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ទសើឝនវិស័យ 

  បបសកកមម 

ផ្តល់េេវាហិរញ្ដវត្ថុដល់ររជាពលរដឌរររ់រូរ 
ែដលពិបាកទទួលបានេេវាហិរញ្ដវត្ថុពី 
ររឹឹះស្ថានហិរញ្ដវត្ថុ ជាពិេេេេដើម្បីរេ ក្ើន 
ជីវភាពកនុ្ការរេ់េៅររេ់ពួកេរេោយ 

កាន់ែត្ររេេើរេ ើ្

ជួយររជាពលរដឌរររ់ៗរូរឲ្យមាន

លំេៅដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន និ្េដើម្បីេ វ្ើឲ្យជីវិត្

កាន់ែត្ររេេើរ



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

2 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 
ស្ថវតារបសប់របិូរណ៍ 
 

ររឹឹះស្ថានររិរូរណ៍ ភីអិលេុី ជាររឹឹះស្ថានឯកជនេុទធស្ថ្ែដលទទួលបានោជាារ័ណណ ពី្នាគារជាតិ្ៃន  កមពុជា 
េៅៃងងទី៣០ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ២០១១ ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី (Borribo Microfinance Institution 
PLC) ជាររឹឹះស្ថានែដលមានេមត្ថភាពេពញេលញ និ្ រររ់រគាន់កនុ្ការផ្តល់េេវាហិរញ្ដវត្ថុេៅដល់អតិ្ងិជន 

ររេ់ខ្លួន។ កនុ្ឆ្នំ ២០១៥ ររឹឹះស្ថានបានដ្ឋក់េោយដំេណើរជាផ្លូវការនូវស្ថខាដំរូ្េរ ចំនួនពីរររេ់ខ្លួន រឺ  

សាៀរកុងតាប្មើ ែដលបានរេ ក្ើត្េ ើ្េៅ ៃងងទី០២ ែខ្េមស្ថ ឆ្នំ២០១៥  ែដលមានោេយដ្ឋាន ផ្ទឹះេលខ្ 

១៣៣េរ ផ្លូវជាតិ្េលខ្ ០២ េង្កាត់្តាេៀៅ រកុ្តាេៀៅ េខ្ត្ត កណ្តាល និ្មួយកែនល្េទៀត្ រឺ  សាៀរសុក 

អងគសនួល ែដលមាន ោេយដ្ឋាន ផ្ទឹះេលខ្ ០៤ ផ្លូវជាតិ្ េលខ្០៤ ភូមិ  រត្យឹ្ ឃុំេពើក រេុកអ គ្េនួល 
េខ្ត្តកណ្តាល។ កនុ្ឆ្នំ២០១៥ដែដល ររឹឹះស្ថានក៏បានេរើកេេមាោ្ជាផ្លូវការនូវស្ថខាងមីមួយេទៀត្ រឺ សាៀ 

រសុកបកៀនសាវើយ ែដលរេ ក្ើត្េ ើ្េៅៃងងទី០៧ ែខ្តុ្លា ឆ្នំ២០១៥ ែដលមានោេយដ្ឋាន ផ្ទឹះេលខ្  ៣៩៥ 
ផ្លូវជាតិ្េលខ្០១ ភូមិររីរ ឃុំរ រីរ រេុកេកៀនស្ថះយ េខ្ត្តកណ្តាល។ រនាារ់ មកកនុ្ឆ្នំ ២០១៦ ររឹឹះស្ថាន 

បានរេ ក្ើត្ស្ថខាងមីមួយកែនល្េទៀត្េថិត្េៅ ផ្ទឹះេលខ្ ១៩ ផ្លូវេលខ្៣៧១ ភូមិេតានត្រជំុ េង្កាត់្រឹ្ទំពុន 
ខ្ណឌមានជ័យ រាជធានីភនំេពញែដលជា  ឿរិយាល័យកណ្តើលថម ី។ េហើយម្យ៊្វិញេទៀត្េៅៃងងទី១៣ ែខ្កញ្ញើ 
ឆ្នំ២០១៧ ររឹឹះស្ថានេយើ្បានរេ ក្ើត្ររព័នទ Call Center ឬ Hotline និ្ផ្ឋល់មន្រនឋីទំនាក់ទំន្េរមារ់គាំរទ 

ដល់កិចចការគាំពារអតិ្ងិជន េដើម្បីេរមួល ដល់ការេ ល្ើយត្ររណដឹ្ និ្េំណួរររេ់អតិ្ងិជន  ក៏ដូចជាការ 
េដ្ឋឹះរស្ថយរណដឹ្ជូនអតិ្ងិជនឲ្យបានទាន់េពលេវលានិ្ររករេដ្ឋយត្មាំភាព ែដលមានេលខ្ទូរេ័ពទទំនាក់ 
ទំន្េលខ្៖ ០៨៧ ២៩៦ ៧៧៧ / ០៨៧ ៤៧៨ ៧៧៧ 
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ចាំណាប់អារមមណ៍របសរ់បធានររុមរបឹរាភិបាល 
ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី េៅែត្េដើរតួ្យ៊្េកមមេៅកនុ្  

វិេ័យហិរញ្ដវត្ថ ុ េៅរពឹះរាជាណ្តចរកកមពុជា តាមរយៈការពរ្ីកតំ្រន់ររតិ្រត្តិការ
ររេ់ខ្លួនេោយេៅដល់េកៀកនឹ្ររជាពលរដឌែដលមានត្រមូវការរបាក់កមចី េដើម្បី  
រេ ក្ើត្មុខ្រររងមី ក៏ដូចជាពរ្ីកោជីកមមែដលមានរស្ថរ់ររេ់ពួកេរផ្្ែដរ។ 
រចចុរ្បននវិេ័យហិរញ្ដវត្ថុេៅកមពុជាមានការរីកចំេរីនរួរេោយកត់្េមាាល់ ែដលេ វ្ើឲ្យ 
ចំណូលររេ់ររជាពលរដឌមានការេកើនេ ើ្ េហើយែងមទាំ្េេដឌកិចចររួស្ថរក៏ 
មានការេកើនេ ើ្ដូេ្នឹះែដរ។ រែនថមេលើេនឹះេៅេទៀត្ វិេ័យហិរញ្ដវត្ថុែងម ទាំ្ 
បានចូលរួមចំែណកជាមួយវិេ័យដៃទេទៀត្ កនុ្ការរុញរ្នរពឹះរាជាណ្តចរក 
កមពុជា េេរមចបាននូវេគាលេៅ អភិវឌ្ឍ េហេវត្្សរពមទាំ្ែកែរររពឹះរាជាណ្ត 

ចរកកមពុជា ជាររេទេែដលមានចំនូលទារកំរិត្ខ្ពេ់ឲ្យេៅជាររេទេែដលមានចំណូលម្្យមកំរិត្ទារវិញ។ 
រែនថមេលើេនឹះេទៀត្ររឹឹះស្ថានបានរេ ក្ើត្នូវយុទធស្ថន្រេតមួយចំនួន េដើម្បីផ្តល់ជូននូវេេវាឥណទានេំរូរែររ 
ជាមួយនឹ្អរតា ការរបាក់េមរម្យផ្តល់ជូនអតិ្ងិជនររេ់ខ្លួនែដលជួយេោយពួកេរទទួលផ្លចំេណញពីការ 
េររើរបាេ់េេវា និ្ផ្លិត្ផ្លររេ់ររឹឹះស្ថាន។ មួយវិញេទៀត្ការគាំពារអតិ្ងិជនក៏ជាទិេេៅមួយររេ់ 
ររឹឹះស្ថានផ្្ែដរ េដ្ឋយរុរគលិកែដលបានេរជើេេរីេចូលរំេរីការង្ករជាមួយររឹឹះស្ថានររករេដ្ឋយចំេណឹះដឹ្ 
េស្ថៅឹះរត្្់ រកមេីល្ម៌ និ្រុណ្ម៌ េដើម្បីរំេរីេេវាកមម  ជូនអតិ្ងិជនររករេដ្ឋយការទទួលខុ្េរតូ្វខ្ពេ់ 
ែដលជាកតាាេ វ្ើេោយររឹឹះស្ថានមានការរីកចំេរីនជារនតរនាារ់ រពមទាំ្ទរ់ស្ថាត់្នូវហានិភ័យមួយចំនួនែដល  
បានជួរររទឹះេៅកនុ្វិេ័យមួយេនឹះកនល្មក។ 

ការរីកចំេរីនររេ់ររឹឹះស្ថានកនល្មក រឺេដ្ឋយស្ថរមានការចូលរួមពីេំណ្តក់ភារទុនិក ោជាា្រពាក់ព័នធ 
អនករររ់ររ្ អតិ្ងិជន ៃដរូេហការ រពមទាំ្រុរគលិករររ់ជាន់ថ្ននក់ែដល បានរួមេហការយ៊្មុត្មាំកនុ្ការ 
រុញរ្នេោយររឹឹះស្ថានេេរមចតាមទិេេៅែដលបានេរគា្ទុក។ 

ជាចុ្េរកាយនា្ខ្ញុំ េូមែងល្អំណររុណយ៊្រជាលេរៅ និ្េូមជូនពរដល់អតិ្ងិជន ស្ថធារណជន 
និ្ថ្ននក់រររ់ររ្ រពមទាំ្ រុរគលិកទាំ្អេ់ ជួរររទឹះែត្េេចកតីេុខ្ និ្ទទួលបានេជារជ័យ រររ់ភារៈកិចច 
ការង្ករទាំ្អេ់កនុ្ឆ្នំ ២០១៩ ខា្មុខ្េនឹះ។ 

  បោកជំទាវ  ៀ បឡង 
របធានរកុមរបឹកើាភិបាល    

   

ប្រធានប្រុមប្ររឹាភិបាល 
លោរជំទាវ ខា លេង 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

4 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

ចាំណាប់អារមមណ៍របសន់ាយររ្ប់រ្ងទូទៅ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 មិនរតឹ្មែត្មានការេកើនេ ើ្នូវផ្លរ័រត្ឥណទាន និ្របាក់ចំេណញេុទធរ ុេណ្តណឹះេទ ររឹឹះស្ថានមីរកូ 

ហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុីមានអតិ្ងិជនេររើរបាេ់ឥណទានេកើនេ ើ្ររមាណជា១៥% េរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ 
២០១៧ េដ្ឋយមានអតិ្ងិជនេររើរបាេ់ឥណទានររមាណ ១.៩០៧នាក់ កនុ្ឆ្នំ ២០១៧ េកើនរហូត្ដល់ 
២.២០០នាក់ កនុ្ឆ្នំ២០១៨។ ចំែណកឥណទានមិនដំេណើរការមានរតឹ្មែត្០.៥១% មានការេកើនេ ើ្ចំនួន 
០.០១% េរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ ២០១៧។ 

កតាាែដលេ វ្ើឲ្យររិរូរណ៍ េំេរចបាននូវេជារជ័យកនល្មក  រឺោរេ័យេដ្ឋយយុទធស្ថន្រេតរតឹ្មរតូ្វររេ់ 
រកុមររឹក្ាភិបាល រណៈរររ់ររ្ និ្រុរគលិករំេរីការង្ករទាំ្អេ់ខិ្ត្ខំ្រំេរីការង្ករេដ្ឋយភាពទទួលខុ្េរតូ្វ 
ខ្ពេ់ និ្ភាពស្ថមរគីគានជា ល្ុ្មួយេ វ្ើឲ្យ ររឹឹះស្ថានេេរមចបាននូវទិេេៅររេ់ខ្លួនទាំ្មូល។ 

ជាងមីមត្េទៀត្ ខ្ញុំេូមែងល្អំណររុណយ៊្រជាលេរៅចំេពាឹះការរនតគាំរទពីេំណ្តក់អនកវិនិេយរ និ្  
អតិ្ងិជនទាំ្អេ់ែដលែត្្ែត្គាំរទដល់ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី។ ជាពិេេេជា្េនឹះេៅ  
េទៀត្ក៏េូមែងល្អំណររុណផ្្ែដរ ចំេពាឹះ្នាគារជាតិ្ៃនកមពុជា និ្ោជាា្រ ែដលពាក់ព័នធទាំ្អេ់ែដលបាន
ជួយែណនានិំ្ផ្តល់ដំរូនាៅន រពមទាំ្ ជួយែកត្រមូវរាល់ចំណុចខ្វឹះខាត្ររេ់ររឹឹះស្ថានេយើ្ខ្ញុំកនល្មក។ 

