
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
គិតប្តឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អិលអូអិលស  ី(ខែមរូឌា) ភីអិលស  ី
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំសប្ារគ់ណៈកម្មការម្លូរប្រកម្ពុជា -- សប្ារវ់និិយោគិន 
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ទស្សនវសិ្យ័ និងបេស្កកម្ម 

ទស្សនវស័ិ្យ 

ក្រុមក្រសួារដែលស្ថិតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា នពីរ៉ា មតីនននស្ែារិ្ចសស្្គម ទទួលបានស្ក្តា នុពលភាពនែើមបរីស់្នៅក្រររ 
នដ្ឋយជីវភាពនលៃលនូរ សុ្វតថិភាព នស្ែារិ្ចស សុ្វតថិភាពស្្គម និ្ យុតាិធម។៌ 
 
នរស្ររមម 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ ដែលមានទស្សនវស័ិ្យស្្គម និ្ទិស្នៅអាជីវរមម 
ដែលផ្ាល់ឱ្យស្ហក្រិន និ្ក្រុមក្រសួារដែលសិ្ថតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា នពីរ៉ា មតីនននស្ែារិ្ចសស្្គមនូវឱ្ក្តស្នស្ែារិ្ចសនែើមប ី
ផ្លៃ ស់្រាូរជីវភាពរស់្នៅ និ្ស្ហរមនរ៍រស់្ពួរនរឱ្យក្រនស្ើរន ើ្ តាមរយៈក្តរផ្ាល់ឱ្យអតិលជិននូវនស្វារមមហិរញ្ញ វតថុ 
ក្រររនដ្ឋយក្រសិ្ទធភាព និ្និរនារភាព។ 
 
បត្ើបយើងពនយលអ់ត្ថន័យននបេស្កកម្មរេស្ប់យើងយ៉ា ងដូចបម្េច បៅត្តឹ្ម្ដំណាច់ខែធ្ន ូឆ្ន ២ំ០២០? 
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ព័ត្៌មានហរិញ្ញវត្ថសុ្បងេេ 
ររយិាយ ២០២០ ២០១៩ 

សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ   
ក្ទពយស្រមមស្ររុ (លាននរៀល) ៤.៣៣៤.៣៣៥ ៤.១១៣.១០៧ 
រំណុលស្ររុ (លាននរៀល) ៣.៦០១.៤៧៧ ៣.៥៥៩.៧០០ 
មូលធនស្ររុ (លាននរៀល) ៧៣២.៨៥៨ ៥៥៣.៤០៧ 
លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ   
្ំណូលក្តរក្បារ ់(លាននរៀល)  ៦៦៥.៦១៨   ៥២២.៧៥១  
្ំនណញ/(ខាត) មុនរ្ព់នធ (លាននរៀល)  ២១១.៣៣៨   ១៦០.៩៩៩  
្ំនណញ/(ខាត) សុ្ទធរនុ្ក្តរយិររនិ្េទ (លាននរៀល)  ១៧៩.៤៥១   ១៤៣.៧៣៣  
អនុបាតហិរញ្ញ វតថុ   
អនុបាតសាធនភាព ២៣,៩៩% ២០,០៥% 
អនុបាតរំណុលនធៀរនរ្មូលធន  ៤,៩១   ៦,៤៣  
អនុបាតស្នទនីយភាព  ២៣៥,៣០% ២៨១,៩០% 
អនុបាតឥណទានមនិែំនណើ រក្តរ  ១,២៧% ០,៦១% 
អនុបាតរនញ្ញ ើឥណទាន  ៦២,៦២% ៥៩,២៧% 
អនុបាត្ំនណញនធៀរនរ្ក្ទពយស្រមម  ៤,២៥% ៤,៣៨% 
អនុបាត្ំនណញនធៀរនរ្មូលធន  ២៧,៩០% ៣២,៦៨% 
អនុបាតលទធភាពរ្់ក្តរក្បារ ់ ១៧៨,៣៦% ១៧៤,៧១% 
្ំនណញរនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធិ (ររណី្ុឹះរញ្ជ ីលរម់ូល
រក្តរមមសិ្ទធិ)  

គ្មម ន គ្មម ន 

ភារលាភរនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធិ (ររណី្ុឹះរញ្ជ ីលរម់ូល
រក្តរមមសិ្ទធិ) 

គ្មម ន គ្មម ន 

អនុបាតហិរញ្ញ វតថុសំ្ខាន់ៗ នផ្ស្នទៀត (ក្រសិ្នមាន) គ្មម ន គ្មម ន 
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ត្ាហវកិអពំីពត័្៌មានហរិញ្ញវត្ថសុ្បងេេ  
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ស្ថតិ្សិ្បងេេត្េចឆំ្ន ពំលីទធផលត្េត្ិេត្េិារ 

សូ្្នាររ ២០២០ ២០១៩ 

ក្ទពយស្រមមស្ររុ (លាននរៀល) ៤.៣៣៤.៣៣៥ ៤.១១៣.១០៧ 
ផ្លរក័្តឥណទាន (លាននរៀល) ៣.៤៦២.២០៣ ៣.១៤៦.៧៧៣ 
មូលនិធិភារហ ុនិរ (លាននរៀល) ៧៣២.៨៥៨ ៥៥៣.៤០៧ 
ក្បារ់្ ំនណញ (លាននរៀល) ១៧៩.៤៥១ ១៤៣.៧៣៣ 
្ំនួនអតិលិជន ៣០៣.៥៥៥ ២៩៤.១៥២ 

ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ (លាននរៀល) ២.១៦៨.២០១ ១.៨៦៤.៩៧០ 
្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើ ៤០១.៦៦០ ៣៣៦.០០២ 

្ំនួនក្តរយិាល័យ (រមួទាំ្ ក្តរយិាល័យរណ្តា ល) ៧៩ ៧៩ 

្ំនួនររុគលិរ ៣.១៤០ ២.៧៥៧ 

ហានិភយ័ឥណទាន ៣០នលៃ ១,២៧% ០,៦១% 

ឥណទានលុរន្ញពរីញ្ជ ី ០,២៣% ០,២៧% 

អនុបាតសាធនភាព ២៣,៩៩% ២០,០៥% 

អក្តា្ំនណញពីក្ទពយស្រមម ៤,២៥% ៤,៣៨% 

អក្តា្ំនណញពីមូលនធិិភារហ ុនិរ ២៧,៩០% ៣២,៦៨% 
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ស្មាស្ភាពត្កុម្ត្េឹកាភិបាល 
 
 

 

 

 

 
នលារ ក្រ នីលី នែ ហសុលីវា៉ា  
ក្រធានក្រុមក្រររាភបិាល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

នលារ េនរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្            នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភបិាល        អភបិាល 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

នលារ អុីនក្ដ្ឋជតី វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណ្ត នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន 
អភបិាលឯររជយ អភបិាលឯររជយ 
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បស្ចកេីខលែងរេស្ត់្េធានត្កុម្ត្េឹកាភបិាល 

េ្ុ ំបាទមាននស្្រាីនសាមនស្សររីរយយា៉ា ្ខាៃ ំ្ រនុ្ក្តររង្ហា ញនូវរបាយក្តរណ៍ក្រចឆំ្ន  ំ និ្ របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់្ 
អិលអូអិលសីុ្ រិតក្តរមនលៃទ៣ី១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ ជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើទី២ នៅរនុ្ក្រនទស្ 
រមពុជា ដែលនបាឹះផ្ាយលរម់លូរក្តរណុំល (ដែលមានទហំំ ៨០ រ លីាននរៀល ឬស្មមលូនរ្្ំននួ ២០លានែុលាៃ រ 
អានមររិ) អិលអូអិលសីុ្រនាផ្ាល់នូវផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតថុលមីៗ  ក្ពមទាំ្ នលើររមពស់្ក្តរនក្រើក្បាស់្ក្បារន់រៀលផ្្ដែរ។ 
ជាលទធផ្ល ២៥% ននផ្លរក័្តឥណទានស្ររុក្តូវបានផ្ាល់ជាររិូយរណ័ណ នរៀល។  

ជាមយួនរ្ក្តរររីរលដ្ឋលននជមៃរូឺវែី១៩ នៅរនុ្ដេនមសា ឆ្ន ២ំ០២០ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) បានអនុវតាក្រតរិតា ិ
ក្តរក្រររនដ្ឋយក្តរក្រុ្ក្រយត័ន នែើមបកី្រឈមនរ្ ផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិជមាននៅនលើស្រមមភាពនស្ែារិ្ចស។ ជាជហំានែរំូ្ 
អិលអូអិលសីុ្បានផ្ាល់ក្តរអនុនក្គ្មឹះែល់អតិលិជនររស់្េៃួននៅរនុ្វស័ិ្យនទស្្រណ៍ សំ្ណ្ ់ និ្ឧស្ាហរមមក្តតន់ែរ 
ស្នមៃៀររំពារ ់ដែលក្បារ់្ ណូំលរ្ផ្លរ៉ាឹះពាល់ធៃនធ់ៃរពីរូវែី១៩។ ក្តរអនុនក្គ្មឹះននឹះរមួមាន ក្តរនរៀរ្ំឥណទានសារ 
ន ើ្វញិែល់អតលិិជន ដែលផ្ាល់រយៈនពលស្មក្ស្រែល់អតិលិជនរនុ្ក្តរក្រឈមមេុនរ្ក្តរធាៃ រ់្ ុឹះននស្រមមភាព 
អាជីវរមម។  

ក្តរររីរលដ្ឋលននជមៃរូឺវែី១៩ បានរន្កើនតក្មូវក្តរនែើមបពីក្្ីរក្តរអភវិឌឍនស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលល។ រនុ្អំ ុ្ឆ្ន ២ំ០២០ 
អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) បានដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្ជាផ្ៃូវក្តរនូវនស្វាធនាគ្មរឌីជីលល្ំនួន ៦ រមួមាន (១) រនក្មា្បារ្ 
ជាមយួធនាគ្មរជាតិននរមពុជា. (២) នស្វាទូទាតរ់ហ័ស្ (FAST) ជាមយួធនាគ្មរជាតិននរមពុជា. (៣) នស្វាធនាគ្មរតាម 
អុីននធើដណត. (៤) រមមវធិីធនាគ្មរ្ល័ត iPay Mobile Banking Application. (៥) ក្តត ATM តាមរយៈក្រពន័ធ 
CSS. និ្ (៦) នស្វាទូទាតស់្្ក្បារត់នមៃរយ (RFT)។ រដនថមនលើននឹះ អិលអូអិលសីុ្ររ៏ំពុ្ស្ថិតនៅរនុ្ែំនណើ រក្តរ 
ដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្ឧរររណ៍ Tablets រនុ្ក្តរអនុវតាក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមម និ្ចរន់ែរូស្ហក្តរជាមយួសាថ រន័ផ្ាល់ 
នស្វាហិរញ្ញ វតថុនានា នែើមបពីក្្ីររណ្តា ញនស្វាហិរញ្ញ វតថុឌជីីលលររស់្េៃួន។  

រណៈក្ររក់្រ្ និ្ររុគលិរអិលអូអិលសីុ្បានរង្ហា ញនូវភាពរ រ្ មា ំ និ្ស្មតថភាពរនុ្ក្តរស្ក្មរេៃួននៅនរ្ ក្តរ 
ផ្លៃ ស់្រាូរននមា៉ា ក្រូនស្ែារិ្ចស និ្ ក្តរផ្លៃ ស់្រាូររណ្តា លមរពរូីវែី១៩ ទនទរមគ្មន នរ្ ក្តរធានាបាននូវអនុនលាមភាពនលើរល់ 
្ារ ់និ្រទរញ្ញតាិទាំ្ ឡាយ។ 

នៅរនុ្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអលិសីុ្ (នេមរូឌា) មានរនក្មា្ពក្្ីរមូលដ្ឋា ននស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលលររស់្េៃួន និ្អភវិឌឍ 
ផ្លិតផ្លដែលក្តូវបានរ្នាន ើ្នែើមបរីំនពញតក្មូវក្តរអាជីវរមម ឱ្យក្ស្រនៅនរ្ភាពពិតលមីនននស្ែារិ្ ចសដែលរពុំ្ 
ធាៃ រ់្ ុឹះ។ ននឹះតក្មូវឱ្យក្រឈមមុេនរ្ ភាពពតិលមីននអាជីវរមម ដែលផ្លៃ ស់្រាូរពីមធយមនៅតូ្ ពតូី្នៅមា៉ា ក្រ ូ និ្ក្តរ 
អភវិឌឍផ្លិតផ្លនែើមបរីំនពញតាមលរខេណឌ លមីៗទាំ្ ននឹះ។ 

ជា្ុ្នក្ក្តយ េ្ុ ំបាទសូ្មដលៃ្ អំណររុណែក៏្ជាលនក្ៅែល់អនរដែលពារព់ន័ធទាំ្ អស់្រមួមាន អតិលិជន វនិិនយារនិ            
និយត័ររ ធនាគ្មរ និ្នែរូមាចស ស់្រមចសទីាំ្ រនុ្ និ្នក្ៅក្រនទស្ ស្ក្មារក់្តរនជឿជារ ់ក្តរទុរ្ិតា និ្ ស្ហក្រតរិតាកិ្តរ 
គ្មកំ្ទ ្ំនពាឹះក្តរររី្នក្មើនររស់្អិលអូអិលសីុ្រនុ្រយៈនពលរ៉ាុនាម នឆ្ន រំនៃ្ នៅននឹះ។ េ្ុ ំបាទរសូ៏្មនក្តតស្រនស្ើរ្ំនពាឹះ 
ក្រុមក្រររាភបិាលទាំ្ អស់្ ស្ក្មារក់្តរដណនានិំ្ផ្ាល់នយារល់លអៗ  និ្រុរគលិរអលិអូអិលសីុ្ទាំ្ អស់្ដែលស្ថិត 
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នៅនក្ក្តមក្តរែររនារំរស់្រណៈក្ររក់្រ្ដែលមានស្មតថភាព និ្ក្តរនរាជ្ា្ិតា ស្ក្មារក់្តរេិតេំក្ររ្ដក្រ្រនុ្ក្តរ 
រំនពញក្តរង្ហរបានយា៉ា ្លអ។  

នយើ្សូ្មរញ្ជជ រព់ីក្តរនរាជ្ា្តិាររស់្នយើ្្ំនពាឹះអតិលជិន និ្ភារទុនិរទាំ្ អស់្ររស់្នយើ្ថា នៅឆ្ន ២ំ០២១ 
នយើ្នរ្រនានផ្លា តសំ្ខានន់លើវស័ិ្យដែលផ្ាល់នូវឱ្ក្តស្ែល៏អរំផុ្តស្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) និ្ គ្មកំ្ទ 
អាជីវរមមដែលមានភាពធនរ់នុ្ក្តលៈនទស្ៈននជមៃរូឺវែី១៩។  

                                                                រជធានីភននំពញ នលៃទី២៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
                              ហតថនលខា ក្តា និ្ន ម្ ឹះក្រធានក្រុមក្រររាភបិាល  
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បស្ចកេីខលែងរេស្ត់្េធាននាយកត្េត្ិេត្េ ិ

នៅរនុ្ឆ្ន ២ំ០២០ អិលអអូិលសីុ្នធវើក្រតរិតាិក្តរអាជីវរមមររស់្េៃួននដ្ឋយក្តរក្រុ្ក្រយត័ន និ្ររាបាននូវរំនណើ ន 
ផ្លរក័្តឥណទានក្រររនដ្ឋយរុណភាព និ្ក្តរក្ររក់្រ្នផ្ទរនុ្ែរ៏ រ្ មា។ំ ក្រមុក្រររាភបិាល និ្ រណៈក្ររក់្រ្ 
ររស់្អិលអូអិលសីុ្បាននធវើក្តរជាមយួគ្មន យា៉ា ្ជិតស្និទធ ិ នែើមបពីក្្រ្ក្តរក្ររក់្រ្ហានិភយ័ឥណទាន និ្ ក្តរក្ររក់្រ្ 
នផ្ទរនុ្។ ន្ៃើយតរនៅនរ្ ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននរូវែី១៩ អិលអូអិលសីុ្បានផ្ាល់ក្តរអនុនក្គ្មឹះែល់អតិលជិនររស់្េៃួន ដែល 
ក្បារ់្ ំណូលក្តូវបានរ្ផ្លរ៉ាឹះពាល់ធៃនធ់ៃរពីក្តរររីរលដ្ឋលននរូវែី១៩ ជាពិនស្ស្នៅនលើវស័ិ្យនទស្្រណ៍ សំ្ណ្ ់
វស័ិ្យក្តតន់ែរស្នមៃៀររំពារ ់ និ្វស័ិ្យនផ្ស្ៗនទៀត ក្ពមទាំ្ បានដរលមអផ្លិតផ្ល និ្នស្វារមម នែើមបរីំនពញតាម 
តក្មូវក្តរ និ្ សាថ នភាពលំហូរសា្ក់្បាររ់រស់្អតលិិជន។  

រិតក្តរមែំណ្ត្ឆ់្ន ២ំ០២០ ផ្លរក័្តឥណទានររស់្អិលអអូិលសីុ្នរើនន ើ្ែល់ ៣.៤៦២ ពានល់ាននរៀល ដែលមាន 
រំនណើ ន ១០% នធៀរនរ្ ែណំ្ត្ឆ់្ន ២ំ០១៩។ ្នំួនអតលិិជននរើនន ើ្ែល់ ៣០៤ ពានន់ារ ់ ដែលមានរំនណើ ន 

៣,២% េណៈដែលហានិភយ័ផ្លរក័្តឥណទានធំជា្៣០នលៃមាន្ំនួនក្តរមដត ១,២៧%។ ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ 
នរើនន ើ្យា៉ា ្ឆ្ររ់ហ័ស្ែល់ជា្ ២.១៦៨ ពានល់ាននរៀល និ្មានអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើជា្ ៤០២ ពានន់ារ។់ 
រំនណើ នននផ្លរក័្តឥណទាន និ្ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្ន្រង្ហា ញឱ្យនឃើញថា អលិអូអិលសីុ្រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រ ូ
ហិរញ្ញ វតថុដែលរួរឱ្យទុរ្ិតាេពស់្ ដែលផ្ាល់នូវនស្វាហិរញ្ញ វតថុែល៏អក្រនស្ើរែល់អតិលជិន ក្តរពារអតិលិជន និ្ ផ្ាល់នូវ 
ផ្លិតផ្លក្បាររ់នញ្ញ ើ និ្ ផ្លិតផ្លឥណទានលមីៗ  ដែលមានលរខណៈក្ររួតក្រដជ្។  

នែើមបគី្មកំ្ទអាជីវរមម និ្ក្តរអភវិឌឍផ្លិតផ្លលមីៗ  អិលអូអិលសីុ្បាននរ្ រំពុ្វនិិនយារនលើរនក្មា្ធនាគ្មរឌីជីលល 
ដែលនរ្ជួយ នលើររមពស់្នស្វាអតិលិជន និ្រន្កើនក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ។ ជាលទធផ្ល នៅរនុ្ឆ្ន ២ំ០២០ 
អិលអូអិលសីុ្បានដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្ជាផ្ៃូវក្តរនូវរនក្មា្ធនាគ្មរឌីជីលល ែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 

 ក្រពន័ធបារ្ជាមយួនរ្ធនាគ្មរជាតិននរមពុជា ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យអតិលិជនអា្នផ្ទរក្បាររ់វា្ធនាគ្មរ និ្ក្ររឹះសាថ ន   
មកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើ ដែលជាស្មាជិរននក្រពន័ធបារ្។ 

 នស្វាធនាគ្មរតាមអុីននធើដណតនៅក្ររស់ាខាទាំ្ អស់្ ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យអតិលិជននធវើក្រតិរតាិក្តរធនាគ្មរនដ្ឋយ 
េៃួនឯ្បានក្ររន់ពលនវលា នដ្ឋយពុំចបំា្ន់ធវើែំនណើ រនៅក្តរយិាល័យសាខា។ 

 រមមវធិ ី iPay Mobile Application នធវើរ្ចសុរបននភាពជាមយួនរ្ភាពទារទ់ាញ និ្ក្តរដរលមអលមី ដែលអនុញ្ជញ ត 
ឱ្យអតិលជិនអា្ពិនិតយនមើលរណនីធនាគ្មរររស់្េៃួន និ្ អា្នធវើក្រតិរតាិក្តរយា៉ា ្ង្ហយក្សួ្លបាននដ្ឋយេៃួន 
ឯ្នៅរនុ្ទូរស័្ពទនែ។  

 ក្តត ATM ររស់្អិលអូអលិសីុ្ ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យអតិលជិនអា្នធវើក្រតិរតាិក្តរធនាគ្មរនៅតាមមា៉ា សីុ្ន ATM 
ររព់ានម់ា៉ា សីុ្ន ររស់្ក្ររឹះសាថ នដែលជាស្មាជិរ CSS នៅទូទាំ្ ក្រនទស្។ 
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 នស្វាទូទាតស់្្ក្បារត់នមៃរយ (RFT) ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យអតិលិជនអា្នធវើក្រតិរតាកិ្តរនផ្ទរក្បារ់្ ៃ្ធនាគ្មរ 
និ្ក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទលួក្បាររ់នញ្ញ ើ (នផ្្ើនៅរណន ីនិ្នលេទូរស័្ពទ) ដែលជាស្មាជិរននក្រពន័ធ RFT 
ជាររូិយរណ័ណ នរៀល និ្ែុលាៃ រអានមររិ។  

 នស្វាទូទាតរ់ហ័ស្ (FAST) ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យអតិលិជននធវើក្រតិរតាិក្តរនផ្ទរក្បារ់្ ៃ្ធនាគ្មរ និ្ក្ររឹះសាថ នមកី្រ ូ
ហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើ (រវា្រណន)ី ដែលជាស្មាជិរននក្រពន័ធ FAST ជាររូិយរណ័ណ នរៀល។ 

នលើស្ពីននឹះនទៀត អិលអអូលិសីុ្រំពុ្ដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្សារលប្នូវក្រពន័ធធនាគ្មរតាម Tablet ដែលអនុញ្ជញ តឱ្យ 
រុរគលិរររស់្នយើ្ នធវើក្រតិរតាកិ្តរ (វាយតនមៃរមចស ី ក្រមូលក្បាររ់មចស ី នរើររណនរីនញ្ញ ើសំ្ន្) ពឧីរររណ៍ Tablet 
Devices ដែលនរ្ជួយ រន្កើនផ្លិតភាព និ្ក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរឱ្យក្តនដ់តលអក្រនស្ើរ។ រដនថមនលើននឹះ អិលអូអិលសីុ្រ ៏
បាននរ្រពុំ្នធវើស្មាហរណរមមជាមយួភារទីីរី នែើមបផី្ាល់នូវរណ្តា ញដ្រចយក្តនដ់តនក្ ើ្ន និ្ ផ្ាល់រទពិនសាធន ៍
ែល៏អក្រនស្ើរែល់អតិលិជនររស់្នយើ្។ 

នយើ្នមើលនឃើញឆ្ន ២ំ០២១ នពារនពញនៅនដ្ឋយឱ្ក្តស្លមីៗ និ្ក្តរក្ររួតក្រដជ្ស្ក្មារអិ់លអូអិលសីុ្។  

ខា្ដផ្នរឥណទាន នយើ្នរ្រនាអនុវតាតាមយុទធសាស្តស្ាដែលមានក្សារ ់និ្រនានផ្លា តក្តរយរ្ិតាទុរដ្ឋរន់លើឥណទាន 
ខាន តតូ្ និ្មធយម និ្ឥណទាននក្រើក្បាស់្ផ្លទ ល់េៃួនដែលទទួលយរក្ទពយដែលទិញជាក្ទពយដ្ឋរធ់ានា /ភតិស្នភ  
ហិរញ្ញ វតថុ ដែលជាអាជីវរមម្មប្ររស់្អិលអូអិលសីុ្។  

ខា្ដផ្នរក្បាររ់នញ្ញ ើ នយើ្នរ្រនាពក្្រ្នស្វាអតិលិជន និ្នក្រើក្បាស់្រណ្តា ញឌីជីលលែស៏្មបរូដររ នែើមបនីលើររមពស់្ 
ក្តរក្រមូលក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្ន្រដនថមនទៀត។ រដនថមនលើននឹះ នយើ្នរ្រនាផ្ាល់នូវផ្លិតផ្ល និ្នស្វារមមលមីៗ នែើមបរីំនពញ 
នៅតាមតក្មូវក្តរររស់្អតិលិជន រមួមានរណនីស្នសសំ្ក្មារន់ក្រើក្បាស់្រនុ្រនក្មា្នពលអនារត រណនីស្នសសំ្ក្មារ ់
រុក្តធីតា និ្នស្វាទូទាតវ់រិកយរក្ត និ្នស្វានរើរក្បារន់រៀវតស។  

ខា្ដផ្នរឌជីលីល អិលអអូិលសីុ្នរ្រនានលើររមពស់្នស្វាឌជីីលលដែលមានក្សារ ់ អភវិឌឍផ្លិតផ្លលមីៗនែើមបរីញ្ចសូ ល 
នៅរនុ្រណ្តា ញឌីជីលលដែលមានក្សារ ់ ដែលនរ្ជួយ ពក្្រ្នស្វាអតិលិជនឱ្យក្តនដ់តក្រនស្ើរន ើ្ និ្ រន្កើន 
ក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ។ 

ខា្ដផ្នរមលូនធិ ិ អិលអូអលិសីុ្នរ្ដស្វ្ ររទុនពីក្រភពនផ្ស្ៗគ្មន  នែើមបធីានាភាពក្ររក់្គ្មនន់នមូលនិធិស្ក្មារគ់្មកំ្ទ 
រំនណើ នររស់្អិលអូអិលសីុ្។ រដនថមនលើក្រភពទុនពីមាចស ស់្ភារទុនិរ រមចសពីីមាចស ស់្រមចស ី និ្ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្អតិលិជន                
អិលអូអិលសីុ្បាននបាឹះផ្ាយលរម់ូលរក្តរំណុល នែើមបគី្មកំ្ទនិរនារភាពននក្តរររីលូតលាស់្ររស់្អិលអូអិលសីុ្។  

ខា្ដផ្នរស្រមមភាពស្្គម អិលអូអិលសីុ្នរ្រនាយរ្ិតាទុរដ្ឋរន់លើស្រមមភាពស្្គមនែើមបសី្នក្ម្ឱ្យបានតាមរុណ 
តនមៃររស់្អិលអូអិលសីុ្ ដែលដ្្ថា “អិលអូអិលសីុ្ឱ្យតនមៃនៅនលើទស្សនវស័ិ្យរនុ្ក្តរនធវើឱ្យមានតុលយភាពរវា្រិ្ចសក្តរ 
ស្្គម និ្ផ្ល្ំនណញ”។  



x 
 

ស្ររុជារមួមរ នយើ្នរ្េិតេំក្ររ្ដក្រ្ឱ្យអស់្ពីលទធភាពរនុ្ក្តរចរយ់រឱ្ក្តស្នជារជយ័ នហើយនយើ្នជឿជារថ់ា         
អិលអូអិលសីុ្នរ្អា្នាមំរនូវតនមៃរដនថមនទៀតែល់អតិលិជន វនិិនយារិន និ្មាចស ស់្ភារទុនរិ។  
ជា្ុ្នក្ក្តយ េ្ុ ំបាទសូ្មដលៃ្អំណររុណែល់ភារទុនិរ ក្រុមក្រររាភបិាល និ្ស្មាជិររណៈរមាម ធិក្តរទាំ្ អស់្ 
ស្ក្មារក់្តរែររនា ំ ក្តរគ្មកំ្ទ និ្ក្តរផ្ាល់ែំរូនាម នលអៗ រនុ្រយៈនពលមយួឆ្ន រំនៃ្នៅននឹះ។ េ្ុ ំបាទរសូ៏្មរង្ហា ញនូវក្តរ 
ែរ្រុណយា៉ា ្នសាម ឹះស្ម័ក្រ្ំនពាឹះរុរគលិរអិលអូអិលសីុ្ទាំ្ អស់្ ស្ក្មារក់្តរេិតេំក្ររ្ដក្រ្រំនពញក្តរង្ហរអស់្ពីរមាៃ ំ្  
ក្តយ្ិតា និ្ក្តរនរាជ្ា្ិតាេពស់្រនុ្ក្តររំនពញក្តរង្ហរក្រររនដ្ឋយសុ្្រតិភាព ក្រមសី្លធម ៌ វជិាជ ជីវៈ និ្ក្តរទទួលេុស្ 
ក្តូវេពស់្។ េ្ុ ំបាទរសូ៏្មដលៃ្អំណររុណ្ំនពាឹះអតិលិជន វនិិនយារិន និ្នែរូពារព់ន័ធដែលដត្ដតគ្មកំ្ទអិលអូអិលសីុ្ 
នែើមបភីាពររី ្នក្មើនទាំ្ អស់្គ្មន ។ រដនថមនលើននឹះ េ្ុ ំបាទរសូ៏្មដលៃ្អំណររុណែល់រជរដ្ឋា ភបិាល និ្ធនាគ្មរជាតិនន 
រមពុជាស្ក្មារ ់ក្តរគ្មកំ្ទនៅរនុ្ឆ្ន ២ំ០២០ និ្នជារជយ័ដែលរពំរ្ទុរនៅឆ្ន រំនារនាទ រន់ទៀត។  

រជធានីភននំពញ នលៃទី២៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 

                ហតថនលខា ក្តា និ្ន ម្ ឹះ 

 
 ________________ 

        នលារ សុ្េ នវឿន 
        ក្រធាននាយរក្រតិរតាិ
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រ-អតាស្ញ្ជញ ណររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត 

 ន ម្ ឹះក្រុមហ ុនជាអរសរដេមរ៖ អលិអអូលិសីុ្ (នេមរឌូា) ភអីលិសីុ្ ជាអរសរឡាតាំ្ ៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 អរសររូែ: KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និ្  KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
 ទីសាន រក់្តរ៖ អគ្មរនលេ ៦៦៦B ផ្ៃូវនលេ ២៧១ ស្ង្ហក តរ់រ្ ទពុំនទ២ី េណឌ មានជយ័ រជធានភីននំពញ 
 នលេទូរស្ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ នលេទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 នរហទំពរ័៖ www.lolc.com.kh អុីដម៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

 នលេវញិ្ជញ រនរក្ត្ុឹះរញ្ជ ីពាណិជជរមម៖ ០០០១២៨២៩ ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៨ ដេរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 នលេអាជ្ារណណ អាជីវរមម៖ M.F ០៤ ន្ញនដ្ឋយ៖ ធនាគ្មរជាតនិនរមពុជា ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ១ី១ ដេរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 នស្្រាីស្នក្ម្អនុញ្ជញ ត និ្្ុឹះរញ្ជ ីឯរសារផ្ាល់ពត័ម៌ាន នលេ៖ ០៨៤/១៩ រ.ម.រ/ស្.ស្.រ.   
ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី២ ដេនមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ន ម្ ឹះរុរគលតណំ្ត្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត ៖ នលារ សុ្េ នវឿន 

េ-លរខណៈននធុររិ្ ចស 

អិលអូអិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំមយួនៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា ដែលទទួលបានអាជ្ារណ័ណ ពី 
ធនាគ្មរជាតិននរមពុជា និ្ បាននធវើក្រតរិតាិក្តរជា្ ២៦ឆ្ន មំរនហើយ។ អិលអូអិលសីុ្បាននរ្រពុំ្ផ្ាល់នស្វាហិរញ្ញ វតថុ 
យា៉ា ្ស្មបរូដររែល់អតិលជិនែូ្ជា នស្វាឥណទាន នស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើ នស្វាភតិស្នភហិរញ្ញ វតថុ និ្នស្វានផ្ទរក្បារ ់
រនុ្ក្សុ្រ តាមរយៈរណ្តា ញសាខា្ំនួន ៧៩សាខានៅទូទាំ្ ក្រនទស្។ រិតក្តរមដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ស្មតុលយក្បារ ់
រនញ្ញ ើររស់្អិលអូអិលសីុ្នរើនន ើ្ែល់ជា្ ២.១៦៨ ពានល់ាននរៀល ជាមយួនរ្្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើជា្ ៤០២ 
ពានន់ារ។់ ផ្លរក័្តឥណទានស្ររុនរើនន ើ្ ែល់ក្រមាណ ៣.៤៦២ ពានល់ាននរៀល និ្មានអតិលជិនរមចសកី្រមាណ 
៣០៤ ពានន់ារ។់ 

រ-ស្មពន័ធភាពររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត 

(ស្មពន័ធភាពសំ្នៅែល់ក្រមុហ ុនរុក្តស្មពន័ធ រុក្តស្មពន័ធននក្រុមហ ុនរុក្តស្មពន័ធ ក្រមុហ ុនហូលឌី្ ឬក្រុមហ ុន 
ពារព់ន័ធែនទនទៀត)។  

ល.រ ន ម្ ឹះក្រមុហ ុន ក្រនភទននទនំារទ់នំ្ ភាររយននក្តរ 
ក្តនក់្តរភ់ារហ ុន 

អាជវីរមម្ មប្ ក្តលររនិ្េទ 
្ុឹះរញ្ជ ីពាណិជជរមម 

ទតីាំ្  
អាជវីរមម 

១ LOLC 
Private 
Limited 

ភារហ ុនិរ ៩៦,៩៧% នស្វារមមវនិិនយារ 
(Investment 
Services) 

០១ វ ិ្ េិក្ត ២០១៦ សិ្្ារុរ ី

 

ខផនកទី ១៖ ព័ត្៌មានទូបៅពាកព់័នធនងឹេគុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូេត្ត្ 
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ពត័ម៌ានលមអតិរដនថម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ-ក្ពរតាកិ្តរណ៍សំ្ខាន់ៗ ររស់្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត 
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្-សាថ នភាពទផី្ារ  

