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 អារម្ភកថា  
 ក្នុងការចងក្ក្ងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ គឺមានគោលបំណងចូលរមួចែករ ាំចែកនូវពត័ម៌ានររស់ 
ក្គរឹះស្ថា នមកី្ក្ូហិរញ្ញ វត្ាុ បរបិូរណ៍ ភអីិលសីុ ដ ើម្បរីមួ្ែាំចណកកនុងការរកាដសេរភាពហិរញ្ញ វតេុនិងកាំដណើ នដស ឋកែិច 
ឲ្យកានច់តមានភាពែអប្រដសើររចនេម្ដ ៀត។ ម្យ៉ាងវញិដ ៀតដរើដោងតាម្ការពយករណ៍ររស់ម្ូែនធិិរូរិយវតេុ 
អនតរជាតិ(IMF) ដយើងដ ើញថាដស ឋកិែចកនុងឆ្ន ាំ២០២១ បានដងើរដ ើងវញិកនុងអប្តា ៥.៩% ប្សរដពែច ែ 
ប្រដ សកាំពុងែូតលាស់ នងិកាំពុងអភវិឌ្ឃនដ៍កើនពី -៤,៥%  ែ់ ៦,៥%។ ដៅកនុងប្រដ សកម្ពុជា ប្ពឹតតិការណ៍ 
សហគម្ន ៍ ២០ កុម្ភៈ បានរនតជះឥ ធិពែអវជិជមានម្កដែើដស ឋកិែចកនុងឆ្ន ាំ២០២១ រ៉ាុចនតដរើដយើងដធវើការដប្រៀរ 
ដធៀរដៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ កនលងដៅ សកម្មភាពដស ឋកែិចមានភាពែអប្រដសើរជាង។ 

ប្គឹះស្ថេ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតេុ រររិរូណ៍ ភអីិែសីុ កនុងនាម្ជាអនកអនុវតត ឬ ម្ន្រនតីប្រតិរតតិតាម្ ដយើងនឹងរនត 
រកានូវភាពធន ់ ភាពរងឹមាាំ និងការដាកដ់ែញនូវវធិានការប្រុងប្រយត័ននានា ជារនតរនាា រ ់ និងទានដ់ពែដវលា 
ច ែបានែូែរមួ្ែាំចណកោ៉ា ងសាំខានក់នុងការកាតរ់នេយផែរ៉ាះពាែ់ជាអវជិជមាន នងិ កាតរ់នេយបាននូវ 
ហានិភយ័ជាប្រពន័ធ។ កនុងដនាះច ែប្គឹះស្ថេ នបានជាំរុញការងារររោិរននហិរញ្ញ វតេុ សាំដៅធានាឲ្យប្រជាជន ូ 
ដៅមានែ ធភាព  ួែបាន និងដប្រើប្បាស់ដសវាហិរញ្ញ វតេុទានដ់ពែដវលា សម្ប្សរតាម្តប្ម្ូវការ និងមាន 
តម្ម្លសម្រម្យ។ 

ជាកច់សែងប្គឹះស្ថេ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតេុ រររិូរណ៍ រនតផែែ់អ ិភាពដែើការរណែុ ះរណ្ដែ ែ និងការកស្ថង 
សម្តេភាព ជាំនាញររស់រុគគែិកទាាំងចផនក ុន(S oft skills) នងិទាាំងចផនករងឹ (Hard S kills) ជាប្រចាំ សិកា 
ដដាយផ្ទា ែ់ និងតាម្រយៈអនឡាញ។ ជាម្យួគ្នន ដនះច ែ ការចែករ ាំចែកែាំដណះ ងឹ និងការរណែុ ះរណ្ដែ ែ 
ប្តូវបានអនុវតតជារនតរនាា រ ់ និងជាប្រចាំ ដ ើម្បជីាថាន ែកនុងការជាំរុញគុណភាពការងារទាាំងប្ ឹសែីនិងការអនុវតត 
ផងច រ។ 

 នាឹម្នងឹដនះ ការដរៀរែាំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ គនឹះគ ើងជាសម្ ិធផែររស់ប្គឹះស្ថេ នម្បី្ក ូ
ហិរញ្ញ វតេុ រររិូរណ៍ ប្រសិនដរើមានចណុំចខុសឆ្គងគោយក្បការណាមយួសុាំខនតីអភយ័គោសទុក្ជាមុននូវរាល់ 
ក្ំហុសទាាំងដនាះដដាយអគចត្នាក្នុងការគក្បើក្ាស់ វាក្យស័ព្ទ ក្គរឹះស្ថា ននរងរងច់ទំទួលការរឹិះគនគ់ោយគសចក្ដី 
គស្ថមនសសរកី្រាយព្ីសំណាក្អ់នក្អាន នងិអនក្ជំនាញផ្ននក្គនសងៗក្នុងនយ័ផ្ក្លំអរ គ ើមបគី្វើឲ្យរបាយការណ៍ 
គនឹះកានផ់្ត្មានគុណភាព្ សុក្ក្រត្យភាព្ និងក្បសិទធភាព្។ 
 ជាទីបញ្ចបក់្គរឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វតេុ រររិូរណ៍ ភអីិែសីុ សូមផ្លែងអណំរគុណយ៉ា ងក្ជាលគក្ៅចំគ ឹះ 
ក្ក្ុមក្បរក្ាភាិល នាយក្ក្គបក់្គងទូគៅ នងិគណៈប្គរប់្គងទាាំងអស់ គយើងខ្ុ ំសំុជូនព្រឱ្យក្ក្ុមក្បរក្ាភាិល 
នាយក្ក្គបក់្គងទូគៅ នងិគណៈក្គបក់្គងររស់ក្គរឹះស្ថា នទាាំងអស់មានក្មាែ ងំមាមំនួ និងដជាគជយ័ប្គរភ់ារកែិច 
ទាាំងឡាយ ។ 
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១. ទស្សនវសិ្យ័ បេស្កកម្ម នងិគណុតម្ម្ៃ 
១.១ ទស្សនវិស័យ 

 
 
 

 
 
១.២ បេសកកម្ម 
 

 
 

 
 
 
១.៣ គុណតម្លៃរេស់គគរឹះស្ថ្នលីគរូហិរញ្ញវតថុ េរិេូរណ ៍ភីអលិស  ី
 
 
 
 
 
 

 

 
គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី បង ក្ើតង ើ្ង ើម្ប ីជួយ គរជាពលរដ្ឋ   
គ្រ់ៗ រូរឲ្យមានលំនៅដ្ឋឋ នផ្ទា ល់ខ្លួន និងនដ្ើម្បនី វ្ើឲ្យជីវតិ្កានត់ត្លអគរន ើរ។ 

 

 

ងបសកកម្មរបស់ គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី គឺផ្តល់ន វាហិរញ្ញ វត្ាុ 
ដ្ល់គរជាពលរដ្ឋគ្ររ់ូរ ជាពិន  នដ្ើម្បរីនងកើនជីវភាព ក្នុងការរ ់នៅររ ់ 

ពួក្ន្នោយកានត់ត្គរន ើរន ើង ។ 

 

 

១. វនិយ័     ៤. ភាពទទួលខុ្ គតូ្វ 
២. ភាពបតប់បន    ៥. ភាពជាអនក ឹ្នាំ 
៣. ភាពង ម្ ោះត្ត្ ់    ៦. ការងបើកចិតតទូលាយ 
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២. សាវតារេស្គ់គរឹះសាា នម្គីកហូរិញ្ញវតាុ េរេិូរណ៍ ភអីិលស្ុ ី
គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ ជាគ រ្ឹះស្ថា នឯក្ជន ុទធស្ថ្តដ្លទទួលបានោជាា រណ័ណ  

ពី្នាគារជាតិ្នន ក្ម្ពុជា នៅនងៃទី៣០ តខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១១។ គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ (Borribo 
Microfinance Institution PLC ) ជាគ រ្ឹះស្ថា នតដ្លមាន ម្ត្ាភាពនពញនលញ និងគ្រគ់គានក់្នុងការផ្តល់ន វា 
ហិរញ្ញ វត្ាុ  នៅដ្ល់អតិ្ងិជនររ ់ខ្លួន។ ្ខាឬការយិាល័យ ាំបូ្ប អ្ស់របស់ គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ 
ភអិីល ីុ គឺ សាខាដូនបេញ ប លមានោ យដ្ឋឋ ន ផ្ាឹះនលខ្៣៧ អឺងសហ្សូ ផ្លូវ ១០៨  ង្កក ត្វ់ត្តភន ំ , 
ខ្ណឌ ដូ្ននពញ រាជធានីភននំពញ។ 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ គ រ្ឹះស្ថា នបានពត្្ីកបបនែម្នូវស្ថខាចំនួនរី្ឺ ស្ខាគរុងតាខ្ម្ តដ្លមានោ យដ្ឋឋ ន 

ផ្ាឹះនលខ្ ២៣ ផ្លូវ អិនដាបបិ់លយូ-២១  ង្កក ត្ត់ានមៅ  គកុ្ងតានមៅ  នខ្ត្តក្ណ្តត ល , ស្ខាគសុរអងគសនួល តដ្លមាន 

ោ យដ្ឋឋ ន ផ្ាឹះនលខ្០៤ ផ្លូវជាតិ្ នលខ្០៤ ភូម្គិត្យរង ឃុំនពើក្ គ ុក្អងគ នួល នខ្ត្តក្ណ្តត ល, និងស្ថខា 
ម្យួនទៀត្្ឺ ស្ខាគសុរខរៀនស្វ្យ តដ្លមានោ យដ្ឋឋ ន ផ្ាឹះនលខ្ ងអ-៤៩ ផ្លូវជាតិ្ នលខ្០១ ភូម្ធិាំ ឃុំភូម្ធិាំ 
គ ុក្នក្ៀនស្ថវ យ នខ្ត្តក្ណ្តត ល។ រនាា រម់្ក្ក្នុងឆ្ន  ំ ២០១៦ គ រ្ឹះស្ថា នបានរនងកើត្ស្ថខាងៅីម្យួ ក្តនលងនទៀត្ 
 ាិត្នៅ ផ្ាឹះនលខ្១៩ ផ្លូវនលខ្៣៧១ ភូម្និតាន ត្គជំុ  ង្កក ត្រ់រងទំពុន ខ្ណឌ មានជយ័ រាជធានីភននំពញ តដ្លជា 

ការិយាល័យរណ្តល្ថ្មី។ នហើយម្យ៉ាងវញិនទៀត្នៅនងៃទី១៣ តខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ គ រ្ឹះស្ថា ននយើងបានរនងកើត្ 
គរពន័ធ Call Center ឬ Hotline និងផ្ដល់ម្ន្រនដីទំនាក្ទំ់នង គមារគ់ាគំទ ដ្ល់កិ្ចចគាពំារអតិ្ងិជន នដ្ើម្ប ីគមួ្ល
ដ្ល់ការន ល្ើយត្ររណដរ ង និង ំណួរនផ្េងៗររ ់អតិ្ងិជន ក្ដូ៏្ចជាការនដ្ឋឹះគស្ថយរណដរ ងជូនអតិ្ងិជនឲ្យបាន 
ទានន់ពលនវលានិងគរក្រនដ្ឋយត្មាល ភាព តដ្លមាននលខ្ទូរ ័ពាទំនាក្ ់ទំនងនលខ្៖  

០៨៧ ២៩៦ ៧៧៧ / ០៨៧ ៤៧៨ ៧៧៧ 
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៣. ការពគងកីតេំន់គេតិេតតិការ 
 

រចចុរបននគ រ្ឹះស្ថា នមានការយិាល័យចំនួន៥(គបា)ំទីតាងំតដ្លកំ្ពុងគរតិ្រត្តិការរំនរ ើអតិ្ងិជន តដ្លក្នុងននាឹះ 
នៅ រាជធានីភននំពញមានចំនួនពីរស្ថខា ្ឺស្ថខាការយិាល័យក្ណ្តត ល និងស្ថខាខ្ណឌ ដូ្ននពញ និងនៅនខ្ត្ត 
ក្ណ្តត ល មានចំនួនរីស្ថខា ដូ្ចជា ស្ថខាគកុ្ងតានមៅ  ស្ថខាគ ុក្អងគ នួល និងស្ថខាគ ុក្នក្ៀនស្ថវ យ។ 
នលើ ពីននឹះនៅនទៀត្ គ រ្ឹះស្ថា នក្ម៏ាន្នគមាងពគងីក្ស្ថខាម្យួចំនួនរតនាម្នទៀត្នដ្ើម្ប ីគមួ្លដ្ល់អតិ្ងិជន 
តដ្លរ ់នៅក្នុងនខ្ត្តកំ្ពង ់ពឺ នខ្ត្តតាតក្វ នខ្ត្តនគពតវង នខ្ត្តកំ្ពងច់ាម្ នខ្ត្តត្បូងឃៅុ ំ និងនខ្ត្តកំ្ពងឆ់្ន ងំជានដ្ើម្។ 
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៤. ចំណាេអ់ារម្មណ៍គកុម្គេរកាភបិាល 
តាងនាម្នោយគរធានគកុ្ម្គររក្ាភបិាល ររ ់គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ  

វត្ាុរររូិរណ៍ ភអិីល ីុ នាងខ្ាុ ំមានកិ្ត្តិយ ជាងៅីម្ដងនទៀត្នដ្ើម្ប ីស្ថវ ្ម្ននិ៍ង
រង្កា ញ អនក្ទាងំអ ់គាន នូវរបាយការណ៍ ននលទធផ្លតដ្ល  គម្ចបានគរចា ំ
ឆ្ន ២ំ០២១។ នៅក្នុងឆ្ន កំ្នលងម្ក្ននឹះនយើងបាន នងកត្ នឃើញថាមាន នាុឹះ 
ននការផ្ទល  ់រដូរយា៉ា ង ំខានក់្នុងទិដ្ឋភាពននយាបាយររ ់គរនទ ក្ម្ពុជា។ 
នយើងនឃើញនូវក្ដី ងឃរម្នរងន ចក្ដីគបាថាន  ររ ់គរជាជនក្ម្ពុជាតដ្លបាន
នក្ើនន ើងក្នុងខ្ណៈ នពលតដ្លពួក្ន្ត វងរក្ម្ន្យបាយងៅីននការន ល្ើយ 

ត្រនៅនរងរញ្ញា  ងគម្ររ ់ពួក្ន្។ នយើងបាននម្ើលនឃើញការផ្ទល  ់រដូរ 
នៅក្នុងការន ល្ើយត្រររ ់រដ្ឋឋ ភបិាល ទាងំតផ្នក្វជិជមាន និងអវជិជមាន នហើយ 

ពួក្ន្ក្ទ៏ទួលស្ថគ ល់ផ្ងតដ្លនៅលទធផ្ល ននការផ្ទល  ់រដូរនិនាន ការននយា 

បាយននឹះ។ ការវវិត្តនន៍នយាបាយទាងំឡាយ បានរឭំក្នយើងថាននយាបាយ 

ម្និោចរំតរក្ពីត្គមូ្វការន ដ្ឋកិ្ចច ងគម្ និងន ចក្ដីគបាថាន ចងប់ានររ ់គរជាជនក្ម្ពុជា។ បរិបូរណ៍ ក្ម៏ានការ 
នរតជាចិត្តចំនពាឹះនគាលការណ៍ដូ្ចគាន ននឹះ តដ្រទាងំននឹះ្ឺជាត្នម្លតដ្លជំរុញ ចំនពាឹះនគាលនៅនិងោទិភាពររ ់ 

នយើងជាគ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុម្យួ។ ជាលទធផ្លគរធានគកុ្ម្គររក្ាភបិាល ររ ់គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ បានផ្ដល់ការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ជ់ាពិន  ក្នុងអំ ុងនពលម្យួឆ្ន កំ្នលងម្ក្ននឹះ នដ្ឋយម្និគត្រម្ 

តត្ការ យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ដ់្ល់កំ្នណើ នន ដ្ឋកិ្ចចររ ់អតិ្ងិជន នយើងរ៉ាុនណ្តណ ឹះនទរ៉ាុតនតនយើងក្៏្ ិត្្ូនៅដ្ល់ ុខុ្មាល 

ភាព ងគម្ និង ហ្ម្នរ៍រ ់ពួក្ន្ផ្ងតដ្រ ។ 

 នៅតផ្នក្គរតិ្រត្តិការ បរិបូរណ៍ បានរង្កា ញនោយនឃើញពីការពគងីក្នូវ រណ្តដ ញោជីវក្ម្ៅម្និតម្ន 
ឥណទានររ ់ខ្លួន។ នរើនទាឹះ ភាពការណ៍ននយាបាយនៅក្នុងឆ្ន នំនឹះ ម្និមានភាពចា ់លា ់យា៉ា ងណ្តក្ ៏
នដ្ឋយនយើង ម្និបានគរឈម្មុ្ខ្ចំនពាឹះការយឺត្យា៉ា វ ក្នុងការរនងកើត្នូវរណ្តដ ញោជីវក្ម្ៅទាងំននឹះន ើយ។ 

ោជីវក្ម្ៅឥណទានរក្ា បាននូវភាពដ្រ៏ រងមាតំដ្លផ្ដល់នូវលទធផ្លវជិជមាននៅក្នុងតុ្លយការដ្ល៏អនិង គបាក្ចំ់នណញ 
ដ្គ៏រន ើរ គមារគ់កុ្ម្ហ ុនក្នុងអំ ុងនពលឆ្ន នំនឹះ។ នហើយគ រ្ឹះស្ថា ននៅតត្រក្ាការនរដជាា ចិត្ត ចំនពាឹះនគាលនៅ 

 ងគម្ររ ់ខ្លួនតដ្លធាល រប់ានអនុវត្ត ក្នលងម្ក្ក្នុងអំ ុងឆ្ន នំនឹះតដ្ល។ នាយក្ដ្ឋឋ នគស្ថវគជាវ បានអនុវត្តននូ៍វ 
រណ្តដ  ក្ម្ៅភាពគស្ថវគជាវទាងំឡាយ ្ួរនោយក្ត្ ់មាគ ល់។ ភា្នគចើននន ក្ម្ៅភាព ទាងំននាឹះបាននផ្ទដ ត្ជា 
 ំខានន់ៅនលើការ ិក្ាពីអតិ្ងិជន និងអនក្តដ្លម្និតម្នជាអតិ្ងិជនររ ់ រររូិរណ៍ ក្នុងរយៈនពល១០ឆ្ន នំនឹះ 

គេធានគកុម្គេរកាភិបាល 
បោកជំទាវ ខា បេង 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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នដ្ើម្បនីម្ើលនោយនឃើញនូវចំណុចវជិជមាននិងអវជិជមានតដ្លោចនក្ើត្ន ើងនៅក្នុងជីវតិ្ររ ់ពួក្ន្។ ការ ិក្ា 
ននឹះ្ឺ ជារព់ាក្ព់ន័ធជាពិន  នៅនរងក្គម្តិ្ននការជារទ់ាក្ទ់ងគាន រវាងន វាហិរញ្ញ វត្ាុររ ់ បរិបូរណ៍ និង 

 ុខុ្មាលភាពររ ់អតិ្ងិជន នហើយលទធផ្លគតូ្វបាននលើក្ទរក្ចិត្ត និងតចក្រតំលក្នៅនលើនវទិការជាស្ថធារណៈ 

នានពលឆ្ន ខំាងមុ្ខ្។ ការរកី្ចនគម្ើនររ ់គ រ្ឹះស្ថា ន ក្នលងម្ក្្ឺ នដ្ឋយស្ថរមានការចូលរមួ្ពី ំណ្តក្ភ់ា្ទុនិក្ 
ោជាា ្រពាក្ព់ន័ធអនក្គ្រគ់្ងអតិ្ងិជន នដ្្ូរ ហការគពម្ទាងំរុ គ្លិក្គ្រជ់ានថ់ាន ក្ត់ដ្លបានរមួ្ ហការយា៉ា ង 
មុ្ត្មាកំ្នុងការរុញគចាននោយគ រ្ឹះស្ថា ន នគម្ចតាម្ទិ នៅតដ្លបាននគគាងទុក្។ 

ជាចុងនគកាយនាងខ្ាុ ំ  ូម្តងលងអំណរ្ុណយា៉ា ងគជាលនគៅ និង ូម្ជូនពរដ្ល់អតិ្ងិជន ស្ថធារណជន 
និងថាន ក្គ់្រគ់្ង គពម្ទាងំរុ គ្លិក្ទាងំអ ់ជួរគរទឹះតត្ន ចក្ដី ុខ្ និងទទួលបាននជា្ជយ័ គ្រភ់ារកិ្ចច 
ការង្ករទាងំអ ់ក្នុងឆ្ន  ំ២០២២ ខាងមុ្ខ្ននឹះ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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៥. ចំណាេអ់ារម្មណ៍នាយកគគេ់គគងទូបៅ 
តាងនាម្ខ្ាុ ំជានាយក្គ្រគ់្ងទូនៅ ននគ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ 

រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ  ូម្ន វ្ើការនរើក្រង្កា ញ ពីបាយការណ៍គរចាឆំ្ន ២ំ០២១ 
ជូននលាក្ នលាក្គ ី និងស្ថធារណជនងោយគជារជាពត័្ម៌ានដូ្ចត្នៅ។ 
នដ្ឋយមានការ ិក្ានឃើញថាន ដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជានៅតត្មានកំ្នណើ នទារជាង
ការរពំរងទុក្ នដ្ឋយស្ថរការកី្រាលដ្ឋលខាល ងំននជំងឺកូ្វដី្-១៩ ក្នុងតំ្រន ់តដ្ល 
ផ្ាុឹះនចញពីគពរត្តិការណ៍ មា្ម្ន ៍ ២៨ កុ្ម្ភៈ បានជឹះឥទធិពលជាអវជិជមាន
ម្ក្នលើន ដ្ឋកិ្ចចនៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២១។ រ៉ាុតនតនរើន្ៀរនៅនរងឆ្ន ២ំ០២០ ក្នលង 
នៅ  ក្ម្ៅភាពន ដ្ឋកិ្ចចហាក្ម់ានភាពលអគរន ើរជាង ចារពី់្មា ទី២ 
ឆ្ន ២ំ០២១។ នៅក្នុងននាឹះតដ្លនយាងតាម្ការពយក្រណ៍ររ ់មូ្លនិ្ិ 

រូរិយវត្ាុអនតរជាតិ្ (IMF) ន ដ្ឋកិ្ចចបាននងើរន ើងវញិក្នុងោគតា ៥,៩% នដ្ឋយន ដ្ឋកិ្ចចគរនទ អភវិឌ្ឃនន៍ក្ើន
ន ើងពី -៤,៥% ដ្ល់ ៥,០% និងន ដ្ឋកិ្ចចគរនទ កំ្ពុងអភវិឌ្យនន៍ក្ើនពី -៣,៤% ដ្ល់ ៣,១% ក្នុងឆ្ន ២ំ០២១។ 
នគកាម្ការដ្រក្នាគំរក្រនដ្ឋយ្ិត្រណឌិ ត្ររ ់  នម្ដចអ គ្ម្ហាន នារតី្នត្នជា ហ ុន ត ន នាយក្រដ្ឋម្ន្រនតីនន 
គពឹះរាជាណ្តចគក្ក្ម្ពុជា គរក្រនដ្ឋយស្ថៅ រតី្ភាពជាអនក្ដ្រក្នាខំ្ព ់ នទើរន វ្ើឲ្យ នម្ដច នគម្ចបាននជា្ជយ័ក្នុង 
ការនរើក្ដំ្នណើ រការគរនទ វលិម្ក្ ភាពគរគក្តី្ន ើងវញិ រនាា រពី់បានរនងកើត្គរពន័ធភាពសំុ្ថនៅក្នុង ហ្ម្ន ៍
តាម្រយៈយុទធនាការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងជូនគរជាជនក្នុងគរនទ គរមាណ ៩០% តដ្លជាក្តាត ជំរុញដ្ ំ៏ខានក់្នុងការ 
 នគម្ចបានកំ្នណើ នន ដ្ឋកិ្ចចក្នុងអគតា ៣%។ 
 ជាម្យួគាន ននឹះតដ្លគ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ បាននរងកំ្ពុងអនុវត្តការង្ករររយិារនន 
ហិរញ្ញ វត្ាុ តដ្លនដ្ើរតួ្នាទីយា៉ា ង ំខានក់្នុងការរមួ្ចំតណក្ជួយ កាត្រ់នាយភាពគកី្គក្ និងជំរុញន ដ្ឋកិ្ចចជាតិ្តាម្ 
រយៈការអនុវត្ត។ ជាក្ត់ ដងនដ្ើម្បជួីយ  គមួ្លរនាុក្ររ ់អតិ្ងិជន ្នាគារនន ក្ម្ពុជា បាននចញ រាចរណ៍ 
តណនា ំ ដីពីឥណទាននរៀរចំន ើងវញិក្នុងអំ ុងនពលរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ពីការរកី្រាលដ្ឋលជំងឺកូ្វដី្-១៩  គមារឲ់្យ 
គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារអនុវត្ត។ ភាជ រជ់ាម្យួគាន ននឹះតដ្លគ រ្ឹះស្ថា នមានការជំរុញការង្ករររយិារននហិរញ្ញ វត្ាុ នដ្ឋយឲ្យ 
គរជាជនទូនៅមានលទធភាពទទួលបានន វាហិរញ្ញ វត្ាុផ្លូវការ ទានន់ពលនវលា  ម្គ រតាម្ត្គមូ្វការ និងមាន 
ត្នម្ល ម្រម្យ។  
 ជាម្យួនរងកំ្នណើ នន ដ្ឋកិ្ចច ន ារភាពននយាបាយ និងរររិទ ងគម្តដ្លទទួលរងឥទធិពលពីជំងឺកូ្វដី្១៩ 
គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ នៅតត្រនតផ្ដល់ន វាក្ម្ចជូីនដ្ល់អតិ្ងិជនតដ្លមានត្គមូ្វការក្នុង 

នាយកគគេ់គគងទូបៅ 
បោក អ ុក តូរានី 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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ការនគរើគបា ់គបាក្ក់្ម្ចមី្យួភា្តូ្ច ក្នុងចំនណ្តម្អតិ្ងិជន ររុររ ់គ រ្ឹះស្ថា នជាង ១.៦០៣នាក្ ់ នៅតាម្ 
ការយិាល័យគរតិ្រត្តិការរមួ្មាន៖ ៤ស្ថខា នរងម្យួការយិាល័យក្ណ្តដ ល នហើយក្នុងននាឹះផ្លិត្ផ្លក្ម្ចភីា្ 
នគចើន ររ ់គ រ្ឹះស្ថា នបានផ្ដល់ជូនអតិ្ងិជនមានគបាក្ចំ់ណូលទារ និងម្្យម្នដ្ើម្បរីក្ានោយបាននូវនិរនតរភាព 
និងការទទួលខុ្ គតូ្វខ្ព ់ក្នុងការចូលរមួ្ចំតណក្អភវិឌ្ឍន ៍ងគម្ជាតិ្។  
 

នដ្ឋយការរារោ់នដ្ខ៏្ពងខ់្ព ់អំពីខ្ាុ ំ 
នាយក្គ្រគ់្ងទូនៅ  

អ ុក្ តូ្រានី 
 
 
  
                  

 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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៦. ព័ត៌មានអពំីបគុ្គលកិ 
១. នាយករងគ្រេ់គ្រងទូបៅ    

ងលាក មាង ស វណណ បានចូលបងត្ម្ើការងារងៅកន ្ ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ  ររបូិរណ៍ ភអិីលស ី ងៅកន ្ឆ្ន ាំ២០១៤។ ងលាកបានបញ្ចបថ់្នន ក ់
បរញិ្ញញ បត្តងៅសកល វទិាល័យធនធានម្ន សស។ បនា បម់្កងលាកបានបនត 
ថ្នន កអ់ន បណឌិ តងៅវទិា ែ្ នជាតិពាណិជ្ជ្ន្រ តជ្ាំនញត្គបត់្គ្។ ងត្ៅពី 
បានបញ្ចបក់ារសិកាថ្នន កប់រញិ្ញញ បត្ត និ្អន បណឌិ ត ងលាកកប៏ានបញ្ចបវ់គគ 
សិកាជ្ាំនញខ្លីៗជាងត្ចើន ូចជា៖ភា្អងង់គលស,គណងនយយនិ្ហ្ិរញ្ញ វតែ , 
រ ឋបាល ភាពជាអនក ឹក្នាំ, ការត្គបត់្គ្ហានិភយ័ឥណទាន, ចាបក់ារងារ, 
ការត្គបត់្គ្ការលក,់ ការត្គបត់្គ្ឥណទាន, ការត្គបត់្គ្ប គគលិក, ទាំនក ់
ទាំន្្ធារណៈ, យ ទធ្ស្រសតការត្គបត់្គ្ និ្ការត្គបត់្គ្វស័ិយ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ ធនគារ ។ 

