


អំពីប្រាសាក់	 ២
ទស្សនវិស័យនិងប្រាសកកម្ម	____________________________________________៣
ប្រាវត្តិសង្ខ្រាប	______________________________________________________ ៤
បញ្ហាប្រាឈម	 _____________________________________________________ ៦
គោលដៅអាជីវកម្ម	__________________________________________________៧
អតិថិជន	 ________________________________________________________ ៨
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ	និងលក្ខណៈសម្បត្ត	ិ __________________________________១១

កម្មសិទ្ធិភាពនិងអភិបាលកិច្ច	 ១២
រចនាសម្ព័ន្ធ	_____________________________________________________ ១៣
ភាគទុនិក	_______________________________________________________១៤
គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	________________________________________១៥
ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 _________________________________________________១៦
គណៈគ្រាប់គ្រាង	___________________________________________________១៨

សង្រា្ខបផ្ន្រាកប្រាតិបត្តិការ	 ២២
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល_____________________________ ២៣
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គនាយក	_______________________________________២៥
សង្រា្ខបការអនុវត្តផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ	_________________________________________២៨
សង្រា្ខបផ្រា្នកប្រាតិបត្តិការ	_____________________________________________ ៣០
មន្រា្តីបុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព	___________________________________ ៣២
ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	និងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	_____________________________ ៣៤
សកម្មភាពទីផ្សារនិងសង្គម	 __________________________________________ ៣៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលបានធ្វើសវនកម្ម	 ៤០
របាយការណ៍របស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	_____________________________________៤១
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ	______________________________________៤៦
តារាងតុល្យការ	 __________________________________________________ ៤៧
របាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	____________________________________________៤៨
របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលមូលនិធ	ិ_______________________________________៤៨
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក	់_________________________________________៤៩

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង	 ៥០
បណា្តាញការិយាល័យ	និងអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង	____________________________៥១
តំបន់ប្រាតិបត្តិការ	និងផ្រានទីប្រាតិបត្តិការ	___________________________________៦២

១

តិកា



៣

៤

៦

៧

៨

១១

ទស្សនវិស័យ
និង	ប្រាសកកម្ម

ប្រាវត្តិសង្រា្ខប

បញ្ហាប្រាឈម

គោលដៅអាជីវកម្ម

២

អតិថិជន

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
និងលក្ខណៈសម្បត្តិ

អតិថិជន

អំពីប្រាសាក់



"ផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៌		និងសហគ្រាសខា្នាតតូចនៅជនបទប្រាកបដោយនិរន្តរភាព។"

ទស្សនវិស័យ

ប្រាសកកម្ម

"ធ្វើអោយជីវភាពប្រាជាជននៅជនបទប្រាសើរឡើង		ដើម្បីរួមចំណ្រាកដល់ការអភិវឌ្ឍន៌ស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាកបដោយនិរន្តរភាព	
តាមរយៈគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។"

៣



ប្រាវត្តិសង្ខ្រាប

	 ប្រាសាក់	 បានវិវត្តខ្លួនមកពីគម្រាងឥណទានប្រាសាក់	 ដ្រាល	
ទទួលជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុប	 និងអនុវត្តដោយក្រាសួង	 ៣	 របស	់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	។

	 គម្រាងន្រាះបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥	 ក្នុងគោលបំណងដើម្ប	ី
សា្តារឡើងវិញ	 និងទ្រាទ្រាង់ដល់វិស័យកសិកម្មនៅ	ក្នុងខ្រាត្ត		ចំនួន	 ៦	
ជុំវិញរាជធានីភ្នំព្រាញ	មានដូចជាខ្រាត្តកំពង់ចាម	កំពង់ឆ្នាំង	 កំពង់ស្ព	ឺ
តាក្រាវ	 ព្រាវ្រាង	 និងសា្វាយរៀង។	 គម្រាងប្រាសាក់ត្រាូវបានបញ្ចប់	
នៅក្នុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៣។

	 ដើមី្បធានានូវការទទួលបាន	 ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	 របស់ប្រាជាជន	
នៅសហគមន៌ជនបទនិងសហគ្រាសខា្នាតតូច	គណៈកម្មការឥណទាន	
របស់គម្រាងប្រាសាក់	 បានសម្រាចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រា្តមួយ	 ក្នុងការ	
ប្រាកា្លាយខ្លួនពីកម្មវិធីឥណទាន	 ទៅជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុមាន	
អាជា្ញាប័ណ្ណ។	ក្នុងខ្រាមីនាឆ្នាំ២០០២	ការកមា្លាយខ្លួនត្រាូវបានចាប់ផ្តើម	
តាមរយៈការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់	 ដោយចុះបញ្ជីជា	
ប្រាតិបត្តិករឥណទាននៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា។

 នៅឆ្នាំ២០០៣	មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF)និងក្រាុម	
ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់	 ត្រាូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រាួលដល	់
ការកមា្លាយខ្លួនន្រាះ។	ដោយមានការចូលរួមពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន ២	
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	ត្រាូវបានបង្កើតឡើងដោយចុះបញ្ជ	ី
នៅក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម	ជាក្រាុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រាូវមានកម្រាិត	
នៅខ្រាសីហា	ឆ្នាំ២០០៤	និងទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិន្រា	
កម្ពុជា	 នៅខ្រាវិច្ឆិកា	 ឆ្នាំ២០០៤	 ដើមី្បប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	
តាមរយៈការផ្តល់នូវស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ			 និង	
សហគ្រាសខា្នាតតូច។

	 ដើមី្បបញ្ចប់ការកមា្លាយខ្លួនន្រាះ	 ប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមស្វ្រាងរក	
និងចរចាជាមួយវិនិយោគិនមួយចំនួន	 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មក	
ក្នុងគោលបំណង	 ដើមី្បជំនួសឲ្យភាគទុនិកបណ្តាះអាសន្នដូចជា	
CRDF។	ក្នុងឆ្នាំ	២០០៧	ប្រាសាក់បានបញ្ចប់ការកមា្លាយខ្លួន	ដោយ	
បានជំនួសភាគទុនិកចាស់	CRDF	ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន	៥	គឺ	BIO 

(Belgian Investment Company for Developing Countries), DGC 

(Dragon Capital Group Limited),  FMO (The Netherlands 

Development Finance Company), LOLC (Lanka Orix Leasing  

Company Ltd.) និង	Oikocredit	។	លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់បានទទួល	
អាជា្ញាប័ណ្ណមិនកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	 នៅក្នុង	
ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៧	។

៤



ព្រាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

១៩៩៥	 -	 ១៩៩៩	 :	 	គម្រាងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផ្តល់មូលនិធិដោយ	
ប្រាទ្រាសអឺរ៉ុបចំនួន	៣	សម្រាប់អនុវត្តន៍	 ក្នុងខ្រាត្តចំនួន	 ៦ដោយផ្តល	់
កម្មវិធីឥណទានចំនួន	៣	ផ្ស្រាងគា្នាហៅថាគម្រាងបា្រសាក់	១។

២០០០	 -	 ២០០៣	 :		 ពង្រាីកសកម្មភាពទៅជាគម្រាង		 ប្រាសាក់២		
ដោយបញ្ចូលឲ្យទៅជាគម្រាងត្រាមួយ	 និងមានកម្មវិធីឥណទាន	
ត្រាមួយ។

២០០០	 :	 សម្រាចជាយុទ្ធសាស្រា្តជាលើកដំបូងក្នុងការបង្កើតគ្រាឹះ	
សា្ថានឲ្យប្រាកបដោយនិរន្តភាព	បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រាងប្រាសាក់	២។

២០០១	 :		 ទីសា្នាក់ការកណា្តាល	 និងសាខារបស់គ្រាឹះសា្ថាន		 ត្រាូវបាន	
បំប្រាកច្រាញពីគម្រាងប្រាសាក់	 ២	 ដោយមានការគ្រាប់គ្រាងដោយ	
ឡ្រាក	ត្រាស្ថិតនៅជាផ្ន្រាកមួយន្រាគម្រាងដដ្រាល។

២០០២	 :	 បង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់	 ដោយចុះបញ្ជីនៅ	
ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	 ជាប្រាតិបត្តិករឥណទានជនបទនៅក្នុង	
ខ្រាមីនា	ឆ្នាំ២០០២	។

២០០៣	 :	 មានការចូលរួមពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន	 ២គឺមូលនិធ	ិ
CRDF	 របស់គម្រាងប្រាសាក់២និងក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់	
បង្កើតឡើងដោយមន្រា្តីបុគ្គលិកប្រាសាក់	។