ជាចុ្េរកាយ ខ្ញុំមានេ្្ឃឹមយ៊្មុត្មាំថ្នតាមរយៈការខិ្ត្ខំ្ររឹ្ែររ្ និ្ ការេរតជាាចិត្តរំេពញការង្ករ 
ររេ់រុរគលិកេយើ្ខ្ញុំនឹ្េ វ្ើេោយររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី ជាររឹឹះស្ថានែដលឈានមុខ្មួយ  
កនុ្ចំេណ្តមររឹឹះស្ថានែដលឈានមុខ្ទាំ្អេ់េៅកមពុជា ។ 

                            បោយឿររាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្្ញំ 
 

អ ុក តូរានី 
   នាយកររប់ររងទូបៅ 

លោរ អ ៊ុរ តរូាន ី
នាយរប្របប់្រងទលូៅ 

តា្នាមខ្ញុំបាទជានាយករររ់ររ្ទូេៅៃន ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ 
ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី  េូមរង្កៈញពីរបាយការណរ៍រ្ំឆ្នំ២០១៨ កនល្ 
មកជូនដល់េលាក/េលាករេី និ្ស្ថធារណជនរជារជាព័ត៌្មានដូចត្ 
េៅ។ កនុ្ឆ្នំ២០១៨ ផ្លរ័រត្ឥណទានររេ់ររឹឹះស្ថានបានេកើនេ ើ្ 
ររមាណ២៧% រឺេកើនេ ើ្ពី ៤.៣៦៧.២៥៣ដុលាំរោេមរិក។ កនុ្ឆ្នំ 
២០១៧ េកើនដល់ ៥.៥៥៥.៧៧៧ ដុលាំរោេមរិកកនុ្ឆ្នំ២០១៨។ 
ររឹឹះស្ថានទទួលបានរបាក់ចំេណញេុទធចំនួន ៣០៦.១៤៣ដុលាំរ 
ោេមរិក ែដលេកើនេ ើ្ររមាណ៤២% េរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ២០១៧ ែដល 
មានរបាក់ចំេណញេុទធរតឹ្មែត្ ២១៤.៩៦៦ដុលាំរោេមរិក។  



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ|ី រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន 5 

 

 

ការពរងីរត្ាំបន់របត្ិបត្តិការ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រចចុរ្បននររឹឹះស្ថានមានការិយល័យចំនួន៥(របាំ)ទីតាំ្ែដលកំពុ្ររតិ្រត្តិការរំេរីអតិ្ងិជន ែដលកនុ្េនាឹះេៅ 
រាជធានីភនំេពញមានចំនួនពីរស្ថខា រឺស្ថខាការិយល័យកណ្តាល និ្ស្ថខាខ្ណឌដូនេពញ និ្េៅេខ្ត្ត  
កណ្តាល មានចំនួន រីស្ថខា ដូចជា ស្ថខារកុ្តាេៀៅ ស្ថខារេុកអ គ្េនួល និ្ស្ថខារេុកេកៀ នស្ថះយ។ 
េលើេពីេនឹះេៅេទៀត្ ររឹឹះស្ថានក៏មានរេរមា្ពរ្ីកស្ថខាមួយចំនួនរែនថមេទៀត្េដើម្បីេរមួលដល់អតិ្ងិជន  
ែដលរេ់េៅកនុ្េខ្ត្តកំព្់េពឺ េខ្ត្តតាែកវ េខ្ត្តៃរពែវ្ េខ្ត្តកំព្់្ម េខ្ត្តត្្បូ្ឃមុំ និ្េខ្ត្តកំព្់ឆ្នំ្ជាេដើម។ 

 

 

 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

6 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

ភា្ទុនិរ 

ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី មានភារទុនិកចំនួនរីរូរេៅដែដលរឺ៖  

 

ប មើោះភារទុនិក ចំនួនភារហ ុន ចំនួន(ដុោលើរ) 
េលាករេី ខា េ ្  ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 
េលាករេី  េ៊ន កាហវីន ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 
េលាករេី េរ ល ី  ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 
េរុរ ១០០.០០% ១.៨០០.០០០ 

 

600.000$

600.000$

600.000$

ភាគទុនិក
ខា ឡេង  33% ស៊ន   កាហ្វីន 33% ឡេ លី   33%



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី | រ្ឺឹះស្ថា នឯរជន 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

8 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

ផលតិ្ផល និងទសវារមម 
ឥណទានខ្នន ត្ធាំ 

ឥណទានខានត្្ំ រឺជាររេភទរបាក់កមចីេរមារ់ផ្តល់ជូនអតិ្ងិជនែដលោចយ កេៅេររើរបាេត់ាមតំ្រូវការ្ំបាច់ 
ររេ់ខ្លួនបានដូចជាពរ្ីកោជីវកមមជាេដើម។ល។េហើយអតិ្ងិជនោចខ្ចីរបាក់ ពីររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថរុរិរូរណ៍ 
ភីអិលេុី បាន្រ់ពីរចំនួន្ំជា្  ១០.០០០ដុលាំរ ដល់ ៥០.០០០ដុលាំរ ជាមួយនឹ្អរតាការរបាក់ទារ  
េមរម្យ និ្ រយៈេពលកមចី្ រ់ពី០៦ែខ្ ដល់៦០ែខ្ និ្មានការេ្រត្លរ់មានេរចើនរេរៀរែដលោចេ វ្ើការ 

េរជើេេរីេបាន េហើយឯកស្ថរត្រមូវរតូ្វមានអត្តេញ្ញើណ 

រ័ណណ េេៀវេៅស្ថនក់េៅ /ររួស្ថរ ឬ  ឯកស្ថរេផ្្ស្េទៀត្ 

ែដលមានេុពលភាពេររើរបាេ់ (ងត្ចមល្) ត្រមូវឲ្យមាន
រទព្យដ្ឋក់ធានាត្មកល់ទុកេៅររឹឹះស្ថាន និ្ត្រមូវឲ្យមានអនក  

រួមខ្ចី ឬអនកធានា ។ 

 

 

 

ឥណទានខ្នន ត្មធយម 

ឥណទានខានត្ម្្យម រឺជាររេភទរបាក់ កមចី េរមារ់ផ្តល់ជូនអតិ្ងិជន ែដលមានរំណ្ ច្់ពរ្ីកោជីវកមម 
ទិញេមាោរៈេផ្្ស្ៗេរមារ់េររើរបាេ ់កនុ្ោជីវកមមររេ់ខ្លូន ។ អតិ្ងិជនោចខ្ចីរបាក់ពី ររឹឹះស្ថាន មីរកូហិរញ្ដវត្ថុ 
ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី បានចំនួន្ំជា្  ២.៥០០ដុលាំរ ដល ់ ១០.០០០ដុលាំរ ជាមួយនឹ្អរតាការរបាក់ 

ទារេមរម្យ និ្រយៈេពលកមចី្រ់ពី ០៦ែខ្ ដល ់៦០ែខ្ និ្មានការេ្រត្លរ់មានេរចើនរេរៀរែដលោច 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ វ្ើការេរជើេេរីេបាន េហើយឯកស្ថរត្រមូវរតូ្វមាន 

អត្តេញ្ញើណរ័ណណ េេៀវេៅស្ថនក់េៅ /ររួស្ថរ ឬ 
ឯកស្ថរេផ្្ស្េទៀត្ែដលមានេុពលភាពេររើរបាេ់ 
(ងត្ចមល្) ត្រមូវឲ្យមានរទព្យដ្ឋក់ធានាត្មកល់ទុក 
េៅររឹឹះស្ថាន និ្ត្រមូវឲ្យមានអនករួមខ្ចីឬអនកធានា។ 

 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  9 

 

 

ឥណទានខ្នន ត្ត្ូច 

ឥណទានខានត្តូ្ចរំផុ្ត្ រឺជាររេភទរបាក់កមចីេរមារ់ផ្តល់ជូនអតិ្ងិជនែដលមានរំណ្ច្់ទិញេមាោរៈេផ្្ស្ៗ  
េរមារ់េររើរបាេ់ររេ់ខ្លួន ។ អតិ្ងិជនោចខ្ចីរបាក់ពីររឹឹះស្ថានមី រកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី បានចំនួន  

្រ់ពី ១០០ដុលាំរ ដល់ ២.៥០០ ដុលាំរ ជាមួយអរតាការ  
របាក់ទារេមរម្យ និ្ រយៈេពលកមចី្រ់ពី ០៦ែខ្ ដល់២៤ែខ្ 
ការេ្រត្លរ់មានេរចើនរេរៀរោច េ វ្ើការេរជើេេរីេបាន និ្ 
ត្រមូវេោយមានរទព្យរញ្ញចំមកត្មកល់ទុកេៅកនុ្ ររឹឹះស្ថានដូច 
គាននឹ្ឥណទានខានត្ម្្យមែដរ។ េហើយឯកស្ថរត្រមូវរតូ្វមាន 
អត្តេញ្ញើណរ័ណណេេៀវេៅស្ថនក់េៅ/ររួស្ថរ ឬ  ឯកស្ថរេផ្្ស្
េទៀត្ ែដលមានេុពលភាពេររើរបាេ់(ងត្ចមល្) ត្រមូវឲ្យមាន 

រទព្យដ្ឋក់ធានាត្មកល់ទុកេៅររឹឹះស្ថាន និ្ត្រមូវឲ្យមានអនករួមខ្ចី ឬអនក ធានា ។ 

 

ឥណទានទរបើរបាសផ់្ទា លខ់្លួន 

អតិ្ងិជនោចេររើរបាេ់ឥណទានររេភទេនឹះ កនុ្េគាលរំណ្រេ ក្ើត្ោជីវកមម  ពរ្ីកោជីវកមមខានត្តូ្ច និ្េររើ 
របាេ់ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាជួេជុលផ្ទឹះ ទិញរតី្ចរកយនយនត កុំព្យូទ័រ ទូរេពទៃដ និ្េមាោរៈេររើរបាេ់េផ្្ស្ៗេទៀត្ 
េៅតាមត្រមូវការផ្ទាល់ ។ អតិ្ងិជនោចខ្ចីរបាក់បានចំនួន ្រ់ពី ១០០ដុលាំរ ដល់ ២.៥០០ដុលាំរ រយៈេពល  
កមចី្រ់ពី ០៦ែខ្ ដល់ ២៤ែខ្ េដ្ឋយមានការររថ្នរ់រតាដឹ្ឮពីេមធាវី ។ ឯកស្ថរត្រមូវ  មានដូចជា 
អត្តេញ្ញើណរ័ណណ េេៀវេៅស្ថនក់េៅ/ររួស្ថរ ឬឯកស្ថរេផ្្ស្េទៀត្ ែដលមានេុពលភាពេររើរបាេ់ 
(ងត្ចមល្) និ្ត្រមូវឲ្យមាន រ័ណណេមាាល់យនយនត ត្មគល់ទុកេៅររឹឹះស្ថាន ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

10 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

ឥណទានររុមស្ថម្គ ី

ឥណទានរកុមស្ថមរគី រឺជាររេភទរបាក់កមចី 
ែដលផ្តល់ជូនអតិ្ងិជនកនុ្ េគាលរំណ្េររើ 
របាេផ់្ទាល់ខ្លួន។ អតិ្ងិជនោចខ្ចីរបាក់បាន 
ចំនួន្រ់ ១០០ដុលាំរ ដល់ ២.០០០ដុលាំរ  និ្ 
រយៈេពលកមចី្រ់ពី ០៦ែខ្ ដល់ ១២ែខ្ ែដល 
ត្រមូវេោយអតិ្ងិជនខ្ចីរបាក់ ្រ់ពីពីរររួស្ថរ 
េ ើ្េៅ ។ 

 

ឥណទានមន្រនតីរាជការ 

ឥណទានេរមារ់មន្រនតីរាជការ រឺជាររេភទរបាក់កមចីខានត្តូ្ច ែដលររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី  
ផ្តល់ជូនអតិ្ងិជនែដលររករការង្ករកនុ្រករខ្ណឌរដឌ រឺេដើម្បីជួយេរមួលដល់ជីវភាព រេ់េៅររ្ំៃងងររេ់ 
ពួកគាត់្ឲ្យកាន់ែត្ររេេើេ ើ្។ អតិ្ងិជនោចខ្ចីបាន្រ់ពី ១០០ដុលាំរ ដល់ ២.៥០០ដុលាំរ និ្រយៈេពល 
កមចី្រ់ពី ០៦ែខ្ ដល់ ២៤ែខ្ ។ 