នលាក្ធាល រម់ានបទពិង្ធនក៍ារងារជា្ ១០ឆ្ន ាំម្កងហ្ើយ ងលាកធាល បប់ងត្ម្ើការងារកន ្វស័ិយហ្ិរញ្ញ វតែ  
កន ្តួ្នទីជាម្ស្រនតីឥណទាន និ្អន ត្បធានងសវាត្បាកក់ម្ចនីន ត្គឹោះ ែ្ នន្រហគីនងសន ត្ាលម៉ា យគកូ្ហាា យបនន 
អិលធីឌី។ ងលាកបានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី តាងំពីឆ្ន ២ំ០១៤ 
កន ្តួនទីជានយកនយដាឋ នឥណទាន នដ្ឋយ ម្ត្ាភាពនិងការគររងតគរងររ ់នលាក្ នលាក្ក្ទ៏ទួលបាន
តំ្តណងជាត្បធានត្គបត់្គ្ត្បតិបតតិការ នហើយនៅនងៃទី០៧ តខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ នលាក្បានរតូរតួ្នាទីពីត្បធាន 
ត្គបត់្គ្ត្បតិបតតិការ កាល យជានយករ្ត្គបត់្គ្ទូងៅ ។  

 
 
 
 
 
 
 

លោក មាង សវុណ្ណ  
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២. គ្េធានគ្រេ់គ្រងហរិញ្ញវត្ថ ុ
 ងលាកត្សី បហង លរខណិា បានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី ចាបា់ា្ំ ពីឆ្ន ាំ២០១២។ ងលាកត្សីបានបញ្ចប ់
ថ្នន កប់រញិ្ញញ បត្តងៅសកលវទិាល័យនម្្ងគក្ម្ពុជា ជំនាញ្នាគារនិង 
ហិរញ្ញ វត្ាុ។ នគៅពីរញ្ចរថ់ាន ក្រ់រញិ្ញញ រគត្នលាក្គ ី ក្ប៏ាន ិក្ាជំនាញ 
វ គ្ខ្លីៗរតនាម្នទៀត្ជានគចើនដូ្ចជា៖ ភាស្ថអងន់ ល្ , ជំនាញពនធដ្ឋ, ជំនាញ 
អនុវត្តជាក្ត់ ដងររ ់នរឡា្ិការ,រណដុ ឹះរណ្តដ ល  ដីពីគរតិ្រត្តិការរដ្ឋបាល 
និងហិរញ្ញ វត្ាុ, ការគ្រគ់្ង វនក្ម្ៅ, ការគ្រគ់្ងឥណទាន, ការពិនគគាឹះ 

នយារល់ និងការវនិិនយា្ររ ់ ហគ្ិនអនតរជាតិ្។ 
នលាក្គ ី ចូលរនគម្ើការង្កនៅគ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ បរបូិរណ៍ កន ្ 

ឆ្ន ាំ២០១២ តួនទីជាងបឡាធិការ ម្ក ល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ងលាកត្សីបានផ្លល ស់ 
បតូរតួនទីងៅជាត្បធានគណងនយយ រហូ្តម្ក ល់ ឆ្ន ២ំ០១៩ ងលាកត្សីបានផ្ទល  ់រតូរតួនទីជាត្បធានត្គបត់្គ្ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ  រហូត្ម្ក្ដ្ល់នពលរចចុរបនន។  

 

៣. គ្េធានគ្រេ់គ្រងគ្េត្ិេត្ដិការ 
ងលាក ឈន បសងអ៊ន បានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វត្ាុបរបូិរណ៍ ងៅឆ្ន ាំ២០១៥ ងលាកបានបញ្ចបថ់្នន កប់រញិ្ញញ បត្តងៅ 
សកលវទិាល័យងបៀលត្បាយ ជ្ាំនញហ្ិរញ្ញ វតែ  និ្គណងនយយ។ ងត្ៅពី 
បញ្ចបក់ារសិកា ងលាកកប៏ានបញ្ចបវ់គគសិកាជ្ាំនញខ្លីៗជាងត្ចើន  ូចជា៖ 
ចាំងណោះ ឹ្ទូងៅ, វញិ្ញញ រនបត្តគណងនយយទូងៅ, បណ្ ោះបណ្្ដលនីតិវធីិ 
ខាន តតូច, បណ្ ោះបណ្្ដលត្គបត់្គ្ហានិភយ័ឥណទាន ,បណ្ ោះបណ្្ដលស្ីពី 
ការត្គបត់្គ្សហ្ត្គិន, បណ្ ោះបណ្្ដល ស្ីពីការត្គបត់្គ្អចលនត្ទពយ ។  
នលាក្ធាល រម់ានតួនទីជាម្ស្រនតីឥណទាន ាា្ំ ពីឆ្ន ាំ ២០១១  រហូ្តងលាកបនត 
ម្កតាំបណ្ជាត្បធានត្គបត់្គ្ត្បតិបតតិការ ងលាកធាល បម់នបទពិង្ធន ៍
បងត្ម្ើការងារជា្៩ ឆ្ន ាំកន ្វស័ិយហ្ិរញ្ញ វតែ  ។ លោក ឈន លសងអ៊ន 

 

អនកគស្ ីលេង លកខណិា 

 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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៤. គ្េធានគ្រេគ់្រងេត័្៌មានវិទយា 
ងលាក ហ៊ ន រីណា ងលាកបានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ងៅឆ្ន ាំ២០១៤ ងលាកបានបញ្ចបថ់្នន កប់រញិ្ញញ បត្ត 
ងៅសកលវទិាល័យភូម្និាភនាំងពញ តផ្នក្វ ិវក្ម្ៅវទិយស្ថន្រ តកំុ្ពយូទរ័។ ងត្ៅពី 
បញ្ចបក់ារសិកាថ្នន ករ់រញិ្ញញ រគត្ នលាក្កប៏ានរញ្ចរវ់ គ្ ិក្ាជំនាញខ្លីៗ 
ជានគចើនដូ្ចជា៖ ភាស្ថអងន់ ល្ , ្ណននយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុ, រដ្ឋបាល, 
ការរណតុ ឹះរណ្តត ល អំពីរនចចក្វទិយឆ្ល ត្ គមារ ់  ហគ្ិន, ការរណតុ ឹះ 
រណ្តត លអំពីការវាយត្នម្លគបាក្ក់្ម្ចគីរក្រនដ្ឋយគរ ិទធភាព, ការគ្រគ់្ង 
និងការពារទិនននយ័ភាពជាអនក្ដ្រក្នា។ំ 

នលាក្ធាល រម់ានតួនទីជាម្ន្រនតីពត័្ម៌ានវទិាងៅឆ្ន ាំ២០១៤ តដ្លន វ្ើ 
ការគស្ថវគជាវអភវិឌ្ឍនង៍ៅីនរងគាគំទដ្ល់គរតិ្រត្តិការ។ នលាក្គតូ្វបានតត្ង 
តាងំជាម្ន្រនតីពត័្ម៌ានវទិាជានខ់្ព ់នៅឆ្ន ២ំ០១៧ និងបានកាល យជាអនុ

គរធានពត័្ម៌ានវទិា នៅឆ្ន ២ំ០១៩។ នៅឆ្ន ២ំ០២០  នលាក្ ហ ុន រណី្ត គតូ្វបានតត្ងតាងំជាគរធានពត័្ម៌ាន 
វទិា។ នលាក្ធាល រម់ានតួនទីជាម្ស្រនតីពត័ម៌នវទិាាា្ំ ពីឆ្ន ាំ២០១៥ រហូ្តងលាកបនតម្កជាម្ ខ្តាំបណ្ ជាត្បធាន 
ត្គបត់្គ្ពត័្ម៌ានវទិយ ងលាកធាល បម់នបទពិង្ធនប៍ងត្ម្ើការងារជា្ ៧ឆ្ន ាំកន ្ វស័ិយហ្ិរញ្ញ វតែ ។ 
 

៥. គ្េធានម្ន្រនតគី្េត្ិេត្តិតាល និងហានិភ័យគ្េត្ិេត្តិការ 
 ងលាកត្សី ហារ់ រំដួល បានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី ងៅកន ្ឆ្ន ាំ ២០១៤ ងលាកត្សីបានរញ្ចរក់ារ 
 ិក្ាថាន ក្រ់រញិ្ញញ រគត្នៅ ក្លវទិយល័យភូម្និានីតិ្ស្ថន្រ ត និងវទិយស្ថន្រ ត 
ន ដ្ឋកិ្ចច តផ្នក្្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុក្នុងឆ្ន ២ំ០១២។ ងត្ៅពីបញ្ចបក់ារសិកា 
ថ្នន ករ់រញិ្ញញ រគត្ នលាក្កប៏ានរញ្ចរវ់ គ្ ិក្ាជំនាញខ្លីៗជានគចើនដូ្ចជា៖ 
ភាស្ថអងន់ ល្ , ភាពជាអនក្ដ្រក្នា,ំ តួ្នាទីររ ់ម្ន្រនតីគរតិ្រត្តិតាម្, ការគ្រ ់
គ្ង្នធានម្នុ េ, ជំនាញ ដងដ់្ឋ្ណននយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ 
 គមារ ់ហគគានខាន ត្តូ្ច និងខាន ត្ម្្យម្ (C IFRS  for SME)។ នលាក្គ ី 
បានចាបង់្្ើម្ពីតួនទីជាងបឡាធិការ, ត្បធានងបឡាធិការ,   ្ណននយយក្រ, 

លោក េ៊ុន រណីា 

 

លោកស្ស ីហាក់ រដំួល 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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ជំនួយការឥណទាន និ្ រហូ្តម្ក ល់ងពលងនោះងលាកត្សីមនម្ ខ្តាំបណ្ជាត្បធានម្ន្រនតីគរតិ្រត្តិតាម្និង 
ហានិភយ័ត្បតិបតតិការ។ ងលាកត្សីមនបទពិង្ធនក៍ារងារក្នុងវ ័ិយហិរញ្ញ វត្ាុងនោះ ជា្៧ឆ្ន ាំ ម្កងហ្ើយ ។ 
 

៦. គ្េធានគ្រេគ់្រងហានិភ័យ និងគ្ត្ួត្េិនតិ្យយឥណទាន  
ងលាក ឡាវ េិសិដឋ ងលាកបានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី កន ្ឆ្ន ាំ២០១២ ងដាយចាបង់្្ើម្ជាម្យួនឹ្ 
តួនទីជាម្ស្រនតីឥណទាន, ត្បធានម្ស្រនតីឥណទាន, ត្បធាន្ខារហូ្តងលាកបនត 
ម្កម្ ខ្តំ្បណ្ជាត្បធានត្គបត់្គ្ហានិភយ័និ្ត្តួតពិនិតយឥណទាន។ 
ងលាកធាល បម់នបទពិង្ធនក៍ារងារជា្ ៩ឆ្ន ាំកន ្វស័ិយហ្ិរញ្ញ វតែ  ។ 

 ងលាកបានបញ្ចបថ់្នន ក ់ បរញិ្ញញ បត្តងៅ្កលវទិាល័យងបៀលត្បាយ 
កន ្ឆ្ន ាំ២០១១ ជ្ាំនញរ ឋបាលធ រកិចច ធនគានិ្ហ្ិរញ្ញ វតែ ។ បនា បម់្កងលាក 
កប៏ញ្ចបថ់្នន កអ់ន បណឌិ តងៅ្កលវទិាល័យជាតិត្គបត់្គ្ជ្ាំនញត្គបត់្គ្ធ រ 
កិចចកន ្ឆ្ន ាំ២០១៤។  ងត្ៅពីងនោះងលាកកប៏ានបនតងរៀនវគគខ្លីៗម្យួចាំនួនងទៀត 
 ូចជា៖ ការត្គបត់្គ្ហានិភយ័ឥណទាន, ការត្គបត់្គ្សហ្ត្គិន, 
គណងនយយ,   ភា្អ្ង់គលស …។ 

 

៧. គ្េធានឥណទាន  
ងលាក រួន ស ធី ងលាកបានចូលបងត្ម្ើការងាងៅ ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ ងលាកបានបញ្ចបថ់្នន ក ់បរញិ្ញញ បត្ត
ងៅសកលវទិាល័យនរ័ត ន កន ្ឆ្ន ាំ២០១៤ ជ្ាំនញអភវិឌឍនង៍ស ឋកិចច។ ងត្ៅពី 
ងនោះងលាកកប៏ានបនតងរៀនវគគខ្លីៗ ងៅសមគម្ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ ។ នលាក្ធាល រម់ាន 
តួនទីជាម្ស្រនតីឥណទានាា្ំ ពីឆ្ន ាំ២០១២ នៅវវិឌ្ឍន ៍ នហាគ លឌិ្ន ហាវ យតនន 
ភអិីល ីុ ជាម្ស្រនតីឥណទាន បនា បម់្ក្នលាក្ក្ប៏ានចូលរនគម្ើការនៅគ រ្ឹះស្ថា ន 
ម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ចាបង់្្ើម្ពីតួ្នាទីជា 
ម្ន្រនតីឥណទាន, ត្បធានត្កុម្ឥណទានឆ្ន ាំ២០១៦, ម្ស្រនតីទី្ារកន ្ឆ្ន ាំ២០១៧, 
ត្បធានម្ស្រនតីឥណទានឆ្ន ាំ២០១៨, ត្បធាន្ខាការយិាល័យកណ្្ដល កន ្ឆ្ន ាំ 

លោក គ្ួន សធុី 

 

លោក ឡាវ ពិសដិឋ 

 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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២០១៩ អន ត្បធានឥណទាន កន ្ឆ្ន ាំ២០២០ និងនៅពាក្ក់្ណ្តត លឆ្ន ២ំ០២១ នលាក្ទទួលតំ្តណងជា 
គរធានឥណទាន។ ងលាកមនបទ ពិង្ធនធ៍ាល ប ់បងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ ន ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ជា្៧ឆ្ន ាំ 
កន ្វស័ិយហ្ិរញ្ញ វតែ ។ 

 

៨. អន គ្េធានគគប់គគង និងខ ឹះគស្យបណំុល 
ងលាកត្សី បណើ ណារ ី ងលាកបានចូលបងត្ម្ើការងាងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី ងលាកត្សីបានបញ្ចបថ់្នន កប់រញិ្ញញ បត្តងៅសកល 
វទិាល័យនីតិ្ស្រសត និ្វទិា្ស្រសតងស ឋកិចច កន ្ឆ្ន ាំ២០១១ ជ្ាំនញ 
នីតិ្ស្រសត។  

គាត្ប់ានចារន់ផ្ដើម្ការង្ករតដ្លមានតួនទីជាម្ស្រនតីឥណទានាា្ំ ពីឆ្ន ាំ 
២០១៣ ងលាកត្សីង ើ្តាំបណ្ជាបនតបនា បរ់មួ្មន៖ ត្បធានត្កុម្ឥណទាន 
ឆ្ន ាំ២០១៣, ត្បធានការយិាល័យឥណទាន  កន ្ឆ្ន ាំ២០១៤, ម្ស្រនតីងដាោះត្្យ
បាំណ លជានខ់្ពស់ កន ្ឆ្ន ាំ២០១៩, រហូ្តងលាកត្សីបនតម្ ខ្តាំបណ្ជាអន 
ត្បធានងដាោះត្្យបាំណ ល កន ្ឆ្ន ាំ២០២០។ ងលាកត្សីមន បទពិង្ធន ៍
ធាល បប់ងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ជា្៨ឆ្ន ាំ កន ្វស័ិយ 
ហ្ិរញ្ញ វតែ ។ 

 

៩. អន គ្េធាន នាយកដ្ឋយនគ្រេ់គ្រងធនធានម្ន សយស 
ងលាកត្សី វង្ស អត្រតាត្វីរៈរនធ បានចូលបងត្ម្ើការងារងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ 

ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី នៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ រនាា រពី់ ងលាកត្សីបានបញ្ចប ់
ថ្នន កប់រញិ្ញញ បត្តងៅ សកលវទិាល័យភូម្និានីតិ្ស្រសត និ្វទិា្ស្រសតងស ឋកិចច 
ជ្ាំនញធនគារ និ្ហ្ិរញ្ញ វតែ  កន ្ឆ្ន ាំ២០១៤។ បនា បម់្កងលាកត្សីបានសិកា
ភា្ជ្ប៉ា នងៅ្កលវទិាល័យរញ្ញញ ស្ថន្រ ត តផ្នក្ភា្ជ្ប៉ា នរចួងលាកត្សី 
គតូ្វបានស្ថលានគជើ នរ ើ ជានិ េតិ្ន ន្ើម្រនត ការសិកាងៅត្បងទសជ្ប៉ា ននៅ 
ស្ថលាតូ្ក្យូអីុន្រ័នណ ិនណលខូ្លិក្ តដ្លសែិតងៅទីត្កុ្តូកយូកាលពីឆ្ន ាំ 
២០១៧។ នៅចុងឆ្ន ២ំ០១៨ នលាក្គ ីក្ប៏ានគត្លរម់្ក្វញិរនតតួ្នាទីជា 

លោកស្ស ីលណ្ើ  ណារ ី

 

លោកស្ស ីវងស អត្រ្តាត វីរៈគ្នធ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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អនុគរធានម្ន្រនតីតផ្នក្្នធានម្នុ េ។ រតនាម្ពីនលើននឹះ នលាក្ត្សីបានចូលរមួ្វគគបណ្ ោះបណ្្ដលរបស់ធនគារ 
ងអស ីលីដា ងត្កាម្ត្បធានបទ ការត្គបត់្គ្ធនធានម្ន សសសត្មបក់ារអន វតត ងោយមនត្បសិទធភាពខ្ពស់ 
ងហ្ើយកប៏ានចូលរមួ្បងត្ម្ើការងារសម័ត្គចិតត J BTC  ង ើម្បងីលើកកម្ពស់ ស ខ្ភាពក មរ សែិតងៅងខ្តតកាំពត។ 
 ងលាកត្សីធាល បម់នតួនទីជាម្ស្រនតីបងត្ម្ើងសវាអតិថិជ្នងៅធនគារវឌឍនៈកន ្ឆ្ន ាំ២០១៤ បនា បម់្កងលាក 
ត្សីកប៏ានចូលបងត្ម្ើការងៅត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ បរបូិរណ៍ ភអិីល ីុ មានតួនទីជាងបឡាធិការ បនា បជ់ាម្កជា 
ជ្ាំនួយការឥណទាននៅឆ្ន ាំ២០១៦ រហូ្តងលាកគ ី បនតម្ ខ្តាំបណ្ជាម្ស្រនតីជានខ់្ព ់តផ្នក្្នធានម្ន សស។  
ងលាកត្សីមនបទពិង្ធនក៍ន ្វស័ិយធនគារងនោះ រយៈងពល ៦ឆ្ន ាំ។ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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៧. ផលតិផល នងិបស្វាកម្ម 
 ៧.១. ខសវារលម 

 គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ មនងសវាកម្មបតម្យួគតគឺ់ ត្ល់ត្បាកក់ម្ច ី ប លយក្ 
ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ន់លើអតិ្ងិជនរក្ានូវទំនាក្ទំ់នងយា៉ា ងលអជិត្ និទធ នពារនពញនដ្ឋយភាពរ ួរាយញញរម្រាក្ ់
ទាក្ ់ គរក្រនដ្ឋយគក្ម្ ីល្ម្ ៌និងវជិាជ ជីវៈការង្ករនដ្ើម្បធីានាបាននូវន វាលអឥត្នខាច ឹះ ។ 

 ៧.២. ផលិតផល 
 នដ្ឋយនម្ើលនឃើញពី ត្គមូ្វការររ ់គរជាពលរដ្ឋនៅតាម្ជនរទ ក្នុងការត វងរក្គរភពនដ្ើម្ទុន 

នដ្ើម្បរីនងកើត្គទគទងនិ់ងពគងីក្មុ្ខ្រររោជីវក្ម្ៅររ ់ពួក្គាត្ន់ោយកានត់ត្មានភាពលអគរន ើរ និងរកី្ 

ចនគម្ើនគ រតាម្ទីផ្ាររចចុរបននមានការនក្ើនន ើង គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ បាន 
 នគម្ចផ្ដល់នូវន វាក្ម្ៅគបាក្ក់្ម្ចតីដ្លរត្ត់រននៅតាម្ត្គមូ្វការជាក្ត់ ដងររ ់អតិ្ងិជនទំហំស្ថចគ់បាក្ ់
និងនពលនវលាននការ ងគត្លរ។់ អតិ្ងិជនោចន វ្ើការនគជើ នរ ើ នដ្ឋយរនរៀរននការ ង រយៈនពលតវង 

ឬរយៈនពលខ្ល ី នៅតាម្ការ នគម្ចចិត្តររ ់អតិ្ងិជន និងរនរៀរននការ ងមាននគចើនតររនទៀត្។ 
ន វាក្ម្ៅគបាក្ក់្ម្ចរីមួ្មាន ដូ្ចជា៖ ឥណទានឯក្ត្តរុ គ្ល, ឥណទានខាន ត្តូ្ចរំផុ្ត្, ឥណទាន 

នគរើគបា ់ផ្ទា ល់ខ្លួន, ឥណទានគកុ្ម្ស្ថម្ គ្ី, ឥណទានឯក្ត្តជន, ឥណទានរុ គ្លិក្ ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. ឥណទានគរុលស្លគគី 
ឥណទានគក្មុ្ស្ថម្្គី្តឺ្គម្ូវឲ្យមាន មាជិក្ គ្សួ្ថរ ចារព់ីពីរគ្ួស្ថរន ើងនៅ ។ ឥណទានននឹះផ្តល់ 

ជូនអត្ងិិជននគាលនៅ គមារន់គរើគបា ់ជានដ្ើម្ទុនក្នុងការគរក្រម្ុខ្រររ និងជួយ រនងកើត្គបាក្ច់ំណូល នដ្ើម្បនី្វើ 
ឲ្យជីវភាពរ ់នៅររ ់អត្ិងិជនកានត់ត្គរន ើរន ើង។  
 

លរខខណឌរនុងការផតល់ឥណទាន  
 

➢ រូរិយរណ័ណ  :  គបាក្ដុ់្លាល រោនម្រកិ្ ឬគបាក្ន់រៀល 
➢ ទំហំគបាក្ក់្ម្ច ី :  ចារព់ី ១០០ ដុ្លាល រ រហូត្ ដ្ល់ ២,០០០ ដុ្លាល រ  

     ឬ ម្ម្ូល ៤០០,០០០នរៀលដ្ល់ ៨,០០០,០០០នរៀល 
➢  អគតាការគបាក្ ់ :  ទារ ម្រម្យ 
➢  រយៈនពលក្ម្ច ី : ចារព់ី ០៦តខ្ រហូត្ដ្ល់ ១២ តខ្ 
➢  រនរៀរ ង  :  រលំ ់គបាក្ន់ដ្ើម្ និងការគបាក្ន់ងរជានរៀងរាល់តខ្   

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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លរខខណឌរនុងការទទួលគារ់រលចី 
➢ មាន ញ្ញជ ត្ិតខ្ៅរ 
➢ អត្ិងិជនគត្ូវមានោយុចារព់ ី១៨ឆ្ន  ំ

រហូត្ដ្ល់ ៦០ឆ្ន  ំ
➢ មានទីលំនៅចា ់លា ់ 

➢ មានម្ុខ្រររគត្រម្គត្ូវគ រចារ ់

➢ មានលទធភាពគ្រគ់គាន ់

➢ ពុំមានជាររ់ទពិរុទធនផ្េងៗ  

 

២. ឥណទានខានយត្តូ្ចេំផ ត្ 
ឥណទានខាន ត្តូ្ច ្ឺជាឥណទាន គមារផ់្តល់ជូនអត្ិងជិន តដ្លមានរណំងចងព់គងីក្ោជីវក្ម្ៅ ឬទិញ 

 មាភ រៈនគរើគបា ់នផ្េងៗ៕ 

 

លរខខណឌរនុងការផតល់ឥណទាន  
 

➢ រូរិយរណ័ណ      :  គបាក្ដុ់្លាល រោនម្រកិ្ ឬគបាក្ន់រៀល 
➢ ទំហំគបាក្ក់្ម្ច ី :  ចារព់ី ១០០ ដុ្លាល រ រហូត្ដ្ល់ ២,៥០០ ដុ្លាល រ  

  ឬ ម្ម្ូល ៤០០,០០០នរៀលដ្ល់ ១០,០០០,០០០នរៀល 
➢  អគតាការគបាក្ ់:  ទារ ម្រម្យ 
➢  រយៈនពលក្ម្ច ី :  ចារព់ី ០៦តខ្ រហូត្ដ្ល់ ២៤ តខ្ 
➢ រនរៀរ ង       :  រលំ ់គបាក្ន់ដ្ើម្ និងការគបាក្ន់ងរជានរៀងរាល់តខ្   

 

 

លរខខណឌរនុងការទទួលគារ់រលចី 
➢ មាន ញ្ញជ ត្ិតខ្ៅរ 
➢ អត្ិងិជនគត្ូវមានោយុចារព់ ី១៨ឆ្ន  ំ

រហូត្ដ្ល់ ៦០ ឆ្ន  ំ
➢ មានទីលំនៅចា ់លា ់ 

➢ មានម្ុខ្រររគត្រម្គត្ូវគ រចារ ់

➢ មានលទធភាពគ្រគ់គាន ់

➢ ពុំមានជាររ់ទពិរុទធនផ្េងៗ  

 

ឯរស្រដដលតគលូវឲ្យមាន 

✓ ឯក្ស្ថរក្ណំត្អ់ត្ត ញ្ញញ ណ (អត្ត ញ្ញញ ណរណ័ណ  , 
លិខ្ិត្្លងតដ្ន , ន ៀវនៅគ្ួស្ថរ , ន ៀវនៅស្ថន ក្ន់ៅ 
,  ំរុគត្ក្ំនណើ ត្។ (ងត្ចម្លង) 

✓ រណ័ណ  មាគ ល់យានយនត ឬបល្  ់ី ្ាោះ-ល- 
✓ ឯក្ស្ថរនផ្េងៗ 
✓ លក្ខខ្ណឌ នផ្េងៗគត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

 

ឯរស្រដដលតគលូវឲ្យមាន 

✓ ឯក្ស្ថរក្ណំត្អ់ត្ត ញ្ញញ ណ (អត្ត ញ្ញញ ណរណ័ណ  , 
លិខ្ិត្្លងតដ្ន , ន ៀវនៅគ្ួស្ថរ , ន ៀវនៅស្ថន ក្ន់ៅ 
,  ំរុគត្ក្ំនណើ ត្។ (ងត្ចម្លង) 

✓ រណ័ណ  មាគ ល់យានយនត ឬបល្  ់ី ្ាោះ-ល- 
✓ ឯក្ស្ថរនផ្េងៗ 
✓ លក្ខខ្ណឌ នផ្េងៗគត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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៣. ឥណទានឯរតតជន 
ឥណទានម្ន្រនតីរាជការ ្ឺជាឥណទាន  គមារផ់្តល់ជូនអត្ងិិជន តដ្លម្នគរើការង្ករជាគ្ូរនគងៀន គ្ូនពទយ 

រ៉ាូលីស នឹ្ ែ្ នបន័រ ឋ ជាង ើម្។ 
 

លរខខណឌរនុងការផតល់ឥណទាន  
 

➢ រូរិយរណ័ណ  : គបាក្ដុ់្លាល រោនម្រកិ្ ឬគបាក្ន់រៀល 
➢ ទំហំគបាក្ក់្ម្ច ី : ចារព់ី ១០០ ដុ្លាល រ រហូត្ដ្ល់ ៦,០០០ ដុ្លាល រ 

   ឬ ម្ម្ូល ៤០០,០០០នរៀលដ្ល់ ២៤,០០០,០០០នរៀល 
➢  អគតាការគបាក្ ់ :ទារ ម្រម្យ 
➢  រយៈនពលក្ម្ច ី : ចារព់ី ០៦តខ្ រហូត្ដ្ល់ ៤៨ តខ្ 
➢  រនរៀរ ង :  រលំ ់គបាក្ន់ដ្ើម្ និងការគបាក្ន់ងរជានរៀងរាល់តខ្   

 

 

លរខខណឌរនុងការទទួលគារ់រលចី 
➢ មាន ញ្ញជ ត្ិតខ្ៅរ 
➢ អត្ិងិជនគត្ូវមានោយុចារព់ ី១៨ឆ្ន  ំ

រហូត្ដ្ល់ ៦០ ឆ្ន  ំ
➢ មានម្ុខ្រររការង្ករជាម្ន្រនតីរំនរ ើការង្កររដ្ឋ 
➢ មានទីលំនៅចា ់លា ់ 

➢ មានម្ុខ្រររគត្រម្គត្ូវគ រចារ ់

➢ មានលទធភាពគ្រគ់គាន ់

➢ ពុំមានជាររ់ទពិរុទធនផ្េងៗ  

 

ឯរស្រដដលតគលូវឲ្យមាន 

✓ ឯក្ស្ថរក្ណំត្អ់ត្ត ញ្ញញ ណ (អត្ត ញ្ញញ ណរណ័ណ  , 
លិខ្ិត្្លងតដ្ន , ន ៀវនៅគ្ួស្ថរ , 
ន ៀវនៅស្ថន ក្ន់ៅ ,  ំរុគត្ក្នំណើ ត្។ (ងត្ចម្លង) 