២០០៤		 :	 ចុះបញ្ជីជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ប្រាសាក់	 ទទួលខុស	
ត្រាូវមានកម្រាិត	 នៅក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម	 និងទទួលបានអាជា្ញា	
ប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	។

២០០៥:	 មូលនិធិឥណទានត្រាូវបានផ្ទ្រារច្រាញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅ	
រដ្ឋាភិបាល	 និងបនា្ទាប់មកទៅប្រាសាក់	 ក្រាមរូបភាពជាអនុ	
បំណុល។

២០០៦	 :	 ដំណើរការពាណិជ្ជភាវូបនីយកម្ម	 ដើម្បីស្វ្រាងរកការចូល	
រួមភាគកម្មពីវិនិយោគិនផ្ន្រាកសង្គម	និងផ្ន្រាកពាណិជ្ជកម្ម។

២០០៧	 :	 ប្រាសាក់បញ្ចប់ការកមា្លាយខ្លួន	 ដោយជំនួសភាគទុនិក	
ចាស់	 CRDF	 ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន	 ៥	 រួមមាន	 BIO, DGC, 

FMO, LOLC	 និង	 Oikocredit។	 ប្រាសាក់ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណ	
មិនកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាក្នុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៧។

២០០៨	 :		ប្រាសាក់បង្កើនដើមទុនដល់	 ១៥	ពាន់លានរៀល	 ចូល	
រួមពីភាគទុនិកចំនួន	 ៦	 និងពង្រាីកស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទូទាំង	
ប្រាទ្រាស។

២០០៩	 :	 ប្រាសាក់បានជ្រាើសរើសកម្មវិធី	 Oracle FLEXCUBE	
Universal   Banking	ដើមី្បធ្វើទំនើបកម្មប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	ដើម្បី	
បង្កើនគុណសម្បត្តិប្រាកួតប្រាជ្រាង	 ផ្តល់នូវផលិតផលកាន់ត្រាសំបូរ	
ប្រាប	និងត្រាៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលបនា្ទាប់ទៀត។

៥



បញ្ហាប្រាឈម
១.	 បន្តបម្រាើដល់ប្រាជាពលរដ្ឋក្រាីក្រានៅតាមជនបទ	 ជា	មួយ	

នឹងបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់	 ដោយប្រាកាន់យក	
តមា្លាភាព		និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រាប់កម្រាិតប្រាតិបត្តិការ។

២.	 លើកកម្ពស់វិន័យឥណទានក្នុងចំណមបុគ្គលិក	 និង	
អតិថិជន	តាមរយៈការពង្រាឹងប្រាព័ន្ធត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង។

៣.	 បំប្រាកសំណុំឥណទាន	 និងពិនិត្យផលិតផលនិងស្រាវាកម្ម	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 ដើមី្បប្រាកួតប្រាជ្រាងនិងបំព្រាញតម្រាូវការអតិថិ	
ជន	 និងស្វ្រាងរកមូលនិធិពីខាងក្រាសម្រាប់ការពារមូល	
និធិ	និងពង្រាីកផ្រានការ។

៦



	 គោលដៅអាជីវកម្មរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	 គឺអនុវត្តសកម្មភាពមីក្រាូ	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 តាមរយៈការផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រាជាជននៅ	
ជនបទ	និងសហគ្រាសខា្នាតតូចនិងមធ្យម	រួមមាន	៖

១.	ស្រាវាឥណទានក្រាុម	និងឥណទានឯកត្តជន	
២.	ស្រាវាប្រាក់សន្សំ	និងស្រាវាផ្ទ្រារប្រាក់
៣.	បង្កើនឬខ្ចីមូលនិធិ	 ដ្រាលប្រាសាក់យល់ថាសមស្រាប	 និង	

ធានាការទូទាត់សងប្រាក់	 ដ្រាលបានខ្ចីទៅឥណទានយក	
វិញ។

៤.	 ធ្វើប្រាតិបត្តិការផ្ស្រាងៗទៀត	 ដ្រាលកើតមានឡើងដោយ	
ច្រាដន្យ	 ឬដ្រាលគ្រាឹះសា្ថានយល់ថាសមស្រាប	 និងដ្រាល	
អាចធ្វើបាន	ដើម្បីសម្រាចគោលដៅអាជីវកម្មខាងលើ។

	 គោលដៅន្រាះត្រាូវសម្រាចបាន	តាមរយៈការអនុវត្តន៌យា៉ាងតឹងរឹង	
នូវបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់	តមា្លាភាព	និងអភិបាលកិច្ចល្អ។

គោលដៅអាជីវកម្ម

៧



ក.	 អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់	:

	 សហគមន៍ជនបទ
	 អតិថិជននៅសហគមន៌ជនបទ		 គឺជាក្រាុមគ្រាួសារដ្រាលមាន	

សមត្ថភាពសង	 មានទីលំនៅនៅតាមជនបទ		 ដ្រាលស្ថិតនៅ	
ក្រាតំបន់ទីក្រាុង	 រួមមានក្រាុងក្នុងខ្រាត្តនិមួយៗ	 ខណ្ឌទាំងអស់		
ន្រារាជធានីភ្នំព្រាញ		ទូទាំងខ្រាត្តព្រាះសីហនុ	ក្រាប	និងប៉្រាលិន។

	 សហគ្រាសខា្នាតតូច
	 អតិថិជនដ្រាលជាសហគ្រាសខា្នាតតូច		 គឺជាសហគ្រាសដ្រាល		

មាននិយោជិតតិចជាង	 ១១	នាក់		 ឬមានទ្រាព្យសកម្មតិចជាង		
៥០.០០០ដុលា្លារ។

អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់

៨



ខ.	សមិទ្ធផលអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់

	 អ្នកស្រាី	ដម	តូច	អាយុ	៣៥	ឆ្នាំ	រស់នៅខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ	ប្រាកបមុខ	
របរចិញ្ចឹមជ្រាូក

	 អ្នកស្រាី	 ដម	 តូច	 មានអាយុ	 ៣៥	 ឆ្នាំ	 ជាអតិថិជនមា្នាក់ដ្រាល	
ទទួលជោគជ័យលើមុខរបររបស់គាត់	 តាមរយៈការទទួល	
ឥណទានពីប្រាសាក់។	 បច្ចុប្បន្ន	 គាត់រស់នៅភូមិស្តុកសា្លាត	
ឃុំភ្នំតូច	ស្រាុកឧត្តុង្គ	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ	 ។	 	គាត់បានចំណាយព្រាល	
វ្រាលាប្រាចាំថ្ង្រាភាគច្រាើនលើការចិញ្ចឹមជ្រាូក	 និងកិច្ចការផ្ទះ។	
សា្វាមីរបស់គាត់ឈ្មោះ	ស្រាង	ថន	មុខរបរជាអ្នកបិតស្រា	ហើយ	
ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានបំណងចិញ្ចឹមជ្រាូកបន្ថ្រាមទៀត	 ដើមី្ប	
ពង្រាីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។	 បនា្ទាប់ពីទទួលបានការណ្រា
នាំពីបងស្រាីរបស់គាត់	 ពួកគាត់បានសម្រាចចិត្តសុំខ្ចីឥណទាន	
ចំនួន	២.០០០	ដុលា្លារអាម្រារិក	ក្នុងរយៈព្រាល	២១ខ្រាពីប្រាសាក	់
ដើមី្បបង្រា្គប់ទុន។	 បនា្ទាប់ពីលក់ជ្រាូកបានមួយចំនួន	 អ្នកស្រាី	
ដម	តូច	មានជីវភាព	រស់នៅកាន់ត្រាប្រាសើរឡើងមានលទ្ធភាព	
ជួសជុលលំនៅដ្ឋាន	 និងអាចទិញគ្រាឿងសង្ហារឹមបន្ថ្រាមទៀត។	
អ្នកស្រាី	ដម	 តូច	ជាអតិថិជនសកា្តានុពលរបស់ប្រាសាក់	គាត	់
សងត្រាលប់ទៀងទាត់	 និងបង់ឥណទានផ្តាច់ក្នុងរយៈព្រាលដ៏ខ្ល	ី
ខាងមុខ។	 គាត់បាននិយាយដោយទឹកមុខញញឹម	 និងដោយ	
ស្រាចក្តីសង្ឃឹមថា	 "ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រាសាក់	 ដ្រាលត្រាងត្រា	
ផ្តល់ទាំងស្រាវាហិរញ្ញវត្ថុ	ការលើកទឹកចិត្ត	និង	ណ្រានាំខ្ញុំក្នុងការ
ធ្វើអាជីវកម្មដ្រាលអាចទទួលចំណូលកាន់ត្រាច្រាើន"។