 

 

 

 

 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  11 

 

 

 

ឥណទានបុ្គលរិ 

ឥណទានរុរគលិក រឺររេភទរបាក់កមចីែដលផ្តល់ 
ជូនរុរគលិកកនុ្េគាលរំណ្ យកេៅេររើរបាេ់
ផ្ទាល់ខ្លួន េហើយរុរគលិកទាំ្អេ់ររេ់ររឹឹះស្ថាន 
រតូ្វបាន ល្្កាត់្ដំណ្តក់កាលស្ថកល្ប្ការង្ករ 
េដើម្បីកាំយជារុរគលិកេពញេិទធិេទើរស្ថារ័នផ្តល់ 
ឥណទានជូនតាមទំហំទឹករបាក់ ែដលរតូ្វបាន
កំណត់្េៅកនុ្េគាលការណ៍ររេ់ររឹឹះស្ថាន។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

12 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 
លទធផលរបត្ិបត្តិការ 
 

កនុ្ឆ្នំ ២០១៨ ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុ ីបានេ វ្ើការផ្ឋល់ឥណទានជូនអតិ្ងិជនររេ់
ខ្លួនេរុរទឹករបាក់រហូត្ដល់ ៥.៥៥៥.៧៧៧ ដុលាំរោេមរិក ែដលបានេកើនេ ើ្ររមាណជា ២៧% េរើេ្ៀរ 
នឹ្ឆ្នំ២០១៧ កនល្មក។ េដ្ឋយេៅកនុ្ឆ្នំ ២០១៧ ទំហំឥណទានមានរតឹ្មែត្ ៤.៣៦៧.២៥៣ ដុលាំរ
ោេមរិករ ុេណ្តណឹះ។ កតាាែដលេ វ្ើឲ្យេកើនេ ើ្នូវទំហំឥណទាន រឺេដ្ឋយស្ថរការរេ ក្ើត្ផ្លិត្ផ្លេរចើនររេភទ  
េដើម្បីរំេពញត្រមូវការររេ់អតិ្ងិជន។ ទនទឹមនឹ្ការេកើនេ ើ្នូវទំហំឥណទាន ររឹឹះស្ថានក៏េេរមចបាននូវការ 
េកើនេ ើ្ចំនួនអតិ្ងិជនេររើរបាេ់េេវាកមមឥណទានររេ់ខ្លួន ែដលមានអតិ្ងិជនររមាណជា ២.២០០នាក់ 
រឺេកើនេ ើ្ររមាណ១៥% េរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ២០១៧ ែដលមានអតិ្ងិជនេររើរបាេ់ឥណទានរតឹ្មែត្១៩០៧នាក់ 
ែត្រ ុេណ្តណឹះ។  េរើេយើ្រកេ កមកេមើលពីឥណទានមិនដំេណើរការររេ់ររិរូរណ៍ េឃើញថ្នមានការេកើនេ ើ្ 
ឥណទានមិនដំេណើរការតិ្ចតួ្ចេរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ២០១៧កនល្មក។ េដ្ឋយមានការេកើនេ ើ្ឥណទានមិន 
ដំេណើរការររមាណជា ០,០១% កនុ្ឆ្នំ២០១៨ េរើេ្ៀរនឹ្ឆ្នំ២០១៧។ េដ្ឋយកនុ្ឆ្នំ២០១៨ ររិរូរណ៍  
មានឥណទាន មិនដំេណើរការ ររមាណ ០,៥១% េរើេ្ៀរឥណទានេរុរររេ់ររឹឹះស្ថាន  ែដលកនុ្ឆ្នំ២០១៧ 
ឥណទានមិនដំេណើរការដល់េៅ ០,៥០% េរើេ្ៀរឥណទានេរុរ។ 
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ទិននន័យរបត្ិបត្ដិការ 

 ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥ 
ចំនួនេខ្ត្ឋ/រាជធាន ី ១៦ ១៤ ១១ ១០ 
ចំនួនរេុក ៦៧ ៥៩ ៥២ ៤២ 
ចំនួនឃុ ំ ២៦០ ២៣៧ ១៨៦ ១៦៤ 
ចំនួនស្ថខា ៥ ៥ ៥ ៣ 
ចំនួនអត្ិងជិន ២.២០០ ១.៩០៧ ១.៤០២ ៦៩៧ 
ផ្លរ័រត្ឥណទាន(ដុលាំរ) ៥.៥៥៥.៧៧៧ ៤.៣៦៧.២៥៣ ៣.០២៣.៣២៤ ២.៦២៧.៤០៤ 
ចំនួនរុរគលិក ៥៧ ៦៣ ៦៣ ៦៤ 
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កសិកម្ម
ពាណិជជកម្ម
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ដឹកជញ្ជូ ន
សំណង់
ត្កុម្ត្គួសារ
ឡផេងៗ

 

ឥណទានតាមវិស័យ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥ 
កេិកមម ១១.៥៧៣ ១០៣.៦២១ ១០០.៤៥៨ ១៨៣.៦២២ 
ពាណិជជកមម ១២៦.៦៤៩ ១០៥.៧៨៦ ៩៨.៥០០ ១៣១.៧១១ 
េេវាកមម ៨៧.៣៨៧ ១៩០.៨៦៥ ១.០៣១.៤៦៣ ៤០៤.៧៩៦ 
ដឹកជញ្ជូន ៨៨.៦៧៨ ៧៩.៧២៦ ១.៣៧៣.៣៤៥ ២៩.២៣៦ 
េំណ្់ ១៣២.៥១៤ ៤០.១៣៣ ២៩០.៧៤៤ ៦៥.៤៩៨ 
រកុមររួស្ថរ ២.១៥៥.៩៧៩ ១.៦១០.៩៩០ ១២១.៨២៥ ៩១៧.៣៥២ 
េផ្្ស្ៗ ២.៨៤៨.៨៤០ ២.២៣៦.១៣១ ៦.៩៨៨ ៨៩៥.១៨៥ 
សរុប ៥.៥៥៥.៧៧៧ ៤.៣៦៧.២៥២ ៣.០២៣.៣២៥ ២.៦២៧.៤០៥ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ឥណទានតាមវិសយ័ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុនិងរបាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 
របាយការណ៍ររុមរបឹរាភិបាល 
របាយឿរណ៍រកុមរបឹកើាភិបាល 

រកុមររឹក្ាភិបាលមានេេចកតីេស្ថមនេ្ស េូមដ្ឋក់រង្កៈញនូវរបាយការណ៍ររេ់ខ្លួន និ្ របាយការណ ៍
ហិរញ្ដវត្ថុែដលបានេ វ្ើេវនកមមរួច ររេ់ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍  ភីអិលេុី (េៅកាត់្ថ្ន “ររឹឹះស្ថាន”) 
េរមារ់ការិយររិេចឆទរិត្រតឹ្ម ៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ២០១៨។ 

 

សកមមភាពចមើបង 
េកមមភាពចម្ប្ររេ់ររឹឹះស្ថាន រឺផ្តល់េេវាកមមមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ។ ពំុមានការផ្ទំេ់រតូរជាស្ថរវណឌេរមារ់

េកមមភាពោជីវកមមចម្ប្ររេ់ររឹឹះស្ថានកនុ្ការិយររិេចឆទេនឹះេទ។ 
 

 

លទធផលននរបតិបតតិឿរ 
លទធផ្លហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថានេរមារ់ការិយររិេចឆទរញ្ចរ់េៅៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៨ មានដូច 

ខា្េរកាម៖ 

 

ដុោលើរអាបមរិក  ោនបរៀល 

  
  

របាក់ចំេណញ/(ខាត្)េុទធេរមារ់ការិររិេចឆទ ៣០៦.១៤៣  ១.២៣០.០៨២ 
 
ភារោភ 
រកុមររឹក្ាភិបាលពំុបានែណនាំឲ្យមានការែរ្ែចកភារលាភេរមារ់ការិយររិេចឆទេនឹះេទ។  
 
ទុនបរមុង និងសំវិធានធន 
ពំុមានការែររររួលជាស្ថរវ័នតេៅេលើទុនររមុ្ និ្េំវិធាន្នេៅកនុ្ការិយររិេចឆទេនឹះេទ។ 

 

 

ឥណទានៀតបង់ និង ឥណទានសងើឝ័យ 
េៅមុនេពលែដលរបាយការណ៍លទធផ្ល និ្តារា្តុ្ល្យការរតូ្វបានេរៀរចំេ ើ្ រកុមររឹក្ាភិបាល  

បាន្ត់្វិធានការែដលមានមូលដ្ឋានេមរម្យ េដើម្បីរញ្ញាក់ថ្នវិធានការទាក់ទ្នឹ្ការលុរេ្លនូវឥណទាន 
ោរកក់ និ្ការេ វ្ើេំវិធាន្នចំេពាឹះឥណទានជារ់េ្្ស័យរតូ្វបានេ វ្ើេ ើ្ េហើយមានការេជឿជាក់ថ្នមិនមាន  
ឥណទានោរកក់ និ្ពំុមានភាព្ំបាច់េដើម្បីេំវិធាន្នេរមារ់ឥណទានជារ់េ្្ស័យេ ើយ។ េៅៃងងការិយ -
ររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េនឹះ រកុមររឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ពីេហតុ្ការណ៍ណ្តមួយែដលនឹ្រណ្តាលឲ្យមានភាព  
្ំបាច់ េដើម្បីលុរេ្លនូវឥណទានោរកក់ និ្េំវិធាន្នចំេពាឹះឥណទានជារ់េ្្ស័យេៅកនុ្របាយការណ៍  
ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថានេ ើយ។ 
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រទពើយសកមម 
េៅមុនេពលែដលរបាយការណ៍លទធផ្ល និ្តារា្តុ្ល្យការរតូ្វបានេរៀរចំេ ើ្ រកុមររឹក្ាភិបាល

បាន្ត់្វិធានការែដលមានមូលដ្ឋានេមរម្យ េដើម្បីរញ្ញាក់ថ្នរណ្តារទព្យេកមមចរនតេលើកែល្រំណុលេចញ 
ែដលបានកត់្រតាេៅកនុ្រញ្ជីរណេនយ្យររេ់ររឹឹះស្ថាន រតូ្វបានកាត់្រនថយឲ្យេៅេេមើនឹ្ត្ៃមលែដលរិត្ថ្ននឹ្
ោចររមូលបានជាក់ែេឋ្េៅេលើទីផ្្ារ។  

េៅៃងងការិយររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េនឹះ រកុមររឹក្ាភិបាល ពំុបានដឹ្ពីេហតុ្ការណ៍ណ្តមួយែដលនឹ្ 
រណ្តាលឲ្យមានការភ័នតរច ំដល់ការកំណត់្ត្ៃមលរទព្យេកមម េៅកនុ្របាយការណ៍ហិ រញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថានថ្ន 
មានភាពមិនរតឹ្មរតូ្វេ ើយ។ 

 
វិធីសាស្រសតកំណត់តនមល 
េៅៃងងការិយររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េនឹះ រកុមររឹក្ាភិបាលពំុបានដឹ្ពីេហតុ្ការណ៍ណ្តមួយែដលបាន  

េកើត្េ ើ្ែដលរណ្តាលឲ្យមានការភ័នតរច ំ ឬមានភាពមិនរតឹ្មរតូ្វដល់វិ្ីស្ថន្រេតកំណត់្ត្ៃមលែដលបាន  
អនុវត្តកនល្ មកេលើរទព្យេកមម និ្រំណុលេៅកនុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថានេ ើយ។ 

 
បំណុលយថាភាព និងបំណុលបផើឝងៗ 
េៅៃងងការិយររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េនឹះពំុមាន ៖ 
(១) រនទុកណ្តមួយេលើរទព្យេកមមររេ់ររឹឹះស្ថាន 
ែដលបានេកើត្េ ើ្េដ្ឋយស្ថរការដ្ឋក់រញ្ញចំេរមារ់ការធានាចំេពាឹះរំណុលររេ់រុរគលណ្តមួយ្រ់
តាំ្ពីដំណ្តច់ឆ្នំេ ើយ ឬ 
(២) រំណុលយថ្នភាពណ្តមួយររេ់ររឹឹះស្ថាន ែដលបានេកើត្េ ើ្តាំ្ពីដំណ្តច់ឆ្នំេនឹះេ ើយ។ 
តាមេយរល់ររេ់រកុមររឹក្ាភិបាលពំុមានរំណុលយថ្នេហតុ្ ឬរំណុលេផ្្ស្ៗែដលរតូ្វបានទា មទារ 