✓ រណ័ណ  មាគ ល់យានយនត 
✓ ឯក្ស្ថរនផ្េងៗ 
✓ លក្ខខ្ណឌ នផ្េងៗគត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

 

៤. ឥណទានខគបើគាស់ផ្ទ្ល់ខៃួន 
 ឥណទាននគរើគបា ់ផ្ទា ល់ខ្លួន ្ឺជាគរនភទឥណទានផ្តល់ជូនអត្ងិិជនតដ្លមានត្គម្ូវការទិញ មាភ រៈ 
នគរើគបា ់នផ្េងៗ ក្នុងនគាលរំណងនគរើគបា ់ ផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

លរខខណឌរនុងការផតល់ឥណទាន  
 

រូរិយរណ័ណ  : គបាក្ដុ់្លាល រោនម្រកិ្ ឬគបាក្ន់រៀល 
ទំហំគបាក្ក់្ម្ច ី : ចារព់ី ១០០ ដុ្លាល រ រហូត្ដ្ល់ ៦,០០០ ដុ្លាល រ  

ឬ ម្ម្ូល ៤០០,០០០នរៀលដ្ល់ ២៤,០០០,០០០នរៀល 
អគតាការគបាក្ ់ : ទារ ម្រម្យ 
រយៈនពលក្ម្ច ី : ចារព់ី០៦តខ្ រហូត្ដ្ល់ ៤៨តខ្ 

➢ រនរៀរ ង :  រលំ ់គបាក្ន់ដ្ើម្ និងការគបាក្ន់ងរជានរៀងរាល់តខ្   
➢  

 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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លរខខណឌរនុងការទទួលគារ់រលចី 
➢ មាន ញ្ញជ ត្ិតខ្ៅរ 
➢ អត្ិងិជនគត្ូវមានោយុចារព់ ី១៨ឆ្ន  ំ

រហូត្ដ្ល់ ៦០ ឆ្ន  ំ
➢ មានទីលំនៅចា ់លា ់ 

➢ មានម្ុខ្រររគត្រម្គត្ូវគ រចារ ់

➢ មានលទធភាពគ្រគ់គាន ់

➢ ពុំមានជាររ់ទពិរុទធនផ្េងៗ  

 

ឯរស្រដដលតគលូវឲ្យមាន 

✓  ឯក្ស្ថរក្ណំត្អ់ត្ត ញ្ញញ ណ (អត្ត ញ្ញញ ណរណ័ណ  , 
លិខ្ិត្្លងតដ្ន , ន ៀវនៅគ្ួស្ថរ , ន ៀវនៅស្ថន ក្ន់ៅ 
,  ំរុគត្ក្ំនណើ ត្។ (ងត្ចម្លង) 

✓ រណ័ណ  មាគ ល់យានយនត ឬបល្  ់ី ្ាោះ-ល- 
✓ ឯក្ស្ថរនផ្េងៗ 
✓ លក្ខខ្ណឌ នផ្េងៗគត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

 

៥. ឥណទានឯរតតបុគគល 
ឥណទានរុ្គល ្ឺជាគរនភទឥណទានង្កយ គ ួល គមារផ់្ដល់ជូនអត្ិងជិនតដ្លមាន ោជីវក្ម្ៅ គមារ ់

នគរើគបា ់ផ្ទា ល់ខ្លួន, ក្នុងគ្សួ្ថរ, ពគងីក្ោជីវក្ម្ៅ, រនងកើត្ម្ុខ្រររ ឬនដ្ើម្បរីតនាម្ចណូំល ជួយ នលើក្ក្ម្ព ់ជីវភាព 
គ្ួស្ថរនដ្ឋយឥណទានននឹះ្ ឺត្គម្ូវ នោយអត្ិងិជនមានគទពយ ដ្ឋក្ធ់ានាត្ម្កល់ នៅគ្រឹះស្ថា ន និងត្គម្ូវនោយមាន 
អនក្រមួ្ខ្ច ីឬអនក្ធានា ។ 

 

លរខខណឌរនុងការផតល់ឥណទាន  
 

➢ រូរិយរណ័ណ  : គបាក្ដុ់្លាល រោនម្រកិ្ ឬគបាក្ន់រៀល 
➢ ទំហំគបាក្ក់្ម្ច ី : ចារព់ី ១០០ ដុ្លាល រ រហូត្ដ្ល់ ៥០,០០០ដុ្លាល រ 

   ឬ ម្ម្ូល ៤០០,០០០ងនរៀលដ្ល់៨០,០០០,០០០នរៀល 
➢  អគតាការគបាក្ ់ : ទារ ម្រម្យ 
➢   រយៈនពលក្ម្ច ី : ចារព់ី ០៦តខ្ រហូត្ដ្ល់ ៧២ តខ្ 
➢   រនរៀរ ង : មាននគចើនរនរៀរ អត្ិងិជនោចន្វើការនគជើ នរ ើ បាន 

 

លរខខណឌរនុងការទទួលគារ់រលចី 
➢ មាន ញ្ញជ ត្ិតខ្ៅរ 
➢ អត្ិងិជនគត្ូវមានោយុចារព់ ី១៨ឆ្ន  ំ

រហូត្ដ្ល់ ៦០ ឆ្ន  ំ
➢ មានទីលំនៅចា ់លា ់ 

➢ មានម្ុខ្រររគត្រម្គត្ូវគ រចារ ់

➢ មានលទធភាពគ្រគ់គាន ់

➢ ពុំមានជាររ់ទពិរុទធនផ្េងៗ  

 

ឯរស្រដដលតគលូវឲ្យមាន 

✓ ឯក្ស្ថរក្ណំត្អ់ត្ត ញ្ញញ ណ (អត្ត ញ្ញញ ណរណ័ណ  , 
លិខ្ិត្្លងតដ្ន , ន ៀវនៅគ្ួស្ថរ , ន ៀវនៅស្ថន ក្ន់ៅ 
,  ំរុគត្ក្ំនណើ ត្។ (ងត្ចម្លង) 

✓ មានគទពយដ្ឋក្ធ់ានាត្ម្កល់(រលងរ់ រង រលងទ់ន ់រលងតូ់្រ-ល-) 
✓ ឯក្ស្ថរនផ្េងៗ 
✓ លក្ខខ្ណឌ នផ្េងៗគត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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៦. ឥណទានបុគគលិរ 
ឥណទានរុ្គលិក្្ឺជា គបាក្ក់្ម្ចតីដ្លផ្តល់ជូនរុ្ គលិក្ក្នុងនគាលរណំងយក្នៅនគរើគបា ់ ផ្ទា ល់ខ្លួន 

នហើយរុ្ គលិក្ទាងំអ ់ររ ់គ្រឹះស្ថា ន ត្តូវបតឆ្ល្ កាត ់ាំណ្ដកក់ាល្កលប្ ការងារកាល យ ជាប គគលិកងពញសិទធ ិ
ងទើប ែ្ បន័្្ល់ឥណទាន ជូនតាម្ទំហំទរក្គបាក្ត់ដ្លគត្ូវបានក្ំណត្ន់ៅក្នុង នគាលការណ៍ររ ់គ្រឹះស្ថា ន។ 
ត្បសិនងបើប គគលិកត្គោឹះ ែ្ នបរបិូរណ៍ ភអីិលស ី ទាា្ំ អស់ប លងសនើស ាំ ឥណទាន ងលើសងគាលការណ៍ខា្ងលើ 
តត្ម្ូវឲ្យមនត្ទពយដាកធ់ាន  ូចជា ត្បងភទ ី ្ាោះ ោគារ បណ័ណ តូប និ្បណ័ណ  សមគ ល់យានយនត (ម្៉ាតូូ ឬឡាន )ឬ 
អនករមួ្ខ្ច ីជាង ើម្។ 
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៨. វិសយ័លសដឋកចិច 
វស័ិយងស ឋកិចចកន ្ឆ្ន ាំ២០២១ ន ដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាកំ្ពុងនងើរន ើងវញិជារនណតើ រៗ ងទាោះបីជាវរិត្តិជំងឺកូ្វដី្១៩ 

នៅរនតអូ រនាល យ ្ួរផ្េនំរងការនលចន ើងនូវរលក្ងៅីននជំងឺកូ្វដី្-១៩ រណ្តត ល   ម្ក្ពីវរុី រំតរលងខ្លួនគរនភទ 
ងៅីជាបនតបនា បក់ង៏ដាយ។ យា៉ា ងណ្តម្ញិ ក្ម្ៅភាពន ដ្ឋកិ្ចច ក្នុងតំ្រនហ់ាក្ម់ានការចារន់ផ្តើម្វលិគត្លរន់ៅរក្ 
គរគក្តី្ភាពវញិជារនតិចម្តងៗ បតមនងលបឿនននការរកីចងត្ម្ើនមនភាពខ្ សៗគាន ។ ជាកប់ស្្ចាំងពាោះ ត្គឹោះ ែ្ ន 
ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី កម៏នភាពលអត្បងសើរ្្ប រ។ 

វិភាគតាលវិស័យខសដឋរិច្ច 
២០២១ សលលូលជាដុល្ល្រអាខលរិរ  

ឥណទានតាលវសិ័យ គ្ាក់បរៀល គ្ាក់បរៀលេដូរជាដ ល្លយរ គារ់ដ ល្លយរ 
រសិរលម ៧៥,២៣៦,៩០០ ១៨,៨០៩ ៦៥៣,៧៥៦ 
ពាណិជជរលម ១០៦,៥០០,២០០ ២៦,៦២៥ ១៤៥,៤៤៨ 
ខសវារលម ៨៣,៦០៧,៣០០ ២០,៩០២ ២៥៣,២៥៩ 
ដររជញ្ជនូ ៤៨៣,៤៩៦,៤០០ ១២០,៨៧៤ ១៦១,២០២ 
សំណង ់ ២០៤,០៩១,៧០០ ៥១,០២៣ ៤១៤,៨៩១ 
គរុលគគួស្រ ១,៤៤៨,៤០៤,៨០០ ៣៦២,១០១ ២,៨០៤,៧៥៥ 
ខផ្សងៗ ១,៤៤៩,៩៩៧,៧០០ ៣៦២,៤៩៩ ៨១៨,៧៣០ 
សរុប ៣,៨៥១,៣៣៥,០០០ ៩៦២,៨៣៤ ៥,២៥២,០៤១ 
ឥណទានតាលវិស័យ ២០២១ ២០២០ ២០១៩ 
រសិរលម ៦៧២,៥៦៥  ៥៦២,៧៧៦ ២៨៩,៧៧៦ 
ពាណិជជរលម ១៧២,០៧៣ ១៣៣,១៧៩ ១១៤,៨០៨,០៥ 
ខសវារលម ២៧៤,១៦០ ៣១១,៩០៩ ២៣៨,៧៦១ 
ដររជញ្ជូន ២៨២,០៧៦ ១៨៨,៧៨៨ ១៩៨,៥៦០ 
សំណង់ ៤៦៥,៩១៤ ៦៤៦,២២៤ ៣៧០,៦៥៩ 
គរុលគគួស្រ ៣,១៦៦,៨៥៦ ៣,១២៨,៥៩៣ ៣,២៩៨,៨៦៥ 
ខផ្សងៗ ១,១៨១,២២៩ ១,១៧៦,៤២៤ ២,១០៣,៧៣៣ 
សរុប ៦,២១៤,៨៧៥ ៦,១៤៧,៩៣៥ ៦,៥០០,៣៥៤ 
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៩. ភាគទនុិក 

គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ មានភា្ទុនិក្ចំនួនរីរូរនៅដ្តដ្ល្ឺ៖  

 

ខ ម្ឹះភាគទុនរិ ច្ំនួនភាគហ នុ ច្ំនួន(ដលុ្ល្រ) 

ខល្រគសី ខា ខេង ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 

ខល្រគសី  ស ន កាហវនី ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 

ខល្រគសី ខប លី ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 

សរុប ១០០,០០% ១.៨០០.០០០ 
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រច
នា
ស
ម្ព័ន
ធរប
ស
ប់រ
បិូរ
ណ្
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១០. គេតិេតតកិារឥណទាន 
១០.១ ការផដល់ឥណទាន 

កន ្ឆ្ន ាំ២០២១ ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូ ហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ បាន្្ល់ឥណទានសរ ប ៦,២១៤,៨៧៥.០៣ 
ចាំនួនអតិថិជ្ន ១,៦៣៧ ។គ ណភាពននឥណទានខ្ពស់ គឺងដាយ្រការាម្ដាន  ល៏អរបស់ប គគលិកត្គប ់
ជានថ់្នន កទ់ទួលបានការបណ្ ោះបណ្្ដលត្តឹម្ត្តូវ(ជាពិងស ម្ស្រនី្ឥណទាន) នីតិវធីិនិ្ងគាលការណ៍ 
ឥណទានត្តឹម្ត្តូវ និ្ងគាលការណ៍ងដាោះត្្យកម្ចយីឺតយា៉ា វចាស់លាស់។ ម្យួវញិងទៀតងយើ្ោច 
្្ល់ទិនននយ័ និ្ពត័ម៌នបានត្តឹម្ត្តូវនិ្រហ័្ស ល់ប គគលិកសត្មបង់ធាើការ ត្តួតពិនិតយឥណទាន 
ាម្ដានឥណទាន និ្ វភិាគឥណទាន ។  
១០.២ ការគគប់គគងហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភយ័ឥណទាន គឺសាំងៅងៅងលើហានិភយ័ ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  ប លទទួលរ្ការខាតប្ប់ ន្ក 
ហ្រិញ្ញ វតែ  កន ្ការប្ស់្របស់ភាគីអនកខ្ចីម្និបានបាំងពញនូវកាត កិចចរបស់ខ្លួនត្សបាម្លកខខ្ណឌ ប ល 
បានត្ពម្ងត្ពៀ្គាន ។ ការគ្រគ់្ងហានិភយ័ គឺមនតួនទី ំខានក់្នុងការពគងរងគរពន័ធគតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ាក្នុង 
ររ ់ គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ នដ្ើម្ប ីនគម្ចនូវនគាលនៅរមួ្ររ ់ស្ថា រន័នដ្ឋយនផ្ទដ ត្ជា ំខាន ់
នៅនលើការការពារមូ្ល្ននិងការចារយ់ក្ចំណុចគរន ើររំផុ្ត្ននទំនាក្ទំ់នងរវាងហានិភយ័ និងទិននផ្ល 
ការគ្រគ់្ងហានិភយ័ ្ឺធានាឲ្យបានថាដំ្នណើ រការពគងីក្ោជីវក្ម្ៅ ររ ់គ រ្ឹះស្ថា ន នរងគរគពរត្តនៅគរក្រ 
នដ្ឋយររយិាកា រកី្ចនគម្ើន និងចីរភាពនៅក្នុងរររិទទីផ្ារគរកួ្ត្គរតជង និងទីផ្ារផ្ទល  ់រដូរជាម្យួ 
ហានិភយ័ ាិត្ក្នុងក្គម្តិ្តដ្លោចទទួលយក្បានគពម្ ទាងំមានការអនុនលាម្តាម្យា៉ា ងនពញនលញជា 
ម្យួរទដ្ឋឋ នចារ ់និងរទរញ្ញញ ត្តិនានា ររ ់គរនទ ក្ម្ពុជា ។ 

មុ្ខ្ង្ករការគតួ្ត្ពិនិត្យហានិភយ័ ្ឺជាមុ្ខ្ង្ករដ្ឋចន់ដ្ឋយត ក្និង ឯក្រាជយពីមុ្ខ្ង្ករោជីវក្ម្ៅ និង 
 វនក្ម្ៅ រ៉ាុតនតមុ្ខ្ង្ករទាងំននឹះចូលរមួ្យា៉ា ង ក្ម្ៅនៅក្នុងការគ្រគ់្ង និងជ្ាំរ ញនូវហានិភយ័នៅគ្រ់ 
ក្គម្តិ្ខុ្ ៗគាន  និងនៅតាម្មុ្ខ្ង្ករតខ្េរនាា ត្ន់ផ្េងៗគាន  នៅក្នុងគរពន័ធររ ់ស្ថា រន័ ។ 

 ១០.៣ ចំ្ណ្ត់ថ្ន្រ់ឥណទាន 
គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ បានន វ្ើការតរងតចក្ចំណ្តត្ថ់ាន ក្ឥ់ណទានតដ្លទទួលរងផ្ល 

រ៉ាឹះពាល់ននឹះការ ងគត្ រម់ានភាពយឺត្យា៉ា វ រមួ្មានដូ្ចជា៖ ្ម្ៅតា ,ឃ្ល នំម្ើល ,នគកាម្ ដងដ់្ឋ 
, ងេយ័,   បាត្រ់ង ់។ 
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ងៅកន ្ងនោះ្្ប ល ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ បានងត្បើត្បាស់ការវាយតបម្លហានិភយ័ 
ឥណទាន ប លហ្ួសកាលកាំណត ូ់ចខា្ងត្កាម្៖ 
ចំណាត់្ថ្នយក់ឥណទាន អាយ កាលឥណទាន រ ណភាេឥណទាន ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់្ 

ធម្មតា រយៈងពលបវ្ ម្និយឺតយា៉ា វ 
(លអ,លអប្គួរ) 

០-២៩នថៃ 
រយៈងពលខ្លី ០-១៤ នថៃ 

ឃលយំបម្ើល រយៈងពលបវ្ យឺតយា៉ា វ (ឃ្ល ាំងម្ើល) ៣០-៨៩ នថៃ 
រយៈងពលខ្លី ១៥-៣០ នថៃ 

បគ្កាម្សតង់ដ្ រយៈងពលបវ្ យឺតយា៉ា វ 
(ខូ្តខាត) 

៩០-១៧៩ នថៃ 
រយៈងពលខ្លី ៣១-៦០ នថៃ 

សងយសយ័ 
រយៈងពលបវ្ យឺតយា៉ា វ 

(ខូ្តខាត) 
១៨០-៣៥៩ នថៃ 

រយៈងពលខ្លី ៦១-៩០ នថៃ 

ាត់្េង់ 
រយៈងពលបវ្ យឺតយា៉ា វ 

(ខូ្តខាត) 
៣៦០ នថៃង ើ្ 

រយៈងពលខ្លី ៩០ នថៃង ើ្ 
 

➢ ការវិភាររ ណភាេឥណទាន 
 

៣១ ធន ូ២០២១ 
 លអ,លអេងគួរ ឃលយំបម្ើល យឺត្យ យវ (ខតូ្ខាត្) សរ េ ដ ល្លយរអាបម្រិក 

 ដ ល្លយរអាបម្រិក ដ ល្លយរអាបម្រិក ដ ល្លយរអាបម្រិក 

ឥណទានផដល់ដល់អតិ្ងិជន 
ធម្មតា ៥.៧៤១.៧១០   ៥.៧៤១.៩០៦ 
ឃលយំបម្ើល  ៣៥៧.៤១១  ៣៥៧.៤១១ 
បគ្កាម្សដង់ដ្   ៦.២៨៧ ៦.២៨៧ 
សងយស័យ   ២៤.២១៤ ២៤.២១៤ 

ាត្់េង ់   ៨៥.០៥៧ ៨៥.០៥៧ 

សរ េ ៥.៧៤១.៧១០ ៣៥៧.៤១១ ១១៥.៥៥៨ ៦.២១៤.៨៧៥ 
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១០.៤ លទធផលគបតិបតតិការ 

ក្នុងឆ្ន  ំ ២០២១ គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ បានន វ្ើការផ្ដល់ឥណទានជូន 
អតិ្ងិជនររ ់ខ្លួន រុរទរក្គបាក្រ់ហូត្ដ្ល់ ៥.២៥២.០៤២,២៨ដុ្លាល រោនម្រកិ្ នរងទរក្គបាក្ ់រុរជា 
លុយនរៀល ៣.៨៥១.៣៣៥.០០០ តដ្លបានងកើនង ើ្គរមាណជា ០,៩៩% នរើន្ៀរនរងឆ្ន ២ំ០២០ 
ក្នលងម្ក្។ នដ្ឋយនៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ ទំហំឥណទានមានគត្រម្ ៦.១៤៧.១៧៦ដុ្លាល រោនម្រកិ្។  ្ឺនដ្ឋយ 
ងយា្ងៅងលើ ែ្ នភាពបញ្ញា ជ្ាំ្ឺកូវ ី-១៩ មនការធូរត្្យងៅម្យួរយៈច ្ងត្កាយងនោះបានងធាើឲ្យចរនត 
ងស ឋកិចចទាា្ំ មូ្លមនមនការលអត្បងសើរង ើ្ងសាើរបតត្គបវ់ស័ិយ។ងដាយ្រងស ឋកិចចមនការង ើ្បង ើ្ 
វញិងនោះងហ្ើយបានងធាើងោយការបងញ្ចញទ នការងកើនង ើ្អតិ្ងិជននគរើគបា ់ន វាក្ម្ៅឥណទាន ររ ់ខ្លួន 
តដ្លមានអតិ្ងិជនគរមាណជា ១.៦៣៧នាក្ ់ នរើនយើងគក្ន ក្ម្ក្នម្ើលពីឥណទានម្និដំ្នណើ រការររ ់ 
រររូិរណ៍ នឃើញថាមានការធាល កច់ ោះនរើន្ៀរនរងឆ្ន ២ំ០២០ក្នលងម្ក្។ នដ្ឋយមានការធាល កច់ ោះននឥណទាន 
ម្និដំ្នណើ រការគរមាណជា ០,៥៣% ក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ នរើន្ៀរនរង ឆ្ន ២ំ០២០។ នដ្ឋយក្នុង ឆ្ន ២ំ០២១ 
រររូិរណ៍  មានឥណទានម្និដំ្នណើ រការគរមាណត្តឹម្ ១,៨៦% នរើន្ៀរឥណទាន ររុ ររ ់គ រ្ឹះស្ថា ន 
តដ្លក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ ឥណទានម្និដំ្នណើ រការដ្ល់នៅ ២,៣៩% នរើន្ៀរឥណទាន  ររុ។ 

 

៣១ ធន ូ២០២០ 
 លអ,លអេងគួរ ឃលយំបម្ើល យឺត្យ យវ 

(ខូត្ខាត្) 
សរ េ ដ ល្លយរអាបម្រិក 

 ដ ល្លយរអាបម្រិក ដ ល្លយរអាបម្រិក ដ ល្លយរអាបម្រិក 

ឥណទានផដល់ដល់អតិ្ងិជន 
ធម្មតា ៥.៦៧៣.៧៤១   ៥.៦៧៣.៧៤១ 
ឃលយំបម្ើល  ៣២៦.៣៧៣  ២៣៦.៣៧៣ 
បគ្កាម្សដង់ដ្   ១៧.៥៧៩ ១៧.៥៧៩ 
សងយស័យ   ២៦.៧២៥ ២៦.៧២៥ 
ាត្់េង ់   ១០២.៧៥៩ ១០២.៧៥៩ 

សរ េ ៥.៦៧៣.៧៤១ ៣២៦.៣៧៣ ១៤៧.០៦៤ ៦.១៤៧.១៧៦ 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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➢ ទននន័យគរត្បិត្តិការ 
 ២០២១ ២០២០ ២០១៩ 

ច្ំនួនខខតដ/រាជធាន ី ១៧ ១៧ ១៥ 

ច្ំនួនគសុរ ៧៨ ៧០ ៧០ 
ច្ំនួនឃំុ ៣៩១ ២៥៧ ២៧១ 
ច្ំនួនស្ខា ៥ ៥ ៥ 
ច្ំនួនអតិថ្ិជន ១,៦៣៧ ១.៦០៣ ២.០៦៨ 
ផលប័គតឥណទាន(ដលុ្ល្រ) ៥.២៥២.០៤១ ៥.២៣៤.៩៤៦,២១ ៦.៦១៥.១៦៤ 
ផលប័គតឥណទាន(ខរៀល) ៣.៨៥១.៣៣៥.០០០ ៣.៦៤៨.៩២០.១០០ 0 
ច្ំនួនបគុគលិរ ៦៨ ៥៦ ៥៣ 
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១១.របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នងិ របាយការណ៍រេស្ស់្វនករឯករាជយរបាយ 
ការណ៍គកុម្គេរកាភិបាល 

១១.១ រាយការណ៍គរុលគបររ្ាភិាល 
គកុ្ម្គររក្ាភបិាល ូម្ដ្ឋក្ជូ់ននៅរបាយការណ៍ររ ់ខ្លួននដ្ឋយមានភាជ រម់្ក្ជាម្យួនូវរបាយការ

ណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុតដ្លបានន វ្ើ វនក្ម្ៅរចួនហើយររ ់គកុ្ម្ហ ុន  គមារក់ារយិររនិចេទរញ្ចរន់ងៃទី៣១ តខ្ ន្ូ 
ឆ្ន ២ំ០២១។ 

១១.២ សរលមភាពអាជីវរលមច្ល្បង 
 ក្ម្ៅភាពោជីវក្ម្ៅចម្បងររ ់គកុ្ម្ហ ុន្ឺទាក្ទ់ងនរងការផ្តល់ន វាឥណទាននិងន វាហិរញ្ញ វត្ាុ 

នផ្េងៗដ្ល់គ្ួស្ថរ តដ្លមានចំណូលទារនៅក្នុងគពឹះរាជាណ្តគក្ក្ម្ពុជា។ 
នៅក្នុងអំ ុងការយិររនិចេទននឹះ ពំុមានការផ្ទល  ់រដូរជាស្ថរវនតនលើ ក្ម្ៅភាពោជីវក្ម្ៅចម្បងននឹះនទ 

១១.៣ លទធផលហិរញ្ញវតថុ 

 ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់ខរៀល 

គារ់ចំ្ខណញសុទធសគមាប់ការិយបរិខច្ឆទ ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ 
 

១១.៤ ភាគល្ភ 
គកុ្ម្ហ ុនពំុបានរង ់ឬគរកា ភា្លាភនទចារត់ាងំពីចុងការយិររនិចេទហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
គកុ្ម្គររក្ាភបិាលម្និបានតណនាឲំ្យមានការរងភ់ា្លាភ គមារក់ារយិររនិចេទរញ្ជរ ់ នងៃទី៣១ 

តខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ននឹះនទ។ 
១១.៥ ទុនបគលុង និងសំវិធានធន 

ពំុមានការតគរគរួលជាស្ថរវន័តនៅនលើការនផ្ារនៅ ឬម្ក្ពីរទុនរគមុ្ង និង ំវធិាន្ននៅក្នុងអំ ុង 
ការយិររនិចេទននឹះនទ ។ 
១១.៦ ឥណទានអាគររ់ និងឥណទានសង្ស័យ 

មុ្ននពលនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន គកុ្ម្គររក្ាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការ ម្ 
គ រនដ្ើម្បរីញ្ញជ ក្ថ់ាវធិានការទាក្ទ់ងនរងការលុរនចាទរំណុលពិបាក្ទារ និងការន វ្ើ ំវធិាន្ននលើ 
ឥណទានជារ ់ងេយ័គតូ្វបានន វ្ើន ើងនហើយគកុ្ម្គររក្ាភបិាលនជឿជាក្ថ់ារាល់រំណុលពិបាក្ទារតដ្ល
បានដ្រងគតូ្វបានលុរនចាល និងបានន វ្ើ ំវធិាន្នគ្រគ់គានន់លើឥណទានតដ្លជារ ់ងេយ័។ 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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នាកាលររនិចេទននរបាយការណ៍ននឹះ គកុ្ម្គររក្ាភបិាលពំុបានដ្រងពីនហតុ្ការណ៍ណ្តម្យួតដ្លនា ំ
ឱ្យទរក្គបាក្ន់នរំណុលពិបាក្ទារតដ្លគតូ្វបានលុរនចាល ឬទរក្គបាក្ន់ន ំវធិាន្ននលើរំណុលជារ ់
 ងេយ័ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនមានភាពម្និគ្រគ់គានជ់ាស្ថរវនតន ើយ។ 
១១.៧ គទព្យសរលមរយៈខពលខៃី 

នៅមុ្ននពលនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន គកុ្ម្គររក្ាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការ 
តដ្លមានមូ្លដ្ឋឋ ន ម្គ រនដ្ើម្បធីានាថាគទពយ ក្ម្ៅរយៈពរលខ្លី តដ្លម្និមានត្នម្លន ៅើនរងត្នម្លទីផ្ារ 
នៅក្នុងគរតិ្រត្តិការោជីវក្ម្ៅ្ម្ៅតាតដ្លក្ត្គ់តាក្នុងរញ្ជ ី្ណននយយររ ់គកុ្ម្ហ ុន  គតូ្វបានកាត្រ់នាយ 
ត្នម្លឱ្យនៅគត្រម្ត្នម្លតដ្លបានរពំរងទុក្នរងោចលក្ប់ាននលើទីផ្ារ។ 

នាកាលររនិចេទននរបាយការណ៍ននឹះ គកុ្ម្គររក្ាភបិាលពំុបានដ្រងពីនហតុ្ការណ៍ណ្តម្យួតដ្លន វ្ើ 
ឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការកំ្ណត្ត់្នម្លគទពយ ក្ម្ៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនថាមានភាពម្និ 
គត្រម្គតូ្វន ើយ។ 
១១.៨ វិធីស្ត្រសតរំណត់តម្លៃ 

