរងអាច្ដម្បើម្បាេ់បាៃដដ្ើម្បកីាតក់ងៃរងម្បាកចំ់្ណូ្លជាបព់ៃធនាដពលអនា្ត។ ការវាយ
តនម្ាដៃ៉ះ ្ឺតផអកដលើការពាករណ៍្របេ់ម្កុម្ហ ុៃដៅដលើលទធផលម្បតិបតតិការនាដពលអនា្ត តដ្លម្តូវបាៃតកតម្មូ្វេម្មាប់

៣២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

ម្បាកចំ់្ណូ្ល ៃិងការចំ្ណ្តយតដ្លម្ៃិជាបព់ៃធ ៃិងការកំណ្តជ់ាកល់ាកដ់លើការដម្បើម្បាេ់ពៃធខាតតដ្លម្ៃិបាៃដម្បើណ្ត
ម្យួ ៃិងពៃធម្តូវបង។់ ពៃធពៃារដលើបំណុ្ល តតងតតម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ទាងំអេ់។ 
ពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្លអាច្កាតក់ង បាៃតតដៅដពលម្កុម្ហ ុៃ មាៃេិទធិ ៃិងដាលបំណ្ងកនុងការទូទាតព់ៃធ
បច្ចុបបៃនដលើម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្លពីអាជ្ាធ្រពៃធោរតតម្យួ។ ការផ្លា េ់បតូរពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្លម្តូវបាៃ
ទទួលសាគ ល់ជាតផនកនៃពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល ឬចំ្ណ្តយដៅកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ ដលើកតលងតតដៅដពលតដ្លពៃធ
ទាងំដនា៉ះ មាៃការទាកទ់ងៃរងតផនកទាងំអេ់តដ្លម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍្ចំ្ណូ្លលម្អតិ (ដូ្ច្ជាការវាយ
តនម្ាដី្) ឬមូ្លធ្ៃ កនុងងករណី្ណ្តម្យួ ដពលពៃធពៃាតដ្លទាកទ់ង កម៏្តូវទទួលសាា ល់ដៅកនុង្ណ្ៃីច្ណូំ្លលម្អតិដផេងៗ
ដទៀត ឬ្ណ្ៃីមូ្លធ្ៃ ។ 

៧.៤.  ការបា៉ា ន់ោម ន ការសនមត និងការវិនិចឆយ័គណសនយយសខំាន់ៗ 

ម្កុម្ហ ុៃបាៃដធ្ាើការបា ៃស់ាម ៃ ការេៃមត ៃិងការវៃិិច្ឆយ័ពាកព់ៃ័ធដៅៃរងម្បតិបតតិការនាដពលអនា្តតដ្លអាច្ៃរងម្ៃិដេមើ
ជាម្យួៃរងលទធផលជាកត់េដង។ ការបា ៃស់ាម ៃ្ណ្ដៃយយ ការេៃមត ៃិងការវៃិិច្ឆយ័ តដ្លអាច្ដធ្ាើឱ្យមាៃផលប ៉ះពាល់ជា
សារវៃតដៅដលើការទទួលសាគ ល់ ៃិងការវាេ់តវងម្ទពយេកម្ម បំណុ្ល ចំ្ណូ្ល ៃិងចំ្ណ្តយម្តូវបាៃេដងខបដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

ក. ម្បភពេំខាៃ់ៗ នៃការបា ៃស់ាម ៃម្ៃិច្ាេ់លាេ់ 

ពត័ម៌ាៃអំពីម្បភពេំខាៃ់ៗ នៃការបា ៃស់ាម ៃម្ៃិច្ាេ់លាេ់ តដ្លមាៃផលប ៉ះពាល់ជាសារវៃតដលើេម្តុលយតដ្លបាៃទទួល
សាគ ល់កនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរមួាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

អីុម្តភរមិ្ៃរបេ់ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ  

នាកាលបរដិច្ឆទរបាយការណ៍្ៃីម្យួៗ ម្កុម្ហ ុៃដធ្ាើការវាយតនម្ាដតើមាៃភេតុតាងជាកត់េតងតដ្លបងាា ញថាម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ
វតាុ តដ្លម្តូវបាៃវាេ់តវងតាម្នថាដដ្ើម្ ឬនថាដដ្ើម្បាៃរលំេ់។ ម្ទពយេម្បតតិហិរញ្ញ វតាុ ឬម្កុម្របេ់ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ដកើត
មាៃៃូវអីុម្តភរម្ៃិ ដៅដពលមាៃភេដុតាងបងាា ញថាម្ពរតតិការណ៍្នៃការខាតបងត់ដ្លបាៃដកើតដ ើងបនាទ បពី់ការទទួលសាគ ល់
ដំ្បូងដលើម្ទពយេកម្ម ដហើយការខាតបងដ់នា៉ះៃរងមាៃផលប ៉ះពាល់ដលើលំហូរសាច្ម់្បាកន់ាដពលអនា្តរបេ់ម្ទពយេកម្ម
អាច្ម្តូវបាៃបា ៃស់ាម ៃោ ងម្តរម្ម្តវូ។ 

ភេតុតាងតដ្លបញ្ញជ កថ់ាម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ដកើតមាៃៃូវអីុម្តភរម្ៃិរមួ្មាៃ៖ 
 ការលំបាកតផនកហិរញ្ញ វតាុេំខាៃ់ៗ របេ់អនកខ្ចី ឬអនកដច្ញឥណ្ទាៃ 
 ភាពម្ៃិម្បម្កតី ឬភាពយឺតោ វរបេ់អនកខ្ចី 
 ការដរៀបចំ្ឥណ្ទាៃដ ើងវញិ ៃិងបុដរម្បទាៃដ ើងវញិរបេ់ម្កុម្ហ ុៃកនុងលកខខ្ណ្ឌ តដ្លម្កុម្ហ ុៃម្ៃិម្តូវបាៃ

ពិចរណ្ត ។ 
 មាៃការបញ្ញជ កថ់ាអនកខ្ចីៃរងកេយ័ធ្ៃ 
 អវតតមាៃទីផារេកម្មនៃមូ្លបម្ត ឬ 
 ទិៃនយ័តដ្លអាច្អដងកតមាៃតដ្លទាកទ់ងដៅៃរងម្កុម្ម្ទពយេកម្ម ដូ្ច្ជាការផ្លា េ់បដូរជាអវជិជមាៃកនុងការទូទាតរ់បេ់

អនកខ្ចី ដៅកនុងម្កុម្ ឬលកខខ្ណ្ឌ ដេដ្ឋកិច្ចតដ្លទាកទ់ងជាម្យួម្កុម្អតិថិជៃតដ្លជាបេ់ងេយ័។ 
 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣៣ 



 

 

អីុម្តភរម្ៃិរបេ់ម្ទពយេកម្មម្ៃិតម្ៃហិរញ្ញ វតាុ 

កនុងការវាយតនម្ាដលើអីុម្តភរម្ៃិ ្ណ្ៈម្្បម់្្ងបាៃបា ៃស់ាម ៃេម្តុលយតដ្លអាច្ម្បមូ្លម្កវញិបាៃរបេ់ម្ទពយេកម្ម
ៃីម្យួៗ ឬឯកតាបដងកើតសាច្ម់្បាក ់ដោយតផអកដលើលំហូរសាច្ម់្បាកន់ាដពលអនា្ត ដហើយការដម្បើម្បាេ់អម្តាការម្បាកដ់ដ្ើម្បី
ដធ្ាើអបបហ្វរដលើវា។ ការបា ៃស់ាម ៃម្ៃិច្ាេ់លាេ់តដ្លទាកទ់ងៃរងការេៃមតអំពីលទធផលម្បតិបតតិការនាដពលអនា្ត ៃិង
ការកំណ្តអ់ម្តាអបបហ្វរតដ្លេម្ម្េប។ 

អាយុកាលដម្បើម្បាេ់នៃម្ទពយេកម្មតដ្លអាច្ដធ្ាើរលំេ់បាៃ 

្ណ្ៈម្្បម់្្ងដធ្ាើការម្តួតពិៃិតយដ ើងវញិដលើការបា ៃស់ាម ៃរបេ់ខ្ាួៃដៅដលើអាយុកាលដម្បើម្បាេ់នៃម្ទពយេកម្ម តដ្លអាច្ដធ្ាើ
រលំេ់បាៃនារាល់កាលបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ ដោយតផអកដលើការដម្បើម្បាេ់តដ្លបាៃរពំរងទុករបេ់ម្ទពយេកម្មដនា៉ះ។ 
ខ្. ការវៃិិច្ឆយ័្ណ្ដៃយយេំខាៃ់ៗ  

ខាងដម្កាម្ជាការវៃិិច្ឆយ័េំខាៃ់ៗ  ដម្ៅពីកតាត ទាងំឡាយតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃ (ដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញោច្ដ់ោយត កខាង
ដម្កាម្) តដ្ល        ្ណ្ៈម្្បម់្្ងបាៃដធ្ាើដ ើងកនុងដំ្ដណ្ើ រកនុងការអៃុវតតដាលៃដោបាយ្ណ្ដៃយយរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ៃិង
តដ្លមាៃផលប ៉ះពាល់ជាសារវៃតដៅដលើេម្តុលយតដ្លបាៃទទួលសាគ ល់កនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ។ 
រូបិយបណ័្ណ មុ្ខ្ងារ 
ដោយតផអកដលើខ្ារម្សារដេដ្ឋកិច្ចនៃសាា ៃភាពតដ្លទាកទ់ងជាម្យួម្កុម្ហ ុៃ ្ណ្ៈម្្បម់្្ងបាៃកំណ្តរូ់បិយបណ័្ណ មុ្ខ្ងារ
របេ់ម្កុម្ហ ុៃជាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ។ ដុ្លាា រអាម្រកិ ្ឺជារូបិយបណ័្ណ នៃបរោិកាេដេដ្ឋកិច្ចដាលតដ្លម្បតិបតតិការម្កុម្
ហ ុៃ ដហើយវាជារូបិយបណ័្ណ តដ្លមាៃឥទធពិលដៅដលើឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ ៃិងចំ្ណូ្លការម្បាក។់ 

ចំ្ណ្តយពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល 

ការវៃិិច្ឆយ័េំខាៃ់ៗ ្ឺម្តូវបាៃចូ្លរមួ្កនុងការកំណ្តេំ់វធិ្លៃធ្ៃពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ ម្កុម្ហ ុៃៃរងទទួល
សាគ ល់បំណុ្ល េម្មាបក់ាររពំរងទុកចំ្ណ្តយពៃធ ដោយតផអកដលើការបា ៃស់ាម ៃថាដតើពៃធដនា៉ះម្តូវបាៃឆាងកាតក់ារបកម្សាយ
របេ់្ណ្ៈម្្បម់្្ងដៅដលើកញ្ចបប់ងព់ៃធបទបបញ្ញតតិពៃធ។ ដទា៉ះបីជាោ ងណ្តកដ៏ោយបទបបញ្ញតតិម្យួចំ្ៃួៃមាៃការផ្លា េ់បដូរ
តាម្ដពលដវលា ដហើយការកំណ្តចុ់្ងដម្កាយដៅដលើចំ្ណ្តយពៃធតដ្លម្តវូដធ្ាើដ ើងតាម្ការម្តតួពិៃិតយ ដោយអ គ្នាយកោឋ ៃ
ពៃធោរ។ 

