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ទស្សនវសិ្យ័ និងបេស្កកម្ម 

ទស្សនវស័ិ្យ 

ក្រុមក្រសួារដែលស្ថិតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា នពីរ៉ា មតីនននស្ែារិច្ចស្ង្គម ទទួលបានស្ក្តា នុពលភាពនែើមបរីស់្នៅក្រររ 
នដ្ឋយជីវភាពនលៃលនូរ សុ្វតថិភាព នស្ែារិច្ច សុ្វតថិភាពស្ង្គម នងិ្យុតាិធម។៌ 
 
នរស្ររមម 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ ដែលមានទស្សនវស័ិ្យស្ង្គម និង្ទិស្នៅអាជីវរមម 
ដែលផ្ាល់ឱ្យស្ហក្រិន និង្ក្រុមក្រសួារដែលសិ្ថតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា នពីរ៉ា មតីនននស្ែារិច្ចស្ង្គមនូវឱ្ក្តស្នស្ែារិច្ចនែើមប ី
ផ្លៃ ស់្រាូរជីវភាពរស់្នៅ និង្ស្ហរមនរ៍រស់្ពួរនរឱ្យក្រនស្ើរន ើង្ តាមរយៈក្តរផ្ាល់ឱ្យអតិលជិននូវនស្វារមមហិរញ្ញ វតថុ 
ក្រររនដ្ឋយក្រសិ្ទធភាព និង្និរនារភាព។ 
 
បត្ើបយើងពនយលអ់ត្ថន័យននបេស្កកម្មរេស្ប់យើងយ៉ា ងដូចបម្េច បៅត្តឹ្ម្ដំណាច់ខែធ្ន ូឆ្ន ២ំ០២១? 
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ព័ត្៌មានហរិញ្ញវត្ថសុ្បងេេ 
ររយិាយ ២០២១ ២០២០ 

សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ   
ក្ទពយស្រមមស្ររុ (លាននរៀល)  ៤.៩៣៥.០៦១   ៤.៣៣៤.៣៣៥  
រំណុលស្ររុ (លាននរៀល)  ៣.៩៧៩.៨៧៩   ៣.៦០១.៤៧៧  
មូលធនស្ររុ (លាននរៀល)  ៩៥៥.១៨២   ៧៣២.៨៥៨  
លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ   
ច្ំណូលក្តរក្បារ ់(លាននរៀល)  ៧១៤.១១៨   ៦៦៥.៦១៨  
ច្ំនណញ/(ខាត) មុនរង្ព់នធ (លាននរៀល)  ២៧៦.៥៣៥   ២១១.៣៣៨  
ច្ំនណញ/(ខាត) សុ្ទធរនុង្ក្តរយិររនិច្េទ (លាននរៀល)  ២២២.៣២៤   ១៧៩.៤៥១  
អនុបាតហិរញ្ញ វតថុ   
អនុបាតសាធនភាព ២៦,៨០% ២៣,៩៩% 
អនុបាតរំណុលនធៀរនរង្មូលធន  ៤,១៧   ៤,៩១  
អនុបាតស្នទនីយភាព  ២២៧,៤៥% ២៣៥,៣០% 
អនុបាតឥណទានមនិែំនណើ រក្តរ  ២,០៥% ១,២៧% 
អនុបាតរនញ្ញ ើឥណទាន  ៥៦,១៦% ៦២,៦២% 
អនុបាតច្ំនណញនធៀរនរង្ក្ទពយស្រមម  ៤,៨០% ៤,២៥% 
អនុបាតច្ំនណញនធៀរនរង្មូលធន  ២៦,៣៤% ២៧,៩០% 
អនុបាតលទធភាពរង្ក់្តរក្បារ ់ ២១០,៤៥% ១៧៨,៣៦% 
ច្ំនណញរនុង្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធិ 
(ររណីចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តរមមសិ្ទធិ)  

គ្មម ន គ្មម ន 

ភារលាភរនុង្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធិ 
(ររណីចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តរមមសិ្ទធិ) 

គ្មម ន គ្មម ន 

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

សូ្ច្នាររ ២០២១ ២០២០ 

ក្ទពយស្រមមស្ររុ (លាននរៀល)  ៤.៩៣៥.០៦១  ៤.៣៣៤.៣៣៥ 

ផ្លរក័្តឥណទាន (លាននរៀល)  ៤.២២១.៨០៨  ៣.៤៦២.២០៣ 

មូលនិធិភារហ ុនិរ (លាននរៀល)  ៩៥៥.១៨២  ៧៣២.៨៥៨ 

ក្បារច់្ំនណញ (លាននរៀល)  ២២២.៣២៤  ១៧៩.៤៥១ 

ច្ំនួនអតិលិជន  ៣១៨.៣៥៤  ៣០៣.៥៥៥ 

ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ (លាននរៀល)  ២.៣៧០.៨១២  ២.១៦៨.២០១ 

ច្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើ  ៤៦២.១២៥  ៤០១.៦៦២ 

ច្ំនួនក្តរយិាល័យ (រមួទាងំ្ក្តរយិាល័យរណ្តា ល)  ៨១  ៧៩ 

ច្ំនួនររុគលិរ  ៣.២៩៧  ៣.១៤០ 

ហានិភយ័ឥណទាន ៣០នលៃ ២,០៥% ១,២៧% 

ឥណទានលុរនច្ញពរីញ្ជ ី ០,២១% ០,២៣% 

អនុបាតសាធនភាព ២៣,៩៩% 

អក្តាច្ំនណញពីក្ទពយស្រមម ៤,៨០% ៤,២៥% 

អក្តាច្ំនណញពីមូលនធិិភារហ ុនិរ ២៦,៣៤% ២៧,៩០% 
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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 

េ្ុ ំបាទមាននស្ច្រាីនសាមនស្សររីរយរនុង្ក្តររង្ហា ញនូវរបាយក្តរណ៍ក្រចឆំ្ន  ំ និង្របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់្ក្ររឹះសាថ ន 
មកី្រូហិរញ្ញ វតថុ អិលអូអិលសីុ្ រិតក្តរមនលៃទ៣ី១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ អស់្រយៈនពល ៣ឆ្ន រំនៃង្មរនហើយដែលមូលរក្ត 
រំណុល (ដែលមានទំហំ ៨០ រ លីាននរៀល ឬស្មមូលនរង្ច្ំនួន ២០លានែុលាៃ រអានមររិ) ក្តូវបាននបាឹះផ្ាយនែើមប ី
នលើររមពស់្ក្តរនក្រើក្បាស់្ររូយិរណ័ណ នរៀល។ ជាលទធផ្ល ជាង្ ២៩% ននផ្លរក័្តឥណទានស្ររុររស់្អិលអអូិលសីុ្ 
ក្តូវបានផ្ាល់ជូនអតលិិជនជាររូិយរណ័ណ នរៀល។  

រនុង្អំ ុង្នពលននក្តរររីរលដ្ឋលននជមៃរូឺវែី១៩ អិលអអូិលសីុ្ (នេមរូឌា) បានអនុវតាក្រតិរតាិក្តរក្រររនដ្ឋយក្តរ 
ក្រុង្ក្រយត័ន នែើមបកី្រឈមនរង្ផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិជមាននៅនលើស្រមមភាពនស្ែារិច្ច។ ជាមយួនរង្ក្តរគ្មកំ្ទដផ្នររទរញ្ញតាពិី 
ធនាគ្មរជាតិននរមពុជា អិលអអូិលសីុ្ (នេមរូឌា) អាច្រនាផ្ាល់ក្តរអនុនក្គ្មឹះែល់អតិលជិន តាមរយៈក្តរផ្ាល់រយៈនពល 
អនុនក្គ្មឹះែល់ពរួគ្មត ់ នែើមបឱី្យពួរគ្មតម់ាននពលនវលារនុង្ក្តរចរន់ផ្ាើមអាជីវរមមន ើង្វញិ។ នយើង្នរង្រនាពិនតិយនមើល 
អតិលិជនទាងំ្ននឹះយា៉ា ង្ជិតស្និទធិ និង្នរាជ្ាផ្ាល់នូវក្តរគ្មកំ្ទដែលចបំាច្ែ់ល់ពរួគ្មត។់ 

ក្តរររីរលដ្ឋលននជមៃរូឺវែី១៩ បានរនង្កើនតក្មូវក្តរនែើមបពីក្ង្ីរក្តរអភវិឌឍនស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលល។ អិលអូអិលសីុ្បាន 
ស្ក្មរេៃួនយា៉ា ង្ឆ្ររ់ហ័ស្នៅនរង្ក្តរនក្រើក្បាស់្នស្វាហិរញ្ញ វតថុតាមដររឌីជីលល នែើមបនីរៀរច្ំេៃួនរចួ្ជានក្ស្ច្រនុង្ក្តររស់្ 
នៅជាមយួរររិទលមីននជមៃរូឺវែី១៩។ រនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអិលសីុ្បានផ្ាល់នូវរណ្តា ញធនាគ្មរឌីជីលលយា៉ា ង្ស្មបរូ 
ដររែល់អតិលិជនររស់្េៃួនែូច្ជា រមមវធិីធនាគ្មរច្ល័ត iPay Mobile Banking Application នស្វាធនាគ្មរតាម 
អុីននធើដណត នស្វាទូទាតស់្ង្ក្បារត់នមៃរយ (RFT) នស្វាទូទាតរ់ហ័ស្ (FAST) និង្ក្រពន័ធបារង្។ ជាមយួនរង្ 
រណ្តា ញធនាគ្មរឌជីីលលទាងំ្ននឹះ អតលិិជនររស់្អិលអូអិលសីុ្អាច្នធវើក្រតិរតាិក្តរធនាគ្មរនដ្ឋយេៃួនឯង្យា៉ា ង្ង្ហយ 
ក្សួ្លពីទូរស័្ពទនែ បានក្ររន់ពលនវលា នដ្ឋយពុំចបំាច្ន់ធវើែំនណើ រនៅនធវើក្រតរិតាិក្តរនៅក្តរយិាល័យសាខា។ រដនថម 
នលើននឹះ អិលអូអិលសីុ្បាននរង្រំពុង្ដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្សារលបង្នូវក្រពន័ធធនាគ្មរតាម Tablets ស្ក្មាររ់ុរគលិរនៅ 
ស្ហរមន ៍ នែើមបនីធវើឱ្យនស្វារមមអតិលិជនក្តនដ់តលអក្រនស្ើរន ើង្ និង្រនង្កើនក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ នហើយអិលអូអិលសីុ្ 
នក្គ្មង្នរង្ដ្ឋរឱ់្យែំនណើ រក្តរជាផ្ៃូវក្តរនៅក្ររស់ាខាទាងំ្អស់្នៅរនុង្ក្តីមាស្ទី១ ឆ្ន ២ំ០២២។ 

រណៈក្ររក់្រង្ និង្ររុគលិរអិលអូអិលសីុ្បានរង្ហា ញនូវភាពរ រង្មា ំ និង្ស្មតថភាពរនុង្ក្តរស្ក្មរេៃួននៅនរង្ក្តរ 
ផ្លៃ ស់្រាូរននមា៉ា ក្រូនស្ែារិច្ច នងិ្ក្តរផ្លៃ ស់្រាូររណ្តា លមរពរូីវែី១៩ ទនទរមគ្មន នរង្ក្តរធានាបាននូវអនុនលាមភាពនលើរល់ 
ច្ារ ់និង្រទរញ្ញតាិទាងំ្ឡាយ។ 

នៅឆ្ន រំនារនាទ រខ់ាង្មុេននឹះ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) នរង្រនាដរលមអ នងិ្ពក្ង្រីនស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលលររស់្េៃួន 
ក្ពមទាងំ្អភវិឌឍផ្លិតផ្លដែលក្តូវបានរច្នាន ើង្នែើមបរីំនពញតាមតក្មូវក្តរអាជីវរមមលមីៗ ។  

ជាចុ្ង្នក្ក្តយ េ្ុ ំបាទសូ្មដលៃង្អំណររុណែក៏្ជាលនក្ៅែល់អនរដែលពារព់ន័ធទាងំ្អស់្រមួមាន អតិលិជន វនិិនយារនិ            
និយត័ររ ធនាគ្មរ និង្នែរូមាច ស់្រមចទីាងំ្រនុង្ និង្នក្ៅក្រនទស្ ស្ក្មារក់្តរនជឿជារ ់ក្តរទុរចិ្តា នងិ្ស្ហក្រតរិតាកិ្តរ 
គ្មកំ្ទ ច្ំនពាឹះក្តរររីច្នក្មើនររស់្អិលអូអិលសីុ្រនុង្រយៈនពលរ៉ាុនាម នឆ្ន រំនៃង្នៅននឹះ។ េ្ុ ំបាទរសូ៏្មនក្តតស្រនស្ើរច្ំនពាឹះ 
ក្រុមក្រររាភបិាលទាងំ្អស់្ ស្ក្មារក់្តរដណនានិំង្ផ្ាល់នយារល់លអៗ និង្រុរគលិរអលិអូអិលសីុ្ទាងំ្អស់្ដែលស្ថិត 
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នៅនក្ក្តមក្តរែររនារំរស់្រណៈក្ររក់្រង្ដែលមានស្មតថភាព និង្ក្តរនរាជ្ាច្ិតាស្ក្មារក់្តរេិតេំក្ររង្ដក្រង្រនុង្ក្តរ 
រំនពញក្តរង្ហរបានយា៉ា ង្លអ។  

នយើង្សូ្មរញ្ជជ រព់ីក្តរនរាជ្ាច្តិាររស់្នយើង្ច្ំនពាឹះអតិលជិន និង្ភារទុនរិទាងំ្អស់្ររស់្នយើង្ថា នៅឆ្ន ២ំ០២២ 
នយើង្នរង្រនានផ្លា តសំ្ខានន់លើវស័ិ្យដែលផ្ាល់នូវឱ្ក្តស្ែល៏អរំផុ្តស្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) នងិ្គ្មកំ្ទ 
អាជីវរមមដែលមានភាពធនរ់នុង្ក្តលៈនទស្ៈននជមៃរូឺវែី១៩ នដ្ឋយក្រក្តនខ់ាជ រជ់ានិច្ចនូវទំនួលេុស្ក្តូវររស់្នយើង្រនុង្ 
ក្តរក្តរពារររសិាថ ន និង្ស្ង្គម។  

                                                                រជធានីភននំពញ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
                              ហតថនលខា ក្តា និង្ន ម្ ឹះក្រធានក្រុមក្រររាភបិាល  
 
  

          

 
  



viii 
 

បស្ចកេីខលែងរេស្ត់្េធាននាយកត្េត្ិេត្េ ិ

នៅរនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអិលសីុ្នធវើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមមររស់្េៃួននដ្ឋយក្តរក្រុង្ក្រយត័ន និង្ររាបាននូវរំនណើ នផ្លរក័្ត 
ឥណទានក្រររនដ្ឋយរុណភាព និង្ក្តរក្ររក់្រង្នផ្ទរនុង្ែរ៏ រង្មា។ំ ក្រុមក្រររាភបិាល និង្រណៈក្ររក់្រង្ររស់្ 
អិលអូអិលសីុ្បាននធវើក្តរជាមយួគ្មន យា៉ា ង្ជិតស្និទធ ិ នែើមបពីក្ង្រង្ក្តរក្ររក់្រង្ហានិភយ័ឥណទាន និង្ក្តរក្ររក់្រង្នផ្ទរនុង្។ 
ន ៃ្ើយតរនៅនរង្ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននរូវែី១៩ អិលអូអិលសីុ្បានផ្ាល់ក្តរអនុនក្គ្មឹះែល់អតិលិជនររស់្េៃួន ដែលក្បារច់្ណូំល 
ក្តូវបានរង្ផ្លរ៉ាឹះពាល់ធៃនធ់ៃរពីក្តរររីរលដ្ឋលននរូវែី១៩ ជាពិនស្ស្នៅនលើវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍ សំ្ណង្ ់ វស័ិ្យក្តតន់ែរ 
ស្នមៃៀររំពារ ់ និង្វស័ិ្យនផ្សង្ៗនទៀត ក្ពមទាងំ្បានដរលមអផ្លិតផ្លនិង្នស្វារមម នែើមបរំីនពញតាមតក្មូវក្តរ និង្ 
សាថ នភាពលំហូរសាច្ក់្បាររ់រស់្អតិលិជន។  

រិតក្តរមែំណ្តច្ឆ់្ន ២ំ០២១ ផ្លរក័្តឥណទានររស់្អិលអូអិលសីុ្នរើនន ើង្ែល់ ៤.២២២ ពានល់ាននរៀល ដែលមាន 
រំនណើ ន ២២% នធៀរនរង្ែំណ្តច្ឆ់្ន ២ំ០២០។ ចំ្នួនអតិលិជននរើនន ើង្ែល់ ៣១៨ ពានន់ារ ់ ដែលមានរំនណើ ន ៥% 
េណៈដែលហានិភយ័ផ្លរក័្តឥណទានធំជាង្៣០នលៃមានច្ំនួន ២,០៥%។ ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើនរើនន ើង្យា៉ា ង្ឆ្ររ់ហ័ស្ 
ែល់ជាង្ ២.៣៧១ ពានល់ាននរៀល និង្មានអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើជាង្ ៤៦២ ពានន់ារ។់ រំនណើ នននផ្លរក័្តឥណទាន 
និង្ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្នច្រង្ហា ញឱ្យនឃើញថា អិលអូអិលសីុ្រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុដែលរួរឱ្យទុរចិ្តាេពស់្ ដែល 
ផ្ាល់នូវនស្វាហិរញ្ញ វតថុែល៏អក្រនស្ើរែល់អតិលិជន ក្តរពារអតិលិជន និង្ផ្ាល់នូវផ្លិតផ្លក្បាររ់នញ្ញ ើ និង្ផ្លិតផ្លឥណទាន 
លមីៗ ដែលមានលរខណៈក្ររួតក្រដជង្។  

នែើមបចូី្លរមួចំ្ដណររនុង្ក្តររង្ហក រ និង្ក្ររក់្រង្ក្តរររីរលដ្ឋលននរូវែី១៩ តាមរយៈក្តរនក្រើក្បាស់្ក្រដ្ឋស្ក្បារ ់              
អិលអូអិលសីុ្បានរនាផ្សពវផ្ាយ និង្នលើរទររចិ្តាអតិលិជនររស់្េៃួនឱ្យនក្រើក្បាស់្ផ្លិតផ្លឌីជីលលដែលមានក្សារ ់ និង្ 
ក្តរទូទាតត់ាមមនធោបាយនអ ិច្ក្តូនិច្យា៉ា ង្ស្មបរូដររ ែូច្ជា តាមរយៈរមមវធីិធនាគ្មរច្ល័ត iPay Cambodia mobile 

application តាមក្រពន័ធបារង្ ក្រពន័ធទូទាតរ់ហ័ស្ (FAST) ក្រពន័ធទូទាតត់នមៃរយ (RFT) និង្នស្វាធនាគ្មរតាម 
អីុននធើដណត ដែលអតិលិជនររស់្អិលអូអិលសីុ្អាច្នធវើក្រតិរតាិក្តរធនាគ្មរនដ្ឋយេៃួនឯង្យា៉ា ង្ង្ហយក្សួ្លពីទូរស័្ពទនែបាន 
ក្ររន់ពលនវលា នដ្ឋយពំុចបំាច្ន់ធវើែំនណើ រនៅនធវើក្រតិរតាិក្តរនៅក្តរយិាល័យសាខា។ រដនថមនលើននឹះ អតិលិជនររស់្ 
អិលអូអិលសីុ្អាច្ែរសាច្ក់្បារន់ៅតាមមា៉ា សីុ្ននអធីអរមជានក្ច្ើនរដនៃង្ររស់្ក្ររឹះសាថ នដែលជាស្មាជិរក្រពន័ធCSS នៅទូទាងំ្ 
ក្រនទស្។ នក្ៅពីននឹះ អិលអូអិលសីុ្បាននរង្រំពុង្ដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្សារលបង្នូវក្រពន័ធធនាគ្មរ តាមរយៈឧរររណ៍ Tablet 

Devices នហើយនក្គ្មង្នរង្ដ្ឋរឱ់្យនក្រើក្បាស់្ជាផ្ៃូវក្តរនៅក្ររស់ាខាទាងំ្អស់្នៅរនុង្ ក្តីមាស្ទី១ ឆ្ន ២ំ០២២។ តាមរយៈ 
ក្រពន័ធធនាគ្មរតាមរយៈឧរររណ៍ Tablet Devices រុរគលិរររស់្នយើង្អាច្នធវើក្រតិរតាកិ្តរ (ក្តរវាយតនមៃឥណទានក្រមូល 
ក្បាររ់មច ី និង្នរើររណនីរនញ្ញ ើសំ្នច្) ពីឧរររណ៍ Tablet Devices ដែល នរង្ជួយ រនង្កើនផ្លិតភាព និង្ក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ 
ឱ្យក្តនដ់តលអក្រនស្ើរ។ រដនថមនលើននឹះ អិលអូអិលសីុ្រប៏ាននរង្រំពុង្នធវើ ស្មាហរណរមមជាមយួភារីទីរី នែើមបផី្ាល់នូវរណ្តា ញ 
ដច្រចយក្តនដ់តនក្ច្ើន និង្រទពិនសាធនែ៍ល៏អក្រនស្ើរែល់ អតិលិជនររស់្នយើង្។  

នយើង្នមើលនឃើញឆ្ន ២ំ០២២ នពារនពញនៅនដ្ឋយឱ្ក្តស្លមីៗ និង្ក្តរក្ររួតក្រដជង្ស្ក្មារអិ់លអូអិលសីុ្។  



ix 
 

ខាង្ដផ្នរឥណទាន នយើង្នរង្រនាអនុវតាតាមយុទធសាស្តស្ាដែលមានក្សារ ់ និង្រនានផ្លា តក្តរយរចិ្តាទុរដ្ឋរន់លើឥណទាន 
ខាន តតូច្ និង្មធយម និង្ឥណទាននក្រើក្បាស់្ផ្លទ ល់េៃួនដែលទទួលយរក្ទពយដែលទិញជាក្ទពយដ្ឋរធ់ានា  /ភតិស្នោ ហិរញ្ញ វតថុ 
ដែលជាអាជីវរមមច្មបង្ររស់្អិលអូអិលសីុ្។  

ខាង្ដផ្នរក្បាររ់នញ្ញ ើ នយើង្នរង្រនាពក្ង្រង្នស្វាអតិលិជន និង្នក្រើក្បាស់្រណ្តា ញឌីជីលលែស៏្មបរូដររ នែើមបនីលើររមពស់្ក្តរ 
ក្រមូលក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្នច្រដនថមនទៀត។ រដនថមនលើននឹះ នយើង្នរង្រនាផ្ាល់នូវផ្លិតផ្ល និង្នស្វារមមលមីៗ នែើមបរំីនពញនៅតាម 
តក្មូវក្តរររស់្អតិលិជន រមួមានរណនីស្នសសំ្ក្មារន់ក្រើក្បាស់្រនុង្រនក្មាង្នពលអនារត រណនីស្នសសំ្ក្មាររុ់ក្តធីតា និង្ 
នស្វាទូទាតវ់រិកយរក្ត និង្នស្វានរើរក្បារន់រៀវតស។  

ខាង្ដផ្នរឌីជីលល អិលអូអិលសីុ្នរង្រនានលើររមពស់្នស្វាឌីជីលលដែលមានក្សារ ់អភវិឌឍផ្លិតផ្លលមីៗនែើមបរីញ្ចូ លនៅរនុង្ 
រណ្តា ញឌីជីលលដែលមានក្សារ ់ដែលនរង្ជួយ ពក្ង្រង្នស្វាអតិលិជនឱ្យក្តនដ់តក្រនស្ើរន ើង្ និង្រនង្កើនក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ។ 

ខាង្ដផ្នរមូលនិធិ អិលអូអិលសីុ្នរង្ដស្វង្ររទុនពីក្រភពនផ្សង្ៗគ្មន  នែើមបធីានាភាពក្ររក់្គ្មនន់នមូលនិធិស្ក្មារគ់្មកំ្ទរំនណើ ន 
ររស់្អិលអូអិលសីុ្។ រដនថមនលើក្រភពទុនពីមាច ស់្ភារទុនិរ រមចពីីមាច ស់្រមច ី និង្ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្អតិលិជនអិលអូអិលសីុ្ 
បាននបាឹះផ្ាយលរមូ់លរក្តរំណុល នែើមបគី្មកំ្ទនិរនារភាពននក្តរររីលូតលាស់្ររស់្អិលអូអិលសីុ្។  

ខាង្ដផ្នរស្រមមភាពស្ង្គម អិលអូអិលសីុ្នរង្រនាយរចិ្តាទុរដ្ឋរន់លើស្រមមភាពស្ង្គមនែើមបសី្នក្មច្ឱ្យបានតាមរុណតនមៃ 
ររស់្អិលអូអិលសីុ្ ដែលដច្ង្ថា “អិលអូអិលសីុ្ឱ្យតនមៃនៅនលើទស្សនវស័ិ្យរនុង្ក្តរនធវើឱ្យមានតុលយភាព រវាង្រិច្ចក្តរស្ង្គម 
និង្ផ្លចំ្នណញ”។  

ស្ររុជារមួមរ នយើង្នរង្េិតេំក្ររង្ដក្រង្ឱ្យអស់្ពីលទធភាពរនុង្ក្តរចរយ់រឱ្ក្តស្នជារជយ័ នហើយនយើង្នជឿជារថ់ា         
អិលអូអិលសីុ្នរង្អាច្នាមំរនូវតនមៃរដនថមនទៀតែល់អតិលិជន វនិិនយារិន និង្មាច ស់្ភារទុនិរ។  

ជាចុ្ង្នក្ក្តយ េំុ្បាទសូ្មដលៃង្អំណររុណែល់ភារទុនិរ ក្រុមក្រររាភបិាល និង្ស្មាជិររណៈរមាម ធិក្តរទាងំ្អស់្ស្ក្មារ ់
ក្តរែររនា ំ ក្តរគ្មកំ្ទ និង្ក្តរផ្ាល់ែំរូនាម នលអៗរនុង្រយៈនពលមយួឆ្ន រំនៃង្នៅននឹះ។ េំុ្បាទរសូ៏្មរង្ហា ញនូវក្តរែរង្រុណយា៉ា ង្ 
នសាម ឹះស្ម័ក្រចំ្នពាឹះរុរគលិរអិលអូអិលសីុ្ទាងំ្អស់្ ស្ក្មារក់្តរេិតេំក្ររង្ដក្រង្រំនពញក្តរង្ហរអស់្ពីរមាៃ ងំ្ក្តយចិ្តា និង្ក្តរ 
នរាជ្ាចិ្តាេពស់្រនុង្ក្តររំនពញក្តរង្ហរក្រររនដ្ឋយសុ្ច្រតិភាព ក្រមសី្លធម ៌វជិាជ ជីវៈ និង្ក្តរទទួលេុស្ក្តូវេពស់្។ េំុ្បាទរសូ៏្ម 
ដលៃង្អំណររុណចំ្នពាឹះអតិលិជន វនិិនយារិន និង្នែរូពារព់ន័ធដែលដតង្ដតគ្មកំ្ទអិលអូអិលសីុ្ នែើមបភីាពររីច្នក្មើនទាងំ្អស់្ 
គ្មន ។ រដនថមនលើននឹះ េំុ្បាទរសូ៏្មដលៃង្អំណររុណែល់រជរដ្ឋា ភបិាល និង្ធនាគ្មរជាតិននរមពុជាស្ក្មារក់្តរគ្មកំ្ទនៅរនុង្ 
ឆ្ន ២ំ០២១ និង្នជារជយ័ដែលរពំរង្ទុរនៅឆ្ន រំនារនាទ រន់ទៀត។  

រជធានីភននំពញ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 

                ហតថនលខា ក្តា និង្ន ម្ ឹះ 

 
 ________________ 
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រ-អតាស្ញ្ជញ ណរុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត 