	 អ្នកស្រាី	 សន	 សុខា	 អាយុ	 ៣៨	 ឆ្នាំ	 រស់នៅខ្រាត្តពោធិសាត់	
ប្រាកបមុខរបរដុតនំ

	 អ្នកស្រាី	 សន	 សុខា	 មានអាយុ	 ៣៨	 ឆ្នាំ	 ប្រាកបមុខរបរជា	
អ្នកដុតនំ	 រស់នៅភូមិបំប្រាកលៀច	ឃុំរលៀប	ស្រាុកសំពៅមាស	
ខ្រាត្តពោធិសាត់	 បានរៀបរាប់ពីប្រាវត្តិអាជីវកម្មថា	 គាត់បាន	
ប្រាកបមុខរបរធ្វើនំពងទាន្រាះ	 អស់រយៈព្រាល៤ឆ្នាំមកហើយ។	
ពីមុន	អាជីវកម្មន្រាះមិនសូវដំណើរការល្អឡើយ	ដោយកង្វះខាត	
ដើមទុន។	ក្រាយពិភាក្សាជាមួយសា្វាមីរបស់គាត់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	
អ្នកស្រាីបានសម្រាចចិត្តស្នើសុំខ្ចីឥណទានចំនួន៥.០០០ដុលា្លារ	
អាម្រារិក	 រយៈព្រាល២៤ខ្រា	ពីប្រាសាក់	ដើមី្បទិញសមា្ភារៈនិងវត្ថុ
ធាតុដើមបន្ថ្រាមសម្រាប់ដុតនំ។	 ដោយឃើញថាអាជីវកម្មរបស	់
គាត់បានប្រាសើរឡើង	ជាមួយនឹងឥណទានពីប្រាសាក់	ថ្មីៗន្រាះ	
អ្នកស្រាីបានបង់ឥណទានផ្តាច់	 ហើយបានស្នើសុំឥណទានថ្ម	ី
ទៀតពីប្រាសាក់ ចំនួន	 ៤.៨០០ដុលា្លារអាម្រារិក	 ក្នុងវគ្គទី២	
ដើមី្បទិញចង្រា្កានដុតនំអ្រាឡិចត្រាូនិច	ដ្រាលអាចបង្កើនការផលិត	
នំ	 ដើមី្បបំព្រាញតម្រាូវការអតិថិជន។	 អ្នកស្រាី	 សន	សុខា	បាន	
និយាយថា	 "ខ្ញុំរើករាយណាស់ដ្រាលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដំណើរការ
បានល្អ។	 សូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ដ្រាលបានផ្តល់ដើមទុនឲ្យ
ខ្ញុំពង្រាីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបាន។	លើសពីន្រាះ	ខ្ញុំចូលចិត្តបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ដ្រាលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់	និងច្រាះគួរសម	ហើយ
ការវាយតម្ល្រាឥណទានក៏មានភាពងយស្រាួល	និងរហ័ស។	កតា្តា
ទាំងនោះហើយដ្រាលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើប្រាសាក់"។

៩



	 លោក	លន់	ឈុនហ៊ត	អាយុ	៣៩	ឆ្នាំ	រស់នៅខ្រាត្តក្រាច្រាះប្រាកប
អាជីវកម្មឡឥដ្ឋ

	 លោក	លន់	ឈុនហ៊ត	អាយុ	៣៩	ឆ្នាំ	 រស់នៅក្នុងភូមិឬស្សីចារ	
ឃុំថ្មក្រាះ	 ស្រាុកចិត្រាបុរើ	 ខ្រាត្តក្រាច្រាះ	 ក៏ជាអតិថិជនជោគជ័យ	
មា្នាក់របស់ប្រាសាក់ដ្រារ។	 អាជីវកម្មចម្បងរបស់គាត់គឺសិប្បកម្ម	
ឡឥដ្ឋ។	 កាលពីមុន	 បងប្រាុសធា្លាប់ខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកខ្ចីចងការ	
និងគ្រាឹះសា្ថានដទ្រាទៀត	 ប៉ុន្ត្រាដោយសារលំបាកក្នុងការសុំខ្ចីនិង	
ការប្រាក់ខ្ពស់	 បងប្រាុសក៏សម្រាចរើសយកប្រាសាក់ធ្វើជាដ្រា	
គូអាជីវកម្ម	 ដោយផ្តល់ជំនួយជាដើមទុន។	 បងប្រាុសបានខ្ច	ី
ឥណទានដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៨	ពីប្រាសាក់	ចំនួន	៨.០០០ដុលា្លារ	
អាម្រារិក	 រយៈព្រាល	២៤ខ្រា	ដោយសងត្រាលប់ជារៀងរាល់ខ្រា។			
ដោយមានកំណើនអាជីវកម្មឆប់រហ័ស	 បងប្រាុសបានសម្រាច	
ចិត្តបង់ផ្តាច់	 និងស្នើសុំឥណទានវគ្គទី២ចំនួន	 ១០.០០០	
ដុលា្លារអាម្រារិក	 ដើមី្បសាងសង់ឡឥដ្ឋថ្មីមួយទៀត	 សម្រាប	់
ជម្រាុញដំណើរការផលិតឥដ្ឋ	 និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់	
គាត់ផងដ្រារ។	 សព្វថ្ង្រា	 សិប្បកម្មរបស់បងប្រាុសបានពង្រាីក	
កាន់ត្រាធំឡើងៗ។	 បងប្រាុសបានទិញឡានដឹកទំនិញថ្មីមួយ	
សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឥដ្ឋ	 ហើយជីវភាពរស់នៅក៏មានភាព	
ប្រាសើរឡើងដ្រារ។	 បងប្រាុសបាននិយាយថា	 "ប្រាសាក់ជា	
ដ្រាគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អ	 ដ្រាលអាចជឿជាក់បាន។		 ប្រាសាក	់
ផ្តល់ទាំងដើមទុន	 និងស្រាវាកម្មល្អជាមួយនឹងការប្រាក់ទាប។	
ទៅអនាគត	 ខ្ញុំមានគម្រាងខ្ចីប្រាក់បន្ថ្រាមពីប្រាសាក់	 ដើមី្ប	
ពង្រាីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ"។
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ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ 
និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អតិថិជន

ក.	 ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

	 ឥណទានក្រាុម
	 ឥណទានក្រាុម	 ជាឥណទានដ្រាលក្នុងនោះសមាជិកក្រាុមធ្វើការ

ចងក្រាងជាក្រាុមដោយខ្លួនឯង	ដោយមានសមាជិកពី	 ២	ទៅ	 ៥	
នាក់	 និងដឹកនាំដោយប្រាធានក្រាុមមា្នាក់។	 សមាជិកក្រាុមមា្នាក់ៗ	
អាចខ្ចីប្រាក់ពី

	 ៥០.០០០រៀល	ទៅ	១.០០០.០០០រៀល		
ឬ	១៥ដុលា្លារអាម្រារិក	ទៅ	២៥០ដុលា្លារអាម្រារិក	

	 សម្រាប់រយៈព្រាល	១២	ខ្រា	។

	 ឥណទានឯកត្តជន
	 អតិថិជនគោលដៅ	 ជាសហគ្រាសតូចបំផុតនិងតូច។	 អតិថិជន	

អាចខ្ចីជាប្រាក់រៀល	ឬ	ដុលា្លារអាម្រារិក	ក្នុងចនោ្លាះពី	
	 ៣០០.០០០រៀល	ទៅ	១០០.០០០.០០០រៀល		

ឬពី	៧៥ដុលា្លារអាម្រារិក	ទៅ	២៥.០០០ដុលា្លារអាម្រារិក	
	 ក្នុងរយៈព្រាលរហូតដល់	២៦	ខ្រា។	អត្រាការប្រាក់មានពី	២,៧%	

ទៅ	១,៦%។

ខ.	លក្ខណៈសម្បត្តិអតិថិជន

	 ឥណទានក្រាុម
-	 សមាជិកក្រាុម	 :	 ២-៥នាក់	ដោយមា្នាក់ត្រាូវបានជ្រាើសរើសជា	

ប្រាធានក្រាុម
-	 សមាជិកមា្នាក់មកពីគ្រាួសារមួយ
-	 អាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងភូមិ
-	 គោលបំណងស្រាដៀងគា្នា
-	 អាយុចនោ្លាះពី	១៨	ទៅ	៦៥	ឆ្នាំ