ដៅដពលតដ្លលទធផលពៃធបច្ចុបបៃនតដ្លបាៃបងាា ញបញ្ញា ទាងំដៃ៉ះ តដ្លមាៃភាពខុ្េាន ពីេម្តុលយតដ្លម្តូវបាៃទទួល
សាគ ល់ដំ្បូងភាពខុ្េាន ទាងំដៃ៉ះៃរងប ៉ះពាល់ដ្ល់េំវធិ្លៃធ្ៃពៃធកនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតាុតដ្លការកំណ្តម់្តូវបាៃដធ្ាើដ ើង។ 

ការទទួលសាគ ល់ពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម 

វសិាលភាពតដ្លពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្មអាច្ម្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ ្ឺតផអកដលើកាវាយតនម្ាដលើម្បូបាប លីីដតតដ្លម្បាក់
ច្ំណូ្លជាបព់ៃធ ៃរងដកើតមាៃេម្មាបទូ់ទាតជ់ាម្យួភាពខុ្េាន ជាបដណ្តដ ៉ះអាេៃនតដ្លអាច្ដ្កដច្ញបាៃ ៃិងពៃធខាតដោង
ដៅការយិបរដិច្ឆទថមីអាច្ម្តូវបាៃដម្បើម្បាេ់។ ដលើេពីដៃ៉ះដទៀតការវៃិិច្ឆយ័េំខាៃ់ៗ ម្តូវបាៃទាម្ទារឱ្យដធ្ាើដ ើងកនុងការ វាយ
តនម្ាពីផលប ៉ះពាល់ដលើតដ្ៃកំណ្តត់ផនកច្ាប ់ឬតផនកដេដ្ឋកិច្ច ឬភាពម្ៃិច្ាេ់លាេ់កនុងម្បពៃ័ធយុតាា ធិ្ការពៃធដផេងៗ។ 
 
 

៣៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧.៥. ោច់ប្បាក់កែ ងម្ៃ 

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្មាៃទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ១.៩២៨ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ឬ ៧.៨៥៥.០០០ ដរៀល នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ មាៃចំ្ៃួៃ ៥.៦០១ ដុ្លាា រអាដម្រកិ)។  

 

៧.៦. ប្បាកប់សញ្ញ ើជាមួ្យធនាោរជាតិ ម្ន កម្ព ជា (“NBC”) 

ម្បាកត់ម្កល់ជាម្យួធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជាមាៃចំ្ៃួៃ ១.៣១០ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ឬ ៥.៣៣៧.០០០ ដរៀល (ឆ្ន ំ
២០២០៖ មាៃចំ្ៃួៃ ១.២៣៥ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ឬ ៤.៩៩៦.០០០ ដរៀល) ទទលួបាៃអម្តាការម្បាកម់្បចឆំ្ន ជំា
ម្ធ្យម្ ០,០០៥% ៃិង ០,០០៦%។ ច្ំណូ្លការម្បាកេ់រុបតដ្លទទួលបាៃេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចបន់ថៃទី៣១ 
តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ មាៃទរកម្បាកេ់រុបចំ្ៃួៃ ៧៥ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ៃិង ឆ្ន ២ំ០២០ មាៃទរកម្បាកេ់រុបចំ្ៃួៃ ៤២៦ 
ដុ្លាា រអាដម្រកិដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញដៅកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់ ១៨។ 

៧.៧. ប្បាក់បសញ្ញ ើជាម្យួធនាោរសនសងៗ 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

្ណ្ៃីច្រៃត៖     

បាៃកំណ្តជ់ាម្បាកដុ់្លាា រអាដម្រកិ ១៧៦.២៨២ ៧១៨.១៧៣ ២៧៧.០៩៧ ១.១២០.៨៥៧ 

បាៃកំណ្តជ់ាតខ្មរដរៀល ២.១១០ ៨.៥៩៦ ៩.០៩៧ ៣៦.៧៩៧ 

 ១៧៨.៣៩២ ៧២៦.៧៦៩ ២៨៦.១៩៤ ១.១៥៧.៦៥៤ 

េំវធិ្លៃធ្ៃតាម្បទបបញ្ញតតិដលើម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួ 
ធ្នាារដផេងៗ (១.៧៨៤) (៧.២៦៨) (២.៨៦២) (១១.៥៧៦) 

 ១៧៦.៦០៨ ៧១៩.៥០១ ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣៥ 



 

 

៧.៨. ប្បាក់និងោច់ប្បាក់សម្មូ្ល 
កនុងដាលបំណ្ងេម្មាបដ់រៀបចំ្របាយការណ៍្លំហូរសាច្ម់្បាករ់បេ់ម្កុម្ហ ុៃេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចបន់ថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ តារាងខាងដម្កាម្ម្តវូបាៃកំណ្តជ់ាេម្តុលយសាច្ម់្បាក ់  

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ ១.៩២៨ ៧.៨៥៥ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា ១.៣១០ ៥.៣៣៧ ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ ១៧៨.៣៩២ ៧២៦.៧៦៩ ២៨៦.១៩៤ ១.១៥៧.៦៥៤ 

 ១៨១.៦៣០ ៧៣៩.៩៦១ ២៩៣.០៣០ ១.១៨៥.៣០៦ 

  

 ៧.៩. ឥណទាននដលៃ់លអ់តិថិជន-ស ទធ 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ពាណិ្ជជកម្ម     

ឥណ្ទាៃដ្ហោឋ ៃ ២.១៨០.១៩២ ៨.៨៨២.១០២ ១.៥៨៨.៥៦៣ ៦.៤២៥.៧៣៧ 

ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង ២៥០.៦០០ ១.០២០.៩៤៤ ៣៧០.៧៦៥ ១.៤៩៩.៧៤៤ 

ឥណ្ទាៃោៃជំៃិ៉ះ ២៣.០២៣ ៩៣.៧៩៧ - - 

 ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

ដ្កេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃអាម្កក ់
ៃិងជាបេ់ងេយ័ (៧.១៥៩) (២៩.១៦៦) (៩.១១៤) (៣៦.៨៦៥) 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ – េុទធ ២.៤៤៦.៦៥៦ ៩.៩៦៧.៦៧៧ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ 

 

 

 

 

៣៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

បតម្ម្បម្មួ្លនៃេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃអាម្កក ់ៃិងជាបេ់ងេយ័មាៃបងាា ញដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

នានថៃទី១ តខ្ម្ករា ៩.១១៤ ៣៦.៨៦៥ - - 

(កតម់្តាបស្រញ្ញច េ)/ដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃកនុងការយិបរដិច្ឆទ (១.៩៥៥) (៧.៩៥៣) ៩.១១៤ ៣៧.១៥៨ 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - ២៥៤ - (២៩៣) 

នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៧.១៥៩ ២៩.១៦៦ ៩.១១៤ ៣៦.៨៦៥ 

 
ឥណ្ទាៃដុ្លដៅឱ្យអតិថិជៃ ្ឺម្តូវបាៃវភិា្ដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

តាម្កាលកំណ្ត៖់     

កនុងអំ ុងដពល ១ឆ្ន  ំ - - - - 

ចបពី់ ១ឆ្ន ដំៅ ៥ឆ្ន  ំ ៧៦.៦៨៦ ៣១២.៤១៩ ៧១.៩០៧ ២៩០.៨៦៤ 

ដលើេពី ៥ឆ្ន  ំ ២.៣៧៧.១២៩ ៩.៦៨៤.៤២៤ ១.៨៨៧.៤២១ ៧.៦៣៤.៦១៧ 

 ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

     

តាម្របិូយបណ័្ណ ៖     

ដុ្លាា រអាដម្រកិ ២.៤០៨.៧៤៤ ៩.៨១៣.២២៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

តខ្មរដរៀល ៤៥.០៧១ ១៨៣.៦២០ - - 

 ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

 

 

 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣៧ 



 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

តាម្វេ័ិយដេដ្ឋកិច្ច៖     

ដេវាកម្ម ៥០៤.៩៥១ ២.០៥៧.១៧០ ៤២១.៥៤១ ១.៧០៥.១៣៣ 

ពាណិ្ជជកម្ម ៣១៤.០៤១ ១.២៧៩.៤០៣ ២២៨.៧៣៦ ៩២៥.២៣៧ 

ម្ រ្៉ះសាា ៃហិរញ្ញ វតាុ ២៣៨.១២៧ ៩៧០.១២៩ ២៤២.២៥៩ ៩៧៩.៩៣៨ 

េំណ្ង ់ ១១៣.៨៣៤ ៤៦៣.៧៦០ ៧៤.០៥៣ ២៩៩.៥៤៤ 

កេិកម្ម ១០៩.១៦៦ ៤៤៤.៧៤២ ១១៩.៥៥៧ ៤៨៣.៦០៨ 

វេ័ិយដផេងៗ ១.១៧៣.៦៩៦ ៤.៧៨១.៦៣៩ ៨៧៣.១៨២ ៣.៥៣២.០២១ 

 ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

តាម្ៃិវាេៃភាព៖     

ៃិវាេៃជៃ ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

     

តាម្ទំនាកទំ់ៃង៖     

អតិថិជៃខាងដម្ៅ ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

តាម្អម្តាការម្បាក ់(កនុងម្យួឆ្ន )ំ៖    

ឥណ្ទាៃទិញផទ៉ះ ៨% - ១២% ៨% - ១២% 

ឥណ្ទាៃរយៈដពលតវង ៩% - ១១% ៩% - ១១% 

ឥណ្ទាៃោៃយៃត                                           ១០%  

 

តាម្លទធផល៖     

េតងោ់រឥណ្ទាៃ     

មាៃម្ទពយធ្លនា ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

៣៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧.១០. ប្បាក់បសញ្ញ ើតាម្បទបញ្ញតត ិ

ដម្កាម្ម្បកាេរបេ់ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជាដលខ្ ធ្៧-០១-១៣៦ ចុ្៉ះនថៃទី១៥ តខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០០១ ម្ រ្៉ះសាា ៃម្មី្កូហិរញ្ញ វតាុ
តម្ម្ូវឱ្យតម្កល់ម្បាកត់ាម្បទបបញ្ញតតិដេមើៃរង ៥% នៃដដ្ើម្ទុៃចុ្៉ះបញ្ជ ីរបេ់ខ្ាួៃជាម្យួធ្នាារជាតិ នៃកម្ពុជា។ ម្បាកត់ម្កល់
ដៃ៉ះម្ៃិទទួលបាៃអម្តាការម្បាក ់ៃិងម្ៃិេម្មាបដ់ម្បើម្បាេ់កនុងេកម្មភាពម្បតិបតតិការម្បចនំថៃដ ើយ ប ុតៃតដ្កម្កវញិបាៃ
ដៅតដ្លម្កុម្ហ ុៃេម័ម្្ចិ្តតបញ្ចបម់្បតិបតតិការអាជីវកម្មរបេ់ខ្ាួៃដៅកនុងម្បដទេកម្ពុជា។ 

នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតតិតដ្លមាៃជាម្យួធ្នាារជាតិ នៃកម្ពុជាមាៃ
េម្តុលយចំ្ៃៃួ ១៥០.០០០ ដុ្លាា រអាដម្រកិេម្មាបទ់ាងំពីរឆ្ន ។ំ 

៧.១១. ប្ទពយសម្បតតិ និងឧបករណ៍បរកិាេ រ 

  ការតកលម្អអារ 

បរកិាខ រការោិល័យ 
ដម្្ឿងេងាា រ រម្ ៃងិ

ដម្្ឿងបពំាក ់ បរកិាខ រកុពំយូទរ័ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

    
(កណំ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

េម្តុលយដោងដុ្ល      

េម្តុលយនានថៃទ១ី តខ្ម្ករា ឆ្ន ំ
២០២១ ២៥.៦៣៩ ១២.៦០២ ១៦.២៦៣ ៥៤.៥០៤ ២២០.៤៦៩ 

ទិញបតៃាម្ - ៣៨៨ - ៣៨៨ ១.៥៧៨ 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - ១.៥៨៣ 