▪ ន ម្ ឹះក្រុមហ ុនជាអរសរដេមរ៖ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីលិសីុ្ ជាអរសរឡាតាងំ្៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
▪ អរសររូែ: KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង្ KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
▪ ទីសាន រក់្តរ៖ អគ្មរនលេ ៦៦៦B ផ្ៃូវនលេ ២៧១ ស្ង្ហក តរ់រង្ទំពុនទី២ េណឌ មានជយ័ រជធានីភននំពញ 
▪ នលេទូរស្ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ នលេទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
▪ នរហទំពរ័៖ www.lolc.com.kh អុីដម៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

▪ នលេវញិ្ជញ រនរក្តចុ្ឹះរញ្ជ ីពាណិជជរមម៖ ០០០១២៨២៩ ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី២៨ ដេរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ 
▪ នលេអាជ្ារណណ អាជីវរមម៖ M.F ០៤ នច្ញនដ្ឋយ៖ ធនាគ្មរជាតិននរមពុជា ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១១ ដេរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
▪ នស្ច្រាីស្នក្មច្អនុញ្ជញ ត និង្ចុ្ឹះរញ្ជ ីឯរសារផ្ាល់ពត័ម៌ាន នលេ៖ ០៨៤/១៩ រ.ម.រ/ស្.ស្.រ.   
ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី២២ ដេនមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

▪ ន ម្ ឹះរុរគលតណំ្តង្ររុគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត ៖ នលារ សុ្េ នវឿន 

េ-លរខណៈននធុររិច្ច 

អិលអូអិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំមយួនៅរនុង្ក្រនទស្រមពុជា ដែលទទួលបានអាជ្ារណ័ណ ពី 
ធនាគ្មរជាតិននរមពុជា និង្បាននធវើក្រតរិតាិក្តរជាង្ ២៧ឆ្ន មំរនហើយ។ អិលអូអិលសីុ្បាននរង្រពុំង្ផ្ាល់នស្វាហិរញ្ញ វតថុ 
យា៉ា ង្ស្មបរូដររែល់អតិលជិនែូច្ជា នស្វាឥណទាន នស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើ នស្វាភតិស្នោហិរញ្ញ វតថុ នងិ្នស្វានផ្ទរក្បារ ់
រនុង្ក្សុ្រ តាមរយៈរណ្តា ញសាខាច្ំនួន ៨១សាខានៅទូទាងំ្ក្រនទស្។ រិតក្តរមដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ស្មតុលយក្បារ ់
រនញ្ញ ើររស់្អិលអូអិលសីុ្នរើនន ើង្ែល់ជាង្ ២.៣៧១ ពានល់ាននរៀល ជាមយួនរង្ច្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើជាង្ ៤៦២ 
ពានន់ារ។់ ផ្លរក័្តឥណទានស្ររុនរើនន ើង្ែល់ក្រមាណ ៤.២២២ ពានល់ាននរៀល និង្មានអតិលិជនរមចកី្រមាណ 
៣១៨ ពានន់ារ។់ 

រ-ស្មពន័ធភាពរុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត 

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

ល.រ ន ម្ ឹះក្រមុហ ុន ក្រនភទននទំនារទ់ំនង្ ភាររយននក្តរ 
ក្តនក់្តរ់ភារហ ុន 

អាជីវរមមច្មបង្ ក្តលររនិច្េទ 
ចុ្ឹះរញ្ជ ីពាណិជជរមម 

ទីតាងំ្ 
អាជីវរមម 

១ LOLC Asia 
Private 
Limited 

ភារហ ុនិរ ៩៦,៩៧% នស្វារមមវនិិនយារ 
(Investment 
Services) 

០១ វចិ្េិក្ត ២០១៦ សិ្ង្ារុរ ី

 

ខផនកទី ១៖ ព័ត្៌មានទូបៅពាកព់័នធនងឹេគុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូេត្ត្ 

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh
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ពត័ម៌ានលមអតិរដនថម 

 
 

ឃ-ក្ពរតាិក្តរណ៍សំ្ខាន់ៗ ររស់្រុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត 
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ង្-សាថ នភាពទីផ្ារ  

វស័ិ្យមកី្រូហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាស្នក្មច្បានរំនណើ នផ្លរក័្តឥណទានច្ំនួន ២៨% នធៀរនរង្ែណំ្តច្ឆ់្ន ២ំ០២០ 
ដែលមានស្មតុលយក្រមាណ ៣៥.៥៣០ ពានល់ាននរៀល រតិក្តរមដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និង្មានអតិលិជនជាង្ ២លាននារ ់
េណៈដែលហានិភយ័ឥណទានធំជាង្៣០នលៃ មានច្នំួនក្តរមដត ១,៦%។ ច្ំដណរអតលិិជនក្បាររ់នញ្ញ ើមានច្នំួនជាង្ 
២,៩ លាននារ ់ និង្មានស្មតុលយជាង្ ១៧.៧២១ ពានល់ាននរៀល។ ក្ររឹះសាថ នមកី្រហិូរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាផ្ាល់នស្វា 
ហិរញ្ញ វតថុជូនអតិលិជននៅទូទាងំ្ក្រនទស្ និង្មានផ្លិតផ្លស្មបរូដររជានក្ច្ើនែូច្ជា ផ្លិតផ្លរមចដីែលមនិមាន 
ក្ទពយដ្ឋរធ់ានា ភតិស្នោហិរញ្ញ វតថុ ផ្លិតផ្លរមចសី្មាា រនក្រើក្បាស់្ផ្លទ ល់េៃួនដែលទទួលយរស្មាា រដែលទិញជាក្ទពយ 
ដ្ឋរធ់ានា ផ្លិតផ្លរមចសី្ហក្គ្មស្ខាន តតូច្នងិ្មធយម និង្ផ្លិតផ្លរមចសី្ក្មាររ់សិ្រមម ជានែើម។ នលើស្ពីននឹះ 
នៅនទៀត និនាន ក្តរននរនច្ចរវជិាជ ទំននើររម៏ានក្រជាក្រិយភាពផ្ង្ដែរនៅរនុង្វស័ិ្យននឹះ ែូច្ជានស្វាធនាគ្មរច្ល័ត នស្វា 
ទូទាតវ់រិកយរក័្ត នងិ្នស្វាក្បាររ់មចតីាមដររឌជីីលល។  
រច្ចុរបនន  មានក្ររឹះសាថ នមកី្រហិូរញ្ញ វតថុដែលមានអាជ្ារណ័ណ ជាង្ ៨០ក្ររឹះសាថ ន េណៈដែលក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ 
ទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំៗទាងំ្៥ ចរយ់រច្ំដណរទីផ្ារជាង្ ៧៧% ននទំហំទីផ្ារស្ររុ នរើរិតនលើទំហំផ្លរក័្ត 
ឥណទាន។ 

*ទិនននយ័នយាង្នៅនលើ របាយក្តរណ៍ររស់្ស្មារមមីក្រូហិរញ្ញ វតថុ រមពុជា រិតក្តរមនលៃទី៣១ ដេធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១។  

ច្-សាថ នភាពក្ររតួក្រដជង្ 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុធំជាង្នរលំដ្ឋរទ់៣ី នៅរនុង្ក្រនទស្រមពុជា រតិនលើ 
ច្ំនួនអតិលិជន ទំហំផ្លរក័្តឥណទាន និង្ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើសំ្នច្។  អិលអអូិលសីុ្មានលរខណៈក្ររតួក្រដជង្ 
នៅនលើទីផ្ារ នដ្ឋយសារដតក្តរផ្ាល់នូវផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ង្ស្មបរូដររ មានរណ្តា ញសាខានៅទូទាងំ្ក្រនទស្ 
មានក្រភពនែើមទុនពីក្រភពជានក្ច្ើន និង្មានធនធានមនុស្សដែលមានស្មតថភាព និង្ជំនាញរនច្ចរនទស្។ 

នៅចុ្ង្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្មច្បានរំនណើ នផ្លរក័្តឥណទានច្នំួន ២២% និង្រំនណើ នស្មតុលយក្បារ ់
រនញ្ញ ើច្ំនួន ៩% េណៈដែលច្ំនួនអតិលជិនក្បាររ់មចនីរើនន ើង្ ៥% និង្អតលិិជនក្បាររ់នញ្ញ ើនរើនន ើង្ ១៥%។ 
រច្ចុរបនន អិលអូអិលសីុ្ចរយ់រច្ំដណរទីផ្ារច្នំួន ១២% ននទំហំទីផ្ារស្ររុ នរើរិតនៅនលើផ្លរក័្តឥណទាន 
និង្មានស្ក្តក នុពលរនុង្ក្តរររីច្នក្មើននៅមេុនទៀត នដ្ឋយសារដតយុទធសាស្តស្ាច្មបង្ររស់្អិលអូអិលសីុ្ រនុង្ក្តរនលើរ 
រមពស់្ក្តរររាអតលិិជន ក្តរពក្ង្ីរច្ំននួអតលិិជនទាងំ្នៅតំរនជ់នរទ និង្ទកី្រជុជំន និង្ក្តរពក្ង្រង្រុណភាព 
ឥណទានតាមរយៈក្តរយរចិ្តាទុរដ្ឋរន់លើស្មតថភាពរង្ស់្ង្ររស់្អតលិិជន។ 

សាថ នភាពទីផ្ារហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាមានលរខណៈចស់្ទុ ំ ដែលអនរវនិិនយារលមីៗ ក្តូវដតមាននែើមទុនយា៉ា ង្រ រង្មា ំ នែើមប ី
ចូ្លរមួក្ររតួក្រដជង្រនុង្ទីផ្ារននឹះបាន។  
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្-ដផ្នក្តរអនារ   

 
 
 
 
 
 
 

របាយារណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ ជារដ់ស្ាង្ ក្តរពោររណ៍របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

  ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ 

  លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល 

ត្ទពយស្កម្ម       

សាច្ក់្បាររ់នុង្នែ ៩៥.០៨៣ ៨៩.៤៨៣  ១១៧.៥២១  ១៥៨.៧៧០  ២៥៣.៥២៤  ៣០៧.៤៥២  
ក្បាររ់នញ្ញ ើ នងិ្ក្តរដ្ឋរក់្បារន់ៅធនាគ្មររណ្តា ល ១២៦.២៣៤  ៣១៩.៣៣៤  ៤៣៦.៤៧១  ៦០៥.៥៦៨  ៨២៣.៥៦០  ១.១៤០.១៨០  
ក្បាររ់នញ្ញ ើ នងិ្ក្តរដ្ឋរក់្បារន់ៅធនាគ្មរ ២៦៨.៨៧៥  ២៨០.៤៨១  ៣៧៥.៦៦៣  ៤៩២.៣៤៣  ៦២០.៣៦០  ៨៣៥.៥៧២  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញ វតថុវាស់្ដវង្តាមតនមៃស្មក្ស្ររនុង្
លទធផ្លលមអតិនផ្សង្ៗ ៦១  ១៤៤  ១៤៤  ១៤៤  ១៤៤  ១៤៥  
ឥណទាន នងិ្រុនរក្រទានវាស់្ដវង្តាមនលៃនែើមែរ
រលំស់្ ៤.១៣៤.៩១៣  ៥.៥៨៩.៩៦០  ៧.៥៧០.៤៩៩  ១០.២៤១.១៨១  ១៣.៨៣៦.៨៧៣  ១៨.៦៧៧.៦០៩  
ក្បារត់មកល់តាមច្ារន់ៅធនាគ្មររណ្តា ល ២១៩.៦៥៤  ៣៣៧.៤៤៤  ៤៧៨.៣៧៤  ៦៤៩.៦៨៧  ៩២៧.០៩៧  ១.២៨៣.០៣៩  
ក្ទពយស្មបតាិ និង្ររកិ្តខ រ ៦.៤០៩  ៩.៨៣៥  ១៤.៧២០  ១៤.៧២៥  ១៥.៤១០  ១៥.៤៥៧  
ក្ទពយស្រមមដែលមានសិ្ទធិនក្រើក្បាស់្ ២៧.៧៣១  ៣២.៤៥៨  ៣៥.៤៨៥  ៣៦.៤៦៣  ៣៨.១៩២  ៤២.៩៧៥  
ក្ទពយស្រមមអររូ ី ១០.៦០២  ១៣.៥៩៣  ១១.៦៤៩  ១១.០២៩  ១០.៧៤៨  ១០.៣៥៧  
ពនធពនោរក្ទពយស្រមម ២៦.២២៦  ៣០.១៣៩  ៣០.២៨០  ៣២.០២៣  ៣៤.៦០៨  ៣៦.៤៤៧  
ក្ទពយស្រមមនផ្សង្ៗ ១៩.២៧៤  ១៦.៧៨០  ១៨.៣០០  ២២.៦៥៨  ២៩.៦៩៤  ៣៥.០៧៨  
ក្ទពយស្រមមស្ររុ ៤.៩៣៥.០៦១  ៦.៧១៩.៦៥១  ៩.០៨៩.១០៥  ១២.២៦៤.៥៩១  ១៦.៥៩០.២១១  ២២.៣៨៤.៣១០         

េំណុល និងម្លូធ្ន       

រំណុល       

ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្ធនាគ្មរ នងិ្ក្ររឹះសាថ នហរិញ្ញ វតថុនផ្សង្ៗ ១៩៥.៥៧០  ២៥៩.៥៣៦  ៣៦៤.៦៧៨  ៥១១.២៨១  ៧១៥.៣៧២  ៩៩៩.០០០  
ក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្អតលិិជន ២.១៧៥.២៤២  ៣.៤៦០.៨០៧  ៤.៨៦២.៨៣១  ៦.៨១៧.៧១៧  ៩.៥៣៩.១៨១  ១៣.៣២១.២៤៩  
ក្បាររ់មច ី ១.១៥២.១១៣  ១.៣២៧.៤៩៩  ១.៧៥៥.២១៤  ២.២៧៥.៧០៥  ២.៩៦២.០៦០  ៣.៦៧៤.៥០៩  
អនុរណុំល ២៥២.៦០០  ២៥៩.៦៩៥  ២៣៩.៩១៣  ១៨៣.៨៨៣  ១២៩.៦៥០  ៩៣.៨៤៦  
មូលរក្តរណុំល ៨១.៧៤១  - - - - - 
រំណុលភតិស្នោ ២៥.២២៨  ៣០.៧៦៧  ៣៤.៨០៨  ៣៦.៨៣៦  ៣៩.២១៤  ៤៤.៥៧៥  
រំណុលពនធនលើក្បារច់្ណូំលរនុង្ក្គ្ម ៥៤.៧៦៥  ៥៨.២៨២  ៧៩.៦៣៤  ១១០.១៩៤  ១៤៨.៣៨៤  ២០២.៣០៨  
អតថក្រនយាជនរ៍ុរគលិរ ២.៤៤៩  ៣.២០៧  ៣.៥២៨  ៣.៨៨០  ៤.២៦៨  ៤.៦៩៥  
រំណុលនផ្សង្ៗ ៤០.១៧១  ៦១.២៩១  ៦៩.៥៦០  ៨០.២០៦  ១០០.៦០០  ១២៩.២៧៤  
រំណុលស្ររុ ៣.៩៧៩.៨៧៩  ៥.៤៦១.០៨៤  ៧.៤១០.១៦៧  ១០.០១៩.៧០១  ១៣.៦៣៨.៧២៩  ១៨.៤៦៩.៤៥៧         

មូលធន       

នែើមទុន ២២៤.៣៧៧  ២៦៥.៤៧៧  ៣០៦.៦៣៧  ៣៤៧.៨៥៧  ៣៤៧.៨៥៧  ៣៤៧.៨៥៧  
ក្បារច់្ំនណញររាទុរ ៣៥០.៣៨៩  ៦០៩.៦៨២  ៩៨៨.៨៩៣  ១.៥១៣.៦២៥  ២.២២០.២១៧  ៣.១៨៣.៥៨៨  
ទុនរក្មុង្ទូនៅ ៣៨០.៤១៥  ៣៨៣.៤០៨  ៣៨៣.៤០៨  ៣៨៣.៤០៨  ៣៨៣.៤០៨  ៣៨៣.៤០៨  
ទុនរក្មុង្តាមច្ារ ់ - - - - - - 
មូលធនស្ររុ ៩៥៥.១៨២  ១.២៥៨.៥៦៧  ១.៦៧៨.៩៣៩  ២.២៤៤.៨៩០  ២.៩៥១.៤៨២  ៣.៩១៤.៨៥៣  

       

រំណុល និង្មូលធនស្ររុ ៤.៩៣៥.០៦១  ៦.៧១៩.៦៥១  ៩.០៨៩.១០៥  ១២.២៦៤.៥៩១  ១៦.៥៩០.២១១  ២២.៣៨៤.៣១០  
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របាយារណ៍ចំបណញ-ខាត្  
និងលទធផលលម្អតិ្បផសងៗ 

ជាក់ខស្េង ារពាករណ៍របាយារណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ

  ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ 
   លាននរៀល  លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល លាននរៀល 
ច្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៧១៤.១១៨  ៩៥២.០៦៦  ១.២៦៤.១៤៦  ១.៧១១.៤២៨  ២.២៩៦.៦៨៨  ៣.០៧០.៦៩៩  
ច្ំណ្តយក្តរក្បារ ់  (២៥០.៣៨២)  (៣៣៦.១៦០) (៤៤០.០៤៣) (៥៩៥.៧៩៩) (៧៩៥.២៩៧) (១.០៥២.៤៦២) 
ច្ំណូលក្តរក្បារសុ់្ទធ ៤៦៣.៧៣៧  ៦១៥.៩០៦  ៨២៤.១០៣  ១.១១៥.៦២៩  ១.៥០១.៣៩១  ២.០១៨.២៣៧  
ច្ំណូលរនក្មនជើង្សា ២២.៨៥០  ២៨.១៦២  ២៩.៦៦៦  ៣០.៩២៦  ៣២.២៤៨  ៣៣.៦៣៤  
ច្ំណ្តយរនក្មនជើង្សា  (៥៦៥)  (៤.៣៤៩)  (៥.៦៤១)  (៧.៣៣២)  (៩.៨៩៧)  (១៣.៥០៩) 
ច្ំណូលរនក្មនជើង្សាសុ្ទធ ២២.២៨៦  ២៣.៨១៤  ២៤.០២៤  ២៣.៥៩៤  ២២.៣៥១  ២០.១២៥  
ច្ំណូលក្រតិរតាិក្តរនផ្សង្ៗ ១.៩៧៨  ៣.៨៦៣  ៨.៣៨៩  ៨.១១៨  ៨.៤៩១  ៩.៣៤១  
(ខាត)/ច្ំនណញនផ្សង្ៗ - សុ្ទធ ១.២០៧  ១.៤១៦  ១.៨៦៣  ៦២១  ៧៤៣  ៩០១  
ច្ំណូលក្រតិរតាិក្តរស្ររុ ៣.១៨៥  ៥.២៧៩  ១០.២៥២  ៨.៧៣៩  ៩.២៣៤  ១០.២៤២  
ខាតពកី្តរលយចុ្ឹះតនមៃឥណទាន  (២៣.៦៤៦)  (៥៨.១៨០)  (៧៩.៦៤៩)  (១០៨.៦៣៤)  (១៥១.៥៦៨)  (២០៧.១៤៨) 
ច្ំណូលក្រតិរតាកិ្តរនផ្សង្ៗសុ្ទធ  (២០.៤៦១)  (៥២.៩០១)  (៦៩.៣៩៧)  (៩៩.៨៩៥) (១៤២.៣៣៤) (១៩៦.៩០៦) 
ច្ំណ្តយរុរគលិរ (១៣២.៧៧២) (១៦៩.៧៨៩) (២១២.៨២) (២៦៨.៣៧៦) (៣៤១.៦៦៩) (៤៣៨.៥៣៧) 
ច្ំណ្តយរលំស់្ក្ទពយស្មបតា ិនងិ្ររកិ្តខ រ 
និង្ក្ទពយស្រមមអររូ ី

(១២.១៧៨) (១៥.៦៤៤) (១៩.៦៩៤) (១៩.៨៣៩) (២១.៦៦៧) (២៣.៧៥២) 

ច្ំណ្តយក្រតរិតាកិ្តរនផ្សង្ៗ (៤៤.០៧៧) (៥៤.៤៧០) (៧១.៦០៥) (៩៤.៣៧៨) (១៣៣.៧២៧) (១៧៣.៤៤៦) 
ច្ំនណញមុនពនធនលើក្បារច់្ំណូល ២៧៦.៥៣៥  ៣៤៦.៩១៧  ៤៧៤.៦០៨  ៦៥៦.៧៣៥  ៨៨៤.៣៤៥  ១.២០៥.៧២១  
ច្ំណ្តយពនធនលើក្បារច់្ណូំល (៥៤.២១១) ៦៩.៣៨៣) (៩៥.៣៩៦) (១៣២.០០៤) (១៧៧.៧៥៣) (២៤២.៣៥០) 
ច្ំនណញរនុង្ឆ្ន  ំ ២២២.៣២៤  ២៧៧.៥៣៣  ៣៧៩.២១២  ៥២៤.៧៣១  ៧០៦.៥៩២  ៩៦៣.៣៧១  
លទធផ្លលមអតិនផ្សង្ៗ - - - - - - 
េទង្ដ់ែលមនិក្តវូបានចតថ់ាន រន់ ើង្វញិ 
រនុង្ច្ំនណញ-ខាត 

- - - - - - 

លនមអៀង្ពកី្តររាូរររូយិរណ័ណ  - - - - - - 
លទធផ្លលមអតិនផ្សង្ៗស្ក្មារឆ់្ន កំ្តតរ់ង្
ពនធរចួ្ 

- - - - - - 

លទធផ្លលមអតិស្ររុរនុង្ឆ្ន  ំ ២២២.៣២៤  ២៧៧.៥៣៣  ៣៧៩.២១២  ៥២៤.៧៣១  ៧០៦.៥៩២  ៩៦៣.៣៧១  
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ជ-រតាា ហានិភយ័ 
 ១-ក្តរវភិារ 

លវីតបតិដតក្រនភទ និង្រក្មតិននហានភិយ័ដែលសាថ រន័មយួអាច្ក្រឈមអាក្ស័្យនរង្រតាា នផ្សង្ៗជានក្ច្ើន ែូច្ជា 

ទំហំននក្រតិរតាិក្តរ ភាពស្មុរសាម ញននស្រមមភាពអាជីវរមម និង្ច្នំួនហានិភយ័ជានែើម អិលអូអិលសីុ្នជឿជារថ់ា 

ហានិភយ័ជាទូនៅ ដែលេៃួនអាច្នរង្ក្រឈមជាក្រច ំរមួមានែូច្ខាង្នក្ក្តម៖ 

ហានិភយ័ឥណទាន រឺជាក្តរខាតរង្ដ់ផ្នរហិរញ្ញ វតថុនៅនពលដែលអតិលជិនេរខានរនុង្ក្តររំនពញក្តតពវរិច្ចស្ង្ 
តាមរិច្ចស្នោឥណទាន។ ស្រមមភាពរនង្កើតក្បារច់្ណូំលសំ្ខានរ់រស់្អិលអូអលិសីុ្រឺក្តរផ្ាល់ក្បាររ់មចែីល់ 

អតិលិជន ែូនច្នឹះហានភិយ័ឥណទានរឺជាហានភិយ័ច្មបង្។ អិលអូអិលសីុ្ពិចរណ្តនលើក្ររធ់ាតុទាងំ្អស់្ដែល 

ពារព់ន័ធនរង្ហានិភយ័ឥណទានែូច្ជា ហានភិយ័ផ្លរក័្តឥណទានតាមផ្លិតផ្ល តាមរនរៀររនុង្ក្តររង្ស់្ង្ 
តាមររូិយរណ័ណ  តាមទំហំឥណទាន តាមក្រនភទក្ទពយដ្ឋរធ់ានា តាមរយៈនពលរមច ីតាមឆ្ន ទំមាៃ រទុ់ន តាមវរគនន 
រមច ីតាមវស័ិ្យ តាមរមចកី្តតួគ្មន ជាមយួអិលអូអិលសីុ្ តាមរមចកី្តួតគ្មន ជាមយួសាថ រន័នផ្សង្មុននពលទមាៃ រទុ់ន។ 

ហានិភយ័ទផី្ារ រឺជាហានភិយ័ដែលតនមៃននតារង្តុលយក្តរននក្ររឹះសាថ នមយួទទួលផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិជមាន នដ្ឋយ 

សារដតរដក្មរក្មួលអក្តា ឬតនមៃនៅនលើទីផ្ារ ែូច្ជាអក្តាក្តរក្បារ ់ អក្តារាូរររូិយរណ័ណ ររនទស្ និង្តនមៃទនំញិ 

ដែលនធវើឱ្យខាតរង្ែ់ល់ក្បារច់្ំនណញ នងិ្នែើមទុន។  

ហានិភយ័សាច្ក់្បារង់្ហយក្ស្លួ រឺជាក្តរខាតរង្រ់រស់្ក្ររឹះសាថ នដែលនរើតន ើង្ពីក្តរេរខានរនុង្ក្តររំនពញ 

ក្តតពវរិច្ច ឬផ្ាល់លវកិ្តនែើមបរីនង្កើនក្ទពយស្រមមនដ្ឋយមនិរិតពីក្តរច្ំណ្តយ ឬក្តរខាតរង្ដ់ែលមនិអាច្ទទួលយរ 
បាន។  

ហានិភយ័ក្រតិរតាិក្តរ រឺជាហានិភយ័ននក្តរខាតរង្ដ់ែលរណ្តា លមរពីមនុស្ស ក្រពន័ធក្តួតពិនតិយនផ្ទរនុង្មនិបាន 
ក្ររក់្គ្មន ់នងិ្/ឬរតាា ខាង្នក្ៅែូច្ជានក្គ្មឹះធមមជាតិ។  

ហានិភយ័ននក្តរក្រតិរតាិតាម រឺជាហានិភយ័រណ្តា លមរពីក្តរផ្លៃ ស់្រាូរ ឬក្តរនលមើស្ ឬមនិអនុនលាមតាមច្ារ ់
រទរញ្ញតា ិ នគ្មលននយាបាយ និង្ស្ាង្ដ់្ឋរវជិាជ ជីវៈ (រទរញ្ញតាិ មាច ស់្រមច ីនិង្/ឬរញ្ញតាិនផ្ទរនុង្) ដែលអាច្នាឱំ្យខាត 
រង្ែ់ល់អិលអអូិលសីុ្។  

ហានិភយ័ររសិាថ ន សំ្នៅែល់ហានិភយ័ននស្រមមភាពអាជីវរមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ពារព់ន័ធនរង្ទីតាងំ្ភមូសិាស្តស្ា 
រែូវក្តល/អាក្តស្ធាតុ លរខណៈក្រជាសាស្តស្ា (ជមៃនឺិង្ក្តរសាៃ រ ់ រលំាស់្ទីននក្រជាជន ្នទៈររស់្អាជ្ាធររនុង្ 
តំរនរ់នុង្ក្តរជួយ គ្មកំ្ទ អំនពើពុររលួយ វរិតាិននយាបាយ ជានែើម)។  

ហានិភយ័នររ ាិ៍ន ម្ ឹះ សំ្នៅនៅនលើស្ក្តា នុពលននក្តរផ្សពវផ្ាយអវជិជមាន ក្តរយល់នឃើញជាសាធារណៈ 
ឬក្ពរតាិក្តរណ៍ដែលមនិអាច្ក្ររក់្រង្បានដែលអាច្ជឹះឥទធិពលអាក្ររែ់ល់នររ ាិ៍ន ម្ ឹះររស់្អិលអូអិលសីុ្ នដ្ឋយ 

នហតុននឹះរ៉ាឹះពាល់ែល់ក្បារច់្ណូំលររស់្អិលអូអិលសីុ្។ 
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ហានិភយ័នែើមទុន រជឺាហានិភយ័ដែលអិលអូអិលសីុ្មនិមានធនធាននែើមទុនក្ររក់្គ្មន ់ នែើមបរីំនពញតាមតក្មវូ 
ក្តររទរញ្ញតាអិរបររមា រនុង្ក្តរគ្មកំ្ទែល់ក្តរផ្ាល់ច្ំណ្តតថ់ាន រឥ់ណទាន និង្គ្មកំ្ទរំនណើ ន និង្ជនក្មើស្ 