វស័ិ្យមកី្រូហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាស្នក្ម្បានរំនណើ នផ្លរក័្តឥណទាន្ំនួន ១២,៥% នធៀរនរ្ែំណ្ត្ឆ់្ន ២ំ០១៩ 
ដែលមានស្មតុលយក្រមាណ ២៧.៧៧៨ ពានល់ាននរៀល រិតក្តរមដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និ្មានអតិលជិនជា្ ១,៩ លាន 
នារ ់ េណៈដែលហានិភយ័ឥណទានធំជា្៣០នលៃ មាន្ំនួនក្តរមដត ១,៥០%។ ្ំដណរអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើមាន 
្ំនួនជា្ ២,៧ លាននារ ់ និ្មានស្មតុលយជា្ ១៤.៤៦៤ ពានល់ាននរៀល។ ក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជា 
ផ្ាល់នស្វាហិរញ្ញ វតថុជូនអតិលជិននៅទូទាំ្ ក្រនទស្ និ្ មានផ្លិតផ្លស្មបរូដររជានក្ ើ្នែូ្ជា ផ្លិតផ្លរមចសដីែល 
មនិមានក្ទពយដ្ឋរធ់ានា ភតិស្នភហិរញ្ញ វតថុ ផ្លិតផ្លរមចសសី្មាា រនក្រើក្បាស់្ផ្លទ ល់េៃួនដែលទទួលយរស្មាា រដែលទិញ 
ជាក្ទពយដ្ឋរធ់ានា ផ្លិតផ្លរមចសសី្ហក្គ្មស្ខាន តតូ្និ្ មធយម និ្ ផ្លិតផ្លរមចសសី្ក្មាររ់សិ្រមម ជានែើម។ 
នលើស្ពីននឹះនៅនទៀត និនាន ក្តរននរន្ចសរវជិាជ ទំននើររម៏ាន ក្រជាក្រិយភាពផ្្ដែរនៅរនុ្វស័ិ្យននឹះ ែូ្ជានស្វាធនាគ្មរ 
្ល័ត នស្វា ទូទាតវ់រិកយរក័្ត និ្នស្វាក្បាររ់មចសតីាមដររឌជីីលល។  
រ្ចសុរបនន មានក្ររឹះសាថ នមកី្រហិូរញ្ញ វតថុដែលមានអាជ្ារណ័ណ ជា្ ៨០ក្ររឹះសាថ ន េណៈដែលក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ 
ទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំៗទាំ្ ៦ ចរយ់រ្ំដណរទផី្ារជា្ ៨៧% ននទំហំទីផ្ារស្ររុ នរើរិតនលើទំហំផ្លរក័្ត 
ឥណទាន។ 

្-សាថ នភាពក្ររតួក្រដជ្ 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុធំជា្នរលំដ្ឋរទ់៣ី នៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា រតិនលើ 
្ំនួនអតិលិជន ទំហំផ្លរក័្តឥណទាន និ្ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្ន្។  អិលអអូិលសីុ្មានលរខណៈក្ររតួក្រដជ្ 
នៅនលើទីផ្ារ នដ្ឋយសារដតក្តរផ្ាល់នូវផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ្ស្មបរូដររ មានរណ្តា ញសាខានៅទូទាំ្ ក្រនទស្ 
មានក្រភពនែើមទុនពីក្រភពជានក្្ើន និ្មានធនធានមនុស្សដែលមានស្មតថភាព និ្ជំនាញរន្ចសរនទស្។ 

នៅ្ុ្ឆ្ន ២ំ០២០ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្ម្បានរំនណើ នផ្លរក័្តឥណទាន្នំួន ១០% និ្រំនណើ នស្មតុលយក្បារ ់
រនញ្ញ ើ្ំនួន ១៦% េណៈដែល្ំនួនអតិលជិនក្បាររ់មចសនីរើនន ើ្ ៣,២% និ្អតលិិជនក្បាររ់នញ្ញ ើនរើនន ើ្ ២០%។ 
រ្ចសុរបនន អិលអអូិលសីុ្ចរយ់រ្ំដណរទីផ្ារ្នំួន ១៣% ននទំហំទផី្ារស្ររុ នរើរិតនៅនលើផ្លរក័្តឥណទាន 
និ្មានស្ក្តក នុពលរនុ្ក្តរររី្នក្មើននៅមេុនទៀត នដ្ឋយសារដតយុទធសាស្តស្ា្ មប្ររស់្អិលអូអិលសីុ្ រនុ្ក្តរនលើរ 
រមពស់្ក្តរររាអតលិិជន ក្តរពក្្ីរ្ំននួអតលិិជនទាំ្ នៅតំរនជ់នរទ និ្ទកី្រជុជំន និ្ក្តរពក្្រ្រុណភាព 
ឥណទានតាមរយៈក្តរយរ្ិតាទុរដ្ឋរន់លើស្មតថភាពរ្ស់្្ររស់្អតលិិជន។ 

សាថ នភាពទីផ្ារហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាមានលរខណៈចស់្ទុ ំ ដែលអនរវនិិនយារលមីៗ ក្តូវដតមាននែើមទុនយា៉ា ្រ រ្ មា ំ នែើមប ី
្ូលរមួក្ររតួក្រដជ្រនុ្ទីផ្ារននឹះបាន។  
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្-ដផ្នក្តរអនារ   

 
 
 
 
 
 
 
 

របាយារណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ ជារដ់ស្ា្ ក្តរពភររណ៍របាយក្តរណ៍ហរិញ្ញ វតថុ 

  ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

  លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល 
ត្ទពយស្កម្ម 

      

សា្ក់្បាររ់នុ្នែ ៨៩.៦៣២ ៧៥.២៤៧ ១០៤.១៦៤ ១៤០.៣៦៤ ១៨៩.៥៦៩ ២៦០.៥០៧ 
ក្បាររ់នញ្ញ ើ និ្ ក្តរដ្ឋរក់្បារន់ៅធនាគ្មររណ្តា ល ៣២២.៦២៨ ១៨៤.៨១៩ ៣៥៧.៥៧៦ ៥២៧.០៦៦ ៧៨៣.៩៧៧ ១.០០០.៣៥១ 
ក្បាររ់នញ្ញ ើ និ្ ក្តរដ្ឋរក់្បារន់ៅធនាគ្មរ ២៣៥.៩០៩ ២៦៨.៦២៧ ២៧៤.៨៧៩ ៣២៤.៨៩៩ ៣៧៧.៤២៦ ៥១០.៦៨៣ 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញ វតថុវាស់្ដវ្តាមតនមៃស្មក្ស្រ រនុ្
លទធផ្លលមអតិនផ្ស្ៗ 

៦១ ៦០ ៦០ ៦១ ៦១ ៦១ 

ឥណទាន និ្ រុនរក្រទានវាស់្ដវ្តាមនលៃនែើមែររលំស់្ ៣.៣៩៤.៨៧៥ ៤.៨១៦.១៤០ ៦.៧៤៩.០២៨ ៩.១៥៨.៨១៥ ១២.៤២៧.៧៥៤ ១៦.៨៣៧.៧៩១ 
ក្បារត់មកល់តាម្ារន់ៅធនាគ្មររណ្តា ល ២១៧.៨១៩ ៣០២.៣០៣ ៤៣៩.០១០ ៥៨៧.១៩៤ ៨៤៣.០៧៩ ១.១៥៥.៦៧៤ 
ក្ទពយស្មបតាិ និ្ររកិ្តខ រ ៧.៥៤០ ៩.២៩៧ ៨.២៦៥ ៧.៥៤៤ ៩.៣២៥ ៩.១៣៥ 
ក្ទពយស្រមមដែលមានសិ្ទធិនក្រើក្បាស់្ ២០.៦៨៨ ២៣.០៧៤ ១៦.៥៤០ ១៦.៣៨៦ ១២.៥៣៧ ១៥.៣១២ 
ក្ទពយស្រមមអររូ ី ៦.១១០ ២៤.២៦៥ ២៦.២០១ ១៩.៣៣២ ១៥.២៥១ ៨.៩៤២ 
ពនធពនភរក្ទពយស្រមម ២៥.៤៤៩ ១៧.២១៨ ១៣.៩៣២ ១៦.៩៤៩ ១៩.៧៨០ ២១.៧៦៩ 
ក្ទពយស្រមមនផ្ស្ៗ ១៣.៦២៤ ២០.៤១៨ ២៥.១០៩ ៣០.២៤៥ ៣៥.០៦៨ ៣៨.៤៥៣ 
ក្ទពយស្រមមស្ររុ ៤.៣៣៤.៣៣៥ ៥.៧៤១.៤៦៩ ៨.០១៤.៧៦៦ ១០.៨២៨.៨៥៥ ១៤.៧១៣.៨២៦ ១៩.៨៥៨.៦៧៧ 

       េណុំល នងិម្លូធ្ន 
      

រណុំល 
      

ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្ធនាគ្មរ និ្ ក្ររឹះសាថ នហរិញ្ញ វតថុនផ្ស្ៗ ១៣៤.២៣៣ ១៨៦.៦៨៧ ២៦៨.៦៣៤ ៣៧៣.៧៦៦ ៥២០.១១៨ ៧២១.៣៦៨ 
ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្អតលិិជន ២.០៣៣.៩៦៨ ៣.១៣០.៨៤៥ ៤.៥០៥.១៤៤ ៦.២៦៨.២៧៤ ៨.៧២២.៦៨៩ ១២.០៩៧.៧៧៧ 
ក្បាររ់មចស ី ១.០៨៣.២៨៦ ៨៨៨.៩៦៥ ១.២៣៤.៣៩៩ ១.៦៣១.៥៦៦ ២.០៨២.២៣៤ ២.៨០៤.៨៧៦ 
អនុរណុំល ១៦៥.៥៦១ ៣១០.៩៥១ ៤៥៣.៥៨៨ ៥២៣.៤៣២ ៦១៩.២២៨ ៦០៧.៧៥៨ 
មូលរក្តរណុំល ៨១.៣៥០ ៨០.៦៦០ ០ ០ ០ ០ 
រំណុលភតិស្នភ ១៨.២២៩ ២៨.៩៧៤ ២៨.៦៥៤ ២៩.៦៧០ ២៧.០០៨ ២២.៦៧២ 
រំណុលពនធនលើក្បារ់្ ណូំលរនុ្ក្គ្ម ៤៧.៩០០ ៥០.៨២០ ៦៨.៧៨៦ ៩៤.០៧២ ១២៥.៨១៩ ១៦៨.៨៤០ 
អតថក្រនយាជនរុ៍រគលិរ ២.៦៥០ ២.៩១៥ ៣.២០៧ ៣.៥២៨ ៣.៨៨០ ៤.២៦៨ 
រំណុលនផ្ស្ៗ ៣៤.២៩៩ ៤៥.៤៦៧ ៤៩.១៣៩ ៥៣.៣៦៨ ៦១.៥៣៤ ៧៥.៨០៣ 
រណុំលស្ររុ ៣.៦០១.៤៧៧ ៤.៧២៦.២៨៣ ៦.៦១១.៥៤៩ ៨.៩៧៧.៦៧៤ ១២.១៦២.៥១០ ១៦.៥០៣.៣៦២ 

       មូលធន 
      

នែើមទុន ២២៤.៣៧៧ ២៦៤.៧០៧ ៣២៥.១៨៧ ៣២៥.១៨៧ ៤២៦.១៨៧ ៤២៦.១៨៧ 
ក្បារ់្ ំនណញររាទុរ ២៩៨.០៦៥ ៥៤០.០៦៣ ៨៦៧.៦១៥ ១.៣១៥.៥៧៩ ១.៩១៤.៧១៤ ២.៧១៨.៧១៣ 
ទុនរក្មុ្ទូនៅ ២១០.៤១៥ ២១០.៤១៥ ២១០.៤១៥ ២១០.៤១៥ ២១០.៤១៥ ២១០.៤១៥ 
ទុនរក្មុ្តាម្ារ ់ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
មូលធនស្ររុ ៧៣២.៨៥៨ ១.០១៥.១៨៥ ១.៤០៣.២១៧ ១.៨៥១.១៨១ ២.៥៥១.៣១៧ ៣.៣៥៥.៣១៥ 

       រណុំល និ្ មូលធនស្ររុ ៤.៣៣៤.៣៣៥ ៥.៧៤១.៤៦៩ ៨.០១៤.៧៦៦ ១០.៨២៨.៨៥៥ ១៤.៧១៣.៨២៦ ១៩.៨៥៨.៦៧៧ 
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ជ-រតាា ហានភិយ័ 
 ១-ក្តរវភិារ 

លវីតបតិដតក្រនភទ និ្រក្មតិននហានភិយ័ដែលសាថ រន័មយួអា្ក្រឈមអាក្ស័្យនរ្រតាា នផ្ស្ៗជានក្ ើ្ន ែូ្ជា 

ទំហំននក្រតិរតាិក្តរ និ្ភាពស្មុរសាម ញននស្រមមភាពអាជីវរមម អិលអអូិលសីុ្នជឿជារថ់ាហានិភយ័ជាទូនៅ ដែល 

េៃួនអា្នរ្ ក្រឈមជាក្រច ំរមួមានែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 

ហានភិយ័ឥណទាន រឺជាក្តរខាតរ្ដ់ផ្នរហិរញ្ញ វតថុនៅនពលដែលអតិលជិនេរខានរនុ្ក្តររំនពញក្តតពវរិ្ចសស្្ 
តាមរិ្ចសស្នភឥណទាន។ ស្រមមភាពរន្កើតក្បារ់្ ណូំលសំ្ខានរ់រស់្អិលអូអលិសីុ្រឺក្តរផ្ាល់ក្បាររ់មចសែីល់ 

អតិលិជន ែូន្នឹះហានភិយ័ឥណទានរឺជាហានភិយ័្មប្។ អិលអូអិលសីុ្ពិចរណ្តនលើក្ររធ់ាតុទាំ្ អស់្ដែល 

ពារព់ន័ធនរ្ ហានិភយ័ឥណទានែូ្ជា ហានភិយ័ផ្លរក័្តឥណទានតាមផ្លិតផ្ល តាមរនរៀររនុ្ក្តររ្ស់្្ 
តាមររូិយរណ័ណ  តាមទំហំឥណទាន តាមក្រនភទក្ទពយដ្ឋរធ់ានា តាមរយៈនពលរមចស ីតាមឆ្ន ទំមាៃ រទុ់ន តាមវរគនន 
រមចស ី តាមវស័ិ្យ តាមរមចសកី្តួតគ្មន ជាមយួអិលអូអិលសីុ្ តាមរមចសកី្តតួគ្មន ជាមយួសាថ រន័នផ្ស្មនុនពលទមាៃ រទុ់ន 
និ្តាមអក្តាក្តរក្បារ ់រនុ្នគ្មលរំណ្ក្ររក់្រ្ហានិភយ័។  

ហានភិយ័ទផី្ារ រឺជាហានិភយ័ដែលតនមៃននតារ្តុលយក្តរននក្ររឹះសាថ នមយួទទួលផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិជមាន នដ្ឋយ 

សារដតរដក្មរក្មួលអក្តា ឬតនមៃនៅនលើទីផ្ារ ែូ្ជាអក្តាក្តរក្បារ ់ អក្តារាូរររូិយរណ័ណ ររនទស្ និ្តនមៃទនំញិ 

ដែលនធវើឱ្យខាតរ្ែ់ល់ក្បារ់្ ំនណញ និ្ នែើមទុន។  

ហានភិយ័សា្ក់្បារង់្ហយក្សួ្ល រជឺាក្តរខាតរ្រ់រស់្ក្ររឹះសាថ នដែលនរើតន ើ្ ពកី្តរេរខានរនុ្ក្តររំនពញ 

ក្តតពវរិ្ចស ឬផ្ាល់លវកិ្តនែើមបរីន្កើនក្ទពយស្រមមនដ្ឋយមនិរិតពីក្តរ្ំណ្តយ ឬក្តរខាតរ្ដ់ែលមនិអា្ទទួលយរ 
បាន។  

ហានភិយ័ក្រតរិតាកិ្តរ រឺជាហានិភយ័ននក្តរខាតរ្ដ់ែលរណ្តា លមរពីមនុស្ស ក្រពន័ធក្តួតពនិិតយនផ្ទរនុ្មនិបាន 
ក្ររក់្គ្មន ់និ្ /ឬរតាា ខា្នក្ៅែូ្ជានក្គ្មឹះធមមជាតិ។  

ហានភិយ័ននក្តរក្រតរិតាតិាម រឺជាហានិភយ័រណ្តា លមរពីក្តរផ្លៃ ស់្រាូរ ឬក្តរនលមើស្ ឬមនិអនុនលាមតាម្ារ ់
រទរញ្ញតា ិ នគ្មលននយាបាយ និ្ស្ា្ ដ់្ឋរវជិាជ ជីវៈ (រទរញ្ញតាិ មាចស ស់្រមចស ីនិ្/ឬរញ្ញតាិនផ្ទរនុ្) ដែលអា្នាឱំ្យខាត 
រ្ែ់ល់អិលអូអិលសីុ្។  

ហានភិយ័ររសិាថ ន សំ្នៅែល់ហានិភយ័ននស្រមមភាពអាជីវរមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ពារព់ន័ធនរ្ទីតាំ្ ភមូសិាស្តស្ា 
រែូវក្តល/អាក្តស្ធាតុ លរខណៈក្រជាសាស្តស្ា (ជមៃនឺិ្ក្តរសាៃ រ ់ រលំាស់្ទីននក្រជាជន ្នទៈររស់្អាជ្ាធររនុ្ 
តំរនរ់នុ្ក្តរជួយ គ្មកំ្ទ អំនពើពុររលួយ វរិតាិននយាបាយ ជានែើម)។  

ហានភិយ័នររ ាិ៍ន ម្ ឹះ សំ្នៅនៅនលើស្ក្តា នុពលននក្តរផ្សពវផ្ាយអវជិជមាន ក្តរយល់នឃើញជាសាធារណៈ 
ឬក្ពរតាិក្តរណ៍ដែលមនិអា្ក្ររក់្រ្បានដែលអា្ជឹះឥទធិពលអាក្ររែ់ល់នររ ាិ៍ន ម្ ឹះររស់្អិលអូអិលសីុ្ នដ្ឋយ 

នហតុននឹះរ៉ាឹះពាល់ែល់ក្បារ់្ ណូំលររស់្អិលអូអិលសីុ្។ 
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ហានភិយ័នែើមទុន រឺជាហានិភយ័ដែលអិលអូអិលសីុ្មនិមានធនធាននែើមទុនក្ររក់្គ្មន ់ នែើមបរីំនពញតាមតក្មូវ 
ក្តររទរញ្ញតាអិរបររមា រនុ្ក្តរគ្មកំ្ទែល់ក្តរផ្ាល់្ំណ្តតថ់ាន រឥ់ណទាន និ្គ្មកំ្ទរំនណើ ន និ្ជនក្មើស្ 

យុទធសាស្តស្ាអាជីវរមមររស់្ក្រមុហ ុន។ យុទធសាស្តស្ាររស់្អិលអូអិលសីុ្រឺររាឱ្យបាននូវមូលដ្ឋា ននែើមទុនែរ៏ រ្ មា ំ

នែើមបរីរាទំនុរ្ិតាទីផ្ារ និ្ររាក្តរអភវិឌឍអាជីវរមមឱ្យក្តនដ់តររី្នក្មើនដលមនទៀត។ និយត័ររ្មប្ររស់្ 

អិលអូអិលសីុ្រធឺនាគ្មរជាតិននរមពុជា ដែលជាអនររណំត ់ និ្ក្តួតពនិិតយតក្មូវក្តរនែើមទុនស្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ 

ទាំ្ មូល។ 

 ២-ទស្សនៈអនរក្ររក់្រ្ និ្ វធិានក្តរទរស់ាក ត ់

អិលអូអិលសីុ្នរាជ្ា្ិតារនុ្ក្តរក្តតរ់នថយហានិភយ័ែូ្មាននរៀរររខ់ា្នលើ មរក្តរមរក្មតិមយួដែលអា្ទទលួ 

យរបាន នដ្ឋយអនុវតាតាមែំណ្តរក់្តលចបំា្ន់នក្រសិ្ទធភាពននក្តរក្តួតពិនិតយនផ្ទរនុ្ និ្ក្តរអនុវតាែល៏អក្រនស្ើរ 
ននអភបិាលរិ្ ចសលអ។  

ទស្សនររស់្អិលអូអិលសីុ្្ំនពាឹះអភបិាលរិ្ចសរឺដផ្អរនលើជំននឿថា មានក្តរទំនារទ់ំន្គ្មន រវា្អភបិាលរិ្ ចសដែល 

មានរុណភាពេពស់្ជាមយួនរ្ ក្តររន្កើតតនមៃរយៈនពលដវ្ជាមយួភារីពារព់ន័ធ។ នែើមបសី្នក្ម្បានតាមនគ្មលនៅ 

ររស់្ក្រុមហ ុន អិលអូអិលសីុ្នរាជ្ា្ិតាេពស់្រំផុ្តរនុ្ក្តរអនុវតាអភបិាលរិ្ចសលអ និ្ពភយាមនលើររមពស់្វរបធម ៌
ដែលឱ្យតនមៃ និ្ នលើរទររ្ិតា្ ំនពាឹះក្តរអនុវតាស្ា្ ដ់្ឋរក្រមសី្លធម ៌សុ្្រតិភាពរុរគលនិ្ក្រុមហ ុនទាំ្ មូល និ្  
ក្តរនគ្មរពគ្មន នៅវញិនៅមរ។  
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រ-លទធផ្លក្រតរិតាកិ្តរធុររិ្ ចស នដ្ឋយរមួរញ្ចសូលពត័ម៌ានធុររិ្ ចសតាមដផ្នរ 

 លទធផ្លស្នក្ម្បានសំ្ខាន់ៗ  ដផ្នក្តរ លទធផ្លស្នក្ម្បាន 
ដផ្នរនស្វាឥណទាន 
្ំនួនអតិលិជននស្វាឥណទាន ៣៤៩.១២០ ៣០៣.៥៥៥ 
ឥណទាននៅរនុ្នែអតិលិជន (លាននរៀល) ៣.៨៩៣.៥២៧ ៣.៤៦២.២០៣ 
ដផ្នរនស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ
្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ  ៤១១.៥៤០   ៤០១.៦៦០ 
ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ(លាននរៀល)  ២.៧១៤.៧៨៦   ២.១៦៨.២០១  
ដផ្នរក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខានន់ផ្ស្ៗនទៀត 
្ំនួនក្តរយិាល័យ ៨២ ៧៩ 
្ំនួនរុរគលិរ ៣.១៨៨ ៣.១៤០ 

 
េ-រ្នាស្មពន័ធ្ ណូំល   

ល.រ ក្រភព្ណូំល 
ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

្នំនួទររក្បារ ់
(លាននរៀល) 

ភាររយ 
្នំនួទររក្បារ ់
(លាននរៀល) 

ភាររយ 

១ ្ំណូលក្តរក្បារ ់  ៦៦៥.៦១៨  ៩៦,២៧%  ៥២២.៧៥១  ៩៦,៨៤% 
២ ្ំណូលនផ្ស្ៗ  ២៥.៧៩៩  ៣,៧៣%  ១៧.០៣៩  ៣,១៦% 

្ំណូលស្ររុ  ៦៩១.៤១៧  ១០០%  ៥៣៩.៧៩០  ១០០% 
 

ខផនកទី ២៖ ព័ត្៌មានអំពលីទធផលត្េត្ិេត្េិារធ្ុរកិចច 
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រ-អ្គក្តរនលេ 
 

ខផនកទី ៣៖ ព័ត្៌មានអំពអីភិបាលកចិចស្ថជីវកម្ម 
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េ-ក្រមុក្រររាភបិាល  

 ស្មាស្ភាពក្រមុក្រររាភបិាល 

ល.រ ន ម្ ឹះអភបិាល តំដណ្ 
ក្តលររនិ េ្ទ 

ក្តៃ យជាអភបិាល 
ក្តលររនិ េ្ទ 
រញ្ចសរអ់ាណតា ិ

១ នលារ ក្រ នីលី នែ ហសុលីវា៉ា  ក្រធានក្រុមក្រររាភបិាល ១៥ តុលា ២០១៥ មនិរំណត ់
២ នលារ េនរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្        អភបិាល ១២ រុមាៈ ២០១៨ មនិរំណត ់
៣ នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  អភបិាល ០២ ររកដ្ឋ ២០១៨ មនិរំណត ់
៤ នលារ អីុនក្ដ្ឋជីត វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណ្ត អភបិាលឯររជយ ០១ មររ ២០១៥ ០១ មររ ២០២៤ 
៥ នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន អភបិាលឯររជយ ០១ រុមាៈ ២០១៣ ០១ រុមាៈ ២០២២ 

 

ន ម្ ឹះនលខាធិក្តរររស់្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត៖ អនរក្សី្ នេ្ ណ្តវ ី។ 

រ-ររុគលិរជានេ់ពស់្ 

ស្មាស្ភាពររុគលិរជានេ់ពស់្ 
 

ល.រ ន ម្ ឹះ នភទ តដំណ្ 
១ នលារ សុ្េ នវឿន ក្រុស្ ក្រធាននាយរក្រតិរតាិ 
២ នលារ សុ្េ សុ្ផ្ល ក្រុស្ អនុក្រធាននាយរក្រតិរតាិ/ក្រធាននាយរហិរញ្ញ វតថុ 
៣ នលារ Romesh Perera ក្រុស្ ក្រធាននាយររណ្តា ញដ្រចយ 
៤ នលារ Duleep Liyanage ក្រុស្ ក្រធាននាយររន្ចសរវជិាជ ពត័ម៌ាន 
៥ នលារក្សី្ ្្ រញ្ជញ  ក្សី្ ក្រធាននាយិក្តឌីជីលល នស្វាហិរញ្ញ វតថុ និ្ក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ
៦ នលារក្សី្ ស្វឺយ សុ្ឌីណ្ត ក្សី្ ក្រធាននាយិក្តក្ររក់្រ្ហានិភ័យ 
៧ នលារក្សី្ ន ្ ថាវ ី ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នធនធានមនុស្ស 
៨ នលារក្សី្ ដរវ តារទី ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នហិរញ្ញ វតថុ 
៩ នលារក្សី្ ក្ទី សូ្ឡា ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នរតនាគ្មរ 
១០ នលារ នត្ ភាព ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្ 
១១ នលារក្សី្ សីុ្វ រូផ្ល ក្សី្ នាយរនាយរដ្ឋា នរែាបាល និ្ធុររិ្ចស 
១២ នលារ នុត នល្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នអាជីវរមម 
១៣ នលារ មុត ពិសី្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នឥណទាន 
១៤ នលារ បាន ផ្លន ្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នក្រតិរតាិតាម 
១៥ នលារ ហ ុល សុ្វតុាថ  ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នរន្ចសរវជិាជ ពត័៌មាន 
១៦

៧ 

នលារក្សី្ នេ្ ណ្តវ ី ក្សី្ នលខាធិក្តរកិ្តក្រុមហ ុន 
 

ស្មាគ ល់៖ ពត័ម៌ានលមអតិពារព់ន័ធអភបិាលរិ្ ចសសាជវីរមមមានភាជ រជ់ាឧរស្មពន័ធ។ 
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រ .ពត័ម៌ានអពំមីលូរក្ត 
១-ពត័ម៌ានអពំមីលូរក្តរមមសិ្ទធ ិ

 រិតក្តរមក្តរយិររនិ្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ក្ររឹះសាថ នពុំមាននបាឹះផ្ាយមូលរក្តរមមសិ្ទធិនទ។  

២-ពត័ម៌ានអពំមីលូរក្តរណុំល 

ពត័ម៌ាន 

ស្ញ្ជញ រណ័ណ អលិអអូលិសីុ្ 
ដែលមានក្តរក្តរពារហានភិយ័អក្តា 
រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ១ 

(FX-Indexed Bond) 

ស្ញ្ជញ រណ័ណ អលិអអូលិសីុ្ 
ដែលមនិមានក្តរក្តរពារហានភិយ័អក្តា 

រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ២ 
(Plain Bond) 

ក្រនភទមូលរក្តរំណុល 
ស្ញ្ជញ រ័ណណ អិលអូអិលសីុ្ ដែលមាន 
ក្តរក្តរពារហានិភ័យអក្តារាូរក្បារ ់

ស្ញ្ជញ រ័ណណ អិលអូអិលសីុ្ ដែលមនិមាន 
ក្តរក្តរពារហានិភ័យអក្តារាូរក្បារ ់

និមតិាស្ញ្ជញ មូលរក្តរំណុល LOLC២២A LOLC២២B 
ក្តលររនិ្េទននក្តរនបាឹះផ្ាយ នលៃទី២៦ ដេនមសា ឆ្ន  ំ២០១៩ នលៃទី២៦ ដេនមសា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
តនមៃស្ររុននមូលរក្តរំណុល ៥៣.៦០០.០០០.០០០ នរៀល ២៦.៤០០.០០០.០០០ នរៀល 
តនមៃស្ររុននមូលរក្តរំណុលដែលរំពុ្
្រ្រ 

៥៣.៦០០.០០០.០០០ នរៀល ២៦.៤០០.០០០.០០០ នរៀល 

ឥណក្រតិទាន ២៦ នមសា ២០២២ ២៦ នមសា ២០២២ 
ក្តលវភិារទូទាតរូ់រ៉ាុ្ ២៦ នមសា និ្ ២៦ តុលា ២៦ នមសា និ្ ២៦ តុលា 
អក្តារូរ៉ាុ្ (%) ៨.០០% រនុ្មយួឆ្ន  ំ ៩.០០% រនុ្មយួឆ្ន  ំ
តនមៃស្ររុននក្តរទូទាតរូ់រ៉ាុ្ ៦.៥៤១.០៣៧.៩៨៣ នរៀល ៣.៥៧៣.៧៦៤.៣៨២ នរៀល 
្ំណ្តតថ់ាន រល់ទធភាពស្្ )ក្រសិ្នមាន(  គ្មម ន គ្មម ន 

 
 ៣-ពត័ម៌ានអពំមីលូរក្តនផ្ស្នទៀត 
 គ្មម ន 
  

េ-នលៃ និ្ ររមិាណជញួែូរមលូរក្ត 

រិតក្តរមក្តរយិររនិ្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ពុំមានក្តរជួញែូរនលើមូលរក្តរណុំលររស់្អិលអូអិលសីុ្នទ នដ្ឋយនលៃនៅនលរ 
រឺ ១០០.០០០ នរៀល រនុ្មយួមូលរក្តរណុំល។  

រ-ភារហ ុនរិដែលក្តនក់្តរភ់ារហ ុនមានសិ្ទធនិបាឹះនឆ្ន ត្នំនួនក្ ើ្ននលើស្លរ ់(ចរព់ ី៣០% ន ើ្ នៅ) 

ល.រ ន ម្ ឹះ ស្ញ្ជជ ត ិ ្នំនួមលូរក្ត ភាររយ 
១ LOLC Private 

Limited 
សិ្្ារុរ ី ២.១៧៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

ស្ររុ ២.១៧៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

 

ខផនកទី ៤៖ ព័ត្៌មានអពំាីរជួញដូរម្លូេត្ត្ នងិភាគ្ហ ុនិករេស្េ់ុគ្គលចុុះេញ្ជលីក់ម្លូេត្ត្ 
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ឃ-ភារហ ុនរិដែលក្តនក់្តរភ់ារហ ុនមានសិ្ទធនិបាឹះនឆ្ន ត្នំនួនក្្ើន (ចរព់ ី៥% ែល់តិ្ ជា្ ៣០%) 

ល.រ ន ម្ ឹះ ស្ញ្ជជ ត ិ ្នំនួមលូរក្ត ភាររយ 
១ គ្មម ន គ្មម ន គ្មម ន គ្មម ន 

ស្ររុ គ្មម ន គ្មម ន 

្-ពត័ម៌ានអពំកី្តរដរ្ដ្រភារលាភរនុ្រយៈនពល ៣ (រ)ី ឆ្ន ំ្ ុ្នក្ក្តយ (ររណី្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្តរមមសិ្ទធ)ិ 

រិតក្តរមក្តរយិររនិ្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ក្ររឹះសាថ នពុំមាននបាឹះផ្ាយមូលរក្តរមមសិ្ទធិនទ។ 

ពពិណ៌នាលមអតិអពំកី្តរ 
ដរ្ដ្រភារលាភ 

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

្ំនណញសុ្ទធ - - - 
ភារលាភជាសា្ក់្បារស់្ររុ - - - 
ភារលាភជាមូលរក្តរមមសិ្ទធិស្ររុ - - - 
ភារលាភនផ្ស្នទៀត - - - 
អនុបាតននក្តរដរ្ដ្រភារលាភ (%) - - - 
ទិននផ្លភារលាភ (%) - - - 
ភារលាភរនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធ ិ - - - 
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នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្ននក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ នធវើក្តរក្តួតពិនិតយជានទៀ្ 
ទាតន់លើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមមររស់្ក្ររឹះសាថ ន នែើមបធីានាថា៖ 

 ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុ និ្ក្រតិរតាកិ្តររឺក្តរមក្តូវ និ្អា្នជឿទុរ្ិតាបាន 

 ហានិភយ័ររស់្ក្រុមហ ុនក្តូវបានរតស់្មាគ ល់ និ្ ក្តតរ់នថយ 

 នគ្មលននយាបាយ នីតិវធិីនផ្ទរនុ្ ្ារ ់និ្ រទរញ្ញតិានានា ក្តូវបានអនុវតាតាម 

 ក្តរនក្រើក្បាស់្ធនធានមានក្រសិ្ទធភាព និ្មានលរខណៈស្នសសំំ្ន្ 

 ក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុ្មានភាពរ រ្ មា ំនិ្ ក្តរក្ររក់្រ្ហានិភយ័មានលរខណៈលអក្រនស្ើរ 

 នគ្មលនៅររស់្ក្រុមហ ុនស្នក្ម្បានលអក្រររនដ្ឋយក្រសិ្ទធភាព។  

នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្មានរុរគលិរដែលមានរទពិនសាធន៍្ ំននួ ៣៥នារ ់ដែលែររនានំដ្ឋយនាយរនាយរដ្ឋា ន 
ស្វនរមមនផ្ទរនុ្។ របាយក្តរណ៍ក្តូវបានរញ្ជូ ន នដ្ឋយផ្លទ ល់នៅក្រធានរណៈរមាម ធកិ្តរស្វនរមម ននក្រុមក្រររាភបិាល
ររស់្អិលអូអិលសីុ្។ ជានរៀ្រល់ក្តីមាស្ នាយរនាយរដ្ឋា នស្វរមមនផ្ទរនុ្នរៀរ្ំរបាយក្តរណ៍ស្ក្មាររ់ណៈរមាម ធិក្តរ 
ស្វនរមមក្រមុក្រររាភបិាល ដែលក្តូវបានពិភារានៅរិ្ចសក្រជុំរណៈរមាម ធិក្តរ។  

វសិាលភាពស្វនរមម 
វសិាលភាពស្វនរមមររស់្នាយរដ្ឋា នស្នវរមមនផ្ទរនុ្ មានែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 