េម្តុលយនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ២៥.៦៣៩ ១២.៩៩០ ១៦.២៦៣ ៥៤.៨៩២ ២២៣.៦៣០ 

      

រលំេ់បងគរ      

េម្តុលយនានថៃទ១ី តខ្ម្ករា ឆ្ន ំ
២០២១ (៩.៣១១) (៤.៧៤០) (១០.៥២២) (២៤.៥៧៣) (៩៩.៣៩៨) 

ច្ំណ្តយកនុងការយិបរដិច្ឆទ (៥.១២៤) (៣.២៤៣) (៥.០៧៧) (១៣.៤៤៤) (៥៤.៦៩០) 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - (៧៩៣) 

េម្តុលយនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ (១៤.៤៣៥) (៧.៩៨៣) (១៥.៥៩៩) (៣៨.០១៧) (១៥៤.៨៨១) 

េម្តុលយដោងនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ ១១.២០៤ ៥.០០៧ ៦៦៤ ១៦.៨៧៥ ៦៨.៧៤៩ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣៩ 



 

 

 ការតកលម្អអារ 

បរកិាខ រការោិល័យ 
ដម្្ឿងេងាា រ រម្ ៃងិ

ដម្្ឿងបំពាក ់ បរកិាខ រកុពំយូទរ័ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

    
(កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

េម្តុលយដោងដុ្ល      

េម្តុលយនានថៃទ១ី តខ្ម្ករា ឆ្ន ំ
២០២០ ២៥.៦៣៩ ១០.៦៥២ ៨.០៩៩ ៤៤.៣៩០ ១៨០.៨៨៩ 

ទិញបតៃាម្ - ១.៩៥០ ៨.១៦៤ ១០.១១៤ ៤១.២៣៥ 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - (១.៦៥៥) 

េម្តុលយនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០ ២៥.៦៣៩ ១២.៦០២ ១៦.២៦៣ ៥៤.៥០៤ ២២០.៤៦៩ 

      

រលំេ់បងគរ      

េម្តុលយនានថៃទ១ី តខ្ម្ករា ឆ្ន ំ
២០២០ (៤.១៧២) (១.៦៧០) (៣.០៤៧) (៨.៨៨៩) (៣៦.២២២) 

ច្ំណ្តយកនុងការយិបរដិច្ឆទ (៥.១៣៩) (៣.០៧០) (៧.៤៧៥) (១៥.៦៨៤) (៦៣.៩៤៤) 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - ៧៦៨ 

េម្តុលយនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០ (៩.៣១១) (៤.៧៤០) (១០.៥២២) (២៤.៥៧៣) (៩៩.៣៩៨) 

េម្តុលយដោងនានថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ១៦.៣២៨ ៧.៨៦២ ៥.៧៤១ ២៩.៩៣១ ១២១.០៧១ 

្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ាាម ៃការច្ងអុលបងាា ញថាមាៃការខាតបងដ់លើអីុម្តភរម្ៃិបាៃដកើតដ ើងនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ ដទ។ 

 

 

 

 

 

 

៤០ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧.១២. ប្ទពយសកម្មអរបូ៊ី 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

េម្តុលយដោងដុ្ល     

េម្តុលយនានថៃទី១ តខ្ម្ករា ៥៧.២០០ ២៣១.៣៧៤ - - 

ទិញបតៃាម្ - - ៣១.៣៥០ ១២៧.៨១៤ 

បុដរម្បទាៃតដ្លបាៃដធ្ាើចំ្ណ្តតដ់ ើងវញិ - - ២៥.៨៥០ ១០៥.៣៩០ 
លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - ១.៦៥៩ - (១.៨៣០) 

េម្តុលយនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៥៧.២០០ ២៣៣.០៣៣ ៥៧.២០០ ២៣១.៣៧៤ 

     

រលំេ់បងគរ     

េម្តុលយនានថៃទី១ តខ្ម្ករា (៩.៨៦៤) (៣៩.៩០០) - - 

ចំ្ណ្តយកនុងការយិបរដិច្ឆទ (១១.៤២៨) (៤៦.៤៨៩) (៩.៨៦៤) (៤០.២១៦) 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - (៣៥៥) - ៣១៦ 

េម្តុលយនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ (២១.២៩២) (៨៦.៧៤៤) (៩.៨៦៤) (៣៩.៩០០) 

េម្តុលយដោងនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ 
៣៥.៩០៨ ១៤៦.២៨៩ ៤៧.៣៣៦ ១៩១.៤៧៤ 

 
៧.១៣. ប្ទពយសកម្មសនសងៗ 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ម្បាកត់ម្កល់ដលើការជលួ ១៣.៦៦២ ៥៥.៦៥៩ ១៣.០៣៩ ៥២.៧៤៣ 

ចំ្ណ្តយបងមុ់្ៃ ៥.៦៧៩ ២៣.១៣៦ ៤.៦១៤ ១៨.៦៦៤ 

េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់ ៤៧៥ ១.៩៣៥ ៧៨៧ ៣.១៨៣ 

ដផេងៗ ១.២៥០ ៥.០៩៣ ១.៨៧៣ ៧.៥៧៥ 

 ២១.០៦៦ ៨៥.៨២៣ ២០.៣១៣ ៨២.១៦៥ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤១ 



 

 

៧.១៤. គណន៊ីពាណិជជ នងិគណន៊ីប្តូវសងសនសងៗ 
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

្ណ្ៃីពាណិ្ជជម្តូវេង ៣.៧៤៣ ១៥.២៤៩ ១៥.២១១ ៦១.៥២៨ 

្ណ្ៃីបងគរ ៦.៩១៩ ២៨.១៨៨ ១៣.១៣១ ៥៣.១១៥ 

ពៃធកាតទុ់កតដ្លម្តូវបង ់ ១.៥៤៩ ៦.៣១២ ២.៧២៧ ១១.០៣១ 

 ១២.២១១ ៤៩.៧៤៩ ៣១.០៦៩ ១២៥.៦៧៤ 

 
៧.១៥. ពនធសលើប្បាក់ចំណូល 
(ក). ចំ្ណ្តយពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល 
ដោយអៃុដលាម្តាម្បទបបញ្ញតតិពៃធរបេ់ម្បដទេកម្ពុជា ម្កុម្ហ ុៃមាៃកាតពាកិច្ចបងព់ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល កនុងអម្តា 
២០% នៃម្បាកច់្ណូំ្លជាបព់ៃធ ឬពៃធអបបបរមាកនុងអម្តា ១% នៃផលរបរម្បចឆំ្ន  ំរមួ្ម្បដភទពៃធទាងំអេ់ ដលើកតលង
អាករដលើតនម្ាបតៃាម្ ដោយយកៃូវតនម្ាម្យួណ្តតដ្លខ្ពេ់ជាង។ 

លិខិ្តម្បកាេពៃធរបេ់ម្កុម្ហ ុៃម្តវូឆាងកាតក់ារម្តតួពិៃិតយដោយអ គ្នាយកោឋ ៃពៃធោរ (“GDT”) ។ ដោយសារតតការ
អៃុវតតច្ាបព់ៃធ ៃិងបទបបញ្ញតតិដលើម្បតិបតតិការជាដម្ច្ើៃម្បដភទតដ្លមាៃការបងាា ញពីចំ្ៃួៃខុ្េាន ៗដៅកនុងរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ អាច្ម្តូវបាៃផ្លា េ់បតូរដៅដពលដម្កាយតាម្ការកំណ្តចុ់្ងដម្កាយដោយអ គ្នាយកោឋ ៃពៃធោរ។ 

ចំ្ណ្តយពៃធរបេ់ម្កុម្ហ ុៃរមួ្មាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

     

ចំ្ណ្តយពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លបច្ចុបបៃន ២.៤១១ ៩.៨០៨ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ 

ចំ្ណ្តយ/(អតាម្បដោជៃ)៍ពៃធពៃារ ៧.៦៥៣ ៣១.១៣២ (១៥.២១៦) (៦២.០៣៧) 

 ១០.០៦៤ ៤០.៩៤០ (១៣.៥១៣) (៥៥.០៩៣) 

 
(ខ្). ការដផទៀងផ្លទ តរ់វាង្ណ្ៃីចំ្ដណ្ញមុ្ៃបងព់ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល ៃិងម្បាកចំ់្ណូ្លជាបព់ៃធតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុក 
ការដផទៀងផ្លទ តរ់វាង្ណ្ៃីចំ្ដណ្ញមុ្ៃបងដ់លើម្បាកចំ់្ណូ្ល ៃិងម្បាកចំ់្ណូ្លជាបព់ៃធតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុកេម្មាប់
ការយិបរដិច្ឆទ បញ្ចបន់ថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ មាៃបងាា ញដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

៤២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

 

 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ខាតមុ្ៃបងព់ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល ២៦.៤៦១ ១០៧.៦៤៤ (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៧) 

ពៃធម្ៃិអាច្កាតដ់ចលបាៃ ៦១២ ២.៤៩០ ៦៣ ២៥៧ 

ចំ្ណ្តយការម្បាកម់្ៃិអាច្កាតក់ងបាៃ - - ១.៩៥៣ ៧.៩៦២ 

ចំ្ណ្តយម្ៃិអាច្កាតក់ងបាៃ ១៧៦ ៧១៦ ៨៩០ ៣.៦២៩ 

ភាពខុ្េាន រវាង្ណ្ៃីពៃធ ៃិង្ណ្ៃីចំ្ណូ្ល៖     

េំវធិ្លៃធ្ៃដលើការខាតបងឥ់ណ្ទាៃ (៣.០៣៣) (១២.៣៣៨) ១០.២៨២ ៤១.៩២០ 

ចំ្ណ្តយរលំេ់ ១០.៨៥៦ ៤៤.១៦២ ៧.១២០ ២៩.០២៩ 

ចំ្ដណ្ញពីការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេម្ៃិបាៃទទលួសាគ ល់ (៥៦៨) (២.៣១១) - - 

ពៃធខាតដោងតដ្លបាៃដម្បើម្បាេ់ (៣៤.៥០៤) (១៤០.៣៦៣) - - 

ម្បាកចំ់្ណូ្លជាបព់ៃធេរបុ - - (៥០.១៦៧) (២០៤.៥៣០) 

ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លកនុងអម្តា ២០% (ក) - - (១០.០៣៣) (៤០.៩០៦) 

ពៃធអបបបរមាកនុងអម្តា ១% នៃម្បាកចំ់្ណូ្ល (ខ្) ២.៤១១ ៩.៨០៨ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ 

ចំ្ណ្តយពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លបច្ចុបបៃនតដ្លបាៃ 
បា ៃស់ាម ៃទុក (តនម្ាខ្ពេ់ជាងរវាង ក ឬខ្) ២.៤១១ ៩.៨០៨ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ 