នៅនងៃការយិររនិចេទននរបាយការណ៍ននឹះ គកុ្ម្គររក្ាភបិាលពំុបានដ្រងពីនហតុ្ការណ៍ណ្តម្យួ 
តដ្លន វ្ើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថន្រ តតដ្លមានក្នលងម្ក្ក្នុងការវាយត្នម្លគទពយ ក្ម្ៅ ឬរំណុល 
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនថាមានភាពម្និគត្រម្គតូ្វ ឬម្និ ម្គ រននាឹះនទ។ 
១១.៩. បំណុលយថ្ភាព និងបំណុលខផ្សងៗ 

នៅនងៃការយិររនិចេទននរបាយការណ៍ននឹះពំុមាន ៖ 
(១) ការទាម្ទារគទពយ ក្ម្ៅណ្តម្យួររ ់គកុ្ម្ហ ុន តដ្លបាននក្ើនន ើងចារត់ាងំពីចុងការយិររនិចេទ 

នដ្ើម្បធីានាចំនពាឹះរំណុលររ ់រុ គ្លណ្តមាន ក្ន់ ើយ និង 
(២) រំណុលជាយថានហតុ្ណ្តម្យួ តដ្លនក្ើត្មានន ើងចំនពាឹះគកុ្ម្ហ ុនចារត់ាងំពីនងៃចុងការយិររនិចេទ 

ន ើយ។ 
តាម្ម្តិ្នយារល់ររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល ពំុមានរំណុលជាយថានហតុ្ ឬរំណុលនផ្េងៗនទៀត្ 

ររ ់គកុ្ម្ហ ុនតដ្លគតូ្វទាម្ទារឲ្យ ង ឬោចនរងគតូ្វទាម្ទារឲ្យ ងក្នុងរយៈនពល ១២តខ្ រនាា រពី់ចុង 
ការយិររនិចេទតដ្លនរង ឬោចន វ្ើឲ្យមានផ្លរ៉ាឹះពាល់ដ្ល់លទធភាពររ ់គកុ្ម្ហ ុនក្នុងការ ងរំណុលនៅ 
នងៃកំ្ណត្ ់ងននាឹះនទ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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១១.១០ ការផ្លស្់បតូរម្នខហតុការណ ៍
នៅនងៃការយិររនិចេទននរបាយការណ៍ននឹះ គកុ្ម្គររក្ាភបិាលពំុបានដ្រងពីនហតុ្ការណ៍ណ្តម្យួ 

តដ្លនក្ើត្ន ើងរញ្ជូ លនៅក្នុងរបាយការណ៍ននឹះ ឬរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនតដ្លោច 
រណ្តដ លឱ្យ តួ្នលខ្ននចំនួនណ្តម្យួតដ្លបានរង្កា ញក្នុងរបាយការណ៍ររ ់គកុ្ម្ហ ុនថាមានភាពម្និ 
គត្រម្គតូ្វននាឹះនទ។ 
១១.១១ គបតិបតតិការជាស្រវនត និងលិនគបគរតី 

តាម្ម្តិ្នយារល់ររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល៖ 
(១) លទធភាពននគរតិ្រត្តិការោជីវក្ម្ៅររ ់គកុ្ម្ហ ុនក្នុងការយិររនិចេទ ម្និបានទទួលរងនូវឥទធិពល 

ៃ្ន់្ ៃរនដ្ឋយក្តាត នផ្េងៗគរតិ្រត្តិការ ឬគរគពរត្តិការណ៍តដ្លមានលក្ខណៈជាស្ថរវនត  និង ម្និ 
គរគក្តី្ននាឹះន ើយ  

(២) ពំុមានក្តាត  គរតិ្រត្កិការ ឬគពរត្តិការណ៍ណ្តម្យួតដ្លមានលក្ខណៈជាស្ថរវនត និងម្និគរគក្តី្ននាឹះ 
នទក្នុងចននាល ឹះនពលរវាងចុងការយិររនិចេទ និងកាលររនិចេទតដ្លបាននរៀរចំរបាយការណ៍ននឹះតដ្ល 
ោចនាឲំ្យមានផ្លរ៉ាឹះពាល់ ជាស្ថរវនតដ្ល់លទាផ្លគរតិ្រត្តកិារររ ់គកុ្ម្ហ ុនក្នុងការយិររនិចេទ 
តដ្លនរៀរចំរបាយការណ៍ននឹះផ្ង។ 

១១.១២ ការខាឹះផ្ាយភាគហ ុន និងប័ណណបំណុល 
គកុ្ម្ហ ុនពំុមានការនបាឹះផ្ាយភា្ហ ុន ឬរណ័ណ រំណុលងៅីន ើយនៅក្នុងអំ ុងការយិររនិចេទ 

ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
១១.១៣ សមាជិរគរុលគបររ្ាភិាល 

គកុ្ម្គររក្ាភបិាលតដ្លរនគម្ើការង្ករនៅក្នុងកំ្ ុងការយិររនិចេទ និងអំ ុងនពលចារពី់ចុងការយិ 
ររនិចេទដ្ល់កាលររនិចេទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះរមួ្មាន៖ 

នលាក្គ ី ខា ន ង    គរធានគកុ្ម្គររក្ាភបិាល 
នលាក្គ ី   ន កាហវីន     មាជិក្គកុ្ម្គររក្ាភបិាល 
នលាក្គ ី នរ លី     មាជិក្គកុ្ម្គររក្ាភបិាល 
រណឌិ ត្ ឈុន វណណ ៈ    អភបិាលឯក្រាជយ 

១១.១៤ គពរតតិការណ៍សំខាន់រនុងអំេុងការិយបរិខច្ឆទ 
ពំុមានគពរត្តិការណ៍ ំខាន់ៗ ក្នុងកំ្ ុងការយិររនិចេទននឹះនទ។ 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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 ១១.១៥ គពរតតិការណ៍សំខាន់បន្ទ្ប់ពីចុ្ងការិយបរិខច្ឆទ 
ពំុមានគពរត្តិការណ៍ ំខាន់ៗ រនាា រពី់ចុងការយិររនិចេទននឹះនទ។ 

 ១១.១៦ សវនររ 
 វនក្រ Messrs. នរក្នឃើរ ្ីលលី (នខ្ម្រូឌា) ឯ.ក្ បានរញ្ញជ ក្ពី់្នាៈនដ្ើម្បរីនតការង្ករននឹះ។ 

 

១១.១៧ ទំនួលខុសគតូវរបស់គរុលគបររ្ាភិាលខលើរាយការណហ៍ិរញ្ញវតថ ុ
គកុ្ម្គររក្ាភបិាលទទួលខុ្ គតូ្វនលើអំណឹះអំណ្តងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបាននរៀរចំ 

ន ើងគត្រម្គតូ្វនដ្ឋយរង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត្ និងគត្រម្គតូ្វននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន នានងៃទី៣១ 
តខ្ ន្ូឆ្ន ២ំ០២១គពម្ទាងំលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងលំហូរស្ថចគ់បាក្ ់គមារក់ារយិររនិចេទតដ្លបានរញ្ចរ។់ 
ក្នុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះគកុ្ម្គររក្ាភបិាលគតូ្វ៖ 
(១) អនុម្ត័្នគាលការណ៍្ណននយយ ម្គ រ នដ្ឋយអនុនលាម្តាម្ ដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាក្ទ់ង 

និងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា គមារ ់ហគគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្ (“CIFRS for SMEs”) 
នដ្ឋយពរងនលើការវនិិចេយ័ និងការបា៉ា នគ់រមាណ ម្នហតុ្ផ្ល និងគរក្រនដ្ឋយការគរុងគរយត័្ន 
គពម្ទាងំអនុវត្តតាម្នគាលការណ៍ទាងំននាឹះឲ្យមាន ងគតិ្ភាព។ 

(២) អនុនលាម្តាម្ត្គមូ្វការក្នុងលាត្គត្ដ្ឋងពត័្ម៌ាន តដ្លអនុនលាម្តាម្ ដងដ់្ឋរបាយការណ៍ទាក្ ់
ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា គមារ ់ហគគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្ នហើងយគរ ិននរើមាន 
ការគបា ចាក្ណ្តម្យួពី ដងដ់្ឋទាងំននឹះក្នុងការរង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត្ និងគត្រម្គតួ្វ គកុ្ម្គររក្ាភ ិ
បាលគតូ្វគបាក្ដ្ថាការគបា ចាក្ទាងំននឹះគតូ្វរង្កា ញ ពនយល់ និងកំ្ណត្រ់រមិាណឲ្យបានគត្រម្ 
គតូ្វក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

(៣) រក្េទុក្កំ្ណត្គ់តា្ណននយយឲ្យបានគ្រគ់គាន ់ នដ្ើម្បឲី្យគកុ្ម្ហ ុនោចនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ  
វត្ាុររ ់ខ្លួនគ រតាម្ ដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាក្ទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា គមារ ់ហ
គគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្ និងគរពន័ធគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុងឲ្យមានគរ ិទធភាព។ 

(៤) នរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនដ្ឋយនគរើគបា ់មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាព លុឹះគតាតត្វាមានភាពម្និគត្រម្ 
គតូ្វក្នុងការ នៅត្ថ់ាគកុ្ម្ហ ុននរងរនតកិ្ចចគរតិ្រត្តិការររ ់ខ្លួននានពលអនា្ត្ និង 

(៥) គតួ្ត្ពិនិត្យ និងដ្រក្នាគំកុ្ម្ហ ុនឲ្យមានគរ ិទធភាពតាម្រយៈការ នគម្ចចិត្តជាស្ថរវនតទាងំអ ់ 
តដ្លោចរ៉ាឹះពាល់ដ្ល់គរតិ្រត្តិការ និងលទធផ្លររ ់គកុ្ម្ហ ុន នហើយគតូ្វគបាក្ដ្ថាផ្លរ៉ាឹះពាល់ 
ទាងំននាឹះគតូ្វបាន ល្ុឹះរញ្ញច ំងគត្រម្គតូ្វនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
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គកុ្ម្គររក្ាភបិាលអឹះោងថា គកុ្ម្ហ ុនបានអនុវត្តតាម្រាល់ត្គមូ្វការខាងនលើក្នុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 

១២. ការអនមុ្័តបលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
នាងខ្ាុ ំ ខា ន ង ជាអភបិាលម្យួរូរននគ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ  ូម្រញ្ញជ ក្ថ់ាតាម្ 

នយារល់ររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះគតូ្វបាននរៀរចំនដ្ឋយអនុនលាម្តាម្ ដងដ់្ឋរបាយ 
ការណ៍ទាក្ទ់ងនិងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា គមារ ់ហគគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្ នហើយបានរង្កា ញនូវទិដ្ឋ 
ភាពពិត្ និងគត្រម្គតូ្វននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន នានងៃទី៣១ តខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ គពម្ទាងំលទធផ្លហិរញ្ញ  
វត្ាុ និងលំហូរស្ថច់ាគបាក្ ់គមារក់ារយិររនិចេទតដ្លបានរញ្ចរន់នឹះ។ 

 
ចុឹះហត្ានលខាតំ្ណ្តងឲ្យគកុ្ម្គររក្ាភបិាល 
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❖ រាយការណស៍្ថ្នភាពហរិញ្ញវតថុ 
គិតគតរលម្ថ្ៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆន្ំ ២០២១ 

 
រំណត់ ២០២០ ២០១៩ 

 
សំគាល់ ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់ខរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់ខរៀល 

គទព្យសរលម   
 

  
ស្ច្់គារ់រនុងម្ដ ៥ ៥០.៦៨៤ ២០៦.៤៨៧ ៩១.៣០៣ ៣៦៩.៣២១ 
គារ់រលកល់តាលច្្ាប់ ៦ ៩២.៥៤៧ ៣៧៧.០៣៦ ៩២.៥២៣ ៣៧៤.២៥៦ 
គារប់ខញ្ញើ 
និងគារ់រលកល់ខៅធន្គារ 

៧ ៤៥៤.៣៥៩ ១.៨៥១.០៥៩ ៥៤៣.៤៦៧ ២.១៩៨.៣២៤ 

ឥណទានផដល់ឲ្យអតិថ្ិជន ៨ ៥.៩៥៣.០៧១ ២៤.២៥២.៨១១ ៥.៨៨៥.២៣៥ ២៣.៨០៥.៧៧៦ 
គណនីគតូវទទួលខផ្សងៗ ៩ ១០៣.៥៦១ ៤២១.៩០៨ ១០២.៦៤៩ ៤១៥.២១៥ 
គទព្យសល្បតតិ ខរាងច្គរ 
និងបរិកាខ្រ 

១០ ៥៨.៣២០ ២៣៧.៥៩៦ ៦០.១៥៣ ២៤៣.៣១៩ 

ពនទពន្ាគទព្យសរលម ១១ ៥៩.៨៩៨ ២៤៤.០២៤ ៩.៩២០ ៤០.១២៦ 
គទព្យសរលមសរុប  ៦.៧៧២.៤៤០ ២៧.៥៩០.៩២១ ៦.៧៨៥.២៥០ ២៧.៤៤៦.៣៣៧ 
លូលធន និងបំណុល      
បំណុល      
គារ់កម្ចី ១២ ៣.២៣៨.៣៧៥ ១៣.១៩៣.១៤០ ៣.៥៤២.២១៣ ១៤.៣២៨.២៥២ 
គណនីគតូវបង់ខផ្សងៗ ១៣ ១៥៨.៥៣៧ ៦៤៥.៨៨០ ៩៧.១០៩ ៣៩២.៨០៧ 
បំណុលពនធបច្ចុប្បនន  ៣៩.៦៤៥ ១៦១.៥១៤ ៦៨.៧៩៧ ២៧៨.២៨៤ 
បំណុលសរុប  ៣.៤៣៦.៥៥៧ ១៤.០០០.៥៣៤ ៣.៧០៨.១១៩ ១៤.៩៩៩.៣៤៣ 
លូលធនរបស់មាច្ស់គរុលហ ុន      
ខដើលទុន ១៤ ១.៨០០.០០០ ៧.២០០.០០០ ១.៨០០.០០០ ៧.២០០.០០០ 
ទុនបគលុងបទបញ្ញតតិ ១៥ -  ២៤.៥២៨ ៩៩.២១៦ 
ច្ំខណញររ្ាទុរ  ១.៥៣៥.៨៨៣ ៦.២៦៦.៥៥៤ ១.២៥២.៦០៣ ៥.១០៤.៧២៣ 
លខលអៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ  - ១២៣.៨៣៣  ៤៣.០៥៥ 

  ៣.៣៣៥.៨៨៣ ១៣.៥៩០.៣៨៧ ៣.០៧៧.១៣១ ១២.៤៤៦.៩៩៤ 

លូលធន និងបំណុលសរុប  ៦.៧៧២.៤៤០ ២៧.៥៩០.៩២១ ៦.៧៨៥.២៥០ ២៧.៤៤៦.៣៣៧ 
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❖ រាយការណ៍ចំ្ខណញ-ខាត និងលទធផលលលអិតខផ្សងៗ 
សគមាប់បំណ្ច់្ឆន្ំ ម្ថ្ៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆន្ំ ២០២១ 

 
រំណត់ ២០២១ ២០២០ 

 
 សំគាល់ ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល 

ច្ំណូលការគារ់គតូវានគណន្ខ យ
ខគបើគាស់វិធីស្ត្រសតអគតាការគារ់មាន
គបសិទធភាព 

១៧ ៩១៩.៤៩០ ៣.៧៤០.១០២ ៩៨៩.៧៩៧ ៤.០៣៥.៤០២ 

ច្ំណ្យខលើការគារ់ ១៨ (២១២.៧៦១) (៨៦៥.៤២៣) (២៥៣.៦០២) (១.០៣៣.៩៣៥) 
ច្ំណូលការគារ់សុទធ  ៧០៦.៧២៩ ២.៨៧៤.៦៧៩ ៧៣៦.១៩៥ ៣.០០១.៤៦៧ 
ច្ំណូលពីម្ផៃឈ្មួញ និងរម្គលខជើងស្រ  ១១៩.០៧២ ៤៨៤.៣៣៥ ១៣២.៩៥១ ៥៤២.០៤១ 
ច្ំណ្យពីម្ផៃឈ្មួញ និងរម្គលខជើងស្រ  (១២.៣៤០) (៥០.១៩៤) (១២.៣៤០) (៥០.៣១០) 
ច្ំណូលពីម្ផៃឈ្មួញ 
និងរម្គលខជើងស្រសុទធ 

 ១០៦.៧៣២ ៤៣៤.១៤១ ១២០.៦១១ ៤៩១.៧៣១ 

គារ់បគលុងសគមាប់ការខាតបង់ពីឱន 
ភាពតម្លៃ 

៨(ក្) ៤៣.១៦៧ ១៧៥.៥៨៥ (៦៥.២៥៥) (២៦៦.០៤៥) 

ច្ំណូលសុទធបន្ទ្ប់ពីគារ់បគលុងការ 
ខាតបង់ពីឱនភាពតម្លៃ 

 ៨៥៦.៦២៨ ៣.៤៨៤.៤០៥ ៧៩១.៥៥១ ៣.២២៧.១៥៣ 

ច្ំណូលខផ្សងៗ ១៩ ៦៧.៥១៧ ២៧៤.៦៣១ ៧២.៥២៨ ២៩៥.៦៩៧ 
ច្ំណ្យខលើបុគគលិរ ២០ (៤១៤.៨៦៤) (១.៦៨៧.៤៩៤) (៣៧៤.០៨០) (១.៥២៥.១២៤) 
ច្ំណ្យទូខៅ និងរដឋាល ២១ (២២៣.៦៤៩) (៩០៩.៧១១) (២២៧.៤០០) (៩២៧.១១០) 
ច្ំខណញ/(ខាត) លុនបង់ពនធ  ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ ២៦២.៥៩៩ ១.០៧០.៦១៦ 

ច្ំណ្យពនធខលើគារ់ច្ំណូល ២២ - - (៧៩.៧៩៦) (៣២៥.៣២៨) 

ច្ំខណញ/(ខាត)សគមាប់ការិយបរិខច្ឆទ  ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ ១៨២.៨០៣ ៧៤៥.២៨៨ 

លទធផលលលអិតខផ្សងៗធាតុដដលអាច្លិ
នគតូវានចាត់ថ្ន្រ់ខេើងវិញខៅច្ំខណ
ញ ឬខាតលខលអៀងពីការបដូររួបិយប័ណណ 

 (២.៣៥២) ៨០.៧៧៨ - ៤៣.០៥៥ 

លទធផលច្ំណូលលលអិតសរុបសគមាប់កា
រិយបរិខច្ឆទ 

 ២៨៣.២៨០ ១.២៤២.៦០៩ ១៨២.៨០៣ ៧៨៨.៣៤៣ 

 
 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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❖ រាយការណ៍បដគលបគលួលមូ្លធន 
សគមាប់ការិយបរិខច្ឆទបញ្ចប់ម្ថ្ៃទី ៣១ ដខធនូ ឆន្ំ ២០២១ 

 
ខដើលទុន ទុនបគលុងបទបញ្ញតតិ គារ់ចំ្ខណញ 

ររ្ាទុរ 
លខលអៀង 
ពីការបដូរ 
រូបិយប័ណណ 

លូលធនសរុប 

 
ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល ដុល្ល្រអាខលរិ

រ 
ពាន់បរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល ពាន់បរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល 

ម្ថ្ៃទី១ខខម្ករា 
ឆនយំ២០២០ 

១.៨០០.០០០ ៧.២០០.០០០ ២៤.៥២៨ ៩៩.២១៦ ១.០៦៩.៨០០ ៤.៣៥៩.៤៣៥ - ២.៨៩៤.៣២៨ ១១.៦៥៨.៦៥១ 

លទធផលលលអិ
តសគមាប់ការិ
យបរិខច្ឆទ  

         

ចំ្ខណញ/(ខា
ត)សគមាប់ការិ
យបរិខច្ឆទលទធ
ផលលលអិតខផ្ស
ងៗ 

- - - - ១៨២.៨០៣ ៧៤៥.២៨៨ - ១៨២.៨០៣ ៧៤៥.២៨៨ 

សគមាប់ការិយ
បរិខច្ឆទ 

- - - - - - ៤៣.០៥៥ - ៤៣.០៥៥ 

លទធផលច្ំណូ
លលលអិតសរុប 

- - - - ១៨២.៨០៣ ៧៤៥.២៨៨ ៤៣.០៥៥ ១៨២.៨០៣ ៧៨៨.៣៤៣ 

លទធផលបំណុ
លលលអិតសរុប
ន្ម្ថ្ៃទី ៣១ដខ 
ធនូ ឆន្ំ២០២០ 
/ម្ថ្ៃទី ០១ ដខ 
លររា ឆន្ំ 
២០២១ 

១.៨០០.០០០ ៧.២០០.០០០ ២៤.៥២៨ ៩៩.២១៦ ១.២៥២.៦០៣ ៥.១០៤.៧២៣ ៤៣.០៥៥ ៣.០៧៧.១៣១ ១២.៤៤៦.៩៩៤ 

ចំ្ខណញ/(ខា
ត)សគមាប់ការិ
យបរិខច្ឆទ 

         

ខាតគបចាំឆន្ំ 
លទធផលលលអិ
តខផ្សងៗ 

- - - - ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ - ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ 

សគមាប់ការិយ - - - - (២.៣៥២) - ៨០.៧៧៨ (២.៣៥២) ៨០.៧៧៨ 
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បរិខច្ឆទ 
លទធផលច្ំណូ
លលលអិតសរុប 

- - - - ២៨៣.២៨០ ១.១៦១.៨៣១ ១២៣.៨៣៣ ២៨៣.២៨០ ១.២៤២.៦០៩ 

គបតិបតតការជា
លួយមាច្ស់ភាគ
ហ ុន 

         

ការរត់គតេប់
ទុរបគលុងបទ
បញ្ញតត ិ

- - (២៤.៥២៨) (៩៩.២១៦) - - - (២៤.៥២៨) (៩៩.២១៦) 

 - - (២៤.៥២៨) (៩៩.២១៦)    (២៤.៥២៨) (៩៩.២១៦) 

ន្ម្ថ្ៃទី៣១ 
ដខធនូ ឆន្ំ 
២០២១ 

១.៨០០.០០០ ៧.២០០.០០០ - - ១.៥៣៥.៨៨៣ ៦.២៦៦.៥៥៤ ១២៣.៨៣៣ ៣.៣៣៥.៨៨៣ ១៣.៥៩០.៣៨៧ 
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❖ រាយការណល៍ំហូរស្ច់្គារ់ 
សគមាប់បំណ្ច់្ឆន្ំម្ថ្ៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆន្ំ ២០២១ 

 រំណត់ ២០២១ ២០២០ 
 សំគាល់ ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់បរៀល 
លំហូរស្ច្់គារ់ពីសរលមភាពគបតិបតតិការ      

ច្ំខណញ/(ខាត)លុនបងព់នធ  ២៨៥.៦៣២ ១.១៦១.៨៣១ ២៦២.៥៩៩ ១.០៧០.៦១៦ 

និយ័តរលម៖      
រំលស់គទព្យសរលម ខរាងច្គរ និងបរិកាខ្រ 
(ការគតេប់លរវិញ)/គារ់បគលុងសគមាប់ 

១០ ១៨.៤២០ ៧៤.៩២៥ ២៦.៩៤៥ ១០១.០៨២ 

ការខាតបង់ពីឱនភាពតម្លៃ ៨(ក្) (៤៣.១៦៧) (១៧៥.៥៨៥) ៦៥.២៥៥ ២៦៦.០៤៥ 
ច្ំណ្យហិរញ្ញប្បទាន  ២១២.៧៦១ ៨៦៥.៤២៣ ២៥៣.៦០២ ១.០២៥.៨២០ 

គបតិបតតិការច្ំណូលលុនបដគលបគលួល 
ទុនបងវិល 

 ៤៧៣.៦៤៦ ១.៩២៦.៥៩៤ ៦០៨.៤០១ ២.៤៦៩.៣៨៥ 

បដគលបគលួលខដើលទុនបងវិល៖      

ឥណទានផដល់ឲ្យអតិថ្ិជន  (៤៩.១៩៧) (២០០.១១៣) ៦១៦.៤២៥ ២.៤៩៣.៤៣៩ 

គណនីគតូវទទួលខផ្សងៗ  (៩៣៥) (៣.៨០៣) (៩៨.៣៤៥) (៤០០.៩៥៣) 

គណនីគតូវបង់ខផ្សងៗ  ៦១.៥៧៥ ២៥០.៤៦១ ៥៣.១៩១ ២១៥.១៥៨ 

ស្ច្់គារ់សុទធានពីសរលមភាព 
ានគបតិបតតិការ 

 ៤៨៥.០៨៩ ១.៩៧៣.១៣៩ ១.១៧៩.៦៧២ ៤.៧៧១.២០៧ 

ពនធខលើគារ់ច្ំណូលានបង់  (៧៩.១៣១) (៣២១.៨៧២) (១០៣.១៦០) (៤១៧.២៨២) 

លំហូរស្ច្់គារ់សុទធានពីសរលម 
ភាពគបតិបតតិការ 

 ៤០៥.៨៥៨ ១.៦៥១.២៦៧ ១.០៧៦.៥១២ ៤.៣៥៣.៩២៥ 

លំហូរស្ច្់គារ់ពីសរលមភាពវិនិខយាគ       

ការទិញគទព្យសល្បតតិ ខរាងច្គរ និងបរិកាខ្រ 
តំណ្ងឲ្យស្ច្់គារ់សុទធានពីសរលម 
ភាពវិនិខយាគ 

១០ (១៦.៥៨៧) (៦៧.៤៦៩) (៧.២០៣) (២៩.១៣៦) 

លំហូរស្ច្់គារ់ពីសរលមភាព 
ហិរញ្ញប្បទាន 
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ដរគារ់រលចីីំនិងការទូទាត់សងគារ់រលចី ១២ ១០០.០០០ ៤០៦.៧៥៨ - - 

ច្ំដណរគារ់ខដើល ១២ (៤០៣.៨៣៨) (១.៦៤២.៦៤៥) (៩៩៤.៩០៤) (៤.០២៤.៣៨៧) 

ច្ំដណរការគារ់ ១២ (២១២.៩០៨) (៨៦៦.០២១) (២៥៣.៦៥៧) (១.០២៦.០៤៣) 

លំហូរស្ច្់គារ់សុទធខគបើរនុងសរលមភាព
ហិរញ្ញប្បទាន 

 (៥១៦.៧៤៦) (២.១០១.៩០៨) (១.២៤៨.៥៦១) (៥.០៥០.៤៣០) 

រំខណើន/(គំហយ)ចាស់គារ់ 
និងស្ច្់គារ់សលលូល 

 (១២៧.៣៧៥) (៥១៨.១១០) (១៧៩.២៥២) (៧២៥.៦៤១) 

ន្ម្ថ្ៃទី០១ ដខលររា  ៦៣៤.៧៧០ ២.៥៦៧.៦៤៥ ៨១៤.០២២ ៣.៣១៧.១៤០ 

លខលអៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ  (២.៣៥២) ៨.០១១ - (២៣.៨៥៤) 

ស្ច្់គារ់ 
និងស្ច្់គារ់សលលូលន្ម្ថ្ៃទី៣១ធនូ 

 (២៣.៨៥៤) ២.០៥៧.៥៤៦ ៦៣៤.៧៧០ ២.៥៦៧.៦៤៥ 

 

ស្ច់្គារ់ និងស្ច់្គារ់សលលូលរួលមាន៖ 
 

រំណត់ 

សំគាល់ 

២០២១ ២០២០  
ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់ខរៀល ដុល្ល្រអាខលរិរ ពាន់ខរៀល 

ស្ច្់គារ់រនុងម្ដ ៥ ៥០.៦៨៤ ២០៦.៤៨៧ ៩១.៣០៣ ៣៦៩.៣២១ 

គារ់បខញ្ញើ និងគារ់រលកល់ខៅធន្គារ ៧ ៤៥៤.៣៥៨ ១.៨៥១.០៥៩ ៥៤៣.៤៦៨ ២.១៩៨.៣២៤ 

  ៥០៥.០៤៣ ២.០៥៧.៥៤៦ ៦៣៤.៧៧០ ២.៥៦៧.៦៤៥ 
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១៣. របាយការណ៍ស្ដពីីស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
១៣.១ លតិសវនរលម 

នយើងខ្ាុ ំបានន វ្ើ វនក្ម្ៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់ គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ 
ភអិីល ីុ នដ្លរមួ្មានរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុនានងៃទី៣១ តខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងរបាយការណ៍ 
ចំនណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលម្អតិ្នផ្េងៗរបាយការណ៍រតគម្រគមួ្លមូ្ល្ន និងរបាយការណ៍លំហូរ 
ស្ថចគ់បាក្រ់រ ់គកុ្ម្ហ ុន គមារក់ារយិររនិចេទតដ្លបានរញ្ចរ ់ និងកំ្ណត្ ់មាគ ល់នលើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ រមួ្ទាងំន ចក្ដី នងខរនគាលននយាបាល្នណននយយ ំខាន់ៗ តដ្លបានរង្កា ញនៅទំពរ័ទី ៦ 
ដ្ល់ទី ៤៧ ។ 