 វាយតនមៃនលើក្រពន័ធក្តួតពិនិតយនផ្ទរនុ្នែើមបធីានាក្រសិ្ទធភាព និ្ក្រសិ្ទធផ្លននក្រតិរតាិក្តរ 

 វាយតនមៃនលើក្រសិ្ទធភាពននក្តរក្ររក់្រ្ហានិភយ័ 

 ក្តួតពិនតិយ និ្វាយតនមៃនែើមបធីានាថាក្ទពយស្មបតាិររស់្ក្រុមហ ុនក្តូវបានក្តរពារ និ្នក្រើក្បាស់្រនុ្នគ្មល 
រំណ្ក្តរមក្តូវ  

 ជក្មុញនលើក្តរអនុនលាម្ារ ់និ្រទរញ្ញតាិនផ្ស្ៗដែលបានតក្មូវ  

 ក្តួតពិនតិយ នធវើនតស្ា និ្វាយតនមៃនលើក្រសិ្ទធភាពននក្តរនក្រើក្បាស់្ធនធាន 

 ក្តួតពិនតិយ និ្វាយតនមៃភាពក្ររក់្គ្មន ់និ្ក្រសិ្ទធភាពននក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុ្ និ្  

 វាយតនមៃនលើលទធផ្លស្នក្ម្បានររស់្ក្រុមហ ុន។  

ខផនកទី ៥៖ របាយារណ៍ស្វនកម្មរេស្ស់្វនករនផៃកនងុបលើារត្ត្តួ្ពិនិត្យនផៃកនងុ 
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ស្រមមភាពពនិក្គ្មឹះនយារល់ 

ស្វនររនផ្ទរនុ្មាន្ំនណឹះែរ្ ក្ររក់្គ្មនន់ៅនលើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ មាន្ំនណឹះែរ្ចបំា្ន់ៅនលើ 
ក្រពន័ធក្តួតពិនិតយនផ្ទរនុ្ និ្មានជំនាញនិ្រទពិនសាធនក៍្ររក់្គ្មនរ់នុ្ក្តរផ្ាល់នូវរុណតនមៃស្ក្មារក់្រុមហ ុន តាមរយៈ 
ក្តរផ្ាល់នូវក្តរក្រររានយារល់ និ្អនុសាស្ន ៍ នែើមបពីក្្រ្ រុណភាពននក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុ្ និ្ ផ្លិតភាពររស់្ 
ក្រុមហ ុន។ ស្វនររនផ្ទរនុ្ក្តូវបានរណាុ ឹះរណ្តា លជារនារនាទ រន់ែើមបអីភវិឌឍ្នំណឹះែរ្  និ្ជំនាញ។  

របាយក្តរណ៍ស្ន្ខរ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ចរព់ីនលៃទ០ី១ ដេមររ រហូតែល់ នលៃទ៣ី១ ដេធនូ ២០២០ នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្ បាននធវើស្វនរមម្ំននួ ១៦៩ 
នលើរ ដែលរនុ្ននាឹះបាននធវើស្វនរមមនៅក្តរយិាល័យរណ្តា ល្ំនួន២នលើរ និ្នៅតាមក្តរយិាល័យសាខា្នំួន 
១៦៧នលើរ  នដ្ឋយបានររនឃើញររររំនហើញមយួ្ំនួននៅនលើដផ្នរក្រតិរតាិក្តរ ដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ ដផ្នរក្បាររ់នញ្ញ ើ ដផ្នរ    
រតនាគ្មរ ដផ្នរធនធានមនុស្ស ដផ្នរពត័ម៌ានវទិភ និ្ដផ្នររែាបាល ែូ្មានស្ន្ខរខា្នក្ក្តម៖ 

ររររនំហើញនលើដផ្នរក្រតរិតាកិ្តរ 

ររររំនហើញដផ្នរក្រតរិតាិក្តរ៖ រមួមានរ្វឹះខាតមយួ្ំនួនែូ្ជា រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរក្រមូលពត័ម៌ានពីអតលិិជន រ្វឹះខាត 
រនុ្ក្តររតក់្តាពត័ម៌ានមយួ្ំនួនរនុ្ឯរសាររមចសនីិ្រ្វឹះខាតឯរសារគ្មកំ្ទមយួ្ំនួន រ្វឹះខាតក្តរផ្សពវផ្ាយពីក្រនភទ 
ផ្លិតផ្លែល់អតិលជិន រ្វឹះខាតក្តរក្តួតពិនិតយអតិលជិនយឺតយា៉ា វ រ្វឹះខាតឯរសារគ្មកំ្ទរនុ្ក្តរក្រមូលរមចសមីយួ 
្ំនួនតូ្ រ្វឹះខាតក្តរក្តួតពនិិតយរមចសរីនាទ រព់ទីមាៃ រទុ់ន រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរនរៀរ្ំឯរសាររមចសឱី្យបានក្តរមក្តូវ និ្រ្វឹះ 
ខាតរនុ្ក្តរអនុវតាក្តរនរើរែំនណើ រក្តរក្តតនអធីអរម។ 

ររររនំហើញនលើដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ និ្ រតនាគ្មរ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ៖ រមួមានក្រតិរតាិក្តរមយួ្ំនួនមនិមានឯរសារគ្មកំ្ទនិ្ក្តរអនុមត័ក្តរមក្តូវ ក្តរ្ំណ្តយ 
មយួ្ំនួនមនិក្តូវបានចតថ់ាន រឱ់្យបានក្តរមក្តូវ រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរក្តតួពិនតិយនលើវរិកយរក័្ត និ្យឺតយា៉ា វរនុ្ក្តរនធវើ 
រ្ចសុរបននភាពនលើសារនពើភណ័ឌ នៅរនុ្ក្រពន័ធ រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរផ្លៃ ស់្រាូរនលេរូែស្មាៃ ត ់ និ្រ្វឹះខាតមយួ្នំួនរនុ្ក្តរ 
អនុវតាក្តរររស់ា្ក់្បារន់ដ្ឋយមនិបាននក្ពៀ្ទុរជាមុន។  

ររររនំហើញនលើដផ្នរក្រពន័ធពត័ម៌ានវទិភ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរពត័ម៌ានវទិភ៖ រមួមាន ក្តរនធវើនតស្ាទាញយរមរវញិនូវទិនននយ័ដែលបានររាទុរ រ្វឹះខាតនលើ 
ក្តរនធវើរ្ចសុរបននភាពនលើរមមវធិីក្រឆ្ំ្ នមនររនៅរនុ្រុពំយទូរ័មយួ្ំនួន និ្រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរក្ររក់្រ្សុ្វតថិភាពទនិននយ័ 
នលើឧរររណ៍មនិនក្រើដេស (wireless devices)។  

ររររនំហើញនលើដផ្នរធនធានមនុស្ស 

ររររំនហើញនលើដផ្នរធនធានមនុស្សរមួមាន៖ រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរពក្ រ្្ ស្មតថភាពរុរគលិរ្ូលលម ី រ្វឹះខាតរនុ្ក្តរ 
ក្តួតពិនតិយនលើឯរសារររុគលិរ ក្តររណនាមនិបានក្តរមក្តូវរនុ្ក្តរទូទាតន់រៀវតស្ុ្នក្ក្តយឱ្យរុរគលិរមយួ្ំននួតូ្ 
រុរគលិរមយួ្ំនួនឈរស់្ក្មារនដ្ឋយមនិបាននស្នើសំុ្នៅរនុ្ក្រពន័ធ E-Leave និ្ែំនណើ រក្តរនក្ជើស្នរ ើស្ក្រតិភរូុរគលិរ 
មនិបានអនុវតាក្ររក់្ជុ្នក្ជាយ។  
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នស្្រាសី្និនដ្ឋា ន 

រញ្ជា ទាំ្ អស់្ដែលបាននលើរន ើ្ខា្នលើមានលរខណៈតូ្តា្ និ្មនិមានផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាអវជិជមាននៅនលើសាថ ន
ភាពហិរញ្ញ វតថុ និ្លទធផ្លររស់្ក្រុមហ ុនន ើយ។ រល់ររររំនហើញក្តូវបាននរៀរ្ជំារបាយក្តរណ៍ នែើមបកី្រររា 
និ្ផ្ាល់អនុសាស្នជូ៍នថាន រែ់ររនាកំ្ររជ់ានថ់ាន រន់ែើមបអីនុវតា។ អិលអូអិលសីុ្ មានក្រពន័ធក្តួតពនិិតយនផ្ទរនុ្រ រ្ មា ំ នែើមប ី
ក្ររក់្រ្ និ្ក្តតរ់នថយហានិភយ័ និ្បានអនុវតាក្រតិរតាិក្តរក្រចនំលៃ នដ្ឋយអនុនលាមនៅតាមនគ្មលននយាបាយ 
និ្នីតិវធិីនផ្ទរនុ្ ្ារន់ិ្រទរបញ្ជញ តិនានា។ 

បានអាន និ្ឯរភាព 

រណៈរមាម ធិក្តរស្វនរមម    នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្ 
 

  

___________________    ___________________ 

នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន    នលារ នត្ ភាព 
ក្រធានរណៈរមាម ធកិ្តរស្វនរមម    នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុ្ 
ក្តលររនិ្េទ៖........................    ក្តលររនិ្េទ៖........................ 
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សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍លមអតិនៅរនុ្ឧរស្មពន័ធដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ខផនកទី ៦៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវត្ថុខដលបានបធ្វើស្វនកម្មបោយស្វនករឯករាជយ 
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រុរគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តក្តូវរង្ហា ញពីពត័ម៌ានក្រតិរតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួភារីជារព់ារព់ន័ធ នៅរនុ្រយៈនពល ២ 
(ពីរ) ឆ្ន ំ្ ុ្នក្ក្តយ នដ្ឋយរញ្ជជ រពី់ន ម្ ឹះ ទំនារទ់នំ្រវា្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត និ្ភារីជារព់ារព់ន័ធ 
ទំហំននក្រតិរតាិក្តរ និ្ក្រនភទននផ្លក្រនយាជនដ៍ែលនរើតន្ញពីទំនារទ់ំន្ននាឹះ ែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 

រ-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួភារហ ុនរិដែលមានភារហ ុនចរព់ ី ៥ ភាររយន ើ្ នៅ (ក្បា)ំ ននមលូរក្តរមមសិ្ទធ ិ
រពុំ្នធវើ្ រ្រនលើទផី្ារ 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

េ-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាល និ្ ររុគលិរជានេ់ពស់្  

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

រ-ក្រតរិតាកិ្តរជាមយួអភបិាល និ្ ភារហ ុនរិពារព់ន័ធនរ្ ក្តរទញិ-លរក់្ទពយស្រមម និ្ នស្វារមម 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ឃ-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួស្មាជរិក្រសួារផ្លទ ល់ររស់្អភបិាល ររុគលិរជានេ់ពស់្ និ្ ភារហ ុនរិដែលមាន 
ភារហ ុនចរព់ ី៥ (ក្បា)ំ ភាររយន ើ្ នៅ 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

្-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួររុគលដែលមានទនំារទ់នំ្ជាមយួអភបិាលររស់្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្តក្រមុហ ុន 
រកុ្តស្មពន័ធ ឬក្រមុហ ុនហូលឌី្ ររស់្ររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត ដែលទនំារទ់នំ្ររស់្ររុគលទាំ្ ននាឹះនរើតមាននៅ
រនុ្ក្រតរិតាកិ្តរ ឬក្តរចតដ់្្ណ្តមយួដែលនធវើន ើ្ នដ្ឋយររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត៖  

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

្-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួររុគលធាៃ រជ់ាអភបិាល ឬររុគលជារព់ារព់ន័ធជាមយួររុគលធាៃ រជ់ាអភបិាល 

 គ្មម ន  

្-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលដែលក្តនម់េុតដំណ្ណ្តមយួនៅរនុ្ស្មារម អ្គភាពមនិដស្វ្ ររក្បារ ់
្នំណញ ឬនៅរនុ្ក្រមុហ ុនណ្តមយួនផ្ស្នទៀតនក្ៅពីររុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត 

 គ្មម ន 

ជ-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលដែលទទលួបានផ្លក្រនយាជនព៍រីរុគល្ុឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត នទាឹះជា ហិរញ្ញ វតថុ 
ឬមនិដមនហិរញ្ញ វតថុ 

 គ្មម ន 

ខផនកទី ៧៖ ពត័្៌មានអំពីត្េត្ិេត្េិារជាម្ួយភាគ្ជីាេ់ពាក់ព័នធ និងទំនាស្ផ់លត្េបយជន ៍
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ក្តរពិភារា និ្ក្តរវភិារខា្នក្ក្តមននឹះ រឺជាក្តរពិភារានលើលទធផ្លននក្រតរិតិាក្តរ និ្សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុនដ្ឋយ 
រណៈក្ររក់្រ្ររស់្អិលអូអលិសីុ្ នដ្ឋយដផ្អរនលើរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុរតិក្តរមនលៃទ៣ី១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ដែល 
បានក្តួតពនិិតយន ើ្វញិនដ្ឋយស្វនររឯររជយ។ របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអលិសីុ្ ក្តូវបាននរៀរ្ំន ើ្នដ្ឋយ 
អនុនលាមនៅតាមស្ា្ ដ់្ឋររបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនារជាតិននរមពុជា។ រណៈក្ររក់្រ្នធវើក្តរពិភារា និ្វភិារនលើ 
ស្មាស្ធាតុសំ្ខាន់ៗ ននរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និ្ រតាា សំ្ខាន់ៗ ដែលបានជឹះឥទធពិលនៅនលើក្បារ់្ ំនណញររស់្ 
អិលអូអិលសីុ្ដតរ៉ាុនណ្តណ ឹះ។ 

រ-ទែិាភាពទូនៅននក្រតរិតាកិ្តរ 

 ១-ក្តរវភិារ្ណូំល 

 អិលអូអិលសីុ្មាន្ំណូល ២ ក្រនភទធំៗ រឺ្ ំណូលពីក្តរក្បារ ់និ្្ណូំលនផ្ស្ៗ។  

 ្ណូំលពកី្តរក្បាររ់មួមាន៖ រនក្មនជើ្សារពឥីណទាន ្ំណូលក្តរក្បារសុ់្ទធដែលទទួលបានពីក្តរផ្ាល់ 
ឥណទានែល់អតលិិជន និ្ ពីក្តរដ្ឋរក់្បាររ់នញ្ញ ើនៅតាមរណ្តា ធនាគ្មរនានា ដែល្ំណូលទាំ្ ននឹះក្តវូ 
ទទួលសាគ ល់ជាក្រចដំេ។ 

 ្ណូំលនផ្ស្ៗរមួមាន៖ ្ណូំលបានពីក្តរផ្លរពិនយ័ ្ំណូលបានពីក្តរក្រមូលឥណទានលុរនចល 
្ំនណញពីក្តររាូរក្បារ ់រនក្មនផ្ស្ៗ ។ល។ 

 ២-ក្តរវភិារ្ណូំលតាមដផ្នរ 

 
ល.រ 

ក្រភព្ណូំល 
ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

្នំនួទររក្បារ ់(លាននរៀល) ភាររយ ្នំនួទររក្បារ ់(លាននរៀល) ភាររយ 

១ ្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៦៦៥.៦១៨ ៩៦,២៧% ៥២២.៧៥១ ៩៦,៨៤% 

២ ្ំណូលនផ្ស្ៗ ២៥.៧៩៩ ៣,៧៣% ១៧.០៣៩ ៣,១៦% 

្ណូំលស្ររុ ៦៩១.៤១៧ ១០០% ៥៣៩.៧៩០ ១០០% 
 

្ំណូលពីក្តរក្បារជ់ា្ំណូលែធ៏ំ និ្សំ្ខានស់្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ ដែលមានរហូតែល់ ៩៦,២៧% នន្ំណូល 
ស្ររុ។ 

 ៣-ក្តរវភិាររមាៃ ត្នំណញែុល 

អិលអូអិលសីុ្ បាននរៀរ្ំរបាយក្តរណ៍លទធផ្លររស់្េៃួន រនុ្ទក្ម្ជ់ារបាយក្តរណ៍ដែលពំុមានក្តររង្ហា ញឱ្យ 
នឃើញនូវរំលាត្ំនណញែុលននាឹះនទ។ រ៉ាុដនាទក្ម្រ់បាយក្តរណ៍ននឹះអា្ឱ្យនយើ្នធវើក្តរពិភារា និ្វភិារនលើ 
្ំនណញពីក្រតិរតាិក្តរដែលទទួលបានពី្ំណូលស្ររុែរនរ្ ្ំណ្តយក្រតិរតាិក្តរ។ ្ំណ្តយក្រតិរតាិក្តរនរ្ 
នលើរយរមរពិភារា និ្វភិារនៅ្ំណុ្ ៤.ក្តរវភិារ្ំនណញ/ខាតមុនរ្ព់នធ។ 

ខផនកទី ៨៖ ារពិភាកា និងារវភិាគ្រេស្គ់្ណៈត្គ្េ់ត្គ្ង 
 



17 
 

 ៤-ក្តរវភិារ្នំណញ/(ខាត) មនុរ្ព់នធ 
 

 តារ្ស្ន្ខរក្បារ់្ នំណញ 
(លាននរៀល) 

ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រដក្មរក្មលួ 
(លាននរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៦៦៥.៦១៨  ៥២២.៧៥១  ១៤២.៨៦៧  ២៧,៣៣% 
្ំណ្តយក្តរក្បារ់ (២៦៩.៦៩០) (២១៥.៤៨៦) (៥៤.២០៤) ២៥,១៥% 
្ណូំលពកី្តរក្បារសុ់្ទធ ៣៩៥.៩២៨  ៣០៧.២៦៥  ៨៨.៦៦៣  ២៨,៨៦% 
្ំណូលនផ្ស្ៗ ២៥.៧៩៩  ១៧.០៣៩  ៨.៧៦០  ៥១,៤១% 
្ំណ្តយនលើរុរគលិរ (១១៥.៧០៩) (១០០.០៦១) (១៥.៦៤៨) ១៥,៦៤% 
រលំស់្នលើក្ទពយររូី និ្ក្ទពយអររូ ី (១០.២៤៤) (១០.៣០៧) ៦៣  -០,៦១% 
្ំណ្តយរែាបាល និ្្ំណ្តយនផ្ស្ៗ (៤១.០៧៨) (៣៥.៧០០) (៥.៣៧៨) ១៥,០៦% 
្នំណញពកី្រតរិតាកិ្តរ ២៥៤.៦៩៦  ១៧៨.២៣៦  ៧៦.៤៦០  ៤២,៩០% 
សំ្វធិានធននលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ    (៤៣.៣៥៨) (១៧.២៣៧) (២៦.១២១) ១៥១,៥៤% 
ក្បារ់្ នំណញមនុរ្ព់នធ  ២១១.៣៣៨  ១៦០.៩៩៩     ៥០.៣៣៩ ៣១,២៧% 

 

រនុ្ឆ្ន ២ំ០២០ អិលអអូិលសីុ្ស្នក្ម្បានក្បារ់្ ំនណញមុនរ្ព់នធ្នំួន ២១១.៣៣៨ លាននរៀល និ្ 
១៦០.៩៩៩ លាននរៀល ស្ក្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ ដែលមានក្តរនរើនន ើ្្នំួន ៥០.៣៣៩ លាននរៀល នស្មើនរ្ 
៣១,២៧%។ រំនណើ នននឹះរឺនដ្ឋយសារក្តរនរើនន ើ្្ណូំលពីក្តរក្បារ់្ ំនួន ១៤២.៨៦៧ លាននរៀល 
ស្មាមាក្តនៅនរ្ក្តរនរើនន ើ្ ននផ្លរក័្តឥណទានររស់្អិលអូអិលសីុ្។ 

 ៥-ក្តរវភិារ្នំណញ/(ខាត) រនុ្ក្តរយិររនិ្េទ  

តារ្ស្ន្ខរក្បារ់្ នំណញ 
(លាននរៀល) 

ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រដក្មរក្មលួ 
(លាននរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

ក្បារ់្ ំនណញមុនរ្ព់នធ ២១១.៣៣៨ ១៦០.៩៩៩ ៥០.៣៣៩ ៣១,២៧% 

្ំណ្តយពនធនលើក្បារ់្ ំនណញ (៣១.៨៨៨) (១៧.២៦៦) (១៤.៦២២) ៨៤,៦៩% 

ក្បារ់្ ំនណញនក្ក្តយរ្ព់នធ ១៧៩.៤៥០ ១៤៣.៧៣៣ ៣៥.៧១៧ ២៤,៨៥% 
 

រនុ្ឆ្ន ២ំ០២០ អិលអអូិលសីុ្ស្នក្ម្បានក្បារ់្ ំនណញសុ្ទធ្ំនួន ១៧៩.៤៥០ លាននរៀល ដែលនរើនន ើ្  
២៤,៨៥% នធៀរនរ្ឆ្ន ២ំ០១៩។ មូលនហតុ្មប្ននក្តរនរើនន ើ្ ននឹះរនឺដ្ឋយសារដតមានក្តរនរើនន ើ្  
្ំណូលក្តរក្បារ។់ 
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៦-ក្តរវភិារពរីតាា  និ្ ននិាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់សាថ នភាព និ្ លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ 

នាែំណ្ត្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ពុំមានរតាា  និ្  
និនាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់ែល់សាថ នភាព និ្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអិលសីុ្ដែលរួរឱ្យរតស់្មាគ ល់ន ើយ។ 

េ-រតាា សំ្ខាន់ៗ ដែលរ៉ាឹះពាល់នលើផ្ល្នំណញ 

 ១-ក្តរវភិារពលីរខេណឌ ននតក្មវូក្តរ និ្ ក្តរផ្គតផ់្គ្  ់

អិលអូអិលសីុ្ ជាសាថ រន័ហិរញ្ញ វតថុែធ៏ំមយួរនុ្្ំនណ្តមសាថ រន័ហិរញ្ញ វតថុនៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា ដែលដត្ដតយរ 
្ិតាទុរដ្ឋរន់ៅនលើរុណភាពននក្តរផ្ាល់នស្វារមម នែើមបរី្កភាពង្ហយក្សួ្លស្ក្មារអ់តិលិជនទូនៅរនុ្ក្តរនក្រើ 
ក្បាស់្ផ្លិតផ្ល និ្នស្វាររស់្អិលអូអិលសីុ្។ តាមរទពិនសាធនន៍ានពលរនៃ្មរននឹះ អិលអូអិលសីុ្ 
ទទួលបាននូវក្តរគ្មកំ្ទយា៉ា ្ខាៃ ំ្ ពីសំ្ណ្តរអ់តិលជិនក្បាររ់មចស ី អតិលជិនភតិស្នភហិរញ្ញ វតថុ និ្ អតលិិជនក្បារ ់
រនញ្ញ ើ ដែលនធវើឱ្យនយើ្មានក្តរររី្នក្មើនយា៉ា ្ខាៃ ំ្  និ្ ឆ្ររ់ហ័ស្ រនុ្រយៈនពលែេ៏ៃី្ ុ្នក្ក្តយននឹះ។  

 ២-ក្តរវភិារពកី្តរន ើ្ ្ុឹះនននលៃវតថុធាតុនែើម 

នាែំណ្ត្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថា អិលអអូិលសីុ្ ពុំមានធាតុដែល 
េុស្ពីធមមតានទ។  

 ៣-ក្តរវភិារនលើពនធ 

អិលអូអិលសីុ្ ស្ថិតនក្ក្តម្ារន់នក្រុមហ ុនពាណិជជរមមរនុ្វស័ិ្យពនធដ្ឋរ ែូ្ននឹះ អិលអអូិលសីុ្មានភាររិ្ចសរ្ ់
ពនធនៅតាម្ារ ់និ្ រញ្ញតាជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុ្មានភាររិ្ចសរ្ព់នធអាររនៅតាមរររពិត និ្ ស្ហក្គ្មស្ 
ជារព់នធធំ ដែលរណំតន់ដ្ឋយអរគនាយរដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 

 ៤-ក្តរវភិារនលើធាតុដែលេុស្ពធីមមតា និ្ ធាតុវសិាមញ្ញ  

នាែំណ្ត្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថា អិលអអូិលសីុ្ ពុំមានធាតុដែល 
េុស្ពីធមមតា និ្វសិាមញ្ញ ននាឹះនទ។ 

រ-ក្តរដក្រក្រលួសំ្ខាន់ៗ នលើក្តរលរ ់និ្ ្ណូំល 

នាែំណ្ត្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ពុំមានធាតុដែល 
ជាក្តរដក្រក្រួលសំ្ខាន់ៗ នលើក្តរលរ ់និ្្ំណូលេុស្ពីធមមតានទ។  

ឃ-ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននក្តររាូរររូយិរណណ  អក្តាក្តរក្បារ ់និ្ នលៃទនំញិ 

អិលអូអិលសីុ្ បានរតក់្តារញ្ជ ីរណននយយនដ្ឋយនក្រើក្បាស់្ររូិយរណ័ណ នគ្មលរឺ ក្បារន់រៀល។ ក្រតិរតាិក្តរជាររូិយរណ័ណ  
ក្បារែុ់លាៃ រ និ្នលបាត ក្តូវបានរាូរនៅជាក្បារន់រៀល នដ្ឋយនក្រើអក្តារាូរក្បារន់ៅនលៃក្រតិរតាិក្តរននាឹះ។ ស្មតុលយនន 
ក្ទពយស្រមមររិូយវតថុ និ្រណុំលររូិយវតថុនាក្តលររនិ្េទរយក្តរណ៍ ដែលជាររិូយរណ័ណ នក្ៅពីក្បារន់រៀលរក៏្តូវបានរាូរ 
នៅជាក្បារន់រៀលនដ្ឋយនក្រើអក្តានាក្តលររនិ្េទននាឹះ។ ភាពលនមអៀ្ពីក្តររាូរររូិយរណ័ណ ដែលនរើតមរពីក្តររាូរននាឹះក្តូវ 
បានទទួលសាគ ល់នៅរនុ្របាយក្តរណ៍លទធផ្ល។  
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្-ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននអតផិ្រណ្ត 
អិលអូអិលសីុ្ មនិបានដរដក្រអក្តាក្តរក្បារ ់ នដ្ឋយដផ្អរតាមក្តរដក្រក្រួលននអតិផ្រណ្តនទ នពាលរឺដផ្អរនៅនលើ 
សាថ នភាពក្ររួតក្រដជ្ជារដ់ស្ា្ នៅរនុ្ទផី្ារ នហើយនៅដតររាបាននូវ្ីរភាពហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ្លអក្រនស្ើរ។ 

្-នគ្មលននយាបាយនស្ែារិ្ ចស សារនពើពនធ និ្ ររូយិវតថុររស់្រជរដ្ឋា ភបិាល 

នាែំណ្ត្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ននឹះ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ ពុំបានទទួលរ្ 
ក្តររ៉ាឹះពាល់ពីនគ្មលននយាបាយនស្ែារិ្ចស សារនពើពនធ និ្ ររូិយវតថុ ររស់្រដ្ឋា ភបិាលជាសារវនាននាឹះនទ។ 
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ក្ររឹះសាថ នពុំមានពត័ម៌ានរួរឱ្យរតស់្មាគ ល់នផ្ស្នទៀតនក្ៅពីពត័ម៌ានដែលបានរង្ហា ញរនុ្របាយក្តរណ៍ននឹះនទ 
និ្ពត័ម៌ាននៅរនុ្របាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយនទ។  

ខផនកទី ៩៖ ព័ត្៌មានចបំាច់បផសងបទៀត្ស្ត្មាេា់រពារវិនិបយគ្ិន (ត្េស្និមាន) 
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ហត្ថបលខាអភបិាលរេស្េ់គុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូេត្ត្ 
 

  ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
  បានអាន និ្ ឯរភាព 

 
 
 

ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១    ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
បានអាន និ្ ឯរភាព      បានអាន និ្ ឯរភាព 
 
 
 
___________________     ___________________ 
នលារ េនរ៉ាត ដ្ឋយអសឺ្            នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភបិាល       អភបិាល 
 
 
ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១    ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៦ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
បានអាន និ្ ឯរភាព      បានអាន និ្ ឯរភាព 
 
 
 
___________________     ___________________ 
នលារ អុនីក្ដ្ឋជតី វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណ្ត នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន 
អភបិាលឯររជយ អភបិាលឯររជយ 
 
 

___________________________________________________________________________________________
នលារ េនរ៉ាត ដ្ឋយអយអយអអយអយអយអយ សឺ្

___________________________________________________________________________________________
នលារ ឌូូឌូឌូលីរររ រ៉ា សីុ្ក្តសាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា៉ា៉ា

___________________________________________________________________________________________
នលារ នមមមមម៉ាឃឺល មរ័ររដមមមមម៉ាន
អភបិាលឯររជយជយជយយ



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

របសប់្្រឹះស្ថា ន្ម្ីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ អិលអូអិលសុ ី(ខេម្បូឌា) ភីអិលសុ ី

របាយការណ៍អភិបាលរិច្ចស្ថជីវរម្មប្បចាំឆ្ន ាំ 
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
របសប់្្រឹះស្ថា ន្ម្ីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ អិលអូអិលសុ ី(ខេម្បូឌា) ភីអិលសុ ី

របាយការណ៍អភិបាលរិច្ចស្ថជីវរម្មប្បច ាំឆ្ន ាំ 

ផ្ននរទី១៖ ភា្ហ ុន្ិរ 

ក. រចនាសម្ពន័្ធភាគហ ៊ុន្កិ (គតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 

១-ពត័ម៌ាន្ភាគហ ៊ុន្កិ 

បរយិាយ សញ្ជា ត ិ ត្បភេទភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្នួ្ភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្នួ្ម្លូបត្ត ភាគរយ 

តិចជាង ០៥ % 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល ១ ៦៧.៩៨២ ៣,០៣% 

ម្និ្មាន្ 
សញ្ជា តខិែែរ 

របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ចាបព់ី ៥% ដល់
តិចជាង ៣០ % 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ម្និ្មាន្ 
សញ្ជា តខិែែរ 

របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ចាបព់ី ៣០ % 
ភ ើងភៅ 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ម្និ្មាន្ 
សញ្ជា តខិែែរ 

របូវន្តប៊ុគគល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិប៊ុគគល ១ ២.១៧៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

 

២- ភាគហ ៊ុន្កិជាអេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ងិន្ភិយាជតិរបស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្លូបត្ត 

ភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្នួ្ភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្នួ្ម្លូបត្ត ភាគរយ 
អេបិាល - - - 
ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ២ ៤៥.៥៤៨ ២,០៣% 
ន្ិភយាជតិ - - - 

សរ៊ុប ២ ៤៥.៥៤៨ ២,០៣% 
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ែ-សិទធរិបស់ភាគហ ៊ុន្កិ ន្ងិការការពារសិទធរិបស់ភាគហ ៊ុន្កិ 

 ១-សិទធរិបស់ភាគហ ៊ុន្កិ 

មាា ស់ភាគហ ៊ុន្ិកមាន្សិទធិភពញភលញកន៊ុងការភធ្វើភសចកតីសភត្ម្ចកន៊ុងម្សនសន្និបាត ភោយម្និ្គិតពីឋាន្ៈ ន្ិង 
ចាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្ខដលមាន្ភ ើយ។ ភសចកតីសភត្ម្ចរបស់ភាគហ ៊ុន្ិកអាចភធ្វើភ ើងភោយម្និ្បាចត់្បជ៊ុាំបាន្ ភបើ 
ភាគហ ៊ុន្ិកទាំងអស់ត្ពម្ភត្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរ។  

 ២-ការការពារសិទធរិបស់ភាគហ ៊ុន្កិ ន្ងិការអន្៊ុវតត 

ភាគហ ៊ុន្ិកជាអនកភត្ជើសភរ ើស ន្ិងខតងតាំងត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ ភាគហ ៊ុន្ិកទទលួបាន្ការការពារភោយ 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

 ៣-ការការពារសិទធរិបស់ភាគហ ៊ុន្កិខដលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ភាគតចិ ន្ងិការអន្៊ុវតត 

ភាគហ ៊ុន្ិកមាន្សិទធិភសែើន្ឹងចាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្ កន៊ុងការភបាុះភឆ្ន ត ភោយគ្មែ ន្ការសនម្ឃាតអ់វភី ើយ។  

គ-ម្សនសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្កិ 

 ១-ន្តីវិធិ្ថី្ន្ការភរៀបចាំម្សនសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្កិ ន្ងិការភបាុះភឆ្ន ត 

ម្សនសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិន្ឹងត្តូវបាន្ត្បារពធភ ើងយា៉ា ងភសនចណាស់ម្យួដងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ ប៉ា៊ុខន្តម្និ្ត្តូវឱ្យភលើសពី
១៥ខែ បនាា បព់មី្សនសន្នបិាតម្៊ុន្ភ ើយ។ ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលត្តូវកាំណតក់ាលបរភិចេទសត្មាបម់្សនសន្និបាត 
ភន្ុះ។ ម្សនសន្និបាតវសិាម្ញ្ញអាចត្តូវបាន្ភកាុះភៅភពលណាកប៏ាន្ ភបើមាន្សាំភណើ ជាលាយលកខណ៍អកសរពី
ភាគហ ៊ុន្កិខដលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្យា៉ា ងតិច ៥១ ភាគរយ ថ្ន្ភាគហ ៊ុន្ទាំងអស់។ ត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
សភម្េងភឆ្ន តភាគភត្ចើន្ថ្ន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ឬសវន្កររបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ កអ៏ាចភកាុះត្បជ៊ុាំម្សនសន្និបាតវសិាម្ញ្ញ  
ខដរ។ 
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២-ពត័ម៌ាន្ម្សនសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្កិ  

ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកចិាត្បជ៊ុាំ កូរ ៉ា៊ុម្ថ្ន្កចិាត្បជ៊ុាំ រភបៀបវារៈ ភសចកតសីភត្ម្ច 

១ 
ថ្ងៃទ១ី៧ 
ខែម្ងិ៊ុនា 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

សាម្ញ្ញ  ១០០% 

i. សម្ទិធិផលការងារត្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ii. របាយការណ៍លទធផលការងាររបស់សាា បន័្ 

ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុទទួលត្បាកប់ភញ្ញ ើ ទាំង៦ 
ត្តឹម្ដាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៩ 

iii. ការអន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍សវន្កម្ែ 
សត្មាបក់ារយិបរភិចេទឆ្ន ាំ២០១៩ 
ន្ិងសត្មាបក់ារយិបរភិចេទ ខែម្ករា ដល់ខែម្នីា 
ឆ្ន ាំ២០២០។ 

iv. ត្តួតពិន្ិតយភម្ើលលទធផលថ្ន្ការវាយតថ្ម្េការងារ 
របស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 

v. សាា ន្ភាពជម្ៃកូឺវដី១៩ ភៅកន៊ុងត្បភទសកម្ព៊ុជា 
ន្ិងយ៊ុទធសាស្រសតអាជីវកម្ែសត្មាប់ឆ្ន ាំ២០២០ 

i. ពិន្ិតយភម្ើលលទធផលការងាររបស់សាា បន័្ គិតត្តឹម្ដាំណាចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ii. ពិន្តិយភម្ើលរបាយការណ៍លទធផលការងាររបស់សាា បន័្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុទទួល

ត្បាកប់ភញ្ញ ើ ទាំង៦ គិតត្តឹម្ដាំណាចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
iii. របាយការណ៍សវន្កម្ែ សត្មាប់ការយិបរភិចេទឆ្ន ាំ២០១៩ 

ន្ិងសត្មាបក់ារយិបរភិចេទ ខែម្ករា ដល់ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ 
បាន្អន្៊ុម្ត័រចួរាល់តម្រយៈភសចកតីសភត្ម្ចជាលាយលកខណ៍អកសរ 

iv. ពិន្ិតយភម្ើលពីលទធផលថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ 
ន្ិងបញ្ជា កព់ីការរកាសមាសភាពត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
ន្ិងគណៈកមាែ ធ្ិការកត្ម្តិត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ភ ែ្ ុះ ម្៊ុែតាំខណង/តនួាទ ី

ត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 

ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  ត្បធាន្ត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 
ែន្រា៉ាត ោយអសឺ        អេបិាល 
ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  អេបិាល 
អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា អេបិាលឯករាជយ 
ថ្ម្៉ាឃលឺ ម្រ័ខម្៉ាន្ អេបិាលឯករាជយ 

គណៈកមាែ ធ្កិារខតងតាំង 
ន្ងិផតល់តថ្ម្េការ 

អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា ត្បធាន្ 
ែន្រា៉ាត ោយអសឺ សមាជិក 
ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  សមាជិក 

គណៈកមាែ ធ្កិារត្គបត់្គង
សនន្េិយ័សហត្គ្មស 
ន្ងិត្បតបិតតតិម្ 

ថ្ម្៉ាឃលឺ ម្រ័ខម្៉ាន្ ត្បធាន្ 
ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក 
ែន្រា៉ាត ោយអសឺ សមាជិក 

គណៈកមាែ ធ្កិារសវន្កម្ែ 
ថ្ម្៉ាឃលឺ ម្រ័ខម្៉ាន្ ត្បធាន្ 
ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក 
អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា សមាជិក 
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ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកចិាត្បជ៊ុាំ កូរ ៉ា៊ុម្ថ្ន្កចិាត្បជ៊ុាំ រភបៀបវារៈ ភសចកតសីភត្ម្ច 
v. ពិន្ិតយភម្ើលពីសាា ន្ភាពជម្ៃកូឺវដី១៩ ភៅត្បភទសកម្ព៊ុជា 

ន្ិងយ៊ុទធសាស្រសតអាជីវកម្ែសត្មាប់ឆ្ន ាំ២០២០ 

២ 
ថ្ងៃទ២ី៥ 
ខែម្ងិ៊ុនា 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

សាម្ញ្ញ  ១០០% 

i. សម្ទិធិផលការងារត្តឹម្ដាំណាចខ់ែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ii. របាយការណ៍លទធផលការងាររបស់សាា បន័្ 
ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុទទួលត្បាកប់ភញ្ញ ើ 
ត្តឹម្ដាំណាចខ់ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ 

iii. ភគ្មលភៅឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងឱ្កាសអាជីវកម្ែ 

i. ពិន្ិតយភម្ើលលទធផលការងាររបស់អិលអូអិលស៊ុី គិតត្តឹម្ដាំណាចខ់ែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ii. ពិន្ិតយភម្ើលពីរបាយការណ៍លទធផលការងាររបស់សាា បន័្ 
ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុទទួលត្បាកប់ភញ្ញ ើភៅកម្ព៊ុជា ត្តឹម្ដាំណាចខ់ែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

iii. ពិភាកាពីភគ្មលភៅឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងសិកាពីឱ្កាសអាជីវកម្ែ 
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ឃ-ការខបងខចកភាគលាេ  

 ១-ភគ្មលន្ភយាបាយខបងខចកភាគលាេ 

ភគ្មលន្ភយាបាយភាគលាេរបស់អិលអូអិលស៊ុី គឺត្បាកច់ាំភណញស៊ុទធទាំងអស់ត្តូវបាន្បញ្ាូលភៅកន៊ុងែាងត់្បាក ់
ចាំភណញរកាទ៊ុក។  

 ២-ពត័ម៌ាន្អាំពកីារខបងខចកភាគលាេកន៊ុងរយៈភពល ៣ (ប)ី ឆ្ន ាំច៊ុងភត្កាយ 

ល.រ  ពពិណ៌នាលម្អតិអាំពកីារខបងខចងភាគលាេ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

១ 
កាលបរភិចេទត្បកាសខបងខចកភាគលាេ   
(ការអន្៊ុម្ត័របស់ភាគហ ៊ុន្ិក) 

គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

២ កាលបរភិចេទធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជាអន្៊ុម្ត័ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

៣ កាលបរភិចេទទូទតភ់ាគលាេ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

 

ផ្ននរទី២៖ ប្រុម្ប្បររាភបិាល 

ក. ត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 

 ១-សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 

 ល.រ ភ ែ្ ុះអេបិាល តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 

កាេ យជាអេបិាល 
កាលបរភិចេទបញ្ាប ់
អាណតតបិចា៊ុបបន្ន 

១ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  ត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ១៥ ត៊ុលា ២០១៥ ម្និ្កាំណត ់
២ ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស        អេបិាល ១២ ក៊ុម្ភៈ ២០១៨ ម្និ្កាំណត ់

៣ ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  អេបិាល ០២ កកកោ ២០១៨ ម្និ្កាំណត ់

៤ ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា អេបិាលឯករាជយ ០១ ម្ករា ២០១៥ ០១ ម្ករា ២០២៤ 
៥ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ អេបិាលឯករាជយ ០១ ក៊ុម្ភៈ ២០១៣ ០១ ក៊ុម្ភៈ ២០២២ 

 ២-ជវីត្បវតតសិភងខបរបស់អេបិាលន្មី្យួៗ 

 ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា , ត្បធាន្ត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 

ភលាក ត្ប នី្លី ជាត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល របស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ន្ិង អិលអូអិលស៊ុី សនវ យខន្ន្ 
េអីិលស៊ុី កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ ភលាកកជ៏ាអគគនាយកត្គបត់្គង របស់អិលអូអិលស៊ុី ម្យីា៉ា ន្់មា៉ា  ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ អិលធ្ីឌី 
ផងខដរ។ ភលាកបាន្បភត្ម្ើការភៅកន៊ុងវស័ិយ ភសវាម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ អស់រយៈភពល៣៧ឆ្ន ាំកន្េងម្កភហើយ ទាំងភៅត្កុម្ហ ៊ុន្ 
ហិរញ្ញ វតា៊ុមាន្អាជាា ប័ណណ  ន្ិងត្កុម្ហ ៊ុន្ឯកភទសេតិសន្ាភោយមាន្ម្៊ុែតាំខណងជាត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងអគគនាយកត្គបត់្គង 
ទូភៅ ម្៊ុន្ភពលទទួលតាំខណងជាត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលរបស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា)។ ភលាកមាន្បទជាំនាញ ន្ិងបទ 
ពិភសាធ្ន្៍យា៉ា ងទូលាំទូលាយកន៊ុងវស័ិយភសវាម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ រមួ្មាន្ទីផារន្ិងការលក់ ការត្គបត់្គងឥណទន្ ន្ិងភោុះត្សាយ 
បាំណ៊ុ ល ន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាក ត្ប នី្លី ជាប៊ុគគលដភ៏្នើម្ម្យួរបូរបស់ Sri Lanka Institute of Credit Management 
ភហើយភលាកត្តូវបាន្ភត្ជើសតាំងជាភលខាធ្ិកាកិតតិយស កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១០។ ភលាកកធ៏ាេ ប ់ ជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាត្គបត់្គងថ្ន្ 
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សមាគម្ Finance Houses Association កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក  អស់រយៈភពល៩ឆ្ន ាំ កន៊ុងភនាុះអស់រយៈភពលជាង៤ឆ្ន ាំ 
ខដលភលាកកាន្ត់ាំខណង ជាអន្៊ុត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងអគគនាយករបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ Financial Ombudsman Sri 
Lanka (Guarantee) Limited កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៥ ភលាកបាន្លាខលងពីតាំខណងទាំងអស់ភន្ុះ 
ភដើម្បទីទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងការត្គបត់្គង LOLC Group កន៊ុងត្បភទស ម្យីា៉ា ន្ម់ា៉ា  ន្ិងកម្ព៊ុជា។ 

 ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអសឺ, អេបិាល 

ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស ជាអតីតត្បធាន្នាយកបភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ ថ្ន្ត្កុម្ហ ៊ុន្អិលអូអិលស៊ុីត្គុប ន្ិងជាអេបិាលរបស់ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ អិលអូអិលស៊ុី ហូលឌីង េអីិលស៊ុី ភហើយកជ៏ាសហសាា បន្ិកថ្ន្ភសវាទូរស័ពាចល័ត iPay ភៅត្បភទសត្សីលងាក ។ 
ភលាកបញ្ាបប់រញិ្ជញ បត្តជាន្ែ់ពស់ខផនកត្គបត់្គងពាណិជាកម្ែ ពីសាកលវទិាល័យ Leicester ន្ិងជាសមាជិកថ្ន្វទិាសាា ន្ 
Chartered Institute ខផនកគណភន្យយត្គបត់្គង វទិាសាា ន្ Chartered Global ខផនកគណភន្យយត្គបត់្គង ជាសមាជិកថ្ន្ 
សមាគម្ត្បពន័្ធបភចាកវទិាភៅត្បភទសអងភ់គេស ន្ិងជាសមាជិកថ្ន្វទិាសាា ន្វជិាា ជីវៈ គណភន្យយ Certified Management 
Accountant កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ ភលាក ោយអឺស មាន្បទពិភសាធ្ន្៍ ន្ិងជាំនាញ ឯកភទសជាង៣០ឆ្ន ាំភលើវស័ិយ 
ពាណិជាកម្ែ ធ្នាគ្មរន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ ការត្គបត់្គងត្ទពយសកម្ែ ន្ិងការផលិត។ ជាការទទួលសាគ ល់សាន ថ្ដចាំភពាុះការរមួ្ចាំខណក 
របស់ភលាកដល់ត្កុម្ហ ៊ុន្ អិលអូអិលស៊ុីត្គុប ន្ិងវស័ិយបភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ ភៅកន៊ុងត្បភទសទាំងម្ូល ភលាកទទួលបាន្ពាន្រងាវ ន្ ់
CSSL CIO Award ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៦ ន្ិងពាន្រងាវ ន្ ់ Professional Excellence Award ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៧ 
កន៊ុងត្ពឹតតិការណ៍ភរៀបចាំភ ើងភោយវទិាសាា ន្វជិាា ជីវៈគណភន្យយ Certified Management Accountant ថ្ន្ត្បភទសត្សីលងាក ។ 
គ្មតក់ត៏្តូវបាន្ភគអភញ្ា ើញភអាយចូលរមួ្កម្ែវធិ្ី Global CIO Hall of Fame 2020 ន្ិងជាអនកឈ្នុះពាន្រងាវ ន្់ Global CIO100 
ត្បចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ពីអាយឌីជីសហរដឋអាភម្រកិ។ 

 ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា , អេបិាល 

ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  ជាអេបិាលភៅត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ។ ភលាក ឌូលីប 
សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  បាន្បញ្ាបស់ញ្ជញ បត្តវទិាសាស្រសតរបូវទិា ជាំនាញឯកភទសខផនកសាិតិ ពីសកលវទិាល័យ Sri Jayawardenepura 
ន្ិងបាន្ត្បលងបញ្ាប់ការសិកាពីវទិាសាា ន្ Chartered Institute of Accountant ភៅចត្កេពអង់ភគេស។ ភលាកបាន្ចាបភ់ផតើម្ 
អាជីពរបស់ែេួន្ភលើការត្សាវត្ជាវ ការវនិ្ិភយាគកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៤ ន្ិងបាន្ចូលបភត្ម្ើការជាម្យួ LOLC Group កន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៧។ 
ភលាកបាន្បភត្ម្ើការជាអេបិាល ភៅត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ អិលអូអិលស៊ុី ភៅត្បភទសម្យីា៉ា ន្ម់ា៉ា ។ ភលាកមាន្ជាំនាញ ន្ិងបទ 
ពិភសាធ្ន្ក៍ន៊ុងការត្គបត់្គងហិរញ្ញ វតា៊ុ ការខកលម្អដាំភណើ រការភផសងៗការភធ្វើខផន្ការយ៊ុទធសាស្រសតការវនិ្ិភយាគ ន្ិងការទិញភាគហ ៊ុន្។ 

 ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្, អេបិាលឯករាជយ 

ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាលឯករាជយរបស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី។ ភលាកបាន្ចាបភ់ផតើម្ 
អាជីពការងារ របស់ភលាកកន៊ុងនាយកោឋ ន្កិចាការបរភទសរបស់ធ្នាគ្មរ ABN AMRO ថ្ន្ត្បភទសហូ ងក់ន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៧១ 
ភហើយកន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៧៣ ភលាកត្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ឱ្យភៅភធ្វើការភៅត្បភទសឥណឌូ ភន្ស៊ុី។ ភលាក Michael ទទួលបាន្បទពិភសាធ្ន្ ៍
ជាភត្ចើន្ពីការបភត្ម្ើការកន៊ុងម្៊ុែតាំខណងែ៊ុសៗគ្មន  ន្ិងការបភត្ម្ើការកន៊ុងត្បភទសនានាជាភត្ចើន្ម្៊ុន្ភពលភលាកទទួលបាន្តាំខណង 
ជាថ្នន កត់្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់។ កន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩២ ភលាកធាេ បប់ភត្ម្ើការកន៊ុងតាំខណងជានាយកេូម្ភិាគថ្ន្ធ្នាគ្មរឯកជន្ ABN AMRO 
កន៊ុងត្បភទសអាភម្រកិឡាទីន្ ភហើយចាបព់ីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ភលាកបាន្បភត្ម្ើការងារឱ្យ ABN AMRO ជានាយកត្គបត់្គងត្បចាាំ 
ត្បភទសជាភត្ចើន្រមួ្មាន្៖ ត្បភទសភវៀតណាម្ ត្សីលងាក  ន្ិងហវីលីពីន្។ ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ ភលាក Michael បាន្បាំភពញ 
ការងារជាភត្ចើន្កន៊ុងនាម្ជាអនកត្បឹកាភយាបល់ឱ្យត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងបភត្ម្ើការងារជាត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល កន៊ុង 
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ត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុចាំន្ួន្ពីរ។ ភាពខាេ ាំងថ្ន្វជិាា ជីវៈរបស់ភលាករមួ្មាន្ សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង ការត្គបត់្គងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស ន្ិងការ 
ត្គបត់្គងការផ្លេ ស់បតូរ។ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ចូលបភត្ម្ើការភៅ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី កន៊ុងខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ភលាក អ៊ុនី្ត្ោជតី វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា, អេបិាលឯករាជយ
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា បចា៊ុបបន្នជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាលឯករាជយរបស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី។ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត ជាទីត្បឹកាភយាបល់ជាំនាញភលើខផនក អេវិឌឍហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិខដលមាន្ បទពិភសាធ្ន្ជ៍ាង២០ឆ្ន ាំ ម្កពីជិត 
៣០ត្បភទស។ ជាំនាញសាំខាន្់ៗរបស់ភលាករមួ្មាន្ វស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុន្ិងសហត្គ្មសខាន តតូចន្ិងម្ធ្យម្ ន្ិងការកសាង 
សម្តាភាពភៅកន៊ុងវស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាកមាន្ជាំនាញ ន្ិងបទពិភសាធ្ន្ក៍ន៊ុងការភរៀបចាំយ៊ុទធសាស្រសត ន្ិងអេវិឌឍន្អ៍ាជីវកម្ែ 
ដូចជាត្បពន័្ធហិរញ្ញ វតា៊ុ ការអេវិឌឍន្ស៍ម្តាភាពកន៊ុងវស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ ភោយភផ្លត តភៅភលើវស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងសហត្គ្មសខាន ត 
តូចន្ិងម្ធ្យម្ ការផ្លេ ស់បតូរសាា ប័ន្ ការបភងកើតផលិតផលងែីៗ ន្ិងការខកលម្អដាំភណើ រការ។ ម្៊ុន្ភពលភលាកបភត្ម្ើការជាទីត្បឹកា 
ភយាបល់ ភលាកបាន្បភត្ម្ើការភៅកន៊ុងវស័ិយធ្នាគ្មរ ភហើយភលាកបាន្ភរៀបចាំ ន្ិងវាយតថ្ម្េសាំភណើ ខផន្ការ ន្ិងត្តួតពិន្ិតយ 
ខផន្ការ។ ទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវរបស់ភលាករមួ្មាន្ ហិរញ្ញបបទន្ឥណទន្សត្មាប់សហត្គ្មសខាន តតូច ម្ធ្យម្ ន្ិងខាន តធ្ាំ ហិរញ្ញបបទន្ 
ពាណិជាកម្ែ ហិរញ្ញបបទន្ម្ូលធ្ន្ កាំខណទត្ម្ង ់បភងកើតសមាគម្ហិរញ្ញបបទន្ ន្ិងេតិសន្ាហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាកបាន្បភងកើត ន្ិង 
ត្គបត់្គងភសវាគ្មាំត្ទហិរញ្ញ វតា៊ុជាភត្ចើន្ដូចជា ការភរៀបចាំគភត្មាង ការត្គបត់្គងងវកិា គណភន្យយ រដឋបាលហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងការត្គប ់
ត្គងត្បពន័្ធពត័ម៌ាន្(MIS) ។ ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា ចាបភ់ផតើម្បភត្ម្ើការភៅអិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី 
ភៅថ្ងៃទ០ី១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
៣-ករណីអេបិាលណាមាន ក ់ជាអេបិាល ជាភាគហ ៊ុន្កិ ឬសហកម្ែសិទធកិររបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្ភផសងភទៀត 

ល.រ ភ ែ្ ុះរបស់អេបិាល ភ ែ្ ុះត្កមុ្ហ ៊ុន្ពាកព់ន័្ធ អេបិាល ឬភាគហ ៊ុន្កិ ឬសហកម្ែសិទធកិរ 

១ ភលាក Brindley de Zylva 
 Browns Machinery

(Cambodia) Co., Ltd.
 Serendib Microfinance Plc.

 ត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល
 ត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល

២ ភលាក Dulip Rasika
Samaraweera

 LOLC Myanmar
Microfinance Limited.

 Browns Machinery
(Cambodia) Co., Ltd.

 អេបិាល
 អេបិាល

៣ ភលាក Conrad Dias 

 LOLC Holdings PLC
 LOLC Finance PLC
 iPay App
 Serendib Microinsurance Plc.

 អេបិាល
 អេបិាលត្បតិបតតិ/ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ
 សាា បន្ិក
 អេបិាលត្បតិបតតិ/ត្បធាន្នាយកហិរញ្ញ វតា៊ុ

៤ ភលាក Michael
Moormann

 RIEEF BV, Netherlands  អេបិាលត្បតិបតតិ

៥ ភលាក Indrajith
Wijesirirwardana

 UVADES Consulting Ltd
 Serendib Microinsurance Plc.

 មាា ស់កម្ែសិទធិ ន្ិងអនកត្គបត់្គង
UVADES

 អេបិាលឯករាជយ

៤-តនួាទ ីភារកចិា ការទទលួែ៊ុសត្តវូរបស់ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ន្ងិការអន្៊ុវតត 

 អន្៊ុម្ត័ខផន្ការអាជីវកម្ែ ន្ិងយ៊ុទធសាស្រសតអាជីវកម្ែរបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្
 ត្តួតពិន្តិយវធិាន្ការទាំងម្ូលថ្ន្ការត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក ់និ្ងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ
 អន្៊ុម្ត័ភលើការភបើក ន្ិងបទិគណន្ីធ្នាគ្មរ ន្ិងកាំណតច់ាំន្នួ្ទឹកត្បាកត់្បតិបតតិការន្ិងគត្ម្ូហតាភលខា
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 អន្៊ុម្ត័ភគ្មលការណ៍លាេការរបស់ថ្នន កត់្គបត់្គង និ្ងកម្ែករន្ិភយាជតិ 
 ភត្ជើសភរ ើស ត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងផ្លេ ស់បតូរនាយកត្បតបិតតិសាំខាន្់ៗ  
 ភត្ជើសភរ ើសសមាជិកត្កុម្ត្បកឹាេបិាល 
 អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែត្បចាាំឆ្ន ាំ 
 អន្៊ុម្ត័ភលើត្បាកក់ម្ាខីដលអិលអូអិលស៊ុីែាីពសីាា បន័្ខាងភត្ៅ 
 ភលើកសាំភណើ ជូន្ភាគហ ៊ុន្កិ កន៊ុងការ 

- បភងកើន្ ឬបន្ាយភដើម្ទ៊ុន្ 
- ភត្ជើសភរ ើស ន្ិងខតងតាំងសនងការគណភន្យយឯករាជយ 
- ខកសត្ម្ួលលកខន្តកិៈត្កុម្ហ ៊ុន្ 
- ត្បកាសខបងខចកភាគលាេ 
- ការទិញ ការលក ់ការភោុះដូរនូ្វអចលន្ត្ទពយ ឬការទិញមា៉ា កពាណិជាកម្ែ (Franchise) ខដលមាន្តថ្ម្េ 

ភលើសពី ៥០០.០០០ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ។ 
- ការោកប់ញ្ជា ាំនូ្វអចលន្ត្ទពយរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ ការោកប់ន្ា៊ុកភលើត្ទពយ ឬការជួលសិទធិភត្បើត្បាស់ មា៉ា ក 

ពាណិជាកម្ែ (Franchise) / ម្ូលន្ិធ្ិពាណិជាកម្ែ។ 

 ៥-កចិាត្បជ៊ុាំត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 

ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកចិាត្បជ៊ុាំ ភ ែ្ ុះអេបិាលខដលបាន្ចូលរមួ្ 

១ ០៧ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ សាម្ញ្ញ  

ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  
ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស 
ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

២ ១២ ឧសភា ២០២០ សាម្ញ្ញ  

ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  
ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស 
ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  
ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

៣ ២៥ ឧសភា ២០២០ វសិាម្ញ្ញ  

ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  
ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស 
ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  
ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 
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ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកចិាត្បជ៊ុាំ ភ ែ្ ុះអេបិាលខដលបាន្ចូលរមួ្ 

៤ ០៧ សីសន ២០២០ សាម្ញ្ញ  

ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  
ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស 
ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  
ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

៥ ០៦ វចិេិកា ២០២០ សាម្ញ្ញ  

ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  
ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស 
ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  
ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

ែ-គណៈកមាែ ធ្កិារត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 
 ១-រចនាសម្ពន័្ធគណៈកមាែ ធ្កិារត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 
 ១-១ គណៈកមាែ ធ្កិារសវន្កម្ែ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង កាលបរភិចេទខតងតាំង 
ចាំន្នួ្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 

កចិាត្បជ៊ុាំ 
ចាំន្នួ្កចិាត្បជ៊ុាំ

សរ៊ុប 
១ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ១៧ កកកោ ២០១៣ ៤ ៤ 
២ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក ១៥ ត៊ុលា ២០១៥ ៤ ៤ 

៣ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត 
វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

សមាជិក ០១ ម្ករា ២០១៥ ៤ ៤ 

 

 តនួាទ ីន្ងិភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្កិារសវន្កម្ែ  

 ១. របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 

 គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងសួរភដញភោលភៅភពលចាាំបាចភ់ដើម្ប៖ី 

ក. ធានាថ្នភគ្មលន្ភយាបាយគណភន្យយ ឬការខកសត្ម្ួលនានាមាន្ភាពស៊ុីសងាវ កគ់្មន  ខដលត្តូវពិន្តិយភ ើង 
វញិជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

ែ. ធានាថ្នពត័ម៌ាន្ខដលត្តូវផតល់ជូន្សាធារណៈជន្ ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា អងគភាពចាប ់ ន្ិងថ្ដគូពាកព់ន័្ធ 
មាន្ភាពចាស់លាស់ ត្តឹម្ត្តវូ ន្ិងអាចភជឿទ៊ុកចិតតបាន្។ 

គ. ធានាថ្នពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ងិពត័ម៌ាន្ពាកព់ន័្ធន្ឹងសនន្ិេយ័នានាមាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវចាស់លាស់ ន្ងិវាយ 
តថ្ម្េពីវធិ្សីាស្រសតគណភន្យយខដលត្តូវបាន្ភត្បើត្បាស់សត្មាបប់ភងកើតគណន្ីឯកតតជន្គណន្ីសរ៊ុបរមួ្ ន្ិង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

ឃ. ធានាថ្នត្គឹុះសាា ន្អន្៊ុភលាម្តម្សតងោ់រគណភន្យយ ន្ងិភធ្វើការវាស់ខវងបាន្យា៉ា ងត្តឹម្ត្តូវ។ 
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ង.  សួរភដញភោលភៅភលើម្តិភយាបល់របស់សវន្ករឯករាជយ។ 

ច.  ធានាភាពចាស់លាស់ថ្ន្ពត័ម៌ាន្ ែេឹម្សារភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុរបស់ត្គឹុះសាា ន្។ 

្. ធានាពត័ម៌ាន្ចាាំបាចខ់ដលត្តូវបាន្បញ្ាូលភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ ដូចជាពត័ម៌ាន្អាំពីត្បតិបតតិការ 
ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងអេបិាលកចិា (ខដលទកទ់ងន្ឹងសវន្កម្ែ ន្ងិការត្គបត់្គងសននិ្េយ័) មាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវ។ 

២. ត្បពន័្ធត្តតួពនិ្តិយថ្ផាកន៊ុង ន្ងិការត្គបត់្គងសនន្េិយ័ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. ត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ខដលត្តូវបញ្ាូ លភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
អាំពីត្បពន័្ធត្តួតពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង ន្ងិការត្គបត់្គងសននិ្េយ័។ 

ែ. វាយតថ្ម្េពីគ៊ុណភាពថ្ន្ន្ីតិវធិ្តី្តួតពិន្តិយថ្ផាកន៊ុង ជាពិភសសពិន្ិតយថ្នភតើត្បពន័្ធវាស់ខវង ត្តតួពិន្ិតយ ន្ងិត្គប ់
ត្គងសនន្ិេយ័មាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវស៊ុីសងាវ កគ់្មន ឬភទ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ប៍ខន្ាម្ភពលចាាំបាច។់  

៣. ការអន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់ត្បពន័្ធផតល់ពត័ម៌ាន្ភោយសមាៃ ត ់ន្ងិថ្គបន្េាំ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. ត្តួតពិន្ិតយភៅភលើភាពត្គបត់្គ្មន្ ់ និ្ងស៊ុវតាិភាពថ្ន្ការភរៀបចាំរបស់ត្គឹុះសាា ន្ សត្មាបឱ់្យប៊ុគគលិក ន្ិងថ្ដគូ 
ពាកព់ន័្ធកន៊ុងការភលើកភ ើងពកីារត្ពួយបារម្ភ អាំពីភាពខដលត្គឹុះសាា ន្អាចអន្៊ុវតតែ៊ុសកន៊ុងការភរៀបចាំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតា៊ុ ឬបញ្ជា ដថ្ទភទៀត។ គណៈកមាែ ធិ្ការត្តូវធានាឱ្យបាន្ថ្នការភរៀបចាំទាំងភនាុះអាចឱ្យគណៈកមាែ ធ្ិការ 
ភធ្វើការភស៊ុើបអភងកតភោយឯករាជយភៅភលើបញ្ជា ទាំងភនាុះបាន្ ន្ិងចាតវ់ធិាន្ការតម្ោន្សម្ត្សប។ 

ែ.  ត្តួតពិន្ិតយភៅភលើន្ីតវិធិ្ីរបស់ត្គឹុះសាា ន្កន៊ុងការរភឃើញនូ្វការថ្គបន្េាំ។ 

គ. ត្តួតពិន្ិតយភៅភលើត្បពន័្ធ ន្ិងការត្គបត់្គងរបស់ត្គឹុះសាា ន្កន៊ុងការបងាក រការសូកបា៉ា ន្ ់ ន្ិងបងាក រម្និ្ឱ្យត្គឹុះសាា ន្ 
ទទួលបាន្របាយការណ៍ម្និ្អន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់ឬថ្ដគូពាកព់ន័្ធ។ 

៤. សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. ត្គបត់្គងន្ិងត្តួតពនិ្ិតយភៅភលើត្បសិទធិភាពថ្ន្ម្៊ុែងារសវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង ត្សបតម្ត្បពន័្ធត្គបត់្គងសននិ្េយ័ 
ជារមួ្របស់ត្គឹុះសាា ន្។ 

ែ.  អន្៊ុម្ត័ភលើការខតងតាំង ន្ិងការបញ្ឈបស់វន្ករថ្ផាកន៊ុង។ 

គ.  ត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតថ្ម្េខផន្ការសវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងត្បចាាំឆ្ន ាំ ការបណត៊ុ ុះបណាត ល ន្ិងខផន្ការប៊ុគគលិក។ 

ឃ.  ត្តួតពិន្ិតយរបាយការណ៍ខដលសវន្ករថ្ផាកន៊ុងភផាើជូន្គណៈកមាែ ធ្ិការ។ 

ង. តម្ោន្ការអន្៊ុវតតវធិាន្ការខកលម្អឳ្យមាន្ត្បសិទធិភាព តម្រយៈការពិន្ិតយតម្ោន្ភលើអន្៊ុសាសន្រ៍បស់ 
សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង ខដលថ្នន កត់្គបត់្គងម្និ្ទន្ប់ាន្អន្៊ុវតតរចួរាល់ ន្ិងបន្តគ្មាំត្ទការងាររបស់សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង។ 
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ច. ជួបជ៊ុាំជាម្យួថ្ដគូសវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងយា៉ា ងភសនចណាស់ ៤ដងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ ន្ិងយា៉ា ងភសនចណាស់ម្តងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ 
ភោយគ្មែ ន្វតតមាន្របស់គណៈត្គបត់្គង ភដើម្បពីិភាកាពកីារទទួលែ៊ុសត្តូវន្ិងបញ្ជា នានា ខដលរកភឃើញ 
ភោយសវន្ករថ្ផាកន៊ុង។ 

្.  សវន្ករថ្ផាកន៊ុងត្តូវរបាយការណ៍ភោយផ្លា ល់ភៅត្បធាន្គណៈកមាែ ធិ្ការ ន្ិងត្បធាន្ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ 

៥. សវន្កម្ែឯករាជយ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 
ក. គិតគូរ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍ៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលទកទ់ងន្ឹងការខតងតាំងទីតាំងងែី ការខតងតាំងភ ើងវញិ 

ន្ិងការបញ្ឈបស់វន្ករឯករាជយរបស់ត្គឹុះសាា ន្។ គណៈកមាែ ធ្ិការត្តូវត្តួតពិន្ិតយភលើដាំភណើ រការភត្ជើសភរ ើស 
សវន្ករងែី ភហើយត្បសិន្ភបើសវន្ករលាឈ្បព់ីការងារ គណៈកមាែ ធ្ិការត្តូវភស៊ុើបអភងគតពីម្ូលភហត៊ុខដល 
បណាត លឳ្យឈ្ប ់ន្ិងសភត្ម្ចថ្នភតើគួរចាតវ់ធិាន្ខដរឬភទ។ 

ែ. ត្តួតពិន្ិតយភលើឯករាជយភាពរបស់សវន្ករឯករាជយ ភគ្មលភៅនិ្ងត្បសិទធិភាពថ្ន្ដាំភណើ រការសវន្កម្ែ ត្ពម្ទាំង 
របាយការណ៍ពីសវន្ករឯករាជយ ភលើន្ិតិវធិ្ីត្តួតពនិ្ិតយគ៊ុណភាពថ្ផាកន៊ុងរបស់ែេួន្។ 

គ.  ត្តួតពិន្ិតយភលើទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួសវន្ករឯករាជយ ដូចជា៖ 

i. ផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍លើថ្ងេភសវា ថ្នភតើភសវាភត្បើត្បាស់សត្មាបភ់សវាកម្ែសវន្កម្ែ ឬម្និ្ខម្ន្សវន្កម្ែ 
ភហើយថ្នភតើកត្ម្តិថ្ន្ថ្ងេភសវាអាចភត្បើត្បាស់ត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបក់ារភធ្វើសវន្កម្ែខដរឬភទ។ 

ii. អន្៊ុម្ត័ភលើលកខែណឌ ថ្ន្ការផតល់ភសវា ត្ពម្ទាំងលិែិតបញ្ជា កព់ីការផតល់ភសវា (Engagement Letter) 

ខដលត្តូវភចញភៅភពលចាបភ់ផតើម្ភធ្វើសវន្កម្ែ ន្ិងទាំហាំថ្ន្ការភធ្វើសវន្កម្ែ។ 

iii. ធានាឱ្យបាន្ថ្នគ្មែ ន្ទាំនាកទ់ាំន្ងណាម្យួ ដូចជាទាំនាកទ់ាំន្ងត្គួសារ ត្បធាន្ត្គបត់្គង និ្ងប៊ុគគលិក 
ការវនិ្ិភយាគ ទាំនាកទ់ាំន្ងខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុ ឬជាំន្ួញ រវាងសវន្ករន្ឹងត្គឹុះសាា ន្ ភត្ៅពីទាំនាកទ់ាំន្ងគ្មន ធ្ម្ែត 
កន៊ុងអាជីវកម្ែភ ើយ។  

iv. ត្តួតពិន្ិតយភលើការអន្៊ុភលាម្តម្ចាបរ់បស់សវករ ជាម្យួន្ឹងត្កម្សីលធ្ម្ ៌ ន្ិងជាំនាញវជិាា ជីវៈខដល 
ពាកព់ន័្ធភៅភលើការផ្លេ ស់បតូរថ្ដគូសវន្ករ ថ្ងេភសវាខដលត្គឹុះសាា ន្ត្តូវបងភ់ធ្ៀបភៅនឹ្ងចាំណូលជារមួ្ 
ការយិាល័យ ថ្ដគូ ន្ិងតត្ម្ូវការពាកព់ន័្ធភផសងៗភទៀត។  

v. ធានាការសត្ម្បសត្ម្ួលសកម្ែភាពការងាររបស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង។ 