យុទធសាស្តស្ាអាជីវរមមររស់្ក្រមុហ ុន។ យុទធសាស្តស្ាររស់្អិលអូអិលសីុ្រឺររាឱ្យបាននូវមូលដ្ឋា ននែើមទុនែរ៏ រង្មា ំ

នែើមបរីរាទំនុរច្ិតាទីផ្ារ និង្ររាក្តរអភវិឌឍអាជីវរមមឱ្យក្តនដ់តររីច្នក្មើនដលមនទៀត។ និយត័ររច្មបង្ររស់្ 

អិលអូអិលសីុ្រធឺនាគ្មរជាតិននរមពុជា ដែលជាអនររណំត ់ និង្ក្តួតពនិិតយតក្មូវក្តរនែើមទុនស្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ 

ទាងំ្មូល។ 

 ២-ទស្សនៈអនរក្ររក់្រង្ នងិ្វធិានក្តរទរស់ាក ត ់

អិលអូអិលសីុ្នរាជ្ាច្ិតារនុង្ក្តរក្តតរ់នថយហានិភយ័ែូច្មាននរៀរររខ់ាង្នលើ មរក្តរមរក្មតិមយួដែលអាច្ទទលួ 

យរបាន នដ្ឋយអនុវតាតាមែំណ្តរក់្តលចបំាច្ន់នក្រសិ្ទធភាពននក្តរក្តួតពិនិតយនផ្ទរនុង្ និង្ក្តរអនុវតាែល៏អក្រនស្ើរ 
ននអភបិាលរចិ្ចលអ។  

ទស្សនររស់្អិលអូអិលសីុ្ច្ំនពាឹះអភបិាលរិច្ចរឺដផ្អរនលើជំននឿថា មានក្តរទំនារទ់ំនង្គ្មន រវាង្អភបិាលរចិ្ចដែល 

មានរុណភាពេពស់្ជាមយួនរង្ក្តររនង្កើតតនមៃរយៈនពលដវង្ជាមយួភារីពារព់ន័ធ។ នែើមបសី្នក្មច្បានតាមនគ្មលនៅ 

ររស់្ក្រុមហ ុន អិលអូអិលសីុ្នរាជ្ាច្ិតាេពស់្រំផុ្តរនុង្ក្តរអនុវតាអភបិាលរិច្ចលអ និង្ពោយាមនលើររមពស់្វរបធម ៌
ដែលឱ្យតនមៃ នងិ្នលើរទររច្ិតាច្ំនពាឹះក្តរអនុវតាស្ាង្ដ់្ឋរក្រមសី្លធម ៌សុ្ច្រតិភាពរុរគលនិង្ក្រុមហ ុនទាងំ្មូល នងិ្ 
ក្តរនគ្មរពគ្មន នៅវញិនៅមរ។  
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រ-លទធផ្លក្រតិរតាិក្តរធុររិច្ច នដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័ម៌ានធុររចិ្ចតាមដផ្នរ 

 លទធផ្លស្នក្មច្បានសំ្ខាន់ៗ ដផ្នក្តរ លទធផ្លស្នក្មច្បាន 
ដផ្នរនស្វាឥណទាន 
ច្ំនួនអតិលិជននស្វាឥណទាន  ៣៤៩.១៣៥   ៣១៨.៣៥៤  
ឥណទាននៅរនុង្នែអតិលិជន (លាននរៀល)  ៤.៩២០.២៦៥   ៤.២២១.៨០៨  
ដផ្នរនស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ
ច្ំនួនអតិលិជនក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ  ៦២១.៧២៥   ៤៦២.១២៥  
ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ(លាននរៀល)  ៣.៣១៧.៥៣២   ២.៣៧០.៨១២  
ដផ្នរក្រតិរតាិក្តរសំ្ខានន់ផ្សង្ៗនទៀត 
ច្ំនួនក្តរយិាល័យ  ៨១   ៨១  
ច្ំនួនរុរគលិរ  ៣.៣២៦   ៣.២៩៧  

 
េ-រច្នាស្មពន័ធច្ំណូល   

ល.រ ក្រភពច្ំណូល 
ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ច្ំនួនទររក្បារ់ 
(លាននរៀល) 

ភាររយ 
ច្ំនួនទររក្បារ់ 
(លាននរៀល) 

ភាររយ 

១ ច្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៧១៤.១១៨ ៩៦,៦៤% ៦៦៥.៦១៨ ៩៦,៥២% 
២ ច្ំណូលនផ្សង្ៗ ២៤.៨២៨ ៣,៣៦% ២៤.០០២ ៣,៤៨% 

ច្ំណូលស្ររុ ៧៣៨.៩៤៦ ១០០% ៦៨៩.៦២០ ១០០% 

 

ខផនកទី ២៖ ពត័្៌មានអំពលីទធផលត្េត្ិេត្េិារធ្ុរកិចច 
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រ-អង្គក្តរនលេ 
 

ខផនកទី ៣៖ ពត័្៌មានអំពអីភិបាលកចិចសាជីវកម្ម 
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េ-ក្រមុក្រររាភបិាល   

 ស្មាស្ភាពក្រមុក្រររាភបិាល 

ល.រ ន ម្ ឹះអភបិាល តំដណង្ 
ក្តលររនិច្េទ 

ក្តៃ យជាអភបិាល 
ក្តលររនិច្េទ 
រញ្ចរអ់ាណតា ិ

១ នលារ ក្រ នីលី នែ ហសុលីវា៉ា  ក្រធានក្រុមក្រររាភបិាល ១៥ តុលា ២០១៥ មនិរំណត់ 
២ នលារ េនរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្        អភបិាល ១២ រុមាៈ ២០១៨ មនិរំណត់ 
៣ នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  អភបិាល ០២ ររកដ្ឋ ២០១៨ មនិរំណត់ 
៤ នលារ អីុនក្ដ្ឋជីត វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណ្ត អភបិាលឯររជយ ០១ មររ ២០១៥ ០១ មររ ២០២៤ 
៥ នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន អភបិាលឯររជយ ០១ រុមាៈ ២០១៣ ០១ រុមាៈ ២០២៥* 

 

ន ម្ ឹះនលខាធិក្តរររស់្ររុគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត៖ អនរក្សី្ នេង្ ណ្តវ ី។ 

*អិលអូអិលសីុ្ទទួលបានក្តរអនុម័តពីនិយត័ររមូលរក្តននរមពុជា រនុ ង្ក្តររនាអាណតាររស់្នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន ជាអភិបាលឯររជយ 
ស្ក្មាររ់យៈនពលមយួអាណតារដនថមនទៀត (៣ឆ្ន )ំ រហូតែល់នលៃទី០១ ដេរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២៥។ 

រ-រុរគលិរជានេ់ពស់្ 

ស្មាស្ភាពរុរគលិរជានេ់ពស់្ 
 

ល.រ ន ម្ ឹះ នភទ តំដណង្ 
១ នលារ សុ្េ នវឿន ក្រុស្ ក្រធាននាយរក្រតិរតាិ 
២ នលារ សុ្េ សុ្ផ្ល ក្រុស្ អនុក្រធាននាយរក្រតិរតាិ/ក្រធាននាយរហិរញ្ញ វតថុ 
៣ នលារ Romesh Perera ក្រុស្ ក្រធាននាយររណ្តា ញដច្រចយ 
៤ នលារ Duleep Liyanage ក្រុស្ ក្រធាននាយររនច្ចរវជិាជ ពត័ម៌ាន 
៥ នលារក្សី្ ្ង្ រញ្ជញ  ក្សី្ ក្រធាននាយិក្តឌីជីលល នស្វាហិរញ្ញ វតថុ និង្ក្បាររ់នញ្ញ ើស្នស ំ
៦ នលារក្សី្ ស្វឺយ សុ្ឌីណ្ត ក្សី្ ក្រធាននាយិក្តក្ររក់្រង្ហានិភយ័ 
៧ នលារក្សី្ ន ង្ ថាវ ី ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នធនធានមនុស្ស 
៨ នលារក្សី្ ដរវ តារទី ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នហិរញ្ញ វតថុ 
៩ នលារក្សី្ ក្ទី សូ្ឡា ក្សី្ នាយិក្តនាយរដ្ឋា នរតនាគ្មរ 
១០ នលារ នតង្ ភាព ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្ 
១១ នលារក្សី្ សីុ្វ រូផ្ល ក្សី្ នាយរនាយរដ្ឋា នរែាបាល និង្ធុររិច្ច 
១២ នលារ នុត នលង្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នអាជីវរមម 
១៣ នលារ មុត ពិសី្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នឥណទាន 
១៤ នលារ បាន ផ្លន ង្ ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នក្រតិរតាិតាម 
១៥ នលារ រ ុន ដរលឡា ក្រុស្ នាយរនាយរដ្ឋា នរនច្ចរវជិាជ ពត័ម៌ាន 
១៦

៧ 

នលារក្សី្ នេង្ ណ្តវ ី ក្សី្ នលខាធិក្តរកិ្តក្រុមហ ុន 
 

ស្មាគ ល់៖ ពត័ម៌ានលមអតិពារព់ន័ធអភបិាលរចិ្ចសាជីវរមមមានភាជ រជ់ាឧរស្មពន័ធ។ 
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រ-  ពត័ម៌ានអំពមីូលរក្ត 
១-ពត័ម៌ានអំពីមូលរក្តរមមសិ្ទធិ 

 រិតក្តរមក្តរយិររនិច្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ក្ររឹះសាថ នពុំមាននបាឹះផ្ាយមូលរក្តរមមសិ្ទធិនទ។  

២-ពត័ម៌ានអពំីមូលរក្តរំណុល 

ពត័៌មាន 

ស្ញ្ជញ រណ័ណ អិលអូអិលសីុ្ 
ដែលមានក្តរក្តរពារហានិភ័យអក្តា 
រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ១ 

(FX-Indexed Bond) 

ស្ញ្ជញ រណ័ណ អិលអូអិលសីុ្ 
ដែលមនិមានក្តរក្តរពារហានិភយ័អក្តា 

រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ២ 
(Plain Bond) 

ក្រនភទមូលរក្តរំណុល 
ស្ញ្ជញ រណ័ណ អិលអូអិលសីុ្ ដែលមាន 
ក្តរក្តរពារហានិភយ័អក្តារាូរក្បារ ់

ស្ញ្ជញ រណ័ណ អិលអូអិលសីុ្ ដែលមនិមាន 
ក្តរក្តរពារហានិភយ័អក្តារាូរក្បារ ់

និមតិាស្ញ្ជញ មូលរក្តរំណុល LOLC២២A LOLC២២B 
ក្តលររនិច្េទននក្តរនបាឹះផ្ាយ នលៃទី២៦ ដេនមសា ឆ្ន  ំ២០១៩ នលៃទី២៦ ដេនមសា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
តនមៃស្ររុននមូលរក្តរំណុល ៥៣.៦០០.០០០.០០០ នរៀល ២៦.៤០០.០០០.០០០ នរៀល 
តនមៃស្ររុននមូលរក្តរំណុលដែលរំពុង្
ច្រច្រ 

៥៣.៦០០.០០០.០០០ នរៀល ២៦.៤០០.០០០.០០០ នរៀល 

ឥណក្រតិទាន ២៦ នមសា ២០២២ ២៦ នមសា ២០២២ 
ក្តលវភិារទូទាតរូ់រ៉ាុង្ ២៦ នមសា និង្ ២៦ តុលា ២៦ នមសា និង្ ២៦ តុលា 
អក្តារូរ៉ាុង្ (%) ៨.០០% រនុង្មយួឆ្ន  ំ ៩.០០% រនុង្មយួឆ្ន  ំ
តនមៃស្ររុននក្តរទូទាតរូ់រ៉ាុង្ ៦.៥៤១.០៣៧.៩៨៣ នរៀល ៣.៥៧៣.៧៦៤.៣៨២ នរៀល 
ច្ំណ្តតថ់ាន រល់ទធភាពស្ង្ )ក្រសិ្នមាន (  គ្មម ន គ្មម ន 

 
 ៣-ពត័ម៌ានអំពមីូលរក្តនផ្សង្នទៀត 
 គ្មម ន 
  

េ-នលៃ នងិ្ររមិាណជួញែូរមលូរក្ត 

រិតក្តរមក្តរយិររនិច្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ពុំមានក្តរជួញែូរនលើមូលរក្តរណុំលររស់្អិលអូអិលសីុ្នទ នដ្ឋយនលៃនៅនលរ 
រឺ ១០០.០០០ នរៀល រនុង្មយួមូលរក្តរណុំល។  

រ-ភារហ ុនរិដែលក្តនក់្តរភ់ារហ ុនមានសិ្ទធិនបាឹះនឆ្ន តច្ំនួននក្ច្ើននលើស្លរ ់(ចរព់ ី៣០% ន ើង្នៅ) 

ល.រ ន ម្ ឹះ ស្ញ្ជជ តិ ច្ំនួនមូលរក្ត ភាររយ 
១ LOLC Asia Private Limited សិ្ង្ារុរ ី ២.១៧៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

ស្ររុ ២.១៧៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

 

 

ខផនកទី ៤៖ ព័ត្៌មានអពំាីរជួញដូរម្លូេត្ត្ នងិភាគ្ហ ុនិករេស្េ់ុគ្គលចុុះេញ្ជលីក់ម្លូេត្ត្ 
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ឃ-ភារហ ុនិរដែលក្តនក់្តរភ់ារហ ុនមានសិ្ទធិនបាឹះនឆ្ន តច្ំនួននក្ច្ើន (ចរព់ី ៥% ែល់តិច្ជាង្ ៣០%) 

ល.រ ន ម្ ឹះ ស្ញ្ជជ តិ ច្ំនួនមូលរក្ត ភាររយ 
១ គ្មម ន គ្មម ន គ្មម ន គ្មម ន 

ស្ររុ គ្មម ន គ្មម ន 

ង្-ពត័ម៌ានអំពីក្តរដរង្ដច្រភារលាភរនុង្រយៈនពល ៣ (រី) ឆ្ន ចុំ្ង្នក្ក្តយ (ររណីចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តរមមសិ្ទធិ) 

រិតក្តរមក្តរយិររនិច្េទរបាយក្តរណ៍ននឹះ ក្ររឹះសាថ នពុំមាននបាឹះផ្ាយមូលរក្តរមមសិ្ទធិនទ។ 

ពិពណ៌នាលមអតិអំពីក្តរ 
ដរង្ដច្រភារលាភ 

២០២១ ២០២០ ២០១៩ 

ច្ំនណញសុ្ទធ - - - 
ភារលាភជាសាច្ក់្បារស់្ររុ - - - 
ភារលាភជាមូលរក្តរមមសិ្ទធិស្ររុ - - - 
ភារលាភនផ្សង្នទៀត - - - 
អនុបាតននក្តរដរង្ដច្រភារលាភ (%) - - - 
ទិននផ្លភារលាភ (%) - - - 
ភារលាភរនុង្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធ ិ - - - 
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នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្ននក្ររឹះសាថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ នធវើក្តរក្តួតពិនិតយជានទៀង្ 
ទាតន់លើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមមររស់្ក្ររឹះសាថ ន នែើមបធីានាថា៖ 

▪ ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុ និង្ក្រតិរតាកិ្តររឺក្តរមក្តូវ និង្អាច្នជឿទុរចិ្តាបាន 
▪ ហានិភយ័ររស់្ក្រុមហ ុនក្តូវបានរតស់្មាគ ល់ នងិ្ក្តតរ់នថយ 
▪ នគ្មលននយាបាយ នីតិវធិីនផ្ទរនុង្ ច្ារ ់នងិ្រទរញ្ញតិានានា ក្តូវបានអនុវតាតាម 
▪ ក្តរនក្រើក្បាស់្ធនធានមានក្រសិ្ទធភាព និង្មានលរខណៈស្នសសំំ្នច្ 
▪ ក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុង្ នងិ្ក្រពន័ធក្ររក់្រង្ហានិភយ័មានភាពរ រង្មា ំ 
▪ នគ្មលនៅររស់្ក្រុមហ ុនស្នក្មច្បានលអក្រររនដ្ឋយក្រសិ្ទធភាព។  

នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្មានរុរគលិរដែលមានរទពិនសាធនច៍្ំននួ ៣៨នារ ់ដែលែររនានំដ្ឋយនាយរនាយរដ្ឋា ន 
ស្វនរមមនផ្ទរនុង្។ របាយក្តរណ៍ក្តូវបានរញ្ជូ ន នដ្ឋយផ្លទ ល់នៅក្រធានរណៈរមាម ធិក្តរស្វនរមម ននក្រុមក្រររាភបិាល
ររស់្អិលអូអិលសីុ្។ ជានរៀង្រល់ក្តីមាស្ នាយរនាយរដ្ឋា នស្វរមមនផ្ទរនុង្នរៀរច្ំរបាយក្តរណ៍ស្ក្មាររ់ណៈរមាម ធិក្តរ 
ស្វនរមមក្រមុក្រររាភបិាល ដែលក្តូវបានពិភារានៅរិច្ចក្រជុំរណៈរមាម ធិក្តរ។  

វសិាលភាពស្វនរមម 
វសិាលភាពស្វនរមមររស់្នាយរដ្ឋា នស្នវរមមនផ្ទរនុង្ មានែូច្ខាង្នក្ក្តម៖ 

▪ វាយតនមៃនលើក្រពន័ធក្តួតពិនិតយនផ្ទរនុង្នែើមបធីានាក្រសិ្ទធភាព និង្ក្រសិ្ទធផ្លននក្រតិរតាិក្តរ 
▪ វាយតនមៃនលើក្រសិ្ទធភាពននែំនណើ រក្តរក្ររក់្រង្ហានិភយ័ 
▪ ក្តួតពិនតិយ និង្វាយតនមៃនែើមបធីានាថាក្ទពយស្មបតាិររស់្ក្រុមហ ុនក្តូវបានក្តរពារ និង្នក្រើក្បាស់្រនុង្នគ្មល 

រំណង្ក្តរមក្តូវ  
▪ ជក្មុញនលើក្តរអនុនលាមច្ារ ់និង្រទរញ្ញតាិនផ្សង្ៗដែលបានតក្មូវ  
▪ ក្តួតពិនតិយ នធវើនតស្ា និង្វាយតនមៃនលើក្រសិ្ទធភាពននក្តរនក្រើក្បាស់្ធនធាន 
▪ ក្តួតពិនតិយ នងិ្វាយតនមៃភាពក្ររក់្គ្មន ់និង្ក្រសិ្ទធភាពននក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុង្ នងិ្ 
▪ វាយតនមៃនលើលទធផ្លស្នក្មច្បានររស់្ក្រុមហ ុន។  

ខផនកទី ៥៖ របាយារណ៍ស្វនកម្មរេស្ស់្វនករនផៃកនងុបលើារត្ត្តួ្ពិនិត្យនផៃកនងុ 
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ស្រមមភាពពិនក្គ្មឹះនយារល់ 

ស្វនររនផ្ទរនុង្មានច្ំនណឹះែរង្ក្ររក់្គ្មនន់ៅនលើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ មានច្ំនណឹះែរង្ចបំាច្ន់ៅនលើ 
ក្រពន័ធក្តួតពនិិតយនផ្ទរនុង្ និង្មានជំនាញនិង្រទពិនសាធនក៍្ររក់្គ្មនរ់នុង្ក្តរផ្ាល់នូវរុណតនមៃស្ក្មារក់្រុមហ ុន តាមរយៈ 
ក្តរផ្ាល់នូវក្តរក្រររានយារល់ និង្អនុសាស្ន ៍ នែើមបពីក្ង្រង្រុណភាពននក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុង្ នងិ្ផ្លិតភាពររស់្ 
ក្រុមហ ុន។ ស្វនររនផ្ទរនុង្ក្តូវបានរណាុ ឹះរណ្តា លជារនារនាទ រន់ែើមបអីភវិឌឍច្នំណឹះែរង្ និង្ជំនាញ។  

របាយក្តរណ៍ស្នង្ខរ ឆ្ន ២ំ០២១ 

ចរព់ីនលៃទី០១ ដេមររ រហូតែល់ នលៃទី៣១ ដេធនូ ២០២១ នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្ បាននធវើស្វនរមមច្ំននួ១៧០ 
នលើរ ដែលរនុង្ននាឹះបាននធវើស្វនរមមនៅក្តរយិាល័យរណ្តា លច្ំនួន២នលើរ និង្នៅតាមក្តរយិាល័យសាខាច្នំួន 
១៦៨នលើរ  នដ្ឋយបានររនឃើញររររំនហើញមយួច្ំនួននៅនលើដផ្នរក្រតិរតាិក្តរ ដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ ដផ្នរក្បាររ់នញ្ញ ើ ដផ្នរ    
រតនាគ្មរ ដផ្នរធនធានមនុស្ស ដផ្នរពត័ម៌ានវទិោ នងិ្ដផ្នររែាបាល ែូច្មានស្នង្ខរខាង្នក្ក្តម៖ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរក្រតិរតាកិ្តរ 

ររររំនហើញដផ្នរក្រតរិតាិក្តរ៖ រមួមានរង្វឹះខាតមយួច្នំួនែូច្ជា រង្វឹះខាតរនុង្ក្តររតក់្តាពត័ម៌ានមយួច្ំនួនរនុង្ឯរសារ 
រមច ី រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរចុ្ឹះក្តតួពិនិតយរមចនីក្ក្តយក្តរទមាៃ រទុ់នមនិបាននពញនលញ រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរក្រមូលពត័ម៌ានព ី
អតិលិជនស្ក្មារវ់ាយតនមៃរមច ី រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរនរៀរច្ំឯរសាររមចឱី្យបានក្តរមក្តូវ រង្វឹះខាតនលើក្តរយល់ែរង្ររស់្  
អតិលិជននៅនលើក្រនភទផ្លិតផ្លរមច ី រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរអនុមត័នលើទំហំរមចនីិង្រយៈនពលអនុនក្គ្មឹះមនិបានក្តរមក្តវូ 
ស្ក្មាររ់មចមីយួច្ំនួនតូច្ នងិ្រង្វឹះខាតឯរសារគ្មកំ្ទរនុង្ក្តរក្រមូលរមចមីយួច្ំននួតូច្។ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ និង្រតនាគ្មរ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ និង្រតនាគ្មរ៖ រមួមានក្តរច្ំណ្តយមយួច្ំនួនមនិក្តូវបានចតថ់ាន រឱ់្យបានក្តរមក្តូវ រង្វឹះ 
ខាតរនុង្ក្តរក្តតួពិនតិយនលើវរិកយរក័្ត យឺតយា៉ា វរនុង្ក្តរនធវើរច្ចុរបននភាពនលើសារនពើភណ័ឌ នៅរនុង្ក្រពន័ធ រង្វឹះខាតឯរសារ 
គ្មកំ្ទមយួច្ំនួនស្ក្មារក់្តររញ្ចូ លរណនី រង្វឹះខាតមយួច្នំួនរនុង្ក្តរអនុវតាក្តរររស់ាច្ក់្បារ ់រង្វឹះខាតមយួច្ំននួរនុង្ 
ក្តររតក់្តាច្លនាសាច្ក់្បារន់ច្ញពី/ដ្ឋរចូ់្លទូសុ្វតថិភាពសាច្ក់្បារម់និបានក្តរមក្តូវ។  

ររររំនហើញនលើដផ្នរក្រពន័ធពត័ម៌ានវទិោ 

ររររំនហើញនលើដផ្នរពត័ម៌ានវទិោ៖ រមួមានរង្វឹះខាតមយួច្ំនួនរនុង្ក្តរក្តួតពិនិតយនលើក្តរភាជ រ ់ WiFi ររស់្ក្រុមហ ុន    
រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរនរៀរច្ំដេសរណ្តា ញឱ្យបានក្តរមក្តូវ និង្រង្វឹះខាតក្តរយល់ែរង្ររស់្រុរគលិរមយួច្ំននួនៅនលើតក្មូវក្តរ 
សុ្វតថិភាពពត័ម៌ានវទិោ។   

ររររំនហើញនលើដផ្នរធនធានមនុស្ស 

ររររំនហើញនលើដផ្នរធនធានមនុស្សរមួមាន៖ រង្វឹះខាតរនុង្ក្តរពក្ង្រង្ស្មតថភាពររុគលិរចូ្លលមី រង្វឹះខាតក្តរយល់ែរង្ 
ររស់្រុរគលិរមយួច្ំននួនលើក្រមសី្លធមរ៌រុគលិរ យឺតយា៉ា វរនុង្ែំនណើ រក្តរនធវើក្តតស្មាគ ល់រុរគលិរ និង្ក្តរយឺតយា៉ា វ 
រនុង្ក្តរក្រក្តស្ច្លនារុរគលិរនច្ញចូ្ល។  
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នស្ច្រាីស្និនដ្ឋា ន 

រញ្ជា ទាងំ្អស់្ដែលបាននលើរន ើង្ខាង្នលើមានលរខណៈតូច្តាច្ និង្មនិមានផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាអវជិជមាននៅនលើសាថ ន
ភាពហិរញ្ញ វតថុ និង្លទធផ្លររស់្ក្រុមហ ុនន ើយ។ រល់ររររំនហើញក្តូវបាននរៀរច្ំជារបាយក្តរណ៍ នែើមបកី្រររា នងិ្   
ផ្ាល់អនុសាស្នជូ៍នថាន រែ់ររនាកំ្ររជ់ានថ់ាន រន់ែើមបអីនុវតា។ អនុសាស្នក៍្តូវបានទទួលយរនដ្ឋយថាន រក់្ររក់្រង្ និង្ 
អនុវតាទានន់ពលនវលា។ អិលអូអិលសីុ្មានក្រពន័ធក្តតួពិនតិយនផ្ទរនុង្រ រង្មា ំ នែើមបកី្ររក់្រង្ និង្ក្តតរ់នថយហានិភយ័ និង្ 
បានអនុវតាក្រតិរតាិក្តរក្រចនំលៃ នដ្ឋយអនុនលាមនៅតាមនគ្មលននយាបាយនិង្នីតិវធិីនផ្ទរនុង្ ច្ារន់ិង្រទរបញ្ជញ តិនានា។ 

បានអាន និង្ឯរភាព 

រណៈរមាម ធិក្តរស្វនរមម    នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្ 
 

  

___________________    ___________________ 

នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាន    នលារ នតង្ ភាព 
ក្រធានរណៈរមាម ធិក្តរស្វនរមម    នាយរនាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផ្ទរនុង្ 
ក្តលររនិច្េទ៖........................    ក្តលររនិច្េទ៖........................ 
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សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍លមអតិនៅរនុង្ឧរស្មពន័ធដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ខផនកទី ៦៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវត្ថុខដលបានបធ្វើស្វនកម្មបោយស្វនករឯករាជយ 
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រុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តក្តូវរង្ហា ញពីពត័ម៌ានក្រតិរតាកិ្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួភារីជារព់ារព់ន័ធ នៅរនុង្រយៈនពល ២ 
(ពីរ) ឆ្ន ចុំ្ង្នក្ក្តយ នដ្ឋយរញ្ជជ រពី់ន ម្ ឹះ ទំនារទ់នំង្រវាង្ររុគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត និង្ភារីជារព់ារព់ន័ធ 
ទំហំននក្រតិរតាិក្តរ និង្ក្រនភទននផ្លក្រនយាជនដ៍ែលនរើតនច្ញពីទំនារទ់ំនង្ននាឹះ ែូច្ខាង្នក្ក្តម៖ 

រ-ក្រតរិតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួភារហ ុនិរដែលមានភារហ ុនចរព់ី ៥ ភាររយន ើង្នៅ (ក្បា)ំ ននមូលរក្តរមមសិ្ទធ ិ
រំពុង្នធវើច្រច្រនលើទីផ្ារ 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

េ-ក្រតរិតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាល និង្ររុគលិរជានេ់ពស់្  