	 ឥណទានឯកត្តជន
-	 អាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងភូមិ
-	 អាយុចនោ្លាះពី	១៨	ទៅ	៦៥	ឆ្នាំ
-	 មានអាជីវកម្មប្រាកបដោយចំណូល
-	 មានដើមទុនផ្ទាល់	២០%	ក្នងុដើមទុនអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លនួ
-	 មានទ្រាព្យធានា	និងអ្នកធានា
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កម្មសិទ្ធិភាព និងអភិបាលកិច្ច

រចនាសម្ព័ន្ធ

ភាគទុនិក

គណៈកម្មការ	
ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

ការគ្រាប់គ្រាង
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ភាគទុនិក

	 គិតត្រាឹមដំណាច់ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩	បា្រសាក់មានភាគហ៊ុនដើមទុន	
សរុបចំនួន	 ១៥	 (ដប់ប្រា)ំ	ពាន់លានរៀល	 ចូលរួមដោយភាគទុនិក	
ចំនួន	៥	រួមមាន	ប៊ីអាយអូ	(BIO) ្រឌាហ្គនកាពីតាល់	្រហ្គូប	(Dragon 

Capital Group (DCG))	ក្រាុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់	(FMO)  

ក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យាឡានកាអូរើកស៍	 (LOLC)	 អ៊យកូក្រាឌីត		
(Oikocredit)	 ដ្រាលភាគទុនិកនីមួយៗ	កាន់កាប់ចំនួន	 ១៨%	 និង	
ក្រាុមហ៊ុនមន្ដ្រាីបុគ្គលិកប្រាសាក់ដ្រាលកាន់កាប់ហ៊ុនចំនួន	១០%។

ភាគទុនិក ភាគហ៊ុន(%)
BIO ១៨%
DCG ១៨%
FMO ១៨%
LOLC ១៨%
Oikocredit ១៨%
PSCo ១០%

	 ប៊ីអាយអ	ូ ជាសមាជិកមួយរបស់	 EDFI	 ដ្រាលជាសមាគមគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប	 ។	 ប៊ីអាយអូ	 ចូលរួមក្នុងដ្រាគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប	
(EFP)	 ដ្រាលជាសហហិរញ្ញប្បទានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកចំនួន	 ១០	 ក្នុងចំណមសមាជិកទាំងអស់របស់	 EDFI ដោយមានគោលបំណង		
ជួយសម្រាួលដល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រាងវិស័យឯកជនន្រាបណា្តារដ្ឋ	 ACP	 ដោយមានកិច្ចសហប្រាតិបត្ដិការជាមួយធនាគារវិនិយោគ	
អឺរ៉ុប។

	 ្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប	ជាគ្រាឹះសា្ថានធនាគារសម្រាប់ការវិនិយោគ	ដ្រាលផ្ដល់ស្រាវាកម្មនិង	 ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសាមញ្ញ	ដោយផ្តាតផ្តាច់មុខ
លើទីផ្សារមូលធនវៀតណាម។	 គ្រាឹះសា្ថានន្រាះ	 ត្រាូវបានទទួលសា្គាល់ទាំងក្នុងប្រាទ្រាសវៀតណាម	 និងមជ្ឈដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ	 ថាជាគ្រាឹះសា្ថាន	
មួយក្នុងបណា្តាគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗនៅប្រាទ្រាសវៀតណាម	 ។	 ្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប	 បំព្រាញតំរូវការវិនិយោគផ្ន្រាកអាជីវកម្មធនាគារ	 ទាំង	
សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រាុកនិងក្រាស្រាុក	ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យវិនិយោគនៅក្នុងប្រាទ្រាសវៀតណាម។

	 ក្រាុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់	 ជួយគាំទ្រាដល់វិស័យឯកជនក្នុងប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	 និងទីផ្សារថ្មីៗ	 នៅតំបន់អាសុី	 អា្រហ្វិក	
អាម្រារិកឡាទីន	 និងអឺរ៉ុបកណា្តាលនិងខាងកើត	 តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទាន	 ការចូលភាគកម្ម	 ការធានា	 និងសកម្មភាពជម្រាុញការវិនិយោគ	
ផ្ស្រាងៗ។

	 ក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យាឡានកាអូរើកស៍	 បម្រាើស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន	 ទាំងនៅកម្រាិតសាជីវកម្ម	 និងកម្រាិតទាបបំផុត	នៅគ្រាប់តំបន់ទាំង	
អស់ក្នុងប្រាទ្រាសស្រាីលង្កា។	 ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៨០	 ក្រាុមហ៊ុនបានធ្វើការជាមួយសហគ្រាិនធុនតូចនិងមធ្យម	 ដ្រាលមានចំនួន	
ជាង	 ៨០%	ន្រាចំនួនអតិថិជនសរុបរបស់ក្រាុមហ៊ុន។	ក្រាុមហ៊ុនបានបង្កើតផលិតផលថ្មីៗជាបន្ដបនា្ទាប់	 ដូចជាផលិតផលភតិសន្យា	ស្រាវាកម្មជើង	
សារ	ផលិតផលប្រាក់សន្សំនិងបញ្ញើ	ឥណទានតូចៗ	និងស្រាវាកម្មកម្រាជើងសារធានារា៉ាប់រង។

	 អ៊យកូក្រាឌីត	 បានចាប់ផ្ដើមដំបូងគ្រាជាអ្នកត្រាួសត្រាយផ្ន្រាកហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ	 ដ្រាលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុង	
ចំណមអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំៗន្រាវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក។	 អ៊យកូក្រាឌីត	 ជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគប្រាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ	
មួយក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគមួយចំនួន	ដ្រាលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ស្រាងៗនៅតំបន់ភាគខាងត្បូង	ដ្រាលផ្តល	់
ផលប្រាយោជន៍ដល់ប្រាជាជនក្រាីក្រានិងគា្មោនឱកាសទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។	 អ៊យកូក្រាឌីតជាក្រាុមហ៊ុនឯកជននិងជាសង្គមសង្គហសមាគមត្រាមួ
យគត់	ដ្រាលផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ដដល់វិនិយោគិនឱ្យវិនិយោគក្នុងគោលបំណងទទួលខុសត្រាូវចំពោះសង្គម។

	 ក្រាុមហ៊ុនមន្ដ្រាីបុគ្គលិកប្រាសាក់	 ត្រាូវបានបង្កើតឡើងក្រាមច្បាប់និងបញ្ញត្ដិទូទៅន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា	 និងមានគោលបំណងដើម្ប	ី
វិនិយោគមូលធនជាមួយគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ប្រាសាក់	 និងដើម្បីគ្រាប់គ្រាងការវិនិយោគឱ្យស្រាបតាមបទដ្ឋានវិជា្ជាជីវៈ	 គុណធម៌ខ្ពស់	
តមា្លាភាព	 និងអភិបាលកិច្ចល្អ។	 ក្រាុមហ៊ុនក៏អាចវិនិយោគក្នុងការគ្រាប់គ្រាងទ្រាព្យសកម្មនិងដើមទុន	 ការវិនិយោគ	 និងពាណិជ្ជកម្ម	 ស្រាវាកម្ម	
ឬសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ	 និងសកម្មភាពផ្ស្រាងៗដ្រាលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រាយោលនឹងគោលបំណងខាងលើឬគោលបំណងស្រាដៀងគា្នា	
និងមានចរិកលក្ខណៈអភិវឌ្ឍន៍ប្រាតិបត្ដិការរបស់ក្រាុមហ៊ុន។

១៤



គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល
	 ដោយមានសមត្ថភាពព្រាញល្រាញគ្រាប់គ្រាន់របស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	គណៈកម្មការដំបូងចំនួនពីរត្រាូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគាំទ្រាដល់ការ

គ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្ដិការរបស់ប្រាសាក់។

គណៈកម្មការសវនកម្ម
	 គណៈកម្មការសវនកម្ម	 រួមមានសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលពីររូបគឺលោក	 ម៉្រាឃឺល	 ថិមផល	 (Mr. Michael Temple)	 និងលោក	 រា៉ានជិត	