ឃ. ជួបត្បជ៊ុាំជាត្បចាាំជាម្យួសវន្ករឯករាជយ យា៉ា ងតិចម្តងកន៊ុង១ឆ្ន ាំ ភោយគ្មែ ន្វតតមាន្របស់គណៈត្គបត់្គង 
ភដើម្បពីិភាកាពទីាំន្ួលែ៊ុសត្តូវ របស់សវន្ករ ន្ិងបញ្ជា នានាខដលរកភឃើញភោយសវន្ករ។ 

ង. ត្តូវពិន្ិតយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ភលើសវន្កម្ែត្បចាាំឆ្ន ាំ ន្ងិធានាថ្នលទធផលសវន្កម្ែត្សបភៅតម្ទាំហាំថ្ន្សវន្កម្ែ 
ខដលបាន្ត្ពម្ភត្ពៀង។  
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ច. ត្តួតពិន្តិយរបកគាំភហើញសវន្កម្ែជាម្យួសវន្ករឯករាជយ រមួ្មាន្៖ 
i. ការពិភាកាភៅភលើបញ្ជា សាំខាន្់ៗ ខដលរកភឃើញកន៊ុងអាំ ៊ុងភពលភធ្វើសវន្កម្ែ។ 
ii. ការទទួលែ៊ុសត្តូវ ន្ិងការវនិ្ចិេយ័សវន្កម្ែ។ 
iii. កត្ម្តិថ្ន្កាំហ៊ុសខដលបាន្កតស់មាគ ល់កន៊ុងអាំ ៊ុងភពលភធ្វើសវន្កម្ែ។ 
iv. ត្បសិទធភាពថ្ន្ការភធ្វើសវន្កម្ែ។ 

្. ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍របស់គណៈត្គបត់្គង និ្ងការភ្េើយតបរបស់គណៈត្គបត់្គងភៅន្ឹងរបកគាំភហើញ 
ន្ិងអន្៊ុសាសន្រ៍បស់សវន្ករ។ 

ជ. បភងកើត ន្ងិអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាបាយសតីពីការផតល់ភសវាម្និ្ខម្ន្សវន្កម្ែភោយសវន្ករឯករាជយ និ្ងទទួល 
យកការខណនាាំភផសងៗខដលពាកព់ន័្ធភៅនឹ្ងបញ្ជា នានាខដលអាចភកើតមាន្។  

៦. បញ្ជា ភផសងភទៀត 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. មាន្ធ្ន្ធាន្ត្គបត់្គ្មន្ភ់ដើម្បបីាំភពញភារកិចារបស់ែេួន្។  
ែ. ទទួលបាន្ការបណត៊ុ ុះបណាត លសម្ត្សប ន្ិងមាន្ភពលភវលាត្គបត់្គ្មន្ ់ ទាំងការបណត៊ុ ុះបណាត លដាំបងូ 

សត្មាបស់មាជិកទាំងអស់។  
គ. ទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងការសត្ម្បសត្ម្ួលសវន្ករថ្ផាកន៊ុង ន្ិងសវន្ករឯករាជយ។  
ឃ. ត្តួតពិន្តិយការភស៊ុើបអភងកតភលើសកម្ែភាពនានា ខដលសាិតភៅកន៊ុងត្កបែណឌ បញ្ញតតិរបស់ែេួន្។ 
ង. ភរៀបចាំភធ្វើសមាយិកភាពភៅភលើការអន្៊ុវតតរបស់ែេួន្ ន្ិងយា៉ា ងភសនចណាស់ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង ភធ្វើការត្តួត 

ពិន្ិតយភៅភលើត្កបែណឌ បញ្ញតតរិបស់ែេួន្ ភដើម្បធីានាឱ្យបាន្នូ្វត្បសិទធភាពជាអតិបរមា ន្ងិផតល់អន្៊ុសាសន្ ៍
រាល់ការខកលម្អភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលភដើម្បអីន្៊ុម្ត័។  

 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្កិារសវន្កម្ែ 
ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែបាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្ួន្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួត្តីមាសម្តង) 
ខដលបាន្ពិភាកា ន្ិងអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 តម្ោន្ពីការអន្៊ុវតតរបស់គណៈត្គបត់្គងភៅតម្អន្៊ុសាសន្រ៍បស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 ពិភាកា ន្ិងភោុះត្សាយរបកគាំភហើញរបស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិពិភាកាភលើរបាយការណ៍ថ្ន្ការថ្គបន្េាំកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ 

 អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីរចនាសម្ពន័្ធ ន្ិងត្បសិទធភាពថ្ន្ត្បពន័្ធត្តតួពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលត្តូវភបាុះផាយជាសាធារណៈ 

 ត្តួតពិន្តិយភលើរបាយការណ៍បណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកសវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 វាយតថ្ម្េការអន្៊ុវតតការងាររបស់នាយកនាយកោឋ ន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលការណ៍ខណនាាំសតីពីការវាយតថ្ម្េសវន្កម្ែ 

 ត្តួតពិន្តិយភលើរបាយការណ៍គណៈត្គបត់្គងខដលភធ្វើភ ើងភោយសវន្ករខាងភត្ៅ 
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 អន្៊ុម្ត័ភលើងវកិារបណត៊ុ ុះបណាត ល ន្ិងខផន្ការបណត៊ុ ុះបណាត លសវន្ករថ្ផាកន៊ុងសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ខផន្ការការងារសវន្កម្ែសត្មាបឆ់្ន ាំ ២០២១ 

 វាយតាំថ្លការអន្៊ុវតតការងាររបស់គណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែ 

 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វម្៊ុែងារនិ្ងការអន្៊ុវតតការងាររបស់សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការផា៊ុុះភ ើងថ្ន្វរី៊ុសកូវដី-១៩ 

 ១-២ គណៈកមាែ ធ្កិារខតងតាំង ន្ងិផតល់តថ្ម្េការ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្នួ្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 
កចិាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្នួ្កចិាត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

១ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត 
វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ០២ វចិេិកា ២០១៦ ៤ ៤ 

២ 
ភលាក ឌូលីប រា៉ាស៊ុីកា  
សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  

សមាជិក ០២ កកកោ ២០១៨ ៣ ៤ 

៣ 
ភលាក ែន្រា៉ាត 
ោយអឺស        

សមាជិក ១២ ក៊ុម្ភៈ ២០១៨ ៤ ៤ 

 

 តនួាទ ីន្ងិភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្កិារខតងតាំង ន្ងិផតល់តថ្ម្េការ 

១. ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ងិន្តីវិធិ្ ី

ក. ធានាថ្នភគ្មលន្ភយាបាយផតល់តថ្ម្េការមាន្សងគតិភាពន្ងឹទិសភៅរយ:ភពលខវង ន្ងិគ៊ុណតថ្ម្េរបស់សាា បន័្។ 

ែ. ត្តួតពិន្តិយភ ើងវញិរាល់ការវាយតថ្ម្េពីខាងភត្ៅចាំភពាុះយ៊ុទធសាស្រសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស 
របស់ត្គឹុះសាា ន្ ភហើយរាយការណ៍ភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលនូ្វរបកគាំភហើញ ន្ិងការផតល់អន្៊ុសាសន្។៍ 

គ. ត្តួតពិន្តិយភ ើងវញិ ន្ងិផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍ៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលភលើយ៊ុទធសាស្រសត ន្ងិភគ្មលន្ភយាបាយ 
ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសសរបស់អិលអូអលិស៊ុី ភោយរមួ្បញ្ាូ លការភត្ជើសភរ ើសប៊ុគគលិក ការទូទត ់ ន្ិងផលត្បភយាជន្ ៍
ភផសងៗភទៀត។ 

២. ដាំភណើ រការខតងតាំង ន្ងិការត្តតួពនិ្តិយ 

ក.  ផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍លើន្តីិវធិ្ីកន៊ុងការភត្ជើសភរ ើស ន្ិងផ្លេ ស់បតូរសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

ែ. ផតល់អន្៊ុសាសន្អ៍ាំពីប៊ុគគលឯករាជយខដលអាចជាសមាជិកគណ:កមាែ ធ្ិការ។ 

គ.  អន្៊ុម្ត័ភលើការខតងតាំងគណ:ត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់។ 

៣. ការផតល់តថ្ម្េការ 

ក. ត្តួតពិន្តិយ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍លើការភរៀបចាំតថ្ម្េការសត្មាបត់្កុម្ត្បឹកាេបិាលត្បតបិតតិ រមួ្មាន្លកខែណឌ  
កិចាសន្ាតថ្ម្េការត្បចាាំឆ្ន ាំ ន្ិងការចូលរមួ្ភៅកន៊ុងខផន្ការត្បាកភ់លើកទឹកចិតតរយ:ភពលែេី ន្ិងរយ:ភពលខវង 
របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
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ែ. ត្តួតពិន្តិយការផ្លេ ស់បតូរ ន្ិងការអេវិឌឍសាំខាន្់ៗ របស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្អាំពីតថ្ម្េការ ការភត្ជើសភរ ើសប៊ុគគលិក ន្ីតិវធិ្ ី ន្ងិ 
ភគ្មលន្ភយាបាយបញ្ឈបប់៊ុគគលិក សត្មាបគ់ណ:ត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់។ 

គ.  ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័យ៊ុទធសាស្រសតត្បាកភ់លើកទឹកចតិតរយ:ភពលែេី ខផន្ការការងារ ន្ិងត្បាករ់ងាវ ន្ប់ាំណាចឆ់្ន ាំ។ 

៤. បញ្ជា ភផសងភទៀត 

ក. ភរៀបចាំភធ្វើសមាយិកភាពភៅភលើការអន្៊ុវតតរបស់ែេួន្ ន្ិងយា៉ា ងភសនចណាស់ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង ភធ្វើការត្តួត 
ពិន្ិតយភៅភលើត្កបែណឌ បញ្ញតតរិបស់ែេួន្ ភដើម្បធីានាឱ្យបាន្នូ្វត្បសិទធភាពជាអតិបរមា ន្ងិផតល់អន្៊ុសាសន្ ៍
រាល់ការខកលម្អភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលភដើម្បអីន្៊ុម្ត័។  

 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្កិារខតងតាំង ន្ងិផតល់តថ្ម្េការ  

ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្នួ្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ 
ម្យួត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពភិាកា ន្ិងអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ពិន្តិយរបាយការណ៍ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស ន្ិងរបាយការណ៍បណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 បាន្ពិន្ិតយរបាយការណ៍សាងម់្តិត្បចាាំឆ្ន ាំសតីពីការភពញចិតតរបស់ប៊ុគគលិក 
 បាន្អន្៊ុម្ត័ផតល់ត្បាកប់ខន្ាម្ដាំណាចឆ់្ន ាំ ២០១៩ ន្ងិការបភងកើន្ត្បាកភ់បៀវតសរបស់ប៊ុគគលិកសត្មាបឆ់្ន ាំ ២០២០ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើរចនាសម្ពន័្ធងែីសត្មាបត់្គឹុះសាា ន្ 
 ពិន្ិតយភលើវឌឍន្ភាពថ្ន្ការដាំភ ើងត្បពន័្ធត្គបត់្គងពត័ម៌ាន្ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស (HR Information System) 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើន្តីិវធិ្ី ន្ិងទត្ម្ងថ់្ន្ការវាយតថ្ម្េការងាររបស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល អេបិាលមាន ក់ៗ  

ន្ិងគណៈកមាែ ធ្ិការកត្ម្តិត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 
 វាយតថ្ម្េលទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ 
 បាន្ត្បកាសជូន្ដាំណឹងដល់អេបិាលទាំងអស់ឱ្យបងាា ញពត័ម៌ាន្សតីពទីាំនាស់ផលត្បភយាជន្ ៍ (Conflict of 

Interest) ន្ិងច៊ុុះហតាភលខាភលើទត្ម្ងទ់ាំនាស់ផលត្បភយាជន្ទ៍៊ុកជាឯកសារ 
 ពិន្ិតយន្ងិអន្៊ុម្ត័ភគ្មលន្ភយាបាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសសខដលបាន្ភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាព 
 ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាអាំពីការត្គបត់្គងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសសកន៊ុងអាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 
 បាន្ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលន្ភយាបាយវសីសលបេូវងី ន្ងិបណតឹ ងតវា៉ា ខដលបាន្ភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាព 
 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វខផន្ការភជាគជយ័សត្មាបគ់ណៈត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាអាំពីបរយិាកាសការងាររបស់ប៊ុគគលិកកន៊ុងអាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ខផន្ការន្ងិងវកិាសត្មាបក់ារបណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ 
 ពិន្ិតយភៅភលើការវាយតថ្ម្េការងារត្បចាា្ំ មាសរបស់ប៊ុគគលិកអិលអូអិលស៊ុីទាំងអស់ 
 បាន្ពិភាកា ន្ងិអេវិឌឍសម្តាភាពសនូលសត្មាបគ់ណៈត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់ 
 ពិន្ិតយភលើលទធផលថ្ន្កម្ែវធិ្ីអនកសនតក់ារអាសនរបូករណ៍ (Scholarship Intern) 
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១-៣ គណៈកមាែ ធ្កិារត្គបត់្គងសននិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ងិត្បតបិតតតិម្ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្នួ្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 
កចិាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្នួ្កចិាត្បជ៊ុាំ 
សរ៊ុប 

១ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ០២ វចិេិកា ២០១៦ ៤ ៤ 
២ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០១៦ ៤ ៤ 
៣ ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស        សមាជិក ១២ ក៊ុម្ភៈ ២០១៨ ៤ ៤ 

 តនួាទ ីន្ងិភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្កិារត្គបត់្គងសនន្េិយ័សហត្គ្មស ន្ងិត្បតបិតតតិម្ 

១. ត្កបែណឌ ត្គបត់្គងសនន្េិយ័ 
ក. ផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍ៅត្កមុ្ត្បឹកាេបិាលទកទ់ងន្ងឹសនន្ិេយ័ខដលកាំព៊ុងត្បឈ្ម្ម្៊ុែបចា៊ុបបន្ន ន្ិងសនន្េិយ័ 

ខដលអាចភកើតមាន្ភៅភពលអនាគត យ៊ុទធសាស្រសតត្គបត់្គងសននិ្េយ័ ន្ិងអន្៊ុវតតកន៊ុងការត្គបត់្គងសននិ្េយ័។ 
ែ. ត្តួតពិន្តិយការកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណ ការវាយតថ្ម្េ និ្ងការកាំណតអ់ាទិភាពថ្ន្សនន្េិយ័ខដលអាចភកើតមាន្ 

ចាំភពាុះត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
គ. ពិភាកាភលើសនន្ិេយ័ថ្ន្ការថ្គបន្េាំខដលភលើកយកម្កពិភាកាភៅកន៊ុងគណ:កមាែ ធ្ិការ ភោយសវន្ករឯករាជយ 

ន្ិងអន្៊ុសាសន្រ៍បស់សវន្ករ ភដើម្បចីាតវ់ធិាន្ការឱ្យទន្ភ់ពលភវលា។  
ឃ. ត្តួតពិន្តិយភៅភលើទសសន្វស័ិយថ្ន្សនន្េិយ័ យ៊ុទធសាស្រសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយ ភៅតម្អន្៊ុសាសន្រ៍បស់ 

គណៈត្គបត់្គង ន្ិងធានាឱ្យបាន្នូ្វការអន្៊ុភលាម្ភគ្មលន្ភយាបាយទាំងភនាុះ កដូ៏ចជា ភគ្មលន្ភយាបាយ 
ត្គបត់្គងសននិ្េយ័ជារមួ្របស់ត្គឹុះសាា ន្។  សនន្ិេយ័ខដលភកើតមាន្ភ ើងជាញឹកញាបរ់មួ្មាន្ សនន្ិេយ័ទីផារ 
សនន្ិេយ័ផលបត័្តឥណទន្ សនន្ិេយ័សាចត់្បាកង់ាយត្សួល សននិ្េយ័ត្បតិបតតិការ ន្ិងសនន្ិេយ័ 
ពាណិជាកម្ែខដលរមួ្មាន្សនន្េិយ័ពាកព់ន័្ធ ដូចជា៖ 

 សនន្ិេយ័អត្តការត្បាក ់
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការបតូររបូិយបណ័ណ  
 សនន្ិេយ័បភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ 
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការបភងកើតត្បតបិតតិការភ ើងវញិបនាា បព់ីភត្គ្មុះម្ហន្តរាយ 
 សនន្ិេយ័ត្បតិបតតិការ 
 សនន្ិេយ័ភករ តិ៍ភ ែ្ ុះ 
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការត្បកតួត្បខជង 
 សនន្ិេយ័ខផនកចាប ់
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការត្គបត់្គង ន្ិងអន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ស៊ុវតាិភាព ស៊ុែភាព ន្ិងបរសិាា ន្ 
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការវនិ្ិភយាគ 
 សនន្ិេយ័ថ្ន្ការវាយតថ្ម្េត្ទពយសកម្ែ 
 សនន្ិេយ័ភផសងៗភទៀតខដលពាកព់ន័្ធន្ងឹអាជីវកម្ែខដលត្តូវកតស់មាគ ល់ភម្ើលជាភទៀងទត។់ 
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២. ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ងិរបាយការណ៍ 
ក.  ត្តួតពិន្តិយភលើការអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងសននិ្េយ័ខដលកាំណតភ់ោយត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ 
ែ. ត្តួតពិន្តិយភ ើងវញិនូ្វភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងត្ទពយសកម្ែ ន្ិងអកម្ែរបស់ត្គឹុះសាា ន្ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង 

ឬញឹកញាបជ់ាងភន្ុះត្បសិន្ភបើមាន្តត្ម្ូវការ ភហើយត្តួតពិន្តិយថ្នភតើសាចត់្បាករ់បស់ត្គឹុះសាា ន្ត្តូវបាន្ចាតខ់ចង 
ន្ិងត្គបត់្គងត្សបតម្ភគ្មលន្ភយាបាយខដរឬភទ។ 

គ. ត្តួតពិន្តិយភគ្មលការណ៍ខណនាាំរបស់ត្គឹុះសាា ន្ភៅភលើការទទួលយកសនន្ិេយ័ខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងត្តួតពនិ្ិតយ 
ការអន្៊ុវតតជាកខ់សតងភធ្ៀបនឹ្ងកត្ម្តិកាំណត។់  

ឃ. ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍របស់គណ:ត្គបត់្គង ភោយមាន្បញ្ាូលលម្អតិពីភាពត្គបត់្គ្មន្ ់ ន្ិងត្បសិទិធភាពថ្ន្ 
ម្៊ុែងារត្គបត់្គងសននិ្េយ័របស់ត្គឹុះសាា ន្ ត្ពម្ទាំងការអន្៊ុវតតរបស់គណ:ត្គបត់្គងសននិ្េយ័ ន្ងិត្តតួពិន្តិយ 
របាយការណ៍ត្គបត់្គងថ្ផាកន៊ុងអន្៊ុសាសន្ ៍ ន្ិងធានាថ្នបាន្ចាតវ់ធិាន្ការសម្ត្សបចាំភពាុះសននិ្េយ័ខដលអាច 
ភកើតមាន្។ 

ង. ត្តួតពិន្តិយផលប៉ាុះពាល់ភលើតរាងត៊ុលយការ គណន្ីត្បាកច់ាំភណញន្ងិខាត ន្ិងសាចត់្បាកង់ាយត្សួល ខដល 
ភកើតភ ើងពីការខត្បត្បួលថ្ន្បរមិាណ ន្ងិតថ្ម្េថ្ន្ផលិតផលថ្ងេភដើម្កាំភណើ ន្ថ្ន្ឥណទន្ ន្ិងត្បាកក់ម្ាពីីមាា ស់ 
កម្ា/ីត្បាកប់ភញ្ញ ើ ត្ពម្ទាំងផលប៉ាុះពាល់ខដលបណាត លម្កពីការខត្បត្បួលថ្ន្យ៊ុទធសាស្រសតវនិ្ិភយាគ ន្ិងអាកបប 
កិរយិារបស់អតិងជិន្។ 

ច. ពិន្ិតយភ ើងវញិភលើការត្គបត់្គងសននិ្េយ័ឥណទន្ ការវាយតថ្ម្េ ន្ិងភាពែវុះខាតថ្ន្ភគ្មលន្ភយាបាយ
ន្ិងន្ីតិវធិ្ី យា៉ា ងភសនចណាស់ម្តងកន៊ុង១ឆ្ន ាំ។ 

៣. ការធានារា៉ាបរ់ង ន្ងិកាអន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់
ក.  ត្តួតពិន្តិយភលើទាំហាំ ការធានា ន្ិងតថ្ម្េថ្ន្កម្ែវធិ្ីធានារា៉ាបរ់ងសត្មាបត់្គឹុះសាា ន្។ 
ែ. ធានាថ្នត្គឹុះសាា ន្បាំភពញតម្តត្ម្ូវការចាប ់ និ្ងបញ្ញតតិនានាកាំណតភ់ោយមាា ស់កម្ា ី ខដលមាន្ខចងភៅកន៊ុង 

កិចាសន្ាកម្ា។ី 
គ. ធានាបាន្នូ្វត្បសិទធភាព ន្ិងអន្៊ុភលាម្តម្តត្ម្ូវការថ្ន្ចាប ់ និ្ងបទបបញ្ញតតិពាកព់ន័្ធន្ឹងការត្បឆ្ាំងការ

សមាអ តសាចត់្បាក ់ ន្ិងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ។ ភាពែវុះចភនាេ ុះថ្ន្វធិាន្ការណ៍ ន្ងិត្បពន័្ធត្គបត់្គងការត្បឆ្ាំង
ការសមាអ តសាចត់្បាក ់ ន្ងិហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែភៅកន៊ុងត្គឹុះសាា ន្ ត្តូវវាយតថ្ម្េ ន្ងិចាតវ់ធិាន្ការចាាំបាច់
ភដើម្បខីកតត្ម្ូវសាា ន្ភាព។ 

៤. បញ្ជា ភផសងៗភទៀត 
ក. ត្តួតពិន្តិយភោយលម្អតិភលើចាំណ៊ុ ចខដលត្តូវភបាុះព៊ុម្ពផាយភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្គឹុះសាា ន្ 

ទកទ់ងន្ងឹសកម្ែភាពរបស់គណ:កម្ែធ្ិការ។ 
ែ. ភរៀបចាំភធ្វើសមាយិកភាពភៅភលើការអន្៊ុវតតរបស់ែេួន្យា៉ា ងភសនចណាស់ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង និ្ងធានាថ្ន 

គណ:កម្ែធ្ិការមាន្ធ្ន្ធាន្ត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបប់ាំភពញភារកិចារបស់ែេួន្ ន្ងិធានាថ្នវគគបណត៊ុ ុះបណាត លចាាំបាច ់
ត្តូវបាន្ ផតល់ភៅឱ្យសមាជកិគណ:កម្ែធ្ិការភៅតម្តត្ម្វូការ និ្ងជាភទៀងទត។់ គណ:កម្ែធ្ិការន្ឹងផតល់ 
អន្៊ុសាសន្ភ៍លើការផ្លេ ស់បតូរ ខដលគណ:កម្ែធ្ិការគតិថ្នចាាំបាចភ់ៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ភដើម្បសី៊ុាំការអន្៊ុម្ត័។ 
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 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្កិារត្គបត់្គងសននិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ងិត្បតបិតតតិម្ 
 ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងសននិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ 
ចាំន្ួន្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួ ត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងសនន្ិេយ័ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ត្តួតពិន្តិយភលើការអន្៊ុភលាម្តម្ភគ្មលការណ៍ផតល់កម្ារីបស់សមាគម្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុកម្ព៊ុជា 
 ត្តួតពិន្តិយភលើរបាយការណ៍សតីពីភាពភសាែ ុះត្តងរ់បស់អតិងិជន្ (customer loyalty) ន្ិងសម្ទិធផលការងារ 

របស់វស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ ខដលភចញភោយ ការយិាល័យឥណទន្ភៅកម្ព៊ុជា (CBC) 
 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ត្បតិបតតិតម្ (Compliance Report) ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍តម្ោន្ការអន្៊ុវតតការងារ ភដើម្បភី្េើយតបភៅន្ងឹរបាយការណ៍ត្តួតពិន្តិយដល់ទកីខន្េង 

របស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា 
 ត្តួតពិន្តិយពសីាា ន្ភាពថ្ន្ការភធ្វើភតសតសាកលបងភលើ DR Site and DR Drill 
 ត្តួតពិន្តិយភលើការវាយតថ្ម្េសនន្ិេយ័បភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ ន្ិងខផន្ការកន៊ុងការភោុះត្សាយ 
 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វសនន្ិេយ័ ន្ិងការត្គបត់្គងសនន្ិេយ័តម្ត្បពន័្ធអ៊ុីន្ធ្ណិឺត 
 ពិន្ិតយភលើរបាយការណ៍ភរៀបចាំឥណទន្ភ ើងវញិភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វខផន្ការសកម្ែភាពរបស់គណៈត្គបត់្គងកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលមាន្វបិតតិថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងសននិ្េយ័ខដលបាន្ភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាព 
 ពិន្ិតយភលើការភធ្វើភស្រសតសភតសតសន្ាន្ីយភាពកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលមាន្វបិតតិថ្ន្ការរកីរាលោលវរី៊ុសកូវដី-១៩ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័របាយការណ៍លទធផលភស្រសតសភតសតត្កបែណឌ ត្គបត់្គងសននិ្េយ័សន្ាន្ីយភាពសត្មាបឆ់្ន ាំ 

២០២០ 
 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វភគ្មលន្ភយាបាយវសិសលបេូវងី 
 ពិន្ិតយភលើដាំភណើ រការថ្ន្ការទិញត្បពន័្ធត្គបត់្គងទិន្នន្យ័ថ្ន្ការត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក ់ និ្ងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 

(AML/CFT) ន្ងិការភត្ជើសភរ ើសអនកផគតផ់គងត់្បពន័្ធ 
 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្អាំពីការត្បឆ្ាំងការសមាអ តសាចត់្បាក ់និ្ងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ (AML/CFT) 
 ពិន្ិតយភលើការភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពថ្ន្ ECL Tool ខដលត្តូវយកភៅភត្បើភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុសវន្កម្ែឆ្ន ាំ២០២០ 
 ពិន្ិតយនូ្វភគ្មលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា សតីពីការត្គបត់្គងសននិ្េយ័បភចាកវទិា ភដើម្បបីាំភពញ 

ភាពែវុះចភនាេ ុះរវាងការអន្៊ុវតតរបស់ត្គឹុះសាា ន្ ភធ្ៀបភៅន្ឹងភគ្មលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា 
 បាន្ពិភាកាជាម្យួគណៈត្គបត់្គង អាំពីយ៊ុទធសាស្រសតថ្ន្ការបងាក រ ន្ិងការពារសនន្េិយ័ថ្ន្ការថ្គបន្េាំ 
 ពិភាកាពីសនន្ិេយ័ភកើតភចញត្បពន័្ធផសពវផាយខដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់ភករ តិ៍ភ ែ្ ុះរបស់ត្គឹុះសាា ន្ 
 វាយតាំថ្លការអន្៊ុវតតការងារត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់នាយកនាយកោឋ ន្ត្បតិបតតិតម្ 
 វាយតថ្ម្េលទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងសននិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្។ 
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១-៤ គណៈកមាែ ធ្កិារ IT Steering 

គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering ត្តូវបាន្បភងកើតភ ើងជាគណៈកមាែ ធ្ិការកត្ម្តិត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ភៅថ្ងៃទី០២ 
ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងចាបភ់ផតើម្កិចាត្បជ៊ុាំភលើកដាំបូងចាបព់ីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្នួ្ថ្ន្ការចូល
រមួ្កចិាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្នួ្កចិាត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

១ ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៣ ៣ 

២ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៣ ៣ 

៣ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត 
វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

សមាជិក ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៣ ៣ 

  តនួាទ ីន្ងិភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្កិារ IT Steering 

១. ផតល់ភយាបល់ ន្ិងការខណនាាំអាំពីភគ្មលន្ភយាបាយន្ិងន្ីតិវធិ្ីអេបិាលកចិាពត័ម៌ាន្វទិា ដល់ត្កុម្ត្បកឹា 
េបិាលភដើម្បភីសនើស៊ុាំការអន្៊ុម្ត័ 

២. ធានាថ្នគណៈត្គបត់្គងបាន្ោកដ់ាំភណើ រការអេបិាលកចិាពត័ម៌ាន្វទិាត្បកបភោយត្បសិទធភាព 
៣. បញ្ជា កភ់អាយចាស់ថ្នគណៈត្គបត់្គងបាន្ោកភ់អាយដាំភណើ រការ ន្ិងការអន្៊ុវតតខដលធានាថ្នម្៊ុែងារ 

បភចាកវទិាពត័ម៌ាន្បាន្ចូលរមួ្សត្ម្ួលសកម្ែភាពអាជីវកម្ែ 
៤. ធានាថ្នការវនិ្ិភយាគភលើបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ ភធ្វើភ ើងភោយមាន្ត៊ុលយភាពរវាងសនន្ិេយ័ ន្ិងអតាត្បភយាជន្ ៍

ទទួលបាន្ ភហើយងវកិាមាន្ត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបភ់ត្បើត្បាស់ 
៥. មាន្ការខកលម្អកម្ែវធិ្ីបភចាកវទិាជាបន្តបនាា ប ់ ន្ិងការត្តួតពិន្តិយភៅភលើសនន្ិេយ័ពត័ម៌ាន្វទិាត្បកប 

ភោយត្បសិទធភាព 
៦. ផតល់អន្៊ុសាសន្ជ៍ាអាទិភាព ភៅភលើគាំន្ិតផតួចភផតើម្ងែីថ្ន្បភចាកវទិា ខដលផតល់អតាត្បភយាជន្ដ៍ល់ 

ត្បតិបតតិការអាជីវកម្ែរបស់អលិអូអិលស៊ុី 
៧.  ធានាថ្នខផន្ការយ៊ុទធសាស្រសតបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ ភដើរត្សបគ្មន ភៅនឹ្ងខផន្ការអាជីវកម្ែ 
៨.  ផតល់ពត័ម៌ាន្ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពកន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំត្បចាាំត្តីមាស ភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលអាំព ី

បញ្ជា  ការងារអាទិភាព អន្៊ុសាសន្ ៍សកម្ែភាព ន្ិងវធិាន្ការ 
៩.  ផតល់ពត័ម៌ាន្ដល់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងសនន្ិេយ័សហត្គ្មស ន្ងិត្បតិបតតិតម្ 

កត្ម្តិត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែកត្ម្តិត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងគណៈកមាែ ធ្ិការត្បតបិតត ិ
សត្មាបក់ារត្គបត់្គងទូភៅភៅភលើអេបិាលកិចាពត័ម៌ាន្វទិា 

១០. ត្តតួពិន្តិយ ន្ិងតម្ោន្ការអន្៊ុវតតយ៊ុទធសាស្រសតបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ 
១១. ជួយ កាំណតទ់ិសភៅ ន្ងិការងារអាទិភាព សត្មាបអ់ិលអូអិលស៊ុី 
១២. ភផ្លត តភលើខផន្ការ ឬគាំន្តិផតួចភផតើម្សាំខាន្់ៗ ខដលផតល់អតាត្បភយាជន្ដ៍ល់អិលអអូិលស៊ុី។ 
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  លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្កិារ IT Steering  

ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្នួ្ ៣ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួ 
ត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វបញ្ជា ចាំបងរបស់ត្បពន័្ធធ្នាគ្មរសនូល ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 បាន្ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍ថ្ន្ការអាកដ់ាំភណើ រការ (Downtime) របស់ត្បពន័្ធបភចាកវទិា 
 បាន្ពិន្ិតយភម្ើលពីវឌឍន្ភាពថ្ន្គភត្មាងបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ទាំងអស់ភរៀងរាល់ត្តីមាស  
 ពិន្ិតយពីលទធផលថ្ន្របកគាំភហើញសវន្កម្ែ ISMS ន្ិងការភចញវញិ្ជញ បន្បត្ត ISO 27001:2013 
 បាន្ពិភាកាអាំពីត្បពន័្ធដាំភណើ រការរ ៉ាបូូតភោយសវ័យត្បវតតិ (Robotic Process Automation) 
 ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍សតីពតី្បពន័្ធស៊ុវតាិភាពពត័ម៌ាន្ (Information Security Posture Report ) 

ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 បាន្ពិភាកាអាំពងីវកិា ន្ងិខផន្ការថ្ន្ការផ្លេ ស់បតូរទីតាំង DR Site 
 បាន្ពិភាកា ន្ិងយល់ត្ពម្ភៅភលើការផ្លេ ស់បតូរ iPay App ភៅកន៊ុង Google Cloud  
 ពិន្ិតយលម្អតិភៅភលើត្បកាសរបស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជាសតីពី តត្ម្ូវការ ភែភអចឃយអូរកូត 
 បាន្ពិភាកា ន្ងិអន្៊ុម្ត័ភលើត្បពន័្ធត្គបត់្គងការសមាអ តត្បាក ់
 បាន្ពិភាកាភលើការបញ្ជា ទិញ MS Office 365 License 
 ពិន្ិតយរចនាសម្ពន័្ធកាំណតត់ថ្ម្េច៊ុងភត្កាយថ្ន្កិចាត្ពម្ភត្ពៀងភត្បើត្បាស់ភសវាធ្នាគ្មរចល័ត iPay 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើការតាំភ ើងសម្តាភាពបណាត ញត្បពន័្ធ (Network) ភៅតម្សាខា 

២-ការខត្បត្បលួសមាជកិភៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធ្កិារ 

ល.រ គណៈកមាែ ធ្កិារ ភ ែ្ ុះ ម្លូភហត៊ុ 
១ សវន្កម្ែ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
២ ខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
៣ ត្គបត់្គងសនន្ិេយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
៤ IT Steering គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

គ-លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់ 
 ១-ភគ្មលន្ភយាបាយសភងខបសតីពលីាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល ន្ងិប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
  ក.  លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល 