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

រ-ក្រតរិតាិក្តរជាមយួអភបិាល និង្ភារហ ុនិរពារព់ន័ធនរង្ក្តរទិញ-លរក់្ទពយស្រមម និង្នស្វារមម 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ឃ-ក្រតិរតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួស្មាជិរក្រសួារផ្លទ ល់ររស់្អភបិាល រុរគលិរជានេ់ពស់្ និង្ភារហ ុនិរដែលមាន 
ភារហ ុនចរព់ី ៥ (ក្បា)ំ ភាររយន ើង្នៅ 

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ង្-ក្រតិរតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួរុរគលដែលមានទំនារទ់ំនង្ជាមយួអភបិាលររស់្រុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តក្រមុហ ុន 
រុក្តស្មពន័ធ ឬក្រមុហ ុនហូលឌីង្ររស់្រុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់លូរក្ត ដែលទំនារទ់នំង្ររស់្រុរគលទាងំ្ននាឹះនរើតមាននៅ
រនុង្ក្រតិរតាិក្តរ ឬក្តរចតដ់ច្ង្ណ្តមយួដែលនធវើន ើង្នដ្ឋយរុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត៖  

 សូ្មពិនិតយនមើលរបាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយ ដែលបានភាជ រម់រជាមយួ។  

ច្-ក្រតិរតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួរុរគលធាៃ រជ់ាអភបិាល ឬរុរគលជារព់ារព់ន័ធជាមយួរុរគលធាៃ រជ់ាអភបិាល 

 គ្មម ន  

្-ក្រតិរតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលដែលក្តនម់ុេតំដណង្ណ្តមយួនៅរនុង្ស្មារម អង្គភាពមនិដស្វង្ររក្បារ ់
ច្ំនណញ ឬនៅរនុង្ក្រមុហ ុនណ្តមយួនផ្សង្នទៀតនក្ៅពីរុរគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត 

 គ្មម ន 

ជ-ក្រតរិតាិក្តរសំ្ខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលដែលទទួលបានផ្លក្រនយាជនព៍ីររុគលចុ្ឹះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្ត នទាឹះជា 
ហិរញ្ញ វតថុ ឬមនិដមនហិរញ្ញ វតថុ 

 គ្មម ន 

ខផនកទី ៧៖ ពត័្៌មានអំពីត្េត្ិេត្េិារជាម្ួយភាគ្ជីាេ់ពាក់ព័នធ និងទំនាស្ផ់លត្េបយជន ៍
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ក្តរពិភារា និង្ក្តរវភិារខាង្នក្ក្តមននឹះ រឺជាក្តរពិភារានលើលទធផ្លននក្រតរិតិាក្តរ និង្សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុនដ្ឋយ 
រណៈក្ររក់្រង្ររស់្អិលអូអលិសីុ្ នដ្ឋយដផ្អរនលើរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុរតិក្តរមនលៃទ៣ី១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដែល 
បានក្តួតពនិិតយន ើង្វញិនដ្ឋយស្វនររឯររជយ។ របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអលិសីុ្ ក្តូវបាននរៀរច្ំន ើង្នដ្ឋយ 
អនុនលាមនៅតាមស្ាង្ដ់្ឋររបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនារជាតិននរមពុជា។ រណៈក្ររក់្រង្នធវើក្តរពិភារា និង្វភិារនលើ 
ស្មាស្ធាតុសំ្ខាន់ៗ ននរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុ នងិ្រតាា សំ្ខាន់ៗ ដែលបានជឹះឥទធពិលនៅនលើក្បារច់្ំនណញររស់្ 
អិលអូអិលសីុ្ដតរ៉ាុនណ្តណ ឹះ។ 

រ-ទិែាភាពទូនៅននក្រតិរតាិក្តរ 

 ១-ក្តរវភិារច្ណូំល 

 អិលអូអិលសីុ្មានច្ំណូល ២ ក្រនភទធំៗ រចឺ្ំណូលពីក្តរក្បារ ់និង្ច្ណូំលនផ្សង្ៗ។  

▪ ច្ំណូលពីក្តរក្បាររ់មួមាន៖ រនក្មនជើង្សារពឥីណទាន ច្ំណូលក្តរក្បារសុ់្ទធដែលទទួលបានពីក្តរផ្ាល់ 
ឥណទានែល់អតលិិជន នងិ្ពីក្តរដ្ឋរក់្បាររ់នញ្ញ ើនៅតាមរណ្តា ធនាគ្មរនានា ដែលច្ំណូលទាងំ្ននឹះក្តវូ 
ទទួលសាគ ល់ជាក្រចដំេ។ 

▪ ច្ំណូលនផ្សង្ៗរមួមាន៖ ច្ណូំលបានពីក្តរផ្លរពិនយ័ ច្ំណូលបានពីក្តរក្រមូលឥណទានលុរនចល 
ច្ំនណញពីក្តររាូរក្បារ ់រនក្មនផ្សង្ៗ ។ល។ 

 ២-ក្តរវភិារច្ំណូលតាមដផ្នរ 

 
ល.រ 

ក្រភពច្ំណូល 
ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ច្ំនួនទររក្បារ់ (លាននរៀល) ភាររយ ច្ំនួនទររក្បារ់ (លាននរៀល) ភាររយ 

១ ច្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៧១៤.១១៨ ៩៦,៦៤% ៦៦៥.៦១៨ ៩៦,៥២% 

២ ច្ំណូលនផ្សង្ៗ ២៤.៨២៨ ៣,៣៦% ២៤.០០២ ៣,៤៨% 

ច្ំណូលស្ររុ ៧៣៨.៩៤៦ ១០០% ៦៨៩.៦២០ ១០០% 
 

ច្ំណូលពីក្តរក្បារជ់ាច្ំណូលែធ៏ំ និង្សំ្ខានស់្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ ដែលមានរហូតែល់ ៩៦,៦៤% ននច្ំណូល 
ស្ររុ។ 

 ៣-ក្តរវភិាររមាៃ តច្ំនណញែុល 

អិលអូអិលសីុ្ បាននរៀរច្ំរបាយក្តរណ៍លទធផ្លររស់្េៃួន រនុង្ទក្មង្ជ់ារបាយក្តរណ៍ដែលពំុមានក្តររង្ហា ញឱ្យ 
នឃើញនូវរំលាតច្ំនណញែុលននាឹះនទ។ រ៉ាុដនាទក្មង្រ់បាយក្តរណ៍ននឹះអាច្ឱ្យនយើង្នធវើក្តរពិភារា និង្វភិារនលើ 
ច្ំនណញពីក្រតិរតាិក្តរដែលទទួលបានពីច្ំណូលស្ររុែរនរង្ច្ំណ្តយក្រតិរតាិក្តរ។ ច្ំណ្តយក្រតិរតាិក្តរនរង្ 
នលើរយរមរពិភារា និង្វភិារនៅច្ំណុច្ ៤.ក្តរវភិារច្ំនណញ/ខាតមុនរង្ព់នធ។ 

ខផនកទី ៨៖ ារពិភាកា និងារវភិាគ្រេស្គ់្ណៈត្គ្េ់ត្គ្ង 
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 ៤-ក្តរវភិារច្ំនណញ/(ខាត) មុនរង្ព់នធ 
 

 តារង្ស្នង្ខរក្បារច់្ំនណញ 
(លាននរៀល) 

ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
រដក្មរក្មលួ 
(លាននរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

ច្ំណូលក្តរក្បារ ់  ៧១៤.១១៨   ៦៦៥.៦១៨   ៤៨.៥០០  ៧,២៩% 

ច្ំណ្តយក្តរក្បារ ់  (២៥០.៣៨២)  (២៦៩.៦៩០)  ១៩.៣០៨  -៧,១៦% 

ច្ំណូលពីក្តរក្បារសុ់្ទធ  ៤៦៣.៧៣៦   ៣៩៥.៩២៨   ៦៧.៨០៨  ១៧,១៣% 

ច្ំណូលនផ្សង្ៗ  ២៤.៨២៨   ២៤.០០២   ៨២៦  ៣,៤៤% 

ច្ំណ្តយនលើរុរគលិរ (១៣២.៧៧២)  (១១៥.៧០៩)  (១៧.០៦៣) ១៤,៧៥% 

រលំស់្នលើក្ទពយររូី និង្ក្ទពយអររូ ី  (១២.១៧៨)  (១០.២៤៤)  (១.៩៣៤) ១៨,៨៨% 

ច្ំណ្តយរែាបាល និង្ច្ំណ្តយនផ្សង្ៗ  (៤៣.៤៣៣)  (៤១.០៧៩)  (២.៣៥៤) ៥,៧៣% 

ច្ំនណញពកី្រតិរតាិក្តរ  ៣០០.១៨១   ២៥២.៨៩៨   ៤៧.២៨៣  ១៨,៧០% 

សំ្វធិានធននលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  (២៣.៦៤៦)  (៤១.៥៦០)  ១៧.៩១៤  -៤៣,១០% 

ក្បារច់្ំនណញមុនរង្ព់នធ  ២៧៦.៥៣៥   ២១១.៣៣៨   ៦៥.១៩៧  ៣០,៨៥% 
 

រនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្មច្បានក្បារច់្ំនណញមុនរង្ព់នធច្នំួន ២៧៦.៥៣៥ លាននរៀល និង្ 
២១១.៣៣៨ លាននរៀល ស្ក្មារឆ់្ន ២ំ០២០ ដែលមានក្តរនរើនន ើង្ច្ំនួន ៦៥.១៩៧ លាននរៀល នស្មើនរង្ 
៣០,៨៥%។ រំនណើ នននឹះរឺនដ្ឋយសារក្តរនរើនន ើង្ច្ណូំលពីក្តរក្បារច់្ំននួ ៤៨.៥០០ លាននរៀល ស្មាមាក្ត 
នៅនរង្ក្តរនរើនន ើង្ននផ្លរក័្តឥណទានររស់្អិលអូអិលសីុ្ និង្ក្តរលយចុ្ឹះច្ំណ្តយក្តរក្បារច់្ំនួន ១៩.៣០៨ 
លាននរៀល។  

 ៥-ក្តរវភិារច្ំនណញ/(ខាត) រនុង្ក្តរយិររនិច្េទ  

តារង្ស្នង្ខរក្បារច់្ំនណញ 
(លាននរៀល) 

ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
រដក្មរក្មលួ 
(លាននរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

ក្បារច់្ំនណញមុនរង្ព់នធ ២៧៦.៥៣៥ ២១១.៣៣៨ ៦៥.១៩៧ ៣០,៨៥% 
ច្ំណ្តយពនធនលើក្បារច់្ំនណញ (៥៤.២១១) (៣១.៨៨៨) (២២.៣២៣) ៧០,០០% 
ក្បារច់្ំនណញនក្ក្តយរង្ព់នធ ២២២.៣២៤ ១៧៩.៤៥០ ៤២.៨៧៤ ២៣,៨៩% 

 

រនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្មច្បានក្បារច់្ំនណញសុ្ទធច្ំនួន ២២២.៣២៤ លាននរៀល ដែលនរើនន ើង្ 
២៣,៨៩% នធៀរនរង្ឆ្ន ២ំ០២០។ មូលនហតុច្មបង្ននក្តរនរើនន ើង្ននឹះរឺនដ្ឋយសារដតមានក្តរនរើនន ើង្ច្ំណូល 
ក្តរក្បារ។់ 
៦-ក្តរវភិារពីរតាា  និង្និនាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់សាថ នភាព និង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ 

នាែំណ្តច្ក់្តរយិររនិច្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ រណៈក្ររក់្រង្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ពុំមានរតាា  នងិ្ 
និនាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់ែល់សាថ នភាព និង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអិលសីុ្ដែលរួរឱ្យរតស់្មាគ ល់ន ើយ។ 
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េ-រតាា សំ្ខាន់ៗ ដែលរ៉ាឹះពាល់នលើផ្លច្ំនណញ 
 ១-ក្តរវភិារពីលរខេណឌ ននតក្មវូក្តរ និង្ក្តរផ្គតផ់្គង្ ់

អិលអូអិលសីុ្ ជាសាថ រន័ហិរញ្ញ វតថុែធ៏ំមយួរនុង្ច្ំនណ្តមសាថ រន័ហិរញ្ញ វតថុនៅរនុង្ក្រនទស្រមពុជា ដែលដតង្ដតយរ 
ច្ិតាទុរដ្ឋរន់ៅនលើរុណភាពននក្តរផ្ាល់នស្វារមម នែើមបរីង្កភាពង្ហយក្សួ្លស្ក្មារអ់តិលិជនទូនៅរនុង្ក្តរនក្រើ 
ក្បាស់្ផ្លិតផ្ល និង្នស្វាររស់្អិលអូអិលសីុ្។ តាមរទពិនសាធនន៍ានពលរនៃង្មរននឹះ អិលអូអិលសីុ្ 
ទទួលបាននូវក្តរគ្មកំ្ទយា៉ា ង្ខាៃ ងំ្ពីសំ្ណ្តរអ់តិលជិនក្បាររ់មច ី អតិលជិនភតិស្នោហិរញ្ញ វតថុ នងិ្អតលិិជនក្បារ ់
រនញ្ញ ើ ដែលនធវើឱ្យនយើង្មានក្តរររីច្នក្មើនយា៉ា ង្ខាៃ ងំ្ នងិ្ឆ្ររ់ហ័ស្ រនុង្រយៈនពលែេ៏ៃចុី្ង្នក្ក្តយននឹះ។  

 ២-ក្តរវភិារពីក្តរន ើង្ចុ្ឹះនននលៃវតថុធាតុនែើម 
នាែំណ្តច្ក់្តរយិររនិច្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ រណៈក្ររក់្រង្យល់ថា អិលអអូិលសីុ្ ពុំមានធាតុដែល 
េុស្ពីធមមតានទ។  

 ៣-ក្តរវភិារនលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ្ ស្ថិតនក្ក្តមច្ារន់នក្រុមហ ុនពាណិជជរមមរនុង្វស័ិ្យពនធដ្ឋរ ែូច្ននឹះ អិលអអូិលសីុ្មានភាររិច្ចរង្ ់
ពនធនៅតាមច្ារ ់នងិ្រញ្ញតាជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុ្មានភាររិច្ចរង្ព់នធអាររនៅតាមរររពិត នងិ្ស្ហក្គ្មស្ 
ជារព់នធធំ ដែលរណំតន់ដ្ឋយអរគនាយរដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 

 ៤-ក្តរវភិារនលើធាតុដែលេុស្ពីធមមតា និង្ធាតុវសិាមញ្ញ  
នាែំណ្តច្ក់្តរយិររនិច្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ រណៈក្ររក់្រង្យល់ថា អិលអអូិលសីុ្ ពុំមានធាតុដែល 
េុស្ពីធមមតា និង្វសិាមញ្ញ ននាឹះនទ។ 

រ-ក្តរដក្រក្រលួសំ្ខាន់ៗ នលើក្តរលរ ់និង្ច្ណូំល 
នាែំណ្តច្ក់្តរយិររនិច្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ រណៈក្ររក់្រង្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ពុំមានធាតុដែល 
ជាក្តរដក្រក្រួលសំ្ខាន់ៗ នលើក្តរលរ ់និង្ច្ំណូលេុស្ពីធមមតានទ។  
ឃ-ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននក្តររាូរររូយិរណណ  អក្តាក្តរក្បារ ់និង្នលៃទំនិញ 

អិលអូអិលសីុ្ បានរតក់្តារញ្ជ ីរណននយយនដ្ឋយនក្រើក្បាស់្ររូិយរណ័ណ នគ្មលរឺ ក្បារន់រៀល។ ក្រតិរតាិក្តរជាររូិយរណ័ណ  
ក្បារែុ់លាៃ រ និង្នលបាត ក្តូវបានរាូរនៅជាក្បារន់រៀល នដ្ឋយនក្រើអក្តារាូរក្បារន់ៅនលៃក្រតិរតាិក្តរននាឹះ។ ស្មតុលយនន 
ក្ទពយស្រមមររិូយវតថុ និង្រណុំលររូិយវតថុនាក្តលររនិច្េទរយក្តរណ៍ ដែលជាររិូយរណ័ណ នក្ៅពីក្បារន់រៀលរក៏្តូវបានរាូរ 
នៅជាក្បារន់រៀលនដ្ឋយនក្រើអក្តានាក្តលររនិច្េទននាឹះ។ ភាពលនមអៀង្ពីក្តររាូរររូិយរណ័ណ ដែលនរើតមរពីក្តររាូរននាឹះក្តូវ 
បានទទួលសាគ ល់នៅរនុង្របាយក្តរណ៍លទធផ្ល។  
ង្-ផ្លរ៉ាឹះពាល់ននអតិផ្រណ្ត 
អិលអូអិលសីុ្ មនិបានដរដក្រអក្តាក្តរក្បារ ់ នដ្ឋយដផ្អរតាមក្តរដក្រក្រួលននអតិផ្រណ្តនទ នពាលរឺដផ្អរនៅនលើ 
សាថ នភាពក្ររួតក្រដជង្ជារដ់ស្ាង្នៅរនុង្ទផី្ារ នហើយនៅដតររាបាននូវចី្រភាពហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ង្លអក្រនស្ើរ។ 
ច្-នគ្មលននយាបាយនស្ែារិច្ច សារនពើពនធ និង្ររូិយវតថុររស់្រជរដ្ឋា ភបិាល 
នាែំណ្តច្ក់្តរយិររនិច្េទ នលៃទី៣១ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ននឹះ រណៈក្ររក់្រង្យល់ថា អិលអូអិលសីុ្ ពុំបានទទួលរង្ 
ក្តររ៉ាឹះពាល់ពីនគ្មលននយាបាយនស្ែារិច្ច សារនពើពនធ នងិ្ររូិយវតថុ ររស់្រដ្ឋា ភបិាលជាសារវនាននាឹះនទ។ 
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ក្ររឹះសាថ នពុំមានពត័ម៌ានរួរឱ្យរតស់្មាគ ល់នផ្សង្នទៀតនក្ៅពីពត័ម៌ានដែលបានរង្ហា ញរនុង្របាយក្តរណ៍ននឹះនទ 
និង្ពត័ម៌ាននៅរនុង្របាយក្តរណ៍ស្វនររឯររជយនទ។  

ខផនកទី ៩៖ ព័ត្៌មានចបំាច់បផសងបទៀត្ស្ត្មាេា់រពារវិនិបយគ្ិន (ត្េស្និមាន) 
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ហត្ថបលខាអភបិាលរេស្េ់គុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូេត្ត្ 

ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
បានអាន និង្ឯរភាព 

___________________ 
នលារ ក្រ នីលី នែ ហសុលីវា៉ា  
ក្រធានក្រមុក្រររាភបិាល 

ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
បានអាន និង្ឯរភាព  បានអាន និង្ឯរភាព 

ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្តលររនិច្េទ៖ នលៃទី១៨ ដេមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
បានអាន និង្ឯរភាព  បានអាន និង្ឯរភាព 

___________________  
នលារ អុនីក្ដ្ឋជីត វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណ្ត 
អភបិាលឯររជយ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

របសប់្្រឹះស្ថា ន្ម្ីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ អិលអូអិលសុ ី(ខេម្បូឌា) ភីអិលសុ ី

របាយការណ៍អភិបាលរិច្ចស្ថជីវរម្មប្បចាំឆ្ន ាំ 
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
របសប់្្រឹះស្ថា ន្ម្ីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ អិលអូអិលសុ ី(ខេម្បូឌា) ភីអិលសុ ី

របាយការណ៍អភិបាលរិច្ចស្ថជីវរម្មប្បចាំឆ្ន ាំ 

ផ្ននរទី១៖ ភា្ហ ុន្ិរ 

ក. រចនាសម្ពន័្ធភាគហ ៊ុន្ិក (គតិត្តឹម្ថ្ងៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 

១-ពត័ម៌ាន្ភាគហ ៊ុន្ិក 

បរយិាយ សញ្ជា ត ិ ត្បភេទភាគហ ៊ុនិ្ក ចាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្ួន្ម្ូលបត្ត ភាគរយ 

តិចជាង ០៥ % 
សញ្ជា តិខែែរ 

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

ម្និ្មាន្ 
សញ្ជា តិខែែរ 

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 តិខែែរ 

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 តិខែែរ 

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

 

២- ភាគហ ៊ុន្ិកជាអេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិភយាជិតរបស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្ូលបត្ត 

ភាគហ ៊ុន្ិក ចាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្កិ ចាំន្ួន្ម្ូលបត្ត ភាគរយ 
អេបិាល - - - 
ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ៩ ៤៥.០០៩ ២,០១% 
ន្ិភយាជតិ ១៥ ២២.៩៧៣ ១,០២% 

សរ៊ុប ២៤ ៦៧.៩៨២ ៣,០៣% 
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ែ-សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក ន្ងិការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្កិ 

 ១-សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្កិ 

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

 ២-ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក ន្ិងការអន្៊ុវតត 

ភាគហ ៊ុន្ិកជាអនកភត្ជើសភរ ើស ន្ិងខតងតាំងត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ ភាគហ ៊ុន្ិកទទលួបាន្ការការពារភោយ 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

 ៣-ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិកខដលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ភាគតិច ន្ងិការអន្៊ុវតត 

ភាគហ ៊ុន្ិកមាន្សិទធិភសែើន្ឹងចាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្ កន៊ុងការភបាុះភឆ្ន ត ភោយគ្មែ ន្ការហាម្ឃាតអ់វភី ើយ។  

គ-ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក 

 ១-ន្ីតិវធិ្ីថ្ន្ការភរៀបចាំម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក ន្ិងការភបាុះភឆ្ន ត 

ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិន្ឹងត្តូវបាន្ត្បារពធភ ើងយា៉ា ងភហាចណាស់ម្យួដងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ ប៉ា៊ុខន្តម្និ្ត្តូវឱ្យភលើសពី
១៥ខែ បនាា បព់មី្ហាសន្នបិាតម្៊ុន្ភ ើយ។ ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលត្តូវកាំណតក់ាលបរភិចេទសត្មាបម់្ហាសន្និបាត 
ភន្ុះ។ ម្ហាសន្និបាតវសិាម្ញ្ញអាចត្តូវបាន្ភកាុះភៅភពលណាកប៏ាន្ ភបើមាន្សាំភណើ ជាលាយលកខណ៍អកសរពី
ភាគហ ៊ុន្កិខដលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្យា៉ា ងតិច ៥១ ភាគរយ ថ្ន្ភាគហ ៊ុន្ទាំងអស់។ ត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
សភម្េងភឆ្ន តភាគភត្ចើន្ថ្ន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ឬសវន្កររបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ កអ៏ាចភកាុះត្បជ៊ុាំម្ហាសន្និបាតវសិាម្ញ្ញ  
ខដរ។ 
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២-ពត័ម៌ាន្ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក  

ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកិចាត្បជ៊ុាំ កូរ ៉ា៊ុម្ថ្ន្កិចាត្បជ៊ុាំ រភបៀបវារៈ ភសចកតីសភត្ម្ច 

១ 
១៩ ម្ករា 
២០២១ 

សាម្ញ្ញ  ភពញភលញ 
i. សម្ទិធិផលការងារគិតត្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២០ 
ii. របាយការណ៍លទធផលការងារអាំពីកម្ែវធីិ្ទូរស័ពា 

ចល័ត iPay និ្ងការអេវិឌ្ឍន្ប៍ភចាកវទិា 

i. ពិនិ្តយភម្ើលលទធផលការងាររបស់សាា បន័្ គិតត្តឹម្ដាំណាច់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ii. ពិនិ្តយភម្ើលរបាយការណ៍លទធផលការងាររបស់កម្ែវធីិ្ទូរស័ពាចល័ត iPay 

និ្ងបញ្ជា ត្បឈម្ 

២ 
១២ ក៊ុម្ភៈ 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច
លាយលកខណ៍

អកសរ 
ភពញភលញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម 
(CIFRS) គិតត្តឹម្ដាំណាចក់ារយិបរភិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ 
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម (CIFRS) 
គិតត្តឹម្ដាំណាច់ការយិបរភិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

៣ 
២០ ម្នីា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍

អកសរ 
ភពញភលញ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែ (CIFRS) 

សត្មាបដ់ាំណាចឆ់្ន ាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែ (CIFRS) សត្មាបដ់ាំណាចឆ់្ន ាំ 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

៤ 
១៣ ឧសភា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍

អកសរ 
ភពញភលញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម 
(CIFRS) គិតត្តឹម្ដាំណាចក់ារយិបរភិចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ 
ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 

អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម (CIFRS) 
គិតត្តឹម្ដាំណាច់ការយិបរភិចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 

៥ 
១២ សីហា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍

អកសរ 
ភពញភលញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម 
(CIFRS) គិតត្តឹម្ដាំណាចក់ារយិបរភិចេទ៦ខែ ថ្ងៃទី៣០ 
ខែម្ងិ៊ុនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម (CIFRS) 
គិតត្តឹម្ដាំណាច់ការយិបរភិចេទ៦ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែម្ងិ៊ុនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

៦ 
១៦ កញ្ជញ  
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍

អកសរ 
ភពញភលញ 

ការត្បតិបតតិតម្ត្បការ១៣ថ្ន្ត្បកាសសតីពីអេបិាលកិចា
សាជីវកម្ែសត្មាបត់្កុម្ហ ៊ុន្ភបាុះផាយលកម់្ូលបត្តជា
សាធារណៈ របស់និ្យត័ករម្ូលបត្តកម្ព៊ុជា 

សភត្ម្ច៖ 
- ទទួលសាគ ល់ការអន្៊ុភលាម្តម្ត្បកាសរបស់និ្យ័តករម្ូលបត្តកម្ព៊ុជា សតីពីអេបិាលកិចា 
សាជីវកម្ែសត្មាបត់្កុម្ហ ៊ុន្ភបាុះផាយលក ់ មូ្លបត្តជាសាធារណៈ។ 

- បន្តអាណតតិជាអេបិាលរបស់ភលាក Michael Moormann ម្យួអាណតតិភទៀត (៣ឆ្ន ាំ) 
តម្ការភសនើស៊ុាំរបស់ត្កុម្ត្បឹកាេិបាល។ 

- ផតល់សិទធិដល់គណៈត្គបត់្គងកន៊ុងការភសនើស៊ុាំភៅនិ្យត័ករម្ូលបត្តកម្ព៊ុជាភដើម្បបីន្ត 
អាណតតិរបស់ភលាក Michael Moormann ម្យួអាណតតិភទៀត (៣ឆ្ន ាំ)។ 
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ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកិចាត្បជ៊ុាំ កូរ ៉ា៊ុម្ថ្ន្កិចាត្បជ៊ុាំ រភបៀបវារៈ ភសចកតីសភត្ម្ច 

៧ 
២៨ កញ្ជញ  
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍ 

អកសរ 
ភពញភលញ 

- ទទួលសាគ ល់ការភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពពត័ម៌ាន្របស់
មាា ស់ភាគហ ៊ុន្ LOLC Private Limited។ 

- ការខកខត្បលកខន្តិកៈត្កមុ្ហ ៊ុន្។ 

សភត្ម្ច៖ 
- ទទួលសាគ ល់ការភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពភលើភ ែ្ ុះ ន្ិងអាសយោា ន្របស់មាា ស់ 

ភាគហ ៊ុន្ LOLC Private Limited ន្ិងភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពពត័ម៌ាន្លិែិតឆ្េងខដន្ 
របស់អនកតាំណាងមាា ស់ភាគហ ៊ុន្។ 

- ការខកខត្បលកខន្តិកៈរបស់ LOLC (Cambodia) Plc.។ 

៨ 
០១ ត៊ុលា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍ 

អកសរ 
ភពញភលញ អន្៊ុម្ត័ភលើការវនិ្ិភយាគទ៊ុន្ចាំន្ួន្ ២០.០០០ ដ៊ុលាេ រ 

អាភម្រកិភៅវទិាសាា ន្ធ្នាគ្មរ ន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ "IBF"។ 