ឲ្យេ្កនុ្រយៈេពល១២ែខ្រនាារ់ពីៃងងដំណ្តច់ឆ្នំែដលនឹ្ ឬោចមានការរ ឹះពាល់ជាស្ថរវណឌ ដល់លទធភាព 
ររេ់ររឹឹះស្ថានកនុ្ការរំេពញកាត្ពវកិចចររេ់ខ្លួនេៅៃងងដល់កំណត់្េ្េនាឹះេទ។ 
 

 
ឿរផ្លើស់បតូរននបហតុឿរណ ៍
េៅៃងងការិយររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េនឹះ រកុមររឹក្ាភិបាល ពំុបានដឹ្ពីេហតុ្ការណ៍ណ្តមួយែដលបាន 

េកើត្េ ើ្ពាក់ព័នធនឹ្របាយការណ៍េនឹះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថា នែដលោចរណ្តាលឲ្យមាន 
ចំនួន ទឹករបាក់ែដលបានរង្កៈញកនុ្របាយការណ៍ររេ់ររឹឹះស្ថានមានភាពមានកំហុេ គ្្ ង្ន់ ង្រេនាឹះេទ។ 
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របតិបតតឿិរមិនរបរកតី 
តាមេយរល់ររេ់រកុមររឹក្ាភិបាល លទធផ្លៃនររតិ្រត្តិការោជីវកមមររេ់ររឹឹះស្ថានកនុ្កំ ុ្ការិយ -

ររិេចឆទេនឹះមិនបានទទួលរ្នូវផ្លរ ឹះពាល់ជាស្ថរវ័នតពីខ្ទ្់រណនីររតិ្រត្តិការ ឬរពឹត្តិការណ៍ខុ្េរររកតី្ណ្ត 
មួយេ ើយ។ 

តាមេយរល់ររេ់រកុមររឹក្ាភិបាល េៅចេនាំឹះចុ្ការិយររិេចឆទៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុរហូត្មក  
ទល់នឹ្ៃងងេចញរបាយការណ៍េនឹះ មិនមានខ្ទ្់រណនីររតិ្រត្តិការ ឬរពឹត្តិការណ៍ខុ្េរររកតី្ណ្តមួយ ែដលោច 
ជឹះឥទធិពលជាស្ថរវណឌដល់លទធផ្លហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថានកនុ្កំ ុ្ការិយររិេចឆទេនឹះេទ។ 
 

មូលធនភារហ ុន 
រកុមហ៊ុនមិនបានេបាឹះផ្្ាយភារហ៊ុនេៅកនុ្ការិយររិចជទរចចុរ្បននេទ។ ររឹឹះស្ថានពំុមានកិចចេន្យផ្ឋល់ 

ភារហ៊ុនមិនទាន់េបាឹះផ្្ាយ និ្ មិនមានភារហ៊ុនេរកាមកិចចេន្យផ្ឋល់េិទធជាភារហ៊ុនៃនររឹឹះស្ថាននាចុ្ 
ការិយររិេចឆទេនឹះេទ។ 
សមាជិករកុមរបឹកើាភិបាល 
េមាជិករកុមររឹក្ាភិបាលែដលរេរមើការ ្រ់តាំ្ពីៃងងេចញរបាយការណ៍ចុ្េរកាយមានរាយនាម 

ដូចខា្េរកាម៖ 
េលាករេី ខា េ ្ 
េលាករេី េ៊ន កាហវីន 
េលាករេី េរ លី 
រណឌិត្ ឈុន វណណៈ 
អតថរបបយាជន៍របស់រកុមរបឹកើាភិបាល 
កនុ្កំ ុ្េពលនិ្ចុ្ការិយររិេចឆទហិរញ្ដវត្ថុេនឹះ ររឹឹះស្ថានមិន បានចូលរួមជាភារីកនុ្ការេរៀរចំណ្ត 

មួយ កនុ្េគាលរំណ្ជួយដល់េមាជិករកុមររឹក្ាភិបាលររេ់ររឹឹះស្ថាន ឲ្យទទួលបាននូវផ្លររេយជន៍ 
េផ្្ស្ៗតាមរយៈការទិញភារហ៊ុន ឬរ័ណណរំណុលពីស្ថមីុររឹឹះស្ថាន ឬររឹឹះស្ថានេផ្្ស្េ ើយ។ 

ពំុមានេមាជិករកុមររឹក្ាភិបាលណ្តមានក់បានទទួល ឬមានេិទធិទទួលនូវអត្ថររេយជន៍ណ្តមួយតាម
រយៈការចុឹះកិចចេន្យែដលបានេ វ្ើេ ើ្រវា្ររឹឹះស្ថាន ឬរវា្ររឹឹះ ស្ថានែដលេមាជិកររឹក្ាភិបាលេនាឹះជា 
េមាជិក ឬក៏រវា្ររឹឹះស្ថានែដលេមាជិករកុមររឹក្ាភិបាលេនាឹះ  មានផ្លររេយជន៍ែផ្នកហិរញ្ដវត្ថុជាស្ថរវ័នត
េនាឹះេទ។ 
 

ឿរទទួលខ្ុសរតូវរបស់រកុមរបឹកើាភិបាលកនញងឿរបរៀបចំរបាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថញ 
រកុមររឹក្ាភិបាលមានភារកិចចេ វ្ើការរញ្ញាក់អឹះោ្ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុរតូ្វបានេរៀរចំេ ើ្េដើម្បី 

រង្កៈញនូវទិដឌភាពពិត្ និ្រតឹ្មរតូ្វៃន ស្ថានភាពហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថាននាៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៨ និ្ 
លទធផ្លៃនររតិ្រត្តិការរពមទាំ្លំហូរស្ថច់របាក់េរមារ់ការិយររិេចឆទេនឹះ។ការេរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថ ុ
ទាំ្េនឹះរកុមររឹក្ាភិបាលរតូ្វ ៖ 

 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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ក. អនុេលាមេគាលការណ៍រណេនយ្យេមរេរែដលគាំរទេដ្ឋយការវិនិចឆ័យ និ្ ការបា៊ន់ររមាណយ៊្ 
េមេហតុ្ផ្ល និ្ររករេដ្ឋយការររុ្ររយ័ត្ន រពមទាំ្អនុវត្តតាមេគាលការណ៍ទាំ្េនឹះឲ្យ បានជារ់ 
លារ់ ។ 

ខ្. អនុេលាមេៅតាមេគាលការណ៍េត្់ដ្ឋររណេនយ្យកមពុជា និ្េគាលការណ៍ែណនាំររេ់្នាគារជាតិ្  
ៃនកមពុជា ឬររេិនេរើមានការរបាេ្កណ្តមួយកនុ្ការរង្កៈញនូវភាពពិត្ និ្រតឹ្មរតូ្វ រកុមររឹក្ា    
ភិបាលរតូ្វរបាកដថ្ន ការរបាេ្កទាំ្េនឹះរតូ្វបានលាត្រត្ដ្ឋ្ពន្យល់ និ្កំណត់្ររិមាណឲ្យបាន  
រតឹ្មរតូ្វេៅកនុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ។ 

រ. រក្ាទុកកំណត់្រតារណេនយ្យឲ្យបានរររ់រគាន់ និ្ររព័នធរតួ្ត្ពិនិត្្យៃផ្ទកនុ្ររករេដ្ឋយររេិទធិភាព។  
ឃ. េរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ េដ្ឋយែផ្អកេលើមូលដ្ឋាននិរនតរភាពៃនដំេណើរការោជីវកមម េលើកែល្ែត្ 

កនុ្ករណីេនមត្យ៊្េមរម្យថ្ន ររឹឹះស្ថាននឹ្មិនោចរនតេ វ្ើររតិ្រត្តិការោជីវកមមររេ់ខ្លួននាេពល  
អនារត្ដ៏ខ្លី 

្. រររ់ររ្ និ្ដឹកនាំររឹឹះស្ថានឲ្យមានររេិទធិភាព និ្ចូលរួមកនុ្ការេេរមចចិត្តេំខាន់ៗទាំ្អេ់ែដល
មានឥទធិពលជាស្ថរវ័នតេលើររតិ្រត្តិការ េហើយរតូ្វរបាកដថ្នការេេរមចចិត្តេលើកិចចការទាំ្េនឹះរតូ្វបាន  
ល្ុឹះរញ្ញចំ្យ៊្រតឹ្មរតូ្វ េៅកនុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ។  

 

រកុមររឹក្ាភិបាលអឹះោ្ថ្ន ររឹឹះស្ថានបានអនុវត្តតាមនូវរាល់ត្រមូវការខា្េលើកនុ្ការេរៀរចំរបាយ- 
ការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ។ 
របាយឿរណ៍រកុមរបឹកើាភិបាល 
តាមេយរល់ររេ់រកុមររឹក្ាភិបាល របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុែដលបានភាារ់ខា្េរកាម រតូ្វបានេរៀរចំ 

អនុេលាមេៅតាមេត្់ដ្ឋររណេនយ្យកមពុជា និ្េគាលការណ៍ែណនាំររេ់្នាគារជាតិ្ ៃនកមពុជា េហើយ  
រង្កៈញនូវទិដឌភាពពិត្ និ្ភាពរតឹ្មរតូ្វៃនស្ថានភាពហិរញ្ដ វត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថាននាៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៨ រពម
ទាំ្លទធផ្លៃនររតិ្រត្តិការោជីវកមម និ្ស្ថានភាពលំហូរស្ថច់របាក់េរមារ់ការិយររិេចឆទេនឹះ ។  
 

ចុឹះហត្ថេលខាកនុ្នាមររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុររិរូរណ៍ ភីអិលេុី 
 

 

 

 

   

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
រាជធានីភនំេពញ រពឹះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
    ៃងងទី ២៩ ែខ្េមស្ថ ឆ្ន២ំ០១៩ 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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របាយឿរណ៍របស់សវនករឯករាជើយ 
មតិបយាបល់ 
េយើ្ខ្ញុំបានេ វ្ើេវនកមមេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី 

េៅកាត់្ថ្ន  (“ររឹឹះស្ថាន”) ែដលរួមមានតារា្តុ្ល្យការេរមារ់ការិយររិេចឆទរិត្រតឹ្ម ៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ 
ឆ្នំ២០១៨ រពមទាំ្របាយការណ៍លទធផ្លរបាយការណ៍រែរមររមួលមូល្ន និ្របាយការណ៍លំហូរស្ថច់  
របាក់េំរារ់ការិយររិេចឆទ ៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ២០១៨ ែដលបានរង្កៈញដូចខា្េរកាម៖ 

តាមមតិ្េយរល់ររេ់េយើ្ខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុរង្កៈញនូវទិដឌភាពពិត្ និ្រតឹ្មរតូ្វៃនស្ថា នភាព
ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថាននាៃងងទី៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៨ រពមទាំ្លទធផ្លៃនររតិ្រត្តិការោជីវកមម និ្ស្ថានភាព  
លំហូរស្ថច់របាក់ររេ់ររឹឹះស្ថានេរមារ់ដំណ្តច់ឆ្នំេនឹះ េដ្ឋយអនុេលាមេៅតាមេត្់ដ្ឋររណេនយ្យកមពុជា និ្ 
េគាលការណ៍ែណនាំររេ់្នាគារជាតិ្ៃនកមពុជា។ 

 
មូលោឋើនននមតិសវនកមម 
េយើ្ខ្ញុំបានេ វ្ើេវនកមមេដ្ឋយអនុេលាមេៅតាមេត្់ដ្ឋរេវនកមមអនតរជាតិ្ៃនកមពុជា។ កាត្ពវកិចចររេ់ 

េយើ្ខ្ញុំបានេ្វើតាមេត្់ដ្ឋរេដ្ឋយែផ្អកេលើទំនួលខ្ុេរត្ូវររេ់េវនករឯករាជ្យ េៅេលើការេ្វើេវនកមមរបាយការណ ៍
ហិរញ្ដវត្ថុកនុ្របាយការណរ៍រេ់េយើ្ខ្ញុំ។ េយើ្ខ្ញុំេជឿជាក់ថ្នភេតុតា្េវនកមមែដលេយើ្ខ្ញុំររមូលបានមាន 
រររ់រគាន់ និ្េមរេរេរមារ់ជាមូលដ្ឋានកនុ្ការរេញ្ចញមតិ្ររេ់េយើ្ខ្ញុំ។ 