អេបិាល ន្ឹងទទួលបាន្នូ្វកថ្ត្ម្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ការសាន កភ់ៅ ន្ិងសាំប៊ុត្តយន្តភសនុះ 
សត្មាបក់ារម្កត្បជ៊ុាំ។ 
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  ែ.  លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបប់៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
  ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ឹងទទួលបាន្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចដូ់ចខាងភត្កាម្៖ 

 ត្បាកឧ់បតាម្ភម្៊ុែតាំខណង 
 ត្បាកស់ន្ស ាំ 
 ត្បាកប់ខន្ាម្ប៊ុណយចូលឆ្ន ាំខែែរ 
 ត្បាកប់ខន្ាម្ប៊ុណយេា៊ុ ាំបណិឌ  
 ត្បាកប់ខន្ាម្ភៅដាំណាចឆ់្ន ាំ 
 ត្បាកប់ាំណាចអ់តីតភាពការងារ 

 ២-ប៊ុគគលទទលួបាន្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទលួបាន្លាេការ 

ឬត្បាកប់ាំណាច ់
ចាំន្នួ្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់ ភផសងៗ 

១ អេបិាល ១៥៨.៧០២ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  
២ អេបិាលត្បតិបតតិ N/A  
៣ ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ៨៤៨.៤៧៨ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  

៤ 
ប៊ុគគលិកខដលទទួលបាន្លាេការ 
ឬត្បាកប់ាំណាចែ់ពស់បាំផ៊ុត ៥របូ 

ពី ៥០.០០០ ភៅ ១៩០.០០០ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  

ឃ-ការវាយតថ្ម្េលទធផលត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល អេបិាលន្មី្យួៗ គណៈកមាែ ធ្កិារ ន្ងិនាយកត្បតបិតត ិ 

ល.រ បរយិាយ ដាំភណើ រការថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ លកខណៈវនិ្ចិេយ័ 

១ ត្កុម្អេបិាល 

អេបិាលន្ីម្យួៗ ភធ្វើការវាយតថ្ម្េការងាររបស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
ជារមួ្ ភោយោកព់ិន្ា៊ុ (១ - ៥) ភៅតម្លកខណៈវនិ្ិចេយ័ន្ីម្យួៗ 
រចួច៊ុុះហតាភលខាភលើទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េ។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េ 
ភលខាធ្ិការត្កុម្ហ ៊ុន្ត្បម្ូលទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េទាំងអស់ ភដើម្បភីធ្វើ 
របាយការណ៍សរ៊ុបលទធផលថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ ោកក់ន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំ 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

១. សមាភាពរបស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
២. ការត្តួតពិន្ិតយពីការត្គបត់្គង 

ការងារ 
៣. ការយល់ដឹងពីត្គឹុះសាា ន្ ន្ិង 

សកម្ែភាពអាជីវកម្ែ 
៤. កិចាត្បជ៊ុាំត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 

២ អេបិាល 

អេបិាលន្ីម្យួៗ ភធ្វើការវាយតថ្ម្េការងាររបស់ែេួន្ ភោយោក់ 
ពិន្ា៊ុ (១ - ៥) ភៅតម្លកខណៈវនិ្ិចេយ័ន្ីម្យួៗ រចួច៊ុុះហតាភលខា 
ភលើទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េ។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េការងារ របស់ែេួន្ផ្លា ល់ 
(អេបិាលA) អេបិាលពីររបូភផសងភទៀតន្ឹងភធ្វើ ការវាយតថ្ម្េការងារ 
របស់អេបិាល A (Peer Review)។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េ (Peer 
Review) ទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េ ទាំងអស់ ត្តូវបញ្ាូ ន្ម្កភលខាធ្ិការ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ ភដើម្បភីធ្វើរបាយការណ៍សរ៊ុបលទធផលថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ 
ោកក់ន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំ ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

គ៊ុណភាព ន្ិងសកម្ែភាពការងារ 
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ល.រ បរយិាយ ដាំភណើ រការថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ លកខណៈវនិ្ចិេយ័ 

៣ 
គណៈកមាែ  
ធ្ិការ 

សមាជិកគណៈកមាែ ធ្ិការន្ីម្យួៗ វាយតថ្ម្េការងាររបស់ែេួន្រមួ្ 
ភោយោកព់ិន្ា៊ុ (១ - ៥) ភៅតម្លកខណៈវនិ្ិចេយ័ន្ីម្យួៗ រចួច៊ុុះ 
ហតាភលខាភលើទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េ។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េ ភលខាធ្ិការ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ ត្បម្ូលទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េទាំងអស់ ភដើម្បភីធ្វើរបាយការណ៍ 
សរ៊ុបលទធផលថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ ោកក់ន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំគណៈកមាែ ធ្ិការ 
ន្ីម្យួៗ។ 

១. សិទធិរបស់គណៈកមាែ ធ្ិការ 
២. ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស 

ន្ិងការចាតខ់ចងការងារ 
៣. គ៊ុណភាពថ្ន្ការបាំភពញតួនាទី 

៤ 
ត្បធាន្នាយក
ត្បតិបតត ិ

ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ វាយតថ្ម្េការងាររបស់ែេួន្ ភោយោកព់ិន្ា៊ុ 
(១ - ៥) ភៅតម្លកខណៈវនិ្ិចេយ័ន្ីម្យួៗ ន្ិងភគ្មលភៅ 
ការងាររបស់ែេួន្។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េការងាររបស់ែេួន្ 
ទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េន្ឹងត្តូវ បញ្ាូ ន្ភៅឱ្យគណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង 
ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ ភដើម្បតី្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតថ្ម្េការងាររបស់ 
ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ ភោយមាន្ការចូលរមួ្ពី 
ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ។ ភត្កាយការវាយតថ្ម្េ ត្បធាន្គណៈ 
កមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ ន្ឹងបញ្ាូ ន្ទត្ម្ងវ់ាយតថ្ម្េ 
ភនាុះ ភៅឱ្យត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល សភត្ម្ចអន្៊ុម្ត័ ន្ិងច៊ុុះ 
ហតាភលខាជាផេូវការ ភោយមាន្ច៊ុុះហតាភលខាទទួលសាគ ល់ពី 
ត្បធាន្នាយកត្បតិបតត។ិ 

១. ការងាររ ាំពឹងទ៊ុក 
២. សម្តាភាពសនូល 

ង-ការបណត៊ុ ុះបណាត លសត្មាបអ់េបិាល ន្ងិប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 

អេបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ទទួលបាន្ការបណត៊ុ ុះបណាត ល ភដើម្បភីធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពចាំភណុះជាំនាញកន៊ុងការដឹកនាាំ 
ន្ិងត្គបត់្គងត្កុម្ហ ៊ុន្។ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង វគគបណត៊ុ ុះបណាត លកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ 

១ ភលាក ស៊ុែ ភវឿន្ ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ 
- AFI FORUM 2020 

- The SAM_ The future of Financial 
Inclusion in Africa- Post COVID19 
strategies for MFIs and DFIs 

២ ភលាក ស៊ុែ ស៊ុផល 
អន្៊ុត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ/
ត្បធាន្នាយកហិរញ្ញ វតា៊ុ 

- AFI FORUM 2020 

- The SAM_ The future of Financial 
Inclusion in Africa- Post COVID19 
strategies for MFIs and DFIs 

- Certified Management Account (CMA) 

- Funding and Communication with 
Lenders 
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ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង វគគបណត៊ុ ុះបណាត លកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ 

៣ ភលាក ន្៊ុត ភងង នាយកនាយកោឋ ន្អាជីវកម្ែ 

- Crisis Response to Arrears and 
Delinquency Management During 
COVIDs-19 

- Portfolio Restructuring  
- Loan Recovery Operations- Front 

Office and Branches  
- Organizational Challenges in Practice 

in Recovery Activities  
- Practical Aspects of Recovery Project 

Planning and Implementation  

៤ 
ភលាកត្សី សវឺយ 
ស៊ុឌីណា 

ត្បធាន្នាយិកាត្គបត់្គងសនន្ិេ័យ 
- The SAM_ The future of Financial 

Inclusion in Africa- Post COVID19 
strategies for MFIs and DFIs 

- Certified Expert in Risk Management 

៥ Mr. Duleep Liyanage ត្បធាន្នាយកបភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ - EMV Payment card technologies and 
card operation 

៦ ភលាកត្សី ខកវ តរាទី នាយិកានាយកោឋ ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ - ALCO as Management Tool 

៧ ភលាកត្សី ត្ទី សូឡា នាយិកានាយកោឋ ន្រតនាគ្មរ 

- Liquidity Management and 
Planning/Forecasting 

- Liquidity Risk and Liquidity Crisis 
Management 

- ALCO as Management Tool 
- Funding and Communication with 

Lenders 
- Operational Risk 
- Fraud Risk 

៨ ភលាកត្សី ភែង ណាវ ី ភលខាធ្ិការកិាត្កុម្ហ ៊ុន្ - Corporate Governance Master 

៩ ភលាក ហ ៊ុល ស៊ុវ៊ុតា  
នាយកនាយកោឋ ន្បភចាកវជិាា  

ពត័ម៌ាន្ 

- EMV Payment card technologies and 
card operation 

- Internal Audit training on ISO 
27001:2013 information security 
management systems 

១០ ភលាក ភតង ភាព នាយកនាយកោឋ ន្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 

- EMV Payment card technologies and 
card operation 

- Internal Audit training on ISO 
27001:2013 information security 
management systems 

- Certification in Internal Audit  
- Fraud Risk 

១១ ភលាកត្សី ស៊ុីវ បូផ្ល 
នាយិកានាយកោឋ ន្រដឋបាល 
ន្ិងធ្៊ុរកិចា 

- Internal Audit training on ISO 
27001:2013 information security 
management systems 
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ផ្ននរទី៣៖ ការអន្ុវត្តប្រម្សលីធម្៌សប្ាប់អន្ុវត្តធុររិច្ច 

ក. ភគ្មលន្ភយាបាយពាកព់ន័្ធន្ងឹត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកចិារបស់អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ងិន្ភិយាជតិ៖ 

 ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្ ៍
ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យចូលរមួ្ភៅកន៊ុងសកម្ែភាព ខដលទទួលបាន្ចាំណូលខាងភត្ៅអិលអូអិលស៊ុីភ ើយ 
ត្បសិន្ជាម្និ្ទន្ម់ាន្ការអន្៊ុម្ត័ជាលាយលកខណ៍អកសរខដលផតល់ភោយអិលអូអិលស៊ុីភទ។សកម្ែភាពរកចាំណូល 
ពីខាងភត្ៅ រមួ្បញ្ាូ លទាំងការងារភៅកន៊ុងត្កុម្ហ ៊ុន្ដថ្ទភទៀត ចូលរមួ្ជាត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬជាអនកត្គបត់្គងភៅកន៊ុង
ត្កុម្ហ ៊ុន្ភផសងភទៀត។ ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្អ៍ាចភកើតមាន្ភៅកន៊ុងករណីដូចខាងភត្កាម្ ភហើយប៊ុគគលិកម្និ្ត្តវូ 
ពាកព់ន័្ធកន៊ុងសកម្ែភាពដូចជា៖ 

 ១. ភសវាកម្ែជាន្ភិយាជតិ 

ចូលរមួ្កន៊ុងសកម្ែភាពម្៊ុែជាំន្ញួភត្ៅសាា បន័្ ខដលភមា៉ា ងភធ្វើការត្តូវចាំណាយភពល និ្ងការចាបអ់ារម្ែណ៍ហួស 
ត្បមាណពីប៊ុគគលិក ជាភហត៊ុភធ្វើឱ្យរា ាំងសាុះដល់កចិាែាំត្បងឹខត្បងរបស់ប៊ុគគលិកចាំភពាុះ  អិលអអូិលស៊ុី។  

ប៊ុគគលិកមាន្ការពាកព់ន័្ធភោយផ្លា ល់ ឬត្បភយាលជាម្យួនឹ្ងសកម្ែភាពអាជីវកម្ែដថ្ទភទៀត ខដលត្បកួតត្បខជង ឬ
មាន្ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្ជ៍ាម្យួអិលអូអិលស៊ុី។ 

ត្បសិន្ភបើប៊ុគគលិករកភឃើញថ្ន ផលត្បភយាជន្ ៍ ឬផលត្បភយាជន្ជ៍ាហិរញ្ញ វតា៊ុផ្លា ល់ែេួន្ ឬផលត្បភយាជន្ប៍តីត្បពន្ធ 
ឬផលត្បភយាជន្កូ៍ន្របស់ែេួន្ ខដលមាន្ទាំនាស់ជាម្យួផលត្បភយាជន្រ៍បស់អិលអូអិលស៊ុី ប៊ុគគលិកត្តូវខតត្បកាស 
ផលត្បភយាជន្ទ៍ាំងភនាុះភៅអនកត្គបត់្គងរបស់ែេួន្ ន្ិងផ្លត ចែ់េួន្ពីសកម្ែភាពខដលទាំនាស់ផលត្បភយាជន្អ៍ាច 
ភកើតមាន្។ 

 ២. ទញិត្ទពយពអីតងិជិន្ 

ត្ទពយ ន្ិងត្ទពយោកធ់ានារបស់អតិងិជន្៖ ប៊ុគគលិក ន្ិងសាចញ់ាតិរបស់ពួកគ្មតខ់ដលជាបព់ាកព់ន័្ធភៅកន៊ុងដាំភណើ រការ 
លកឡ់ាយ ៊ុងត្ទពយសម្បតតិរបស់អតិងជិន្ គឺម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យចូលរមួ្ភដញថ្ងេ ឬទិញត្ទពយ ឬត្ទពយោក ់
ធានារបស់អតិងជិន្ភ ើយ។ ពត័ម៌ាន្ខដលពាកព់ន័្ធន្ឹងន្តីិវធិ្ី ន្ិងកាលបរភិចេទថ្ន្ការដកហូតទ៊ុកត្ទពយោកធ់ានា 
របស់អតិងជិន្ត្តូវបាន្រកាការសមាៃ ត។់ 

ផលិតផល ន្ិងភសវាកម្ែ៖ ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យទិញផលិតផល ឬភសវាកម្ែរបស់អតិងិជន្កន៊ុងតថ្ម្េម្យួ
ខដលភថ្នក (ភបើភត្បៀបភធ្ៀបភៅនឹ្ងតថ្ម្េទីផារ) ជាងនូរន្ឹងភសវាកម្ែរបស់គ្មតខ់ដលភធ្វើជាម្យួអិលអូអិលស៊ុីភនាុះភទ។ 

 ការត្បកតួត្បខជងភោយភសាែ ុះត្តង ់
 ត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុអិលអអូិលស៊ុី បាន្វនិ្ិភយាគងវកិាយា៉ា ងភត្ចើន្ភៅភលើការសិកាអាំពីការខត្បត្បួលភៅភលើ 

វស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុភន្ុះ រមួ្មាន្ការខត្បត្បួលចាំណងច់ាំណូលចិតតរបស់អតិងិជន្ ការខត្បត្បួលរបស់ថ្ដគូត្បកតួ 
ត្បខជង ឥទធិពលថ្ន្ភសវាកម្ែភៅភលើអតិងិជន្ ន្ិងគាំន្ិតភផសងៗកន៊ុងការអេវិឌឍ ន្ិងបភងកើតផលិតផលងែីៗ  ភដើម្ប ី
ជួយ ភធ្វើឱ្យផលិតផល ឬភសវាកម្ែត្បភសើរភ ើងកន៊ុងការបាំភពញចិតតអតងិិជន្ ន្ិងអាចត្បកតួត្បខជងភៅភលើទីផារ 
បាន្។  
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 អិលអូអិលស៊ុីកប៏ាន្វនិ្ិភយាគងវកិាជាភត្ចើន្ផងខដរ ភដើម្បបីភងកើតផលិតផល ន្ិងភសវាកម្ែងែីៗ កន៊ុងភគ្មលបាំណង 
បភងកើន្លទធភាពកន៊ុងការវាយល៊ុកទីផារងែីៗ ក៏ដូចជាពត្ងីកចាំខណកទីផារបចា៊ុបបន្នឱ្យកាន្់ខតភត្ចើន្ភ ើង។    
យា៉ា ងណាម្ញិ មាន្ខផនកពាកព់ន័្ធជាភត្ចើន្ខដលត្តវូចូលរមួ្ចាំខណកកន៊ុងការបភងកើតគាំន្ិត ឬធ្ន្ធាន្ងែីៗ ដូចជា 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល គណៈត្គបត់្គង តត្ម្ូវការចាប ់ការត្សាវត្ជាវទីផារ ន្ិងថ្ដគូត្បកួតត្បខជង។  

 ចាំណ៊ុ ចចម្បងកន៊ុងការត្បកួតត្បខជងភៅកន៊ុងទីផារម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុកម្ព៊ុជាបចា៊ុបបន្ន គឺការអេវិឌឍផលិតផល ន្ិង 
ភសវាកម្ែងែីៗ ពត្ងីកចាំខណកទផីារ កដូ៏ចជារកាអតិងជិន្បចា៊ុបបន្ន។  

 ការរកាការសមាៃ តវ់ជិាា ជវីៈកន៊ុងធ្៊ុរកចិា 
 ប៊ុគគលិកត្តូវត្បុងត្បយត័នការពារពត័ម៌ាន្សមាៃ ត ់និ្ងត្បតិបតតកិាររបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
 កន៊ុងកាំ ៊ុងភពលបភត្ម្ើការងារជាម្យួអិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពល ន្ិងភត្កាយភពលបញ្ឈបព់ីការងារ ប៊ុគគលិកម្និ្ 

ត្តូវន្ិយាយពីពត័ម៌ាន្សមាៃ តអ់ាំពីត្បតបិតតិការអាជីវកម្ែរបស់អិលអូអិលស៊ុី ការចរចារ ពត័ម៌ាន្របស់អតិងិជន្ 
ការភ្េើយ្េង រចនាសម្ពន័្ធត្គបត់្គង  ន្ីតិវធិ្ី ។ល។ ត្បាបភ់ៅជន្ទីបី ភោយគ្មែ ន្ការត្ពម្ភត្ពៀងជាលាយលកខណ៍ 
អកសរជាម្៊ុន្ពីអតងិិជន្ ឬអិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលមាន្តត្ម្វូការខផនកចាបភ់ ើយ។ 

 ប៊ុគគលិកត្តូវបាន្សនម្ោចខ់ាតម្និ្ឱ្យចូលភម្ើលគណន្ី ន្ិងឯកសារកាលបបវតិតរបស់ប៊ុគគលិកដថ្ទភទៀតភ ើយ។ 
 ការភត្បើត្បាស់ធ្ន្ធាន្របស់សាា បន័្ 

 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្ទពយសម្បតតិរបស់អលិអូអិលស៊ុី ដូចជាក៊ុាំពយទូរ័ ត្បពន័្ធទាំនាកទ់ាំន្ង អគ្មរ សមាភ រៈភត្បើត្បាស់ ឬ 
ត្ទពយសម្បតត/ិបរកិាខ រនានា សត្មាបភ់គ្មលភៅអាជីវកម្ែផ្លា ល់ែេួន្ ឬអាជីវកម្ែរបស់ជន្ទីបីភ ើយ។  

 ភៅភពលខដលភត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បតតិរបស់អិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលខដលបាំភពញការងារ ជាពិភសសចាំភពាុះការ 
ភត្បើត្បាស់បភចាកវទិាតម្ត្បពន័្ធអ៊ុីន្ធ្ឺភណត ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តវូភបើកភម្ើល ផលិត បងាា ញ ខចកចាយ ឬរកាទ៊ុក 
សមាភ រៈខដលបងាា ញអាំពីលកខណៈផេូវភេទ អាសអាភាសន្ ៍បងខូចភករ ិ៍តភ ែ្ ុះ មាន្លកខណៈភបៀតភបៀន្ ែ៊ុសចាប ់
ឬម្និ្សម្ត្សបភទ។ 

 អិលអូអិលស៊ុីន្ឹងភធ្វើការភស៊ុើបអភងកត ន្ងិចាតវ់ធិាន្ការសម្ត្សបចាំភពាុះរាល់ការលួចបន្េាំ ឬការបាតប់ងថ់្ន្ត្ទពយ 
សម្បតតិរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 

 ចាប ់ន្ងិបទបបញ្ញតតទិកទ់ងន្ងឹវស័ិយការងារ ន្ងិវស័ិយពាកព់ន័្ធខដលត្តវូអន្៊ុវតត 
 គ្មែ ន្ការភរ ើសភអើង ឬភបៀតភបៀន្ដូចជា ការត្បកាន្ពូ់ជសាសន្ ៍ពណ៌សម្ប៊ុរ សាសនា ជាតិសាសន្ ៍ជាំភន្ឿ អាយ៊ុ 

ភេទ សញ្ជា តិ ពិការភាព សាា ន្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ន្ិនាន ការន្ភយាបាយ សហជីព ការមាន្ថ្ផាភពាុះ 
ពត័ម៌ាន្ខដលទកទ់ងភៅនឹ្ងខសសន្ (Gene) ឬលកខណៈភផសងភទៀតខដលកាំណតភ់ោយចាប។់ 

 ភគ្មរពជាន្ិចាតម្ភគ្មលការណ៍ ន្ិងភសចកតីខណនាាំសតីពីចាបស់ន្តិស៊ុែ ន្ិងស៊ុវតាិភាព។ រាល់ភពលខដលអនកជិុះ 
រងយន្តត្តូវពាកខ់ែសត្កវា៉ាត ់ ន្ិងរាល់ការភធ្វើដាំភណើ រតម្ភទចត្កយាន្យន្តត្តូវពាកម់្កួការពារស៊ុវតាិភាព ន្ិងធានា 
ថ្នខែសត្កវា៉ាតច់ងាក រត្តូវបាន្ពាកយ់ា៉ា ងត្តឹម្ត្តូវ។ 

 ត្តូវភគ្មរពតម្បទបញ្ញតតិ ន្ិងចាបថ់្ន្ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្បាស់សារជាតិភញៀន្ ឬឱ្សងែ៊ុសចាប ់កន៊ុងកាំ ៊ុងភពល ឬភត្ៅភមា៉ា ងបាំភពញការងារភ ើយ។ 
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 ម្និ្ត្តូវយកអាវ៊ុធ្ ភត្គឿងផា៊ុុះ ន្ិងទាំន្ិញខដលែ៊ុសចាបដូ់ចជាភត្គឿងភញៀន្ ឬសារធាត៊ុែ៊ុសចាបភ់ផសងៗម្ក 
ការយិាល័យអិលអូអិលស៊ុី ឬកន៊ុងភពលកាំព៊ុងបាំភពញភារកិចាភ ើយ។ 

 ភៅភពលខដលភត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បតតិរបស់អិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលខដលបាំភពញការងារ ជាពិភសសចាំភពាុះការ 
ភត្បើត្បាស់បភចាកវទិាតម្ត្បពន័្ធអ៊ុីន្ធ្ឺភណត ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តវូភបើកភម្ើល ផលិត បងាា ញ ខចកចាយ ឬរកាទ៊ុក 
សមាភ រៈខដលបងាា ញអាំពីលកខណៈផេូវភេទ អាសអាភាសន្ ៍ បងខូចភករ ិ៍តភ ែ្ ុះមាន្លកខណៈភបៀតភបៀន្ ែ៊ុសចាប ់
ឬម្និ្សម្ត្សបភទ។ 

 អិលអូអិលស៊ុីវាយតថ្ម្េ ន្ងិភធ្វើការកាតប់ន្ាយផលប៉ាុះពាល់អវជិាមាន្ខដលអាចភកើតភចញអាំពីសកម្ែភាពរបស់ 
ែេួន្ខដលមាន្ដូចជាផលប៉ាុះពាល់ដល់បរសិាា ន្ (ឧទហរណ៍៖ ែយល់ ទឹក ដី) ស៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព ន្ិងពលកម្ែ 
(ឧទហរណ៍៖ ពលកម្ែក៊ុមារ)។ ម្ស្រន្តីឥណទន្ត្តូវវាយតថ្ម្េត្គបក់ម្ាទីាំងអស់ឱ្យត្សប ជាម្យួចាបប់រសិាា ន្
ការងារ បញ្ា ីម្និ្អន្៊ុញ្ជញ ត ចាបព់លកម្ែក៊ុមារ ចាបស់៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព ន្ិងបទ  បញ្ញតិតដថ្ទភទៀត។  

 វនិ្យ័ការងារ ន្ងិបទបញ្ជា ថ្ផាកន៊ុង 
I. បទបបញ្ញតតសិតីពវីនិ្យ័ការងារ 
  ត្បការ១៖  លកខែណឌ   ន្ងិខបបបទទទលួយកកម្ែករន្ភិយាជតិ ឱ្យចូលបភត្ម្ើការងារ 

ភបកខជន្ទាំងពីរភេទខដលមាន្អាយ៊ុចាបពី់១៨ឆ្ន ាំភ ើងភៅមាន្ស៊ុែភាពលអ ន្ិងមាន្កត្ម្តិជាំនាញ 
សម្ត្សបតម្តត្ម្ូវការរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្អាចស៊ុាំចូលបភត្ម្ើការងារភៅកន៊ុងត្កុម្ហ ៊ុន្បាន្។ 

ត្បការ២៖  រភបៀបរបប ន្ងិសណាត បធ់ាន បក់ន៊ុងការអន្៊ុវតតការងារ 
 កម្ែករន្ិភយាជតិទាំងអស់ត្តូវអន្៊ុវតតដូចតភៅ៖ 

- ត្តូវភគ្មរពភពលភមា៉ា ងភធ្វើការខដលត្កុម្ហ ៊ុន្បាន្កាំណត។់ 
- ត្តូវភសេៀកពាកឱ់្យបាន្សម្រម្យ។ 
- ត្តូវែិតែាំបាំភពញការងារខដលត្កុម្ហ ៊ុន្បាន្ត្បគល់ឱ្យ។ 
- ត្តូវពាកប់ណ័ណ សមាគ ល់ែេួន្រាល់ភពលភមា៉ា ងភធ្វើការភៅត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
- ម្និ្ត្តូវភបើកកកាយការសមាៃ តរ់បស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ជាោចខ់ាត។ 
- ម្និ្ត្តូវន្យិាយបងខូចភ ែ្ ុះត្កមុ្ហ ៊ុន្ជាោចខ់ាត។ 
- ម្និ្ត្តូវភធ្វើកិចាការផ្លា ល់ែេួន្កន៊ុងភមា៉ា ងភធ្វើការភោយគ្មែ ន្ការអន្៊ុញ្ជញ ត។ 
- ម្និ្ត្តូវទទួលភេាៀវផ្លា ល់ែេួន្កន៊ុងភពលភមា៉ា ងភធ្វើការភោយគ្មែ ន្ការអន្៊ុញ្ជញ ត។ 

ត្បការ៣៖  ការពនិ្តិយកាយសម្បទ 
ម្៊ុន្ភពលចូលបភត្ម្ើការងារដាំបងូ កម្ែករន្ិភយាជិតទាំងអស់ ត្តូវភៅពិន្ិតយកាយសម្បទភៅ       
នាយកោឋ ន្ភពទយការងារថ្ន្ត្កសួងការងារ ន្ិងបណត៊ុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ។ 
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ត្បការ៤៖  ភពលភមា៉ា ងភធ្វើការ ន្ងិការឈ្បស់ត្មាក 
 កម្ែករន្ភិយាជតិទាំងអស់ត្តវូបាំភពញការងារតម្ការកាំណតដូ់ចខាងភត្កាម្ភន្ុះ៖ 

- ភពលត្ពឹកចូលភមា៉ា ង  ០៧:៣០ ភចញភមា៉ា ង ១២:០០ 
- ភពលលាៃ ចចូលភមា៉ា ង ១៣: ៣០ ភចញភមា៉ា ង ១៧:០០ 

កម្ែករន្ភិយាជតិទាំងអស់ត្តវូបាន្ឈ្បស់ត្មាកពកីារងារភោយមាន្ត្បាកឈ់្នលួដូចតភៅ៖ 
- ការឈ្បស់ត្មាកថ្ងៃប៊ុណយ៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយការងារ។ 
- ការឈ្បស់ត្មាកត្បចាាំឆ្ន ាំ៖ ចាំន្ួន្១៨ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ។ ការឈ្បស់ត្មាកភន្ុះន្ឹងបខន្ាម្ជូន្១ថ្ងៃ 

កន៊ុងរយៈភពលភធ្វើការបាន្ ០៣ឆ្ន ាំ។ 
- ការឈ្បស់ត្មាកពភិសស៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយការងារ។ 
- ការឈ្បស់ត្មាកសត្មាលកូន្៖ ចាំន្ួន្៩០ថ្ងៃ ចាំភពាុះកម្ែករន្ិភយាជតិជាស្រសតីភៅម្៊ុន្ ន្ិងភត្កាយ 

ភពលសត្មាលកូន្។ 
- ការឈ្បស់ត្មាកភោយជាំង៖ឺ ចាំភពាុះអនកមាន្ជាំងឺខដលមាន្លិែិតបញ្ជា កត់្តឹម្ត្តូវពីត្គូភពទយ 

ត្កុម្ហ ៊ុន្ផតល់ត្បាកឈ់្នួលភពញកន៊ុងរយៈភពល០១ខែដាំបូង។ ភៅខែទី២ ន្ងិខែទ៣ី ត្កុម្ហ ៊ុន្   
ផតល់ត្បាកឈ់្នួលខត៦០%។ ចាបព់ីខែទី៤ ដល់ខែទី៦ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ម្និ្ផតល់ត្បាកឈ់្នួលឱ្យភទ ខត 
ភៅរកាត្កបែណ័ឌ ដខដល។ ភបើឈ្បស់ត្មាកភលើសព៦ីខែ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ន្ងឹពិន្តិយពចិារណា 
បញ្ឈបព់ីការងារភោយអន្៊ុវតតតម្ចាបស់តីពីការងារ។ 

- ការឈ្បស់ត្មាកភោយភត្គ្មុះថ្នន កក់ារងារ៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយ 
ការងារ។ 

ត្បការ៥៖  ត្បាកឈ់្នលួ ត្បាករ់ងាវ ន្ ់ន្ងិត្បាកប់នាា បប់ន្ស ាំ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ផតល់ត្បាកឈ់្នួលភៅតម្សាន ថ្ដ សម្តាភាព និ្ងលទធផលការងាររបស់កម្ែករនិ្ភយាជតិ 
មាន ក់ៗ ។ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ភធ្វើការពនិ្ិតយតភម្េើងត្បាកឈ់្នួលរបស់កម្ែករនិ្ភយាជិតភៅភរៀងរាល់ដាំណាចឆ់្ន ាំ 
ភោយពិន្ិតយភលើលទធផលការងារ ការភគ្មរពវនិ្យ័ ន្ងិសាន ថ្ដរបស់សាម្ជីន្មាន ក់ៗ ត្ពម្ទាំង 
លទធភាពរបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្។ ភៅភពលមាន្ការត្បញាបប់នាា ន្ម់្តងមាក ល ត្កុម្ហ ៊ុន្នឹ្ងសាំណូម្ពរឱ្យ 
កម្ែករន្ិភយាជតិភធ្វើការបខន្ាម្ភមា៉ា ងតម្ភគ្មលការណ៍សែ័ត្គចិតត ភោយផតល់ត្បាកប់ខន្ាម្ភមា៉ា ងដូច 
មាន្ខចងកន៊ុងចាបស់ដីពីការងារ។ កម្ែករន្ិភយាជិតណាខដលភធ្វើឱ្យែូចខាតត្ទពយសម្បតតិត្កុម្ហ ៊ុន្ 
ភោយភចតនា ត្តូវភចញត្បាកស់ងត្កុម្ហ ៊ុន្វញិ តម្តថ្ម្េជាកខ់សតងថ្ន្ការខាតបងភ់នាុះ។ កន៊ុង 
ករណីគ្មែ ន្ត្បាកស់ងភទភនាុះ ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ឹងភធ្វើការកាតត់្បាកឈ់្នួលសងបន្តិចម្តងៗតម្វធិ្ី  ន្ិងកត្ម្តិ 
ដូចមាន្ខចងភៅកន៊ុងចាបស់តីពកីារងារ។ 

ត្បការ៦៖  អវតតមាន្មាន្ចាប ់ន្ងិអវតតមាន្គ្មែ ន្ចាប ់
កម្ែករន្ិភយាជតិខដលមាន្បាំណងឈ្បស់ត្មាកភោយមាន្ធ្៊ុរៈភផសងៗ ត្តូវស៊ុាំចាបត់្កមុ្ហ ៊ុន្ជា 
លាយលកខណ៍អកសរឱ្យបាន្ម្៊ុន្ថ្ងៃឈ្បស់ត្មាកចាំន្ួន្២ថ្ងៃ។ កន៊ុងករណីមាន្ជាំងធឺ្ៃន្ម់្និ្អាចម្កភធ្វើ 
ការបាន្ ឬមាន្ការចាាំបាចប់នាា ន្ ់សាម្ជីន្អាចស៊ុាំចាបត់ម្រយៈតាំណាងរបស់ែេួន្ ឬផតល់ដាំណឹង 
តម្ទូរស័ពា ខតត្តូវភធ្វើលិែតិស៊ុាំចាបជ់ាភត្កាយយា៉ា ងយូរ២ថ្ងៃ បនាា បពី់ថ្ងៃត្តលបចូ់លបភត្ម្ើការងារ      
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វញិ។ ចាំភពាុះករណីមាន្ជាំង ឺ ការស៊ុាំចាបស់ត្មាកពាបាលត្តូវភាា បម់្កជាម្យួនូ្វលិែតិបញ្ជា កព់ ី
ត្គូភពទយផេូវការ។ 

ការឈ្បស់ត្មាកភោយគ្មែ ន្ការអន្៊ុញ្ជញ តចាប់ចាត់ទ៊ុកថ្នមាន្កាំហ៊ុសខដលត្តូវកាំណត់ 
ដូចខាងភត្កាម្៖ 

- ឈ្បត់ចិជាង២ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ចាតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសត្សាល។ 
- ឈ្បច់ាបព់ី២ថ្ងៃ ភៅតចិជាង៦ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ចាតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសម្ធ្យម្។ 
- ឈ្បច់ាបព់ី៦ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ឬ ៦ថ្ងៃជាបភ់ ើងភៅចាតទ់៊ុកថ្នបាន្ភបាុះបងភ់ចាលការងារ។ 
កម្ែករន្ិភយាជតិខដលឈ្បស់ត្មាក គ្មែ ន្ចាបអ់ន្៊ុញ្ជញ ត ត្កុម្ហ ៊ុន្នឹ្ងម្និ្ផតល់ត្បាកឈ់្នួលភៅ 
តម្ភពលភវលាខដលបាន្ឈ្បឥ់តចាបភ់នាុះ។ 