ហ្វឺណ្រានដូ	 (Mr. Ranjit Fernando)	 និងនាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង។	 ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មន្រាះ	 គឺត្រាួតពិនិត្យលើ	
របាយការណ៍របស់សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងនិងសវនករខាងក្រា	 តាមដនភាពត្រាឹមត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ការអនុវត្ដតាមនីតិវិធីនិងគោល	
ការណ៍	ត្រាួតពិនិត្យប្រាព័ន្ធត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងនិងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់	ព្រាមទាំងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្ដ។	លើស	
ពីន្រាះ		សមាជិកមិនប្រាតិបត្តិនឹងជួបប្រាជុំជាមួយសវនករខាងក្រាពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅខ្រាកញ្ញាមុននឹងសវនករខាងក្រាចាប់ផ្ដើមត្រាួតពិនិត្យ		
និងក្នុងខ្រាមីនាបនា្ទាប់ពីសវនករខាងក្រាបានត្រាួតពិនិត្យរួចហើយ។គណៈកម្មការន្រាះជួបប្រាជុំរៀងរាល់បីខ្រាម្ដង។

គណៈកម្មការផ្ដល់តម្ល្រាការ	និងធនធានមនុស្ស
	 គណៈកម្មការផ្ដល់តម្ល្រាការនិងធនធានមនុស្ស	 មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការវាយតម្ល្រាការអនុវត្តការងរ	 និងផ្ដល់តម្ល្រាការដល់គណៈគ្រាប់គ្រាង	

ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រាសាក់។	គណៈកម្មការន្រាះរួមមាន							លោក	ស្ត្រាហា្វាន	ហាប	(Mr. Stefan Harpe)	និងលោកស្រាី	អានដិមឺស	(Ms. Anne 

Demeuse)។

១៥



លោក	ម៉្រាឃឺល	ថិមផល
ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	និងជាតំណាងភាគទុនិក	DCG

	 លោក	ម៉្រាឃឺល	ថិមផល	បញ្ចប់ការសិក្សាពីទីក្រាុងហុងកុង	និងពីប្រាទ្រាសស្កុតឡ្រាន	និងបានបម្រាើការជា	
អ្នកគ្រាប់គ្រាងផ្ន្រាកអន្ដរជាតិនៅ	 HSBC Group	នៅឆ្នាំ១៩៧៧។	នៅ	 HSBC Group	លោកបានបម្រាើការ	
នៅបណា្តាផ្រា្នកជាច្រាើន	 ជាពិស្រាស	 ផ្ន្រាកដ្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្មធនាគារ	 និងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	
នៅប្រាទ្រាសអាល្លឺម៉ង់	 ប្រា៊ុយណ្រា	 ហុងកុង	 ឥណា្ឌ	 ឥណ្ឌូន្រាសុី	 បារ៉្រាន	 និងវៀតណាម។	 លោកបានបម្រាើ	
ការងរជាចុងក្រាយនៅ	 HSBC Group	 ក្នុងតួនាទីជាប្រាធាននាយកប្រាតិបត្ដិការ	 នៅប្រាទ្រាសវៀតណាម	
អស់រយៈព្រាល	 ៦ឆ្នាំ។	 លោកក៏ធា្លាប់បម្រាើការងរជាអ្នកដឹកនាំគម្រាងវាយតម្ល្រាសកា្ដានុពលវិនិយោគនៅ	
ប្រាទ្រាសវៀតណាម	ដ្រាលជាការិយាល័យដំណើរការទិន្នន័យនិងជា	Call Center	របស់	HSBC។	លោកបាន	
ចូលនិវត្ដន៍ពី	 HSBC Group	 នៅឆ្នាំ២០០៥		 	ហើយបម្រាើការងរជាអគ្គនាយកក្រាុមហ៊ុន			្រឌាហ្គនកាពីតាល	់
ដ្រាលជាធនាគារវិនិយោគនិងជាក្រាុមហ៊ុនគ្រាប់គ្រាងមូលនិធិ	 មានមូលដ្ឋាននៅចក្រាភពអង់គ្ល្រាស	 ដ្រាលមាន
សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងនៅប្រាទ្រាសវៀតណាម។	 លោកគឺជាប្រាធាននាយកប្រាតិបត្ដិការរបស់ក្រាុមហ៊ុន	
និងជាផ្ន្រាកមួយន្រាគណៈកម្មការវាយតម្ល្រាលើការវិនិយោគឯកជនរបស់ក្រាុមហ៊ុនផងដ្រារ។	 ្របាសាក់	 គឺជា	
គ្រាឹះសា្ថានដ្រាល្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប	បានវិនិយោគជាដំបូងនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា។

លោក	ស្ត្រាហា្វាន	ហាប
សមាជិក	និងជាតំណាងភាគទុនិក	អ៊យកូក្រាឌីត

	 លោក	 ស្ត្រាហា្វាន	 ជានាយកគ្រាប់គ្រាងការវិនិយោគមូលនិធិរបស់អ៊យកូក្រាឌីត	 នៅទីក្រាុងអ្រាមឺសហ្វត		
(Amersfoort)	 ប្រាទ្រាសហូឡង់	 ដោយធ្វើការជាមួយនាយកគ្រាប់គ្រាងក្នុងតំបន់នៅតាមការិយាល័យប្រាចា	ំ
ប្រាទ្រាសចំនួន	 ២៨	នៅក្នុងទ្វីបអា្រហ្វិក	 អាម្រារិកឡាទីន	 អាសុី	 និងអុឺរ៉ុបខាងកើត	 ដើម្បីគ្រាប់គ្រាងសំពៀត	
វិនិយោគមូលនិធិឯកជន	 ទាំងផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ	 (ភាគច្រាើនលើមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ)	 និងផ្ន្រាកមិនម្រាន		 ហិរញ្ញវត្ថុ		
(អាជីវកម្មដ្រាលមានទិន្នផលអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់)	និងការវិនិយោគមូលនិធិឯកទ្រាស។	អ៊យកូក្រាឌីត	ជាគ្រាឹះសា្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក	ដ្រាលមានទ្រាព្យសកម្មសរុបប្រាមាណជា	៣៤០	លានអឺរ៉ូ	ដោយការមានចូលរួម	
ទុនពីឯកត្ដជន	 (ភាគទុនិកចំនួន	 ២៦.០០០	នាក់)	ព្រាះវិហារគ្រាិស្ដ	 និងគ្រាឹះសា្ថានវិនិយោគជាច្រាើនទៀត។	
ដោយសារជាគ្រាឹះសា្ថានមិនពង្រាីកប្រាក់ចំណ្រាញ	 និងរក្សាសមភាពរវាងគោលដៅអភិវឌ្ឍនិងចំណូលវិន	ិ
យោគ	 អ៊យកូក្រាឌីតមានដំណើរការប្រាកបដោយនិរន្ដរភាព	 និងមានសំពៀតឥណទាននិងមូលធនល្អ	 ។	
លោក	 ស្ត្រាហា្វាន	 ធា្លាប់បម្រាើការងរជាអ្នគ្រាប់គ្រាង	 មូលនិធិនៅក្រាុមហ៊ុនមូលនិធិមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុអា្រហ្វីខ្រាប	
(AfriCap	Microfinance Fund)	 	មានមូលដ្ឋាន	នៅប្រាទ្រាសស្រាណ្រាហា្គាល់	និងធា្លាប់បម្រាើការជាអគ្គនាយក
ផ្ន្រាកប្រាតិបត្តិការអន្ដរជាតិនៅខលមីដូវ៍	(Calmeadow)	ទីក្រាុងតូរ៉ុនតូ	ប្រាទ្រាសកាណាដ។	លោកបានបញ្ចប់	
ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសកលវិទ្យាល័យ	 វ្រាស្ទឺនអនតារើយ៉ូ	 (University of Western	 Ontario)	
ប្រាទ្រាសកាណាដ	និងបរិញ្ញាបត្រាវិទ្យាសាស្ដ្រាស្រាដ្ឋកិច្ចពី	LSE	ប្រាទ្រាសអង់គ្ល្រាស។

ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

លោក	អុីសារា៉ាសុី	ណាណាយា៉ាកការា៉ា	
សមាជិក	និងជាតំណាងភាគទុនិក	LOLC

	 លោក	អុីសារា៉ា	ជាអគ្គនាយករងក្រាមុហ៊ុនភតសិន្យាឡានកាអូរើកស។៍	លោកជានាយកចាតក់ារទទូៅរបស់
ក្រាុមហ៊ុនអុីសារា៉ាត្រាឌឺ	(Ishara Traders)	ដ្រាលជាក្រាុមហ៊ុនសា្ថាបនិកក្នុងការនាំចូលយានយន្ដក្រាច្ន្រាឡើងវិញ	
នៅប្រាទ្រាសស្រាីលង្ការ។	បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់គណន្រាយ្យពាណិជ្ជកម្មពីប្រាទ្រាសអូស្ដា្រាលីមក	លោក	
បានបម្រាើការងរក្នុងក្រាុមហ៊ុនធំជាងគ្រាបង្អស់នៅប្រាទ្រាសជប៉ុន	 ដ្រាលនំាច្រាញយានយន្ដក្រាច្ន្រាឡើងវិញគឺ
សាជីវកម្មយា៉ាមា៉ាជីន	 (Yamagin Corporation)	នៅទីក្រាុងតូក្យូ។	លោកជាអគ្គនាយកក្រាុមហ៊ុនអុីសារា៉ាផ្លាន	
ថ្រាសិន	 (Ishara Plantation Ltd)	 និងក្រាុមហ៊ុនអុីសារា៉ាប្រាូភើធីឌីវ្រាលឡូបម្រាន	 (Ishara Property  