ជាម្តិ្ររ ់នយើងខ្ាុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានរង្កា ញនូវភាពគត្រម្គតូ្វននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ 
ររ ់គកុ្ម្ហ ុននានងៃទី៣១ តខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ គពម្ទាងំលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ នងលំហូរស្ថចគ់បាក្ ់គមារ ់
ដំ្ណ្តចឆ់្ន ហំិរញ្ញ វត្ាុននឹះ នដ្ឋយអនុនលាម្នៅតាម្ ដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាក្ទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្នន 
ក្ម្ពុជា គមារ ់ហគគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្ (“CIFRS for SMEs”) និងន ចក្ដីំតណនាតំដ្លនចញនដ្ឋយ 
្នាគារជាតិ្ននក្ម្ពុជា។ 
១៣.២ លូល ឋ្នម្នលតិសវនរលម 

នយើងខ្ាុ ំបានន វ្ើ វនក្ម្ៅនដ្ឋយអនុនលាម្នៅតាម្ តងដ់្ឋរ វនក្ម្ៅអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា (“CISAs”) ។ 
ទំនួលខុ្ គតូ្វររ ់នយើងខ្ាុ ំតដ្លគ រតាម្ ដងដ់្ឋរទាងំននាឹះ គតូ្វបាននរៀរចំរតនាម្នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ  ដីពី 
ទំនួលខុ្ គតូ្វររ ់ វនក្រ  គមារក់ារន វ្ើ វនក្ម្ៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុតដ្លមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ 

ររ ់នយើងខ្ាុ ំ។ នយើងខ្ាុ ំមានភាពឯក្រាជយពីគកុ្ម្ហ ុននដ្ឋយគ រតាម្គក្ម្ ីល្ម្៌្ ណននយយក្រជំនាញ 
ររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល  ដងដ់្ឋរគក្ម្ ីល្ម្អ៌នតរជាតិ្ គមារ់្ ណននយយក្រជំនាញ (IES BA Code) 
និង ត្គមូ្វការននគក្ម្ ីល្ម្រ៌រ ់្ណននយយក្រជចំនាញ និង វនក្រននវទិយស្ថា ន្ណននយយក្រជំនាញ 
និង វនក្រក្ម្ពុជា (KIC PAA Code)។ នយើងខ្ាុ ំបានរំនពញទំនួលខុ្ គតូ្វនលើគក្ម្ ីល្ម្ន៌ផ្េងនទៀត្ 
គ រតាម្ IES BA Code និងត្គមូ្វការគក្ម្ ីល្ម្រ៌រ ់ KICPAA Code។ នយើងខ្ាុ ំនជឿជាក្ថ់ា 
ភ តុតាង វនក្ម្ៅតដ្លនយើងខ្ាុ ំបានទទួល្ឺមានលក្ខណៈគ្រគ់គាននិ់ង ម្គ រនដ្ើម្បផី្ដល់ជាមូ្លដ្ឋឋ នក្នុង
ការរនញ្ចញម្តិ្ វនក្ម្ៅររ ់នយើងខ្ាុ ំ។ 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៣.៣ ព័ត៌មានខគៅពីរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងរាយការណ៍របស់សវនររ 
គកុ្ម្គររក្ាភបិាលមានភារៈទទួលខុ្ គតូ្វនលើពត័្ម៌ាននផ្េងនទៀត្។ ពត័្ម៌ាននផ្េងៗរមួ្មានរបាយ 

ការណ៍ររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល រ៉ាុតនតម្និរាររ់ញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន និងរបាយ 
ការណ៍ វនក្រននាឹះនទ ។ 

តាម្ម្តិ្នយារល់ររ ់នយើងខ្ាុ ំនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្និគ្រដ្ណដ រន់លើរបាយការណ៍ការណ៍ 
គកុ្ម្គររក្ាភបិាល នហើយនយើងខ្ាុ ំក្ម៏្និរនញ្ចញអំណឹះអំណ្តងណ្តម្យួនៅនលើរបាយការណ៍គកុ្ម្គររក្ា 
ភបិាលននឹះនទ។ 

ពាក្ព់ន័ធនរងការន វ្ើ វនក្ម្ៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន ទំនួលខុ្ គតូ្វររ ់នយើងខ្ាុ ំ 
្ឺគតូ្វោនរបាយការណ៍គកុ្ម្គររក្ាភបិាល នហើយពិចារណ្តថានត្ើរបាយការណ៍គកុ្ម្គររក្ាភបិាលននាឹះ 
មានភាពម្និគ រគាន ជាស្ថរវនតជាម្យួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនឬការយល់ដ្រងររ ់នយើងខ្ាុ ំ 
នៅក្នុងការន វ្ើ វនក្ម្ៅឬ មានរង្កា ញនូវកំ្ហុ គ្ងជាស្ថរវនតនទ។ 

គរ ិននរើតផ្អក្នលើការង្ករតដ្លនយើងខ្ាុ ំបានន វ្ើោចឲ្យយលងខ្ាុ ំ ននិដ្ឋឋ នថា មានកំ្ហុ គ្ងជា 
ស្ថរវនតនក្ើត្ន ើងនលើរបាយការណ៍គកុ្ម្គររក្ាភបិាលននឹះ នយើងខ្ាុ ំគតូ្វរាយការណ៍នៅតាម្ស្ថា នភាពជាក្ ់
ត ដង។ នយើងខ្ាុ ំពំុមានអវីតដ្លគតូ្វរាយការណ៍នលើរបាយការណ៍ននឹះនទ។ 
១៣.៤ ការទទួលខុសគតូវរបស់គរុលគបររ្ាភិាលខលើរាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ 

គកុ្ម្គររក្ាភបិាល មានភារៈទទួលខុ្ គតូ្វក្នុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន 
តដ្លបានរង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត្និងគត្រម្គតូ្វ នដ្ឋយអនុនលាម្នៅតាម្ ដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាក្ទ់ងនរង 
ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា គមារ ់ហគគា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្។ គកុ្ម្គររក្ាភបិាលក្ម៏ានភារៈទទួល 
ខុ្ គតូ្វផ្ងតដ្លចំនពាឹះការគតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ាក្នុង តដ្លគកុ្ម្គររក្ាភបិាលកំ្ណត្ថ់ាមានភាពចាបំាច ់ ក្នុងការ 
នរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុនឲ្យនជៀ ផុ្ត្ពីការរង្កា ញកំ្ហុ ជាស្ថរវនត នដ្ឋយស្ថរការ 
តក្លងរនលំ ឬកាភន័តគច ំ។ 

ក្នុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន គកុ្ម្គររក្ាភបិាលមានភារៈទទួលខុ្ គតូ្វ 
នលើការវាយត្នម្លលទធផ្លររ ់គកុ្ម្ហ ុនក្នុងការរនតនិរនតរភាព ការរង្កា ញពត័្ម៌ានគរ ិននរើពាក្ព់ន័ធនូវ 
រញ្ញា ទាងំឡាយតដ្លទាក្ទ់ងនៅនិងនិរនតរភាពោជីវក្ម្ៅ និងនគរើគបា ់មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពនន្ណននយយ 
នលើក្តលងតត្គកុ្ម្គររក្ាភបិាលមានរំណងរលំាយគកុ្ម្ហ ុន ឬរញ្ឍរគ់រតិ្រត្តិការ ឬគាៅ នជនគម្ើ  ម្ 
រម្យណ្តនផ្េងនគៅពីន វ្ើតររននឹះ។ 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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គកុ្ម្គររក្ាភបិាលមានភារៈទទួលខុ្ គតូ្វ ចំនពាឹះការគតួ្ត្ពិនិត្យដំ្នណើ រការនរៀរចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន ។ 

១៣.៥ ទំនួលខុសគតូវរបស់សវនររសគមាប់ការខធវើសវនរលមខលើរាយការណហ៍ិរញ្ញវតថ ុ
នគាលរំណងររ ់នយើងខ្ាុ ំ្ឺផ្ដល់នូវអំណឹះអំណ្តង ម្នហតុ្ផ្ល ថានត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

ររ ់គកុ្ម្ហ ុនទាងំមូ្លពំុមានកំ្ហុ ជាស្ថរវនតនដ្ឋយមានការតក្លងរនល ំ ឬការភន័តគច ំ និងផ្ដល់នូវរបាយ 
ការណ៍ររ ់ វនក្រតដ្លរមួ្មានរញ្ចូ លម្តិ្នយារល់នន វនក្ម្ៅររ ់នយើងខ្ាុ ំ។ អំណឹះអំណ្តងយា៉ា ង 
 ម្នហតុ្ផ្ល ្ឺជាអំណឹះអំណ្តងក្គម្តិ្ខ្ព ់ រ៉ាុតនតម្និតម្នជាការធានាថា វនក្ម្ៅតដ្លអនុនលាម្នៅ 
តាម្ ដងដ់្ឋរ វនក្ម្ៅអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា (C IS As) តត្ងតត្នឃើញនូវកំ្ហុ គ្ងជាស្ថរវនតតដ្លបាននក្ើត្ 
ន ើងននាឹះនទ។ កំ្ហុ គ្ងតដ្លនក្ើត្ន ើងនដ្ឋយស្ថរការតក្លងរនលំ ឬការភន័តគច ំ នហើយតដ្លគតូ្វបាន 
ចាត្ទុ់ក្ជាស្ថរវនត គរ ិននរើកំ្ហុ គ្ងនទាល ឬជាកំ្ហុ គ្ងជារមួ្ ោចរពំរងថានរងជឹះឥទធិពលដ្ល់ការ 
 នគម្ចចិត្តតផ្នក្ន ដ្ឋកិ្ចចររ ់អនក្នគរើគបា ់នដ្ឋយពរងតផ្អក្នលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុននឹះ។ 

ជាតផ្នក្ម្យួននការន វ្ើ វនក្ម្ៅ នដ្ឋយអនុនលាម្នៅតាម្ ដងដ់្ឋរ វនក្ម្ៅអនតរជាតិ្ននក្ម្ពុជា 
(C IS As)នយើងខ្ាុ ំនគរើគបា ់ការវនិិចេយ័តដ្លគរក្រនដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ និងរក្ាបាននូវម្ជឍធាតុ្និយម្ក្នុងកំ្ ុង 
នពលន វ្ើ វនក្ម្ៅ។ នយើងខ្ាុ ំក្៖៏ 

• ការកំ្ណត្ ់ និងវាយត្នម្លហានិភយ័ននការរង្កា ញខុ្ ជាស្ថរវនតនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់ 
គកុ្ម្ហ ុននដ្ឋយស្ថរការតក្លងរនលំ ឬការភន័តគច ំ រចនា និងអនុវត្តនូវនិតិ្វ ិ្ ី វនក្ម្ៅ នដ្ើម្បនី ល្ើយត្រនៅនរង 
ហានិភយ័ទាងំននាឹះ និងគរមូ្លភ ដុតាង វនក្ម្ៅតដ្លមានលក្ខណៈគ្រគ់គាន ់ និង ម្គ រ នដ្ើម្បជីា 
មូ្លដ្ឋឋ ន គមារន់ វ្ើការរនញ្ចញម្តិ្ វនក្ម្ៅររ ់នយើងខ្ាុ ំ។ ហានិភយ័តដ្លោចរក្នឃើញនូវការរង្កា ញ 
ខុ្ ជាស្ថរវនត តដ្លរណ្តដ លម្ក្ពីការតក្លងរនលំ ោចរមួ្រញ្ជូ លទាងំការឃុរឃិត្ ការនភលចភាល ងំ ការលុរ 
នចាលនដ្ឋយនចត្នា រំណក្គស្ថយម្និពិត្ឬការរំពាននលើនីតិ្វ ិ្ ីគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុង។ 
• ទទួលបានការយល់ដ្រងអំពីការគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុង តដ្លពាក្ព់ន័ធនរងការន វ្ើ វនក្ម្ៅក្នុងនគាល 
រំណងនរៀងចំនីតិ្វ ិ្ ី វនក្ម្ៅតដ្ល ម្គ រនៅតាម្កាលៈនទ ៈ រ៉ាុតនតម្និតម្នក្នុងនគាលរំណងនដ្ើម្ប ី
រនញ្ចញម្តិ្នយារល់នលើគរ ិទធភាពននការគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុងររ ់គកុ្ម្ហ ុន។ 
• វាយត្នម្លនូវភាព ម្គ រនននគាលននយាបាយ្ណននយយតដ្លបាននគរើគបា ់ និងភាព ម្ 
នហតុ្ផ្លននការបា៉ា នស់្ថៅ ន្ណននយយ និងរង្កា ញពាក្ព់ន័ធតដ្លបានន វ្ើន ើងនដ្ឋយគកុ្ម្គររក្ាភបិាល។ 
• ន វ្ើន ចក្ដី ននិដ្ឋឋ ននលើភាព ម្គ រននការនគរើគបា ់មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពររ ់គកុ្ម្គររក្ាភបិាល  



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
   

 

41 

 

និងតផ្អក្នលើភ តុតាងតដ្លទទួលបានថា នត្ើជាភាពម្និចា ់លា ់ជាស្ថរវនតទាក្ទ់ងនរងគពរត្តិការណ៍ 
ឬលក្ខខ្ណឌ តដ្លោចន វ្ើឲ្យមានម្នាិល ងេយ័ជាស្ថរវនត នៅនលើលទធផ្លររ ់គកុ្ម្ហ ុនក្នុងការរនតនិរនតរ 
ភាពោជីវក្ម្ៅ។ គរ ិននរើនយើងខ្ាុ ំ ននិដ្ឋឋ នថា មានភាពអត្ាិភាពននភាពម្និគបាក្គរជាជាស្ថរវនត នយើងខ្ាុ ំ 
ចាបំាចគ់តូ្វរញ្ចូ លនៅក្នុងរបាយការណ៍ វនក្រររ ់នយើងខ្ាុ ំ នដ្ើម្បទីាញចំណ្តរោ់រម្ៅណ៍នលើការលាត្ 
គត្ដ្ឋងពត៍្ម៌ានពាក្ព់ន័ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន ឬគរ ិននរើការរង្កា ញពត័្ម៌ាន 
មានលក្ខណៈម្និគ្រគ់គាន ់ នយើងខ្ាុ ំចាបំាចគ់តូ្វផ្ដល់ម្តិ្ វនក្ម្ៅតដ្លមានរញ្ញា ។ ការ ននិដ្ឋឋ នររ ់ 
នយើងខ្ាុ ំ ្ឺតផ្អក្នៅនលើភា តុតាង វនក្ម្ៅតដ្លគរមូ្លបានគត្រម្កាលររនិចេទននរបាយការណ៍ វនក្រ 
ររ ់នយើងខ្ាុ ំ។ នទាឹះរីជាយា៉ា ងណ្តក្ន៏ដ្ឋយគពរត្តិការណ៍ ឬលក្ខខ្ណឌ នានពលអនា្ត្ោចរណ្តដ លឲ្យ 
គកុ្ម្ហ ុនរញ្ឈរនូ់វនិរនតរភាពននោជីវក្ម្ៅ។ 
• វាយត្នម្លការរង្កា ញននទគម្ងរ់ចនា ម្ពន័ធ និងខ្លរម្ស្ថរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន 
តដ្លរមួ្រញ្ជូ លទាងំការរង្កា ញពត័្ម៌ាន និងវាយត្នម្លថានត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានរង្កា ញពីគរតិ្រត្តិ 
ការ និងគពរត្តិការណ៍នានាតាម្លក្ខណៈតដ្លោច នគម្ចបាននូវការរង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដ្គ៏ត្រម្ 
គតូ្វ។ 

នយើងខ្ាុ ំទាក្ទ់ងជាម្យួគកុ្ម្គររក្ាភបិាលពាក្ព់ន័ធ  ដីពីរញ្ញា វសិ្ថលភាព និងនពលនវលាតដ្លបាន 
នគគាងទុក្ គមារក់ារន វ្ើ វនក្ម្ៅ និងការនឃើញរញ្ញា ជាស្ថរវនតនផ្េងនទៀត្ តដ្លរមួ្មានចំណុចខ្វឹះខាត្ 
នាកំារគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុងតដ្លបានរក្នឃើញក្នុងកំ្ ុងនពលន វ្ើ វក្ម្ៅ។ 

 ១៣.៦ បញ្ហ្ខផ្សងខទៀត 
  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់គកុ្ម្ហ ុន គមារក់ារយិររនិចេទតដ្លបានរញ្ចរន់ងៃទី ៣១ តខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ
២០២០ គតូ្វបានន វ្ើ វនក្ម្ៅនដ្ឋយគកុ្ម្ហ ុន្ណននយយក្រជំនាញម្យួនផ្េងនទៀត្ នដ្ឋយរបាយការណ៍ 
បាននានងៃទី២ តខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ជាម្យួនរងម្តិ្តដ្លមានភាពពិត្ នរងគត្រម្គតូ្វនលើរបាយការណ៍ទាងំ 
ននាឹះ។ 

 
 

 
 
 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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១៤. ស្កម្មភាពផ្ផនកគគេគ់គងអាជវីកម្មគសាវគាវនងិ អភវិឌ្ឍន ៏
 ១៤.១ ការរីរច្ខគលើនគបរបខ យភាពទទួលខុសគតូវ 

នដ្ើម្ប ីនគម្ចតាម្នរ ក្ម្ៅររ ់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ន វាក្ម្ៅហិរញ្ញ វត្ាុដ្ល់ ហគ្ិននិងគកុ្ម្គ្ួស្ថរ 
តដ្ល ិាត្នៅក្គម្តិ្មូ្លដ្ឋឋ ន ក្នុងគរនទ កំ្ពុងអភវិឌ្ឍនន៍នន ដ្ឋកិ្ចច ងគម្ គគរឹះស្ថ្នលីគរូហិរញ្ញវតថុ 
បរិបូរណ៍ ភីអិលសុី បានផ្តល់ក្ម្ចដី្ល់អតិ្ងិជននៅទីគកុ្ង តំ្រនទី់គរជំុជន និងនៅតំ្រនជ់នរទម្យួចាំនួន  
តដ្លគរតិ្រត្តិក្រឥណទានដ្នទនទៀត្ម្និន វ្ើគរតិ្រត្តិការនៅដ្ល់។ តាម្រយៈគរពន័ធគ្រគ់្ងនផ្ាក្នុងដ្រ៏ រងមា ំ
ររ ់គ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  រររូិរណ៍ ្ឺជាមូ្លដ្ឋឋ នក្នុងការរក្ាបាននូវ ក្ម្ចតីដ្លមាន្ុណភាពខ្ព ់។ 
ការរណតុ ឹះរណ្តត លនិងការពគងរង  ម្ត្ាភាពថាន ក្គ់្រគ់្ង ស្ថខាម្ន្រនតីឥណទាន និងរុ គ្លិក្គរត្តិរត្តិការ 
នដ្ើម្បធីានាបានថាពួក្គាត្ន់ពារនពញនដ្ឋយចំនណឹះដ្រង និងជំនាញចាបំាចក់្នុងការរំនពញភារកិ្ចចររ ់ខ្លួន 
គរក្រនដ្ឋយគរ ិទធភាព។ ការគតួ្ត្ពិនិត្យយា៉ា ងម្ៅត្ច់ត្ក់្នុងការវាយត្នម្លមុ្ននពលទមាល ក្ទុ់ន ធានាបានថា 
អតិ្ងិជនតដ្លគតូ្វការក្ម្ច ី និងមានលទធភាព ងគ្រគ់គានទ់ទួលបាននូវគបាក្ក់្ម្ចតីាម្ត្គមូ្វការររ ់ 
ពួក្គាត្។់ 
១៤.២ ទិន្នក្ារម្នផលិតផល 

ផ្លិត្ផ្លជានគចើនររ ់ គគរឹះស្ថ្ន លីគរូហិរញ្ញវតថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលសុី គតូ្វបានរនងកើត្ន ើងនដ្ើម្ប ី
នោយគ រតាម្នរ ក្ម្ៅររ ់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ន វាក្ម្ៅហិរញ្ញ វត្ាុដ្ល់អតិ្ងិជន។ នទាឹះរីជានរ ក្ម្ៅររ ់ 
នយើងនៅតត្រក្ានៅដ្តដ្ល រ៉ាុតនតត្គមូ្វការររ ់អតិ្ងិជនបានផ្ទល  ់រតូរតាងំពីគ រ្ឹះស្ថា នចារន់ផ្តើម្រនងកើត្ 
ន ើងក្នុងឆ្ន ២ំ០១១ ។ នដ្ឋយស្ថរអតិ្ងិជនររ ់នយើងបានពគងីក្មុ្ខ្ររររនងកើនគបាក្ចំ់ណូលនហើយការ 
វនិិនយា្ មានការន ើងនគចើនជាងមុ្ន គ រ្ឹះស្ថា ននយើងបានរនងកើត្ផ្លិត្ផ្លងៅីៗជានគចើននដ្ើម្បនីោយ ម្ 
គ រនៅតាម្ត្គមូ្វការខុ្ ៗគាន ររ ់អតិ្ងិជន។ ឥណទាននគរើគបា ់ផ្ទា ល់ខ្លួន នៅតត្ជាផ្លិត្ផ្ល 
និងជាចំណុចខាល ងំររ ់គ រ្ឹះស្ថា ន។ យា៉ា ងណ្តម្ញិនយើងក្ប៏ានពគងីក្ទំហំ និងរនងកើត្ផ្លិត្ផ្ល 
ឥណទានឯក្ត្តជន ឥណទានរុ គ្លិក្ នដ្ើម្បរំីនពញតាម្ត្គមូ្វការររ ់អតិ្ងិជន នោយកានត់ត្គរន ើរ 
ន ើង ។ 

 ១៤.៣ សរលមភាពម្នការផ្សពវផ្ាយ 
នដ្ើម្បនី ល្ើយត្រជាម្យួត្គមូ្វការទីផ្ារ នាយក្ដ្ឋឋ នគស្ថវជាវអភវិឌ្ឍ និងទីផ្ារបានពគងរងនិង 

ពគងីក្ នីតិ្វ ិ្ ីការង្ករជាគរចានំដ្ឋយតផ្អក្នលើនគាលការណ៍ជាចាបំាចត់ដ្ល ីុ ង្កវ ក្ជ់ាម្យួតខ្េផ្លិត្ក្ម្ៅ 
ឥណទាន។ ត្គមូ្វការទីផ្ារនិងការទទួលបានពត័្ម៌ានន ល្ើយត្រពីគរតិ្រត្តិក្ររមួ្ជាម្យួអតិ្ងិជន្ឺជា 



គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី  របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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គនលរឹះកូ្ននស្ថរយា៉ា ង ំខាន ់គមារន់រើក្នូវភាពរាងំ ាឹះននដំ្នណើ រគរគពរត្តនៅររ ់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 
ចំណុចរន ើរនន ទីផ្ារគឺត្គឹោះ ែ្ នងផ្្លតងៅងលើ សកម្មភាពម្យួចាំនួន ូចជា៖ 4P , 6C  and 5R  ។ 4P  
រមួ្មន ូចជា៖ តនម្ល, ្សពា្ាយ, ្លិត្ល,  និ្ទីាា្ំ  តដ្លតផ្អក្នលើនគាលការណ៍របស់គ រ្ឹះឥណទាន
។ ចាំបណកឯ 6C  គឺសាំងៅងៅងលើ អតតចរកឹ, សម្តែភាពស្, ង ើម្ទ នកន ្ម្ ខ្របរ, លកខខ្ណឌ , 
ត្ទពយកម្្ល់ធាន និ្ ត្បវតតិប្ន់នការស្ត់្ត ប ់  ។ 5R  Right People, Right Business, Right 
Time, Right Amount and Right Place) ្ឺជារលងរ់មួ្គតូ្វតត្អនុវត្តនមុ៍្ននពលរនញ្ចញផ្លិត្ផ្លដ្ល់ 
នៅអតិ្ងិជនមុ្ននពលនគរើគបា ់។ ជារមួ្ទ ាីក្រខាងនលើ្ឺត្គមូ្វតផ្អក្នៅតាម្នគាលការណ៍នីតិ្វ ី្ ីផ្េពវ
ផ្ាយ៖ 

១. KYC  (Know Your Customers) ស្ថគ ល់ចា ់ពីអតិ្ងិជន។ 
២. នគជើ នរ ើ ទីតាងំផ្េពវផ្ាយ ស្ថលានរៀន គក្ ួងស្ថា រន័រដ្ឋ.ល.។ 
៣. រនតនលើទរក្ចិត្តអតិ្ងិជនចា ់ នដ្ឋយផ្តល់វត្ាុអនុ ាវរយី ៍  គមារក់ារតណនាអំតិ្ងិជនងៅីម្ក្ 
គ រ្ឹះស្ថា ន ងៅី៥នាក្រ់តនាម្។  

១៤.៤ ហានិភ័យទីផ្ារ  
ហានិភយ័ទីផ្ារ ្ឺជាហានិភយ័ននការបាត្រ់ង ់ តដ្លត្នម្លទីផ្ារឬ លំហូរស្ថចគ់បាក្ន់ានពល 

អនា្ត្ននលិខិ្ត្ឧរក្រណ៍ និងការតគរគរួលនដ្ឋយស្ថរការផ្ទល  ់រដូរត្នម្លទីផ្ារ។ ហានិភយ័ទីផ្ារនក្ើត្ 
ន ើងនដ្ឋយស្ថរស្ថា នភាពនរើក្ទូលាយននអគតាការគបាក្ ់ រូរិយរណ័ណ  និងផ្លិត្ផ្លមូ្ល្នតដ្ល 
គរឈម្នរងចលនាទីផ្ារជាក្ល់ាក្ ់ ទូរនៅគពម្ទាងំការតគរគរួលននអគតា ឬត្នម្លទីផ្ារដូ្ចជាអគតា 
ការគបាក្ ់ ្ំលាត្ឥណទាន អគតារដូររូរិយរណ័ណ ររនទ  និង ត្នម្លមូ្ល្ន។ ហានិភយ័ននឹះជាទូនៅគ្រ 
ដ្ណត រន់លើគទពយ ម្បត្តិនិងរំណុល ។ ្នាគារ  ឬម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  ក្កំ៏្ណត្វ់សិ្ថលភាពននហានិភយ័ទីផ្ារ 
តាម្វ ិ្ ីននឹះផ្ងតដ្រ។ 
ត្បងភទហានិភយ័ធាំបាំ  ្តននទី្ារ  

➢ ហានិភយ័អត្ាការត្បាក ់ គឺជាបត្បត្បួលននអត្ាការត្បាកប់ លបណ្្ដលម្កពីត្បកាសរបស់ 
ធនគារកណ្្ដលទាកទ់ង និ្ការផ្លល ស់បូ្រងគាលនងយាបាលរូបិយវតែ  ។ 

➢ ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ  គឺជាហានិភយ័តដ្លនក្ើត្ន ើងពីការផ្ទល  ់រតូរត្នម្លរូរិយរណ័ណ ម្យួតដ្លទាក្ ់
ទង នៅនរងរូរិយរណ័ណ ម្យួនផ្េងនទៀត្ ។ 
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១៥. ផ្នែកធនធានម្នុសស 
១៥.១ ការេណ្ដុះេណាដយល និងអភិវឌយឍន៍  

គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ ភអិីល ីុ តត្ងតត្យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ន់ៅនលើការរណដុ ឹះរណ្តដ ល 
ការអភវិឌ្ឍន ៍ម្ត្ាភាពរុ គ្លិក្ររ ់ខ្លួនយា៉ា ងខាល ងំចារត់ាងំពីនរើក្ដំ្នណើ រការ រហូត្ដ្ល់រចចុរបននននឹះ។ 
រាល់រុ គ្លិក្ តដ្លនទើរចូលរំនរ ើការង្ករងៅីទាងំអ ់គតូ្វបានទទួលការរណដុ ឹះរណ្តដ លនដ្ឋយការយក្ចិត្ត 
ទុក្ដ្ឋក្ខ់្ព ់និងចា ់លា ់រំផុ្ត្មុ្ននពលចារន់ផ្ដើម្រំនពញការង្ករនៅតាម្តំ្តណងនរៀងៗខ្លួន នដ្ើម្ប ី
ធានាឲ្យបាននូវការរំនពញភារកិ្ចចគរក្រនដ្ឋយគរ ិទធភាពខ្ព ់។  ូងចនោះងហ្ើយបានជា ែ្ បន័្្ល់ការ 
បណ្ ោះបណ្្ដលប គគលិកទាា្ំ ចាស់ទាា្ំ ថមីម្កពីត្គប់្ ខា។ កន ្ឆ្ន ាំងនោះ ែ្ បន័កប៏ានងបើកវគគបណ្ ោះ 
បណ្្ដលងលើត្បធានបទង្ស្ៗ មន ូចជា៖ ងគាលការណ៍និ្នីតិវធីិឥណទាន, ការវាយតនម្លត្បាកក់ម្ច,ី 
ការបណ្ ោះវនិយ័ឥណទាន, យ ទធ្ស្រសតននការលក,់ យ ទធ្ស្រសតងដាោះត្្យបាំណ ល, ការបាំងពញ 
ទត្ម្ងគ់ាំរ,ូ របាយការណ៍លម្អតិកាំហ្ សធៃន ់ និ្ត្កម្សីលធម្។៌ ចំនពាឹះរុ គ្លិក្ចា ់គ រ្ឹះស្ថា ននៅតត្រនត 
យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ ់នដ្ឋយរនងកើននូវ ម្ត្ាភាពចំនណឹះជំនាញ ងៅីៗដ្ល់ពួក្គាត្ត់ាម្រយៈវ គ្ ិកាខ ស្ថលា និង 
រណដុ ឹះរណ្តដ លតផ្នក្ខាងក្នុងនដ្ើម្ប ី អភវិឌ្ឍន ៍ម្ត្ាភាពររ ់ពួក្ន្គរក្រការង្ករនដ្ឋយមានគរ ិទធភាព 
ខ្ព ់។ ម្និតត្រ៉ានុណ្តណ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នបានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ ់ ខ្ព ់នៅនលើការអភវិឌ្ឍន ៍ម្ត្ាភាព រុ គ្លិក្តាម្ 
រយៈការរញ្ជូ នរុ គ្លិក្នៅចូលរមួ្វ គ្ ិកាខ ស្ថលា និង វ គ្រណដុ ឹះរណ្តដ លនផ្េងៗនៅខាងនគៅនដ្ើម្បឲី្យ 
ពួក្ន្ទទួលបាននូវរទពិនស្ថ្នង៍ៅីៗ និងចំនណឹះដ្រងលអៗរតនាម្នទៀត្។ 
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១៥.១.១ ការបណ្ដឹះបណ្ត្លដផនរខាងរនុង 
នដ្ើម្បនី វ្ើឲ្យរុ គ្លិក្មាន ក្ម់ាន ម្ត្ាភាពគ្រគ់គានទ់ាងំជំនាញ និងឥរយិារងក្នុងការ 

រំនពញការង្ករ គ រ្ឹះស្ថា នតត្ងតត្មាននរៀរចំ ិកាខ ស្ថលា និងវ គ្រណដុ ឹះរណ្តដ លងៅីៗជានរៀងរាល់ 
តខ្ជូនរុ គ្លិក្ ងទាោះបីសែិតកន ្ ែ្ នភាពម្យួមនការរា្ំ សាោះងដាយជ្ាំ្ឺកូវ ី-១៩ កង៏ដាយប គគលិក 
ទាា្ំ អស់ ងៅបតោចទទួលបាននូវចំនណឹះដ្រង និងរទពិនស្ថ្នង៍ៅីៗរតនាម្នទៀត្ាម្រយៈ ការ 
បងាា តប់ងាា ញាម្ត្បពន័ធអនឡាញ នដ្ើម្បយីក្នៅអនុវត្តរំនរ ើការង្ករ ជាក្ត់ ដងគរក្រនដ្ឋយ 
្ុណភាព និងគរ ិទធភាពខ្ព ់។ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

១៥.១.២ ការបណ្ដឹះបណ្ត្លដផនរខាងខគៅ 
ការរណតុ ឹះរណ្តត លតផ្នក្ខាងនគៅ ្ឺជាតផ្នក្ម្យួដ្ ំ៏ខានរ់តនាម្នទៀត្ នដ្ើម្បឲី្យរុ គ្លិក្ 

បាន ក្ស្ថងទំនាក្ទំ់នង និងត វងយល់នរឿងងៅីៗ តដ្លរុ គ្លិក្មានចំណុចខ្វឹះខាត្។ គ រ្ឹះស្ថា ន 
តត្ងតត្យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ចំ់នពាឹះរុ គ្លិក្ គ្ររូ់រនិងបានរញ្ជូ នពួក្ន្នៅចូលរមួ្វ គ្ ិកាខ ស្ថលា 

និងវ គ្រណដុ ឹះរណ្តដ ល ជានគចើននៅតាម្ស្ថា រន័ និងអងគភាពម្យួចំនួននដ្ើម្បទីទួលបាននូវរទ 
ពិនស្ថ្ន ៍ និងចំនណឹះដ្រងងៅីៗតដ្លគ រ្ឹះស្ថា នម្និទានប់ាននរៀរចំឲ្យមាននូវនម្នរៀនទាងំននាឹះ ជូន 
ដ្ល់រុ គ្លិក្ររ ់ខ្លួននដ្ើម្ប ី អភវិឌ្ឍ ម្ត្ាភាពក្ដូ៏្ចជាយក្ម្ក្ចូលរមួ្តចក្រតំលក្ដ្ល់រុ គ្លិក្ 

នផ្េងនទៀត្ក្នុងនយ័រនងកើនចំនណឹះដ្រង និង  ម្ត្ាភាពររ ់រុ គ្លិក្ខ្លួនឲ្យរកី្ចនគម្ើននៅមុ្ខ្ 
ជានិចច។ 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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❖  ក្ម្ៅភាពការរញ្ជូ នរុ គ្លិក្ចូលរមួ្វ គ្ ិក្ាខាងនគៅរមួ្មានទាងំ ិក្ាតាម្វ គ្អនឡាន 
និងចូលរមួ្ ិក្ានដ្ឋយផ្ទា ល់ រមួ្មានវ គ្ ិក្ាដូ្ចជា៖ 

១. គរ ិទធភាពននការគ្រគ់្ង្នធានម្នុ យ (HRM for frontline Manager) 
២. ការវាយត្នម្លអចលនគទពយ (Property Valuation) 

៣. ការគ្រគ់្ង និងការអនុវត្តររ ់រុ គ្លិក្ (Employee Performance Management) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

ស្កិាបោយផ្ទា ល ់
វគគេណដុ ឹះេណាដ លស្ដពីី៖ គេស្ទិធភាពម្នការគគេ់គគងធនធានម្នសុ្យ  

(HRM for frontline Manager) 
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ស្កិាបោយផ្ទា ល ់
វគគេណដុ ឹះេណាដ លស្ដពីី៖ ការវាយតម្ម្ៃអចលនគទពយ  

(Property Valuation) 

ស្កិាតាម្គេព័នធអនឡាញ 
វគគេណដុ ឹះេណាដ លស្ដពីី៖ ការគគេ់គគង និងការអនុវតតរេស្េ់ុគគលកិ 

(Employee Performance Management) 



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
 គ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី
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១៦. អំពីអតិថជិនរេស្ស់្គ្រឹះស្ថា នម្ីស្កេូរិញ្ញវតាុ បរបិូរណ៍្ ភអីិលស្ុ ី

 ការ្្ល់ងសវាត្បាកក់ម្ច ីស៏ម្បូរបបបរបស់ គ្ររុះសាថយន មី្គ្កូហិរញ្ញវត្ថុ េរិេូរណ៍ ភីអិលសុី វាជាចាំណ ចសាំខាន ់
ប ល បរបូិរណ៍ ត្បកានយ់ក និ្អន វតតនង៍ ើម្បបីាំងពញតត្មូ្វការរបស់អតិថិជ្ន ងៅកន ្រជ្ធានី និ្ាម្ 
បណ្្ដលងខ្តត ប លពាកព់ន័ធ ងដាយងយើ្ម្និគិតពី ឋានៈ តួនទី ពណ៌សម្ប រ ងនោះង ើយ។ ត្គឹោះ ែ្ ន កនឹ៏្រ ាំពឹ្ 
ទ កថ្ន ទាំហ្ាំ ត្បាកក់ម្ចបី ល ែ្ បន័្្ល់ជូ្ន គឺអតិថិជ្នងត្បើត្បាស់ចាំងគាលងៅ ប លងធាើឲ្យកត្ម្តិជី្វភាព របស់គាត ់
កានប់ត មនលទធភាពលអត្បងសើរង ើ្ ។ ជាម្យួគាន ងនោះប លត្គឹោះ ែ្ ន កម៏ន្លិ្លឥណទាន ជាងត្ចើនប ល 
ោច គ្ត់្ គងង់ៅនិ្ តត្មូ្វការរបស់អតិថិជ្ន ត្បកបងដាយតមល ភាពននងសវាហ្ិរញ្ញ វតែ  កន ្ការឲ្យ អតិថិជ្នសងត្ម្ច 
ចិតតងត្បើត្បាស់ងៅ ត្បងភទងសវាឥណទានម្យួយា៉ា ្សម្ត្បកប។ ត្បងភទ្លិត្ល ប ល ត្គឹោះ ែ្ ន បានដាកឲ់្យ 
 ាំងណើ រការងៅងលើទី្ារ រមួ្មន ូចជា៖ ឥណទានគកុ្ម្ស្ថម្ គ្ី, ឥណទានខាន ត្តូ្ចរំផុ្ត្, ឥណទានឯក្ត្តជន, 
ឥណទាននគរើគបា ់ផ្ទា ល់ខ្លួន, ឥណទានឯក្ត្តរុ គ្ល, ឥណទានរុ គ្លិក្ ។  
 
បោក ពិន លសងល ីនិងអនកគស្ ីស៊្ថន ស្សនីាង 
 ងលាក ពិន ងស្លី និ្អនកត្សី ៊្ា ន 
ត្សីន្ សពានថៃរស់ងៅ និ្ត្បកបរបរជាងពទយ 
ងធមញ ងៅកន ្ ភូម្ឬិ េ ី  ង្កក ត្ ់  ារងមានជយ័ 
ខ្ណឌ មានជយ័ រាជធានីភននំពញ។ ពួកគាតច់ារ ់
នផ្ដើម្គរក្រមុ្ខ្រររននឹះជា្៣ឆ្ន ាំ ការចារន់ផ្ដើម្ 
ជាម្យួចាំងណោះជ្ាំនញ និ្វជិាជ ជី្វៈ ត្កម្សីលធម្ ៌
ងសវាកម្មអតិថិជ្នរបស់គាត ់ បានត្គាាំត្ទងជ្ឿទ ក 
ចិតតកន ្ការពាបាលរបស់ងលាក យា៉ា ្ងត្ចើនក ោះករ 
ងធាើងោយម្ ខ្របរោជី្វកម្មរបស់ងលាក  ាំងណើ រការ 

ងៅយា៉ា ្លអមនការរកីចងត្ម្ើនជាងរៀ្រល់នថៃ 
ជាម្យួគាន ងនោះ្្ប រ ការងត្បើត្បាស់ឥណទាន 
ប លត្សបាម្ងគាលបាំណ្របស់អតិថិជ្នបាន
ងធាើងោយោជី្វកម្ម និ្ម្ ខ្របររបស់ងលាកមនការរកីចងត្ម្ើន។ ងលាកកម៏នបាំណ្ច្ព់ត្្ីក និ្បកលាំអរបបនែម្ 
នូវសមា រៈទាំងនើបៗសគមារត់ត្មូ្វការរបស់អតិថិជ្ន។ ន វ្ើឲ្យោជីវក្ររូរននឹះគរក្រោជីវក្ម្ៅររ ់គាត្ក់ានត់ត្មាន 

អាជីវកម្ម៖ ពេទ្យពមមញ 
អាសយដ្ឋា ន៖ ភូមិ្ឬសស ីសទឹងមានជយ័ មានជយ័ រាជធានីភនំពេញ 
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លក្ខណៈលអគរន ើរតងម្នទៀត្។ ប៉ា បន្ងដាយម្ ខ្របរងៅតូចខ្ាោះង ើម្ទ នម្និោចបាំងពញតត្មូ្វការអតិថិជ្នឲ្យត្គប ់
ត្ជុ្្ងត្ជាយ និ្ទានង់ពលងវលាគាតក់ស៏ងត្ម្ចចិតតងត្បើត្បាស់កម្ចខីាន តម្ធយម្ របស់ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  
បរបូិរណ៍ ងដាយគាតយ់ល់ង ើញថ្នអត្ាការត្បាកស់ម្រម្យងសវារហ័្ស ម្និមនភាពសម គ ម្ ញ និ្ជាកបនល្ 
ប លជាទីទ កចិតតរបស់គាត់្ ្ប រ ។ 
 រនាា រម់្ក្តាងំពីនលាក្ ពិន ងស្លី និងភរយិា នគរើគបា ់នូវក្ម្ចរីរ ់រររូិរណ៍ ជារនតរនាា រម់្ក្្ឺន វ្ើឲ្យ 
គាត្ក់ានត់ត្មានជីវភាព និងមុ្ខ្រររ ររ ់នលាក្ និងភរយិាកានត់ត្រ រងមានំទវដ្ង នហើយក្គម្តិ្ចំណូលក្ទ៍ទួលបាន 
ជានរៀង្ករាល់នងៃផ្ងតដ្រ។  
 នលាក្ ងស្លី និងភរយិា ពិត្ជាមានន ចក្ដីរកី្រាយតដ្លបាននគរើគបា ់ក្ម្ច ី ររ ់គ រ្ឹះស្ថា នម្គីកូ្ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ រររូិរណ៍ នគពាឹះក្ម្ចទីាងំននឹះកានត់ត្ន វ្ើឲ្យមុ្ខ្រររររ ់គាត្រ់ រងមាងំតដ្លោចរក្ចំណូលជួយ នលើក្ក្ម្ព ់ 
ជីវភាពគ្ួស្ថរ ្ូរធារហូត្ដ្ល់នពល ពវនងៃ។ 
 
បោក ជា កកកដា  
 ងលាក ជា កកកដា សពានថៃរស់ងៅកន ្ 
ភូម្និត្ពងគា   ាំលាំហាច ត្សុកអ គ្សនួល 
ងខ្តតកណ្្ដល ជាោជី្វករលកម់្៉ាូតូនិ្ទូរស័ពា 
ន ។ គាតច់ារន់ផ្ដើម្គរក្រមុ្ខ្រររននឹះជា្៤ឆ្ន ាំ 
ម្កងហ្ើយ ការចារន់ផ្ដើម្ជាម្យួងសវាកម្មទាំន ក
ចិតត ល់អតិថិជ្ន និ្វជិាជ ជី្វៈ ោជី្វកម្មរបស់ 
ងលាក ចាបង់ ត្ើម្ ាំងណើ រការងៅយា៉ា ្លអមនការ 
រកីចងត្ម្ើនជាងរៀ្រល់នថៃ។ 
 ងលាកកម៏នបាំណ្ច្ព់ត្្ីកោជី្វកម្ម 
របស់ងលាកងោយរកីធាំជា្ងនោះនាំចូលទូស័ពា 

ន ទាំងនើបៗ និ្ម្៉ាូតូម៉ា កថ់មីៗងពញនិយម្ង ើម្ប ី
បាំងពញចិតតរបស់ អតិថិជ្នកន ្ការងត្ជ្ើសងរ ើស។ 
ងលាក ជា កកកដា ជាអតិថិជ្នរបស់ត្គឹោះ ែ្ ន 
ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  េរិេូរណ៍ ាា្ំ ពី ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូ្តម្ក ល់បចច បបនន ងនោះគាតម់នត្ប្សនថ៍្ន៖គាតពិ់តជាមន 

អាជីវកម្ម៖ ប ើកហាងលក់ម ៉ូត៉ូ 
អាសយដ្ឋា ន៖ ភូមិ្ព្រេពោ ឃ លំំហាច រសុកអងគសនួល ពេត្តកណ្ដា ល 
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ទាំន កចិតតចាំងពាោះត្គឹោះ ែ្ ន េរិេូរណ៍ ងត្ពាោះបានងធាើងោយោជី្វកម្ម របស់គាតម់នការរកីចងត្ម្ើនមនង ើម្ទ នសាំរប ់
ប ា្ិលទានង់ពលងវលាគាតពិ់តងពញចិតតនិ្គាាំត្ទចាំងពាោះងសវាកម្ម គ ណធម្ ៌ និ្ត្កម្សីលធម្រ៌បស់ប គគលិកងហ្ើយ 
គាតង់ៅបតបនត ងត្បើងសវាកម្មរបស់ត្គឹោះ ែ្ ន េរិេូរណ៍ បនតងទៀត។  

១៧. គពរតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗកនងុឆ្ន ២ំ០២១ 
 ១៧.១ ការអូ រនាល យននវរិត្តិកូ្វដី្១៩ និងដំ្នណើ រការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង 

ការរនតអូ រនាល យននវរិត្តិកូ្វដី្-១៩ នៅទូទាងំពិភពនលាក្រមួ្ទាងំក្ម្ពុជារងខំឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលក្ម្ពុជា 
រិទខ្ារភូ់ម្សិ្ថន្រ តរាជធានីភននំពញ និងគកុ្ងតានមៅ  នននខ្ត្តក្ណ្តត ល រនណ្តដ ឹះោ ននរយៈនពលខ្លីនៅរវាង 
តខ្នម្ស្ថនិងឧ ភានៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ នហើយបានកំ្ណត្ជ់ាតំ្រនគ់ក្ហម្ តំ្រនន់លឿង តំ្រនន់លឿងទំុ។ 
នពលននាឹះរដ្ឋឋ ភបិាលត្គមូ្វឲ្យគរជាជននៅតត្ក្នុងផ្ាឹះ នដ្ើម្បទីរស់្ថក ត្ក់ារចម្លងជំងឺកូ្វដី្១៩គទងគ់ទាយ្ំ 
នលើក្តលងតត្ចំនពាឹះតត្រុ គ្លម្យួចំនួនរ៉ាុនណ្តណ ឹះតដ្លអនុញ្ញញ ត្តឲ្យនចញនគៅបានដូ្ចជាៈ រុ គ្លិក្ ុខា 
ភបិាល រុ គ្លដ្រក្ជញ្ជូ នន វាម្ាូរោហារនិងអនក្ស្ថរពត័្ម៌ានជានដ្ើម្។ រនាា រម់្ក្រដ្ឋឋ ភបិាលក្ម្ពុជា 
នងៃទី២៨ តខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១  នគម្ចរិទខ្ារអ់នក្ដំ្នណើ រ ល្ងម្ក្ពីគរនទ នងតាម្គចក្គពំតដ្នផ្លូវ 
នគាក្ជារនណ្តត ឹះោ នន និងផ្ទអ ក្ការន វ្ើដំ្នណើ រ ល្ងកាត្ន់ខ្ត្តចំនួន៨ រនាា រពី់រក្នឃើញវរុី  រំតរលងខ្លួនងៅី 
គរនភទ “តដ្លតា” ល្ងក្នុង ហ្ម្ន។៍ នខ្ត្តទាងំ៨ននាឹះ រមួ្មាន នខ្ត្តបាត្ដំ់្រង រនាា យមានជយ័ 
ឧត្តរមានជយ័ នកាឹះកុ្ង នរ៉ាលិន ន ៀម្រារ គពឹះវហិារ និងនពា្ិ៍ស្ថត្។់ 
១៧.២ ដំខណើរការចារ់វា រ់្ស្ំង 

នៅចំនពាឹះមុ្ខ្រញ្ញា ននឹះរដ្ឋឋ ភបិាលដុ្ត្នដ្ដុ្ត្នជើងយា៉ា ង គស្ថក្ ់គសំ្ថត វងរក្វា៉ា ក្សំ់្ថង នដ្ើម្ប ី
ចាក្ជូ់នពលរដ្ឋ។ នងៃទី១០ តខ្កុ្ម្ភៈ ្ឺជានងៃចារន់ផ្តើម្ដំ្រូងននដំ្នណើ រការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងរង្កក រជំងឺកូ្វដី្-១៩ 
នៅក្នុងគរនទ ក្ម្ពុជា តដ្លមានពលរដ្ឋ រុរគរមាណ ១៦លាននាក្។់ អនក្ោទិភាពរមួ្មាន៖ក្ងក្មាល ងំ
គរដ្ឋរោ់វុ្ រុ គ្លិក្ ុខាភបិាល អនក្ស្ថរពត័្ម៌ាន ម្ន្រនតីរាជការ ីុវលិជួរមុ្ខ្ ម្ន្រនតីម្ជឈម្ណឌ ល
 ក្ម្ៅភាពក្មាច ត្ម់្នីក្ម្ពុជា ោជាា ្រមូ្លដ្ឋឋ ន ក្ម្ៅក្រក្ម្ៅការនីិ រុ គ្លិក្គរមូ្ល ំរាម្  ិ េនិ េតិ្នៅ
នរៀននៅររនទ គកុ្ម្កី្ឡាក្រកី្ឡាការនីិ គ្ូរងវរក្ម្ន្រនដីកី្ឡាពាក្ព់ន័ធ មាជិក្រដ្ឋ ភា គពរទធ ភា អងគរក្េ 
អនក្ន វ្ើការពាក្ព់ន័ធនរងតផ្នក្ោកា ចរ ីុវលិ ម្ន្រនតីអ គ្នាយក្ដ្ឋឋ ន្យ និងរដ្ឋឋ ក្រក្ម្ពុជា អ គ្នាយក្ដ្ឋឋ ន
ពនធដ្ឋររុ គ្លិក្រដ្ឋជួរមុ្ខ្នផ្េងៗជានដ្ើម្។ 
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រនាា រពី់ចាក្ជូ់នគកុ្ម្នគាលនៅោទិភាពនហើយននាឹះ រដ្ឋឋ ភបិាលក្ន៏ផ្ដើម្ចាក្ឲ់្យពលរដ្ឋទូនៅរមួ្ទាងំ 
កុ្មារ និងនក្ៅងជំទង ់តដ្លមានោយុចារពី់១២ ដ្ល់ ១៧ឆ្ន  ំនៅនងៃទី០១ តខ្ ីហា ឆ្ន ២ំ០២១ និងកុ្មារ 
ោយុពី ៦ នៅ ១២នៅនងៃទី១៧ក្ញ្ញញ ឆ្ន ២ំ០២១។  
គិតជាសរុបរំខណើនអគតាចារ់វា ្រ់ស្ំងរូវីដ-១៩ ខៅរលពុជា គិតគតរលម្ថ្ៃទី២៥ ដខវិច្ឆិកា ឆន្ំ២០២១ 
➢ នលើគរជាជនោយុពី១៨ឆ្ន នំ ើងមាន ១០០,៨០% ន្ៀរជាម្យួចំនួនគរជាជននគាលនៅ 

១០លាននាក្ ់
➢ នលើកុ្មារ-យុវវយ័ោយុពី ១២ឆ្ន  ំ នៅនគកាម្ ១៨ឆ្ន  ំមាន៩៨,៦៥% ន្ៀរជាម្យួចំនួនគរជាជន 

នគាលនៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក្ ់
➢ នលើកុ្មារោយុពី ០៦ឆ្ន  ំ ដ្ល់នគកាម្ ១២ឆ្ន  ំមាន១០៤,២៥% ន្ៀរជាម្យួនរងគរជាជននគាល 

នៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក្ ់
➢ នលើកុ្មារោយុ ០៥ឆ្ន  ំមាន ៨៥,១២% ន្ៀរជាម្យួនរងគរជាជននគាលនៅ ៣០៤,៣១៧ នាក្ ់
➢ លទធផ្លចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងន្ៀរនរងចំនួនគរជាជន រុរ ១៦លាននាក្ ់មាន ៨៨,២៥%។  

ងៅកន ្ចាំនួនននត្បជាជ្ន១៦លាននកប់ លបានចាកវ់ា៉ា ក់្ ាំ្ កម៏នប គគលិករបស់ត្គឹោះ ែ្ ន 
បរបូិរណ៍ ងយើ្ ៦៨នក ់ ្្ប រ។ ថ្នន ក ឹ់កនាំបានយកចិតតទ កដាកចូ់លរមួ្សហ្ការជាម្យួរជ្រដាឋ  
ភបិាល ង ើម្បទីប់្ ក តនិ់្បងាក  ម្និងោយជំងឺរកីរលដាលង ើយ។ 
១៧.៣ វា ្រ់ស្ំងដដលរលពុជាានបញ្ជ្ទិញ 

វា ្រ់ស្ំងចិ្ន៖្ឺជាគរនទ ដំ្រូងន្តដ្លបានផ្ដល់ជំនួយវា៉ា ក្សំ់្ថងរង្កក រជំងឺកូ្វដី្-១៩ ម្ក្ក្ម្ពុជាកាល 
ពីតខ្កុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ ្ិត្គត្រម្នងៃទី១៧ តខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ននឹះចិនបានផ្តល់ជំនួយ និង គម្រ 
 គមួ្លក្នុងការរញ្ញជ  ទិញវា៉ា ក្សំ់្ថងរង្កក រនម្នរា្កូ្វដី្១៩ រុរចំនួន ៣៦,៨០០,០០០ដូ្  នដ្ឋយក្នុង 
ននាឹះក្ម្ពុជា ទទួលបានវា៉ា ក្ ់ សំ្ថងជំនួយ ៨,៣០០,០០០ដូ្ ។ នាគពរក្នងៃទី១៧ តខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ក្ម្ពុជាបានជំនួយ ររ ់រដ្ឋឋ ភបិាល និងគរជាជនចិនចំនួន២លានដូ្ រតនាម្នទៀត្។ នគៅពីចិនក្ម្ពុជា 
ក្ទ៏ទួលបានវា៉ា ក្សំ់្ថងពីគរនទ ្ំៗនផ្េងៗនទៀត្ដូ្ចជាៈជរ៉ាុន ោនម្រកិ្ និងអងន់ ល្ ។  

វា ្រ់ស្ំងអង់ខគៃស៖ជាក្ត់ ដងវា៉ា ក្សំ់្ថង Oxford AstraZeneca ចំនួន៤១៥.000ដូ្  តដ្លជា 
ជំនួយនទវភា្ី ររ ់គរនទ អងន់ ល្ ផ្ដល់ជូនក្ម្ពុជា បានដ្រក្ម្ក្ដ្ល់គរនទ ក្ម្ពុជា នៅរន ៀលនងៃទី០៥ 
 ីហា ឆ្ន ២ំ០២១  នម្តច ហ ុន ត ន នាយក្រដ្ឋម្ន្រនតីក្ម្ពុជា បានដ្រក្នាគំកុ្ម្ការង្ករនៅទទួលវា៉ា ក្សំ់្ថង 
គរនទ អងន់ ល្ នដ្ឋយផ្ទា ល់។ តងលងក្នុងពិ្ីគរ្ល់ និងទទួលវា៉ា ក្សំ់្ថង នម្តច ហ ុន ត ន បាន្ូ  



របាយការណ៍គរចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
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រញ្ញជ ក្ថ់ារាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ម្ពុជា បាន នគម្ចដ្ឋក្ន់ចញនូវយុទធនាការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងរង្កក រជំងឺកូ្វដី្-១៩ 
ដូ្ ទី៣ ឬ ដូ្ ជំរុញ ជូនដ្ល់ម្ន្រនតី រនគម្ើន វាស្ថធារណៈ ជួរមុ្ខ្តដ្លកំ្ពុងរនគម្ើការនៅតាម្រណ្តត  
នខ្ត្តនានា តដ្ល ាិត្នៅតាម្គពំតដ្នជាម្យួនរងគរនទ នង តដ្លនម្នរា្រំតរលងងៅីគរនភទ “តដ្លតា” កំ្ពុង 
វាយលុក្ និងរាលដ្ឋល។  នម្តច ហ ុន ត ន បានរញ្ញជ ក្ថ់ាតាម្រយៈជំនួយវា៉ា ក្សំ់្ថងពីគរនទ ជាម្តិ្ត 
រមួ្មានចិន ជរ៉ាុន និងអងន់ ល្  ជានដ្ើម្ននឹះ្ឺបានរង្កា ញនូវននយាបាយចគមុ្ឹះពណ៌ររ ់ក្ម្ពុជាជាម្យួ 
គរនទ ជាម្តិ្ត។ ម្និតម្នមានតត្ចិន ឬលំនអៀងនៅរក្ចិន ដូ្ចការនចាទគរកានម់្យួចំនួនននាឹះន ើយ។ 
 គមារ ់នម្តច ចំនពាឹះជំនួយវា៉ា ក្សំ់្ថងនទវ ភា្ី្ឺ នម្តចនរងនចញទទួលនដ្ឋយផ្ទា ល់នៅគពលានយនត 
នហាឹះ។ 

វា ្រ់ស្ំងជប ុន៖វា៉ា ក្សំ់្ថងោន្រស្ថត នហេនីកា (AstraZeneca) ផ្លិត្នៅជរ៉ាុនចំនួន ១លានដូ្  តដ្ល
ជាជំនួយររ ់រដ្ឋឋ ភបិាលជរ៉ាុន នរងដ្រក្ម្ក្ដ្ល់ក្ម្ពុជា នៅនងៃ ុគក្ ទី២៣ តខ្ក្ក្កដ្ឋ។ ទនារម្ននឹះ 
រដ្ឋឋ ភបិាលជរ៉ាុន  ក្ប៏ានផ្ដល់ជាក្ម្ចគីរមាណ ២២៧លានដុ្លាល រោនម្រកិ្  គមារន់គរើគបា ់ក្នុងក្ម្ៅវ ិ្ ី
ឧរត្ាម្ភស្ថចគ់បាក្ដ់្ល់គរជាពល រដ្ឋតខ្ៅរតដ្លរងផ្លរ៉ាឹះពាល់នដ្ឋយស្ថរកូ្វដី្១៩ និង គមារក់ារពគងរង
គរពន័ធ ុខាភបិាល។ 

វា ្រ់ស្ំងអាខលរិរ៖ ហរដ្ឋោនម្រកិ្ផ្តល់វា៉ា ក្សំ់្ថង ចនស្ថន ់ (J ohnson) ជាងម្យួលានដូ្  តដ្ល 
ជាវា៉ា ក្សំ់្ថងចាក្ត់ត្ម្យួដូ្  បានម្ក្ដ្ល់គរនទ ក្ម្ពុជានៅនងៃទី៣០ក្ក្កដ្ឋ។ អំពីន ដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុជានៅក្នុង 
ឆ្ន ២ំ០២១នៅតត្រនតរក្ការវាយគរហារពីវរិត្តិកូ្វដី្១៩! 
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ទីតងំរបសស់្គ្រឹះស្ថា នម្ីស្កូ េរិញ្ញវតាុ បរបិូរណ៍្ 

ត្គឹោះ ែ្ នម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតែ  បរបូិរណ៍ ភអិីលស ី មន ្ខាបនួ និ្ការយិាល័យកណ្្ដលម្យួ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការយិាលយ័កណាត ល 

អាសយ ឋ្ន ៖ អគាខលខ ១៩ ផៃូវ៣៧១ ភូលិខតាន្តគជំុ សង្ក្ត់បរងទំពុន, ខណឌមានជ័យ, រាជធានីភនំខពញ 

ទូរសពទ ៖ ០២៣ ២២២ ៧៧៦ /០២៣ ២២២ ១១៩ / ០២៣ ២២២ ០៩០ 
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សាខាគកុងតាបមម  

អាសយ ឋ្ន ៖ ផទឹះខលខ២៣ ផៃូវអិនដ្េ់េ៊លយូ-២១ 

សង្ក្ត់តាខ្ម្ គរុងតាខ្ម ្ខខតត រណ្ត្ល 

ទូរសពទ ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៧ 

 

 

 

        

 
 

 

 

សាខាគស្ុកអងគស្នលួ 

អាសយ ឋ្ន ៖ ផទឹះខលខ០៤ ផៃូវជាតិ ខលខ ០៤ 
ភូលិគតយរង ឃុំខពើរ គសុរអងគសនួល ខខតត រណ្ត្ល 
ទូរសពទ ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ១១ 
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សាខាគស្ុកបកៀនសាា យ  

អាសយ ឋ្ន ៖ ផទឹះខលខ ខអ-៤៩ ផៃូវខលខ០១ 
ភូលិធំ គសុរខរៀនស្វ្យ ខខតតរណ្ត្ល 
ទូរសពទ ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៨ 

 

 

 

 

 

 

 

សាខាដូនបពញ 

អាសយ ឋ្ន ៖ផទឹះខលខ៣៧,៣៨  ផៃូវ ១០៨ 
សង្ក្ត់វតតភនំ , ខណឌដូនខពញ រាជធានីភនំខពញ 
ទូរសពទ ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៣០ 
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ម្ដគូរស្ហការ 
  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFACE 

In compiling the Annual Report2021 ,the purpose is to share the information of Boribo Microfinance 

Institution Plc, and To contribute to maintaining financial stability and better economic growth. 