  (ខ្). ការដផទៀងផ្លទ តរ់វាងខាតមុ្ៃបងព់ៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្ល ៃិងពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លតដ្លបាៃបា ៃស់ាម ៃទុក 
ម្បពៃ័ធពៃធោរដៅម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជា មាៃេភាពថមីដហើយម្តវូបាៃតបងតច្កជាដម្ច្ើៃម្បដភទ ៃិងបទបញ្ញតតិមាៃការ
ផ្លា េ់បតូរញរកញាបត់ដ្លជាធ្ម្មតាពំុមាៃភាពច្ាេ់លាេ់ មាៃភាពផទុយាន  ៃិងពរងតផអកនៃការបកម្សាយ។ ជាញរកញាប ់
ការបកម្សាយខុ្េាន ៗជាដម្ច្ើៃដៅដកើតមាៃដនា៉ះដ ើងកនុងចំ្ដណ្តម្អាជ្ាធ្រពៃធោរ ៃិងយុតាា ធិ្ការ។ ពៃធោរ ្ឺជាកម្ម
វតាុនៃការពិៃិតយដ ើងវញិ ៃិងការេដងកតដោយភាន កង់ារពៃធោរដផេងៗជាដម្ច្ើៃ តដ្លមាៃេម្តាកិច្ចកនុងការផ្លកពិៃយ័
ធ្ៃៃធ់្ៃរ ៃិងពិៃយ័ដលើការម្បាក។់ 

កតាត ទាងំដៃ៉ះដហើយតដ្លអាច្ដធ្ាើឱ្យមាៃហ្វៃិភយ័ពៃធោរដៅកនុង ម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកម្ពុជាខាា ងំជាងម្បដទេដ្នទដទៀត។ ្
ណ្ៈម្្បម់្្ងមាៃការដជឿជាកថ់ា ខ្ាួៃបាៃដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃបំណុ្លពៃធម្្បម់្ាៃដ់ោយតផអកដលើការបកម្សាយបទបបញ្ញតតិ
ពៃធរបេ់ខ្ាួៃ។ ដទា៉ះបីោ ងដៃ៉ះកដី េម្តាកិច្ចពៃធពាកព់ៃ័ធអាច្ការបកម្សាយខុ្េៗាន  ដហើយអាច្ដធ្ាើឱ្យមាៃផលប ៉ះពាល់
ជាសារវៃតចបត់ាងំពីដពលតដ្លម្កុម្ហ ុៃចបដ់ផដើម្ម្បតិបតតិការអាជីវកម្ម។ 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤៣ 



 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

នានថៃទី១ តខ្ម្ករា ៤ ១៦ ៤៩៩ ២.០៣៣ 

ចំ្ណ្តយកនុងការយិបរដិច្ឆទ ២.៤១១ ៩.៨០៨ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ 

ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លបាៃបង ់ (២.៤០៩) (៩.៨០០) (២.១៩៨) (៨.៩៦១) 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - 

នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៦ ២៤ ៤ ១៦ 

 

ម្បពៃ័ធពៃធោរដៅកម្ពុជា ្ឺដៅថមី ៃិងកំណ្តដ់ោយពៃធជាដម្ច្ើៃ។ ច្ាបជ់ាញរកញាបម់ាៃការផ្លា េ់បតូរ ដហើយម្ៃិេូវ
ច្ាេ់លាេ់ ៃិងអាម្េ័យដលើការបកម្សាយ។ ជាញរកញាបក់ារបកម្សាយដផេងាន ដកើតមាៃកនុងចំ្ដណ្តម្អាជ្ាធ្រ
ពៃធោរៃិងកនុងតដ្ៃយុតាត ធិ្ការជាដម្ច្ើៃ។ ពៃធ ្ឺម្តវូការម្តតួពិៃិតយៃិងដេុើបអដងកតដោយអាជ្ាធ្រជាដម្ច្ើៃ តដ្លម្េប
តាម្ច្ាបក់នុងការោកពិ់ៃយ័ដ្ធ៏្ៃៃធ់្ៃរ ទណ្ឌ កម្ម ៃិងពិៃយ័ការម្បាក ់។ កតាត ខាងដលើដៃ៉ះអាច្បដងកើតហ្វៃិភយ័ពៃធដៅ
កម្ពុជា ដម្ច្ើៃជាងដៅម្បដទេដ្នទដទៀត។  

្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ាបំណុ្លពៃធម្តូវបាៃផតល់ម្្បម់្ាៃ ់ ដោយតផអកដលើការបកម្សាយនៃច្ាបព់ៃធ។ ដទា៉ះជា
ោ ងណ្ត អាជ្ាធ្រពាកព់ៃ័ធអាច្មាៃការបកម្សាយដផេងាន  ដហើយការប ៉ះពាល់អាច្ធ្ៃៃធ់្ៃរ អាច្មាៃតាងំពីការចប់
ដផដើម្ដំ្ដណ្ើ រការម្កុម្ហ ុៃ។ 

(្). បណុំ្លពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លបច្ចុបបៃន 
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

នានថៃទី១ តខ្ម្ករា ៤ ១៦ ៤៩៩ ២.០៣៣ 

ចំ្ណ្តយកនុងការយិបរដិច្ឆទ ២.៤១១ ៩.៨០៨ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ 

ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លបាៃបង ់ (២.៤០៩) (៩.៨០០) (២.១៩៨) (៨.៩៦១) 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - 

នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៦ ២៤ ៤ ១៦ 

 

 

 

៤៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

( ). ពៃធពៃារម្ទពយេកម្ម 

បតម្ម្បម្មួ្លពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្មរបេ់ម្កុម្ហ ុៃមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

នានថៃទី១ តខ្ម្ករា ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ ២០.៨៧៦ ៨៥.០៦៨ 

(ថយចុ្៉ះ)/ដកើៃដ ើងនៃពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្ម (៧.៦៥៣) (៣១.១៣២) ១៥.២១៦ ៦២.០៣៧ 

លដម្អៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - ១.០០០ - (១.១១៣) 

នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ២៨.៤៣៩ ១១៥.៨៦០ ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ 

ការបំតបកម្ទពយេម្បតតិពៃធពៃារបេ់ម្កុម្ហ ុៃ - េុទធមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្ៈ 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ការខាតបងអ់ាជីវកម្មតដ្លម្ៃិបាៃបា ៃស់ាម ៃទុក ២៣.៧៦០ ៩៦.៧៩៨ ៣០.៦៦១ ១២៤.០២៤ 

េំវធិ្លៃធ្ៃដលើការខាតបងឥ់ណ្ទាៃ ១.៧៨៨ ៧.២៨៤ ២.៣៩៥ ៩.៦៨៨ 

ចំ្ណ្តយរលំេ់ ៣.០០៥ ១២.២៤២ ៨៣៤ ៣.៣៧៤ 

ចំ្ដណ្ញពីការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេម្ៃិបាៃទទលួសាគ ល់ (១១៤) (៤៦៤)   

ពៃធដលើម្បាកចំ់្ណូ្លអបបបរមាតដ្លដលើេ - - ២.២០២ ៨.៩០៦ 

 ២៨.៤៣៩ ១១៥.៨៦០ ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ 

 
្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ាពៃធពៃារដលើម្ទពយេកម្មអាច្ម្តូវបាៃដម្បើម្បាេ់ដោយតផអកដលើការវាយតនម្ា ដលើម្បូបាប លីី
ដតតដ្លបងាា ញថាម្បាកចំ់្ណូ្លជាបព់ៃធនាដពលអនា្តបាៃដកើតមាៃេម្មាបក់ាតក់ងជាម្យួភាពខុ្េាន ជា
បដណ្តដ ៉ះអាេៃនតដ្លអាច្ដ្កដច្ញបាៃ ៃិងពៃធខាតដោងដៅការយិបរដិច្ឆទថមីអាច្ម្តវូបាៃដម្បើម្បាេ់។ 
(ង) ពៃធខាតបងដ់ោងដៅម្ខុ្ 
ពៃធខាតអាច្ម្តូវបាៃដោងដៅម្ុខ្ ៃិងដកើតមាៃេម្មាបក់ាតក់ងជាម្យួម្បាកចំ់្ដណ្ញជាបព់ៃធនៃឆ្ន បំៃតបនាទ ប ់។ 
ដដ្ើម្បឱី្យពៃធខាតអាច្ដោងដៅការយិបរដិច្ឆទថមីកនុងកាលបរដិច្ឆទ ៥ឆ្ន ជំាបា់ន  ៃិងម្តវូបាៃដម្បើម្បាេ់េម្មាបក់ាតក់ង
ជាម្យួម្បាកចំ់្ដណ្ញជាបព់ៃធកនុងឆ្ន បំៃតបនាទ ប ់ម្តូវបាៃបំដពញតាម្លកខខ្ណ្ឌ ដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤៥ 



 

 

 បៃតៃិរៃតរភាពេកម្មភាពអាជីវកម្មរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ៃិង 
 ាម ៃការវាយតនម្ាពៃធជាឯកដតាភា្ីដលើការខាតបងព់ៃធម្តវូបាៃដធ្ាើដ ើងដោយ GDT។ 

ពៃធខាតជាកម្មវតាុតដ្លម្តវូវាយតនម្ាដោយ GDT ដហើយអាច្ៃរងម្ៃិម្តូវបាៃដម្បើម្បាេ់ដ ើយ ម្បេិៃដបើលកខខ្ណ្ឌ ណ្ត
ម្យួកនុងចំ្ដណ្តម្លកខខ្ណ្ឌ ខាងដលើម្ៃិម្តូវបាៃបំដពញ។ 
ពត័ម៌ាៃលម្អតិអំពីពៃធខាតដោងរបេ់ម្កុម្ហ ុៃមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

កាលបរដិច្ឆទចប់
ដផដើម្ 

អាច្ដម្បើម្បាេ់
បាៃរហូតដ្ល់ 

េម្តុលយពៃធ
ខាតតដ្លបាៃ
បា ៃស់ាម ៃទុក 

បាៃដម្បើម្បាេ់កនុងអំ ុង
ការយិបរដិច្ឆទ 

បាៃដម្បើម្បាេ់រហូតដ្ល់  
នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

  ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

    (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០២៤ (១០៣.១៤១) ៣៤.៥០៤ (៦៨.៦៣៧) (២៧៩.៦២៧) 

ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០២៥ (៥០.១៦៧) - (៥០.១៦៧) (២០៤.៥៣១) 

 

៧.១៦. សៃើម្ទ ន 

ច្ំៃួៃហ ុៃេរបុតដ្លបាៃអៃុម្ត័ឱ្យដច្ញផាយមាៃ១.០០០.០០០ហ ុៃជាម្យួតនម្ាចរ រក ៣ដុ្លាា រអាដម្រកិឬ១២.០០០ 
ដរៀលកនុងម្យួហ ុៃ។ ភា្ហ ុៃធ្ម្មតាម្តូវបាៃដច្ញផាយ ៃិងទូទាតរ់ចួ្រាល់។ 

ពត័ម៌ាៃលម្អតិនៃការកាៃក់ាបភ់ា្ហ ុៃមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 នថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

       

 % នៃកម្មេិទធ ិ ច្ៃំៃួហ ុៃ េម្តុលយ % នៃកម្មេិទធ ិ ច្ំៃៃួហ ុៃ េម្តុលយ 

ដលាក Lee Kok Heng 
Jeremiah ៦៦% ៦៦០.០០០ 

ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

១.៩៨០.០០០ ៦៦% ៦៦០.០០០ 

ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

១.៩៨០.០០០ 

ដលាកម្េី ហុងី ដសាភណ័្ឌ  ៣៤% ៣៤០.០០០ ១.០២០.០០០ ៣៤% ៣៤០.០០០ ១.០២០.០០០ 

 ១០០% ១.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ១០០% ១.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ 

េម្មូ្លជាពាៃដ់រៀល       

(កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២)   ១២.០០០.០០០   ១២.០០០.០០០ 

 

 

 