 
បញ្ឝើបផើឝងៗ 
របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុៃនររឹឹះស្ថានេរមារ់ការិយររិេចឆទរញ្ចរ់េៅៃងងទី ៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៧ រតូ្វ 

បានេ វ្ើេវនកមមេដ្ឋយេវនករដៃទេទៀត្នឹ្បានរង្កៈញថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថមានទិដឌភាពពិត្ និ្រតឹ្មរតូ្វ 
េៅៃងងទី ៣១ ែខ្ ន្ូ ឆ្នំ ២០១៨។ 

 
ព័ត៌មានបផើឝងៗ 
រំនិត្ររេ់េយើ្េលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុមិនរររដណដរ់េលើព័ត៌្មានេផ្្ស្េទៀត្េទ េហើយេយើ្មិន  

រង្កៈញពីការេននិដ្ឋានេលើការធានាណ្តមួយេ ើយ។ ទាក់ទ្នឹ្ការេ វ្ើេវនកមមេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ 
ររេ់េយើ្ការទទួលខុ្េរតូ្វររេ់េយើ្ រឺរតូ្វោនព័ត៌្មានេផ្្ស្េទៀត្ េហើយកនុ្ការេ វ្ើដូេចនឹះពិ្រណ្តថ្នេត្ើ  
ព័ត៌្មានេផ្្ស្េទៀត្មានលកខណៈមិនេមរេរនឹ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ ឬចំេណឹះដឹ្ររេ់េយើ្ែដលទទួល  
បានេៅកនុ្េវនកមម ឬេរើមិនដូេ្នឹះេទវាហាក់ដូចជាមានកំហុេខុ្េ គ្្។ ររេិនេរើែផ្អកេលើការង្ករែដ ល 
េយើ្បានអនុវត្ឋេយើ្េននិដ្ឋានថ្នមានព័ត៌្មានខុ្េ គ្្េំខាន់ៗៃនព័ត៌្មានេនឹះេយើ្រតូ្វរាយការណ៍អំពីការពិត្ 
េនាឹះ។ េយើ្មិនមានអវីរតូ្វរាយការណ៍េៅកនុ្េរឿ្េនឹះេទ។ 
 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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ឿរទទួលខ្ុសរតូវបលើរបាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថញរបស់អនកររប់ររង និងអនកទទួលខ្ុសរតូវ 
បលើអភិបាលកិចច 
អនករររ់ររ្មានភារៈទទួលខុ្េរតូ្វេលើការេរៀរចំ និ្ការរង្កៈញនូវភាពរតឹ្មតូ្វរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ 

េដ្ឋយអនុេលាមតាមេត្់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់ទ្នឹ្ហិរញ្ដវត្ថុអនតរជាតិ្ៃនកមពុជា និ្េគាលការណ៍ែណនាំ  
ររេ់្នាគារជាតិ្ៃនកមពុជា េហើយនិ្ទទួលខុ្េរតូ្វេលើររព័នធរតួ្ត្ពិនិត្្យៃផ្ទកនុ្ែដលអនកែដលអនករររ់ររ្  
កំណត់្ថ្នមានភាព្ំបាច់កនុ្ការេរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ ឲ្យេជៀេផុ្ត្ពីការរង្កៈញខុ្េជាស្ថរវណឌ 
េដ្ឋយស្ថរែត្ការែកល្រនលំ ឬកំហុេ គ្្។ 

េៅកនុ្ការេរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ អនករររ់ររ្មានភារៈទទួលខុ្េរតូ្វេលើការវាយត្ៃមលនូវ  
លទធភាពររេ់ហ៊ុនកនុ្ការរនឋនិរនតភាពោជីវកមមទទួលខុ្េរតូ្វេលើការលាត្រត្ដ្ឋ្ព័ត៌្មាន ររេិនេរើពាក់ព័នធ 
នូវរញ្ញៈទាំ្ឡាយែដលទាក់ទ្េៅនឹ្និរនឋភាពោជីវកមម និ្េររើរបាេ់រូលដ្ឋាននិរនឋភាពៃនរណេនយ្យេលើក  
ែល្ែត្អនករររ់ររ្មានរំណ្ច្់ជរមឹះរញ្ជីផ្ទ៉កដំេណើរការររឹឹះស្ថាន ឬគាៅនជេរមើេេមរម្យដៃទេទៀត្េរឿ  
ពីេ វ្ើែររេនឹះ។ 

អនកទទួលខុ្េរតូ្វេលើអិភិបាលកិចច មានភារៈទទួលខុ្េរតូ្វកនុ្ការរតួ្ត្ពិនិត្្យេលើដំេណើរការរបាយ- 
ការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុររេ់ររឹឹះស្ថាន។ 
ទំនួលខ្ុសរតូវរបស់សវនករឯករាជើយបលើរបាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថញ 
េគាលេៅររេ់េយើ្ខ្ញុំ រឺផ្ឋល់នូវអំណឹះអំណ្ត្េមេហតុ្ផ្លថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុទាំ្មូលមិន 

មានការរង្កៈញខុ្េជាស្ថរវណឌេដ្ឋយស្ថរការែកល្រនលំឬកំហុេ គ្្ និ្ ផ្តល់នូវរបាយការណ៍ររេេ់វនករ 
ែដលរួមរញ្ចូលទាំ្មតិ្េវនកមមររេ់េយើ្ខ្ញុំ។ អំណឹះអំណ្ត្េមេហតុ្ផ្លរឺជាអំណឹះអំណ្ត្មានករមិត្ 
ខ្ពេ់មួយ រ ុែនតមិនោចធានាថ្នរររ់េពលៃនការេ វ្ើេវនកមមេដ្ឋយអនុេលាមេៅតាមេត្់ដ្ឋរេវនកមមអនតរជាតិ្ 
ៃនកមពុជា ោចរកេឃើញនូវការរង្កៈញខុ្េជាស្ថរវណឌែដលបានេកើត្េ ើ្េនាឹះេទ។ 

ការរង្កៈញខុ្េជាស្ថរវណឌោចេកើត្េ ើ្េដ្ឋយស្ថរកាែកល្រនលំ ឬ កំហុេ គ្្ េហើយរតូ្វបាន្ត់្ទុក 
ថ្នជាស្ថរវណឌេៅេពលែដលការែកល្រនលំ ឬកំហុេ គ្្ែត្មួយ ឬក៏រួម រញ្ចូលគានមានផ្លរ ឹះពាល់ដល់ការ 
េេរមចចិត្ឋែផ្នកេេដឌកិចចររេ់អនកេររើរបាេ់ េដ្ឋយេយ្េលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុេនឹះ។ 

ជាែផ្នកមួយៃនការេ វ្ើេវនកមមេដ្ឋយអនុេលាមេៅតាមេឋ្់ដ្ឋរេវនកមមអនឋរជាតិ្ៃនកមពុជា េយើ្ខ្ញុំអនុវត្ឋ  
នូវការវិនិចឆ័យែដលររករេៅេដ្ឋយវិជាាជីវៈ និ្រក្ានូវភាពយកចិត្ឋទុកដ្ឋក់កនុ្អំ ុ្េពលេវនកមម។ េយើ្ខ្ញុំក៏៖ 

 េ វ្ើការកំណត់្ និ្ការវាយត្ៃមលនូវហានិភ័យៃនការរង្កៈញខុ្េ ជាស្ថរវណឌេលើរបាយការណហ៍ិរញ្ដវត្ថុ
េដ្ឋយស្ថរែត្ការែកល្រនលំ ឬកំហុេ គ្្  និ្ទទួលខុ្េរតូ្វេលើការេរៀរចំ និ្ការអនុវត្ឋនូវនីតិ្វិ្ីេវនកមមេដើម្បី  
េ ល្ើយត្រេៅនឹ្ហានិភ័យទាំ្េនាឹះ និ្ររមូលនូវភេឋុតា្ែដលមានលកខណៈរររ់រគាន់ និ្េមរេរេរមារ់ 
ជាមូលដ្ឋានកនុ្ការរេញ្ចញរតិ្េវនកមមររេ់េយើ្ខ្ញុំ។ ហានិភ័យែដលមិនោចរកេឃើញនូវការរង្កៈញខុ្េ ជា 
ស្ថរវណឌែដលេកើត្េ ើ្ េដ្ឋយស្ថរែត្ការ ែកល្រនលំមានលកខណៈខ្ពេ់ជា្ការរង្កៈញខុ្េេកើត្េ ើ្ពីកំហុេ 
គ្្ ការែកល្រនលំោចរួម រញ្ចូលទាំ្ការឃុរឃិត្គាន ការលួចរនលំ ការលុរេ្លេដ្ឋយេច ត្នា ការរករស្ថយ 
មិនពិត្ ឬមិនអនុវត្ឋតាមនីតិ្វិ្ីរររ់ររ្ៃផ្ទកនុ្។ 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

22 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹ្អំពីការរររ់ររ្ៃផ្ទកនុ្ែដលពាក់ព័នធនឹ្ការេ វ្ើេវនកមម កនុ្េគាលរំណ្  
េដើម្បីេរៀរចំនូវនីតិ្វិ្ីេវនកមមែដលេមរេរេៅតាមកាលៈេទេៈ រ ុែនឋមិនែមនកនុ្េគាលរំណ្េដើម្បីរេញ្ចញ 
មតិ្េលើររេិទទភាពៃនការរររ់ររ្ៃផ្ទកនុ្ររេ់ររឹឹះស្ថានេ ើយ។ 

 ការវាយត្ៃមលេលើភាពេមរេរៃនេគាលនេយបាយរណេនយ្យែដលរកុមហ៊ុនបានេររើរបាេ់ និ្ភាព  
េមេហតុ្ផ្លៃនការបា៊នស្ថៅនរណេនយ្យេំខាន់ៗ រពមទាំ្ការលាត្រត្ដ្ឋ្ព័ត៌្មាន ពាក់ព័នធែដលបានេ វ្ើ 
េ ើ្េដ្ឋយអនករររ់ររ្។ 

 េ វ្ើការេននិដ្ឋានេលើភាពេមរេរៃនការេររើរបាេ់មូលដ្ឋាននិរនឋរភាព ៃនរណេនយ្យររេ់អនករររ់ររ្ 
េហើយេដ្ឋយែផ្អកេៅេលើភេឋុតា្េវនកមមទទួលបានេ វ្ើការេននិដ្ឋានថ្ន េត្ើភាពមិនច្ាេ់លាេ់ស្ថរវណឌ 
ពាក់ព័នធេៅនឹ្រពឹត្តិការណ៍ ឬលកខខ្ណឌែដលោចេ វ្ើឲ្យមានមនទិលជាស្ថរវណឌេលើលទធភាពររេ់រកុមហ៊ុនេដើម្បី 
រនឋនិរនឋរភាពោជីវកមម។  

ររេិនេរើេយើ្ខ្ញុំេ វ្ើការេននិដ្ឋានថ្នមានអត្ថិភាពៃនភាពមិនរបាកដររជាជាស្ថរវណឌ េយើ្ខ្ញុំ្ំបាច់រតូ្វ 
រញ្ចូលេៅកនុ្របាយការណ៍ររេ់េយើ្ខ្ញុ ំ េដើម្បីទាញចំណ្តរ់ោរមមណ៍េលើការលាត្រត្ដ្ឋ្ព័ត៌្មានពាក់ព័នធេៅ 
កនុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុ ឬររេិនេរើការលាត្រត្ដ្ឋ្ព័ត៌្មានមានលកខណៈមិ នរររ់រគាន់េយើ្ខ្ញុំ្ំបាច់រតូ្វ 
ផ្ឋល់មតិ្េវនកមមែដលមានរញ្ញៈ។ ការេននិដ្ឋានររេ់េយើ្ខ្ញុំ រឺែផ្អកតាមភេឋុតា្េវនកមមែដលររមូលបាន  
រតឹ្មកាលររិេចឆទៃនរបាយការណ៍េវនកមមររេ់េយើ្ខ្ញុំ។ យ៊្ណ្តក៏េដ្ឋយរពឹត្ឋិការណ៍ ឬលកខខ្ណឌនាេពល  
អនារត្ោចេ វ្ើឲ្យរកុមហ៊ុនរញ្្ឈរ់និរនឋរភាពៃនោជីវកមម។ 