Development Ltd)	។	លោក	អុីសារា៉ាសុី	ណាណាយា៉ាកការា៉ា	ក៏មានឋានៈជាប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលរបស់	
បណា្តាក្រាុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ឋទាំងអស់របស់ក្រាុមហ៊ុន	LOLC	ផងដ្រារ	។

១៦



លោកស្រាី	អាន	ដិមឺស	
សមាជិក	និងជាតំណាងភាគទុនិក	BIO

	 លោកស្រាី	អាន	បានបម្រាើការងរនៅ	BIO	ចាប់តាំងពីក្រាុមហ៊ុនត្រាូវបានបង្កើតឡើងដំបូង	នៅខ្រាកក្កដ	
ឆ្នាំ២០០២។	 លោកស្រាីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតវិនិយោគដំបូងរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 BIO	 ជាពិស្រាសលើវិស័យមីក្រា	ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ	 និងមូលនិធិសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។	 លោកស្រាីមានតំណ្រាងជាមន្ដ្រាីគ្រាប់គ្រាងវិនិយោគ	
ជាន់ខ្ពស់ប្រាចាំតំបន់អាសុីរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០០៥។	 នៅឆ្នាំ២០០៦	 លោកស្រាីមានតួនាទីជាអ្នកត្រាួត	
ពិនិត្យសំពាធវិនិយោគ	ដោយទទួលខុសត្រាូវតាមដនការវិនិយោគរបស់	BIO។	 មុនបម្រាើការងរនៅ	BIO 

លោកស្រាី	 ដិមឺស	 បម្រាើការងរក្នុងវិស័យធនាគារ	 ជាពិស្រាសនៅធនាគារពាណិជ្ជ	 និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	
មានតួនាទីជាទីប្រាឹក្សាលើសំពាធវិនិយោគ	 (IPOs)	 និង	 ប្រាតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្ម	 ។	 លោកស្រាីមានបទ	
ពិសោធន៍ផ្ន្រាកសវនកម្មជាមួយក្រាុមហ៊ុនអឺនអ្រានយាុំង	បនា្ទាប់ពីលោកស្រាីបានបញ្ចប់ការសិក្សា។	លោកស្រាី	
ដិមឺស	បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកវិស្វកម្មគ្រាប់គ្រាងពី	សាលាពាណិជ្ជសាស្ដ្រា	សូលវ៉្រា	(Solvay Business 

School)។

លោក	អ៊ុំ	សំអឿន
សមាជិក	និងជាតំណាងភាគទុនិករបស់ក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិក	ប្រាសាក់	

	 លោក	សអំឿន	ធា្លាប់បម្រាើការជាប្រាធានការិយាល័យគណន្រាយ្យនៅមន្ទីរពាណជិ្ជកម្មខ្រាត្ដតាក្រាវ	។	លោក	
បានចាប់ផ្ដើមបម្រាើការងរក្នុងកម្មវិធីឥណទានរបស់ប្រាសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	 និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គ
បណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ។	លោក	ត្រាូវបានជ្រាើសតាំងជាប្រាធានក្រាុម
ប្រាឹក្សាភិបាលរបស់ក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៣	និងត្រាូវបានជ្រាើសតាំងសារជាថ្មីរហូតមកដល	់
បច្ចុប្បន្ន	។	លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាង	អាជីវកម្ម	និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជ	
កម្ម	និងបានទទួលសញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ	៩៨៨	។

លោក	រ៉្រានជិត	ម៉្រាឃើល	សាមូអ៊្រាល	ហ្វឺណ្រានដូ
សមាជិក	និងជាតំណាងភាគទុនិក	FMO

	 លោក	រ៉្រានជិត	ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព	ICT	របស់	រដ្ឋាភិបាលស្រាីលង្ការ	ដ្រាលផ្ដល់មូលនិធ	ិ
ដោយធនាគារពិភពលោក	។	លោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រាុមការងរប្រាឹក្សារបស់មូលនិធិធនាគារពិភពលោកផង
ដ្រារក្នុងការបង្កើតសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រាទ្រាស	មា៉ាលឌីវស៍។

	 លោក	រ៉្រានជិត	ជាអ្នកឯកទ្រាសលើហិរញ្ញប្បទានផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ/សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម/គំរោង	
ការអភិវឌ្ឍធនាគារ		ជំនាញការច្បាប់ទាក់ទងនិងឥណទាននិងធនាគារ	ការអភិវឌ្ឍគ្រាឹះសា្ថាន	និងផ្រានការយុទ្ឋ	
សាស្ដ្រា	 និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។	លោកទទួលបាន	 សញ្ញាបត្រាកិត្ដិយសថា្នាក់ទី	 ១	 ផ្ន្រាកម្រាធាវើពីមហា	
វិទ្យាល័យច្បាប់ស្រាឡន	 (Ceylon Law College)	 ប្រាទ្រាសស្រាីលង្ការ	 បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកច្បាប់	 (Hons)	 ព	ី
សកលវិទ្យាល័យស្រាីលង្ការ	សមាជិកន្រាវិទ្យាសា្ថានជាន់ខ្ពស់	ផ្ន្រាកធនាគារ	និងជាសមាជិកន្រាវិទ្យាសា្ថានជាន់
ខ្ពស់សម្រាប់គណន្រាយ្យករ	គ្រាប់គ្រាងពីចក្រាភពអង់គ្ល្រាស។

១៧



គណៈគ្រាប់គ្រាង

លោក	សុីម	ស្រានាជាតិ	
អគ្គនាយក

	 លោក	ស្រានាជាតិ	បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិត	និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និងបានទទួល
សញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។	ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ	
បណា្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្ដិការនិងការគ្រាប់គ្រាងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ។	 លោកក៏ជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកមីក្រាូ	
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលត្រាូវបានទទួលសា្គាល់ពី	 ADBI TLDC	 របស់ធនាគារពិភពលោក	 និងពី	 UNCDF។	 លោក	
ធា្លាប់បម្រាើការងរក្នុងវិស័យធនាគារ	 និងបានចាប់ផ្ដើមបម្រាើការងរជាមួយប្រាសាក់ជាមន្ដ្រាីឥណទានចាប	់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	 ហើយត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាបន្ដបនា្ទាប់	 ជាគណន្រាយ្យករ	 ប្រាធានសាខា	 គ្រាូបណ្ដុះ	
បណា្តាល	 និងអ្នកត្រាួតពិនិត្យ	 MB	 និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ។	 ចាប់ពីពាក់កណា្តាល	 ឆ្នាំ២០០២	 លោកបាន	
បម្រាើការងរជាប្រាធានសាខា	 នាយកប្រាតិបត្ដិការ	 និងជាអគ្គនាយករងនៅគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗ	
មុននឹងចូលបម្រាើ	ការងរនៅបា្រសាក់	ក្នុងមុខតំណ្រាងជាអគ្គនាយកនៅចុងឆ្នាំ២០០៣។

លោក	អ៊ុំ	សំអឿន
អគ្គនាយករង	ទទួលបន្ទុកផ្ន្រាកប្រាតិបត្ដិការ

	 លោក	 សំអឿន	 បានទទួលការបណ្ដុះបណា្តាលជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ទទួលសា្គាល់ដោយ	
ADBI	TLDC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និងពី	UNCDF	និងទទួលបានអនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។		
លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨	 និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាង	
ពាណិជ្ជកម្ម។	 លោកធា្លាប់បម្រាើការងរជាប្រាធានការិយាល័យគណន្រាយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រាត្ដតាក្រាវ។	
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	 លោកបានបម្រាើការងរក្នុងកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់	 និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះ	
បណា្តាលផ្ន្រាកប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រាើន។	 លោកត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាអគ្គនាយករងប្រាសាក់នៅ
ដើមឆ្នាំ២០០៧។