According to the International Monetary Fund (IMF) forecast, we see the economy in 2021, recovered 

at a rate of 5.9%, while growing and developing countries increased from -4.5% to 6.5%.In Cambodia, 

the February 20 community event continued to have a negative impact on the economy in 2021, but if 

we compare in 2020, economic activity is much better. 

 

Boribo Microfinance Institution Plc, as practitioner or Compliance Officer, we will  continue to 

maintain resilience, Strength and the implementation of continuous and timely precautionary measures 

that have made a significant contribution to mitigating adverse effects and mitigating Systemic risk,The 

institution  has push for finance to ensure that the general public can access and use financial services in 

a timely, appropriate and affordable manner. 

 

In fact, Boribo Microfinance Institution continues to prioritize the training and capacity building of its 

employees in both soft skills and hard skills on a regular basis, directly and online. At the same time, 

the sharing of knowledge and training is carried out continuously and regularly to be a nursery to 

promote the quality of work, both in theory and practice. 

 

Meanwhile, the preparation of the annual report 2021, as a result of the Boribo Microfinance Institution 

Plc, If there is any mistake, please forgive me in advance for any inadvertent misuse of terminology, the 

institution will look forward to hearing from you and other experts improve to make this report more 

quality, accurate and effective. 

 

Finally, Boribo Microfinance Plc. Would we like to thank the Board of Directors and the General 

Managing all management, and wish the Board of Directors and the General Managing and 

management of the institution strong and successful in all tasks. 



 

 

Content 

1. Vision, Mission and Values .......................................................................................................... 01 

    1.1 Vision ........................................................................................................................................ 01 

    1.2 Mission ...................................................................................................................................... 01 

    1.3 Values ........................................................................................................................................ 01 

2. Brief History ................................................................................................................................... 02 

3. Expansion of Operation Area ....................................................................................................... 03 

4. Chair of the Board of Director’s .................................................................................................. 04 

5.General Manager’s Maessage ....................................................................................................... 05 

6. Staff Information ............................................................................................................................ 06 

7. Products and Services .................................................................................................................... 11 

    7.1 Products ..................................................................................................................................... 11 

    7.2 Services ..................................................................................................................................... 11 

8. Economic Sector ............................................................................................................................ 16 

9. Shareholders ................................................................................................................................... 17 

- Organization of Borribo MFI ......................................................................................................... 19 

10. Credit Operation........................................................................................................................... 20 

     10.1 Credit Provision .................................................................................................................... 20 

     10.2 Credit risk management ....................................................................................................... 20 

     10.3 Credit Classification ............................................................................................................. 20 

     10.4 Operating Results ................................................................................................................. 22 

11.Financial Report ,Report of the Director’s and External24 ..................................................... 24 

     11.1 Directors Report .................................................................................................................... 24 

     11.2 Principal Activity .................................................................................................................. 24 

     11.3 Results .................................................................................................................................... 24 

     11.4 Dividends ............................................................................................................................... 24 

     11.5 Reserves and provision ........................................................................................................ 24 

     11.6 Bad and Doubtful Loan ........................................................................................................ 24 

     11.7 Current Assets ....................................................................................................................... 24 

     11.8 Valuation Method ................................................................................................................. 25 

     11.9 Contingent and other liabilities ........................................................................................... 25 

     11.10 Change of Circumstances .................................................................................................. 25 

     11.11 Items of Unusual Nature .................................................................................................... 25 

     11.12 Directors .............................................................................................................................. 25 

     11.13 Signifacant Event During the Financial Year............................................................26 



 

 

           11.14 Signifacant Event Subseqent to the end of the Financial Year .................................... 26 

     11.15 Auditors ............................................................................................................................... 26 

     11.16 Director’s Responsibility in Respect of the Financial Statement ................................ 26 

     11.17 Director’s Responsibility in Respect of the Financial Statement(Continued) ........... 26 

12. Approval of the Financial Statements ....................................................................................... 27 

13. Report on the Audit of the Financial Statement ...................................................................... 33 

      13.1 Opinion ................................................................................................................................. 33 

              13.2 Basis for Opinion ................................................................................................................. 33 

              13.3 Information Other than the financial Statements and Audit Report threeon  .............. 33 

             13.4 Responsibilities of the Directors for the Financial Statement ....................................34 

       13.5 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statement ........................... 34 

               13.6 Other Matters ...................................................................................................................... 35 

14. Business Management Activities Research and Development .............................................. 36 

      14.1 Responsible Growth ............................................................................................................ 36 

      14.2 Product Trends ..................................................................................................................... 36 

      14.3 Advertising activities .......................................................................................................... 36 

      14.4 Market risk ............................................................................................................................ 37 

15. Human Resources ........................................................................................................................ 38 

      15.1 Training and Development ................................................................................................. 38 

              15.1.1 Internal Training ....................................................................................................... 38 

              15.1.2 External training ....................................................................................................... 39 

16. About Borribo Customers ........................................................................................................... 42 

17. Events in 2021 .............................................................................................................................. 43 

      17.1 Prolongation of the crisis   Covid 19 for Cambodia  ...................................................... 43 

       17.2 About the vaccination process ......................................................................................... 44 

       17.3 Vaccines, Perchuse  and aids(Help) ................................................................................ 44 

   - Location of Borribo Microfinance Institution ........................................................................... 46 



Borribo Microfinance Institution PLC 
 

Annual Report 2021 

    

  1 
 

1. VISION MISSION AND VALUES  

1.1 Vision 

 

 

 
 

 
1.2 Mission 

 
 
 

 
 
 

1.3 Values of borribo institutions 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Borribo Microfinance Institution PLC, Created for Helping the people to 

own house and “Built A Better life”. 

 

 

Mission of Borribo Microfinance Institution PLC is  Providing financial 

service to the people Have difficulty accessing financial service from 

Financial institutions, especially to improve . 

 

 

1. Discipline    4.Responsibility 

2. Flexibiliy    5. Leadership 

3. Honesty     6. Openness 
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2. BRIEF HISTORY  

 

Borribo Microfinance Institution PLC started operation in 2011 and received a license from the National 

Bank of Cambodia on 30 December 2011, due to customer’s demand have more and more in the market 

and is a business that qualifies for social work and to make customers have a better standard living. For 

example: to help everyone own the house, have certain occupations for living, running the business, and 

make the customer have a better standard of living. The first branch or office of Boribo Microfinance 

Institution Plc. Is Daun Penh Branch, located at No. 37, Street 108, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh. 

In 2015, Boribo Microfinance Institution Plc expanded to 3 branches, First’s Takhmao Branch, located at 

No. 23, Street WN-21, Sangkat Takhmao, Takhmao City, Kandal Province. And second is Ang Snoul 

Branch Address # 04, National Road 04, Troyeung Village, Peuk Commune, Ang Snoul District, Kandal 

Province, And The last Kien Svay District Branch Address # A-49, National Road No1. Thom Village, 

Kien Svay District Commune. Then, 2016 has expanded a new branch at Nº 19, Street 371, Thnout Jrom 

Village, Sangkat Boeung Tompun, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Here’s New Head Office. 

In 2017, Boribo Microfinance Institution Plc Set up a Call Center or Hotline For customer support to 

facilitate the response of customers' complaints and questions, as well as to resolve customer complaints. 

Timely and transparent with contact phone number: 

087 296 777/087 478 777 
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3. EXPANSION OF THE OPERATION AREA 

 

At present, Borribo Microfinance Institution PLC has 05 branches. In Phnom Penh, Borribo has two 

branches and 03 branches in Kandal Province. There are three branches such as Takhmao Branch, Ang 

Snoul District Branch and Kien Svay District Branch. In addition, the company also plans to expand some 

branches to facilitate customers living in Kampong Speu, Takeo, Prey Veng, Kampong Cham, Tbong 

Khmum and Kampong Chhnang.  
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4. CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTOR’S MAESSAGE 

As I am a Chair Board of Directors of Borribo Microfinance Institution 

Plc. I am once again honored to welcome and present to you all the 

reports on the results achieved in 2021. In the past year, we have seen 

significant momentum of change in the political landscape of Cambodia. 

We see the hopes and aspirations of the Cambodian people rising as they 

seek new ways of responding to their social problems. We have seen 

changes in the government's response, both positive and negative, and 

they also recognize the consequences of this change in political 

tendencies. Political developments remind us that politics is inseparable 

from the economic, social, and aspirationally needs of the Cambodian 

people. Borribo Microfinance Institution Plc. Is committed to the same 

principles: These are the values that motivate our goals and priorities as a 

microfinance institution. As a result, the Chairman of the Board of 

Directors of Borribo Plc. Has paid special attention during the past year, 

not only paying attention to the economic growth of our customers but also taking into account the social 

welfare and Their community too. 

In the operations section of Borribo microfinance institutions PLC has demonstrated the expansion of its 

non-credit business network. Although the political situation this year has not been clear, we have not 

faced any delays in setting up these business networks. The credit business maintains strong momentum, 

providing positive results in good balance and excellent profits for the company during the year. And the 

institution remains committed to its social goals that have been implemented during the past year, as the 

research department has carried out a number of research activities, most of which have focused on A 

study of clients and non-clients of Borribo Plc over the past ten years to see the positive and negative 

aspects that can occur in their lives. This study is particularly relevant. given the level of correlation 

between Borribo Financial Services Plc and the well-being of clients, the results are encouraged and 

shared on public forums ahead of the coming year. From the shareholder's relevant authorities managers' 

customer's partners collaborators as well as staff at all levels who have worked hard to push the institution 

to achieve the planned direction. 

Finally, I would like to express my deep gratitude and wish all the customers the public, and management  

as well as all the staff happiness and success in all tasks in 2022. 

 

H.E Kha Leng 

Chair of Board of Director 
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5. GENERAL MANAGER’S MAESSAGE  

As I am a general manager of Borribo Microfinance Institution PLC. 

I’m pleased to present the 2021 Annual Report to you and the public for 

the following information in 2021. According to the analysis  the 

Cambodian economy is still growing lower than expected due to the 

strong epidemic of covid-19 in the region, which erupted from the event 

of February 28, negatively affecting the economy in 2021. However, 

compared to 2020, economic activity seems to be better in the second 

semester of 2021. According to the International Monetary Fund (IMF), 

the economy is recovering at 5.9%, with developed countries growing 

from -4.5% to 5.0% and developing economies growing from -3.4% to 

3.1% in 2021. Under the high lead of the  Prime Minister Hun Sen, the 

Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, He changed the country's 

situation for the better, ddeveloped an immune system in the community through a vaccination campaign 

for people  about 90% of the country's population, a key driver of economic growth 3%. 

 At the same time, Borribo Microfinance Institution Plc. Has been implementing the work of the 

financial environment, which plays an important role in contributing to poverty reduction and boosting 

the national economy through implementation. In order to alleviate the burden of customers, the Bank of 

Cambodia has issued a circular on restructuring loans during the impact of the covid-19 epidemic for 

banking institutions to implement. At the same time, the institution is promoting the work of the financial 

environment, so that the general public has access to official financial services in a timely manner, 

appropriate to the needs and affordable. 

 With an economic growth, political stability and the social context affected by covid-19, Borribo 

Microfinance Institution Plc, Continue to provide loans to clients who need to use ,total of more than 

1,603 clients of the institution in the operating office, including: 4 branches and one head office, and most 

of the loan products The company provides low and middle income clients to maintain sustainability and 

high responsibility to contribute to the development of society. 

 

 

   Best Regards, 

General Manager 

    Ouk Torany 

General Manager 

Mr.Ouk Torany 
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6. STAFF INFERMATION 
 

1. Deputy General Manager     
 

Mr. Meang Sovan joined at Borribo Microfinance Institution Plc. He 

has a bachelor's degree from the University of Human Resources. He 

continued his master's degree at the National Institute of 

Management Skills. In addition to graduating with a bachelor's and 

master's degree, he has also completed several short-term specialized 

courses such as English, Accounting and Finance, Leadership, 

Administration, Credit risk management, labor law, sales 

management, credit management, personnel management, public 

relations, management strategies and financial sector banking. 

 He has more than 10 years of experience. He has worked in the 

financial sector as a Credit Officer and Deputy Chief of Loan 

Services of Green Central Microfinance Ltd. He joined at Borribo 

Microfinance Institution Plc. In 2014 the Director of Credit 

Department. With his ability and efforts, he was promoted to Chief Operating Officer and on July 7, 

2021, he changed his position. From Operations Manager to Deputy General Manager.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Meang Sovan 
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2. Financial Manager 

 

Ms. Heng Leakana joined at Borribo Microfinance Institution Plc in 

2012. She has a bachelor's degree from Mekong University of Cambodia 

with a degree in Banking and Finance. Audit management, credit 

management, consulting and investment of international entrepreneurs 

.... She joined at Borribo Microfinance Institution in 2012  a cashier until 

2013. She was promoted to Chief Accountant until 2019, and now she is 

financial manager. She has more than 9 years of work experience. Years 

in the financial sector. 

 

 

 

 

 

3. Operation Manager 

   

Mr. Chhorn Sengon joined at Borribo Microfinance Institution Plc in 

2015 He has a bachelor's degree from Build Bright University, 

majoring in Finance and Accounting. In addition to graduating, he has 

completed several short courses such as General Knowledge, General 

Accounting Certificate, Micro-Procedural Training, Credit Risk 

Management Training, Training Entrepreneurship Management, and 

Real Estate Management Training. He has been a Credit Officer since 

2011 until he took over as Operations Manager. He has more than 9 

years of experience in the financial sector. 

 

 

 

 

 

Ms. Heng Leakena 

 

Mr. Chhorn Sengon 



Annual Report 2021 
 

Borribo Microfinance Institution PLC 

    

  8 

 
 

4. Information Technology (IT) Manager 

 

Mr. Hun Rina joined Borribo Microfinance Institution in 2014. He 

holds a bachelor's degree in Computer Science from the Royal 

University of Phnom Penh. In addition to his bachelor's degree, he 

has completed several short courses in English, Accounting and 

Finance, Administration, Smart Technology Training for 

Entrepreneurs, Effective Loan Appraisal Training, Management 

And protect leadership data. 

He previously served as Information Technology Officer in 2014, 

researching new developments and supporting operations. He was 

appointed Senior information technology (IT) Officer in 2017 and 

became Vice President of Information Technology in 2019. In 2020, 

Mr. Hun Rina was appointed Chief Information Officer. He has been 

in charge of IT since 2015 until he continued as information 

technology (IT) manager. He has more than 6 years of experience in 

the financial sector.4. Role of IT Manager. 

 

5. Compliance Officer Manager and Operational Risk  

  

Mrs. Hak Romdoul joined at Borribo Microfinance Institution Plc. In 

2014, she graduated with a bachelor's degree from the Royal 

University of Law and Economics in Banking and Finance in 2012. In 

addition to his bachelor's degree, he has completed a series of short 

courses in: English, Leadership, Role of Executives, Human Resource 

Management, International Standards in Accounting and Finance for 

Small Businesses. And Medium (CIFRS for SME) ..... She started out 

as a cashier, chief cashier, accountant, credit assistant, and now she is 

compliance officer manager and operation risk. She has more than 7 

years of experience in the financial sector. 

 

 

Mr. Hun Rina 

 

Ms. Hak Romdoul 
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Mr. Lav Piseth 

Mr. Koun Sothy 

6. Credit Risk  and Control Manager 

 

Mr. Lav Piseth joined Borribo Microfinance Institution Position as 

Credit Officer From 2012 until he continued to the position of Credit, 

, Credit Officer, Branch Manager, risk  and control manager. he has 

more than 8 years of experience, he has worked in the financial 

sector. He graduated from Build Bright University in 2011 with a 

degree in Business Administration, Banking and Finance. He then 

pursued a Master's degree at the National University of Business 

Administration. Graduated with a master's degree in 2014. In 

addition, he also continued to study some short courses such as: credit 

risk management, entrepreneurship management, accounting, 

English… 

 

 

 

7.  Credit Manager 

 

Mr. Koun Sothy joined Borribo Microfinance Institution Plc. In 

2014. He graduated from Norton University in 2014 with a degree in 

Economic Development. In addition, he continued his short course at 

the Microfinance Association . 

He has been a Credit Officer since 2012 at Vivat Golden Finance Plc. 

As a Credit Officer, then joined Borribo Microfinance Institution Plc. 

In 2015 as a Credit Officer, Credit Team Leader 2016, Marketing 

Officer in 2017, Chief Credit Officer 2018, Head of Branch Head 

Office in 2019 until he resumes his position as deputy  credit 

manager in 2020. He has more than 8 years of experience working at 

a wealthy microfinance institution in the financial sector. 

 

 



Annual Report 2021 
 

Borribo Microfinance Institution PLC 

    

  10 

 
 

8. Deputy Loan Recovery Manager 

 

Ms.  Noeu Nary She joined  at  Borribo Microfinance Institution Plc. 

He graduated from the University of Law and Economics in 2011 with 

a bachelor's degree in law. She started her career as a credit officer in 

2013. She has been promoted to the following positions: Credit Team 

Leader in 2013, Credit Bureau Manager in 2014, Senior Debt 

Settlement Officer in 2019, until she was promoted to Deputy Credit 

Officer. Debt settlement chief in 2020. She has more than 8 years of 

experience working at a wealthy microfinance institution in the 

financial sector 

 

 
 

9. Deputy Human Resource Manager 

 

 Ms. Vong Attravireakkonth  joined at  Borriibo Microfinance 

Institution Plc. In 2015 after graduating from the Royal University of 

Law and Economics in 2014 with a degree in Banking and Finance. 

She studied Japanese at Pannasastra University in Japanese, and was 

selected as one of the best students to continue her studies in Japan at 

the Tokyo International College in Tokyo in 2017. At the end of 2018, 

she back to work at Borribo MFI to the position of Human Resource 

Officer. 

In addition, she attended ACLEDA Bank Training on Human Resource 

Management for High Efficiency and other many courses with 

Cambodia Microfinance Association (CMA), also volunteered for 

JBTC to improve the health of children in Kampot Province. She 

previously work as a Customer Service Officer at Vattanak Bank in 

2014, then joined at Borribo Microfinance Institution Plc as a Cashier, then as a Credit Support Officer in 

2016 until she was promoted to Senior Human Resources Officer and on 2021, She is Deputy HR 

Manager. She has 06 years experience in the finance and banking industry. 

Ms. Noeu Nary 

Ms. Vong Attravireakkonth 
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7. PRODUCT AND SERVICE 

6.1 Service 

Borribo Microfinance Institution PLC is really focused on customer service, maintains a good 

relationship, full of friendliness, smiles, ethics, and professionalism to ensure excellent service. 

 6.2 Product 

By seeing the rural people really need the capital to support and expand their business to be better 

with the current market, Boribo Microfinance PLC is providing the loan that flexible to the actual 

need of the customer, the amount of cash, the period of repayment, the customer can choose the 

long-term or short-term payment method according to the customer's decision and many other 

payment methods. Loan products include , Group Loans, Micro Loans, Small Loans, Civil 

employee Loan, Personal Loans, Individual Loan , Staff Loans.  

A . Group Loan 

Solidarity Group Loan requires two or more family members. This loan provides target customers 

to use as capital for doing business and helps generate income to improve the lives of customers. 

 

Currency : Riel / Dollar    

Loan size : From 100dollar/400,000riel  

   to 2,000dollar/8,000,000riel 

Interest Rate : Negotiate 

Period  : From 06 month to 12months  

Repayment Method : Many choices 

     
 

 

 

Requirement  
➢ - Khmer Nationality 

➢ - Clients must be between 18 and 60 years 

old 

➢ - Real residence 

➢ - Have a legal occupation 

➢ - Possibility 

➢ - No offenses. 

Document required  

➢ Identification documents (ID card, 

passport, family book, residence book, 

birth certificate. (Copy) 

➢ Vehicle ID card or land title deed, etc. 

➢ Other document. 
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B. Micro Loan 

Micro Loan  are loans given to customers who have to expand their business or purchase other 

materials. 

 

Currency  : Riel / Dollar 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel  

  to 2,500dollar/10,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Period   : From 06 month to 24months  

Repayment Method : Many choices 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C . Civil employee Loan 

 Civil employee  loan is a loan for clients who work as teachers, doctors, police, government institutions. 

 
Currency  : Riel / Dollar 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel  

    to 6,000dollar/24,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Period   : From 06 month to 48months  

 Repayment Method : Many choices 

 

 

Requirement  
➢ Khmer Nationality 

➢ Clients must be between 18 and 60 years 

old 

➢ Real residence 

➢ Have a legal occupation 

➢ Possibility 

➢ No offenses. 

➢  

Document required  

➢ Identification documents (ID card, 

passport, family book, residence book, 

birth certificate. (Copy) 

➢ Vehicle ID card or land title deed, etc. 

➢ Other document. 

➢ Other conditions applied. 

 

➢  
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D. Personal Loan  
Personal Loan is a type of loan provided to customers who need to purchase various items for 

personal use purposes.  

 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel  

   to 6,000dollar/10,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Period   : From 06 month to 48months  

Repayment Method : Many choices 

 
   

 
 

 

E. Individual Loan 

Requirement  
➢ Khmer Nationality 

➢ Clients must be between 18 and 60 years 

old 

➢ Real residence 

➢ Work for government institutions 

➢ Possibility 

➢ No offenses. 

Documents Requirement 

➢ Identification documents (ID card, 

passport, family book, residence book, 

birth certificate. (Copy) 

➢ Vehicle ID card or land title deed, etc. 

➢ Other document. 

➢ Other conditions applied. 

Requirement  
➢ Khmer Nationality 

➢ Clients must be between 18 and 60 years 

old 

➢ Real residence 

➢ Work for government institutions 

➢ Possibility 

➢ No offenses. 

Documents Requirement 

➢ Identification documents (ID card, 

passport, family book, residence book, 

birth certificate. (Copy) 

➢ Vehicle ID card or land title deed, etc. 

➢ Other document. 

➢ Other conditions applied. 
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Individual loan is a type of loan that is easy to provide to customers who have a business for 

personal, family, business expansion, business creation or to increase income to improve family 

life, this loan requires customers to have collateral. At the establishment and will require a co-

borrower or guarantor. 

 

Currency  : Riel / Dollar 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel  

    to 50,000dollar/200,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Period   : From 06 month to 72months  

Repayment Method : Many choices 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

F. Staff loan 

Staff loan is a type of loan that is provided to employees for personal use. All the candidates that 

pass the writing test and interview have undergone a probationary period to become employees, 

then the institution provides loans by an amount that policy. If all employees of Sambor Plc., Who 

apply for a loan in excess of the above principles, are required to have collateral, such as land, 

house, building, stall and vehicle identification card (motorcycle or car) or co-borrower. 

 

Requirement  
➢ Khmer Nationality 

➢ Clients must be between 18 and 60 years 

old 

➢ Real residence 

➢ Work for government institutions 

➢ Possibility 

➢ No offenses. 

Documents Requirement 

➢ Identification documents (ID card, 

passport, family book, residence book, 

birth certificate. (Copy) 

➢ Have collateral property (House Land 

etc.)  

➢ Other document. 

➢ Other conditions applied. 

➢ . 
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8. ECONOMIC SECTOR 

The economic sector in 2021, the Cambodian economy is gradually recovering, although the Covid-19 

crisis continues to linger, coupled with the emergence of a new wave of Covid-19 caused by a series of 

new mutated viruses. However, regional economic activity seems to be slowly beginning to return to 

normal, but the speed of growth varies. Actual for Boribo Microfinance Institution Plc. Is a better. 

➢ Analysis by economic sector 

2021 
US Dollar 

equivalent Total 
Credit by sector KHR KHR to USD Total US Dollar 

Agriculture 
75,236,900 18,809 653,756 

Trade 
106,500,200 26,625 145,448 

Service 
83,607,300 20,902 253,259 

Transportation 
483,496,400 120,874 161,202 

Construction 
204,091,700 51,023 414,891 

Household/Family 
1,448,404,800 362,101 2,804,755 

Other Categories 
1,449,997,700 362,499 818,731 

Total 
3,851,335,000 962,833 5,252,042 

 

Credit by sector 2021 2020 2019 

Agriculture 
672,565   562,776 289,776 

Trade 
172,073 133,179 114,808,05 

Service 
274,160 311,909 238,761 

Transportation 
282,076 188,788 198,560 

Construction 
465,914 646,224 370,659 

Household/Family 
3,166,856 3,128,593 3,298,865 

Other Categories 
1,180,225 1,176,424 2,103,733 

Total 6,214,875 6,147,935 6,500,354 

 



Borribo Microfinance Institution PLC 
 

Annual Report 2021 

    

  17 
 

 

 
 
9. SHAREHOLDERS  

Borribo Microfinance Institution PLC. still has three shareholders: 

 

Shareholder name 
Number of 

shares 
Amount (USD) 

Ms. KHA LENG 33.33% 600.000 

Ms. SORN KAFINE 33.33% 600.000 

Ms. BER  LY 33.33% 600.000 

TOTAL 100% 1.800.000 
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10. CREDIT OPERATION 

10.1 Credit Provision 

In 2021, Borribo Microfinance Institution provided a total of 6,214,875.03 loans to 1,637 clients. 

The high quality of credit is due to better monitoring of staff at all levels, proper training 

(especially credit officers), correct credit procedures and principles, and clear loan deferral 

principles. In addition, we can provide accurate and fast data and information to employees for 

credit monitoring, credit monitoring and credit analysis. 

 

10.2 Credit Risk Management 

Credit risk refers to the risk that a microfinance company incurs financial losses on the borrower's 

failure to meet its obligations in accordance with the agreed terms. Risk management plays an 

important role in strengthening the internal control system of MFIs to achieve the overall goals of 

the institution, focusing on capital protection and capturing the optimal relationship between risk 

and data. The risk management effect is to ensure that the business expansion process of the 

institution will operate in an environment of growth and sustainability in the context of the 

competitive market and the changing market with the risk is at an acceptable level and fully 

compliant. Completed with Cambodian legal standards and regulations. 