 វាយត្ៃមលេលើការរង្កៈញៃនទរម្់ និ្ខ្លឹមស្ថរៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុទាំ្មូលែដលរួមរញ្ចូលទាំ្  
ការលាត្រត្ដ្ឋ្ព័ត៌្មាន និ្វាយត្ៃមលថ្នេត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុបានរង្កៈញពីររតិ្រត្ឋិការ និ្រពឹត្ឋិការណ៍  
ពាក់ព័នធកនុ្អត្ថន័យ ែដលោចេេរមចបាននូវការរង្កៈញរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុដ៏រតឹ្មរតូ្វ។ 

 េយើ្ខ្ញុំផ្ឋល់ព័ត៌្មានជូនអនកទទួលខុ្េរតូ្វេលើអភិបាលកិចចេឋីពីរញ្ញៈេផ្្ស្េទៀត្ វិស្ថលភាព និ្េពល  
េវលាែដលបានេរគា្ទុកេរមារ់ការេ វ្ើេវនកមម និ្ការរកេឃើញរញ្ញៈជាស្ថរវណឌ េផ្្ស្េទៀត្ែដលមានរួម 
រញ្ចូលទាំ្ចំនុចខ្វឹះខាត្ៃនការរររ់ររ្ៃផ្ទកនុ្ែដលបានរកេឃើញកនុ្អំ ុ្េពលេ វ្ើេវនកមម។ 
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របាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថញ 
 តារាងតុលើយឿរ 
រិតរតឹមនថៃទី ៣១ ខខ្ ធនូ ឆ្ើំ ២០១៨ 

 កំណត់ ២០១៨ ២០១៧ 

 សំេល់ ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក 
រទព្យេកមម    

សាច់របាក់កនញងនដ ៧ ១២.៥៣៩ ៨៦.៤៦៤ 
សមតុលើយបៅធនាេរជាតិននកមពញជា ៨ ៩១.៥០៧ ៩១.១៥៩ 
សមតុលើយបៅធនាេរបផើឝងៗ ៩ ៤.៦៤៧ ៣៦.៩៨០ 
ឥណទានបៅអតិថិជន ១០ ៥.៤៧៨.១៥៧ ៤.៣៥៧.២៦៥ 
រណនីរតូវទទួលបផើឝងៗ ១១ ៨១.៧៤៦ ៧២.៤៨០ 
រទពើយសមើបតតិ និងបរិឿខើរ ១២ ១១០.៦០១ ១៣១.៨០៩ 
ពនធពនើាររទពើយសកមម ១៣ ១.២៨៦ ១.២៨៦ 
រទព្យេកមមេរុរ  ៥.៧៨០.៤៨៣ ៤.៧៧៧.៤៤៣ 
បំណុល និងមូលធន    
បំណុល    
កមចី ១៤ ៣.១៥០.០០០ ២.៥០០.០០០ 
បំណុលបផើឝងៗ ១៥ ៣៣.០៩៧  ១៨.១២៥  
ពនធេលើរបាក់ចំេណញរត្ូវរ្់ ២២ ៨៤.៤០៣  ៥២.៤៧៨  
បំណុលសរុប  ៣.២៦៧.៥០០ ២.៥៧០.៦០៣ 
មូលធន    
បដើមទុន ១៦ ១.៨០០.០០០ ១.៨០០.០០០ 
ចំេណញរក្ាទុក  ៧១២.៩៨៣  ៤០៦.៨៤០  
េរុរមូល្ន  ២.៥១២.៩៨៣ ២.២០៦.៨៤០ 
រំណុល និ្មូល្នេរុរ  ៥.៧៨០.៤៨៣ ៤.៧៧៧.៤៤៣ 

 

 របាយឿរណ៍លទធផល 
សរមាប់បំណ្ច់ឆ្ើំ នថៃទី ៣១ ខខ្ ធនូ ឆ្ើំ ២០១៨ 

 កំណត់ ២០១៨ ២០១៧ 
 សំេល់ ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក 
ចំណូលឿររបាក់ ១៧ ៨៧៤.៨៥៣  ៧៣៥.៥៣១  
ចំណ្យឿររបាក់ ១៨ (១៦៥.០៤៧) (១០២.៧១៨) 
ចំណូលររត្ិរត្ិតការេរុរ  ៧០៩.៨០៦ ៦៣២.៨១៣ 
សំវិធានធនបលើឥណទានជាប់សងើឝ័យ  (៦៧.៦៣២) (១២.១១៨) 
ចំណូលរបតិបតតិឿរបផើឝងៗ ១៩ ២៨៩.៦៦៩ ១៦៣.២៨៧ 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

24 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

របាក់បបៀវតើឝន៍ និងអតថរបបយាជន៍ ២០ (២៨៨.៧៩៩) (២៦៣.៣៤៤) 
ចំណ្យរំលស់  (៣៣.៦៤៧) (៤៧០៥៤) 
ចំណ្យទូបៅ និងរដឋបាល ២១ (២០៧.២០៥) (១៩៨.៦៧១) 
របាក់ចំេណញ/(ខាត្) មុនដកពនធ  ៤០២.១៩២ ២៧៤.៩១៣ 
ចំណ្យពនធ ២៣ (៩៦.០៤៩) (៥៩.៩៤៧) 
របាក់ចំេណញ/(ខាត្) េុទធេរមារ់ 
ការិយររិេចឆទ 

 ៣០៦.១៤៣ ២១៤.៩៦៦ 

 

 របាយឿរណ៍បំខរបំរួលធន 
សរមាប់បំណ្ច់ឆ្ើំនថៃទី ៣១ ខខ្ ធនូ ឆ្ើំ ២០១៨ 

 កំណត់ មូលធនភារហ ុន ចំបណញរកើាទុក សរុប 
 សំេល់ ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក 
សមតុលើយបៅនថៃទី ១ ខខ្ មករា ឆ្ើំ២០១៧   ១.៨០០.០០០ ១៩១.៨៧៤  ១.៩៩១.៨៧៤ 
ចំបណញសំរាប់ឿរិយបរិបចេទ  - ២១៤.៩៦៦ ២១៤.៩៦៦ 
សមតុលើយបៅនថៃទី ៣១ ខខ្ ធនូ 
ឆ្ើំ២០១៧/ទ១ី ខខ្មករា ឆ្ើំ២០១៨ 

 ១.៨០០.០០០ ៤០៦.៨៤០ ២.២០៦.៨៤០ 

ចំបណញសរមាប់ឿរិយបរិបចេទ ហិរញ្ញវតថញ  - ៣០៦.១៤៣ ៣០៦.១៤៣ 
សមតុលើយនានថៃទី៣១ ខខ្ធនូ ឆ្ើំ២០១៨  ១.៨០០.០០០ ៧១២.៩៨៣ ២.៥១២.៩៨៣ 

 
 

 របាយឿរណ៍លំហូរសាច់របាក់ 
សរមាប់បំណ្ច់ឆ្ើំនថៃទី ៣១ ខខ្ ធនូ ឆ្ើំ ២០១៨ 

 កំណត ់ ២០១៨ ២០១៧ 
 សំេល់ ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក 
លំហូរស្ថច់របាក់ពីេកមមភាពររត្ិរត្តិការ    
ចំបណញ/(ៀត)មុនដកចំណ្យពនធ  ៤០២.១៩១  ២៧៤.៩១៣  
និយ័តកមម៖    
សំវិធានធនសរមាប់របាក់បបញ្ញើបៅធនាេរបផើឝងៗ  ៤៧ - 
សំវិធានធនសរមាប់ឥណទានសងើឝ័យ  ៧៦.៦៣២  ១២.១១៨  
រំលស់រទពើយសមើបតតិ និងបរិឿខើរ ១០ ៣៣.៦៤៧  ៤៧.០៥៤  
ជរមោះបចញពីរទពើយសមើបតដិ និងបរិឿខើរ ១២ - ៣.៦៩៤ 
ចំនាយឿររបាក់  - ១០២.៧១៨ 
ចំបណញមុនបពលបខរមបរមួល បដើមទុនបងវិល  ៥០៣.៥១៨ ៤៤០.៤៩៧ 
បខរមបរមួលបដើមទុនបងវិល៖    
ឥណទានបៅអតិថិជន  (១,១៨៨.៥២៤)  (១.៣៤៩.៦០០) 
រណនីរតូវទទួលបផើឝងៗ  (៩.២៦៦)  (៥.៨៣៧) 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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រណនីរតូវបង់បផើឝងៗ  ១៤.៩៧២  (៤៨.៦៣១)  
សាច់របាក់បរបើកនញងសកមមភាពរបតិបតតិឿរ  (៦៧៩.៣០០) (៩៦៣.៦៧១) 
ពនធខដលបានបង់ ២២ (៦៤.១២៤) (៣៣.៣០១) 
របាក់តមល់តាមចើាប់  - - 
សាច់របាក់សុទធបរបើកនញងរបតិបតតិឿរ  (៧៤៣.៤២៤) (១.០៩៩.៥៩០) 
លំហូរស្ថច់របាក់ពីេកមមភាពវិនិេយរ    
ឿរទិញរទពើយសមើបតតិ និង បរិឿខើរខដលបង្ឝើញពី ១២ (១២.៤៣៩) (៥.០៧៦) 
សាច់របាក់សុទធបរបើរបាស់កនញងសកមមភាពវិនិបយារ   (១២.៤៣៩) (៥.០៧៦) 
លំហូរស្ថច់របាក់ពីេកមមភាពហិរញ្ដរ្បទាន    
សាច់របាក់ទទួលបានពីកមចី  ៦៥០.០០០  ១.២០០.០០០  
សាច់របាក់សុទធពីសកមមភាពហិរញ្ញបើបទាន  ៦៥០.០០០  ១.២០០.០០០  
ត្ំហយេុទធៃនស្ថច់របាក់ និ្ស្ថច់របាក់េមមូល  (១០៥.៨៦៣) (៩៥.៣៣៤) 
ស្ថច់របាក់ និ្ស្ថច់របាក់េមមូលេដើមរគា  ១២៤.៦០៣ ២៩.២៦៩ 
ស្ថច់របាក់ និ្ស្ថច់របាក់េមមូលចុ្រគា  ១៨.៧៤០ ១២៤.៦០៣ 

 

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូលរួមមាន៖ 
 កំណត ់ ២០១៨ ២០១៧ 
 សំេល់ ដុោលើរអាបមរិក ដុោលើរអាបមរិក 
សាច់របាក់កនញងនដ ៧ ១២.៥៣៩ ៨៦.៤៦៤ 
សមតុលើយបៅធនាេរជាតិននកមពញជា
(មិនរួមបញ្ចូលរបាក់តមល់) 

៨ ១.៥០៧ ១.១៥៩ 

សមតុលើយបៅធនាេរបផើឝងៗ ៩ ៤.៦៩៤ ៣៦.៩៨០ 
  ១៨.៧៤០ ១២៤.៦០៣ 
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អាំពីអត្ិថិជន បរបិូរណ៍
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុ្ការ ល្ុឹះរញ្ញចំ្អំពីដំេណើរការៃនការេេនើេុំឥណទាន េលាករេី េុគាំ បាន និយយថ្ន "មុនេពល 
ផ្តល់ឥណទានមកេោយខ្ញុំ រុរគលិកររេ់ររិរូរណ៍ ែត្្ែត្ពន្យល់ យ៊្យកចិត្តទុកដ្ឋក់អំពីលកខខ្ណឌៃនការខ្ចី 
ឥណទាន និ្វិ្ីស្ថន្រេតៃនការេ្រត្លរ់ េទាឹះរីកមចីររេ់ខ្ញុំជាេលើកទីរបាំពីរេហើយក៏េដ្ឋយ។ ជាញឹកញារ់ 
រុរគលិកររេ់ស្ថារ័នេនឹះផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវរនលឹឹះដ៏មានររេយជន៍អំពីែផ្នការោជីវកមម"។ 