សភត្ម្ច៖ 
- ការវនិ្ិភយាគទ៊ុន្ចាំន្ួន្ ២០.០០០ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិភៅវទិាសាា ន្ធ្នាគ្មរ 

ន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ "IBF" 
- ផតល់សិទធិជូន្ ភលាក ស៊ុែ ភវឿន្ ជាអនកតាំណាងផេូវការ ន្ិងជាហតាភលែីចម្បង 

កន៊ុងការច៊ុុះហតាភលខាភលើឯកសារពាកព់ន័្ធខដលតត្ម្ូវកន៊ុងត្បតិបតតកិារភន្ុះ។ 
បខន្ាម្ភលើភន្ុះ ផតល់សិទធិជូន្ ភលាក ស៊ុែ ស៊ុផល កន៊ុងការច៊ុុះហតាភលខាជាំន្ួស 
ត្បសិន្ភបើអវតតមាន្ ភលាក ស៊ុែ ភរឿន្។ 

៩ 
១១ វចិេិកា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍ 

អកសរ 
ភពញភលញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម 
(CIFRS) គិតត្តឹម្ដាំណាចក់ារយិបរភិចេទ ៩ខែ 
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១។ 

អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុខដលបាន្ភធ្វើសវន្កម្ែកន៊ុងត្គ្ម (CIFRS) 
គិតត្តឹម្ដាំណាចក់ារយិបរភិចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១។ 

១០ 
១២ វចិេកិា 
២០២១ 

ភសចកតីសភត្ម្ច 
លាយលកខណ៍ 

អកសរ 
ភពញភលញ 

បខងវរត្បាកច់ាំភណញរកាទ៊ុក ចាំន្ួន្ ១៧០ 
ពាន្ល់ាន្ភរៀន្ ភៅកន៊ុងគណន្ីត្បាកប់ត្ម្ុងខដល 
ម្និ្អាចខបងខចកបាន្។ 

អន្៊ុម្ត័បខងវរត្បាកច់ាំភណញរកាទ៊ុក ចាំន្ួន្ ១៧០ ពាន្ល់ាន្ភរៀន្ 
ភៅកន៊ុងគណន្ីត្បាកប់ត្ម្ុងខដលម្និ្អាចខបងខចកបាន្។ 

 

 

 



5 

 

ឃ-ការខបងខចកភាគលាេ  

 ១-ភគ្មលន្ភយាបាយខបងខចកភាគលាេ 

ភគ្មលន្ភយាបាយភាគលាេរបស់អិលអូអិលស៊ុី គឺត្បាកច់ាំភណញស៊ុទធទាំងអស់ត្តូវបាន្បញ្ាូលភៅកន៊ុងែាងត់្បាក ់
ចាំភណញរកាទ៊ុក។  

 ២-ពត័ម៌ាន្អាំពីការខបងខចកភាគលាេកន៊ុងរយៈភពល ៣ (បី) ឆ្ន ាំច៊ុងភត្កាយ 

ល.រ  ពិពណ៌នាលម្អតិអាំពីការខបងខចងភាគលាេ ២០២១ ២០២០ ២០១៩ 

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. ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 

 ១-សមាសភាពត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 

 ល.រ ភ ែ្ ុះអេបិាល តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 

កាេ យជាអេបិាល 
កាលបរភិចេទបញ្ាប ់
អាណតតិបចា៊ុបបន្ន 

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

៣ ភលាក ឌូ្លីប 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 ២០២៥* 

*អិលអូអិលស៊ុីទទួលបាន្ការអន្៊ុម្័តពីនិ្យត័ករមូ្លបត្តថ្ន្កម្ព៊ុជា កន៊ុ ងការបន្តអាណតតរបស់ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ជាអេិបាលឯករាជយ 
សត្មាបរ់យៈភពលម្យួអាណតតបខន្ាម្ភទៀត (៣ឆ្ន ាំ) រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២៥។ 

 ២-ជីវត្បវតតិសភងខបរបស់អេបិាលន្ីម្យួៗ 

❖ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា , ត្បធាន្ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 

ភលាក ត្ប នី្លី ជាត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល របស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ន្ិង អិលអូអិលស៊ុី ហាវ យខន្ន្ 
េអីិលស៊ុី កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ ភលាកកជ៏ាអគគនាយកត្គបត់្គង របស់អិលអូអិលស៊ុី ម្យីា៉ា ន្ម់ា៉ា  ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ អិលធ្ីឌ្ី 
ផងខដរ។ ភលាកបាន្បភត្ម្ើការភៅកន៊ុងវស័ិយ ភសវាម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ អស់រយៈភពល៣៧ឆ្ន ាំកន្េងម្កភហើយ ទាំងភៅត្កុម្ហ ៊ុន្ 
ហិរញ្ញ វតា៊ុមាន្អាជាា បណ័ណ  ន្ិងត្កុម្ហ ៊ុន្ឯកភទសេតិសន្ាភោយមាន្ម្៊ុែតាំខណងជាត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងអគគនាយកត្គបត់្គង 
ទូភៅ ម្៊ុន្ភពលទទួលតាំខណងជាត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលរបស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា)។ ភលាកមាន្បទជាំនាញ ន្ិងបទ 
ពិភសាធ្ន្យ៍ា៉ា ងទូលាំទូលាយកន៊ុងវស័ិយភសវាម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ រមួ្មាន្ទីផារន្ិងការលក ់ការត្គបត់្គងឥណទន្ ន្ិងភោុះត្សាយ 
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បាំណ៊ុ ល ន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាក ត្ប នី្លី ជាប៊ុគគលដភ៏ឆ្នើម្ម្យួរបូរបស់ Sri Lanka Institute of Credit Management 
ភហើយភលាកត្តូវបាន្ភត្ជើសតាំងជាភលខាធ្ិកាកិតតិយស កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១០។ ភលាកកធ៏ាេ ប ់ ជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាត្គបត់្គងថ្ន្ 
សមាគម្ Finance Houses Association កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក  អស់រយៈភពល៩ឆ្ន ាំ កន៊ុងភនាុះអស់រយៈភពលជាង៤ឆ្ន ាំ 
ខដលភលាកកាន្ត់ាំខណង ជាអន្៊ុត្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងអគគនាយករបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ Financial Ombudsman Sri 
Lanka (Guarantee) Limited កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៥ ភលាកបាន្លាខលងពីតាំខណងទាំងអស់ភន្ុះភដើម្ប ី
ទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងការត្គបត់្គង LOLC Group កន៊ុងត្បភទសម្យីា៉ា ន្ម់ា៉ា  ន្ិងកម្ព៊ុជា។ 

❖ ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស, អេបិាល 

ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស ជាអតីតត្បធាន្នាយកបភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ ថ្ន្ត្កុម្ហ ៊ុន្អិលអូអិលស៊ុីត្គុប ន្ិងជាអេបិាលរបស់ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ អិលអូអិលស៊ុី ហូលឌ្ីង េអីិលស៊ុី ជាអេបិាល/ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ អិលអូអិលស៊ុី ហាវ យភន្ន្ 
េអីិលស៊ុី ភហើយកជ៏ាសហសាា បន្ិកថ្ន្ភសវាទូរស័ពាចល័ត iPay ភៅត្បភទសត្សីលងាក ។ ភលាកបញ្ាបប់រញិ្ជញ បត្តជាន្ែ់ពស់ខផនក 
ត្គបត់្គងពាណិជាកម្ែ ពីសាកលវទិាល័យ Leicester ន្ិងជាសមាជិកថ្ន្វទិាសាា ន្ Chartered Institute ខផនកគណភន្យយ 
ត្គបត់្គង វទិាសាា ន្ Chartered Global ខផនកគណភន្យយត្គបត់្គង ជាសមាជិកថ្ន្ សមាគម្ត្បពន័្ធបភចាកវទិាភៅត្បភទស 
អងភ់គេស ន្ិងជាសមាជិកថ្ន្វទិាសាា ន្វជិាា ជីវៈ គណភន្យយ Certified Management Accountant កន៊ុងត្បភទសត្សីលងាក ។ 
ភលាក ោយអឺស មាន្បទពិភសាធ្ន្ ៍ន្ិងជាំនាញ ឯកភទសជាង៣០ឆ្ន ាំភលើវស័ិយពាណិជាកម្ែ ធ្នាគ្មរន្ិងហិរញ្ញ វតា៊ុ ការត្គបត់្គង 
ត្ទពយសកម្ែ 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 ជីវៈ 
គណភន្យយ Certified Management Accountant ថ្ន្ត្បភទសត្សីលងាក ។ គ្មតក់ត៏្តូវបាន្ភគអភញ្ា ើញឱ្យចូលរមួ្កម្ែវធិ្ី Global 
CIO Hall of Fame 2020 ន្ិងជាអនកឈនុះពាន្រងាវ ន្ ់Global CIO100 ត្បចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ពីអាយឌ្ីជីសហរដាអាភម្រកិ។ 

❖ ភលាក ឌូ្លីប រា៉ាស៊ុីកា សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា , អេបិាល 

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

❖ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្, អេបិាលឯករាជយ 

ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាលឯករាជយរបស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី។ ភលាកបាន្ចាបភ់ផតើម្ 
អាជីពការងារ របស់ភលាកកន៊ុងនាយកោា 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 
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ការងារជាភត្ចើន្កន៊ុងនាម្ជាអនកត្បឹកាភយាបល់ឱ្យត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ ភហើយភាពខាេ ាំងថ្ន្វជិាា ជីវៈរបស់ភលាករមួ្មាន្ សវន្កម្ែ 
ថ្ផាកន៊ុង ការត្គបត់្គងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស ន្ិងការត្គបត់្គងការផ្លេ ស់បតូរ។ ភលាក ថ្ម្៉ាឃឺល ម្រ័ខម្៉ាន្ ចូលបភត្ម្ើការភៅអិលអូអិលស៊ុី 
(ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី កន៊ុងខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

❖ ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា, អេបិាលឯករាជយ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជតី វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា បចា៊ុបបន្នជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាលឯករាជយរបស់ អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី។ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត ជាទីត្បឹកាភយាបល់ជាំនាញភលើខផនក អេវិឌ្ឍហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិខដលមាន្ បទពិភសាធ្ន្ជ៍ាង២០ឆ្ន ាំ ម្កពីជិត 
៣០ត្បភទស។ ជាំនាញសាំខាន្់ៗ របស់ភលាករមួ្មាន្ វស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុន្ិងសហត្គ្មសខាន តតូចន្ិងម្ធ្យម្ ន្ិងការកសាង 
សម្តាភាពភៅកន៊ុងវស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាកមាន្ជាំនាញ ន្ិងបទពិភសាធ្ន្ក៍ន៊ុងការភរៀបចាំយ៊ុទធសាស្តសត ន្ិងអេវិឌ្ឍន្អ៍ាជីវកម្ែ 
ដូចជាត្បពន័្ធហិរញ្ញ វតា៊ុ ការអេវិឌ្ឍន្ស៍ម្តាភាពកន៊ុងវស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ ភោយភផ្លត តភៅភលើវស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងសហត្គ្មសខាន ត 
តូចន្ិងម្ធ្យម្ ការផ្លេ ស់បតូរសាា បន័្ ការបភងកើតផលិតផលងែីៗ ន្ិងការខកលម្អដាំភណើ រការ។ ម្៊ុន្ភពលភលាកបភត្ម្ើការជាទីត្បឹកា 
ភយាបល់ ភលាកបាន្បភត្ម្ើការភៅកន៊ុងវស័ិយធ្នាគ្មរ ភហើយភលាកបាន្ភរៀបចាំ ន្ិងវាយតថ្ម្េសាំភណើ ខផន្ការ ន្ិងត្តួតពិន្ិតយ 
ខផន្ការ។ ទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវរបស់ភលាករមួ្មាន្ ហិរញ្ញបបទន្ឥណទន្សត្មាបស់ហត្គ្មសខាន តតូច ម្ធ្យម្ ន្ិងខាន តធ្ាំ ហិរញ្ញបបទន្ 
ពាណិជាកម្ែ ហិរញ្ញបបទន្ម្ូលធ្ន្ កាំខណទត្ម្ង ់បភងកើតសមាគម្ហិរញ្ញបបទន្ ន្ិងេតិសន្ាហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាកបាន្បភងកើត ន្ិង 
ត្គបត់្គងភសវាគ្មាំត្ទហិរញ្ញ វតា៊ុជាភត្ចើន្ដូចជា ការភរៀបចាំគភត្មាង ការត្គបត់្គងងវកិា គណភន្យយ រដាបាលហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងការត្គប ់
ត្គងត្បពន័្ធពត័ម៌ាន្(MIS) ។ ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា ចាបភ់ផតើម្បភត្ម្ើការភៅអិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី 
ភៅថ្ងៃទី០១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 ៣-ករណីអេបិាលណាមាន ក ់ជាអេបិាល ជាភាគហ ៊ុន្ិក ឬសហកម្ែសិទធិកររបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្ភផសងភទៀត 

ល.រ ភ ែ្ ុះរបស់អេបិាល ភ ែ្ ុះត្កមុ្ហ ៊ុន្ពាកព់ន័្ធ អេបិាល ឬភាគហ ៊ុន្ិក ឬសហកម្ែសិទធិករ 

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 
▪ អេបិាល/ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ 
▪ សាា បន្ិក 
▪ អេបិាល 

៤ ភលាក Michael 
Moormann 

▪ គ្មែ ន្ ▪ គ្មែ ន្ 

៥ ភលាក Indrajith 
Wijesirirwardana 

▪ UVADES Consulting Ltd 
▪ Serendib Microinsurance Plc. 

▪ មាា ស់កម្ែសិទធិ ន្ិងអនកត្គបត់្គង 
UVADES 

▪ អេបិាលឯករាជយ 
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៤-តួនាទី ភារកចិា ការទទួលែ៊ុសត្តវូរបស់ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងការអន្៊ុវតត 

▪ អន្៊ុម្ត័ខផន្ការអាជីវកម្ែ ន្ិងយ៊ុទធសាស្តសតអាជីវកម្ែរបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្ 
▪ ត្តួតពិន្តិយវធិាន្ការទាំងម្ូលថ្ន្ការត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក ់និ្ងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 
▪ អន្៊ុម្ត័ភលើការភបើក ន្ិងបទិគណន្ីធ្នាគ្មរ ន្ិងកាំណតច់ាំន្នួ្ទឹកត្បាកត់្បតិបតតិការន្ិងគត្ម្ូហតាភលខា 
▪ អន្៊ុម្ត័ភគ្មលការណ៍លាេការរបស់ថ្នន កត់្គបត់្គង និ្ងកម្ែករន្ិភយាជតិ 
▪ ភត្ជើសភរ ើស ត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងផ្លេ ស់បតូរនាយកត្បតិបតតិសាំខាន្់ៗ  
▪ 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-កិចាត្បជ៊ុាំត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 

ល.រ កាលបរភិចេទ ត្បភេទកិចាត្បជ៊ុាំ ភ ែ្ ុះអេបិាលខដលបាន្ចូលរមួ្ 

១ ១២ ក៊ុម្ភៈ ២០២១ សាម្ញ្ញ  

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

២ ០៧ ឧសភា ២០២១ សាម្ញ្ញ  

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

៣ ១៣ សីហា ២០២១ សាម្ញ្ញ  

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

៤ ១២ វចិេិកា ២០២១ សាម្ញ្ញ  

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

ែ-គណៈកមាែ ធ្ិការត្កមុ្ត្បកឹាេបិាល 
 ១-រចនាសម្ពន័្ធគណៈកមាែ ធ្កិារត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល 
 ១-១ គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង កាលបរភិចេទខតងតាំង 
ចាំន្ួន្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 

កិចាត្បជ៊ុាំ 
ចាំន្ួន្កិចាត្បជ៊ុាំ

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 

 

 តួនាទី ន្ិងភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែ  

 ១. របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 

 គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងសួរភដញភោលភៅភពលចាាំបាចភ់ដើម្ប៖ី 

ក. ធានាថ្នភគ្មលន្ភយាបាយគណភន្យយ ឬការខកសត្ម្ួលនានាមាន្ភាពស៊ុីសងាវ កគ់្មន  ខដលត្តូវពិន្តិយភ ើង 
វញិជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

ែ. ធានាថ្នពត័ម៌ាន្ខដលត្តូវផតល់ជូន្សាធារណៈជន្ ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា អងគភាពចាប ់ ន្ិងថ្ដគូពាកព់ន័្ធ 
មាន្ភាពចាស់លាស់ ត្តឹម្ត្តវូ ន្ិងអាចភជឿទ៊ុកចិតតបាន្។ 

គ. ធានាថ្នពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ងិពត័ម៌ាន្ពាកព់ន័្ធន្ឹងហាន្ិេយ័នានាមាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវចាស់លាស់ ន្ងិវាយ 
តថ្ម្េពីវធិ្សីាស្តសតគណភន្យយខដលត្តូវបាន្ភត្បើត្បាស់សត្មាបប់ភងកើតគណន្ីឯកតតជន្គណន្ីសរ៊ុបរមួ្ ន្ិង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

ឃ. ធានាថ្នត្គឹុះសាា ន្អន្៊ុភលាម្តម្សតងោ់រគណភន្យយ ន្ងិភធ្វើការវាស់ខវងបាន្យា៉ា ងត្តឹម្ត្តូវ។ 

ង.  សួរភដញភោលភៅភលើម្តិភយាបល់របស់សវន្ករឯករាជយ។ 
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ច.  ធានាភាពចាស់លាស់ថ្ន្ពត័ម៌ាន្ ែេឹម្សារភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុរបស់ត្គឹុះសាា ន្។ 

ឆ្. ធានាពត័ម៌ាន្ចាាំបាចខ់ដលត្តូវបាន្បញ្ាូលភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ ដូចជាពត័ម៌ាន្អាំពីត្បតិបតតិការ 
ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងអេបិាលកចិា (ខដលទកទ់ងន្ឹងសវន្កម្ែ ន្ងិការត្គបត់្គងហាន្ិេយ័) មាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវ។ 

២. ត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយថ្ផាកន៊ុង ន្ងិការត្គបត់្គងហាន្េិយ័ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. ត្តួតពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ខដលត្តូវបញ្ាូ លភៅកន៊ុងរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
អាំពីត្បពន័្ធត្តួតពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង ន្ងិការត្គបត់្គងហាន្ិេយ័។ 

ែ. វាយតថ្ម្េពីគ៊ុណភាពថ្ន្ន្ីតិវធិ្តី្តួតពិន្តិយថ្ផាកន៊ុង ជាពិភសសពិន្ិតយថ្នភតើត្បពន័្ធវាស់ខវង ត្តតួពិន្ិតយ ន្ងិត្គប ់
ត្គងហាន្ិេយ័មាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវស៊ុីសងាវ កគ់្មន ឬភទ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ប៍ខន្ាម្ភពលចាាំបាច។់  

៣. ការអន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់ត្បពន័្ធផតល់ពត័ម៌ាន្ភោយសមាៃ ត ់ន្ិងថ្គបន្េាំ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

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

ែ.  ត្តួតពិន្ិតយភៅភលើន្ីតវិធិ្ីរបស់ត្គឹុះសាា ន្កន៊ុងការរភឃើញនូ្វការថ្គបន្េាំ។ 

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

៤. សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 

ក. ត្គបត់្គងន្ិងត្តួតពនិ្ិតយភៅភលើត្បសិទធិភាពថ្ន្ម្៊ុែងារសវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង ត្សបតម្ត្បពន័្ធត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ 
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 ងភហាចណាស់ ៤ដងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ ន្ិងយា៉ា ងភហាចណាស់ម្តងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ 
ភោយគ្មែ ន្វតតមាន្របស់គណៈត្គបត់្គង ភដើម្បពីិភាកាពកីារទទួលែ៊ុសត្តូវន្ិងបញ្ជា នានា ខដលរកភឃើញ 
ភោយសវន្ករថ្ផាកន៊ុង។ 

ឆ្.  សវន្ករថ្ផាកន៊ុងត្តូវរបាយការណ៍ភោយផ្លា ល់ភៅត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ន្ិងត្បធាន្ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ 

៥. សវន្កម្ែឯករាជយ 

គណៈកមាែ ធ្ិការត្តវូ៖ 
ក. គិតគូរ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍ៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលទកទ់ងន្ឹងការខតងតាំងទីតាំងងែី ការខតងតាំងភ ើងវញិ 

ន្ិងការបញ្ឈបស់វន្ករឯករាជយរបស់ត្គឹុះសាា ន្។ គណៈកមាែ ធ្ិការត្តូវត្តួតពិន្ិតយភលើដាំភណើ រការភត្ជើសភរ ើស 
សវន្ករងែី ភហើយត្បសិន្ភបើសវន្ករលាឈបព់ីការងារ គណៈកមាែ ធ្ិការត្តូវភស៊ុើបអភងគតពីម្ូលភហត៊ុខដល 
បណាត លឳ្យឈប ់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។ 

ឆ្. ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍របស់គណៈត្គបត់្គង និ្ងការភឆ្េើយតបរបស់គណៈត្គបត់្គងភៅន្ឹងរបកគាំភហើញ 
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 ងភហាចណាស់ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង ភធ្វើការត្តួត 

ពិន្ិតយភៅភលើត្កបែណឌ បញ្ញតតរិបស់ែេួន្ ភដើម្បធីានាឱ្យបាន្នូ្វត្បសិទធភាពជាអតិបរមា ន្ងិផតល់អន្៊ុសាសន្ ៍
រាល់ការខកលម្អភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលភដើម្បអីន្៊ុម្ត័។  

 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែ 
ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែបាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្ួន្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួត្តីមាសម្តង) 
ខដលបាន្ពិភាកា ន្ិងអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 តម្ោន្ពីការអន្៊ុវតតរបស់គណៈត្គបត់្គងភៅតម្អន្៊ុសាសន្រ៍បស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 ពិភាកា ន្ិងភោុះត្សាយរបកគាំភហើញរបស់សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិពិភាកាភលើរបាយការណ៍ថ្ន្ការថ្គបន្េាំកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ 

 អន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ សតីពីរចនាសម្ពន័្ធ ន្ិងត្បសិទធភាពថ្ន្ត្បពន័្ធត្តតួពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង 

 ត្តួតពនិ្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ភលើរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ ខដលត្តូវភបាុះផាយជាសាធារណៈ 

 ត្តួតពិន្តិយភលើរបាយការណ៍បណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកសវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 វាយតថ្ម្េការអន្៊ុវតតការងាររបស់នាយកនាយកោា ន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 

 អន្៊ុម្ត័ភលើងវកិាបណត៊ុ ុះបណាត ល ន្ិងខផន្ការបណត៊ុ ុះបណាត លសវន្ករថ្ផាកន៊ុងសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២២ 

 ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័ខផន្ការការងារសវន្កម្ែសត្មាបឆ់្ន ាំ ២០២២ 
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 វាយតាំថ្លការអន្៊ុវតតការងាររបស់គណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែ 

 ពិន្ិតយពីការអន្៊ុវតតការងាររបស់សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការផា៊ុុះភ ើងថ្ន្វរី៊ុសកូវដី-១៩ 

 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភលើភគ្មលន្ភយាបាយសវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 

 ពិន្តិយភម្ើលពីរបាយការណ៍សាងម់្តិអាំពីផលប៉ាុះពាល់អតិងជិន្ខដលភធ្វើភ ើងភោយត្កុម្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុង 

 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវ ន្ងិភារកិចា (Term of References) របស់គណៈកមាែ ធ្ិការ
សវន្កម្ែ 

 ១-២ គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្ួន្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 
កិចាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្ួន្កិចាត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

១ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត 
វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ០២ វចិេិកា ២០១៦ ៤ ៤ 

២ 
ភលាក ឌូ្លីប រា៉ាស៊ុីកា  
សាមា៉ា រា៉ា វរីា៉ា  

សមាជិក ០២ កកកោ ២០១៨ ៤ ៤ 

៣ 
ភលាក ែន្រា៉ាត 
ោយអឺស        

សមាជិក ១២ ក៊ុម្ភៈ ២០១៨ ៤ ៤ 

 

 តួនាទី ន្ិងភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ 

១. ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងន្តីវិធិ្ី 

ក. ធានាថ្នភគ្មលន្ភយាបាយផតល់តថ្ម្េការមាន្សងគតិភាពន្ងឹទិសភៅរយ:ភពលខវង ន្ងិគ៊ុណតថ្ម្េរបស់សាា បន័្។ 

ែ. ត្តួតពិន្តិយភ ើងវញិរាល់ការវាយតថ្ម្េពីខាងភត្ៅចាំភពាុះយ៊ុទធសាស្តសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស 
របស់ត្គឹុះសាា ន្ ភហើយរាយការណ៍ភៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាលនូ្វរបកគាំភហើញ ន្ិងការផតល់អន្៊ុសាសន្។៍ 

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

២. ដាំភណើ រការខតងតាំង និ្ងការត្តតួពិន្ិតយ 

ក.  ផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍លើន្តីិវធិ្ីកន៊ុងការភត្ជើសភរ ើស ន្ិងផ្លេ ស់បតូរសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ 

ែ. ផតល់អន្៊ុសាសន្អ៍ាំពីប៊ុគគលឯករាជយខដលអាចជាសមាជិកគណ:កមាែ ធ្ិការ។ 

គ.  អន្៊ុម្ត័ភលើការខតងតាំងគណ:ត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់។ 
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៣. ការផតល់តថ្ម្េការ 

ក. ត្តួតពិន្តិយ ន្ិងផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍លើការភរៀបចាំតថ្ម្េការសត្មាបត់្កុម្ត្បឹកាេបិាលត្បតបិតតិ រមួ្មាន្លកខែណឌ  
កិចាសន្ាតថ្ម្េការត្បចាាំឆ្ន ាំ ន្ិងការចូលរមួ្ភៅកន៊ុងខផន្ការត្បាកភ់លើកទឹកចិតតរយ:ភពលែេ ី ន្ិងរយ:ភពលខវង 
របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្។ 

ែ. ត្តួតពិន្តិយការផ្លេ ស់បតូរ ន្ិងការអេវិឌ្ឍសាំខាន្់ៗ របស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្អាំពីតថ្ម្េការ ការភត្ជើសភរ ើសប៊ុគគលិក ន្ីតិវធិ្ ី ន្ងិ 
ភគ្មលន្ភយាបាយបញ្ឈបប់៊ុគគលិក សត្មាបគ់ណ:ត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់។ 

គ.  ត្តួតពិន្តិយ ន្ងិអន្៊ុម្ត័យ៊ុទធសាស្តសតត្បាកភ់លើកទឹកចតិតរយ:ភពលែេី ខផន្ការការងារ ន្ិងត្បាករ់ងាវ ន្ប់ាំណាចឆ់្ន ាំ។ 

៤. បញ្ជា ភផសងភទៀត 

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

 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធិ្ការខតងតាំង ន្ងិផតល់តថ្ម្េការ  

ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្នួ្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ 
ម្យួត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពភិាកា ន្ិងអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ខផន្ការន្ងិងវកិាសត្មាបក់ារបណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ 
 ពិន្ិតយរបាយការណ៍ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស ន្ិងរបាយការណ៍បណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកភរៀងរាល់ត្តមីាស 
 ពិន្ិតយរបាយការណ៍សាងម់្តិត្បចាាំឆ្ន ាំសតីពីការភពញចតិតរបស់ប៊ុគគលិក 
 អន្៊ុម្ត័ផតល់ត្បាកប់ខន្ាម្ដាំណាចឆ់្ន ាំ ២០២០ ន្ិងការបភងកើន្ត្បាកភ់បៀវតសរបស់ប៊ុគគលិកសត្មាបឆ់្ន ាំ ២០២១ 
 ពិន្ិតយភលើវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការភត្បើត្បាស់ត្បពន័្ធត្គបត់្គងពត័ម៌ាន្ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស (HR Information System) 
 វាយតថ្ម្េលទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង និ្ងផតល់តថ្ម្េការ 
 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវ ន្ិងភារកិចា (Term of References) របស់គណៈកមាែ ធ្ិការ 

ខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ 
 បាន្ត្បកាសជូន្ដាំណឹងដល់អេបិាលទាំងអស់ឱ្យបងាា ញពត័ម៌ាន្សតីពទីាំនាស់ផលត្បភយាជន្ ៍ (Conflict 

of Interest) ន្ិងច៊ុុះហតាភលខាភលើទត្ម្ងទ់ាំនាស់ផលត្បភយាជន្ទ៍៊ុកជាឯកសារ 
 ការពិន្ិតយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើភគ្មលន្ភយាបាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស 
 ពិន្ិតយពសីាា ន្ភាពប៊ុគគលិកកន៊ុងអាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 

ន្ិងការចាកវ់ាកស់ាាំងរបស់ប៊ុគគលិក 
 ពិន្ិតយភៅភលើដាំភណើ រការរបស់ E-Learning platform 
 ពិន្ិតយភ ើងវញិនូ្វខផន្ការភជាគជយ័សត្មាបគ់ណៈត្គបត់្គងជាន្ែ់ពស់ 
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 ពិន្ិតយពីយ៊ុទធសាស្តសតរបស់គណៈត្គបត់្គងភដើម្បភីឆ្េើយតបភៅន្ឹងការទញយកប៊ុគគលិក ន្ិងការលាឈបរ់បស់
ប៊ុគគលិក កន៊ុងអាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 

 ពិន្ិតយរបាយការណ៍សាងម់្តសិតីពីការភរៀបចាំការងាររបស់ភរាងចត្កកាតភ់ដរកន៊ុងអាំ ៊ុងភពលការរកីរាលោល 
ជម្ៃកូឺវដី-១៩ 

 ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាភលើត្បសិទធភាពការងារថ្ន្ "ការភធ្វើការពីផាុះ" កន៊ុងអាំ ៊ុងភពលការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ខផន្ការ ន្ងិងវកិាសត្មាបក់ារបណត៊ុ ុះបណាត លប៊ុគគលិកសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២២ 
 អន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលន្ភយាបាយបណាត ញសងគម្ 
 អន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលន្ភយាបាយប៊ុគគលិកហាតក់ារ 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ជាភគ្មលការណ៍ភៅភលើសាំភណើ បន្ាយអត្តការត្បាក ់ ន្ិងបខន្ាម្រយៈភពលកម្ាសីត្មាប់

ឥណទន្ប៊ុគគលិក 

១-៣ គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងហាន្ិេយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្ួន្ថ្ន្ការចូលរមួ្ 
កិចាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្ួន្កិចាត្បជ៊ុាំ 
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 

 តួនាទី ន្ិងភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងហានិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 

១. ត្កបែណឌ ត្គបត់្គងហានិ្េយ័ 
ក. ផតល់អន្៊ុសាសន្ភ៍ៅត្កមុ្ត្បឹកាេបិាលទកទ់ងន្ងឹហាន្ិេយ័ខដលកាំព៊ុងត្បឈម្ម្៊ុែបចា៊ុបបន្ន ន្ិងហាន្េិយ័ 

ខដលអាចភកើតមាន្ភៅភពលអនាគត យ៊ុទធសាស្តសតត្គបត់្គងហានិ្េយ័ ន្ិងអន្៊ុវតតកន៊ុងការត្គបត់្គងហានិ្េយ័។ 
ែ. ត្តួតពិន្តិយការកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណ ការវាយតថ្ម្េ និ្ងការកាំណតអ់ាទិភាពថ្ន្ហាន្េិយ័ខដលអាចភកើតមាន្ 

ចាំភពាុះត្កុម្ហ ៊ុន្។ 
គ. ពិភាកាភលើហាន្ិេយ័ថ្ន្ការថ្គបន្េាំខដលភលើកយកម្កពិភាកាភៅកន៊ុងគណ:កមាែ ធ្កិារ ភោយសវន្ករឯករាជយ 

ន្ិងអន្៊ុសាសន្រ៍បស់សវន្ករ ភដើម្បចីាតវ់ធិាន្ការឱ្យទន្ភ់ពលភវលា។  
ឃ. ត្តួតពិន្តិយភៅភលើទសសន្វស័ិយថ្ន្ហាន្េិយ័ យ៊ុទធសាស្តសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយ ភៅតម្អន្៊ុសាសន្រ៍បស់ 

គណៈត្គបត់្គង ន្ិងធានាឱ្យបាន្នូ្វការអន្៊ុភលាម្ភគ្មលន្ភយាបាយទាំងភនាុះ កដូ៏ចជា ភគ្មលន្ភយាបាយ 
ត្គបត់្គងហានិ្េយ័ជារមួ្របស់ត្គឹុះសាា ន្។  ហាន្ិេយ័ខដលភកើតមាន្ភ ើងជាញឹកញាបរ់មួ្មាន្ ហាន្ិេយ័ទីផារ 
ហាន្ិេយ័ផលបត័្តឥណទន្ ហាន្ិេយ័សាចត់្បាកង់ាយត្សួល ហានិ្េយ័ត្បតិបតតិការ ន្ិងហាន្ិេយ័ 
ពាណិជាកម្ែខដលរមួ្មាន្ហាន្េិយ័ពាកព់ន័្ធ ដូចជា៖ 

▪ ហាន្ិេយ័អត្តការត្បាក ់
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការបតូររបូិយបណ័ណ  
▪ ហាន្ិេយ័បភចាកវជិាា ពត័ម៌ាន្ 
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▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការបភងកើតត្បតបិតតិការភ ើងវញិបនាា បព់ីភត្គ្មុះម្ហន្តរាយ 
▪ ហាន្ិេយ័ត្បតិបតតិការ 
▪ ហាន្ិេយ័ភករ តិ៍ភ ែ្ ុះ 
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការត្បកតួត្បខជង 
▪ ហាន្ិេយ័ខផនកចាប ់
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការត្គបត់្គង ន្ិងអន្៊ុភលាម្តម្ចាប ់
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ស៊ុវតាិភាព ស៊ុែភាព ន្ិងបរសិាា ន្ 
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការវនិ្ិភយាគ 
▪ ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការវាយតថ្ម្េត្ទពយសកម្ែ 
▪ ហាន្ិេយ័ភផសងៗភទៀតខដលពាកព់ន័្ធន្ងឹអាជីវកម្ែខដលត្តូវកតស់មាគ ល់ភម្ើលជាភទៀងទត។់ 

២. ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងរបាយការណ៍ 
ក.  ត្តួតពិន្តិយភលើការអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងហាន្េិយ័ខដលកាំណតភ់ោយត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល។ 
ែ. ត្តួតពិន្តិយភ ើងវញិនូ្វភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងត្ទពយសកម្ែ ន្ងិអកម្ែរបស់ត្គឹុះសាា ន្ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង 

ឬញឹកញាបជ់ាងភន្ុះត្បសិន្ភបើមាន្តត្ម្ូវការ ភហើយត្តួតពិន្តិយថ្នភតើសាចត់្បាករ់បស់ត្គឹុះសាា ន្ត្តូវបាន្ចាតខ់ចង 
ន្ិងត្គបត់្គងត្សបតម្ភគ្មលន្ភយាបាយខដរឬភទ។ 

គ. ត្តួតពិន្តិយភគ្មលការណ៍ខណនាាំរបស់ត្គឹុះសាា ន្ភៅភលើការទទួលយកហាន្ិេយ័ខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងត្តួតពនិ្ិតយ 
ការអន្៊ុវតតជាកខ់សតងភធ្ៀបនឹ្ងកត្ម្តិកាំណត។់  

ឃ. ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍របស់គណ:ត្គបត់្គង ភោយមាន្បញ្ាូលលម្អតិពីភាពត្គបត់្គ្មន្ ់ ន្ិងត្បសិទិធភាពថ្ន្ 
ម្៊ុែងារត្គបត់្គងហាន្ិេយ័របស់ត្គឹុះសាា ន្ ត្ពម្ទាំងការអន្៊ុវតតរបស់គណ:ត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ ន្ងិត្តតួពិន្តិយ 
របាយការណ៍ត្គបត់្គងថ្ផាកន៊ុងអន្៊ុសាសន្ ៍ ន្ិងធានាថ្នបាន្ចាតវ់ធិាន្ការសម្ត្សបចាំភពាុះហាន្ិេយ័ខដលអាច 
ភកើតមាន្។ 

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

ច. ពិន្ិតយភ ើងវញិភលើការត្គបត់្គងហានិ្េយ័ឥណទន្ ការវាយតថ្ម្េ ន្ិងភាពែវុះខាតថ្ន្ភគ្មលន្ភយាបាយ
ន្ិងន្ីតិវធិ្ី យា៉ា ងភហាចណាស់ម្តងកន៊ុង១ឆ្ន ាំ។ 

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

កិចាសន្ាកម្ា។ី 
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គ. ធានាបាន្នូ្វត្បសិទធភាព ន្ិងអន្៊ុភលាម្តម្តត្ម្ូវការថ្ន្ចាប ់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិពាកព់ន័្ធន្ឹងការត្បឆ្ាំងការ
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 ងភហាចណាស់ភរៀងរាល់ម្យួឆ្ន ាំម្តង ន្ិងធានាថ្ន 

គណ:កម្ែធ្ិការមាន្ធ្ន្ធាន្ត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបប់ាំភពញភារកិចារបស់ែេួន្ ន្ងិធានាថ្នវគគបណត៊ុ ុះបណាត លចាាំបាច ់
ត្តូវបាន្ ផតល់ភៅឱ្យសមាជកិគណ:កម្ែធ្ិការភៅតម្តត្ម្វូការ និ្ងជាភទៀងទត។់ គណ:កម្ែធ្ិការន្ឹងផតល់ 
អន្៊ុសាសន្ភ៍លើការផ្លេ ស់បតូរ ខដលគណ:កម្ែធ្ិការគតិថ្នចាាំបាចភ់ៅត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ភដើម្បសី៊ុាំការអន្៊ុម្ត័។ 

 លទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធិ្ការត្គបត់្គងហានិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 
 ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងហានិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ 
ចាំន្ួន្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួ ត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ត្តួតពិន្តិយភលើរបាយការណ៍សតីពីភាពភសាែ ុះត្តងរ់បស់អតិងិជន្ (customer loyalty) ន្ិងសម្ទិធផិលការងារ 

របស់វស័ិយហិរញ្ញ វតា៊ុ ខដលភចញភោយ ការយិាល័យឥណទន្ភៅកម្ព៊ុជា (CBC) 
 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ត្បតិបតតិតម្ (Compliance Report) ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ពិន្ិតយភលើរបាយការណ៍ភរៀបចាំឥណទន្ភ ើងវញិភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាពីផលប៉ាុះពាល់អាជីវកម្ែកន៊ុងកាំ ៊ុងភពលថ្ន្ការរកីរាលោលជម្ៃកូឺវដី-១៩ កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ 
 ត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភលើភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងហាន្េិយ័ ភគ្មលន្ភយាបាយវសីសលប េូវងី ភគ្មលន្ភយាបាយ 

សតីពកីារត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក ់ន្ិងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ (AML/CFT) ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយត្បតិបតតិតម្ 
 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើរបាយការណ៍វសីសលប េូវងី 
 ពិន្ិតយរបាយការណ៍ពាករណ៍ពីផលប៉ាុះពាល់ថ្ន្ឥណទន្ភរៀបចាំភ ើងវញិភៅភលើត្បាកច់ាំភណញស៊ុទធឆ្ន ាំ ២០២១ 
 ពិន្ិតយការវាយតថ្ម្េហាន្ិេយ័ភលើ "ការភធ្វើការពផីាុះរបស់ប៊ុគគលិក" 
 ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាភលើរបាយការណ៍ពីផលប៉ាុះពាល់ SME ខដលភធ្វើភ ើងភោយ 60DB 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័របាយការណ៍លទធផលភស្តសតសភតសតត្កបែណឌ ត្គបត់្គងហាន្ិេយ័សន្ាន្ីយភាពសត្មាបឆ់្ន ាំ

២០២១ 
 ត្តួតពិន្តិយរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្អាំពីការត្បឆ្ាំងការសមាអ តសាចត់្បាក ់ន្ិងហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ (AML/CFT) 
 ពិភាកាជាម្យួអនកត្គបត់្គងភលើការការពារហានិ្េយ័ ន្ិងការរកភឃើញការថ្គបន្េាំ 
 វាយតថ្ម្េការអន្៊ុវតតការងារត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់នាយកនាយកោា ន្ត្បតិបតតិតម្។  
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 វាយតថ្ម្េលទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងហានិ្េយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 
 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវ ន្ិងភារកចិា (Term of References) របស់គណៈកមាែ ធ្ិការ

ត្គបត់្គងហាន្េិយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 
១-៤ គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering 

ល.រ ភ ែ្ ុះ តាំខណង 
កាលបរភិចេទ 
ខតងតាំង 

ចាំន្ួន្ថ្ន្ការចូល
រមួ្កិចាត្បជ៊ុាំ 

ចាំន្ួន្កិចាត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

១ ភលាក ែន្រា៉ាត ោយអឺស ត្បធាន្គណៈកមាែ ធ្ិការ ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៤ ៤ 

២ ភលាក ត្ប នី្លី ភដ ហស៊ុលីវា៉ា  សមាជិក ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៤ ៤ 

៣ 
ភលាក អ៊ុីន្ត្ោជីត 
វភីជស៊ុីរវីា៉ាោណា 

សមាជិក ០៦ ក៊ុម្ភៈ ២០២០ ៤ ៤ 

 តួនាទី ន្ិងភារកចិារបស់គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering 

១. ផតល់ភយាបល់ ន្ិងការខណនាាំអាំពីភគ្មលន្ភយាបាយន្ិងន្ីតិវធិ្ីអេបិាលកចិាពត័ម៌ាន្វទិាដល់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល 
ភដើម្បភីសនើស៊ុាំការអន្៊ុម្ត័ 

២. ធានាថ្នគណៈត្គបត់្គងបាន្ោកដ់ាំភណើ រការអេបិាលកចិាពត័ម៌ាន្វទិាត្បកបភោយត្បសិទធភាព 
៣. បញ្ជា កឱ់្យចាស់ថ្នគណៈត្គបត់្គងបាន្ោកឱ់្យដាំភណើ រការ ន្ិងការអន្៊ុវតតខដលធានាថ្នម្៊ុែងារបភចាកវទិា 

ពត័ម៌ាន្បាន្ចូលរមួ្សត្ម្ួលសកម្ែភាពអាជីវកម្ែ 
៤. ធានាថ្នការវនិ្ិភយាគភលើបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ ភធ្វើភ ើងភោយមាន្ត៊ុលយភាពរវាងហាន្ិេយ័ ន្ិងអតាត្បភយាជន្ ៍

ទទួលបាន្ ភហើយងវកិាមាន្ត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបភ់ត្បើត្បាស់ 
៥. មាន្ការខកលម្អកម្ែវធិ្ីបភចាកវទិាជាបន្តបនាា ប ់ ន្ិងការត្តតួពិន្ិតយភៅភលើហាន្េិយ័ពត័ម៌ាន្វទិាត្បកបភោយ 

ត្បសិទធភាព 
៦. ផតល់អន្៊ុសាសន្ជ៍ាអាទិភាព ភៅភលើគាំន្ិតផតួចភផតើម្ងែីថ្ន្បភចាកវទិា ខដលផតល់អតាត្បភយាជន្ដ៍ល់ 

ត្បតិបតតិការអាជីវកម្ែរបស់អលិអូអិលស៊ុី 
៧.  ធានាថ្នខផន្ការយ៊ុទធសាស្តសតបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ ភដើរត្សបគ្មន ភៅន្ឹងខផន្ការអាជីវកម្ែ 
៨.  ផតល់ពត័ម៌ាន្ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិភធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពកន៊ុងកិចាត្បជ៊ុាំត្បចាាំត្តីមាស ភៅត្កុម្ត្បកឹាេបិាលអាំពី បញ្ជា  

ការងារអាទិភាព អន្៊ុសាសន្ ៍សកម្ែភាព ន្ងិវធិាន្ការ 
៩.  ផតល់ពត័ម៌ាន្ដល់ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល គណៈកមាែ ធ្ិការត្គបត់្គងហាន្ិេយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ 

កត្ម្តិត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល គណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែកត្ម្តិត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ន្ិងគណៈកមាែ ធ្ិការត្បតបិតត ិ
សត្មាបក់ារត្គបត់្គងទូភៅភៅភលើអេបិាលកិចាពត័ម៌ាន្វទិា 

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

ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering បាន្ត្បារពធកិចាត្បជ៊ុាំរបស់ែេួន្ចាំន្នួ្ ៤ភលើក (ភរៀងរាល់ម្យួ 
ត្តីមាសម្តង) ខដលបាន្ពិភាកា ន្ងិអន្៊ុម្ត័ដូចខាងភត្កាម្៖ 

 ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍ថ្ន្ការអាកដ់ាំភណើ រការ (Downtime) របស់ត្បពន័្ធបភចាកវទិា 
 ពិន្ិតយភម្ើលភលើរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពថ្ន្គភត្មាងបភចាកវទិា ជាភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍សតីពតី្បពន័្ធស៊ុវតាិភាពពត័ម៌ាន្ (Information Security Posture Report) 

ភរៀងរាល់ត្តីមាស 
 ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍ DR Drill ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ពិភាកាអាំពងីវកិា ន្ិងខផន្ការថ្ន្ការផ្លេ ស់បតូរទីតាំង DR Site 
 ពិន្ិតយពដីាំភណើ រការថ្ន្ការោកឱ់្យដាំភណើ រការ Tablet 
 អន្៊ុម្ត័ភលើ IT CAPEX 
 អន្៊ុម្ត័ភលើការទិញ MS Office 365 License 
 ពិន្ិតយ ន្ិងអន្៊ុម្ត័ការដាំភ ើង Network ភៅតម្សាខា 
 ពិន្ិតយភលើការអន្៊ុវតតរបស់គណៈត្គបត់្គងភៅភលើភគ្មលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគ្មរជាតថិ្ន្កម្ព៊ុជាសតីពីការត្គប់

ត្គងហាន្ិេយ័ ន្ិងស៊ុវតាិភាពបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ 
 អន្៊ុម្ត័ភលើខផន្ការ ន្ិងងវកិាថ្ន្ការផ្លេ ស់បតូរក៊ុាំពយទូរ័ចាស់ 
 ការត្តួតពិន្តិយត្បចាាំឆ្ន ាំភលើភគ្មលន្ភយាបាយបភចាកវទិាពត័ម៌ាន្ 
 ពិន្ិតយភម្ើលបញ្ជា ពីភាពយឺតយា៉ា វថ្ន្ត្បពន័្ធ T24 ន្ិងខផន្ការសកម្ែភាព 
 ពិភាកាពីខផន្ការបភចាកវទិា (IT) សត្មាបរ់យៈភពលបីឆ្ន ាំ 
 អន្៊ុម្ត័ភលើការយកភសវាខាងភត្ៅពី Group SOC កន៊ុងការត្គបត់្គង log review 
 អន្៊ុម្ត័ភលើងវកិាចាំណាយសត្មាប ់Chat Bot 
 អន្៊ុម្ត័ជាភគ្មលការណ៍ភលើងវកិាចាំណាយសត្មាប ់Core Banking DB កន៊ុងការផ្លេ ស់បតូរភៅកន៊ុង Oracle ន្ិង 

ការដាំភ ើង Version របស់ត្បពន័្ធធ្នាគ្មរសនូល 
 អន្៊ុម្ត័ជាភគ្មលការណ៍ភលើងវកិាចាំណាយសត្មាប ់Oracle License 
 អន្៊ុម្ត័ភៅ outsource កាត EMV ផ្លា ល់ែេួន្ 
 វាយតថ្ម្េលទធផលការងាររបស់គណៈកមាែ ធ្ិការ IT Steering ការត្តួតពនិ្ិតយត្បចាាំឆ្ន ាំភៅភលើទាំន្ួលែ៊ុស ត្តូវ 

ន្ិងភារកិចា (Term of References) របស់គណៈកមាែ ធ្ិការIT Steering។  
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២-ការខត្បត្បលួសមាជិកភៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធ្ិការ 

ល.រ គណៈកមាែ ធ្ិការ ភ ែ្ ុះ ម្ូលភហត៊ុ 
១ សវន្កម្ែ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
២ ខតងតាំង ន្ិងផតល់តថ្ម្េការ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
៣ ត្គបត់្គងហាន្ិេយ័សហត្គ្មស ន្ិងត្បតិបតតិតម្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
៤ IT Steering គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

គ-លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់ 
 ១-ភគ្មលន្ភយាបាយសភងខបសតីពីលាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
  ក.  លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល 

អេបិាល ន្ឹងទទួលបាន្នូ្វកថ្ត្ម្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល ការសាន កភ់ៅ ន្ិងសាំប៊ុត្តយន្តភហាុះ 
សត្មាបក់ារម្កត្បជ៊ុាំ។ 

  ែ.  លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបប់៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
  ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ឹងទទួលបាន្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាចដូ់ចខាងភត្កាម្៖ 

 ត្បាកឧ់បតាម្ភម្៊ុែតាំខណង 
 ត្បាកស់ន្ស ាំ 
 ត្បាកប់ខន្ាម្ប៊ុណយចូលឆ្ន ាំខែែរ 
 ត្បាកប់ខន្ាម្ប៊ុណយេា៊ុ ាំបណិឌ  
 ត្បាកប់ខន្ាម្ភៅដាំណាចឆ់្ន ាំ 
 ត្បាកប់ាំណាចអ់តីតភាពការងារ 

 ២-ប៊ុគគលទទួលបាន្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទួលបាន្លាេការ 

ឬត្បាកប់ាំណាច ់
ចាំន្ួន្លាេការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់ ភផសងៗ 

១ អេបិាល ១៥៦.៥៨៩ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  
២ អេបិាលត្បតិបតតិ N/A  
៣ ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ១.១១៧.៨៨០ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  

៤ 
ប៊ុគគលិកខដលទទួលបាន្លាេការ 
ឬត្បាកប់ាំណាចែ់ពស់បាំផ៊ុត ៥របូ 

ពី ៦៥.០០០ ភៅ ២១០.០០០ ដ៊ុលាេ រអាភម្រកិ  

 



21 

 

ឃ-ការវាយតថ្ម្េលទធផលត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល អេបិាលន្ីម្យួៗ គណៈកមាែ ធ្ិការ ន្ិងនាយកត្បតិបតតិ  

ល.រ បរយិាយ ដាំភណើ រការថ្ន្ការវាយតថ្ម្េ លកខណៈវនិ្ិចេយ័ 

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 ភោយោក ់
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 

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 

 



22 

 

ង-ការបណត៊ុ ុះបណាត លសត្មាបអ់េបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 

អេបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ទទួលបាន្ការបណត៊ុ ុះបណាត ល ភដើម្បភីធ្វើបចា៊ុបបន្នភាពចាំភណុះជាំនាញកន៊ុងការដឹកនាាំ 
ន្ិងត្គបត់្គងត្កុម្ហ ៊ុន្។ 

ល.រ ភ ែ្ ុះ ម្៊ុែតាំខណង វគគបណត៊ុ ុះបណាត លកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ 

១ ភលាក ស៊ុែ ភវឿន្ ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ - Strategy Development During & After Covid-19 

២ ភលាក ស៊ុែ ស៊ុផល 
អន្៊ុត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ/ 
ត្បធាន្នាយកហិរញ្ញ វតា៊ុ 

- ADB-SERC Workshop on ASEAN+3 Multi-Currency 
Bond Issuance Framework and Potential for 
Thematic Bond Issuance in Cambodia 

- On-line Training Seminar: Climate Risk Insurance 
(Session II) 

- Webinar by Triple Jump “Driving Efficiency in 
Microlending”,  

- MIFA Informational Webinar: Banking for Happiness 
- Technology Management Guideline Issued by 

National Bank of Cambodia 
- MIFA Informational Webinar: Digitalization 
- Invitation to the SERC-ADB Webinar on Sustainable 

Bond Market Development in Emerging East 
- ASEAN SDG Bond Toolkit Webinar 

៣ ភលាក ន្៊ុត ភងង នាយកនាយកោា ន្អាជីវកម្ែ 

- Loan Recovery Operation 
- Organizational Challenges in Practice in Recovery 

Activities 
- Practical Aspects of Recovery Project Planning and 

Implementation 
- Boulder Microfinance Training Program (MFT) 
- Process Optimization 
- Global SME Finance Forum 2021 

៤ 
អនកត្សី សវឺយ 
ស៊ុឌ្ីណា 

ត្បធាន្នាយិកាត្គបត់្គង 
ហាន្ិេយ័ 

- Executive Insights Webinar 
- WWB: Leadership and Diversity for Innovation 

Program 

៥ អនកត្សី ត្ទី សូឡា នាយិកានាយកោា ន្រតនាគ្មរ 
- Operational risk 
- Fraud Risk 
- Certification in Treasury  

៦ ភលាក ប ៊ុន្ ខប លឡា 
នាយកនាយកោា ន្បភចាកវជិាា  
ពត័ម៌ាន្ 

- CPISI 2.0 Advance Payment Security 
- ESB and API Management Training held by Fiorano 

៧ ភលាក ភតង ភាព 
នាយកនាយកោា ន្សវន្កម្ែ 
ថ្ផាកន៊ុង 

- Auditing Risk Management 
- SWIFT Assessment Guideline Guidelines Workshop 

៨ ភលាក ម្៊ុត ពិសី នាយកនាយកោា ន្ឥណទន្ 
- Practical Credit Risk Management 
- Consumption Loan and Hypotec Agreement for BFIS 
- Certification in Commercial Loan to Business 
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ល.រ ភ ែ្ ុះ ម្៊ុែតាំខណង វគគបណត៊ុ ុះបណាត លកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ 

៩ 
ភលាក បាន្ 
ផលភ ង 

នាយកនាយកោា ន្ 
ត្បតិបតតិតម្ 

- Contract Law in Financial Operation 
- Insurance for Development 2021 

១០ អនកត្សី ្ង កញ្ជញ  
ត្បធាន្នាយិកាត្បាកប់ភញ្ញ ើ 
ន្ិងភសវាហិរញ្ញ វតា៊ុ 

- Managing Digital Transformation 

១១ អនកត្សី ភ ង ថ្នវ ី
នាយិកានាយកោា ន្ធ្ន្ធាន្ម្
ន្៊ុសស 

- Preparation of Pension Implementation 

១២ អនកត្សី ខកវ តរាទ ី នាយិកានាយកោា ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ - WWB: Leadership and Diversity for Innovation 
Program 

 

ផ្ននរទី៣៖ ការអន្ុវត្តប្រម្សលីធម្៌សប្ាប់អន្ុវត្តធុររិច្ច 

ក. ភគ្មលន្ភយាបាយពាកព់ន័្ធន្ឹងត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកិចារបស់អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិភយាជិត៖ 

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

 ១. ភសវាកម្ែជាន្ិភយាជិត 

ចូលរមួ្កន៊ុងសកម្ែភាពម្៊ុែជាំន្ញួភត្ៅសាា បន័្ ខដលភមា៉ា ងភធ្វើការត្តូវចាំណាយភពល និ្ងការចាបអ់ារម្ែណ៍ហួស 
ត្បមាណពបី៊ុគគលិក ជាភហត៊ុភធ្វើឱ្យរា ាំងសាុះដល់កចិាែាំត្បងឹខត្បងរបស់ប៊ុគគលិកចាំភពាុះ  អិលអអូិលស៊ុី។  

ប៊ុគគលិកមាន្ការពាកព់ន័្ធភោយផ្លា ល់ ឬត្បភយាលជាម្យួន្ឹងសកម្ែភាពអាជីវកម្ែដថ្ទភទៀត ខដលត្បកួតត្បខជង ឬ
មាន្ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្ជ៍ាម្យួអិលអូអិលស៊ុី។ 