៤៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

៧.១៧. ទ នបប្មុ្ងតាម្បទបញ្ញញ តត ិ

េំវធិ្លៃធ្ៃតាម្បទបបញ្ញតតិ បាៃតម្មូ្វដោយធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ មាៃេម្តុលយចំ្ៃួៃ 
២៤.៦០៤ ដុ្លាា រអាដម្រកិ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១៩.៦៣៨ ដុ្លាា រអាដម្រកិ) តដ្លជាេម្តុលយតដ្លខ្ពេ់ជាងេំវធិ្លៃធ្ៃ
តដ្លបាៃកណំ្តត់ាម្េតងោ់រ CIFRS for SMEs តដ្លមាៃទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ៧.១៥៩ ដុ្លាា រអាដម្រកិ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ 
៩.១១៤ ដុ្លាា រអាដម្រកិ)។ ដោយអៃុដលាម្តាម្ម្បកាេដលខ្ ៧-០១៧-៣៤៤ មាម្តា ៧៣ (ខ្) មាៃទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ 
១៧.៤៤៥ ដុ្លាា រអាដម្រកិ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១០.៥២៤ ដុ្លាា រអាដម្រកិ) ម្តូវបាៃដផទរពីេម្តុលយចុ្ងម្ានៃ្ណ្ៃីខាត
បងគរដៅ្ណ្ៃីទុៃបម្មុ្ងតាម្បទបបញ្ញតតិ។ 

៧.១៨. ចំណូលការប្បាក ់

 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ ២២៩.៩៥៧ ៩៣៥.៤៦៥ ៨២.៣២៩ ៣៣៥.៦៥៥ 

េម្តុលយម្តូវទទលួពីភា្ីពាកព់ៃ័ធ ៣.០០៨ ១២.២៣៧ ៧១.០១៧ ២៨៩.៥៣៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើ ៃិងម្បាកត់ម្កល់ជាម្យួធ្នាារ ៧៥ ៣០៥ ៤២៦ ១.៧៣៧ 

 ២៣៣.០៤០ ៩៤៨.០០៧ ១៥៣.៧៧២ ៦២៦.៩២៨ 

 
៧.១៩. ចំណូលសនសងៗ 

 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ចំ្ណូ្លដេវា ៃិងកនម្ម្ដជើងសារ ៨.០៩៦ ៣២.៩៣៥ ១៦.៩៥៤ ៦៩.១២១ 

ចំ្ដណ្ញពីការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេម្ៃិ 

បាៃទទលួសាគ ល់ ៥៦៨ ២.៣១១ 
- - 

ចំ្ណូ្លដផេងៗ ៦២៣ ២.៥៣៤ ៥៩៥ ២.៤២៦ 

 ៩.២៨៧ ៣៧.៧៨០ ១៧.៥៤៩ ៧១.៥៤៧ 

 
 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤៧ 



 

 

៧.២០. ចំណាយទសូៅ និងចំណាយរៃាបាល 
 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ម្បាកដ់បៀវតេ ១៣១.៧៨២ ៥៣៦.០៨៩ ១២៩.៥៤៥ ៥២៨.១៥៥ 

ការជលួ ៣០.៦២៥ ១២៤.៥៨៣ ៣០.៦២៥ ១២៤.៨៥៨ 

រលំេ់ដលើម្ទពយេកម្មរូបី ១៣.៤៤៤ ៥៤.៦៩០ ១៥.៦៨៤ ៦៣.៩៤៤ 

រលំេ់ដលើម្ទពយេកម្មអរូបី ១១.៤២៨ ៤៦.៤៨៩ ៩.៨៦៤ ៤០.២១៦ 

ការជេួជុល ៃិងតថទា ំ ៩.៧១៥ ៣៩.៥២១ ៣.៧៩០ ១៥.៤៥២ 

ដេវាវជិាជ ជីវៈ ៦.៧៩៥ ២៧.៦៤២ ១៧.២៩៤ ៧០.៥០៨ 

ដេវាដេនើេំុអាជ្ាបណ័្ណ  ៤.៩១៦ ១៩.៩៩៨ ៦.១៣៩ ២៥.០២៩ 

ទរកដភាើង ៣.៩៤៨ ១៦.០៦០ ៣.៤៥៣ ១៤.០៧៨ 

ដេវាទំនាកទំ់ៃង ១.៧៨៩ ៧.២៧៨ ១.៧០៦ ៦.៩៥៥ 

េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់ ១.៦៥៧ ៦.៧៤១ ៦.៨៩៦ ២៨.១១៥ 

ចំ្ណ្តយម្ៃិអាច្ចតទុ់កជាម្ទពយេកម្ម ២៩៥ ១.២០០ ១.០៥៨ ៤.៣១៣ 

ចំ្ណ្តយទីផារ ៃិងផាយពាណិ្ជជកម្ម  ២៨២ ១.១៤៧ ៤២៧ ១.៧៤១ 

ការដធ្ាើដំ្ដណ្ើ រ ៣ ១២ ២៩ ១១៨ 

ចំ្ណ្តយដផេងៗ ២.២២០ ៩.០៣១ ២.១៦៦ ៨.៨៣០ 

 ២១៨.៨៩៩ ៨៩០.៤៨១ ២២៨.៦៧៦ ៩៣២.៣១២ 

 
៧.២១. ចំណាយសនសង 

 េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់ េម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចប ់

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ចំ្ណ្តយការម្បាក ់ - - ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ 

ខាតពីការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេម្ៃិបាៃទទលួសាគ ល- - ៤៥៩ ១.៨៧១ 

៤៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

 - - ២.៨៣៨ ១១.៥៧០ 

 
៧.២២. ភតិសនា 
ម្កុម្ហ ុៃបាៃចុ្៉ះហតាដលខាដលើកិច្ចេៃាភតិេៃាជាម្យួភា្ីទីបីដៅនថៃទី១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ េម្មាបក់ារដម្បើម្បាេ់ជា
ការោិល័យរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ ភតិេៃាជួលម្តវូបាៃច្ចរេម្មាបរ់យៈដពល ៥ឆ្ន ជំាម្យួការទូទាតម់្បចតំខ្ ២.៥០០ ដុ្លាា រអា
ដម្រកិ ម្ៃិ្ិតបញ្ចូលពៃធកាតទុ់ក។ ម្កុម្ហ ុៃម្ៃិមាៃជដម្ម្ើេកនុងការទិញដី្តដ្លបាៃជួលនាកាលបរដិច្ឆទផុតកំណ្តន់ៃការជួល
ដ ើយ។ 
 
ចំ្ណ្តយដលើការជួលម្តូវបាៃ្ិតកនុងម្បតិបតតិការតដ្លទាកទ់ងៃរងកិច្ចេៃាភតិេៃាកនុងចំ្ៃួៃទរកម្បាក ់៣០.៧២៥ ដុ្លាា រ 
អាដម្រកិទាងំកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ ដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់ ២០។ 
 
ម្បាកត់ម្កល់ដលើការជួលេរុបម្តវូបាៃទទួលសាគ ល់កនុងរបាយការណ៍្សាា ៃភាពហិរញ្ញ វតាុ បាៃបងាា ញពីតផនកនៃម្ទពយេកម្ម ដផេង 
ៗមាៃេម្តុលយទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ១៣.៦៦២ ដុ្លាា រអាដម្រកិនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិង ១៣.០៣៩ ដុ្លាា រអាដម្រកិនា 
នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់ ១៤។ 
 
នាចុ្ងការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ៃីម្យួ  ៗ ម្កុម្ហ ុៃមាៃកិច្ចេៃាកនុងការទូទាតភ់តិេៃាអបបបរមានាដពលអនា្តដម្កាម្
លកខខ្ណ្ឌ ភតិេៃាម្បតិបតតិការតដ្លម្ៃិអាច្លុបដចលបាៃ តថម្ទាងំហួេកាលកំណ្តម់ាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

កនុងអំ ុងដពលម្យួឆ្ន  ំ ៣០.០០០ ១២២.២២០ ៣០.០០០ ១២១.៣៥០ 

ចបពី់ ១ឆ្ន  ំដៅ ៥ឆ្ន  ំ ៣០.០០០ ១២២.២២០ ៦០.០០០ ២៤២.៧០០ 

 ៦០.០០០ ២៤៤.៤៤០ ៩០.០០០ ៣៦៤.០៥០ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤៩ 



 

 

២៣. ប្បតិបតតិការ និងសម្ត លយជាម្ួយភាគ៊ីពាក់ព័នធ 
ខាងដម្កាម្ដៃ៉ះជាេម្តុលយតដ្លភា្ីពាកព់ៃ័ធដៅជំពាកម់្កុម្ហ ុៃ៖ 

 

 
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 
ទំនាកទំ់ៃង (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

Sixty Six Co Ltd 
ភា្ីពាកព់ៃ័ធ     

បុដរម្បទាៃ 
 - - ២៣៧.៧៤០ ៩៦១.៦៥៨ 

ការម្បាកត់ដ្លម្តូវទទលួ 
 - - ១១៩.៤៥៥ ៤៨៣.១៩៦ 

េម្តុលយម្តូវទទលួពីភា្ីពាកព់ៃ័ធ 
 - - ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ 

 

កនុងអំ ុងការយិបរដិច្ឆទ ម្បតិបតតិការខាងដម្កាម្ជាម្បតិបតតិការជាម្យួភា្ីពាកព់ៃ័ធ៖ 

 
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 
ទំនាកទំ់ៃង (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

Sixty Six Co Ltd 
ភា្ីពាកព់ៃ័ធ     

បុដរម្បទាៃ    - - 

ការម្បមូ្លសាច្ម់្បាកម់្កវញិ  (៣៦០.២០៣) (១.៤៦៥.៣០៦) (២.២៦២.២៦០) (៩.២២៣.២៣៤) 

ការម្បាកត់ដ្លបាៃទទលួ  ៣.០០៨ ១២.២៣៧ ៧១.០១៧ ២៨៩.៥៣៦ 

      

ដលាក Lee Kok Heng Jeremiah 
ភា្ហ ុៃិក     

បុដរម្បទាៃ  - - ៣៥០.០០០ ១.៤២៦.៩៥០ 

ការទូទាតេ់ង  - - (៥៤៥.៥៥៤) (២.២២៤.២២៤) 

ចំ្ណ្តយការម្បាក ់  - - ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ 

ការម្បាកត់ដ្លបាៃទូទាត ់  - - (៩.៨៥៥) (៤០.១៧៩) 

ពត័ម៌ាៃលម្អតិនៃម្បតិបតតិការនៃភា្ីពាកព់ៃ័ធរបេ់ម្កុម្ហ ុៃមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 

 

៥០ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

ក. ដៅនថៃទី៣០ តខ្កកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កុម្ម្បរកាភបិាលបាៃអៃុម្ត័កនុងការផដល់បុដរម្បទាៃជាសាច្ម់្បាកឱ់្យដ្ល់ម្កុម្
ហ ុៃ Sixty Six Co., Ltd កនុងទំហំទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ២.៥០០.០០០ ដុ្លាា រអាដម្រកិកនុងអម្តាការម្បាក ់៤,៥% កនុងឆ្ន មំ្យួ
ឆ្ន ។ំ ការម្បាកត់ដ្លទទួលបាៃមាៃទរកម្បាកេ់រុប ៣.០០៨ ដុ្លាា រអាដម្រកិកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ៃិង៧១.០១៧ ដុ្លាា រអា
ដម្រកិ កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់១៧។ កនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ ម្កុម្ហ ុៃ
បាៃទទួលការម្បមូ្លការម្បាក ់ៃិងម្បាកដ់ដ្ើម្ម្កវញិចំ្ៃួៃ ៣៦០.២០៣ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ៃិង២.២៦២.២៦០ ដុ្លាា រ
អាដម្រកិ ដោយដម្បើម្បាេ់េម្មាបក់ារទូទាតដំ់្បូងជាការម្បាក ់ដហើយបនាទ បម់្កទូទាតជ់ាម្យួម្បាកដ់ដ្ើម្។ នានថៃទី៣១ 
តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ េម្តុលយទាងំអេ់ម្តូវបាៃទូទាតរ់ចួ្រាល់។ 