លោក	អ៊ុំ	សុផន
អគ្គនាយករង	ទទួលបន្ទុកផ្រា្នកហិរញ្ញវត្ថុ

	 លោក	 សុផន	 បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាស្រាដ្ឋកិច្ចផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	 ពីសាកលវិទ្យាល័យ	
ភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រានិងវិទ្យាសាស្ដ្រាស្រាដ្ឋកិច្ច	 និងបានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្មពីសាកល	
វិទ្យាល័យ	ន័រតុនក្នុងឆ្នាំ២០០៣។	

	 មុនព្រាលចូលបម្រាើការងរជាមួយប្រាសាក់	 លោកធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាច្រាើនក្នុងផ្ន្រាកគណន្រាយ្យ	
ធនាគារ	និងហិរញ្ញវត្ថុ។	លោកធា្លាប់ជាប្រាធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិចាប់ពី	
ឆ្នាំ	 ២០០៣	 ដល់ឆ្នាំ២០០៨។	 ពីឆ្នាំ១៩៨១	 ដល់ឆ្នាំ១៩៩២	លោកបម្រាើការងរនៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា		
ក្នុងតួនាទីជាអ្នកត្រាួតពិនិត្យលើផ្ន្រាកឥណទាន	 ផ្រានការ	 និងគណន្រាយ្យ។	 ពីឆ្នាំ១៩៩២	 ដល់ឆ្នាំ២០០១		
លោកបម្រាើការងរនៅធនាគារកសិករថ្រាក្នុងមុខនាទីជាប្រាធានផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណន្រាយ្យ។	 លោក		
សុផន		ក៏ធា្លាប់បម្រាើការជានាយកផ្ន្រាក	គណន្រាយ្យនៅក្រាុមហ៊ុនឯកជនជាច្រាើន។	បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទ	ី
ជាអគ្គនាយករង	ទទួលបន្ទុកផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ។

១៨



លោក	យា៉ាង	គឹមស្រាង	
នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

	 លោក	 គឹមស្រាង	 បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ	 និងបរិញ្ញាបត្រាគណន្រាយ្យនៅ
ឆ្នាំ២០០៣	 និងប្រាកាសនីយប័ត្រាជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រាកធនាគារពីមណ្ឌលសិក្សាបច្ច្រាកទ្រាសធនាគារនៅឆ្នាំ១៩៩៨	
។	លោក	មានបទពិសោធន៍ជាង	១០	ឆ្នាំ	ក្នុងការប្រាើប្រាស់ប្រាព័ន្ធមា៉ាយក្រាូប៊្រាងឃឺ	(Micro-Banker System) 

និងផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ	។	ចាប់ពីឆ្នាំ	១៩៩៨	លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើនទាក់ទង	
នឹងវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ។	លោកបានចូលបម្រាើការងរឱ្យប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ	 ១៩៩៨	 ហើយត្រាូវបានតម្លើង	
ឋានៈជាមន្ត្រាីជាន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ	២០០១	និងជាអនុប្រាធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខ្រាតុលា	ឆ្នាំ២០០៧	និងជា	
ប្រាធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខ្រាម្រាសា	ឆ្នាំ២០០៨។

លោក	នាង	សុឃីម
នាយកនាយកដ្ឋានឥណទាន

	 លោក	 សុឃីម	 បានទទួលការបណ្ដុះបណា្តាលជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ទទួលសា្គាល់ដោយ	
ADBI	TLDC	 របស់ធនាគារពិភពលោក	និងពី	UNCDF។		លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាង	
ពាណិជ្ជកម្ម	និងបរិញ្ញាបត្រាក្ស្រាត្រាសាស្ដ្រានៅឆ្នាំ១៩៩៧	និងបានបញ្ចប់	ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	
ចំនួន	២ឆ្នាំ	ផងដ្រារ	។	លោកក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើនទាក់ទងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	
និងវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលផ្ស្រាងៗទៀតដ្រារ។

	 លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រាើការងរក្នុងវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨	 ក្នុងមុខតំណ្រាងជាមន្ដ្រា	ី
ឥណទាន	 ហើយត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាសវនករផ្ទ្រាក្នុង	 សវនករផ្ទ្រាក្នុងជាន់ខ្ពស់	 អនុប្រាធាននាយកដ្ឋាន	
ប្រាតិបត្ដិការ	 អនុប្រាធាននាយកដ្ឋានឥណទាន។	 បច្ចុប្បន្ន	 លោកមានមុខតំណ្រាងជាប្រាធាននាយកដ្ឋាន	
ឥណទាន។

លោក	សាយ	សូនី	
នាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សារ

	 លោក	សូនី	បានទទួលការបណ្ដុះបណា្តាលជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទទួលសា្គាល់ដោយ	ADBI 

TLDC	របសធ់នាគារពភិពលោក	នងិព	ីUNCDF	។	លោកបានបញ្ចបថ់ា្នាកអ់នបុណ្ឌតិផ្ន្រាកគ្រាបគ់្រាងពាណជិ្ជកម្ម	
និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងទីផ្សារ។

	 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥	 លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុកជាច្រាើននៅអាសុី		
និងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្តិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ការអភិវឌ្ឍផលិតផល	ការស្រាវជ្រាវ	និងទីផ្សារ។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	៧ឆ្នាំ	ក្នុងការគ្រាប់គ្រាងគម្រាង	និងសម្រាបសម្រាួលទីផ្សារ	ទាំងក្នុងវិស័យ	
ឯកជននងិសង្គម។	លោកបានចលូបម្រាើ	ការងរឱ្យប្រាសាកជ់ាប្រាធានផ្ន្រាកទផី្សារនៅដើមឆ្នា២ំ០០៥	នងិត្រាវូ	
បានតម្លើងឋានៈជាប្រាធាននាយកដ្ឋានទីផ្សាររបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។

១៩



លោក	អ៊ុក	សារឿង
នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង

	 លោក	សារឿង	បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និង	បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកធនាគារនៅឆ្នាំ	
១៩៨៩។	ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥	លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើន	ទាំងនៅក្នុងនិងក្រាស្រាុក	នៅ	
ក្នុងទ្វីបអាសុី	អាហ្វ្រិក	 និងអឺរ៉ុប	ទៅលើផ្ន្រាកសវនកម្ម	ហិរញ្ញវត្ថុ	ការគ្រាប់គ្រាង	និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុជាដើម	។	
លោកធា្លាប់បម្រាើការងរក្នុងវិស័យធនាគារ។	លោកធា្លាប់បម្រាើការងរនៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	សាខាខ្រាត្ដ	
សា្វាយរៀង	 ក្នុងមុខតំណ្រាងត្រាួតពិនិត្យជាច្រាើន	 រួមទាំងឥណទាន	 និងការធ្វើផ្រានការ	 ចាប់តាំងពីឆ្នា	ំ
១៩៨៣	 ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥។	 លោកមានបទពិសោធន៍ក្នុង	 វិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុជាង	 ១០	 ឆ្នាំ។	 លោកបាន	
បម្រាើការងរនៅប្រាសាក់	 ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥	 និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រាធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មនៅឆ្នា	ំ
២០០៣។

លោក	លី	សុភត្រា
នាយកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រា

	 លោក	 សុភត្រា	 បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រាព័ត៌មានវិទ្យា	 និងអនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិង	
ហិរញ្ញវត្ថុ។	 លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាននៅឆ្នាំ២០០២	 និងបានបញ្ចប់ថា្នាក	់
បរិញ្ញាបត្រា	ផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០០១។	

	 ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២	 មក	លោក	សុភត្រា	 បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើន	 ទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុក	
ទាំងនៅតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុប	 ទាក់ទងនឹងបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន/ប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	 ការគ្រាប់គ្រាង	 និង	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ។	លោក	សុភត្រា	មានបទពិសោធន៍ជាង	៧	ឆ្នាំ	លើការគ្រាប់គ្រាងបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន/	ប្រាព័ន្ធ	
ព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	ការរៀបចំទិន្នន័យ	សរស្រាររបាយការណ៍	 គណន្រាយ្យរញ្ញវត្ថុ	 និងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញ	
វត្ថុ។	មុនព្រាលបម្រាើ	ការងរនៅប្រាសាក់	លោកបានបម្រាើការងរនៅក្រាុមហ៊ុនសំណង់ឯកជនមួយ	។	លោក	
បានបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២	 ជាមន្ដ្រាីប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	 ហើយត្រាូវបានត្រាងតាំងជា	
ប្រាធានផ្ន្រាកប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាងនៅឆ្នាំ២០០៣	 និងបនា្ទាប់មកទៀត	ត្រាូវបានត្រាងតាំងជាប្រាធាននាយក
ដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រានៅដើមឆ្នាំ២០០៧។