ត្បការ៧៖ ការភត្បើត្បាស់អគ្មររបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្ 
កម្ែករន្ិភយាជតិត្តូវជួយ រកាអគ្មរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ឱ្យបាន្លអ និ្ងមាន្អនាម្យ័។ សនម្ភធ្វើការគូស 
វាស ឬវាយដាំភលើជញ្ជា ាំង ឬ ខផនកណាម្យួថ្ន្អគ្មរជាោចខ់ាត។ កម្ែករន្ិភយាជិតទាំងអស់ម្និ្ត្តូវ 
បងកនូ្វភាពគ្មែ ន្អនាម្យ័ ដូចជាបភនាា របង ់ ភចាលសាំរាម្ កន្ា៊ុយបារ ី កាកសាំណល់ភផសងៗែ៊ុសព ី
កខន្េងកាំណតភ់ ើយ។ សនម្សាន កភ់ៅកន៊ុងត្កុម្ហ ៊ុន្ភត្ៅភពលភមា៉ា ងភធ្វើការភោយគ្មែ ន្ការអន្៊ុញ្ជញ ត។ 

ត្បការ៨៖  ការភចញ ន្ងិចូលត្កមុ្ហ ៊ុន្ 
កម្ែករន្ិភយាជតិត្តូវភចញចូលត្កុម្ហ ៊ុន្តម្ទវ រខដលត្កុម្ហ ៊ុន្កាំណតជូ់ន្ ភហើយម្និ្ត្តវូនាាំយក 
អាវ៊ុធ្ជាតិផា៊ុុះចូលត្កុម្ហ ៊ុន្ជាោចខ់ាត។ កម្ែករន្ិភយាជតិខដលមាន្ធ្៊ុរៈចងភ់ចញភត្ៅត្កុម្ហ ៊ុន្ 
កន៊ុងភមា៉ា ងភធ្វើការ ត្តូវមាន្ការអន្៊ុញ្ជញ តជាម្៊ុន្ពីត្កុម្ហ ៊ុន្។ ភៅភពលចូលភធ្វើការ កម្ែករន្ិភយាជិត 
ត្តូវច៊ុុះហតាភលខាភលើបញ្ា ីវតតមាន្ឱ្យបាន្ភទៀងទត ់ ការែកខាន្ម្និ្បាន្ច៊ុុះហតាភលខាចាតទ់៊ុកថ្ន 
អវតតមាន្។ សនម្ច៊ុុះហតាភលខាវតតមាន្ជាំន្ួសគ្មន ជាោចខ់ាត។ 

II. ការោកវ់និ្យ័ ន្ងិសិទធកិារពារែេួន្របស់កម្ែករន្ភិយាជតិ 
ត្បការ៩៖  ការោកវ់និ្យ័ 

កម្ែករន្ិភយាជតិខដលត្បត្ពឹតតកាំហ៊ុសភោយភចតនា និ្ងមាន្េសត៊ុតងជាកខ់សតង ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ឹងភធ្វើ 
ការោកវ់និ្យ័ភៅតម្កត្ម្តិថ្ន្កាំហ៊ុសភនាុះដូចតភៅ៖ 

- កាំហ៊ុសត្សាល៖ ភលើកទី១ ត្តូវទទួលការអបរ់ ាំភោយផ្លា ល់មាត ់ និ្ងមាន្ច៊ុុះកន៊ុងសាំណ៊ុាំ លិែិត 
ផ្លា ល់ែេួន្។ ភបើភៅត្បត្ពតឹតិកាំហ៊ុសដខដលភលើកទី២ភទៀត ត្តូវទទួលតម្ការត្ពមាន្ជាលាយ 
លកខណ៍អកសរ។ កន៊ុងករណីព៊ុាំរាងចាលភលើកទី៣ន្ឹងត្តូវបញ្ឈបព់ីការងារ។ 

- កាំហ៊ុសម្ធ្យម្៖ ភលើកទី១ ត្តវូទទួលការត្ពមាន្ជាលាយលកខណ៍អកសរ និ្ងមាន្ច៊ុុះកន៊ុងសាំណ៊ុាំ  
លិែិតផ្លា ល់ែេួន្។ ភលើកទ២ី ត្តូវបញ្ឈរភជើងផ្លអ កការងារភោយគ្មែ ន្ត្បាកឈ់្នួលម្យួរយៈ        
(ម្និ្ភលើសពី៧ថ្ងៃ)។ ភលើកទ៣ី កន៊ុងករណីព៊ុាំរាងចាលភទភនាុះ ន្ឹងត្តូវបញ្ឈបពី់ការងារ។ 
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- កាំហ៊ុសធ្ៃន្៖់ ដូចមាន្ខចងកន៊ុងចាបស់តីពីការងារនឹ្ងត្តូវបញ្ឈបព់ីការងារ។ កន៊ុងករណីចាាំបាច ់ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ងឹបញ្ាូ ន្សាំណ៊ុាំ ភរឿងភៅត្កសួងមាន្សម្តាកិចា ភដើម្បភីធ្វើការភោុះត្សាយតម្ចាបជ់ា 
ធ្រមាន្។ 

ត្បការ១០៖  សិទធកិារពារែេួន្របស់កម្ែករន្ភិយាជតិ  
ម្៊ុន្ទទួលវនិ្យ័ កម្ែករន្ិភយាជិតមាន្សិទិធភធ្វើការតវា៉ា ភោយែេួន្ឯង ភោយមាន្អនកអម្ ឬមាន្ 
ត្បតិេូប៊ុគគលិកជួយ ការពារផងចាំភពាុះម្៊ុែនិ្ភយាជក ឬអនកតាំណាងថ្ន្ជន្ភន្ុះ ភបើែេួន្យល់ថ្នការ 
ោកវ់និ្យ័ភន្ុះព៊ុាំមាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវ។ ករណីគ្មែ ន្ដាំភណាុះត្សាយសម្ត្សប កម្ែករន្ិភយាជតិអាចភធ្វើ 
ពាកយបណតឹ ងភៅត្កសួងការងារ និ្ងបណត៊ុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ ឬបតឹងភៅត៊ុលាការ ភដើម្បឱី្យជួយ ភោុះ 
ត្សាយបន្ត។ 

III. អនាម្យ័ ន្ងិសន្តសិ៊ុែការងារ 
ត្បការ១១៖ អនាម្យ័ ន្ងិសន្តសិ៊ុែការងារ 

កម្ែករន្ិភយាជតិត្តូវរកាអនាម្យ័ែេួន្ត្បាណកន៊ុងភពលបាំភពញការងារ និ្ងអនាម្យ័ទកីខន្េងភធ្វើការ 
ឱ្យបាន្សាអ តជាត្បចាាំ។ ម្និ្ត្តូវអន្៊ុវតតការងារែ៊ុសភារកិចាភ ើយ ភដើម្បភីជៀសវាងភត្គ្មុះថ្នន កក់ារងារ 
ន្ិង ម្ហន្តរាយភផសងៗ។ ត្តវូអន្៊ុវតតការងារតម្រភបៀបរបបបភចាកភទសខដលត្កុម្ហ ៊ុន្បាន្ខណនាាំ 
ន្ិងភត្បើ ត្បាស់សមាភ រការពារពលកម្ែខដលត្កមុ្ហ ៊ុន្បាន្ខចកជូន្ឱ្យបាន្ជាត្បចាាំ។ 

ភៅភពលពិន្ិតយភឃើញភត្គឿងចត្ក សមាភ រ ឧបករណ៍របស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្ មាន្លកខណៈែ៊ុសត្បត្កតីខដល 
អាចបងកភត្គ្មុះថ្នន កក់ារងារ កម្ែករន្ិភយាជិតត្តូវរាយការណ៍ជូន្ត្កុម្ហ ៊ុន្ជាបនាា ន្ ់ ភដើម្បមីាន្វធិាន្ 
ការណ៍ជួសជ៊ុលខកលម្អ។ 

កម្ែករន្ិភយាជតិត្តូវភគ្មរព និ្ងត្បតិបតតិនូ្វវធិាន្ខាងអនាម្យ័ ន្ិងសន្តិស៊ុែការងារខដលត្កុម្ហ ៊ុន្ 
ភធ្វើការបងាា តប់ភត្ងៀន្ជូន្។  

 ការរាយការណ៍ពកីាំហ៊ុស្គងរបស់អេបិាល ន្ងិប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ភោយន្ភិយាជតិ (Whistle Blowing) 

ភៅភពលខដលនិ្ភយាជិតបាន្ចាបភ់ផតើម្មាន្កងវល់ន្ងឹភរឿងរា៉ា វខដលភកើតភ ើងភនាុះ ប៊ុគគលិកអាចជូន្ដាំណឹងភៅ 
ម្ស្រន្តីត្បតបិតតិតម្ ឬត្បធាន្នាយកត្បតិបតត ិ តម្រយៈអ៊ុីខម្៉ាល ទូរសពា ឬជួបផ្លា ល់។ ត្បសិន្ភបើបញ្ជា ពាកព់ន័្ធ 
ជាម្យួត្បធាន្នាយកត្បតិបតត ិបណតឹ ងអាចភធ្វើភៅកាន្ត់្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលតម្រយៈអ៊ុីខម្ល ឬជួបផ្លា ល់។ 

 ការភោុះត្សាយជភមាេ ុះ 
ប៊ុគគលិកពាកព់ន័្ធទាំងអស់ន្ឹងត្តូវបាន្ខណនាាំភៅកន៊ុងការត្បតិបតតិតម្ភគ្មលន្ភយាបាយរបស់អិលអូអិលស៊ុី 
សតីពីការភោុះត្សាយសាទ៊ុកខ៖ 

១.  ប៊ុគគលិកត្តូវរាយការណ៍នូ្វសាទ៊ុកខរបស់ែេួន្ភៅគណៈកម្ែការភោុះត្សាយសាទ៊ុកខ។ 

២. បញ្ជា ន្ងឹត្តូវបាន្ភោុះត្សាយភៅថ្នន កភ់ត្កាម្ខដលអាចភធ្វើភៅបាន្ភៅកន៊ុងអងគភាព។ ត្បសិន្ភបើសមាជិកណា 
ម្យួថ្ន្គណៈកម្ែការសាទ៊ុកខគឺជាត្បធាន្បទថ្ន្បណតឹ ង គ្មតឬ់នាង ន្ងឹត្តូវបាន្តត្ម្ូវឱ្យភចញពីរងវងភ់ោុះ 
ត្សាយភៅកន៊ុងករណីភន្ុះ។  
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៣. ភាគីទាំងអស់ខដលពាកព់ន័្ធន្ងឹបញ្ជា ន្ឹងត្តូវបាន្ជូន្ដាំណឹងយា៉ា ងត្តមឹ្ត្តូវ ន្ិងផតល់ឱ្កាសភដើម្បភីធ្វើការបក 
ត្សាយ ន្ងិឱ្កាសទីម្យួភដើម្បភីោុះត្សាយ/ខកតត្ម្ូវបណតឹ ង។ 

៤. បញ្ជា ន្ងឹត្តូវបាន្ខកតត្ម្វូ/ភោុះត្សាយកន៊ុងអាំល៊ុងភពលអតិបរមាដបត់្បាាំ (១៥) ថ្ងៃចាបពី់កាលបរភិចេទថ្ន្ការភធ្វើ 
បទបងាា ញ។  

៥. ន្ិភយាជតិណាខដលបាន្ភលើកបញ្ជា ភ ើង ន្ងឹម្និ្ត្តូវបាន្ទទួលការោកភ់ទសថ្ពរភ៍ោយអិលអូអិលស៊ុី 
(ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ភ ើយ។ ភទុះបីជាយា៉ា ងណាកភ៏ោយកស៏ហការ ី ឬត្បធាន្អាចបតឹងបកជាផេូវការន្ងឹ 
ប៊ុគគលិកភដើម្បណតឹ ងវញិ ភត្កាម្ភគ្មលន្ភយាបាយការភោុះត្សាយសាទ៊ុកខ ឬភគ្មលន្ភយាបាយភផសងភទៀត 
ខដលទទួលសាគ ល់ភោយត្កុម្ត្បឹកាេបិាលរបស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី។ ការបតឹងបកភន្ុះ 
ន្ឹងត្តូវបាន្ភោុះត្សាយោចភ់ោយខ កពីគ្មន ។ 

៦. ន្ិភយាជតិមាន្ជភត្ម្ើស ៤ កន៊ុងការោកប់ណតឹ ងរបស់ែេួន្។ គ្មតអ់ាចភៅជួប៖ 
 អនកត្គបត់្គង ឬត្បធាន្ផ្លា ល់របស់គ្មត។់ 
 ភសនើស៊ុាំគណៈកម្ែការសាទ៊ុកខរបស់សាខាភដើម្បភីោុះត្សាយបណតឹ ងរបស់ែេួន្តម្រយៈនាយក/នាយិកា 

សាខារបស់ែេួន្។  ឬ 
 ភសនើស៊ុាំគណៈកម្ែការសាទ៊ុកខរបស់ការយិាល័យកណាត លភដើម្បភីោុះត្សាយបណតឹ ងរបស់ែេួន្ តម្រយៈ 

នាយិកានាយកោឋ ន្ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស។  
 ត្បពន័្ធ E-Complaint។  

ែ. ការផសពវផាយត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកចិាដល់អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ងិន្ភិយាជតិ 

អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិភយាជិតទាំងអស់ត្តូវអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុភលាម្តម្ភគ្មលការណ៍ត្កម្សីលធ្ម្ ៌
របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ដូចមាន្សភងខបខាងភត្កាម្៖ 
I. ភគ្មលការណ៍ត្កម្សីលធ្ម្ ៌  

១. អាកបបករិយិារវាងប៊ុគគលិក ន្ងឹប៊ុគគលិក 

 ឱ្យតថ្ម្េភៅភលើជវីតិ ន្ងិការពារសិទធិរបស់ម្ន្៊ុសសត្គបគ់្មន ។  
 បងាា ញការគួរសម្ ន្ិងភគ្មរព ភៅភពលមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួគ្មន ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្បាស់នូ្វភាសា ”ត្បមាង“ សាំភៅដល់ពាកយសម្តខីដលត្តូវបាន្ចាតទ់៊ុកថ្នជាការបាំេតិបាំេយ័    

រុិះគន្ ់គាំរាម្កាំខហង ត្ទភគ្មុះភបាុះភបាក ន្ិងបាំបាកទ់ឹកចិតតអនកដថ្ទ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើអាំភពើហិងា ដូចជាការវាយដាំរាងកាយ រ៊ុញ ខាាំ ោល់ បាំបិទសិទធិភសរភីាពខផនករាងកាយ 

ន្ិងគបវ់តា៊ុអវីម្យួោកអ់នកដថ្ទ។ល។  
 ម្និ្ត្តូវត្បត្ពឹតតិអាំភពើរ ាំភលាេបាំពាន្ទូភៅ ឬរ ាំភលាេបាំពាន្ផេូវភេទចាំភពាុះអនកដថ្ទ។ អាំភពើរ ាំភលាេបាំពាន្ 

ទូភៅសាំភៅដល់សកម្ែភាពខដលភធ្វើឱ្យអនកដថ្ទម្និ្ភពញចតិត ឬរ ាំខាន្ដល់អារម្ែណ៍របស់អនកដថ្ទ 
ចាំខណកឯអាំភពើរ ាំភលាេបាំពាន្ផេូវភេទសាំភៅដល់សកម្ែភាពខដលបាំពាន្ផេូវភេទ ការភសនើស៊ុាំរមួ្ភេទ ជាងនូរ 
ន្ឹងការផតល់ផលត្បភយាជន្អ៍វមី្យួ ការភត្បើពាកយសាំដី ឬសកម្ែភាពលូកលាន្ផ់េូវភេទ ខដលភធ្វើឱ្យ 
បរយិាកាសការងារមាន្ភាពលអកក់ករ។  

 គ្មែ ន្ការភរ ើសភអើង ឬភបៀតភបៀន្ដូចជា ការត្បកាន្ពូ់ជសាសន្ ៍ ពណ៌សម្ប៊ុរ សាសនា ជាតិសាសន្ ៍
ជាំភន្ឿ អាយ៊ុ ភេទ សញ្ជា ត ិ ពិការភាព សាា ន្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ន្ិនាន ការន្ភយាបាយ សហជពី 
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ការមាន្ថ្ផាភពាុះ ពត័ម៌ាន្ខដលទកទ់ងភៅន្ងឹខហសន្ (Gene) ឬលកខណៈភផសងភទៀតខដលកាំណត ់
ភោយចាប។់ 

២. ត្កម្សីលធ្ម្វ៌ជិាា ជវីៈ 

 បភត្ម្ើការងារភៅកន៊ុងអាកបបកិរយិាម្យួខដលត្សបជាម្យួនឹ្ងគ៊ុណតថ្ម្េរបស់អិលអូអិលស៊ុី។ 
 អន្៊ុវតតន្ភ៍ារកិចាយា៉ា ងមាន្ត្បសិទធភាព ភសាែ ុះត្តង ់ន្ិងឧសាហ៍ពាយាម្។ 
 ភសេៀកពាកឯ់កសណាឋ ន្របស់អិលអូអិលស៊ុីកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលភធ្វើការ។ 
 ត្តូវរកាការយិាល័យ ន្ិងបរភិវណការយិាល័យរបស់ែេួន្ឱ្យសាអ តជាន្ិចា ក៊ុាំទមាេ បក់ែវក ់ន្ងិរាយបា៉ា យ។ 
 ម្កភធ្វើការឱ្យបាន្ភទៀងទតភ់ពលភវលា និ្ងត្តូវស៊ុាំការអន្៊ុញ្ជញ តពីត្បធាន្ជាម្៊ុន្ ភៅភពលចាកភចញពី 

ការយិាល័យកន៊ុងភមា៉ា ងភធ្វើការ ភទុះបីជាកន៊ុងករណីផេូវការ ឬការងារផ្លា ល់ែេួន្កភ៏ោយ។ 
 ភគ្មរពជាន្ិចាតម្ភគ្មលការណ៍ ន្ិងភសចកតីខណនាាំសតីពចីាបស់ន្តិស៊ុែ ន្ិងស៊ុវតាិភាព។ រាល់ភពល 

ខដលអនកជិុះរងយន្តត្តូវពាកខ់ែសត្កវា៉ាត ់ ន្ិងរាល់ការភធ្វើដាំភណើ រតម្ភទចត្កយាន្យន្តត្តូវពាកម់្កួការពារ 
ស៊ុវតាិភាព ន្ងិធានាថ្នខែសត្កវា៉ាតច់ងាក ត្តូវបាន្ពាកយ់ា៉ា ងត្តឹម្ត្តូវ។ 

 ត្គបត់្គងសាា ន្ភាពហិរញ្ញ វតា៊ុផ្លា ល់ែេួន្ឱ្យបាន្ត្តឹម្ត្តូវ ភដើម្បភីជៀសវាងភាពលាំបាកខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុផ្លា ល់ 
ែេួន្។ ភទុះជាយា៉ា ងភនាុះកតី ត្បសិន្ជាផលវបិាកភកើតមាន្ភ ើង អនកត្តូវពិភាកាបញ្ជា ភនាុះជាម្យួន្ឹង 
អនកត្គបត់្គងផ្លា ល់របស់អនក។ 

 ត្តូវអន្៊ុវតតតម្ត្គបប់ទបញ្ជា  បទបញ្ញតត ិ  ន្ិងន្ីតិវធិ្ី របស់អិលអូអិលស៊ុីទាំងអស់ ន្ងិអន្៊ុវតតការងារ 
ខដលផតល់ភោយអនកត្គបត់្គងផ្លា ល់របស់អនកជាត្បចាាំ។ 

 ត្បសិន្ភបើមាន្ករណីណាម្យួខដលអនកភជឿជាកថ់្ន កិចាការខដលផតល់ឱ្យអនកភធ្វើគឺប៉ាុះពាល់ផលត្បភយាជន្ ៍
របស់អិលអូអិលស៊ុី ឬែ៊ុសចាប ់ អនកគួរខតបភញ្ាញម្តិរបស់អនកភៅកាន្អ់នកត្គបត់្គង ត្បសិន្អនកគិត
ថ្នចាាំបាច ់ត្តូវរាយការណ៍ភៅកាន្ន់ាយក/នាយិកានាយកោឋ ន្ នាយក/នាយិកានាយកោឋ ន្ធ្ន្ធាន្ 
ម្ន្៊ុសស ឬត្បធាន្នាយក/នាយិកាត្បតិបតតិ។ ភបើភទុះបីជាអនកត្តូវបាន្តត្ម្ូវឱ្យអន្៊ុវតតការងារខដលផតល់ 
ឱ្យត្គបភ់ពលភវលា ភៅកន៊ុងករណីធ្ៃន្ធ់្ៃរណាម្យួ អនកត្តូវបាន្រ ាំពឹងថ្នន្ឹងចាតវ់ធិាន្ការភដើម្បកីារពារ 
ផលត្បភយាជន្រ៍បស់អិលអូអលិស៊ុី។  

 ត្តូវភគ្មរពតម្បទបញ្ញតត ិន្ិងចាបថ់្ន្ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា។ 
 មាន្្ន្ាៈកន៊ុងការសន្ស ាំសាំថ្ចថ្នម្ពល និ្ងបរសិាា ន្ខដលមាន្ដូចជា ការភត្បើត្បាស់ត្កោស អគគីសន្ ី

ន្ិងទឹក។  
 ម្និ្ត្តូវខសវងរកផលត្បភយាជន្ពី៍ភសវាផតល់ត្បាកក់ម្ាភីៅកន៊ុងអលិអូអិលស៊ុី ន្ិងម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យប៊ុគគលិក 

ភលងត៊ុងទនី្ភៅកន៊ុងអិលអូអលិស៊ុីភ ើយ។ 
 ម្និ្ត្តូវបន្េាំឯកសារ  ខកឯកសារែ៊ុសចាប ់ ឬលាកព់ត័ម៌ាន្ខដលអាចប៉ាុះពាល់ផលត្បភយាជន្រ៍បស់  

អិលអូអិលស៊ុីភទ។     
 ម្និ្ត្តូវភលងខលបងស៊ុីសង ឬភសពភត្គឿងត្សវងឹភៅកន៊ុងភមា៉ា ងភធ្វើការភ ើយ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្បាស់សារជាតិភញៀន្ ឬឱ្សងែ៊ុសចាប ់ កន៊ុងកាំ ៊ុងភពល ឬភត្ៅភមា៉ា ងបាំភពញការងារ    

ភ ើយ។ 
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 ម្និ្ត្តូវយកអាវ៊ុធ្ ភត្គឿងផា៊ុុះ ន្ិងទាំន្ិញខដលែ៊ុសចាបដូ់ចជាភត្គឿងភញៀន្ ឬសារធាត៊ុែ៊ុសចាប ់    
ភផសងៗម្កការយិាល័យអិលអអូិលស៊ុី ឬកន៊ុងភពលកាំព៊ុងបាំភពញភារកិចាភ ើយ។ 

 ម្និ្ត្តូវភធ្វើឱ្យែេួន្ឯងត្បឈ្ម្ន្ងឹភត្គ្មុះថ្នន កខ់ដលម្និ្ចាាំបាច ់ ឬសាិតភៅកន៊ុងសាា ន្ភាពខដលអាចមាន្ 
ភត្គ្មុះថ្នន កដ់ល់ែេួន្កន៊ុងភពលកាំព៊ុងបាំភពញការងារភទ។ 

៣. ការបន្េាំ 

 អិលអូអិលស៊ុីម្និ្មាន្ការអតភ់អាន្ជាោចខ់ាតចាំភពាុះការភកងបន្េាំ។ ករណីខដលមាន្ការសងសយ័ថ្ន 
មាន្ការភកងបន្េាំ ភនាុះន្ឹងមាន្ការភស៊ុើបអភងកតយា៉ា ងហែតច់ត ់ ភហើយត្បសិន្ភបើរកភឃើញថ្នមាន្ការ 
ភកងបន្េាំពិតត្បាកដខម្ន្ អនកត្បត្ពឹតតន្ងឹត្តូវបាន្ោកភ់ទសវនិ្យ័ ខដលរមួ្បញ្ាូ លទាំងការបញ្ឈបព់ ី 
ការងារ។ 

 អនកត្តូវបាន្តត្មូ្វឱ្យរាយការណ៍ពីការភកងបន្េាំ ន្ិងករណីសងសយ័ថ្នមាន្ការភកងបន្េាំ។ អនកអាច 
រាយការណ៍ភៅអនកត្គបត់្គងផ្លា ល់របស់អនក ត្បធាន្េមូ្ភិាគ ត្បធាន្នាយក/នាយិកាត្បតិបតតិការ 
ឬកត៏្បធាន្នាយក/នាយិកាត្បតិបតតិ។ 

៤. ការភត្បើត្បាស់តនួាទែី៊ុស 

 ម្ិន្ត្តូវភត្បើត្បាស់តួនាទីរបស់ែេួន្ភដើម្បជីាត្បភយាជន្៍សត្មាប់ែេួន្ឯង ឬភាគីទីបីភទ។ 
 អនកម្និ្ត្តូវខសវងរក ឬទទួលយកផលត្បភយាជន្ណ៍ាម្យួ ភដើម្បជីាងនូ រនឹ្ងការជួយ ផតល់ការងារសត្មាប ់

ន្រណាមាន ក់ ឬភត្ចើន្នាក ់ ឬផតល់កិចាសន្ាផគត់ផគងផ់លិតផល ឬភសវាកម្ែភ ើយ។ ត្បសិន្ភបើមាន្ 
ន្រណាមាន កផ់តល់ផលត្បភយាជន្អ៍វីម្យួដល់អនក អនកត្តូវខតរាយការណ៍ភៅត្បធាន្ត្គបត់្គងផ្លា ល់ភាេ ម្។ 

 ប៊ុគគលិកម្ិន្ត្តូវភសនើស៊ុាំភត្គឿងភលើកទឹកចតិតភោយផ្លា ល់ ឬត្បភយាលជាត្បាក ់ ឬជាការទឹកចិតត ភដើម្បផីតល់ 
ភាពលាំភអៀងដល់អតិងជិន្កន៊ុងការទទួលបាន្កម្ា ី ការទទលួបាន្ត្បាកប់ភញ្ញ ើសន្ស ាំ ឬសកម្ែភាពជាំន្ួញ  
នានា។ 

៥. ការភត្បើត្បាស់ភត្គឿងបរកិាខ រ ន្ងិត្ទពយសម្បតតរិបស់អលិអអូលិស៊ុី 

 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្ទពយសម្បតតិរបស់អលិអូអិលស៊ុី ដូចជាក៊ុាំពយទូរ័ ត្បពន័្ធទាំនាកទ់ាំន្ង អគ្មរ សមាភ រៈភត្បើត្បាស់ 
ឬត្ទពយសម្បតតិ/បរកិាខ រនានា សត្មាបភ់គ្មលភៅអាជីវកម្ែផ្លា ល់ែេួន្ ឬអាជវីកម្ែរបស់ជន្ទបីីភ ើយ។  

 ភៅភពលខដលភត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បតតិរបស់អិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលខដលបាំភពញការងារ ជាពិភសស 
ចាំភពាុះការភត្បើត្បាស់បភចាកវទិាតម្ត្បពន័្ធអ៊ុនី្ធ្ឺភណត ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវភបើកភម្ើល ផលិត បងាា ញ 
ខចកចាយ ឬរកាទ៊ុក សមាភ រៈខដលបងាា ញអាំពីលកខណៈផេូវភេទ អាសអាភាសន្ ៍ បងខូចភករ ិ៍តភ ែ្ ុះ មាន្  
លកខណៈភបៀតភបៀន្ ែ៊ុសចាប ់ឬម្និ្សម្ត្សបភទ។ 

 អិលអូអិលស៊ុីន្ងឹភធ្វើការភស៊ុើបអភងកត ន្ងិចាតវ់ធិាន្ការសម្ត្សបចាំភពាុះរាល់ការលួចបន្េាំ ឬការបាតប់ង ់
ថ្ន្ត្ទពយសម្បតតិរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 

៦. ការបភត្ម្ើផលត្បភយាជន្ឱ៍្យគ្មន ភៅវញិភៅម្ក 

ប៊ុគគលិកទាំងអស់ម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យភធ្វើការបភត្ម្ើផលត្បភយាជន្ឱ៍្យគ្មន ភៅវញិភៅម្កភ ើយ។  
ឧទហរណ៍ថ្ន្ការបភត្ម្ើផលត្បភយាជន្ឱ៍្យគ្មន មាន្ដូចជា អនកយល់ត្ពម្ភធ្វើអីវម្យួ ឬស៊ុាំន្រណាមាន កឱ់្យភធ្វើ 
អីវម្យួ ភោយរ ាំពងឹទ៊ុកនូ្វសាំណង ឬផលត្បភយាជន្ភ៍ៅថ្ងៃភត្កាយ។ 
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៧. ការតាំណាងសាធារណៈ 

កន៊ុងករណីអិលអអូិលស៊ុីចងភ់ធ្វើភសចកតីខងេងការណ៍ជាសាធារណៈ ត្បតិេូតាំណាងន្ងឹត្តូវបាន្ចាតត់ាំង។ 
ភបើម្និ្មាន្ការខតងតាំងជាផេូវការពីត្បធាន្នាយក/នាយិកាត្បតិបតតិភទ ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យភធ្វើ 
ភសចកតីខងេងការណ៍ជាសាធារណៈ ភោយផ្លា ល់មាត ់ ឬតម្រយៈសារលិែិតភផសងៗអាំពី បញ្ជា ជាតិ បញ្ជា  
កន៊ុងត្សុក បញ្ជា ចាប ់ ឬបញ្ជា ភផសងភទៀតកន៊ុងនាម្ជាអនកតាំណាងឱ្យអិលអូអិលស៊ុីភ ើយ។ ត្បសិន្ភបើ 
ប៊ុគគលិកចងភ់ធ្វើភសចកតីខងេងការណ៍ដូចខាងភលើ ប៊ុគគលិកត្តូវខតបញ្ជា កឱ់្យបាន្ចាស់ថ្ន ភនាុះជាភយាបល់ 
ផ្លា ល់ែេួន្របស់គ្មត ់ភហើយម្និ្មាន្ពាកព់ន័្ធជាម្យួន្ឹងអិលអូអិលស៊ុីភ ើយ។ 

៨. ការរកាពត័ម៌ាន្សមាៃ ត ់

 ប៊ុគគលិកត្តូវត្បុងត្បយត័នការពារពត័ម៌ាន្សមាៃ ត ់និ្ងត្បតិបតតកិាររបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
 កន៊ុងកាំ ៊ុងភពលបភត្ម្ើការងារជាម្យួអិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពល ន្ិងភត្កាយភពលបញ្ឈបពី់ការងារ 

ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវនិ្យាយពពីត័ម៌ាន្សមាៃ តអ់ាំពីត្បតិបតតិការអាជីវកម្ែរបស់អិលអូអិលស៊ុី ការចរចា 
ពត័ម៌ាន្របស់អតិងជិន្ ការភ្េើយ្េង រចនាសម្ពន័្ធត្គបត់្គង  ន្ីតិវធិ្ី ។ល។ ត្បាបភ់ៅជន្ទីបីភោយ 
គ្មែ ន្ការត្ពម្ភត្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរជាម្៊ុន្ពីអតងិិជន្ ឬអិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលមាន្តត្ម្ូវ 
ការខផនកចាបភ់ ើយ។ 

 ប៊ុគគលិកត្តូវបាន្សនម្ោចខ់ាតម្និ្ឱ្យចូលភម្ើលគណន្ ី ន្ិងឯកសារកាលបបវតិតរបស់ប៊ុគគលិកដថ្ទ 
ភទៀតភ ើយ។  

៩. អាកបបករិយិាចាំភពាុះអតងិជិន្ 

 ម្និ្ត្តូវភត្បើភាសា “ត្បមាង” ។  
 ម្និ្ត្តូវភត្បើកាំលាាំងបាយ។ 
 ម្និ្ត្តូវបាំបិទសិទធិភសរភីាពខផនករាងកាយ។ 
 ម្និ្ត្តូវខត្សកោកអ់តិងិជន្ ឬចូលភៅកន៊ុងភគហោឋ ន្របស់អតិងិជន្ភោយម្និ្មាន្ការអភញ្ា ើញ។ 
 ម្និ្ត្តូវភធ្វើឱ្យអាបភ់អាន្កិតតិយសរបស់អតិងជិន្ភៅទសីាធារណៈ។ 
 ម្និ្ត្តូវត្បឆ្ាំងនឹ្ងសិទិធរកាការសមាៃ តរ់បស់អតិងិជន្។ 
 ម្និ្ត្តូវភរ ើសភអើងពូជសាសន្ ៍ភេទ ជាំភន្ឿសាសនា ន្ិនាន ការន្ភយាបាយ ន្ងិពិការភាព។ 
 ម្និ្ត្តូវចូលរមួ្កន៊ុងអាំភពើព៊ុករលួយ ត្បាកស់ាំណូក ន្ិងលួច។ 
 ម្និ្ត្តូវចូលរមួ្កន៊ុងការភបៀតភបៀន្ផេូវភេទភៅភលើអតិងជិន្។ 

១០. អាកបបករិយិាចាំភពាុះសហគម្ន្ ៍ន្ងិបរសិាា ន្ 

អិលអូអិលស៊ុីវាយតថ្ម្េ ន្ងិភធ្វើការកាតប់ន្ាយផលប៉ាុះពាល់អវជិាមាន្ខដលអាចភកើតភចញអាំពីសកម្ែភាព 
របស់ែេួន្ខដលមាន្ដូចជាផលប៉ាុះពាល់ដល់បរសិាា ន្ (ឧទហរណ៍៖ ែយល់ ទឹក ដ)ី ស៊ុែភាព ន្ិង      
ស៊ុវតាិភាព ន្ងិពលកម្ែ (ឧទហរណ៍៖ ពលកម្ែក៊ុមារ)។ ម្ស្រន្តីឥណទន្ត្តូវវាយតថ្ម្េត្គបក់ម្ាទីាំងអស់ 
ឱ្យត្សបជាម្យួចាបប់រសិាា ន្ការងារ បញ្ា ីម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តចាបព់លកម្ែក៊ុមារ ចាបស់៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព 
ន្ិងបទបញ្ញតិតដថ្ទភទៀត។  
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II. ការអន្៊ុវតតត្កម្សីលធ្ម្ ៌
ត្កម្សីលធ្ម្ភ៌ន្ុះត្តូវបាន្បភងកើតភ ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ ន្ិងមាន្លកខែណឌ ចាំភពាុះការត្បត្ពឹតតិរបស់ប៊ុគគលិក 
ន្ិងភដើម្បតី្គបត់្គងសកម្ែភាពរបស់ប៊ុគគលិកភៅកន៊ុងអិលអូអលិស៊ុី។ ប៊ុគគលិកតត្ម្ូវឱ្យអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុវតត 
ត្កម្សីលធ្ម្។៌ ប៊ុគគលិកន្ងឹត្តូវបាន្ោកវ់និ្យ័ខដលរមួ្បញ្ាូលទាំងការត្ពមាន្ ឬការបញ្ឈបពី់ការងារសត្មាប ់
ការម្និ្អន្៊ុវតតឱ្យបាន្ខាា បែ់ាួន្ភៅតម្ត្កម្សីលធ្ម្។៌  