ខ្. ដៅនថៃទី១៦ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ភា្ហ ុៃិកបាៃផដល់បុដរម្បទាៃឱ្យដ្ល់ម្កុម្ហ ុៃតដ្លម្តូវបាៃដម្បើម្បាេ់េម្មាប់
ច្ំណ្តយម្ុៃម្បតិបតតិការតដ្លមាៃទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ១៩៥.៤៥២ ដុ្លាា រអាដម្រកិ តដ្លទទួលបាៃអម្តាការម្បាក ់
៤,៥%កនុងម្យួឆ្ន ។ំ កនុង              ឆ្ន ២ំ០២០ បាៃបតៃាម្បុដរម្បទាៃកនុងទរកម្បាកចំ់្ៃួៃ ៣៥០.០០០ ដុ្លាា រអាដម្រកិ 
តដ្លទទួលបាៃអម្តាការម្បាកជ់ាម្ធ្យម្ច្ំៃួៃ ៦,៣៣% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ បុដរម្បទាៃទទួលបាៃការម្បាកក់នុងទំហំទរក
ម្បាកច់្ំៃួៃ ២.៣៧៩ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ដូ្ច្តដ្លបាៃបងាា ញកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់ ២០។ 

 

៧.២៣. ប្ទពយសកម្មហរិញ្ញវតថ  និងបំណ លហរិញ្ញវតថ  
 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុ      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ ១.៩២៨ ៧.៨៥៥ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា ១.៣១០ ៥.៣៣៧ ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ 

     

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ - េុទធ ១៧៦.៦០៨ ៧១៩.៥០១ ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតតិ ១៥០.០០០ ៦១១.១០០ ១៥០.០០០ ៦០៦.៧៥០ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ – េុទធ ២.៤៤៦.៦៥៦ ៩.៩៦៧.៦៧៧ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ 

េម្តុលយម្តូវទទលួពីភា្ីពាកព់ៃ័ធ - - ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ (*) ១៤.៩១២ ៦០.៧៥២ ១៤.៩១២ ៦០.៣១៨ 

 ២.៧៩១.៤១៤ ១១.៣៧២.២២២ ២.៧៦២.៤៨៩ ១១.១៧៤.២៦៨ 

*ដលើកតលងចំ្ណ្តយបងមុ់្ៃ េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់
 
 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៥១ 



 

 

 នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

បំណុ្លហរិញ្ញ វតាុ      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃិង្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ (**) ១០.៦៦២ ៤៣.៤៣៧ ២៨.៣៤២ ១១៤.៦៤៣ 

**ដលើកតលងពៃធម្តូវបងដ់ៅអាជ្ាធ្រពៃធោរ 

 
៧.២៤ ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  
ដេច្កដីតណ្នា ំ ៃិងដាលៃដោបាយតដ្លបាៃអៃុម្ត័ដោយម្កុម្ហ ុៃ ដដ្ើម្បមី្្បម់្្ងដលើហ្វៃិភយ័តដ្លដកើតដ ើងកនុងការដធ្ាើ
េកម្មភាពអាជីវកម្មមាៃដូ្ច្ខាងដម្កាម្៖ 
(ក). ហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ 

ហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ្ឺជាហ្វៃិភយ័នៃការខាតបងម់្បាកចំ់្ណូ្ល ៃិងការខាតបងដ់លើម្បាកដ់ដ្ើម្កនុងទម្ម្ងជ់ាេំវធិ្លៃធ្ៃជាក់
លាក ់ ដោយសារការម្ៃិបាៃទូទាតេ់ងបំណុ្លរបេ់អនកខ្ចី ឬនដ្្ូពាណិ្ជជកម្មតាម្រយៈការផតល់ឥណ្ទាៃ ៃិងេកម្មភាពវៃិិ
ដោ្។ 

កតាត ច្ម្បង តដ្លនាឱំ្យមាៃហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ដកើតដច្ញតាម្រយៈការផតល់ឥណ្ទាៃដ្ល់អតិថិជៃ ៃិងេម្តុលយជាម្យួធ្នាារ
នានា ។ េកម្មភាពផដល់កម្ច ីម្តវូបាៃម្្បម់្្ងដោយដាលៃដោបាយឥណ្ទាៃរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ដដ្ើម្បធី្លនាថាដាលបំណ្ងរមួ្កនុង
ការផដល់ឥណ្ទាៃម្តូវបាៃបំដពញ ឧទាហរណ៍្ សាា ៃភាពម្បាកក់ម្ចមីាៃភាពរ រងមា ំៃិង្ុណ្ភាពលអ ដហើយហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃម្តូវ
បាៃម្្បម់្្ងោ ងលអ។ ដាលៃដោបាយឥណ្ទាៃកតម់្តាពីដាលៃដោបាយផដល់ម្បាកក់ម្ច ី ដាលៃដោបាយម្ទពយបញ្ញច ំ ៃិង
ដំ្ដណ្ើ រការកនុងការអៃុម្ត័ឥណ្ទាៃ ម្ពម្ទាងំៃីតិវធីិ្តដ្លបាៃអៃុវតតកនុងការកាតប់ៃាយហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ ៃិងដដ្ើម្បធី្លនាថាវា
បាៃអៃុដលាម្តាម្ដេច្កដីតណ្នារំបេ់ធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា។ 

i. ការវាេ់តវងហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ 
ម្កុម្ហ ុៃវាយតនម្ាដលើម្បូបាប លីីដតនៃការេងេយ័ដលើេម្ភា្ីជាឯកដតាភា្ី ដោយដផ្លត តេំខាៃដ់លើការពាករណ៍្ដលើម្បាក់
ច្ំដណ្ញ ៃិងលំហូរសាច្ម់្បាករ់បេ់អនកខ្ចី។ ្ ណ្ៈកម្មការឥណ្ទាៃ ទទួលខុ្េម្តូវកនុងការអៃុម្ត័ម្បាកក់ម្ចដី្ល់អតិថិជៃ។ 
ii. ការម្្បម់្្ងកម្ម្តិហ្វៃិភយ័ ៃិងដាលៃដោបាយកាតប់ៃាយហ្វៃិភយ័ 
ម្កុម្ហ ុៃម្តតួពិៃិតយដលើតដ្ៃកំណ្ត ់ ៃិងម្្បម់្្ងការម្បមូ្លផតុហំ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃដៅដពលណ្តតដ្លវាម្តូវបាៃដ្កំណ្តអ់តត
េញ្ញញ ណ្ ។ 
ម្កុម្ហ ុៃដម្បើម្បាេ់កម្ម្តិដាលៃដោបាយ ៃិងអៃុវតតដលើដាលៃដោបាយកាតប់ៃាយហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ។ តាម្ទមាា បន់ៃ
ដាលៃដោបាយទាងំដៃ៉ះម្តូវបាៃធ្លនាកនុងទម្ម្ង ់ ជាម្ទពយបញ្ញច ំដៅដលើ ឥណ្ទាៃតដ្លផដល់ឱ្យអតិថិជៃជាមុ្ៃលកខណ្ៈ 
បុ គ្ល។ 
្ណ្ៈម្្បម់្្ងដជឿជាកថ់ា ការម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃតដ្លខ្ពេ់បំផុតរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ម្តូវបាៃកំណ្តឱ់្យដេមើៃរងេម្តុលយ
ដោងរបេ់ឥណ្ទាៃដ្កេំវធិ្លៃធ្ៃដលើឥណ្ទាៃជាបេ់ងេយ័។ ឥណ្ទាៃកម៏្តូវបាៃផដល់ជូៃដៅអនកខ្ចីទាងំដនា៉ះតដ្លអាច្ផដល់
ផលច្ំដណ្ញ។ 

៥២ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

iii. ដាលៃដោបាយកំណ្តអីុ់ម្តភរម្ៃិ ៃិងការដធ្ាើេំវធិ្លៃធ្ៃ 
ម្កុម្ហ ុៃ ម្តូវអៃុវតតតាម្ការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កឥ់ណ្ទាៃ ៃិងេំវធិ្លៃធ្ៃឱ្យម្េបតាម្ម្បកាេដលខ្ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ម្ប.ក ៃិងសារា
ច្រដលខ្          ធ្៧-០១៨-០០១ េតីពីការដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កឥ់ណ្ទាៃ ៃិងេំវធិ្លៃធ្ៃដលើអីុម្តភរម្ៃិ។  
iv. ការម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័ឥណ្ទាៃ 

 នថៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ នថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល ដុ្លាា រអាដម្រកិ ពាៃដ់រៀល 

 (កណំ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) (កំណ្តេ់មាគ ល់ ៣.២) 

ម្ៃិទាៃហ់េួកាលកណំ្ត ់ឬមាៃអុមី្តភរម្ៃិ     

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ - ដុ្ល ១៧៨.៣៩២ ៧២៦.៧៦៩ ២៨៦.១៩៤ ១.១៥៧.៦៥៤ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – ដុ្ល ២.៤៥៣.៨១៥ ៩.៩៩៦.៨៤៣ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ 

 ២.៦៣២.២០៧ ១០.៧២៣.៦១២ ២.២៤៥.៥២២ ៩.០៨៣.១៣៥ 

ម្ៃិទាៃហ់េួកាលកំណ្ត ់ឬមាៃអីុម្តភរម្ៃិ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃម្ៃិទាៃហួ់េកាលកំណ្ត ់ ឬមាៃអីុម្តភរម្ៃិ ្ឺជាឥណ្ទាៃតដ្លមាៃ្ុណ្ភាពលអតដ្លផដល់ដ្ល់
អតិថិជៃ តដ្លម្ៃិមាៃការេងេយ័។ ឥណ្ទាៃទាងំដៃ៉ះមាៃម្ទពយបញ្ញច  ំ ៃិងម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយពី្ណ្ៈម្្បម់្្ងថាមាៃការ
េងេយ័ថាម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័ទាប។ 
ហេួកាលកំណ្ត ់ប ុតៃតម្ៃិមាៃអីុម្តភរម្ៃិ 
ឥណ្ទាៃតដ្លហួេកាលកំណ្ត ់ ប ុតៃតម្ៃិមាៃអីុម្តភរម្ៃិតដ្លផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ ្ឺជាម្បដភទឥណ្ទាៃតដ្លការម្បាកត់ាម្កិច្ច
េៃា ឬការទូទាតម់្បាកដ់ដ្ើម្្ឺបាៃហួេកាលកំណ្តតិ់ច្ជាង ៣០នថៃេម្មាបឥ់ណ្ទាៃរយៈដពលខ្ាី ៃិង ៩០នថៃេម្មាបឥ់ណ្ទាៃ
រយៈតវង ដលើកតលងចំ្ដពា៉ះពត័ម៌ាៃដផេង តៗដ្លដកើតមាៃដដ្ើម្បឆីាុ៉ះបញ្ញច ំងេម្មាបប់ញ្ញជ កដ់លើករណី្ទាងំដៃ៉ះ។ 
ដកើតមាៃៃូវអីុម្តភរម្ៃិ 
ឥណ្ទាៃបុ គ្លតដ្លដកើតមាៃៃូវអីុម្តភរម្ៃិតដ្លផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ ្ឺជាឥណ្ទាៃផដល់អតិថិជៃតដ្លម្កុម្ហ ុៃកំណ្តថ់ាមាៃភ
េតុតាងជាកល់ាកត់ដ្លបងាា ញថាដកើតមាៃៃូវអីុម្តភរម្ៃិ ដហើយវាម្ៃិម្តូវបាៃរពំរងទុកអាច្ម្បមូ្លម្បាកដ់ដ្ើម្ ៃិងការម្បាកត់ដ្លដៅ
ជំពាកទ់ាងំអេ់ ដោយតផអកតាម្លកខខ្ណ្ឌ កនុងកិច្ចេៃាឥណ្ទាៃតដ្លផដល់ដ្ល់អតិថិជៃ។ 
(ខ្). ហ្វៃិភយ័ម្បតិបតតកិារ 