េរកាយពីបានេររើរបាេ់របាក់កមចីចំទិេេៅពី ររឹឹះស្ថាន ចំនួនរបាំពីរវរគកនល្មក េ វ្ើេោយមុខ្រររររេ់ 
េលាករេីកាន់ែត្រីកចេរមើនរួរេោយកត់្េំគាល់ ចំែណកឯស្ថានភាពររួស្ថរ ររេ់េលាករេីវិញ រឺថ្នមាន  
ជីវភាព្ូធារររេេើរជា្មុនផ្្ែដរ។ ទាំ្េនឹះ រឺេដ្ឋយស្ថរការេររើរបាេ់របាក់កមចីររេ់េលាករេីររករេដ្ឋយ 
ររេិទធភាព និ្ចំទិេេៅ ែដលបានកំណត់្កនុ្ពាក្យេេនើេុំឥណទានររេ់េលាករេី។ 

េលាករេី េយ េុគាំ និ្រកុមររួស្ថរមានភាពេរ្ាយរីករាយយ៊្ខាំំ្  ែដលររឹឹះស្ថានមីរកូ 
ហិរញ្ដវត្ថុររិរូរណ៍ ភីអិលេុី ែត្្ែត្ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់េលាករេី និ្រកុមររួស្ថរកនុ្ការផ្តល់ជូនរបាក់កមចីេម  
រេរេៅ តាមត្រមូវការជូនរកុមររួស្ថរររេ់េលាករេី កនុ្ការពរ្ីកមុខ្រររ និ្ជួលជុលេរហដ្ឋានកនល្មក។ 
េលាករេី និ្រកុមររួស្ថរបានែងល្អំណររុណយ៊្រជាលេរៅចំេពាឹះររឹឹះស្ថាន េហើយេលាករេីនឹ្េៅែត្  
គាំរទ រពមទាំ្រនតការេររើរបាេ់របាក់កមចីពីររឹឹះស្ថាន   េដើម្បីពរ្ីកមុខ្រររររេ់េលាករេីរែនថមេទៀត្េៅៃងង 
ខា្មុខ្។  

 

 

 

េលាករេី  េយ េុគា ំ ជាអនកេៅឃុំ ៃរជលាេ់ 
រេុកពញ្ញើឮ េខ្ត្តកណ្តាល។ េដ្ឋយមានភាព 
េជឿជាក់េលាករេី េយ េុគាំ បានេររើរបាេ់  
របាក់កមចីររេ់ររឹឹះស្ថាន មី រកូហិរញ្ដវត្ថុររិរូរណ៍ 
ភីអិលេុី ចំនួនរបាំពីរវរគរួចមកេហើយ តាំ្ពីឆ្នំ  
២០១៥ េដ្ឋយេលាករេីបានយករបាក់កមចី 
ែដលររឹឹះស្ថានផ្តល់ជូនយក េៅពរ្ីកោជីវកមម 
ររេ់េលាករេីរែនថម និ្មួយចំនួនេទៀត្េលាក 
រេីបានយកេៅជួលជុលផ្ទឹះ។  
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បងរបុស ជូន មូល (រាជធានីភនាំទពញ) 

រ្ររុេ ជូន មូល រេ់េៅកនុ្ភូមិរពឹះធាតុ្ េង្កាត់្រលួេ ខ្ណឌដេង្កា រាជធានីភនំេពញ។ រ្ររុេមាន 
មុខ្រររជាជា្ម ូតូ្េពវៃងងេនឹះ។ រ្ររុេ បានេររើរបាេ់កមចីទំហំ ៧.០០០ ដុលាំរោេមរិក ពីររឹឹះស្ថានមីរកូ 
ហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ែដលេនឹះជាវរគទី៣ េដើម្បីពរ្ីកោជីវកមមររេ់ខ្លួន។ េដ្ឋយស្ថររបាក់កមចីររេ់ររិរូរណ៍ 
រចចុរ្បននរ្ររុេ មានមុខ្រររេចឹះែត្រីកចំេរីនេៅមុខ្ រ្ររុេបានមានររស្ថេន៍ថ្ន "ខ្ញុំពិត្ជាអររុណយ៊្ 
ខាំំ្ ចំេពាឹះររិរូរណ៍ែដលបានជួយគាំរទដល់ោជីវកមម និ្ជីវភាពរេ់េៅររេ់េយើ្កាន់ែត្ររេេើរេ ើ្" ។  

 

 

 

 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

28 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការរ្ប់រ្ងហានិភ័យ 

ការរររ់ររ្ហានិភ័យ រឺេំខាន់កនុ្ការពរ្ឹ្ររព័នធរតួ្ត្ពិនិត្្យៃផ្ទកនុ្ររេ់ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ 
ររិរូរណ៍ េដើម្បីេេរមចបាននូវេគាលេៅរួមររេ់ស្ថារ័នេដ្ឋយេផ្ទាត្ជាេំខាន់េៅេលើការការពារមូល្ន  និ្ 

ការ្រ់យកចំណុចររេេើររំផុ្ត្ៃនទំនាក់ទំន្រវា្ហានិភ័យ និ្ទិននផ្ល។  

ការរររ់ររ្ហានិភ័យស្ថារ័ន រឺធានាឲ្យបានថ្នដំេណើរកា រពរ្ីកោជីវកមមររេ់ររឹឹះស្ថាននឹ្រររពឹត្ត 
េៅររករេដ្ឋយររិយកាេ រីកចេរមើន និ្ចីរភាព េៅកនុ្ររិរងទីផ្្ារររកួត្ររែជ្ និ្ទីផ្្ារផ្ទំេ់រតូរជាមួយ 
ហានិភ័យេថិត្កនុ្ករមិត្ែដលោចទទួលយកបាន រពមទាំ្មានការអនុេលាមតាមយ៊្េពញេលញជាមួយរទ 
ដ្ឋានច្ារ់ និ្រទរញ្ដតិ្តនានាររេ់ររេទេកមពុជា។ 

មុខ្ង្ករការរតួ្ត្ពិនិត្្យហានិភ័យ រឺជាមុខ្ង្ករដ្ឋច់េដ្ឋយែ ក និ្ឯករាជ្យពីមុខ្ង្ករោជីវកមម និ្  

េវនកមម រ ុែនតមុខ្ង្ករទាំ្េនឹះចូលរួមយ៊្េកមមេៅកនុ្កា ររររ់ររ្ និ្ចេរមាឹះនូវហានិភ័យ េៅរររ់ករមិត្ 

ខុ្េៗគាន និ្េៅតាមមុខ្ង្ករែខ្្សរនាាត្់េផ្្ស្ៗគាន េៅកនុ្ររព័នធររេ់ស្ថារ័ន។ 

 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  29 

 

 

ឿរជូនរង្វើនប់លើកទឹកចិតតដលអ់តិថិជន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទល្លរ រត័្ន ផល្លល  (រាជធានីភនាំទពញ) 

េលាក រ័ត្ន ផ្លាំ និ្អនករេី េស្ថម រេីនី រេ់េៅ 
កនុ្ខ្ណឌដេង្កា រាជធានីភនំេពញ។ េពវៃងងមានមុខ្ 
រររជាអនកលក់្រ់ហ៊ួយ និ្រកេុីខា្ដី ល្ីគាត់្ 
បានេររើរបាេ់កមចី២េលើកមកេហើយ េដ្ឋយេលើក 
ទី១ េដើម្បីទិញម ូតូ្ និ្ទី២ រឺេដើម្បីពរ្ីកមុខ្រររ 
ររេ់គាត់្។ េដ្ឋយស្ថរេររើរបាេ់កមចីចំេគាលេៅ 
និ្ ចូលរួមែេវ្រកអតិ្ងិជនេគាលេៅេោយ 
ររិរូរណ៍ ដូចេនឹះខា្ររឹឹះស្ថានក៏មានផ្តល់ជារង្កះន់ 
ែងល្អំណររុណផ្្ែដរ។ 

ទល្លរ ស ូថារ ី(រាជធានីភនាំទពញ) 

េលាក េូ ថ្នរី  រេ់េៅកនុ្ ភូមិចុ្ែរពក១ 
េង្កាត់្ែរពកឯ្ ខ្ណឌច្ារអំេៅ រាជធានី  
ភនំេពញ។ េពវៃងងមានមុខ្រររជាអនកលក់រតី្ 
គាត់្បានេររើរបាេ់កមចី៣េលើកមកេហើយ េដ្ឋយ 
េលើកទី១ េដើម្បីទិញម ូតូ្ ទី២ រឺេដើម្បីទិញេំភារៈ 
េររើរបាេ់ និ្ទី៣េនឹះ រឺេដើម្បីពរ្ីកមុខ្រររ 
ររេ់គាត់្។េដ្ឋយស្ថរេររើរបាេ់កមចីចំេគាលេៅ 
និ្ចូលរួមែេវ្រកអតិ្ងិជនេគាលេៅេោយ 
ររិរូរណ៍ ដូចេនឹះខា្ររឹឹះស្ថានក៏មានផ្តល់ជា 
រង្កះន់ែងល្អំណររុណដល់អតិ្ងិជនែដលបាន 
ផ្្សពវផ្្ាយរនតដូចជារូរគាត់្។ 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

30 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

ផ្ផនរធនធានមនុសស 
 ឿរបណ្ដោះបណ្តើល និងអភិវឌើឍន៍បុរគលិក 

ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី  ែត្្ែត្យកចិត្តទុកដ្ឋក់េៅេលើការរណដដឹះរណ្តាល និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ 
េមត្ថភាពរុរគលិកររេ់ខ្លួនយ៊្ខាំំ្ ្រ់តាំ្ពីេរើកដំេណើរការរហូត្ដល់រចចុរ្បននេនឹះ។ រាល់រុរគលិកែដល 
េទើរចូលរំេរីការង្ករងមីទាំ្អេ់ រតូ្វបានទទួលការរណដដឹះរណ្តាលេដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខ្ពេ់ និ្ច្ាេ់ 
លាេ់រំផុ្ត្មុនេពល្រ់េផ្ឋើមរំេពញការង្ករេៅតាមតំ្ែណ្េរៀ្ៗខ្លួន េដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការរំេពញភារកិចច 
ររករេដ្ឋយររេិទធភាពខ្ពេ់។ ចំេពាឹះរុរគលិក្េ់  ររឹឹះស្ថានេៅែត្រនតយកចិត្តទុកដ្ឋក់េដ្ឋយរេ ក្ើននូវ 
េមត្ថភាពចំេណឹះជំនាញងមីៗដល់ពួកេរតាមរយៈវរគេិកាាស្ថលា និ្រណដដឹះរណ្តាលែផ្នកខា្កនុ្ េដើម្បី 
អភិវឌ្ឍន៍ េមត្ថភាព ររេ់ពួកេរររករការង្ករេដ្ឋយមានររេិទធភាពខ្ពេ់។  មិនែត្រ ុេណ្តណឹះ ររឹឹះស្ថានបាន 
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខ្ពេ់េៅេលើ ការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរុរគលិកតាមរយៈការរញ្ជូនរុរគលិកេៅចូលរួមវរគេិកាា 
ស្ថលា និ្វរគរណដដឹះរណ្តាល េផ្្ស្ៗេៅខា្េរឿ េដើម្បីឲ្យពួកេរទទួលបាននូវរទពិេស្ថ្ន៍ងមីៗ និ្ចំេណឹះ  
ដឹ្លអៗរែនថមេទៀត្ ។ 

 ឿរបណ្ដោះបណ្តើលខផនកៀងកនញង 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េកមមភាពចូលរួមកនុ្វរគរណដដឹះរណ្តាលររេ់រុរគលិក ររិរូរណ៍ 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េដើម្បីេ វ្ើេោយរុរគលិកមានក់មានេមត្ថភាពរររ់រគាន់ទាំ្ជំនាញ និ្ឥរិយរងកនុ្ការរំេពញការង្ករ  ររឹឹះស្ថាន 
ែត្្ែត្មានេរៀរចំេិកាាស្ថលា និ្វរគរណដដឹះរណ្តាលងមីៗជាេរៀ្រាល់ែខ្ ជូនរុរគលិកររេ់ខ្លួនេដើម្បីេោយពួក 
គាត់្ទទួលបាននូវចំេណឹះដឹ្ និ្រទពិេស្ថ្ន៍ងមីៗរែនថម េទៀត្េដើម្បីយកេៅអនុវត្តរំេរីការង្ករជាក់ែេឋ្ររករ 
េដ្ឋយរុណភាព និ្ររេិទធភាពខ្ពេ់។ 

 

 

 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

32 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

 ឿរបណ្ដោះបណ្តើលខផនកៀងបរៅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សរមមភាពបុ្គលរិ បរបិូរណ៍ 