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

 ២. ទិញត្ទពយពីអតិងិជន្ 

ត្ទពយ ន្ិងត្ទពយោកធ់ានារបស់អតិងិជន្៖ ប៊ុគគលិក ន្ិងសាចញ់ាតិរបស់ពួកគ្មតខ់ដលជាបព់ាកព់ន័្ធភៅកន៊ុងដាំភណើ រការ 
លកឡ់ាយ ៊ុងត្ទពយសម្បតតិរបស់អតិងជិន្ គឺម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យចូលរមួ្ភដញថ្ងេ ឬទិញត្ទពយ ឬត្ទពយោក ់
ធានារបស់អតិងជិន្ភ ើយ។ ពត័ម៌ាន្ខដលពាកព់ន័្ធន្ឹងន្តីិវធិ្ី ន្ិងកាលបរភិចេទថ្ន្ការដកហូតទ៊ុកត្ទពយោកធ់ានា 
របស់អតិងជិន្ត្តូវបាន្រកាការសមាៃ ត។់ 
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ផលិតផល ន្ិងភសវាកម្ែ៖ ប៊ុគគលិកម្និ្ត្តូវបាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យទិញផលិតផល ឬភសវាកម្ែរបស់អតិងិជន្កន៊ុងតថ្ម្េម្យួ
ខដលភថ្នក (ភបើភត្បៀបភធ្ៀបភៅនឹ្ងតថ្ម្េទីផារ) ជាងនូរន្ឹងភសវាកម្ែរបស់គ្មតខ់ដលភធ្វើជាម្យួអិលអូអិលស៊ុីភនាុះភទ។ 

❖ ការត្បកួតត្បខជងភោយភសាែ ុះត្តង ់
 ត្គឹុះសាា ន្ម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុអិលអអូិលស៊ុី បាន្វនិ្ិភយាគងវកិាយា៉ា ងភត្ចើន្ភៅភលើការសិកាអាំពីការខត្បត្បួលភៅភលើ 

វស័ិយម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុភន្ុះ រមួ្មាន្ការខត្បត្បួលចាំណងច់ាំណូលចិតតរបស់អតិងិជន្ ការខត្បត្បួលរបស់ថ្ដគូត្បកតួ 
ត្បខជង ឥទធិពលថ្ន្ភសវាកម្ែភៅភលើអតិងិជន្ ន្ិងគាំន្ិតភផសងៗកន៊ុងការអេវិឌ្ឍ និ្ងបភងកើតផលិតផលងែីៗ  ភដើម្ប ី
ជួយ ភធ្វើឱ្យផលិតផល ឬភសវាកម្ែត្បភសើរភ ើងកន៊ុងការបាំភពញចិតតអតងិិជន្ ន្ិងអាចត្បកតួត្បខជងភៅភលើទីផារ 
បាន្។  

 អិលអូអិលស៊ុីកប៏ាន្វនិ្ិភយាគងវកិាជាភត្ចើន្ផងខដរ ភដើម្បបីភងកើតផលិតផល ន្ិងភសវាកម្ែងែីៗ កន៊ុងភគ្មលបាំណង 
បភងកើន្លទធភាពកន៊ុងការវាយល៊ុកទីផារងែីៗ ក៏ដូចជាពត្ងីកចាំខណកទីផារបចា៊ុបបន្នឱ្យកាន្់ខតភត្ចើន្ភ ើង។    
យា៉ា ងណាម្ញិ មាន្ខផនកពាកព់ន័្ធជាភត្ចើន្ខដលត្តវូចូលរមួ្ចាំខណកកន៊ុងការបភងកើតគាំន្ិត ឬធ្ន្ធាន្ងែីៗ ដូចជា 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល គណៈត្គបត់្គង តត្ម្ូវការចាប ់ការត្សាវត្ជាវទីផារ ន្ិងថ្ដគូត្បកួតត្បខជង។  

 ចាំណ៊ុ ចចម្បងកន៊ុងការត្បកួតត្បខជងភៅកន៊ុងទីផារម្តី្កូហិរញ្ញ វតា៊ុកម្ព៊ុជាបចា៊ុបបន្ន គឺការអេវិឌ្ឍផលិតផល ន្ងិ 
ភសវាកម្ែងែីៗ ពត្ងីកចាំខណកទផីារ កដូ៏ចជារកាអតិងជិន្បចា៊ុបបន្ន។  

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

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

 ប៊ុគគលិកត្តូវបាន្ហាម្ោចខ់ាតម្និ្ឱ្យចូលភម្ើលគណន្ី 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។ 
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❖ ចាប ់ន្ិងបទបបញ្ញតតិទកទ់ងន្ឹងវស័ិយការងារ ន្ិងវស័ិយពាកព់ន័្ធខដលត្តវូអន្៊ុវតត 
 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។ 
 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)។ ម្ស្តន្តីឥណទន្ត្តូវវាយតថ្ម្េត្គបក់ម្ាទីាំងអស់ឱ្យត្សប ជាម្យួចាបប់រសិាា ន្
ការងារ បញ្ា ីម្និ្អន្៊ុញ្ជញ ត ចាបព់លកម្ែក៊ុមារ ចាបស់៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព ន្ិងបទ  បញ្ញតិតដថ្ទភទៀត។  

❖ វនិ្យ័ការងារ ន្ិងបទបញ្ជា ថ្ផាកន៊ុង 
I. បទបបញ្ញតតិសតីពីវនិ្យ័ការងារ 
  ត្បការ១៖  លកខែណឌ   ន្ិងខបបបទទទួលយកកម្ែករន្ិភយាជតិ ឱ្យចូលបភត្ម្ើការងារ 

ភបកខជន្ទាំងពីរភេទខដលមាន្អាយ៊ុចាបពី់១៨ឆ្ន ាំភ ើងភៅមាន្ស៊ុែភាពលអ ន្ងិមាន្កត្ម្តិជាំនាញ 
សម្ត្សបតម្តត្ម្ូវការរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្អាចស៊ុាំចូលបភត្ម្ើការងារភៅកន៊ុងត្កុម្ហ ៊ុន្បាន្។ 

ត្បការ២៖  រភបៀបរបប ន្ិងសណាត បធ់ាន បក់ន៊ុងការអន្៊ុវតតការងារ 
 កម្ែករន្ិភយាជតិទាំងអស់ត្តូវអន្៊ុវតតដូចតភៅ៖ 

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

ត្បការ៣៖  ការពិន្ិតយកាយសម្បទ 
ម្៊ុន្ភពលចូលបភត្ម្ើការងារដាំបងូ កម្ែករន្ិភយាជិតទាំងអស់ ត្តូវភៅពិន្ិតយកាយសម្បទភៅ       
នាយកោា ន្ភពទយការងារថ្ន្ត្កសួងការងារ ន្ិងបណត៊ុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ។ 

ត្បការ៤៖  ភពលភមា៉ា ងភធ្វើការ ន្ិងការឈបស់ត្មាក 
 កម្ែករន្ិភយាជិតទាំងអស់ត្តវូបាំភពញការងារតម្ការកាំណតដូ់ចខាងភត្កាម្ភន្ុះ៖ 

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

កម្ែករន្ិភយាជិតទាំងអស់ត្តវូបាន្ឈបស់ត្មាកពីការងារភោយមាន្ត្បាកឈ់នួលដូចតភៅ៖ 
- ការឈបស់ត្មាកថ្ងៃប៊ុណយ៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយការងារ។ 
- ការឈបស់ត្មាកត្បចាាំឆ្ន ាំ៖ ចាំន្ួន្១៨ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ។ ការឈបស់ត្មាកភន្ុះន្ឹងបខន្ាម្ជូន្១ថ្ងៃ 

កន៊ុងរយៈភពលភធ្វើការបាន្ ០៣ឆ្ន ាំ។ 
- ការឈបស់ត្មាកពិភសស៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយការងារ។ 
- ការឈបស់ត្មាកសត្មាលកូន្៖ ចាំន្ួន្៩០ថ្ងៃ ចាំភពាុះកម្ែករនិ្ភយាជិតជាស្តសតីភៅម្៊ុន្ ន្ិងភត្កាយ 

ភពលសត្មាលកូន្។ 
- ការឈបស់ត្មាកភោយជាំងឺ៖ ចាំភពាុះអនកមាន្ជាំងឺខដលមាន្លិែិតបញ្ជា កត់្តឹម្ត្តូវពីត្គូភពទយ 

ត្កុម្ហ ៊ុន្ផតល់ត្បាកឈ់នួលភពញកន៊ុងរយៈភពល០១ខែដាំបូង។ ភៅខែទី២ ន្ងិខែទ៣ី ត្កុម្ហ ៊ុន្   
ផតល់ត្បាកឈ់នួលខត៦០%។ ចាបព់ីខែទី៤ ដល់ខែទី៦ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ម្និ្ផតល់ត្បាកឈ់នួលឱ្យភទ ខត 
ភៅរកាត្កបែណ័ឌ ដខដល។ ភបើឈបស់ត្មាកភលើសព៦ីខែ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ន្ងឹពិន្តិយពចិារណា 
បញ្ឈបព់ីការងារភោយអន្៊ុវតតតម្ចាបស់តីពីការងារ។ 

- ការឈបស់ត្មាកភោយភត្គ្មុះថ្នន កក់ារងារ៖ អន្៊ុវតតតម្ត្បកាសរបស់ត្កសួងទទួលបន្ា៊ុកវស័ិយ 
ការងារ។ 

ត្បការ៥៖   ត្បាកឈ់នួល ត្បាករ់ងាវ ន្ ់ន្ិងត្បាកប់នាា បប់ន្ស ាំ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ផតល់ត្បាកឈ់នួលភៅតម្សាន ថ្ដ សម្តាភាព ន្ងិលទធផលការងាររបស់កម្ែករន្ិភយាជតិ 
មាន ក់ៗ ។ ត្កមុ្ហ ៊ុន្ភធ្វើការពនិ្ិតយតភម្េើងត្បាកឈ់នួលរបស់កម្ែករន្ិភយាជិតភៅភរៀងរាល់ដាំណាចឆ់្ន ាំ 
ភោយពិន្ិតយភលើលទធផលការងារ ការភគ្មរពវនិ្យ័ ន្ងិសាន ថ្ដរបស់សាម្ជីន្មាន ក់ៗ ត្ពម្ទាំង 
លទធភាពរបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្។ ភៅភពលមាន្ការត្បញាបប់នាា ន្ម់្តងមាក ល ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ឹងសាំណូម្ពរឱ្យ 
កម្ែករន្ិភយាជតិភធ្វើការបខន្ាម្ភមា៉ា ងតម្ភគ្មលការណ៍សែ័ត្គចិតត ភោយផតល់ត្បាកប់ខន្ាម្ភមា៉ា ងដូច 
មាន្ខចងកន៊ុងចាបស់ដីពីការងារ។ កម្ែករន្ិភយាជិតណាខដលភធ្វើឱ្យែូចខាតត្ទពយសម្បតតិត្កុម្ហ ៊ុន្ 
ភោយភចតនា ត្តូវភចញត្បាកស់ងត្កុម្ហ ៊ុន្វញិ តម្តថ្ម្េជាកខ់សតងថ្ន្ការខាតបងភ់នាុះ។ កន៊ុង 
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ករណីគ្មែ ន្ត្បាកស់ងភទភនាុះ ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ឹងភធ្វើការកាតត់្បាកឈ់នួលសងបន្តិចម្តងៗតម្វធិ្ី  ន្ិងកត្ម្តិ 
ដូចមាន្ខចងភៅកន៊ុងចាបស់តីពកីារងារ។ 

ត្បការ៦៖   អវតតមាន្មាន្ចាប ់ន្ិងអវតតមាន្គ្មែ ន្ចាប ់
កម្ែករន្ិភយាជតិខដលមាន្បាំណងឈបស់ត្មាកភោយមាន្ធ្៊ុរៈភផសងៗ ត្តូវស៊ុាំចាបត់្កមុ្ហ ៊ុន្ជា 
លាយលកខណ៍អកសរឱ្យបាន្ម្៊ុន្ថ្ងៃឈបស់ត្មាកចាំន្ួន្២ថ្ងៃ។ កន៊ុងករណីមាន្ជាំងធឺ្ៃន្ម់្និ្អាចម្កភធ្វើ 
ការបាន្ ឬមាន្ការចាាំបាចប់នាា ន្ ់សាម្ជីន្អាចស៊ុាំចាបត់ម្រយៈតាំណាងរបស់ែេួន្ ឬផតល់ដាំណឹង 
តម្ទូរស័ពា ខតត្តូវភធ្វើលិែតិស៊ុាំចាបជ់ាភត្កាយយា៉ា ងយូរ២ថ្ងៃ បនាា បពី់ថ្ងៃត្តលបចូ់លបភត្ម្ើការងារ      
វញិ។ ចាំភពាុះករណីមាន្ជាំង ឺ ការស៊ុាំចាបស់ត្មាកពាបាលត្តូវភាា បម់្កជាម្យួនូ្វលិែតិបញ្ជា កព់ ី
ត្គូភពទយផេូវការ។ 

ការឈបស់ត្មាកភោយគ្មែ ន្ការអន្៊ុញ្ជញ តចាប់ចាត់ទ៊ុកថ្នមាន្កាំហ៊ុសខដលត្តូវកាំណត់ 
ដូចខាងភត្កាម្៖ 

- ឈបត់ចិជាង២ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ចាតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសត្សាល។ 
- ឈបច់ាបព់ី២ថ្ងៃ ភៅតចិជាង៦ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ចាតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសម្ធ្យម្។ 
- ឈបច់ាបព់ី៦ថ្ងៃ កន៊ុងម្យួខែ ឬ ៦ថ្ងៃជាបភ់ ើងភៅចាតទ់៊ុកថ្នបាន្ភបាុះបងភ់ចាលការងារ។ 
កម្ែករន្ិភយាជតិខដលឈបស់ត្មាក គ្មែ ន្ចាបអ់ន្៊ុញ្ជញ ត ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ងឹម្និ្ផតល់ត្បាកឈ់នួលភៅ 
តម្ភពលភវលាខដលបាន្ឈបឥ់តចាបភ់នាុះ។ 

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

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

II. ការោកវ់និ្យ័ ន្ិងសិទធិការពារែេួន្របស់កម្ែករនិ្ភយាជិត 
ត្បការ៩៖  ការោកវ់និ្យ័ 

កម្ែករន្ិភយាជតិខដលត្បត្ពឹតតកាំហ៊ុសភោយភចតនា និ្ងមាន្េសត៊ុតងជាកខ់សតង ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ឹងភធ្វើ 
ការោកវ់និ្យ័ភៅតម្កត្ម្តិថ្ន្កាំហ៊ុសភនាុះដូចតភៅ៖ 
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- កាំហ៊ុសត្សាល៖ ភលើកទី១ ត្តូវទទួលការអបរ់ ាំភោយផ្លា ល់មាត ់ និ្ងមាន្ច៊ុុះកន៊ុងសាំណ៊ុាំ លិែិត 
ផ្លា ល់ែេួន្។ ភបើភៅត្បត្ពតឹតិកាំហ៊ុសដខដលភលើកទី២ភទៀត ត្តូវទទួលតម្ការត្ពមាន្ជាលាយ 
លកខណ៍អកសរ។ កន៊ុងករណីព៊ុាំរាងចាលភលើកទី៣ន្ឹងត្តូវបញ្ឈបព់ីការងារ។ 

- កាំហ៊ុសម្ធ្យម្៖ ភលើកទី១ ត្តវូទទួលការត្ពមាន្ជាលាយលកខណ៍អកសរ និ្ងមាន្ច៊ុុះកន៊ុងសាំណ៊ុាំ  
លិែិតផ្លា ល់ែេួន្។ ភលើកទ២ី ត្តូវបញ្ឈរភជើងផ្លអ កការងារភោយគ្មែ ន្ត្បាកឈ់នួលម្យួរយៈ        
(ម្និ្ភលើសពី៧ថ្ងៃ)។ ភលើកទ៣ី កន៊ុងករណីព៊ុាំរាងចាលភទភនាុះ ន្ឹងត្តូវបញ្ឈបពី់ការងារ។ 

- កាំហ៊ុសធ្ៃន្៖់ ដូចមាន្ខចងកន៊ុងចាបស់តីពីការងារន្ងឹត្តូវបញ្ឈបព់ីការងារ។ កន៊ុងករណីចាាំបាច ់ 
ត្កុម្ហ ៊ុន្ន្ងឹបញ្ាូ ន្សាំណ៊ុាំ ភរឿងភៅត្កសួងមាន្សម្តាកិចា ភដើម្បភីធ្វើការភោុះត្សាយតម្ចាបជ់ា 
ធ្រមាន្។ 

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

III. អនាម្យ័ ន្ិងសន្តិស៊ុែការងារ 
ត្បការ១១៖ អនាម្យ័ ន្ិងសន្តិស៊ុែការងារ 

កម្ែករន្ិភយាជតិត្តូវរកាអនាម្យ័ែេួន្ត្បាណកន៊ុងភពលបាំភពញការងារ និ្ងអនាម្យ័ទកីខន្េងភធ្វើការ 
ឱ្យបាន្សាអ តជាត្បចាាំ។ ម្និ្ត្តូវអន្៊ុវតតការងារែ៊ុសភារកចិាភ ើ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។  

❖ ការរាយការណ៍ពីកាំហ៊ុសឆ្គងរបស់អេបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ភោយន្ិភយាជិត (Whistle Blowing) 

ភៅភពលខដលនិ្ភយាជិតបាន្ចាបភ់ផតើម្មាន្កងវល់ន្ងឹភរឿងរា៉ា វខដលភកើតភ ើងភនាុះ ប៊ុគគលិកអាចជូន្ដាំណឹងភៅ 
ម្ស្តន្តីត្បតបិតតតិម្ ឬត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ តម្រយៈអ៊ុីខម្៉ាល ទូរសពា ឬជួបផ្លា ល់។ ត្បសិន្ភបើបញ្ជា ពាកព់ន័្ធ 
ជាម្យួត្បធាន្នាយកត្បតិបតត ិបណតឹ ងអាចភធ្វើភៅកាន្ត់្បធាន្ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលតម្រយៈអ៊ុីខម្ល ឬជួបផ្លា ល់។ 
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❖ ការភោុះត្សាយជភមាេ ុះ 
ប៊ុគគលិកពាកព់ន័្ធទាំងអស់ន្ឹងត្តូវបាន្ខណនាាំភៅកន៊ុងការត្បតិបតតិតម្ភគ្មលន្ភយាបាយរបស់អិលអូអិលស៊ុី 
សតីពីការភោុះត្សាយសាទ៊ុកខ៖ 
១.  ប៊ុគគលិកត្តូវរាយការណ៍នូ្វសាទ៊ុកខរបស់ែេួន្ភៅគណៈកម្ែការភោុះត្សាយសាទ៊ុកខ។ 
២. បញ្ជា ន្ងឹត្តូវបាន្ភោុះត្សាយភៅថ្នន កភ់ត្កាម្ខដលអាចភធ្វើភៅបាន្ភៅកន៊ុងអងគភាព។ ត្បសិន្ភបើសមាជិកណា 

ម្យួថ្ន្គណៈកម្ែការសាទ៊ុកខគឺជាត្បធាន្បទថ្ន្បណតឹ ង គ្មតឬ់នាង ន្ងឹត្តូវបាន្តត្ម្ូវឱ្យភចញពីរងវងភ់ោុះ 
ត្សាយភៅកន៊ុងករណីភន្ុះ។  

៣. ភាគីទាំងអស់ខដលពាកព់ន័្ធន្ងឹបញ្ជា ន្ឹងត្តូវបាន្ជូន្ដាំណឹងយា៉ា ងត្តមឹ្ត្តូវ ន្ងិផតល់ឱ្កាសភដើម្បភីធ្វើការបក 
ត្សាយ ន្ងិឱ្កាសទមី្យួភដើម្បភីោុះត្សាយ/ខកតត្ម្ូវបណតឹ ង។ 

៤. បញ្ជា ន្ងឹត្តូវបាន្ខកតត្ម្វូ/ភោុះត្សាយកន៊ុងអាំល៊ុងភពលអតិបរមាដបត់្បាាំ (១៥) ថ្ងៃចាបព់កីាលបរភិចេទថ្ន្ការភធ្វើ 
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 

នាយិកានាយកោា ន្ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសស។  
 ត្បពន័្ធ E-Complaint។  

ែ. ការផសពវផាយត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកិចាដល់អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិភយាជិត 

អេបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិភយាជិតទាំងអស់ត្តូវអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុភលាម្តម្ភគ្មលការណ៍ត្កម្សីលធ្ម្ ៌
របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ដូចមាន្សភងខបខាងភត្កាម្៖ 
I. ភគ្មលការណ៍ត្កម្សីលធ្ម្ ៌  

១. អាកបបកិរយិារវាងប៊ុគគលិក ន្ងឹប៊ុគគលិក 
 ឱ្យតថ្ម្េភៅភលើជវីតិ ន្ងិការពារសិទធិរបស់ម្ន្៊ុសសត្គបគ់្មន ។  
 បងាា ញការគួរសម្ ន្ិងភគ្មរព ភៅភពលមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួគ្មន ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្បាស់នូ្វភាសា ”ត្បមាង“ សាំភៅដល់ពាកយសម្តខីដលត្តូវបាន្ចាតទ់៊ុកថ្នជាការបាំេតិបាំេយ័    

រុិះគន្ ់គាំរាម្កាំខហង ត្ទភគ្មុះភបាុះភបាក ន្ិងបាំបាកទ់ឹកចិតតអនកដថ្ទ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើអាំភពើហិងា ដូចជាការវាយដាំរាងកាយ រ៊ុញ ខាាំ ោល់ បាំបិទសិទធិភសរភីាពខផនករាងកាយ 

ន្ិងគបវ់តា៊ុអវីម្យួោកអ់នកដថ្ទ។ល។  
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 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 
ការមាន្ថ្ផាភពាុះ ពត័ម៌ាន្ខដលទកទ់ងភៅន្ងឹខហសន្ (Gene) ឬលកខណៈភផសងភទៀតខដលកាំណត ់
ភោយចាប។់ 

២. ត្កម្សីលធ្ម្វ៌ជិាា ជីវៈ 
 បភត្ម្ើការងារភៅកន៊ុងអាកបបកិរយិាម្យួខដលត្សបជាម្យួនឹ្ងគ៊ុណតថ្ម្េរបស់អិលអូអិលស៊ុី។ 
 អន្៊ុវតតន្ភ៍ារកិចាយា៉ា ងមាន្ត្បសិទធភាព ភសាែ ុះត្តង ់ន្ិងឧសាហ៍ពាយាម្។ 
 ភសេៀកពាកឯ់កសណាា 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 ិ  ន្ងិន្ីតិវធិ្ី របស់អិលអូអិលស៊ុីទាំងអស់ ន្ងិអន្៊ុវតតការងារ 
ខដលផតល់ភោយអនកត្គបត់្គងផ្លា ល់របស់អនកជាត្បចាាំ។ 

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

 ត្តូវភគ្មរពតម្បទបញ្ញតត ិន្ិងចាបថ់្ន្ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា។ 
 មាន្ឆ្ន្ាៈកន៊ុងការសន្ស ាំសាំថ្ចថ្នម្ពល ន្ិងបរសិាា ន្ខដលមាន្ដូចជា ការភត្បើត្បាស់ត្កោស អគគីសន្ ី

ន្ិងទឹក។  
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 ម្និ្ត្តូវខសវងរកផលត្បភយាជន្ពី៍ភសវាផតល់ត្បាកក់ម្ាភីៅកន៊ុងអលិអូអិលស៊ុី ន្ិងម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យប៊ុគគលិក 
ភលងត៊ុងទនី្ភៅកន៊ុងអិលអូអលិស៊ុីភ ើយ។ 

 ម្និ្ត្តូវបន្េាំឯកសារ  ខកឯកសារែ៊ុសចាប ់ ឬលាកព់ត័ម៌ាន្ខដលអាចប៉ាុះពាល់ផលត្បភយាជន្រ៍បស់  
អិលអូអិលស៊ុីភទ។     

 ម្និ្ត្តូវភលងខលបងស៊ុីសង ឬភសពភត្គឿងត្សវងឹភៅកន៊ុងភមា៉ា ងភធ្វើការភ ើយ។ 
 ម្និ្ត្តូវភត្បើត្បាស់សារជាតិភញៀន្ ឬឱ្សងែ៊ុសចាប ់ កន៊ុងកាំ ៊ុងភពល ឬភត្ៅភមា៉ា ងបាំភពញការងារ    

ភ ើយ។ 
 ម្និ្ត្តូវយកអាវ៊ុធ្ ភត្គឿងផា៊ុុះ ន្ិងទាំន្ិញខដលែ៊ុសចាបដូ់ចជាភត្គឿងភញៀន្ ឬសារធាត៊ុែ៊ុសចាប ់    

ភផសងៗម្កការយិាល័យអិលអអូិលស៊ុី ឬកន៊ុងភពលកាំព៊ុងបាំភពញភារកិចាភ ើយ។ 
 ម្និ្ត្តវូភធ្វើឱ្យែេួន្ឯងត្បឈម្ន្ងឹភត្គ្មុះថ្នន កខ់ដលម្និ្ចាាំបាច ់ ឬសាិតភៅកន៊ុងសាា ន្ភាពខដលអាចមាន្ 

ភត្គ្មុះថ្នន កដ់ល់ែេួន្កន៊ុងភពលកាំព៊ុងបាំភពញការងារភទ។ 
៣. ការបន្េាំ 

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

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

៤. ការភត្បើត្បាស់តួនាទីែ៊ុស 

 ម្ិន្ត្តូវភត្បើត្បាស់តួនាទីរបស់ែេួន្ភដើម្បជីាត្បភយាជន្៍សត្មាប់ែេួន្ឯង ឬភាគីទីបីភទ។ 
 អនកម្និ្ត្តូវខសវងរក ឬទទួលយកផលត្បភយាជន្ណ៍ាម្យួ ភដើម្បជីាងនូ រនឹ្ងការជួយ ផតល់ការងារ 

សត្មាបន់្រណាមាន ក ់ ឬភត្ចើន្នាក ់ ឬផតល់កិចាសន្ាផគត់ផគង់ផលិតផល ឬភសវាកម្ែភ ើយ។ ត្បសិន្ 
ភបើមាន្ន្រណាមាន កផ់តល់ផលត្បភយាជន្អ៍វីម្យួដល់អនក អនកត្តូវខតរាយការណ៍ភៅត្បធាន្ត្គបត់្គង 
ផ្លា ល់ភាេ ម្។ 

 ប៊ុគគលិកម្ិន្ត្តូវភសនើស៊ុាំភត្គឿងភលើកទឹកចតិតភោយផ្លា ល់ ឬត្បភយាលជាត្បាក ់ឬជាការទឹកចតិត ភដើម្បផីតល់ 
ភាពលាំភអៀងដល់អតិងជិន្កន៊ុងការទទួលបាន្កម្ា ីការទទួលបាន្ត្បាកប់ភញ្ញ ើសន្ស ាំ ឬសកម្ែភាពជាំន្ួញ  
នានា។ 

៥. ការភត្បើត្បាស់ភត្គឿងបរកិាខ រ ន្ងិត្ទពយសម្បតតិរបស់អិលអូអិលស៊ុី 

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

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

 អិលអូអិលស៊ុីន្ងឹភធ្វើការភស៊ុើបអភងកត ន្ងិចាតវ់ធិាន្ការសម្ត្សបចាំភពាុះរាល់ការលួចបន្េាំ ឬការបាត ់
បង ់ថ្ន្ត្ទពយសម្បតតិរបស់ត្កមុ្ហ ៊ុន្។ 

៦. ការបភត្ម្ើផលត្បភយាជន្ឱ៍្យគ្មន ភៅវញិភៅម្ក 

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

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 ការភឆ្េើយឆ្េង រចនាសម្ពន័្ធត្គបត់្គង  ន្ីតិវធិ្ី ។ល។ ត្បាបភ់ៅជន្ទីបីភោយ 
គ្មែ ន្ការត្ពម្ភត្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរជាម្៊ុន្ពីអតងិិជន្ ឬអិលអូអិលស៊ុី ឬភៅភពលមាន្តត្ម្ូវ 
ការខផនកចាបភ់ ើយ។ 