ហ្វៃិភយ័ម្បតិបតតិការ ជាការខាតបងត់ដ្លជាលទធផលពីកងា៉ះខាត ឬបរាជយ័កនុងដំ្ដណ្ើ រការម្្បម់្្ងនផទកនុង ធ្ៃធ្លៃម្ៃុេេ ៃិង
ម្បពៃ័ធ ឬបណ្តដ លម្កពីកតាត ខាងដម្ៅ ម្តូវបាៃម្្បម់្្ងតាម្រយៈដំ្ដណ្ើ រការម្្បម់្្ងហ្វៃិភយ័ម្បតិបតតិការតដ្លបាៃបដងកើតដ ើង 
ការម្តតួពិៃិតយ ៃិងរាយការណ៍្ឱ្យបាៃម្តរម្ម្តូវពីេកម្មភាពអាជីវកម្មតាម្រយៈការម្្បម់្្ង ៃិងេមាេធ្លតុតដ្លាមំ្ទដ្ល់
េកម្មភាពដៃ៉ះ ្ ឺឯករាជយភាពនៃេមាេធ្លតុអាជីវកម្ម ម្ពម្ជាម្យួការម្តតួពិៃិតយតដ្លដធ្ាើដ ើងដោយ្ណ្ៈម្្បម់្្ង។ 
ការម្្បម់្្ងហ្វៃិភយ័ម្បតិបតតិការ រមួ្បញ្ចូលទាងំការបដងកើតរច្នាេម្ពៃ័ធតដ្លច្ាេ់លាេ់ ច្ាប ់ៃិងដាលៃដោបាយម្្បម់្្ងជា
ដដ្ើម្។ ដាលៃដោបាយម្្បម់្្ងនផទកនុង ៃិងការវាេ់តវងម្យួចំ្ៃួៃម្តូវបាៃអៃុវតត។ វធិ្លៃការទាងំដៃ៉ះរមួ្មាៃ ការដរៀបចំ្អនកមាៃ
េិទធអំិណ្តច្កនុងការចុ្៉ះហតាដលខា ការកំណ្តម់្បពៃ័ធការម្្បម់្្ង ៃីតិវធីិ្េម្ម្បេម្មួ្ល ៃិងការរកាទុកឯកសារ។ បញ្ញា ទាងំដៃ៉ះ
ម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយជា         បៃតបនាទ បដ់ដ្ើម្បកំីណ្តហ់្វៃិភយ័ម្បតិបតតិការនៃអាជីវកម្មម្មី្កូ-ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ 
 

 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៥៣ 



 

 

( )្. ហ្វៃិភយ័ទីផារ 

ហ្វៃិភយ័ទីផារ ្ឺជាហ្វៃិភយ័នៃការខាតបងត់ដ្លដកើតដ ើងពីបតម្ម្បម្មួ្លអវជិជមាៃកនុងកម្ម្តិនៃតនម្ាទីផារ ឬអម្តាការម្បាក ់           
េមាេធ្លតុេំខាៃ់ៗ ចំ្ៃួៃពីរតដ្លមាៃដូ្ច្ជាហ្វៃិភយ័នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេ ៃិងហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក។់ 
(i) ហ្វៃិភយ័នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេ 
ហ្វៃិភយ័នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេេំដៅដ្ល់បតម្ម្បម្មួ្លអម្តាការម្បាកជ់ាអវជិជមាៃដលើសាា ៃភាព នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ
បរដទេតដ្លបាៃដកើតដ ើងកនុងកាលបរដិច្ឆទ។ ម្កុម្ហ ុៃរកាទុកដាលៃដោបាយតដ្លម្ៃិដធ្ាើឱ្យម្កុម្ហ ុៃម្បឈម្ៃរងសាា ៃភាព
នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេ។ រាល់សាា ៃភាពចំ្ហនៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេ ម្តវូបាៃម្តតួពិៃិតយដដ្ើម្បដីឆាើយតបៃរងតម្មូ្វការនៃ
ម្បតិបតតិការ ការកំណ្តជ់ាមុ្ៃដលើសាា ៃភាពនៃតដ្ៃកំណ្ត ់ៃិងតដ្ៃកំណ្តក់នុងការកាតប់ៃាយការខាតបង។់ 
នានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១  ៃិងឆ្ន ២ំ០២០ េម្តុលយរបេ់ម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្លម្តូវបាៃកំណ្តត់ដ្លជារូបិយបណ័្ណ ដផេងដម្ៅ
ពី USD ម្ៃិមាៃភាពជាសារវៃត។ ដូ្ច្ដៃ៉ះ ម្ៃិមាៃការវភិា្ពីហ្វៃិភយ័នៃការបដូររូបិយបណ័្ណ បរដទេម្តូវបាៃបងាា ញដ ើយ។ 
(ii). ហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក ់
ហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក ់្ឺេំដៅដៅដលើអដេារភាពនៃចំ្ណូ្លការម្បាកេុ់ទធ ដោយសារការតម្បម្បួលៃូវកម្ម្តិអម្តាការម្បាក ់ៃិង
ការផ្លា េ់បតូរដៅកនុងេមាេភាពនៃម្ទពយេកម្ម ៃិងបំណុ្ល។ ការដកើតដ ើងៃូវហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក ់្ ឺមាៃទំនាកទំ់ៃងជាច្ម្បង
ដៅដលើឥណ្ទាៃ ៃិងម្បាកប់ដញ្ញ ើកនុងធ្នាាររបេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ 
ដោយសារម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុភា ដ្ម្ច្ើៃ ម្ៃិមាៃផលប ៉ះពាល់ជាសារវៃតកនុងទីផារអម្តាការម្បាក ់ ម្កុម្ហ ុៃម្ៃិដម្បើម្បាេ់
ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុៃិេេៃទេម្មាបក់ារពារហ្វៃិភយ័ដ ើយ។ 
ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតិថិជៃម្ៃិទាៃហួ់េកាលកំណ្ត ់ ឬមាៃអីុម្តភរម្ៃិ ្ឺជាឥណ្ទាៃតដ្លមាៃ្ុណ្ភាពលអតដ្លផដល់ដ្ល់
អតិថិជៃ តដ្លម្ៃិមាៃការេងេយ័។ ឥណ្ទាៃទាងំដៃ៉ះមាៃម្ទពយបញ្ញច  ំ ៃិងម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយពី្ណ្ៈម្្បម់្្ងថាមាៃការ
េងេយ័ថាម្បឈម្ៃរងហ្វៃិភយ័ទាប។ 
 
(ii). ហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក ់(ត) 
តារាងខាងដម្កាម្េដងខបពីការម្បឈម្ហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាករ់បេ់ម្កុម្ហ ុៃ។ វារមួ្បញ្ចូលទាងំេម្តុលយដោងនៃឧបករណ៍្
ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ម្តូវបាៃដធ្ាើចំ្ណ្តតថ់ាន កត់ាម្រយៈការកំណ្តត់នម្ាដ ើងវញិ ឬកាលបរដិច្ឆទកំណ្តត់ាម្កិច្ចេៃា។ 

ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

រហូតដ្ល់ ១ឆ្ន  ំ ពី១ឆ្ន -ំ៥ឆ្ន  ំ

 

ដលើេពីម្បាឆំ្ន  ំ
ម្ៃិទទួលបាៃ     

ការម្បាក ់ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុ      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ - - - ១.៩២៨ ១.៩២៨ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាត ិនៃ កម្ពុជា - - - ១.៣១០ ១.៣១០ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ - - - ១៧៦.៦០៨ ១៧៦.៦០៨ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតត ិ - - ១៥០.០០០ - ១៥០.០០០ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – េុទធ - ៧៦.១៧៦ ២.៣៧០.៤៨០ - ២.៤៤៦.៦៥៦ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ (*) - - - ១៤.៩១២ ១៤.៩១២ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុេរុប - ៧៦.១៧៦ ២.៥២០.៤៨០ ១៩៤.៧៥៨ ២.៧៩១.៤១៤ 

៥៤ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

*ដលើកតលងច្ណំ្តយបងមុ់្ៃ េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់

      

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃងិ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ (**) - - - ១០.៦៦២ ១០.៦៦២ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុេរុប - - - ១០.៦៦២ ១០.៦៦២ 

**ដលើកតលងពៃធម្តូវបងដ់ៅអាជ្ាធ្រពៃធោរ 

      

ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុេុទធេរុប - ៧៦.១៧៦ ២.៥២០.៤៨០ ១៨៤.០៩៦ ២.៧៨០.៧៥២ 

េម្មូ្លពាៃដ់រៀល (េមាគ ល់ ៣.២) - ៣១០.៣៤១ ១០.២៦៨.៤៣៦ ៧៥០.០០៧ ១១.៣២៨.៧៨៤ 

 
(ii). ហ្វៃិភយ័អម្តាការម្បាក ់(ត) 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

រហូតដ្ល់ ១ឆ្ន  ំ ពី១ឆ្ន -ំ៥ឆ្ន  ំ

 

ដលើេពីម្បាឆំ្ន  ំ
ម្ៃិទទួលបាៃ     

ការម្បាក ់ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុ      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ - - - ៥.៦០១ ៥.៦០១ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាត ិនៃ កម្ពុ
ជា 

- - - ១.២៣៥ ១.២៣៥ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ - - - ២៨៣.៣៣២ ២៨៣.៣៣២ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតត ិ - - ១៥០.០០០ - ១៥០.០០០ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – េុទធ ១២.៣១៤ ៧១.៤៤៨ ១.៨៦៦.៤៥២ - ១.៩៥០.២១៤ 

េម្តុលយម្តូវទទលួពភីា្ពីាកព់ៃ័ធ ៣៥៧.១៩៥ - - - ៣៥៧.១៩៥ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ (*) - - - ១៤.៩១២ ១៤.៩១២ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុេរុប ៣៦៩.៥០៩ ៧១.៤៤៨ ២.០១៦.៤៥២ ៣០៥.០៨០ ២.៧៦២.៤៨៩ 

*ដលើកតលងច្ណំ្តយបងមុ់្ៃ េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់

      

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃងិ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ (**) - - - ២៨.៣៤២ ២៨.៣៤២ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុេរុប - - - ២៨.៣៤២ ២៨.៣៤២ 

**ដលើកតលងពៃធម្តូវបងដ់ៅអាជ្ាធ្រពៃធោរ 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៥៥ 



 

 

      

ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុេុទធេរុប ៣៦៩.៥០៩ ៧១.៤៤៨ ២.០១៦.៤៥២ ២៧៦.៧៣៨ ២.៧៣៤.១៤៧ 

េម្មូ្លពាៃដ់រៀល (េមាគ ល់ ៣.២) ១.៤៩៤.៦៦៤ ២៨៩.០០៧ ៨.១៥៦.៥៤៨ ១.១១៩.៤០៥ ១១.០៥៩.៦២៥ 

 
 