Risk management functions are separate and independent of business and audit functions, but 

these functions actively participate in risk management and promotion at all levels and at different 

linear functions in the system. Of the institution. 

 

10. 3 Credit Classification 

Borribo Microfinance institution classifies loans affected by delays in repayment, including : 

Standard loan , Spectial Mention , Sub-standard ,Doubtful and Loss . 

In addition, the borribo Microfinance Institution has used the following overdue credit risk 

assessments. 
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CreditClassification Maturity Date Credit Quality Days Overdue 

Standard loan Long Term Not late 

(Good) 
0-29 Days 

Short Term 0-14 Days 

Spectial Mention Long Term 
late (Special Mention) 

30-89 Days 

Short Term 15-30 Days 

Sub-standard Long Term 
Late (Damage) 

90-179 Days 

Short Term 31-60 Days 

Doubtful Long Term 
Late (Damage) 

180-359 Days 

Short Term 61-90 Days 

Loss Long Term 
Late (Damage) 

360 Day up 

Short Term 90 Days up 

 

➢ Credit quality analysis 

31-December 2021 

 (Good) Special Mention Not late (Damage) 
Total US$ 

 US$ US$ US$ 

Credit to customers 

Standard 5.741.906   5.741.906 

Special-M  375.411  375.411 

Sub-Standard   6.287 6.287 

Doubtful   24.214 24.214 

Loss   85.057 85.057 

Total 5.741.906 375.411 115.558 6.214.875 
 

31-December 2020 
 (Good) Special 

Mention 
Not late (Damage) 

Total US$ 

 US$ US$ US$ 

Credit to customers 
Standard 5.673.741   5.673.741 

Special-M  326.373  326.373 

Sub-Standard   17.579 17.579 

Doubtful   26.725 26.725 

Loss   102.759 102.759 

Total 5.673.741 326.373 147.064 6.147.176 
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10.4 Operating results 

In 2021, Boribo Microfinance Institution Plc. Provided loans to its clients with outstanding   

5,252,042.28 dollars  and outstanding  3,851,335,000 riel, an increase of probably 0.99%  

compared to 2020. In 2020, the Outstanding  6,147,176 US dollars Only. After the relief from 

Covid-19 has improved the overall economic flow in almost all Sector. Because of this economic 

rebound,increased disbursement of credit customers with approximately 1,637 customers And 

comparing non-performing loans is also better than in 2020. About 0.53% in 2021 compared to 

2020. In 2021, there will be 1.86% non-performing loans compared to the total loans of the 

institution, while in 2020, the non-performing loans will reach 2.39% compared to the total loan 

Outstanding . 

 

➢ Operation Data 

 
2021 2020 2019 

Number of Provinces 17 17 15 

Number of District 
78 70 70 

Number of Commune 
391 257 271 

Number of Branch 
5 5 5 

Number of Customers 
1,637 1.603 2.068 

Loan portfolio(USD) 
5.252.042 5.234.946,21 6.615.164 

Loan portfolio(KHR) 
3.851.335.000 3.648.920.100 0 

Number of staff 
68 56 53 
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11. FINANCIAL REOPRT, REPORT OF THE DIRECTORS AND EXTERNAL 

AUDITOR REPORT  

11.1 DIRECTORS’ REPORT 

The directors hereby submit their report together with the audited financial statements of the 

Company for the financial year ended 31 December 2021. 

11.2 PRINCIPAL ACTIVITIES 

The principal activities of the Company are to provide credit services and other financial services 

to low income families in the Kingdom of Cambodia. 

There have been no significant changes in the nature of these principal activities during the 

financial year. 

11.3 RESULTS 

 USD KHR’000 

Profit for the financial year 285,632 1,161,831 

 

11.4 DIVIDENDS 

No dividend has been paid or declared by the Company since the end of the previous financial 

year. 

The directors do not recommend the payment of any dividend in respect of the financial year 

ended 31 December 2021. 

 11.5 RESERVES AND PROVISIONS 

There were no material transfers to or from reserves and provisions during the financial year. 

11.6 BAD AND DOUBTFUL LOANS 

Before the financial statements of the Company were prepared, the directors took reasonable steps 

to ascertain that action had been taken in relation to the writing off of bad loans and the making of 

allowance for doubtful loans and had satisfied themselves that all known bad loans had been 

written off and that adequate allowance had been made for doubtful loans. 

At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances which would render the 

amount written off for bad loans or the amount of allowance for doubtful loans in the financial 

statements of the Company inadequate to any substantial extent. 

11.7 CURRENT ASSETS 

Before the financial statements of the Company were prepared, the directors took reasonable steps 

to ensure that any current assets which were unlikely to be realized in the ordinary course of 
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business including their values as shown in the accounting records of the Company had been 

written down to an amount which they might be expected so to realize. 

At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances which would render the 

values attributed to the current assets in the financial statements of the Company misleading. 

  11.8 VALUATION METHODS 

At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances which have arisen 

which render adherence to the existing methods of valuation of assets or liabilities of the 

Company misleading or inappropriate. 

11.9 CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES 

At the date of this report, there does not exist: 

(i) Any charge on the assets of the Company which has arisen since the end of the financial 

year which secures the liabilities of any other person; and 

(ii) (ii) any contingent liabilities in respect of the Company which has arisen since the end of 

the financial year. 

In the opinion of the directors, no contingent or other liability of the Company has become 

enforceable, or is likely to become enforceable, within the period of twelve months after the end 

of the financial year which will or may affect the ability of the Company to meet its obligations as 

and when they fall due. 

11.10 CHANGE OF CIRCUMSTANCES 

At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances not otherwise dealt with 

in this report or the financial statements of the Company which would render any amount stated in 

the financial statements misleading. 

11.11 ITEMS OF MATERIAL AND UNUSUAL NATURE 

In the opinion of the directors, 

(i)  the results of the operations of the Company for the financial year were not substantially 

affected by any item, transaction or event of a material and unusual nature; and 

(ii) no item, transaction or event of a material and unusual nature has arisen in the interval 

between the end of the financial year and the date of this report which is likely to affect 

substantially the results of the operations of the Company for the financial year in which this 

report is made. 

11.12 DIRECTORS 

The directors in office during the financial year and during the period from the end of the financial 

year to the date of this report are: 
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Kha Leng Sorn  

Kafine Ber Ly 

Chhun Vannak 

11.13 SIGNIFICANT EVENT DURING THE FINANCIAL YEAR 

There is no significant event during the financial year. 

11.14 SIGNIFICANT EVENT SUBSEQUENT TO THE END OF THE FINANCIAL YEAR 

There is no significant event subsequent to the end of the financial year. 

11.15 AUDITORS 

The auditors, Messrs. Baker Tilly (Cambodia) Co., Ltd, have expressed their willingness to 

continue in office. 

11.16 DIRECTORS' RESPONSIBILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL 

STATEMENTS 

The directors of the Company are responsible for ascertaining that the financial statements of the 

Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 

2021, and its financial performance and its cash flows for the financial year then ended. In 

preparing these financial statements, the directors of the Company are required to: 

(i) adopt appropriate accounting policies in accordance with Cambodian International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities (“CIFRS for SMEs”), 

which are supported by reasonable and prudent judgements and estimates, and then apply 

them consistently; 

(ii) comply with the disclosure requirements of CIFRS for SMEs or, if there have been any 

departures from such standards, in the interest of fair presentation, ensure that these have 

been appropriately disclosed, explained and quantified in the financial statements; 

(iii) maintain adequate accounting records that enable the Company to prepare its financial 

statements in accordance to CIFRS for SMEs and an effective system of internal controls; 

(iv) prepare the financial statements on a going-concern basis unless it is inappropriate to 

assume that the Company will continue operations in the reasonable future; and 

effectively control and direct the Company and be involved in all material decisions affecting its 

operations and performance, and ascertain that such matters have been properly reflected in the 

financial statements. 

11.17 DIRECTORS' RESPONSIBILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL 

STATEMENTS (CONTINUED) 
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The directors confirm that the Company has complied with the above requirements in preparing 

its financial statements. 

 

12. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

I, KHA LENG, being the one of the directors of BORRIBO MICROFINANCE INSTITUTION 

PLC., do hereby state that in the opinion of the directors, the accompanying financial statements 

as set out on pages 5 to 34 are properly drawn up in accordance with the CIFRS for SMEs so as to 

give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2021 and of 

its financial performance and its cash flows for the financial year then ended. 

 

Signed on behalf of the Board of Directors, 
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❖ STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

AS AT 31 DECEMBER 2021 

 

 

ASSETS 

Note USD KHR’000 USD KHR’000 

Cash on hand 5 50,684 206,487 91,303 369,321 

Statutory deposit 6 92,547 377,036 92,523 374,256 

Deposits and placements      

with other banks 7 454,359 1,851,059 543,467 2,198,324 

Loans to customers 8 5,953,071 24,252,811 5,885,235 23,805,776 

Other receivables 9 103,561 421,908 102,649 415,215 

Property and equipment 10 58,320 237,596 60,153 243,319 

Deferred tax assets 11 59,898 244,024 9,920 40,126 

TOTAL ASSETS  6,772,440 27,590,921 6,785,250 27,446,337 

LIABILITIES AND EQUITY      

LIABILITIES      

Borrowings 12 3,238,375 13,193,140 3,542,213 14,328,252 

Other payables 13 158,537 645,880 97,109 392,807 

Current tax liabilities 39,645 161,514 68,797 278,284 

TOTAL LIABILITIES 3,436,557 14,000,534 3,708,119 14,999,343 

EQUITY ATTRIBUTABLE 
    

TO THE OWNERS OF THE 

COMPANY 

     

Share capital 14 1,800,000 7,200,000 1,800,000 7,200,000 

Regulatory reserves 15 - - 24,528 99,216 

Retained earnings  1,535,883 6,266,554 1,252,603 5,104,723 

Exchange differences 16   - 123,833  - 43,055  

TOTAL EQUITY    3,335,883 13,590,387  3,077,131 12,446,994  

TOTAL LIABILITIES AND   

EQUITY 6,772,440 27,590,921 6,785,250 27,446,337 
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❖ STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 

 
 

Note 
2021 2020 (Restated) 

 
USD KHR’000 USD KHR’000 

Interest income 17 919,490 3,740,102 989,797 4,035,402 

Interest expense 18 (212,761) (865,423) (253,602) (1,033,935) 

Net interest income   706,729 2,874,679 736,195 3,001,467 

Fee and commission income 

Fee and commission 

 484,335 132,951 542,041 

 

 119,072 484,335 132,951 542,041 

expense  (12,340) (50,194) (12,340) (50,310) 

Net fee and commission 

income 
 106,732 434,141 120,611 491,731 

Reversal/(Allowance) for 

impairment losses on loans 
8(a) 43,167 175,585 (65,255) (266,045) 

Net income after allowance 

for impairment losses 
 856,628 3,484,405 791,551 3,227,153 

Other income 19 67,517 274,631 72,528 295,697 

Employee benefits expense 

General and administrative 
20 (414,864) (1,687,494) (374,080) (1,525,124) 

expenses 21 (223,649) (909,711) (227,400) (927,110) 

Profit before tax  285,632 1,161,831 262,599 1,070,616 

Income tax expens 22 - - (79,796) (325,328) 

Profit for the financial year  285,632 1,161,831 182,803 745,288 

Other comprehensive      

(loss)/income:      

Items that may be classified 

subsequently to profit or loss: 
     

Foreign currency translation  (2,352) 80,778 - 43,055 

Total comprehensive income 

for the financialyear 
 283,280 1,242,609 182,803 788,343 
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❖ STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 

 

 
Share capital Regulatory 

reserves 

Retained  

earnings 

Exchange 

differences 

Total equity 

 
USD KHR’000 USD KHR’000 USD KHR’000 KHR’000 USD KHR’000 

At 1January 

2020 
1,800,000 7,200,000 24,528 99,216 1,069,800 4,359,435 - 2,894,328 11,658,651 

Total 

comprehensive 

income for the 

financial year 

         

Profit for the 

financial year 

Other 
comprehensive 

- - - -  

182,803 

 

745,288 

 

- 

 

182,803 

 

745,288 

income for the 

financial year 
- - - - - - 43,055 - 43,055 

Total 

comprehensive 

income 

- - - -  

182,803 

 

745,288 

 

43,055 

 

182,803 

 

788,343 

At 31 December 

2020/1 January 

2021 

1,800,000 7,200,000 24,528 99,216 1,252,603 5,104,723 43,055 3,077,131 12,446,994 

Total 

comprehensive 

profit for the 

financial year 

         

Profit for the 

financial year 
- - - - 285,632 1,161,831 - 285,632 1,161,831 

Other 

comprehensive 

(loss)/income 

for the financial 

year 

- - - - (2.352) - 80.778 (2.352) 80.778 

Total 

comprehensive 

profit 

- - - - 283,280 1,161,831 123,833 283,280 1,242,609 

Transaction 

with the owners 

of the Company 

         

Reversal of 

regulatory 

reserves 

- -  

(24,528) 

 

(99,216) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(24,528) 

 

(99,216) 

 - - (24,528) (99,216) - - - (24,528) (99,216) 

At 31 December 

2021 
1,800,000 7,200,000 - - 1,535,883 6,266,554 123,833 3,335,883 13,590,387 
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❖ STATEMENT OF CASH FLOWS 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 

 

 Note 2021 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

Cash flows from operating activities      

Profit before tax  285,632 1,161,831 262,599 1,070,616 

A adjustment for non-cash 

items: 
     

Depreciation of property and equipment 10 18,420 74,925 26,945 101,082 

(Reversal)/Allowance for 

impairment losses on loans 
8(a) (43,167) (175,585) 65,255 266,045 

Interest expense  212,761 865,423 253,602 1,025,820 

Operating profit before changes in working 

capital 
 473,646 1,926,594 608,401 2,463,563 

changes in working capital      

Loans to customer  (49,197) (200,113) 616,425 2,493,439 

other receivables  (935) (3,803) (98,345) (400,953) 

Other payables  61,575 250,461 53,191 215,158 

Net cash generated from 

operation 
 485,089 1,973,139 1,179,672 4,771,207 

Income tax paid  (79,131) (321,872) (103,160) (417,282) 

Net cash generated from 

operating activities 
 405,958 1,651,267 1,076,512 4,353,925 

Cash flows from investing activity      

Purchase of property and equipment, 

representing net cash used in investing 

activity 

10 (16,587) (67,469) (7,203) (29,136) 

Cash flows from financing activities      

Drawdown of borrowings  

Repayment of borrowings:  
12 100,000 406,758 - - 

- Principal portion 12 (403,838) (1,642,645) (994,904) (4,024,387) 

- interest portion 12 (212,908) (866,021) (253,657) (1,026,043 

Net cash used in financing 

activities 
 (516,746) (2,101,908) (1,248,561) (5,050,430) 

Net decrease in Cash and cash equivalents  (127,375) (518,110) (179,252) (725,641) 

Cash and cash equivalents 

at 1 January 
 634,770 2,567,645 814,022 3,317,140 

Foreign currency translation  (2,352) 8,011 - (23,854) 

Cash and cash equivalents 

at 31 December  505,043 2,057,546 634,770 2,567,645 
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Cash and cash equivalents comprise of the followings 

 
 

Note 
2021 2020  

USD KHR’000 USD KHR’000 

Cash on hand 5 50,684 206,487 91,303 369,321 

Deposits and placements with 

other banks 
7 454,359 1,851,059 543,467 2,198,324 

 
 

505,043 2,057,546 634,770 2,567,645 
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13. REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS  

13.1 Opinion  

We have audited the financial statements of Borribo Microfinance Institution Plc. (“the Company”), 

which comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, and the statement of 

comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of the Company 

for the financial year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of 

significant accounting policies, as set out on pages 5 to 34. 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial 

position of the Company as at 31 December 2021, and of its financial performance and its cash 

flows for the financial year then ended in accordance with the Cambodian International Financial 

Reporting Standards for Small and Medium- sized Entities (“CIFRS for SMEs”) and the guidelines 

issued by the National Bank of Cambodia. 

13.2 Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing 

(“CISAs”). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent 

of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code 

of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”), and the requirements of Kampuchea 

Institute of Certified Public Accountant and Auditors’ Code of Ethics for Certified Public 

Accountants and Auditors (“KICPAA Code”). We have fulfilled our other ethical responsibilities in 

accordance with the IESBA Code and ethical requirements of KICPAA Code. We believe that the 

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

13.3 Information Other than the Financial Statements and Auditors’ Report 

Thereon 

The directors of the Company are responsible for the other information. The other information 

comprises the Directors’ Report but does not include the financial statements of the Company and 

our auditors’ report thereon. 

Our opinion on the financial statements of the Company does not cover the Directors’ Report and 

we do not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements of the Company, our responsibility is to 

read the Directors’ Report and, in doing so, consider whether the Directors’ Report is materially 

inconsistent with the financial statements of the Company or our knowledge obtained in the audit, 

or otherwise appears to be materially misstated. 
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If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this 

Directors’ Report, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 

13.4 Responsibilities of the Directors for the Financial Statements  
The directors of the Company are responsible for the preparation of financial statements so as to 

give a true and fair view in accordance with the CIFRS for SMEs. The directors are also responsible 

for such internal controls as the directors determine are necessary to enable the preparation of 

financial statements of the Company that are free from material misstatement, whether due to fraud 

or error. 

In preparing the financial statements of the Company, the directors are responsible for assessing the 

Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going 

concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to 

liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 

The directors of the Company are responsible for overseeing the Company’s financial reporting 

process. 

13.5 Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements of the 

Company as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 

an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 

is not a guarantee that an audit conducted in accordance with CISAs will always detect a material 

misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material 

if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic 

decisions of users taken on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgement and maintain 

professional scepticism throughout the audit. We also: 

• identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements of the Company, 

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 

of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 

override of internal control. 

• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the Company’s internal control. 
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• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures by the directors. 

• conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going 

concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 

auditors’ report to the related disclosures in the financial statements of the Company or, if such 

disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit 

evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may 

cause the Company to cease to continue as a going concern. 

• evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements of the 

Company, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing 

of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 

that we identify during our audit. 

13.6 Other matter 

The financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2020 was 

audited by another firm of Certified Public Accountants, whose report dated 2 November 2021 

expressed an unqualified opinion on those statements. 
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14.BUSINESS MANAGEMENT ACTIVITIES,RESEARCH AND DEVELOPMENT 

14.1 Responsible growth 

In order to fulfill its mission of providing financial services to entrepreneurs and families at the 

grassroots level in developing socio-economic countries, Borribo Microfinance Institution Plc. 

Provides loans to clients in urban, urban and rural areas. Some that other credit operators do not 

reach. Through the robust internal management system of the Borribo Microfinance Institution is 

the basis for maintaining high quality loans. Training and capacity building of branch managers, 

credit officers and operations staff to ensure that they are full of the knowledge and skills 

necessary to perform their duties effectively. Careful review of pre-investment assessments 

ensures that clients who need a loan and are able to repay it adequately receive the loan they need. 

 

14.2 Product trends 

Many of the products of Borribo Microfinance Institution Plc. Are designed to meet the mission of 

providing financial services to clients. Although our mission remains the same, the needs of our 

clients have changed since the establishment of 2011. As our clients expand their businesses, 

increase their income, and increase their investments, we have developed many new products to 

suit the different needs of our clients. Personal loans are still a product and a strength of the 

institution. However, we have also expanded and developed personal loan products, employee 

loans to better meet the needs of customers. 

 

14.3 Advertising activities 

In order to meet the market demand, the Research, Development and Marketing Department 

regularly strengthen and expands the work procedures based on the necessary principles that are in 

line with the credit production line. Market demand and access to feedback from operators along 

with customers are key The key to unlocking the obstruction of the organization's operations.  The 

sensitive point of the market is that the establishment focuses on a number of activities such as: 

4P, 6C and 5R. 4P includes: prices, promotions, products, and locations based on the principles of 

the credit foundation. 6C refers to the character, repayment ability, working capital, conditions, 

collateral and repayment history. 5R Right People, Right Business, Right Time, Right Amount 

and Right Place) is a joint plan that must be implemented before releasing the product to the 

customer before use. In general, the above arguments are required based on the principles of the 

dissemination procedure: 

1. KYC ( Know Your Customers). 
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2. Select the location ot the school,ministry state institution. etc... 

3. Continue to encourage old customers by providing souvenirs for introducing new customers to `

 5 new institutions. 

 

14.4 Market Risk 

Market risk is the risk that the market value or future cash flows of an instrument will fluctuate 

due to changes in market prices. Market risk arises from the openness of interest rates, currencies 

and capital products that are subject to specific market movements, as well as fluctuations in 

market rates or prices, such as interest rates, credit margins, foreign exchange rates and capital 

values. This risk generally covers assets and liabilities. The bank or microfinance also determines 

the scope of market risk in this way. 

Largest type of market risk  

 

➢ Interest rate risk is the fluctuation of interest rates caused by central bank announcements 

related to monetary policy changes. 

➢ Currency risk is the risk that the value of a currency will fluctuate with respect to another 

currency. 
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15. HUMAN RESOURCE 

15.1 Training and Development 

Borribo Microfinance PLC always provide to the staff on training and their capacity develpment 

since the operation started until the present. All new employees are trained with the care and 

precision before starting to work in their respective positions to ensure high efficiency. For current 

employees, the institution continues focusing on increasing their knowledge and skills through 

workshops and internal training to develop their ability to work effectively. In addition, the 

institution pays great attention to the development of staff capacity by dispatching employees to 

attend seminars and other training courses so that they can gain new experiences and better 

knowledge. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

15.1.1 Internal Training 

Borribo Microfinance PLC always build capacity of staffs to make them have a lot of 

Knowledge and Skills. No matter what the situation, Such as covid problem the institution 

always prepare and training course every month for the staff by virtual. 
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15.1.2  External training 

External training is an important factor for employees to develop communication skills and 

explore things they lack. The Institution always pays attention to every staff and dispatches 

them to participate in many seminars and training courses in some institutions and 

organizations for more experiences and knowledge, to develop their abilities, and to share 

with other employees for mutually sustainable growth. 

 

Activity Staff attending the course Direct  and  Online class Such as : 

- Effective human resource management. 

- Property Valuation. 

- Employee Performance Management. 
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Traning face-to-face 

Training on :(HRM for frontline Manager) 

Traning face-to-face 

Training on :(Property Valuation) 
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Traning online 

Training on : (Employee Performance Management) 
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16. ABOUT BORRIBO CUSTOMERS  

Providing a wide range of lending services by Borribo Microfinance Institution Plc. It is an important 

point that Borribo adopts and implements to meet the needs of clients in the capital and related provinces, 

regardless of color or position. The institution will also expect that the size of the loan provided by the 

institution is targeted by the client, which improves his living standard. At the same time, the institution 

also has many credit products that can supply to the needs of customers with transparency of financial 

services to help customers decide to use a type of credit services appropriately. The types of products that 

the Company launches in the market include: Solidarity Loan, Micro Loan, Personal Loan, Personal 

Loan, Personal Loan, Staff Loan. 

 

Mr. Pin Sengly and Mrs. Sean Sreyneang  

Mr.Pin Sengly and Mrs. Sean Sreyneang  

currently live and Owner Dental Clinic. His 

business location at Risey Village,Stoeng 

Meanchey Commune,Meanchey District, 

Phnom Penh. 

 They started this business more than 3 years, 

He built this business with knowledge, skills 

and professionalism, his customer service 

ethic has been widely trusted in his treatment, 

enabling his business. many people, making 

his business run well, grow every day. He 

and his wife 

 have plan to expansion Business, Mr.Pin 

Sengly and his wife using a medium credit 

service, he and his wife have doubled their livelihood and business, and their income level has been 

increased every day. 

They are very happy to use loans of Borribo MFI because these loans make his business stronger and 

more profit to improve the family life to this day. 

 

 

 

Business : Pin Sengly and Sean Sreyneang   

Address ៖ Risey Village, Stoeng meanchey Commune, Mean Chey 

District, Phnom Penh 
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Mr. Chea Kakada 

 Mr. Chea Kakada  Current address: 

Prey Ko Village, Lumhach Commune, 

Ang Snoul District, Kandal Province.  He 

owner a motorcycle and mobile phone 

shop. He started this business more than 4 

years ago, Starting from good service, 

make customers trust, and his business 

career is starting to grow every day. 

 He also wants to expand his 

business by importing new smartphones 

and popular motorcycles to complete the 

service to customers needs. 

Mr. Chea Kakada is a client of Boribo 

Microfinance Institution from 2017 to 

present. He Said that: Borribo 

Microfinance Institution Plc  made him 

very confident, He really appreciates and supports  the service, the virtues and ethics of the staff and he 

continues to use the services of the institution. 

 

17. EVENTS IN 2021 

17.1 Prolongation of the crisis   Covid 19 for Cambodia  

For the Government of Cambodia must to lock down Geography of Phnom Penh capital  and 

Takao is the city of Kandal province.  So the that for the lockdown was short time between April 

and May in 2021. The government set the area as red yellow and light yellow. That time the 

government ruled to all people must be keep themselves in their house. Because protected the life 

from Covid 19. Excepted for the people who work for government health worker, Carrier of 

product as foods, and Journalists. After the government of Cambodia on 28 July 2021 Decide to 

temporarily block passengers from Thailand through the land border and suspend travel for 8 

provinces. After researched and saw Delta Virus Infected in the communities. That 8 provinces 

Such as Battambong, Banteay Meanchey, Oddor Meanchey, Koh Kong, Pailin, Siem Reap, Preah 

Vihear and Pursat province.  

Business : Motorcycle and mobile phone shop 
Address : Prey Ko Village, Lumhach Commune, Ang Snoul 

District, Kandal Province 
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17.2 About the vaccination process  

On 10 February was the first time of the vaccination process to protected for Covid 19 in 

 Cambodia With a total population of about 16 million. Priorities include:  Army, health worker, 

 Journalist, Frontline civil servants, Cambodian Mine Action Center (CMAC) Officials, Local 

 authorities, Factories worker, Garbage collection staff, students who went to study another 

 country, Sports Team, Sports Officer Coach, Member of the National Assembly, Senates, 

 Bodyguard, Civil Aviation Related Workers, Officer of General Department of Customs And 

 Cambodian Excise. General Department of Taxation and so on After get vaccinated for first, the 

 Government started to get vaccinated for children and adolescents for 12 to17 years old. On 01 

 August 2021 and children have got 6 to 12 years old on 17 September 2021. 

 

Overall of Vaccination rates  of Covid-19 in Cambodia as of November 25, 2021  

➢ the people between 18 years old have 100,80% if we Compared to the target population of 10 

million Children 

➢ Youth between 12 to 18 years have 98,65% if we Compared to the target population of 

1,827,348 persons  

➢ Children 06 years  to 12 years old have 104,25% if we Compared to the target population of 

1,897,382 persons  

➢ Children 05 years old have 85,12% if we Compared to the target population of 304,317 

persons  

➢ this Vaccination results relative to population 16 million have 88,25%. 

Of the 16 million people vaccinated  we have 68 employees of Borribo Microfinance Institution 

too. Management of our Borribo Microfinance Institution to Take care our employees and 

cooperation with the Royal Government to Prevent Covid 19. 

17.3  Vaccines, Perchuse  and aids(Help) 

• Chinese vaccine: First country to provide covid-19 vaccine assistance February 2021. As of 

May 10, 2018, the purpose and help to facilitate the protection against covid virus to the 

36,800,000 dose Of which, Cambodia received 8,300,000 doses of vaccinated aid. 

• England Vaccines: Vaccine specific as Oxford AstraZeneca total 415,000 doses that 

Cambodia received at afternoon on 05 august 2021.  

• Japanese vaccine: Astrazeneca vaccine, made in Japan 1 million doses with the assistance of 

the Japanese government, will arrive in Cambodia on Friday, July 23. At the same time, the 
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Government of Japan has provided about 227 million US dollars in loans to support the 

Cambodian people affected by Covid-19 and to strengthen of  the health system. 

• US Vaccine: The United States provides over one million doses of Johnson vaccine, a single-

dose vaccine that arrived in Cambodia on July 30. 

About the Cambodian economy in 2021continues to be attacked by the Covid-19 crisis! 
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Location of Borribo Microfinance Institution 

Borribo Microfinance Plc. has four offices and one head office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Office 

Address: Building 19, Street 371, Tnot Chrum Village, Sangkat Boeung Tumpun, 

Khan Meanchey, Phnom Penh 

Tel: 023 222 776/023 222 119/023 222 090 
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Takhmao Branch 

Address: # 23, St. W-21Sangkat 

Takhmao,   Takhmao City, Kandal 

Province 

Telephone: 087 81 82 67 

 

 

 

 

        

 
 

 

      

     Ang Snoul District Branch 

     Address: # 04, National Road 04 

     Troyeung village, Peuk commune, Ang   

      Snoul district, Kandal province. 

     Telephone: 087 81 82 11 
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Kien Svay District Branch 

Address: # A-49, Street 01 

ThomVillage, Kien Svay District, 

Kandal Province. 

Telephone: 087 81 82 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Penh Branch 
Address: # 37, Street 108 

Sangkat Wat Phnom, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh 

Telephone: 087 81 82 30 
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Collaborative partners 
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