ចូលរមួវ្គបណដុ ឹះបណាដ លទៅអងគភាព និងស្ថា ប័នទផសងៗ 
 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  33 

 

ការរណដដឹះរណ្តាលែផ្នកខា្េរឿ រឺជាែផ្នកមួយដ៏េំខាន់រែនថមេទៀត្ េដើម្បីេោយរុរគលិកបានកស្ថ្ទំនាក់  
ទំន្  និ្ែេវ្យល់េរឿ្ងមីៗែដលរុរគលិកមានចំនុចខ្វឹះខាត្។ ររឹឹះស្ថានែត្្ែត្យក ចិត្តទុកដ្ឋក់ចំេពាឹះ 
រុរគលិករររ់រូរ និ្ បាន រញ្ជូនពួកេរេៅចូលរួមវរគេិកាាស្ថលា និ្វរគរណដដឹះរណ្តាលជាេរចើនេៅតាមស្ថារ័ន 

និ្ អ គ្ភាពមួយ ចំនួនេដើម្បីទទួលបាននូវរទពិេស្ថ្ន៍និ្ចំេណឹះដឹ្ងមីៗ ែដលររឹឹះស្ថានមិនទាន់បានេរៀរចំ  
េោយមាននូវេមេរៀនទាំ្េនាឹះជូនដល់រុរគលិកររេ់ខ្លួនេដើម្បីអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ក៏ដូចជាយកមកចូលរួមែចក  
រំែលកដល់រុរគលិកេផ្្ស្េទៀត្ កនុ្ន័យរេ ក្ើនចំេណឹះដឹ្និ្េមត្ថភាពររេ់ រុរគលិកខ្លួនឲ្យរីកចំេរីនេៅមុខ្ 
ជានិចច។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ការផ្សព្វផ្ាយឱកាសការងារដលន់ិស្សិតសាកលវិទ្្ាល័យភូមិនទនីតិសាស្រសត និងវិទ្្ាសាស្រសតសសដឋកិច្ច 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្ុណត្ម្មលរបសប់របិូរណ៍ 

១. វិន័យ 

២. ភាពទស្ថម ឹះរត្ង ់

៣. ភាពជាអនរដឹរនាាំ 

៤. ភាពទទួលខ្ុសរត្ូវ 

៥. ភាពបត្់ផ្បន 

៦. ការទបើរចិត្តទូល្លយ 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

34 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

 ឿរបលើកទឹកចិតតដល់បុរគលិក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ររឹឹះស្ថានែត្្ែត្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខ្ពេ់ចំេពាឹះរុរគលិកេៅេលើរញ្ញៈ េុវត្ថិភាព េុខ្មាលភាព និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ 

េមត្ថភាពររេ់ពួកេរជានិចច។ េដ្ឋយការរិត្រូរទាំ្េនាឹះ ររឹឹះស្ថានបានផ្ឋល់នូវលកខខ្ណឌការង្ករដ៏លអររេេើរ 
និ្បានផ្ឋល់នូវការេលើកទឹកចិត្តទាំ្ែររហិរញ្ដវត្ថុ និ្មិនែមនហិរញ្ដវត្ថុេផ្្ស្ៗេៅដល់រររ់រុរគលិក និ្ 
ពិេេេ េលើេពីេនឹះេទៀត្េៅដល់រុរគលិកែដលមានស្ថនៃដេ ន្ើមកនុ្កិចចការង្ករររេ់ខ្លួន កនុ្ការរនតខិ្ត្ខំ្រំេរី 
ការង្ករឲ្យទទួលបានេជារជ័យរែនថមេទៀត្។ 

េកមមភាពែចករ័ណណេរេេើរជូនរុរគលិកេ ន្ើម និ្ស្ថខាេ ន្ើម 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  35 

 

 

 អំពីបុរគលិករបសប់រិបូរណ៍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រុរគលិករររ់ស្ថខាបានជួរជុំគានេរៀរចំរបារពធពិ្ីេូរត្មនត េលើករាេី កនុ្ឱកាេរុណ្យចូលឆ្នំងមី ររៃពណីជាត្ ិ



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

36 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណើរកំស្ថនតររេ់រុរគលិកររឹឹះស្ថាន ររិរូរណ៍ េៅកាន់េខ្ត្តមណឌលរិរី 

កមមវិ្ីផ្្ស្េំណ្ត្ដល់អនកែដលមានេំណ្ត្កន្កមមវិ្ីជរ់េលៀ្ររ្ំឆ្ន ំ
 



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  37 

 

 
ឿរចូលរួមជាមួយសងគម បរិសាថើន 
កនុ្រយៈេពលរ ុនាៅនឆ្នំចុ្េរកាយេនឹះ ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍  ភីអិលេុី បានចូលរួមកនុ្កិចច  

ការង្ករេកមមភាពេ គ្ម និ្ររិស្ថានតាម រយៈកមមវិ្ីជាេរចើន ែដលមានការផ្តួចេផ្តើមពីខា្ថ្ននក់េលើក៏ដូចជា 
មានេហការណ៍ជាមួយស្ថលាេរៀន ឫរកេួ្នានាែដលមានេកមមភាពទាំ្េនឹះ េហើយកនុ្េនាឹះរួមមានការ 
ចូលរួមពីរណៈរររ់ររ្ក៏ដូចជារុរគលិកររឹឹះស្ថានផ្្ែដរ។ 

ទាក់ទ្នឹ្វិេ័យររិស្ថានេនឹះ ររឹឹះស្ថានបានចូលរួមយ៊្េកមមេៅេលើការេំោត្ររិស្ថាន និ្បាន 
រិត្រូរយ៊្យកចិត្តទុកដ្ឋក់េៅេលើររិស្ថាន។ េដ្ឋយថ្ននក់រររ់ររ្ររេ់ររឹឹះស្ថានបានេរៀរចំកមមវិ្ីេំោត្ 
ររិស្ថានេៅកនុ្ទីរួមេខ្ត្តមណឌលរិរី ែដលមានការចូលរួមពីរុរគលិក  និ្ថ្ននក់ដឹកនាំររេ់ររឹឹះស្ថានររមាណ 
ស្ថមេិរនាក់េដើរេរីេេំរាម េដើម្បីេ វ្ើឲ្យមានេស្ថភ័ណភាព  និ្េ វ្ើឲ្យមានររិស្ថានលអេៅតំ្រន់េទេចរមួយ 
េនឹះ។ 

 

 

 

 

 
 

 

               

 

 

 

 

 

 



    
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

38 រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន|រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី

 

 ខផនកសងគម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី បានចូលរួមអរអរស្ថទរទិវាការស្ថារ់ឭកមពុជាេលើកទី០៣ 
េរៀរចំេដ្ឋយមូលនិ្ិរក្ាកុមារ និ្អ គ្ការផ្តល់នូវកតីេ្្ឃឹមកមពុជា េៅៃងងទី០៤ ែខ្មីនា ឆ្នំ២០១៨។ ររឹឹះស្ថាន 
មីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុ ីបានចូលរួមេដើម្បីជួលេលើកកមពេ់ផ្តល់នូវកតីេ្្ឃឹម និ្មានការេលើកទឹកចិត្ត 
ដល់ជនពិការភាពររងល្់ររេ់កុមារកមពុជា េដើម្បីេោយពួកេរមានការេិក្ាេរៀនេូរត្យល់ដឹ្ និ្មានការ 
ត្េ៊ូេៅកនុ្ការរេ់េៅររេ់ពួកេរេដ្ឋយមិនមានការបាក់ទឹកចិត្ត េហើយេ វ្ើេោយពួកេរោចេេរមចនូវេគាល 
រំណ្ររេ់ពួកេរេទៀត្ផ្្ ។ 

 កតាាែដលជួយស្ថារ និ្េលើកកមពេ់ផ្តល់នូវកតីេ្្ឃឹមដល់ជនពិការភាពររងល្់ រឺេផ្តើមេចញពីមនុេ្ស 
ទូទាំ្ររេទេកំុេោយមានការេរីេេអើ្េៅេលើជនពិការ និ្រតូ្វេចឹះជួយេលើកទឹកចិត្តររេ់ពួកេរេោយពួកេរ 
មានេេចកតីកាំហាន និ្ត្េ៊ូរាល់ការលំបាកររេ់ពួកេរេដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តររេ់ពួកេរេោយេេរមចបាននូវកតី
រេៃម ររេ់ពួកេរទាំ្អេ់គាន។ 

េកមមភាពចូលរួមទិវាការស្ថារ់ឮកមពុជាររេ់រុរគលិក ររិរូរណ ៍



          
របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុ ី|រ្ឹឹះស្ថា នឯរជន  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កាលពីែខ្វិចឆិកា ឆ្នំ២០១៨ កនល្េៅេនឹះររឹឹះស្ថានមីរកូហិរញ្ដវត្ថុ ររិរូរណ៍ ភីអិលេុី ក៏បានចូលរួមកនុ្ 
កមមវិ្ីពិព័រណ៌េិក្ាររេ់េកលវិទ្យល័យភូមិនទនីតិ្ស្ថន្រេត និ្វិទ្យស្ថន្រេតេេដឌកិចច េដើម្បីផ្្សពវផ្្ាយការផ្តល់ 
ឱកាេការង្ករេៅដល់េិេ្ស-និេ្សិត្ែដលបានចូលរួមេៅទីេនាឹះ េហើយេ ល្ៀត្កនុ្ឱកាេេនាឹះែដរ ររឹឹះស្ថានក៏  
បានចូលរួមររិ្ចរនូវេមាោរៈេិក្ា ែដលមានដូចជា រ៊ើច េេៀវេៅ កនុ្កមមវិ្ីេរ្បុរេ្ម៌ររេ់ស្ថកល 
វិទ្យល័យររិ្ចរដល់រអូនៗេៅស្ថលា រឋមេិក្ាដ្ឋច់រេយលមួយេៅកនុ្េខ្ត្តកំពត្។  

េកមមភាពចូលរួមកមមវិ្ីពិព័រណ៌េិក្ាេដ្ឋយមានការចូលរួមររិ ច្រររេ់រុរគលិក ររិរូរណ ៍
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 ខផនកកីឡា

វស័ិយកីឡាគឺជាផ្ផនកមយួដសំ៏ខានស់ម្រាបម់នុសសម្រគបគ់្នន កីឡានយំកនូវសុខភាព និងជាផ្ផនកសំខានម់យួ 
សម្រាបស់ងគមផងផ្ដរ ទនទឹមនឹងននេះថ្នន កដឹ់កនរំបស់ម្រគឹេះស្ថា នមមី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ បរបូិរណ៍  ភអិីលសីុ ផ្ត្ងផ្ត្ដឹកន ំ
បុគគលិកទងំអស់កនុងការចលួរមួម្របកតួ្កីឡារវាងស្ថខា និងស្ថខា រវាងម្រគឹេះស្ថា នបរបូិរណ៍  ជាមយួនឹងម្រគឹេះស្ថា ន 
ដទទនទៀត្ ជាម្របចនំដើមបបីនងកើនភាពសនិទធស្ថន ល និងស្ថមគគីភាព។ 
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អំពីទីតាំងររឹោះសាថើនមីរកូហិរញ្ញវតថញបរិបូរណ៍ ភីអិលសុី

 

 

ការិយល័យកណ្តាល 

ោេយដ្ឋាន ៖ អគាេលខ្ ១៩ ផ្លូវ៣៧១ ភូមិេតានត្រជំុ 
េង្កាត់្រឹ្ទំពុន, ខ្ណឌមានជ័យ, 
រាជធានីភនំេពញ 

ទូរេ័ពទ ៖  ០២៣ ២២២ ៧៧៦ 

         ០២៣ ២២២ ១១៩ 

ទូរស្ថរ ៖       ០២៣ ២២២ ០៩០ 

សាៀ រកុងតាប្មើ 

ទូរេព័ទ៖  ០៨៧ ៨១ ៨៥ ៦៤ 

 ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៧ 

សាៀ រសុកអងគសនួល 

ទូរេព័ទ៖  ០៨៧ ៨១ ៨២ ១៨ 

 ០៨៧ ៨១ ៨២ ១១ 

សាៀ រសុកបកៀនសាវើយ 

ទូរេព័ទ៖  ០៨៧ ៨១ ៨៣ ៦១ 

 ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៨ 

សាៀ ខ្ណឌដូនបពញ 

ទូរេព័ទ៖  ០៨៧ ៨១ ៨២ ១៥ 
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