( ). ហ្វៃិភយ័លទធភាពទូទាតេ់ងបំណុ្ល 

ហ្វៃិភយ័លទធភាពទូទាតេ់ងបំណុ្លទាកទ់ងៃរងលទធភាពកនុងការរកាម្ទពយេកម្មឱ្យបាៃម្្បម់្ាៃ ់កនុងការបំដពញតាម្កិច្ចេៃា
ហិរញ្ញ វតាុ ៃិងកាតពាកិច្ចហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដៅដពលតដ្លវាហួេកាលកំណ្តក់នុងនថាដដ្ើម្តដ្លេម្ម្េប។ 
បតៃាម្ពីដលើការអៃុវតតៃោ៍ ងដពញដលញតាម្តម្មូ្វការសាច្ម់្បាកង់ាយម្េួល ្ណ្ៈម្្បម់្្ងរបេ់ម្កុម្ហ ុៃដធ្ាើការម្តតួពិៃិតយ
ោ ងដិ្តដ្ល់ដៅដលើលំហូរចូ្ល ៃិងលំហូរដច្ញទាងំអេ់ ៃិង្មាា តកាលបរដិច្ឆទកំណ្តត់ាម្រយៈការរាយការណ៍្ជាម្បច។ំ បតម្ម្
បម្មួ្លដលើ្ណ្ៃីឥណ្ទាៃ ៃិងម្បាកត់ម្កល់របេ់អតិថិជៃម្តូវបាៃម្តតួពិៃិតយ ដហើយតម្មូ្វការសាច្ម់្បាកម់្តវូបាៃតកតម្មូ្វដដ្ើម្បី
ធ្លនាថាមាៃម្ទពយេកម្មម្្បម់្ាៃដ់ដ្ើម្បបំីដពញតាម្កិច្ចេៃា ៃិងកាតពាកិច្ចហិរញ្ញ វតាុដៅដពលតដ្លដ្ល់កាលកំណ្តេ់ង។ 
តារាងខាងដម្កាម្បងាា ញពីការវភិា ដ្លើម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ ៃិងបំណុ្លហិរញ្ញ វតាុរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ដៅកនុងកាលកំណ្តត់ាម្ម្កុម្រមួ្
បញ្ចូលទាងំការបងម់្បាកត់ដ្លដៅជំពាក។់ 
 
( ). ហ្វៃិភយ័លទធភាពទូទាតេ់ងបំណុ្ល (ត) 

ឆ្ន ២ំ០២១ រហូតដ្ល់ ១ឆ្ន  ំ ពី១ឆ្ន -ំ៥ឆ្ន  ំ ដលើេពីម្បាឆំ្ន  ំ តាម្តម្ម្ូវការ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុ      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ - - - ១.៩២៨ ១.៩២៨ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារជាត ិនៃ 
កម្ពុជា - - - ១.៣១០ ១.៣១០ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួធ្នាារដផេងៗ - - - ១៧៦.៦០៨ ១៧៦.៦០៨ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទបបញ្ញតត ិ - - - ១៥០.០០០ ១៥០.០០០ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់អតថិិជៃ – េុទធ - ៧៦.១៧៦ ២.៣៧០.៤៨០ - ២.៤៤៦.៦៥៦ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ (*) - ១៣.៦៦២ - ១.២៥០ ១៤.៩១២ 

ម្ទពយេកម្មហរិញ្ញ វតាុេរុប - ៨៩.៨៣៨ ២.៣៧០.៤៨០ ៣៣១.០៩៦ ២.៧៩១.៤១៤ 

*ដលើកតលងច្ណំ្តយបងមុ់្ៃ េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់

      

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃងិ្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ (**) - - - ១០.៦៦២ ១០.៦៦២ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុេរុប - - ១០.៦៦២ ១០.៦៦២ 

៥៦ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 



 

 

**ដលើកតលងពៃធម្តូវបងដ់ៅអាជ្ាធ្រពៃធោរ 

      

ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុេុទធេរុប - ៨៩.៨៣៨ ២.៣៧០.៤៨០ ៣២០.៤៣៤ ២.៧៨០.៧៥២ 

េម្មូ្លពាៃដ់រៀល (េមាគ ល់ ៣.២) - ៣៦៦.០០០ ៩.៦៥៧.៣៣៦ ១.៣០៥.៤៤៨ ១១.៣២៨.៧៨៤ 

 
ឆ្ន ២ំ០២០ រហូតដ្ល់ ១ឆ្ន  ំ ពី១ឆ្ន -ំ៥ឆ្ន  ំ ដលើេពីម្បាឆំ្ន  ំ តាម្តម្មូ្វការ េរុប 

 ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ ដុ្លាា រអាដម្រកិ 

ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ      

សាច្ម់្បាកក់នុងនដ្ - - - ៥.៦០១ ៥.៦០១ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួ
ធ្នាារជាតិ នៃ កម្ពុជា - - - ១.២៣៥ ១.២៣៥ 

ម្បាកប់ដញ្ញ ើជាម្យួ
ធ្នាារដផេងៗ - - - ២៨៣.៣៣២ ២៨៣.៣៣២ 

ម្បាកត់ម្កល់តាម្បទ
បបញ្ញតតិ - - - ១៥០.០០០ ១៥០.០០០ 

ឥណ្ទាៃផដល់ដ្ល់
អតិថិជៃ – េុទធ ១២.៣១៤ ៧១.៤៤៨ ១.៨៦៦.៤៥២ - ១.៩៥០.២១៤ 

េម្តុលយម្តូវទទលួពី
ភា្ីពាកព់ៃ័ធ ៣៥៧.១៩៥ - - - ៣៥៧.១៩៥ 

ម្ទពយេកម្មដផេងៗ (*) - - - ១៤.៩១២ ១៤.៩១២ 

ម្ទពយេកម្មហិរញ្ញ វតាុ
េរុប ៣៦៩.៥០៩ ៧១.៤៤៨ ១.៨៦៦.៤៥២ ៤៥៥.០៨០ ២.៧៦២.៤៨៩ 

*ដលើកតលងចំ្ណ្តយបងមុ់្ៃ េមាភ រៈការោិល័យ ៃិងេមាភ រៈផគតផ់គង ់

      

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ      

្ណ្ៃីពាណិ្ជជ ៃិង្ណ្ៃីម្តូវេងដផេងៗ 
(**) 

- - - 
២៨.៣៤២ ២៨.៣៤២ 

បំណុ្លហិរញ្ញ វតាុេរុប - - - ២៨.៣៤២ ២៨.៣៤២ 

**ដលើកតលងពៃធម្តូវបងដ់ៅអាជ្ាធ្រពៃធោរ 

របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ ៥៧ 



 

 

ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតាុេុទធ
េរុប ៣៦៩.៥០៩ ៧១.៤៤៨ ១.៨៦៦.៤៥២ ៤២៦.៧៣៨ ២.៧៣៤.១៤៧ 

េម្មូ្លពាៃដ់រៀល 
(េមាគ ល់ ៣.២) ១.៤៩៤.៦៦៤ ២៨៩.០០៧ ៧.៥៤៩.៧៩៨ ១.៧២៦.១៥៥ ១១.០៥៩.៦២៥ 

 
 
(ង). ការម្្បម់្្ងដដ្ើម្ទុៃ 
i. ដដ្ើម្ទុៃតាម្បទបបញ្ញតត ិ
ៃិយត័ករនាមុំ្ខ្របេ់ម្កុម្ហ ុៃ ជាធ្នាារជាតិនៃកម្ពុជា ជាអនកកំណ្ត ់ៃិងម្តតួពិៃិតយដលើតម្មូ្វការដដ្ើម្ទុៃរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ៃិងកនុងវេ័ិ
យធ្នាារទាងំម្េុង។ 

ដាលៃដោបាយរបេ់ម្កុម្ហ ុៃ ្ ឺដដ្ើម្បរីកាដដ្ើម្ទុៃឱ្យបាៃម្្បម់្ាៃ ់ជាមូ្លោឋ ៃកនុងការរកាទំៃុកចិ្តតទីផារ ៃិងៃិរៃតរភាពកនុងការ
អភវិឌ្ឍៃអ៍ាជីវកម្មបតៃាម្។ ផលប ៉ះពាល់ពីកម្ម្តិដដ្ើម្ទុៃកនុងការបងាលិដដ្ើម្ទុៃរបេ់មាច េ់ភា្ហ ុៃ កម៏្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ផងតដ្រ។        
ម្កុម្ហ ុៃទទួលសាគ ល់ពីតម្មូ្វការដដ្ើម្បរីកាទុកៃូវេម្តុលយរវាងម្បាកចំ់្ដណ្ញខ្ពេ់តដ្លអាច្ដកើតមាៃម្ពម្ជាម្យួបំណុ្លដដ្ើម្ទុៃ 
ៃិងការធ្លនាដោយដដ្ើម្ទុៃតដ្លមាៃ្ុណ្ភាពខ្ពេ់។ 

ម្កុម្ហ ុៃបាៃអៃុដលាម្ដៅតាម្តម្មូ្វការដដ្ើម្ទុៃពីតផនកខាងដម្ៅទាងំអេ់ដពញម្យួការយិបរដិច្ឆទ។ 

ii. ការតបងតច្កដដ្ើម្ទុៃ 
ការតបងតច្កដដ្ើម្ទុៃរវាងម្បតិបតតិការ ៃិងេកម្មភាពជាកល់ាក ់្ឺម្តវូបាៃជម្មុ្ញម្យួភា្ធំ្ដោយម្បេិទធភាពចំ្ណូ្លដលើមូ្លធ្ៃ
តដ្លទទួលបាៃពីការតបងតច្កដដ្ើម្ទុៃដនា៉ះ។ េម្តុលយនៃដដ្ើម្ទុៃតដ្លបាៃតបងតច្កដៅតាម្ម្បតិបតតិការ ឬេកម្មភាពៃីម្យួ  ៗ
ម្តូវតផអកតាម្ដដ្ើម្ទុៃតដ្លកំណ្តដ់ោយច្ាបជ់ាច្ម្បង។ 

 
២៦. ប្ពរតតកិារណ៍សប្កាយការយិបរសិចឆទម្នរបាយការណ៍ 
ដលើកតលងផលប ៉ះពាល់តដ្លបៃតដកើតមាៃពីជម្ៃកូឺវដី្-១៩ ដៅដលើម្កុម្ហ ុៃ ៃិងលិខិ្តបញ្ញជ កត់ដ្លទាកទ់ងៃរងសារាច្រដលខ្                     
ធ្៧-០២១-២៣១៤ ដូ្ច្តដ្លបកម្សាយដៅកនុងកំណ្តេ់មាគ ល់១ ៃិងកំណ្តេ់មាគ ល់ ៣ ដរៀងាន  ពំុមាៃម្ពរតតិការណ៍្េំខាៃ់ៗ បាៃ
ដកើតដ ើងបនាទ បពី់ចុ្ងការយិបរដិច្ឆទនៃរបាយការណ៍្ ៃិងកាលបរដិច្ឆទនៃដេច្កដអីៃុម្ត័ដៅដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុទាងំដៃ៉ះ 
តដ្លជាម្ពរតតិការណ៍្តម្មូ្វឱ្យមាៃការដធ្ាើការតកតម្មូ្វ ឬម្តូវលាតម្តោងដៅកនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុដ ើយ។ 
 
២៧. សសចកត៊ីអន ម័្តម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុនានថៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងេម្មាបក់ារយិបរដិច្ឆទបញ្ចបម់្តូវបាៃអៃុម្ត័ឱ្យដច្ញផាយដោយម្កុម្
ម្បរកាភបិាលដៅនថៃទី២២ តខ្ដម្សា ឆ្ន ២ំ០២២។ 

 
 
 

៥៨ របាយការណ៍្ម្បចឆំ្ន  ំ២០២១ 