 ប៊ុគគលិកត្តូវបាន្ហាម្ោចខ់ាតម្និ្ឱ្យចូលភម្ើលគណន្ ី ន្ិងឯកសារកាលបបវតិតរបស់ប៊ុគគលិកដថ្ទ 
ភទៀតភ ើយ។  

៩. អាកបបកិរយិាចាំភពាុះអតិងជិន្ 

 ម្និ្ត្តូវភត្បើភាសា “ត្បមាង” ។  
 ម្និ្ត្តូវភត្បើកាំលាាំងបាយ។ 
 ម្និ្ត្តូវបាំបិទសិទធិភសរភីាពខផនករាងកាយ។ 
 ម្និ្ត្តូវខត្សកោកអ់តងិិជន្ ឬចូលភៅកន៊ុងភគហោា ន្របស់អតិងិជន្ភោយម្និ្មាន្ការអភញ្ា ើញ។ 
 ម្និ្ត្តូវភធ្វើឱ្យអាបភ់អាន្កិតតិយសរបស់អតិងជិន្ភៅទសីាធារណៈ។ 
 ម្និ្ត្តូវត្បឆ្ាំងនឹ្ងសិទិធរកាការសមាៃ តរ់បស់អតិងិជន្។ 
 ម្និ្ត្តូវភរ ើសភអើងពូជសាសន្ ៍ភេទ ជាំភន្ឿសាសនា ន្ិនាន ការន្ភយាបាយ ន្ងិពិការភាព។ 
 ម្និ្ត្តូវចូលរមួ្កន៊ុងអាំភពើព៊ុករលួយ ត្បាកស់ាំណូក ន្ិងលួច។ 
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 ម្និ្ត្តូវចូលរមួ្កន៊ុងការភបៀតភបៀន្ផេូវភេទភៅភលើអតិងជិន្។ 
១០. អាកបបកិរយិាចាំភពាុះសហគម្ន្ ៍ន្ិងបរសិាា ន្ 

អិលអូអិលស៊ុីវាយតថ្ម្េ ន្ងិភធ្វើការកាតប់ន្ាយផលប៉ាុះពាល់អវជិាមាន្ខដលអាចភកើតភចញអាំពីសកម្ែភាព 
របស់ែេួន្ខដលមាន្ដូចជាផលប៉ាុះពាល់ដល់បរសិាា ន្ (ឧទហរណ៍៖ ែយល់ ទឹក ដ)ី ស៊ុែភាព ន្ិង      
ស៊ុវតាិភាព ន្ងិពលកម្ែ (ឧទហរណ៍៖ ពលកម្ែក៊ុមារ)។ ម្ស្តន្តីឥណទន្ត្តូវវាយតថ្ម្េត្គបក់ម្ាទីាំងអស់ 
ឱ្យត្សបជាម្យួចាបប់រសិាា ន្ការងារ បញ្ា ីម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តចាបព់លកម្ែក៊ុមារ ចាបស់៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព 
ន្ិងបទបញ្ញតិតដថ្ទភទៀត។  

II. ការអន្៊ុវតតត្កម្សីលធ្ម្ ៌
ត្កម្សីលធ្ម្ភ៌ន្ុះត្តូវបាន្បភងកើតភ ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ ន្ិងមាន្លកខែណឌ ចាំភពាុះការត្បត្ពឹតតិរបស់ប៊ុគគលិក 
ន្ិងភដើម្បតី្គបត់្គងសកម្ែភាពរបស់ប៊ុគគលិកភៅកន៊ុងអិលអូអលិស៊ុី។ ប៊ុគគលិកតត្ម្ូវឱ្យអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុវតត 
ត្កម្សីលធ្ម្។៌ ប៊ុគគលិកន្ងឹត្តូវបាន្ោកវ់និ្យ័ខដលរមួ្បញ្ាូលទាំងការត្ពមាន្ ឬការបញ្ឈបព់ីការងារសត្មាប ់
ការម្និ្អន្៊ុវតតឱ្យបាន្ខាា បែ់ាួន្ភៅតម្ត្កម្សីលធ្ម្។៌  

គ.  យន្តការ ន្ិងន្ីតិវធិ្ីតម្ោន្ការអន្៊ុវតតត្កម្សីលធ្ម្ស៌ត្មាបអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកិចា 

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

ឃ. ត្បតិបតតិការជាម្យួភាគពីាកព់ន័្ធ  

 សូម្ពិន្ិតយភម្ើលរបាយការណ៍សវន្ករឯករាជយ ខដលបាន្ភាា បម់្កជាម្យួ។  

១-ភគ្មលន្ភយាបាលរបស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្ូលបត្ត សត្មាបត់្គបត់្គងភលើត្បតិបតតិការជាម្យួភាគីជាបព់ាកព់ន័្ធ  
ល.រ ភាគីជាប់ពាកព់ន័្ធ ភគ្មលន្ភយាបាយ 
១ ត្កុម្ហ ៊ុន្ហូលឌ្ីង Transfer Pricing Policy 

២ កិចាត្ពម្ភត្ពៀងវនិ្ភិយាគចត្ម្ុុះ គ្មែ ន្ 
៣ ត្កុម្ហ ៊ុន្ប៊ុត្តសម្ពន័្ធ Transfer Pricing Policy 

៤ 
ភាគហ ៊ុន្ិកខដលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុ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. សភងខបអាំពីត្បពន័្ធត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ ឬភគ្មលន្ភយាបាយត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ 

ត្កុម្ត្បឹកាេបិាលជាអនកអន្៊ុម្ត័ភលើភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងន្តីិវធិ្ីត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ សត្មាបប់ងាក រ ន្ងិត្គបត់្គង 
ហាន្ិេយ័ ខដលរមួ្មាន្ដាំណាកក់ាលដូចខាងភត្កាម្៖ 
▪ កត់សមាគ ល់ហានិ្េ័យ ខដលសាា ប័ន្កាំព៊ុងត្បឈម្ ន្ិងវាយតថ្ម្េភាពធ្ៃន្់ធ្ៃរថ្ន្ហាន្ិេយ័ភនាុះ។  
▪ វាស់ខវងហានិ្េ័យ ឱ្យបាន្ត្តឹម្ត្តូវ ន្ិងវាយតថ្ម្េពីកត្ម្តិហានិ្េយ័ខដលអាចទទួលយកបាន្។  
▪ ត្តួតពិន្ិតយហានិ្េ័យ ជាត្បចាាំ ភហើយធានាថ្នអនកខដលពាក់ព័ន្ធទទួលបាន្ព័តម៌ាន្ពិត និ្ងត្តឹម្ត្តូវសត្មាប ់

ចាត់វធិាន្ការខកតត្ម្ូវ ត្បសិន្ភបើចាាំបាច់។  
▪ ត្គប់ត្គងហានិ្េ័យ តម្រយៈការពិន្ិតយភម្ើលយា៉ា ងហែតច់ត ់ន្ិងវាយតថ្ម្េពីការអន្៊ុវតត។  

ភៅអិលអអូិលស៊ុី ការត្គបត់្គងហានិ្េយ័ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភៅតម្កត្ម្តិដូចខាងភត្កាម្៖ 

▪ កត្ម្ិតយ៊ុទធសាស្តសត៖ កត្ម្ិតភន្ុះភកាត បនូ្វម្៊ុែងារកន៊ុងការត្គប់ត្គងហានិ្េយ័ របស់គណៈត្គប់ត្គងជាន្់ែពស់ 
ន្ិងត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ ឧទហរណ៍ដូចជា កាំណតហ់ានិ្េយ័ រកវធិាន្ការភោុះត្សាយហានិ្េ័យរបស់  
ត្កុម្ហ ៊ុន្ បភងកើតយ៊ុទធសាស្តសត ន្ិងភគ្មលន្ភយាបាយភដើម្បតី្គប់ត្គងហាន្ិេ័យ និ្ងបភងកើតត្បព័ន្ធត្តួតពិន្ិតយ 
ភដើម្បធីានាឱ្យបាន្ថ្នហានិ្េយ័សាិតភៅកត្ម្តិម្យួខដលអាចទទួលយកបាន្ ភហើយលទធផលខដលទទួល 
បាន្អាចទូទត់ន្ឹងហានិ្េយ័ខដលត្តូវត្បឈម្។  

▪ កត្ម្ិតមា៉ា ត្កូ៖ កត្ម្តិភន្ុះភផ្លត តភលើការត្គប់ត្គងហាន្ិេ័យនានាភៅកន៊ុងតាំបន្់ត្បតិបតតិការ ឬហាន្ិេ័យពាក ់
ពន័្ធន្ឹងអាជីវកម្ែ។ ជាទូភៅការត្គប់ត្គងហាន្ិេ័យត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយគណៈត្គប់ត្គងកត្ម្តិកណាត ល 
ឬខផនកខដលពាក់ព័ន្ធន្ឹងការពិន្ិតយហាន្ិេ័យ។  

▪ កត្ម្ិតម្ីត្កូ៖ ភន្ុះជាត្គប់ត្គងហានិ្េយ័ខដលពាក់ពន័្ធនឹ្ងការបាំភពញត្បតិបតតិការ។ កន៊ុងកត្ម្តិភន្ុះ ការត្គប ់
ត្គងហាន្ិេ័យត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយប៊ុគគលិកខដលត្បឈម្នឹ្ងហានិ្េយ័ផ្លា ល់ ដូចជាប៊ុគគលិកជួរម្៊ុែ និ្ង 
ប៊ុគគលិកឥណទន្។ ការត្គបត់្គងហាន្ិេយ័ត្តូវបាន្ភធ្វើភ ើងភោយអន្៊ុវតតតម្នី្តិវធិ្ីត្បតបិតតិការ ន្ិងភសចកត ី
ខណនាាំខដលបាន្កាំណត់ភោយគណៈត្គប់ត្គង។  

ែ. សភងខបអាំពីត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយថ្ផាកន៊ុង 

សមាសធាត៊ុថ្ន្ត្បពន័្ធត្តួតពិន្តិយថ្ផាកន៊ុងរមួ្មាន្ ត្បពន័្ធត្តួតពិន្តិយអចិថ្ស្តន្តយ ៍ ន្ងិត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយតម្កាល 
កាំណត។់ ត្បពន័្ធត្តួតពិន្ិតយអចិថ្ស្តន្តយម៍ាន្ដូចជា៖ 
 ១.  រចនាសម្ពន័្ធថ្ន្ការត្គបត់្គង ន្ងិការពិពណ៌នាការងាររបស់ថ្នន កត់្គបត់្គង/ប៊ុគគលិក កន៊ុងការអន្៊ុវតតការងារ 

ភៅតម្ម្៊ុែងាររបស់ែេួន្  
 ២. កត្ម្តិសិទធកិន៊ុងការអន្៊ុម្ត័ភលើការចាំណាយ សិទធអិន្៊ុម្ត័ភលើឥណទន្ ការទូទតភ់ផសងៗ -ល- 
 ៣. ការត្គបត់្គងភទវរដងកន៊ុងការភធ្វើត្បតិបតតិការ 
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 ៤.  ការត្តួតពិន្តិយជាញឹកញាបភ់លើភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ីតិវធិ្ី ន្ិងភគ្មលការណ៍ខណនាាំ 
ត្ពម្ទាំងការអន្៊ុវតតភលើភគ្មលន្ភយាបាយ  ន្ីតិវធិ្ី ន្ិងភគ្មលការណ៍ខណនាាំទាំងភនាុះ 

 ៥. ការគ្មាំត្ទពីត្បពន័្ធកន៊ុងការរកភឃើញ ន្ិងបងាក រការអន្៊ុវតតខដលម្និ្ត្តឹម្ត្តូវ ែ៊ុសពីភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ងិន្ីតិវធិ្ ី

 ៦. ការចាតវ់ធិាន្ការវនិ្យ័ចាំភពាុះប៊ុគគលិកខដលម្និ្អន្៊ុវតតតម្ភគ្មលន្ភយាបាយ និ្ងន្តីិវធិ្ី។  

ការត្តួតពិន្តិយតម្ត្គ្ម គឺជាការត្តួតពិន្តិយភោយប៊ុគគលិកភៅការយិាល័យកណាត លពីនាយកោា ន្ពាកព់ន័្ធ ដូចជា 
នាយកោា ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងនាយកោា ន្ឥណទន្ ខដលមាន្ម្ូលោា ន្ភៅតម្ការយិាល័យសាខា ភដើម្បធីានាការ 
យល់ដឹងរបស់ប៊ុគគលិកភៅភលើភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងន្តីិវធិ្ី ន្ិងខណនាាំភៅភលើការអន្៊ុវតតរបស់ប៊ុគគលិកសាខា។  

សវន្ករថ្ផាកន៊ុងភត្បើត្បាស់វធិ្សីាស្តសតភត្ជើសភរ ើសគាំរ ូ ន្ិងអន្៊ុវតតភៅតម្ហានិ្េយ័ភគ្មលភៅ និ្ងខផន្ការសវន្កម្ែ 
ខដលអន្៊ុម្ត័ភោយគណៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែ។  

ភគ្មលភៅចម្បងរបស់នាយកោា ន្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងរបស់អិលអូអិលស៊ុីគ ឺ អន្៊ុវតតតម្ជាំហា ន្ថ្ន្ន្ីតិវធិ្ ី ន្ងិសតងោ់រ 
ខដលមាន្ត្សាប ់ភោយធានាថ្នកាតពវកិចាអន្៊ុភលាម្ភាពត្តវូបាន្បាំភពញ។ 

នាយកោា ន្សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងជានាយកោា ន្ឯករាជយ ន្ិងរាយការណ៍ភោយផ្លា ល់ភៅគណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែរបស់ 
ត្កុម្ត្បឹកាេបិាល។ សវន្ករថ្ផាកន៊ុងផតល់ភសវាធានា ន្ងិត្បឹកាភយាបល់ដល់ត្គឹុះសាា ន្។ នាយកនាយកោា ន្ 
សវន្កម្ែថ្ផាកន៊ុងទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងការដឹកនាាំសវន្កររបស់ែេួន្ភដើម្បវីាយតថ្ម្េការត្តួតពិន្ិតយថ្ផាកន៊ុង ភដើម្បធីានា 
ត្បសិទធភាពថ្ន្ការត្បតិបតតិតម្ ន្ិងធានាថ្នគ្មែ ន្ទាំនាស់ផលត្បភយាជន្។៍  

សវន្ករថ្ផាកន៊ុងមាន្សិទធិភពញភលញកន៊ុងការត្តួតពិន្ិតយត្គបន់ាយកោា ន្ទាំងអស់ ត្គបស់ាខា តាំបន្ត់្បតបិតតិការ រាល់ 
សកម្ែភាព ពត័ម៌ាន្ ត្ទពយសម្បតតិ គណន្ ី ភគ្មលន្ភយាបាយ ឯកសារ ន្ងិរបាយការណ៍ទាំងអស់ខដលពាកព់ន័្ធ 
កន៊ុងការភធ្វើសវន្កម្ែ។  

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

▪ ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ ន្ិងត្បតិបតតកិារមាន្ភាពត្តឹម្ត្តូវ ន្ងិអាចភជឿជាកប់ាន្ 
▪ ហាន្ិេយ័របស់ត្កុម្ហ ៊ុន្ត្តូវបាន្កតស់មាគ ល់ ន្ងិកាតប់ន្ាយ 
▪ ភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ីតិវធិ្ីថ្ផាកន៊ុង ត្ពម្ទាំងចាប ់ន្ងិបទញ្ញតតភិផសងៗ ត្តវូបាន្អន្៊ុវតតលអត្បភសើរ 
▪ ការភត្បើត្បាស់ធ្ន្ធាន្មាន្ត្បសិទធភាព ន្ិងមាន្លកខណៈសន្ស ាំសាំថ្ច 
▪ ត្បពន័្ធត្តតួពិន្តិយថ្ផាកន៊ុងមាន្ភាពរងឹមាាំ ន្ងិការត្គបត់្គងហានិ្េយ័មាន្លកខណៈលអត្បភសើរ 
▪ ភគ្មលភៅរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន្សភត្ម្ចបាន្លអត្បកបភោយត្បសិទធភាព។  

 ១-២ ការខតងតាំង ន្ងិការដកហូត/ការលាខលងតាំខណងរបស់ត្បធាន្ ន្ងិ/ឬ អន្៊ុត្បធាន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 
ល.រ ភ ែ្ ុះ កាលបរភិចេទខតងតាំង កាលបរភិចេទដកហូត/លាខលង ម្ូលភហត៊ុ 
១ គ្មែ ន្    
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 ១-៣ ការខតងតាំងងែីត្បធាន្ ន្ិង/ឬអន្៊ុត្បធាន្សវន្ករថ្ផាកន៊ុង 
ល.រ ភ ែ្ ុះ កាលបរភិចេទខតងតាំងងែ ី ម្ូលភហត៊ុ 
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 

 ម្ូលភហត៊ុថ្ន្ការផ្លេ ស់បតូរ ការផ្លអ ក ន្ិងការបញ្ឈបត់្កមុ្ហ ៊ុន្ផតល់ភសវាសវន្កម្ែកន៊ុងវស័ិយម្ូលបត្ត 
អិលអូអិលស៊ុីផ្លេ ស់បតូរសវន្ករខាងភត្ៅភរៀងរាល់ ៣ឆ្ន ាំម្តង ភៅតម្តត្ម្ូវការបទបញ្ញតតិរបស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។   

ផ្ននរទី៥៖ ភា្ីពារ់ព័ន្ធ 

ក. បងាា ញពីភគ្មលន្ភយាបាយ ន្ិងសកម្ែភាពទកទ់ងន្ងឹចាំណ៊ុ ចដូចខាងភត្កាម្៖  

ល.រ ែេឹម្សារ ភគ្មលន្ភយាបាយ សកម្ែភាព 

១ 
ស៊ុែ៊ុមាលភាពរបស់
អតិងិជន្ 

- ត្កម្សីលធ្ម្ (Code of 
Conduct)  

- ភគ្មលការណ៍ខណនាាំអាំពី 
បណដឹ ងតវា៉ា របស់អតិងិជន្ 
ន្ិងយន្តការថ្ន្ការ 
ភោុះត្សាយ 

ប៊ុគគលិកអិលអូអិលស៊ុីត្តវូអន្៊ុវតតភៅតម្ត្កម្សីលធ្ម្ ៌ 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 បសាងត់ថ្ម្េពីខាងអនកផគតផ់គង/់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 ន្ិង 
សងគម្ សត្មាប ់ផលិតផល 
ត្បាកក់ម្ា ីសហត្គ្មសខាន ត 
តូច ន្ិងម្ធ្យម្ 

អតិងិជន្ត្តូវបាន្បដិភសធ្ កន៊ុងភគ្មលបាំណងភត្បើត្បាស់ត្បាក ់
កម្ាភីដើម្បតី្បកបអាជីវកម្ែខដលមាន្ភៅកន៊ុងតរាងបដិភសធ្កម្ា ី
(អាជីវកម្ែខដលមាន្ការហាម្ឃាតភ់ោយចាប ់អាជីវកម្ែខដល
មាន្ផលប៉ាុះពាល់អវជិាមាន្ដល់កាំលាាំងពលកម្ែក៊ុមារ បរសិាា ន្ 
ន្ិងសងគម្)។ ចាំភពាុះអតិងិជន្ SME ខដលមាន្ទាំហាំកម្ាពីី USD 
30,000 ត្តូវភធ្វើការវាយតថ្ម្េផលប៉ាុះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្។ 
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ល.រ ែេឹម្សារ ភគ្មលន្ភយាបាយ សកម្ែភាព 

៥ 
អន្តរកម្ែជាម្យួ 
សហគម្ន្ ៍

ភគ្មលការណ៍ការពារ        
បរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្ 

សកម្ែភាពសងគម្ភផសងៗដូចជា ត្ពឹតតិការណ៍សហគម្ន្ ៍រមួ្មាន្ការ 
ជួសជ៊ុលផេូវងនល់ ោកប់ងអ់ងគ៊ុយភលងភៅតម្ កខន្េងសាធារណៈ 
សកម្ែភាពសាលា ការោាំភដើម្ភឈើ ផតល់ភសៀភៅសត្មាប ់
បណាណ ល័យ សមាអ តកខន្េងសាធារណៈ ផដល់ចាំភណុះដឹងខផនក 
ហិរញ្ញ វតា៊ុភៅកាន្ទ់ាំងអតិងិជន្ ន្ិងម្និ្ខម្ន្អតិងិជន្ភៅតម្ 
សហគម្ន្ ៍ ន្ិងថ្ដគូម្យួចាំន្ួន្។ ការខចកអាំភណាយដល់អតិងិជន្ 
ខដលរងភត្គ្មុះភោយភេេើងភឆ្ុះផាុះ ទឹកជាំន្ន្ ់ជាភដើម្ ន្ិងចូលរមួ្គ្មាំត្ទ 
កម្ែវធិ្ីភផសងៗ ខដលទកទ់ងន្ឹងបរសិាា ន្ ន្ិងសងគម្។ 

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 កង់ារតាំណាង 
មាា ស់ម្ូលបត្តបាំណ៊ុ លន្ឹងត្តូវយកម្កអន្៊ុវតត។ 

៧ 
កម្ែវធិ្ីត្បឆ្ាំងអាំភពើ 
ព៊ុករលួយ 

ភគ្មលន្ភយាបាយត្បឆ្ាំងការ 
សមាអ តត្បាក ់
ហិរញ្ញបបទន្ភេរវកម្ែ 
ន្ិងការសាគ ល់អតិងិជន្                                                                    

ភគ្មលន្ភយាបាយត្បឆ្ាំងការសមាអ តត្បាក ់ 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។ 

ែ. ពិពណ៌នាអាំពីទាំន្ួលែ៊ុសត្តវូសងគម្របស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ា ីលកម់្ូលបត្ត៖  

 អិលអូអិលស៊ុីចូលរមួ្ការងារសងគម្ម្យួចាំន្ួន្ដូចជា៖ 

 បរចិាា គងវកិាជូន្កាកបាទត្កហម្កម្ព៊ុជា ជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំភដើម្បជីាការរមួ្ចាំខណកសងគម្ កន៊ុងការងារសបប៊ុរសធ្ម្ ៌
ដស៏កម្ែ ខដលកាកបាទត្កហម្កម្ព៊ុជា ខតងខតអន្៊ុវតតច៊ុុះជាកខ់សតងដល់ម្ូលោា ន្ផ្លា ល់ៗ។ 

 បរចិាា គងវកិាជូន្រាជបណឌិ តសភាកម្ព៊ុជាភដើម្បរីមួ្ចាំខណលកន៊ុង “កម្ែវធិ្ីផតល់អាហារបូតាម្ភជាទកឹភោុះភគ្ម 
ត្សស់ដល់ក៊ុមារ” ។  

 បាន្បភងកើតវភីដអូអបរ់ ាំែេីៗចាំន្ួន្ ៨វដីរអូ អាំពីចាំភណុះដឹងខផនកហិរញ្ញ វតា៊ុ ភដើម្បភីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងខផនក 
ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

nguonthavy
Stamp
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ផ្ននរទី៦៖ ការបង្ហា ញពត័្៌ាន្ ន្ិងត្ាា ភាព 

ក. បងាា ញអាំពីពត័ម៌ាន្កន៊ុងរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំដូចខាងភត្កាម្៖  
ល.រ ពត័៌មាន្ មាន្/គ្មែ ន្បងាា ញ 
១ ចកខ៊ុវស័ិយ/ភបសកកម្ែ/ភគ្មលភៅអាជីវកម្ែ មាន្ 
២ សូចនាករហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 
៣ សូចនាករម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 
៤ កតត ហាន្ិេយ័សាំខាន្់ៗ  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 ញពត័ម៌ាន្ខាងភលើ។ 

ែ. ពិពណ៌នាអាំពីយន្តការថ្ន្ការបងាា ញពត័ម៌ាន្ ភោយភរៀបរាបព់ីម្ភធ្ាបាយ ន្ីតិវធិ្ី ន្ងិប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្  

 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 ិចត្តនូ្ិចរបស់ប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្ ន្ិងត្បអបស់ាំណួរ-
ចភម្េើយ។ 

- ការោកប់ងាា ញពត័ម៌ាន្ភៅកន៊ុងត្បពន័្ធបណាត ញសងគម្របស់អិលអូអិលស៊ុី។ល។ 
ប៊ុគគលិកទទួលបន្ា៊ុកផតល់ពត័ម៌ាន្៖  

➢ ភលាក ស៊ុែ ស៊ុផល 
ម្៊ុែងារ៖ អន្៊ុត្បធាន្នាយកត្បតិបតដិ / ត្បធាន្នាយកហិរញ្ញ វតា៊ុ 

អាសយោា 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 ត្ទី សូឡា 
ម្៊ុែងារ៖ នាយិកានាយកោា ន្រតនាគ្មរ 
អាសយោា ន្៖ អគ្មរភលែ ៦៦៦B ផេូវភលែ ២៧១ េមូ្កិាលទាំន្ប១់ សងាក តប់ឹងទាំព៊ុន្ទ២ី 
ែណឌ មាន្ជយ័ រាជធាន្េីនាំភពញ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព៊ុជា 
ទូរស័ពា៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ 
សារភអ ិចត្តូន្ិច៖ trysola@lolc.com.kh  

គ. ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ិភយាគិន្  

 ១-បងាា ញពីយន្តការ ន្ិងន្ីតិវធិ្ីថ្ន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ភិយាគិន្ 

 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-ពិពណ៌នាភោយសភងខបអាំពីទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួន្ឹងវនិ្ិភយាគិន្កន៊ុងរយៈភពល ១ (ម្យួ) ឆ្ន ាំច៊ុងភត្កាយ 

 អិលអូអិលស៊ុីបាន្ភធ្វើការផតល់ពត័ម៌ាន្ភៅកាន្វ់និ្ិភយាគិន្ដូចខាងភត្កាម្៖ 

- ភៅថ្ងៃទ១ី៥ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ គតិត្តមឹ្ 
ត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ របស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

- ភៅថ្ងៃទី៣០ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ 
របស់ អិលអអូិលស៊ុី (ភែម្បឌូា) េអីិលស៊ុី ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ អន្តរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

- ភៅថ្ងៃទី២៣ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសចកតីជូន្ដាំណឹងភៅវនិ្ិភយាគនិ្អាំពីការទូទតកូ់ប៉ា៊ុងសត្មាបម់្ូលបត័្ត 
បាំណ៊ុ ល របស់អិលអអូិលស៊ុី។  

- ភៅថ្ងៃទ១ី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ របស់ 
អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្ កម្ព៊ុជា។  
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- ភៅថ្ងៃទ១ី២ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការផ្លេ ស់បតូររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ សត្មាប ់
រយៈភពលបីខែ គិតត្តឹម្ថ្ងៃទ៣ី១ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ជាភាសាខែែរភៅទាំពរ័ទី៧ ន្ិងទាំពរ័ទី៨ ភហើយជា 
ភាសាអងភ់គេសភៅទាំពរ័ទី៦ ទាំពរ័ទី៧ ទាំពរ័ទី២០ ត្តងច់ាំណ៊ុ ច ១៩ (ែ) ន្ងិទាំពរ័ទី២១ ត្តងច់ាំណ៊ុ ច ១៩ (ង)។  

- ភៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ គតិត្តមឹ្ 
ត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ របស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

- ភៅថ្ងៃទី២២ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីជូន្ដាំណឹងភៅវនិ្ិភយាគនិ្អាំពីការទូទតកូ់ប៉ា៊ុងសត្មាបម់្ូលបត័្ត 
បាំណ៊ុ ល របស់អិលអអូិលស៊ុី។ 

- ភៅថ្ងៃទី១២ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ភសចកតីត្បកាសពត័ម៌ាន្សតីពីការោកប់ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ គិតត្តឹម្ 
ត្តីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ របស់អិលអូអិលស៊ុី (ភែម្បូឌា) េអីិលស៊ុី ត្សបតម្សតងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ 
អន្តរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 