គ.  យន្តការ ន្ងិន្តីវិធិ្តីម្ោន្ការអន្៊ុវតតត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកចិា 

ត្កម្សីលធ្ម្ភ៌ន្ុះត្តូវបាន្បភងកើតភ ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ ន្ិងមាន្លកខែណឌ ចាំភពាុះការត្បត្ពឹតតិរបស់ប៊ុគគលិក 
ន្ិងភដើម្បតី្គបត់្គងសកម្ែភាពរបស់ប៊ុគគលិកភៅកន៊ុងអិលអូអលិស៊ុី។ ប៊ុគគលិកតត្ម្ូវឱ្យអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុវតតត្កម្ 
សីលធ្ម្។៌ ប៊ុគគលិកន្ងឹត្តូវបាន្ោកវ់និ្យ័ខដលរមួ្បញ្ាូ លទាំងការត្ពមាន្ ឬការបញ្ឈបពី់ការងារ សត្មាបក់ារម្និ្ 
អន្៊ុវតតឱ្យបាន្ខាា បែ់ាួន្ភៅតម្ត្កម្សីលធ្ម្។៌ សមាជកិគណៈកមាែ ធ្ិការត្បតបិតតិទាំងអស់របស់អិលអូអិលស៊ុីមាន្ 
តួនាទីជាគណៈកម្ែការត្កម្សីលធ្ម្ ៌ ភហើយគណៈកម្ែការភន្ុះន្ឹងឃាេ ាំភម្ើលអាំពីចាំភណុះដឹង ការយល់ដឹង ន្ិងការ 
អន្៊ុវតតនូ្វត្កម្សីលធ្ម្រ៌បស់ប៊ុគគលិក។ 

ឃ. ត្បតបិតតកិារជាម្យួភាគពីាកព់ន័្ធ  

 សូម្ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍សវន្ករឯករាជយ ខដលបាន្ភាា បម់្កជាម្យួ។  

១-ភគ្មលន្ភយាបាលរបស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្ូលបត្ត សត្មាបត់្គបត់្គងភលើត្បតិបតតិការជាម្យួភាគីជាបព់ាកព់ន័្ធ  

ល.រ ភាគជីាបព់ាកព់ន័្ធ ភគ្មលន្ភយាបាយ 
១ ត្កុម្ហ ៊ុន្ហូលឌីង Transfer Pricing Policy 

២ កិចាត្ពម្ភត្ពៀងវនិ្ភិយាគចត្ម្ុុះ គ្មែ ន្ 
៣ ត្កុម្ហ ៊ុន្ប៊ុត្តសម្ពន័្ធ Transfer Pricing Policy 

៤ 
ភាគហ ៊ុន្ិកខដលកាន្់កាបភ់ាគហ ៊ុន្មាន្សិទធិភបាុះភឆ្ន ត
ចាំន្ួន្ភត្ចើន្ ន្ិងភត្ចើន្ភលើសល៊ុប 

Transfer Pricing Policy 

៥ អេបិាល ន្ិងសមាជិកត្គួសារផ្លា ល់របស់អេបិាល Guideline on Related Parties Transactions 

៦ ប៊ុគគលិក ន្ិងសមាជិកត្គួសារផ្លា ល់របស់ប៊ុគគលិក Guideline on Related Parties Transactions 

៧ ភផសងៗ គ្មែ ន្ 

២-ត្បតិបតតិការសាំខាន្់ៗ ជាម្យួភាគីជាបព់ាកព់ន័្ធ 

សូម្ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍សវន្ករឯករាជយ ខដលបាន្ភាា បម់្កជាម្យួ។ 
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ផ្ននរទី៤៖ ការប្្ប់ប្្ងហាន្ិភយ័ ការប្ត្តួ្ពិន្តិ្យននៃរនងុ ន្ិងការខធវើសវន្រម្ម 

ក. សភងខបអាំពតី្បពន័្ធត្គបត់្គងសននិ្េយ័ ឬភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងសនន្េិយ័ 

ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលជាអនកអន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងន្តីិវធិ្ីត្គបត់្គងសនន្ិេយ័ សត្មាបប់ងាក រ ន្ងិត្គបត់្គង 
សនន្ិេយ័ ខដលរមួ្មាន្ដាំណាកក់ាលដូចខាងភត្កាម្៖ 
 កតស់មាគ ល់សននិ្េយ័ ខដលសាា ប័ន្កាំព៊ុងត្បឈ្ម្ ន្ិងវាយតថ្ម្េភាពធ្ៃន្់ធ្ៃរថ្ន្សនន្ិេយ័ភនាុះ។  
 វាស់ខវងសននិ្េយ័ ឱ្យបាន្ត្តឹម្ត្តូវ ន្ិងវាយតថ្ម្េពីកត្ម្តិសននិ្េយ័ខដលអាចទទួលយកបាន្។  
 ត្តួតពិនិ្តយសននិ្េយ័ ជាត្បចាាំ ភហើយធានាថ្នអនកខដលពាក់ព័ន្ធទទួលបាន្ព័តម៌ាន្ពិត ន្ិងត្តឹម្ត្តូវសត្មាប ់

ចាត់វធិាន្ការខកតត្ម្ូវ ត្បសិន្ភបើចាាំបាច់។  
 ត្គបត់្គងសននិ្េយ័ តម្រយៈការពិន្ិតយភម្ើលយា៉ា ងហែតច់ត ់ន្ិងវាយតថ្ម្េពីការអន្៊ុវតត។  

ភៅអិលអូអិលស៊ុី ការត្គបត់្គងសនន្េិយ័ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភៅតម្កត្ម្តិដូចខាងភត្កាម្៖ 

 កត្ម្តិយ៊ុទធសាស្រសត៖ កត្ម្តិភន្ុះភកាត បនូ្វម្៊ុែងារកន៊ុងការត្គប់ត្គងសននិ្េយ័ របស់គណៈត្គប់ត្គងជាន្់ែពស់ 
ន្ិងត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ ឧទហរណ៍ដូចជា កាំណតស់ននិ្េយ័ រកវធិាន្ការភោុះត្សាយសននិ្េ័យរបស់  
ត្កុម្ហ ៊ុន្ បភងកើតយ៊ុទធសាស្រសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយភដើម្បតី្គប់ត្គងសនន្ិេ័យ និ្ងបភងកើតត្បព័ន្ធត្តួតពិន្ិតយ 
ភដើម្បធីានាឱ្យបាន្ថ្នសននិ្េយ័សាិតភៅកត្ម្តិម្យួខដលអាចទទួលយកបាន្ ភហើយលទធផលខដលទទួល 
បាន្អាចទូទត់ន្ឹងសននិ្េយ័ខដលត្តូវត្បឈ្ម្។  

 កត្ម្តិមា៉ា ត្កូ៖ កត្ម្ិតភន្ុះភផ្លត តភលើការត្គប់ត្គងសនន្ិេ័យនានាភៅកន៊ុងតាំបន្់ត្បតិបតតិការ ឬសននិ្េយ័ពាក ់
ព័ន្ធន្ឹងអាជីវកម្ែ។ ជាទូភៅការត្គប់ត្គងសនន្ិេ័យត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយគណៈត្គប់ត្គងកត្ម្តិកណាត ល 
ឬខផនកខដលពាក់ព័ន្ធន្ឹងការពិន្ិតយសនន្ិេ័យ។  

 កត្ម្តិម្តី្កូ៖ ភន្ុះជាត្គប់ត្គងសននិ្េយ័ខដលពាក់ពន័្ធនឹ្ងការបាំភពញត្បតិបតតិការ។ កន៊ុងកត្ម្តិភន្ុះ ការត្គប ់
ត្គងសនន្ិេ័យត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយប៊ុគគលិកខដលត្បឈ្ម្នឹ្ងសននិ្េយ័ផ្លា ល់ ដូចជាប៊ុគគលិកជួរម្៊ុែ និ្ង 
ប៊ុគគលិកឥណទន្។ ការត្គបត់្គងសននិ្េយ័ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយអន្៊ុវតតតម្នី្តិវធិ្ីត្បតបិតតិការ ន្ិងភសចកត ី
ខណនាាំខដលបាន្កាំណត់ភោយគណៈត្គប់ត្គង។  

ែ. សភងខបអាំពតី្បពន័្ធត្តតួពនិ្តិយថ្ផាកន៊ុង 

សមាសធាត៊ុថ្ន្ត្បពន័្ធត្តួតពិន្តិយថ្ផាកន៊ុងរមួ្មាន្ ត្បពន័្ធត្តួតពិន្តិយអចិថ្ស្រន្តយ ៍ ន្ងិត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយតម្កាល 
កាំណត។់ ត្បពន័្ធត្តួតពិន្ិតយអចិថ្ស្រន្តយម៍ាន្ដូចជា៖ 
 ១.  រចនាសម្ពន័្ធថ្ន្ការត្គបត់្គង ន្ងិការពិពណ៌នាការងាររបស់ថ្នន កត់្គបត់្គង/ប៊ុគគលិក 

កន៊ុងការអន្៊ុវតតការងារភៅតម្ម្៊ុែងាររបស់ែេួន្ ដូចជាតម្ខផនក ន្ិងតម្នាយកោឋ ន្ន្ីម្យួៗ 
 ២. កត្ម្តិសិទធកិន៊ុងការអន្៊ុម្ត័ 
 ៣. ការត្គបត់្គងភទវរដងកន៊ុងការភធ្វើត្បតិបតតិការ 
 ៤.  ការអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាបាយ នី្តិវធិ្ី ន្ិងភគ្មលការណ៍ខណនាាំ។  
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ត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយតម្កាលកាំណត ់គឺជាការត្តតួពិន្តិយភោយសវន្ករថ្ផាកន៊ុង ភោយភត្បើត្បាស់វធិ្ីសាស្រសតភត្ជើសភរ ើសគាំរ ូ
ន្ិងអន្៊ុវតតភៅតម្សនន្ិេយ័ ភគ្មលភៅ ន្ិងខផន្ការសវន្កម្ែ ខដលអន្៊ុម្ត័ភោយគណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែ។  

នាយកោឋ ន្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងជានាយកោឋ ន្ឯករាជយ ន្ិងរាយការណ៍ភោយផ្លា ល់ភៅគណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែរបស់ 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ សវន្ករថ្ផាកន៊ុងផតល់ភសវាធានា ន្ងិត្បឹកាភយាបល់ដល់ត្គឹុះសាា ន្។ នាយកនាយកោឋ ន្ 
សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងការដឹកនាាំសវន្កររបស់ែេួន្ភដើម្បវីាយតថ្ម្េការត្តួតពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង ភដើម្បធីានា 
ត្បសិទធភាពថ្ន្ការត្បតិបតតិតម្ ន្ិងធានាថ្នគ្មែ ន្ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្។៍  

សវន្ករថ្ផាកន៊ុងមាន្សិទធិភពញភលញកន៊ុងការត្តួតពិន្ិតយត្គបន់ាយកោឋ ន្ទាំងអស់ ត្គបស់ាខា តាំបន្ត់្បតិបតតិការ រាល់ 
សកម្ែភាព ពត័ម៌ាន្ ត្ទពយសម្បតតិ គណន្ ី ភគ្មលន្ភយាបាយ ឯកសារ ន្ងិរបាយការណ៍ទាំងអស់ខដលពាកព់ន័្ធ 
កន៊ុងការភធ្វើសវន្កម្ែ។  

គ. ការភធ្វើសវន្កម្ែ 
១-សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 
 ១-១ កាតពវកិចា ន្ិងការទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 
  នាយកោឋ ន្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង ភធ្វើការត្តួតពនិ្ិតយជាភទៀងទតភ់លើត្បតិបតតិការអាជីវកម្ែរបស់ត្គឹុះសាា ន្ ភដើម្បធីានាថ្ន៖  

 ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងត្បតិបតតកិារមាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវ ន្ងិអាចភជឿជាកប់ាន្ 
 សនន្ិេយ័របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ត្តូវបាន្កតស់មាគ ល់ ន្ងិកាតប់ន្ាយ 
 ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ីតិវធិ្ីថ្ផាកន៊ុង ត្ពម្ទាំងចាប ់ន្ងិបទញ្ញតតភិផសងៗ ត្តវូបាន្អន្៊ុវតតលអត្បភសើរ 
 ការភត្បើត្បាស់ធ្ន្ធាន្មាន្ត្បសិទធភាព ន្ិងមាន្លកខណៈសន្ស ាំសាំថ្ច 
 ត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយថ្ផាកន៊ុងមាន្ភាពរងឹមាាំ ន្ងិការត្គបត់្គងសននិ្េយ័មាន្លកខណៈលអត្បភសើរ 
 ភគ្មលភៅរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្សភត្ម្ចបាន្លអត្បកបភោយត្បសិទធភាព។  

 ១-២ ការខតងតាំង ន្ងិការដកហូត/ការលាខលងតាំខណងរបស់ត្បធាន្ ន្ងិ/ឬ អន្៊ុត្បធាន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 
ល.រ ភ ែ្ ុះ កាលបរភិចេទខតងតាំង កាលបរភិចេទដកហូត/លាខលង ម្លូភហត៊ុ 
១ គ្មែ ន្    

 ១-៣ ការខតងតាំងងែីត្បធាន្ ន្ិង/ឬអន្៊ុត្បធាន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 
ល.រ ភ ែ្ ុះ កាលបរភិចេទខតងតាំងងែ ី ម្លូភហត៊ុ 
១ គ្មែ ន្   

២. សវន្កម្ែខាងភត្ៅ 
ល.រ ភ ែ្ ុះត្កមុ្ហ ៊ុន្ កាលបរភិចេទភត្ជើសតាំង តថ្ម្េភសវាសវន្កម្ែ តថ្ម្េភសវាម្និ្ខម្ន្សវន្កម្ែ 

១ PricewaterhouseCoopers 
(Cambodia) Ltd. ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

ត្បមាណ ១៧០ 
ពាន្ដ់៊ុលាេ រអាភម្រកិ 

គ្មែ ន្ 

 ម្លូភហត៊ុថ្ន្ការផ្លេ ស់បតូរ ការផ្លអ ក ន្ងិការបញ្ឈបត់្កមុ្ហ ៊ុន្ផតល់ភសវាសវន្កម្ែកន៊ុងវស័ិយម្លូបត្ត 
អិលអូអិលស៊ុីផ្លេ ស់បតូរសវន្ករខាងភត្ៅភរៀងរាល់ ៣ឆ្ន ាំម្តង ភៅតម្តត្ម្ូវការបទបញ្ញតតិរបស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។   
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ផ្ននរទី៥៖ ភា្ីពារ់ព័ន្ធ 

ក. បងាា ញពីភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងសកម្ែភាពទកទ់ងន្ងឹចាំណ៊ុ ចដូចខាងភត្កាម្៖  

ល.រ ែេមឹ្សារ ភគ្មលន្ភយាបាយ សកម្ែភាព 

១ 
ស៊ុែ៊ុមាលភាពរបស់
អតិងិជន្ 

- ត្កម្សីលធ្ម្ (Code of 
Conduct)  

- ភគ្មលការណ៍ខណនាាំអាំពី 
បណដឹ ងតវា៉ា របស់អតិងិជន្ 
ន្ិងយន្តការថ្ន្ការ 
ភោុះត្សាយ 

ប៊ុគគលិកអិលអូអិលស៊ុីត្តូវអន្៊ុវតតភៅតម្ត្កម្សីលធ្ម្៌ ខដលភៅ 
កន៊ុងភនាុះមាន្រមួ្បញ្ាូ លស៊ុែ៊ុមាលភាពរបស់អតិងិជន្ ដូចជាសិទធ ិ
របស់អតិងិជន្ អាកបបកិរយិាជាម្យួអតិងិជន្ ការអន្៊ុវតតភលើការ 
ត្បម្ូលត្បាកក់ម្ា ីន្ិងការភត្បើត្បាស់ពត័ម៌ាន្អតិងិជន្។ ភគ្មលការណ៍ 
ខណនាាំអាំពីបណដឹ ងតវា៉ា របស់អតិងិជន្ ន្ិងយន្តការថ្ន្ការភោុះត្សាយ 
កាំព៊ុងដាំភណើ រការ ន្ិងភត្បើត្បាស់ភោយអតិងិជន្ ភហើយវាជាការ 
តត្ម្ូវការភោយបទបបញ្ញតតិ។ 

២ 
ការភត្ជើសភរ ើសអនក 
ផគតផ់គង/់អនកភ ៉ាការ 

ភគ្មលន្ភយាបាយរដនបាល 
ន្ិងធ្៊ុរៈកិចា 

តម្ភគ្មលន្ភយាបាយ រាល់ការភជៀវចាបព់ី USD 1,000 ភ ើង 
ភៅតត្ម្ូវឱ្យមាន្ការសាា បសាងត់ថ្ម្េពីខាងអនកផគតផ់គង់/អនកភ ៉ាការ 
យា៉ា ងតិច៣ ភហើយន្ឹងភធ្វើការសភត្ម្ចចិតតពីគណៈកមាែ ធ្ិការ។ ការ 
ភត្ជើសភរ ើសអនកផគតផ់គង/់អនកភ ៉ាការ ត្តូវបាន្គិតគូរពីការប៉ាុះពាល់ដល់ 
កាំលាាំងពលកម្ែក៊ុមារ បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្ជាភដើម្។ 

៣ 
ការត្គបត់្គង ន្ិងការ 
ការពារន្ិភយាជិត 

ភគ្មលន្ភយាបាយ 
ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស 

ការត្គបត់្គង ន្ិងការការពារន្ិភយាជិតត្តូវបាន្ភគ្មរពតម្ចាប ់ន្ិង 
ត្បកាសខដលពាកព់ន័្ធភផសងៗដូចជា ចាបក់ារងារ ស៊ុវតាិភាព 
ន្ិភយាជិតជាភដើម្។ 

៤ ការគ្មាំពារបរសិាា ន្ 

- ភគ្មលការណ៍ការពារ 
បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្ 

- ភគ្មលន្ភយាបាយការពារ
ផលប៉ាុះពាល់បរសិាា ន្ 
ន្ិងសងគម្ សត្មាប់ 
ផលិតផលត្បាកក់ម្ា ី
សហត្គ្មសខាន តតូច 
ន្ិងម្ធ្យម្ 

អតិងិជន្ត្តូវបាន្បដិភសធ្ កន៊ុងភគ្មលបាំណងភត្បើត្បាស់ត្បាក ់
កម្ាភីដើម្បតី្បកបអាជីវកម្ែខដលមាន្ភៅកន៊ុងតរាងបដិភសធ្កម្ា ី
(អាជីវកម្ែខដលមាន្ការសនម្ឃាតភ់ោយចាប ់អាជីវកម្ែខដល
មាន្ផលប៉ាុះពាល់អវជិាមាន្ដល់កាំលាាំងពលកម្ែក៊ុមារ បរសិាា ន្ 
ន្ិងសងគម្)។ ចាំភពាុះអតិងិជន្ SME ខដលមាន្ទាំហាំកម្ាពីី USD 
30,000 ត្តូវភធ្វើការវាយតថ្ម្េផលប៉ាុះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្។ 

៥ 
អន្តរកម្ែជាម្យួ 
សហគម្ន្៍ 

ភគ្មលការណ៍ការពារ        
បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្ 

សកម្ែភាពសងគម្ភផសងៗដូចជា ត្ពឹតតិការណ៍សហគម្ន្ ៍រមួ្មាន្ការ 
ជួសជ៊ុលផេូវងនល់ ោកប់ងអ់ងគ៊ុយភលងភៅតម្ កខន្េងសាធារណៈ 
សកម្ែភាពសាលា ការោាំភដើម្ភឈ្ើ ផតល់ភសៀភៅសត្មាប ់
បណាណ ល័យ សមាអ តកខន្េងសាធារណៈ ផដល់ចាំភណុះដឹងខផនក 
ហិរញ្ញ វតា៊ុភៅកាន្ទ់ាំងអតិងិជន្ ន្ិងម្និ្ខម្ន្អតិងិជន្ភៅតម្ 
សហគម្ន្ ៍ ន្ិងថ្ដគូម្យួចាំន្ួន្។ ការខចកអាំភណាយដល់អតិងិជន្ 
ខដលរងភត្គ្មុះភោយភេេើងភ្ុះផាុះ ទឹកជាំន្ន្ ់ជាភដើម្ ន្ិងចូលរមួ្គ្មាំត្ទ 
កម្ែវធិ្ីភផសងៗ ខដលទកទ់ងន្ឹងបរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្។ 
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ល.រ ែេមឹ្សារ ភគ្មលន្ភយាបាយ សកម្ែភាព 

៦ 
ការការពារសិទធ ិ
របស់មាា ស់បាំណ៊ុ ល 

កិចាត្ពម្ភត្ពៀងភាន កង់ារ 
តាំណាងមាា ស់ម្ូលបត្ត 
បាំណ៊ុ ល 

មាន្ខចងអាំពីសិទិធ ន្ិងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ម្ូលបត្តបាំណ៊ុ លភលើ 
សញ្ជញ បណណ ខដលអន្៊ុភលាម្តម្បទបបញ្ញតតិរបស់ គ.ម្.ក. នាកាល 
បរភិចេទទូទត ់ រមួ្ទាំងការខកខត្បភផសងៗខដលមាន្ការ ត្ពម្ភត្ពៀងគ្មន  
ន្ិងត្សបតម្លកខែណឌ ថ្ន្សញ្ជញ បណណ ភន្ុះ។ ត្បសិន្ភបើមាន្ភាព 
ែ៊ុសគ្មន រវាងលកខែណឌ សញ្ជញ បណណ  ន្ិងកិចាត្ពម្ភត្ពៀងភាន កង់ារ 
តាំណាងមាា ស់ម្ូលបត្តបាំណ៊ុ ល ភនាុះកិចាត្ពម្ភត្ពៀងភាន ក់ងារតាំណាង 
មាា ស់ម្ូលបត្តបាំណ៊ុ លន្ឹងត្តូវយកម្កអន្៊ុវតត។ 

៧ 
កម្ែវធិ្ីត្បឆ្ាំងអាំភពើ 
ព៊ុករលួយ 

ភគ្មលន្ភយាបាយត្បឆ្ាំងការ 
សមាអ តត្បាក ់
ហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 
ន្ិងការសាគ ល់អតិងិជន្                                                                    

ភគ្មលន្ភយាបាយត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក់ ហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 
ន្ិងការសាគ ល់អតិងិជន្ ត្តូវបាន្បងាា ញអាំពីភគ្មលការណ៍សាំខាន្់ៗ 
កន៊ុងការត្បឆ្ាំងន្ឹងការសមាអ តត្បាក ់ ន្ិងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 
(AML/CFT) ភគ្មលន្ភយាបាយទទួល សាគ ល់អតិងិជន្(KYC) 
ការកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណអតិងិជន្ (CDD, EDD) ន្ីតិវធិ្ីថ្ន្ការ 
រាយការណ៍ត្បតិបតតិការសាចត់្បាក ់ (CTR) ត្បតិបតតិការសងសយ័ 
(STR) ន្ិងការរាយការណ៍ពីហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ ការរកាការ 
សមាៃ ត ់ការត្បតិបតតិតម្ ន្ិងការបណត៊ុ ុះបណាត លជាភដើម្។ 

ែ. ពពិណ៌នាអាំពទីាំន្លួែ៊ុសត្តវូសងគម្របស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្លូបត្ត៖ 

 អិលអូអិលស៊ុីចូលរមួ្ការងារសងគម្ម្យួចាំន្ួន្ដូចជា៖ 

 ភបាុះព៊ុម្ពែិតតបណ័ណ ពត័ម៌ាន្អបរ់ ាំពីបញ្ជា ភត្គឿងភញៀន្ ភដើម្បគី្មាំត្ទយ៊ុទធនាការត្បយ៊ុទធត្បឆ្ាំងន្ងឹភត្គឿងភញៀន្ 
 ឧបតាម្ភអណតូ ងទឹក ន្ិងកខន្េងលាងថ្ដដល់សាលាបឋម្សិកាខត្សកាក ភែតតកាំពងឆ់្ន ាំង 
 បរចិាា គងវកិាជូន្គណៈកម្ែការជាតិត្បយ៊ុទធត្បឆ្ាំងនឹ្ងជម្ៃកូឺវដី១៩ 
 បរចិាា គភត្គឿងបរភិភាគដល់អតងិិជន្ខដលរងផលប៉ាុះពាល់ពកីាររកីរាលោលថ្ន្កូវដី១៩ 
 បរចិាា គងវកិាដល់ម្ន្ាីរភពទយក៊ុមារអងគរ ភៅភែតតភសៀម្រាប 
 បរចិាា គភត្គឿងបរភិភាគដល់ត្បជាពលរដឋខដលរងផលប៉ាុះពាល់ពីទឹកជាំន្ន្ភ់ៅកន៊ុងភែតតបាតដ់ាំបង ភពាធ្ិ៍សាត ់

ន្ិងបនាា យមាន្ជយ័ 
 បរចិាា គងវកិាជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំដល់អងគការត្គូភពទយសែ័ត្គចិតតខដលភធ្វើត្បតិបតតិការភលើក៊ុមារតូចៗខដលភកើតម្កមាន្ 

ជម្ៃកឺាេ ាំម្ឌីា។  
 បាន្បភងកើតវភីដអូអបរ់ ាំែេីៗចាំន្ួន្ ១២វដីរអូ អាំពីចាំភណុះដឹងខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុ ភដើម្បភីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងខផនក 

ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 
 ចូលរមួ្ជាងវកិាជូន្រាជរោឋ េបិាល ភដើម្បទីិញវា៉ាកស់ាាំងបងាក រជម្ៃកូឺវដី១៩។  
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ផ្ននរទី៦៖ ការបង្ហា ញពត័្៌ាន្ ន្ិងត្ាា ភាព 

ក. បងាា ញអាំពពីត័ម៌ាន្កន៊ុងរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំដូចខាងភត្កាម្៖ 
ល.រ ពត័ម៌ាន្ មាន្/គ្មែ ន្បងាា ញ 
១ ចកខ៊ុវស័ិយ/ភបសកកម្ែ/ភគ្មលភៅអាជីវកម្ែ មាន្ 
២ សូចនាករហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 
៣ សូចនាករម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 
៤ កតត សនន្ិេ័យសាំខាន្់ៗ  មាន្ 
៥ ភគ្មលន្ភយាបាយភាគលាេ មាន្ 
៦ ជីវត្បវតតរិបស់អេបិាល មាន្ 
៧ ការបណត៊ុ ុះបណាត លសត្មាបអ់េបិាល មាន្ 
៨ ចាំន្ួន្កិចាត្បជ៊ុាំត្កុម្ត្បកឹាេបិាល មាន្ 
៩ វតតមាន្របស់អេបិាលកន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំត្កុម្ត្បឹកាេបិាល មាន្ 
១០ លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ មាន្ 

 *ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ាីលកម់្ូលបត្តត្តូវបញ្ាកពី់ម្ូលភហត៊ុ ត្បសិន្ភបើមិ្ន្បាន្បងាា ញពត័៌មាន្ខាងភលើ។ 

ែ. ពពិណ៌នាអាំពយីន្តការថ្ន្ការបងាា ញពត័ម៌ាន្ ភោយភរៀបរាបពី់ម្ភធ្ាបាយ ន្តីវិធិ្ ីន្ងិប៊ុគគលិកទទលួបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្  

 ការបងាា ញពីពត័ម៌ាន្របស់ប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្ ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយភត្បើត្បាស់ន្ីតិវធិ្ីដូចខាងភត្កាម្៖ 

- ការភផាើសារភអ ិចត្តនូ្ិច លិែតិលាយលកខណ៍អកសរ ន្ងិទូរសពា ភដើម្បជូីន្ដាំណឹងភៅកាន្ ់គ.ម្.ក ។ 
- ការភផាើសារភអ ិចត្តនូ្ិច លិែតិលាយលកខណ៍អកសរ ទូរសពា ន្ិងការោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ភៅកន៊ុង  

E Disclosure System ភដើម្បជូីន្ដាំណឹងភៅកាន្ ់ផ.ម្.ក ។ 
- ការោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ភៅកន៊ុងភគហទាំពរ័ របស់អិលអូអិលស៊ុី ខដលរមួ្មាន្ ខផនកទាំនាកទ់ាំន្ងវនិ្ិភយាគិន្ 

ភោយមាន្បញ្ជា កភ់លែទូរសពា សារភអ ិចត្តូន្ិចរបស់ប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្ ន្ិងត្បអបស់ាំណួរ-
ចភម្េើយ។ 

- ការោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ភៅកន៊ុងត្បពន័្ធបណាត ញសងគម្របស់អិលអូអិលស៊ុី។ល។ 
ប៊ុគគលិកទទលួបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្៖  

 ភលាក ស៊ុែ ស៊ុផល 
ម្៊ុែងារ៖ អន្៊ុត្បធាន្នាយកត្បតិបតដិ / ត្បធាន្នាយកហិរញ្ញ វតា៊ុ 

អាសយោឋ ន្៖ អគ្មរភលែ ៦៦៦B ផេូវភលែ២៧១ េមូ្កិាលទាំន្ប១់ សងាក តប់ឹងទាំព៊ុន្ទ២ី 

ែណឌ មាន្ជយ័ រាជធាន្េីនាំភពញ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា 

ទូរស័ពា៖  (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ 

សារភអ ិចត្តូន្ិច៖  soksophal@lolc.com.kh 

mailto:soksophal@lolc.com.kh
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 អនកត្សី ត្ទ ីសូឡា 
ម្៊ុែងារ៖ នាយិកានាយកោឋ ន្រតនាគ្មរ 
អាសយោឋ ន្៖ អគ្មរភលែ ៦៦៦B ផេូវភលែ ២៧១ េមូ្កិាលទាំន្ប១់ សងាក តប់ឹងទាំព៊ុន្ទ២ី 
ែណឌ មាន្ជយ័ រាជធាន្េីនាំភពញ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា 
ទូរស័ពា៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ 
សារភអ ិចត្តូន្ិច៖ trysola@lolc.com.kh  

គ. ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ភិយាគនិ្  

 ១-បងាា ញពយីន្តការ ន្ងិន្តីវិធិ្ថី្ន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ភិយាគនិ្ 

 ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ិភយាគិន្ ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយភត្បើត្បាស់ន្ីតិវធិ្ីដូចខាងភត្កាម្៖ 
- ការោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ភៅកន៊ុងភគហទាំពរ័ របស់អិលអូអលិស៊ុី ខដលរមួ្មាន្ ខផនកទាំនាកទ់ាំន្ងវនិ្ិភយាគនិ្ 

ភោយមាន្បញ្ជា កភ់លែទូរសពា សារភអ ិចត្តូន្ចិរបស់ប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្ ន្ិងត្បអបស់ាំណួរ-
ចភម្េើយ ។ 

- ត្បពន័្ធបណាត ញសងគម្របស់អលិអូអិលស៊ុី។ 
- ភគហទាំពរ័ របស់ គ.ម្.ក ន្ងិ ផ.ម្.ក ខដលមាន្ោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ខដលទន្ទ់ងន្ឹងអលិអូអិលស៊ុី។ 
- ការភផាើសារភអ ិចត្តនូ្ិច លិែតិលាយលកខណ៍អកសរ ន្ងិទូរសពា ភៅកាន្វ់និ្ិភយាគនិ្។ 
- ភាន កង់ារតាំណាងមាា ស់ម្ូលបត្តបាំណ៊ុ លរបស់អិលអអូិលស៊ុី ខដលបាន្ភដើរតួនាទយីា៉ា ងសាំខាន្ក់ន៊ុងការផតល់ 

ពត័ម៌ាន្ភៅកាន្វ់និ្ិភយាគិន្។ 
 ២-ពពិណ៌នាភោយសភងខបអាំពទីាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួន្ងឹវនិ្ភិយាគនិ្កន៊ុងរយៈភពល ១ (ម្យួ) ឆ្ន ាំច៊ុងភត្កាយ 

 អិលអូអិលស៊ុីបាន្ភធ្វើការផតល់ពត័ម៌ាន្ភៅកាន្វ់និ្ិភយាគិន្ដូចខាងភត្កាម្៖ 

- ភៅថ្ងៃទ៣ី០ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ 
របស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

- ភៅថ្ងៃទ០ី៣ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការផ្លេ ស់បតូររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុគតិត្តឹម្ 
ការយិបរភិចេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាភាសាខែែរ ពីទាំពរ័ទី៧ ដល់ទាំពរ័ទី១០ ភៅត្តងច់ាំណ៊ុ ច “របាយការណ៍ 
របស់សវន្ករឯករាជយ” ភោយជាំន្ួសទាំពរ័ងែីជាម្យួន្ងឹហតាភលខារបស់សវន្ករឯករាជយ។  

- ភៅថ្ងៃទ២ី៤ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីជូន្ដាំណឹងភៅវនិ្ិភយាគិន្អាំពីការទូទតកូ់ប៉ា៊ុងសត្មាបម់្ូលបត័្តបាំណ៊ុ ល 
របស់អិលអូអិលស៊ុី។  

- ភៅថ្ងៃទ២ី៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ របស់ 
អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្ កម្ព៊ុជា។  
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- ភៅថ្ងៃទ១ី៤ ខែសីសន ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ របស់ 
អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្ កម្ព៊ុជា។ 

- ភៅថ្ងៃទ២ី៣ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតជូីន្ដាំណឹងភៅវនិ្ភិយាគិន្អាំពីការទូទតកូ់ប៉ា៊ុងសត្មាបម់្ូលបត័្តបាំណ៊ុ ល 
របស់អិលអូអិលស៊ុី។ 

- ភៅថ្ងៃទ១ី៣ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ របស់ 
អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី គតិត្តឹម្ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្ កម្ព៊ុជា។ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 