លោក	ស៊ុំ	សុីណាត
នាយកនាយកដ្ឋានគាំទ្រាសាខា

	 លោក	សុីណាត	ត្រាូវបានត្រាងតាំងជាគ្រាូបង្គាលសម្រាប់បណ្ដុះបណា្តាល	ផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ដោយទទួល	
បានលិខិតបញ្ជាក់ពី	ADBI TDLC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និង	UNCDF។	លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់ប្រាកាស	
នីយបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ	 បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	 និងថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់
គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម។	

	 លោក	សុីណាត	បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលជាច្រាើនទាក់ទាក់នឹង	 ការអភិវឌ្ឍជំនាញមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ		
ទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុក។	

	 លោក	 សុីណាត	 មានបទពិសោធន៍ជាង	 ៧ឆ្នាំ	 លើវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ។	 លោកបានចូលបម្រាើការ
ងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២	 ជាមន្ដ្រាីឥណទាន	 និងត្រាូវបានត្រាងតាំងជាប្រាធានសាខា	 ប្រាធានតំបន់	
និងជាប្រាធាន	នាយកដ្ឋានគាំទ្រាសាខា	នៅដើមឆ្នាំ២០០៧។

២០



លោក	ស៊ូ	វា៉ាន់ថន	
នាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

	 លោក	វា៉ាន់ថន	មានបទពិសោធន៍ការងរជាង	២០	ឆ្នាំ	ក្នុងវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។	ចាប់តាំង	
ពីឆ្នាំ១៩៨២	លោកបានបម្រាើការងរ	នៅសា្ថាប័នជាច្រាើនរួមមានប្រាសាក់	 ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	 និងគ្រាឹះ	
សា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ក្នុងមុខតំណ្រាងជាមន្ត្រាីឥណទាន	 គណន្រាយ្យករ	 Micro Banker	 ធារើ	 សវនករផ្ទ្រាក្នុង	
និងអ្នកត្រាួតពិនិត្យដល់ទីកន្ល្រាង	 ប្រាធានធនាគារស្រាុក	 អ្នកសម្រាបសម្រាួលធនាគារខ្រាត្ត	 អនុប្រាធាននាយក	
ដ្ឋានឥណទាន	 ប្រាធានសាខា	 ប្រាធានតំបន់	 និងប្រាធានភូមិភាគ។	 លោកបាន	 ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តាល	
ជាច្រាើនរួមមាន	គោលការណ៍គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 TOT	 និងការគ្រាប់គ្រាងឥណទានមិនដំណើរការដ្រាល	
បានបញ្ជាក់ដោយ	CGAP & EDA Rural System Pvt Ltd ការគ្រាប់គ្រាង	និងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកការ	
ធ្វើផ្រានការគម្រាងតាមគោលដៅ	និង	បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលផ្ស្រាងៗទៀត។	លោក	វា៉ាន់ថន	ជាធន	
ធានដ៏កម្រាមួយដ្រាលមានបទពិសោធន៍ចាក់ឬសគល់នៅក្នុងទស្សនៈ	 និងការគ្រាប់គ្រាងធនធានមនុស្សជា
ពិស្រាសសំរាប់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ។	ដោយផ្អ្រាកលើការប្ដ្រាជា្ញានិងជំនាញគ្រាប់គ្រាង	លោកត្រាូវបានតម្លើង	
ឋានៈពីបុគ្គលិកថា្នាក់ទាបទៅកាន់តំណ្រាងដ្រាលទទួលបានការគោរព	និងទទួលសា្គាល់ខ្ពស់។	បច្ចុប្បន្ន	លោក	
មានមុខតំណ្រាងជាប្រាធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៅប្រាសាក់	 ដ្រាលឈរជាគំរូល្អដល់បុគ្គលិកផ្ស្រាង
ទៀត។

២១



ចំណុចសំខាន់ៗ ន្រាប្រាតិបត្តិការ

ចំណាប់អារម្មណ៍	
របស់អគ្គនាយក

ចំណាប់អារម្មណ៍
ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

ចំណុចសំខាន់ៗ	
ន្រាប្រាតិបត្តិការ	
ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណុចសំខាន់ៗ	
ន្រាប្រាតិបត្តិការ

បុគ្គលិក	និងការ
កសាងសមត្ថភាព

ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	
និងការគ្រាប់	
គ្រាងហានិភ័យ
សកម្មភាពសង្គម

ទីផ្សារនិង
សកម្មភាពសង្គម

២៣

២៥

២៨

៣០

៣២

៣៤

៣៦

២២



ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

	 ឆ្នាំ២០០៩	 ជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា	 និងប្រាទ្រាសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។	 ប្រាទ្រាសកម្ពុជាជួបប្រាទះនូវការធា្លាក់ចុះន្រា	
ស្រាដ្ឋកិច្ច	 ហើយអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុប	 ត្រាូវបានបា៉ាន់សា្មោនថាគា្មោនកំណើន។	 ការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យ	
ស្រាដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ	 	 រួមមាន	 វិស័យកសិកម្ម	 វិស័យកាត់ដ្រារសំលៀកបំពាក់	 និងវិស័យទ្រាសចរណ៍។	 ទោះយា៉ាងណា	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 ស្រាដ្ឋកិច្ច	
បង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមាន	ដោយការនាំច្រាញផលិតផលអាជីវកម្មកសិកម្មកើនឡើងទ្វ្រាដង	ចំនួនអ្នកទ្រាសចរណ៍មិនមានការធា្លាក់ចុះ	(ឆ្នាំលើឆ្នាំ)	ហើយ	
ឥណទានក្នុងស្រាុក	 និងលំហូរវិនិយោគបរទ្រាសចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញ។	 ជាមួយគា្នាដ្រារ	 រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមពង្រាីកទីផ្សារនាំច្រាញ។	
កំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១០	ត្រាូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនប្រាហ្រាល	៤%។

	 ដោយមានការសា្មោនទុកជាមុនអំពីការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក	 	 ្របាសាក់បានដក់ច្រាញនូវវិធានការណ៍តឹងរឹងជាងមុនតាមដ្រាលអាច	
ធ្វើទៅបាន	 សម្រាប់វាស់វ្រាងអតិថិជនដ្រាលគា្មោនគុណវុឌ្ឍិគ្រាប់គ្រាន់	 ដើម្បីធានាឥណទានត្រាូវបានផ្តល់ដល់អតិថិជនចាស់និងអតិថិជនល្អរបស	់
្របាសាក់	 ដ្រាលធ្វើឲ្យ្របាសាក់អាចគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	 ទាំងសម្រាប់គ្រាឹះសា្ថានផ្ទាល់	 និងសម្រាប់អតិថិជន។	 គុណភាព	 សំណុំឥណទានជា	
អាទិភាព	ចំបង	ជាជាងកំណើនឥណទាន	។	ជាលទ្ធផល	ទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទ	ស្រាដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ	និងចំនួនអតិថិជនធា្លាក់ចុះក៏ដោយ	ក៏ហានិភ័យ	
ឥណទានរបស់បា្រសាក់នៅមានកម្រាិតទាបនៅឡើយធៀបនឹងគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា។	 ទោះបីបរិសា្ថានស្រាដ្ឋកិច្ច	បាន	
ប្រាសើរឡើងវិញក្តី	ក៏នៅមានបញ្ហាផ្ស្រាងៗជាច្រាើនទៀតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ	ដ្រាលមាន	ន័យថា	បា្រសាក់នៅត្រាបន្តការប្រាុងប្រាយ័ត្ន	ហើយទោះបីជា
ប្រាសាក់គ្រាងនឹងបង្កើនសំណុំឥណទាន	របស់ខ្លួននៅឆ្នាំន្រាះក៏ដោយ	ក៏កំណើនន្រាះមិនកើនឡើងឆប់រហ័សដូចបណា្តាឆ្នាំមុនៗទ្រា។

	 បន្ទុកឥណទានច្រាើនហួសហ្រាតុជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណមបញ្ហាចំបងៗ	ជាច្រាើនដ្រាលកើតមានឡើង	ក្នុងបរិសា្ថានស្រាដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០០៩។	ប្រាការ	
ន្រាះនាំឲ្យមានការកើនឡើងជាទូទៅនូវតួល្រាខហានិភ័យឥណទានរបស់វិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល	 ហើយក៏ជាបញ្ហាព្រាួយបារម្ភមួយផងដ្រារ។	
ប្រាសាក់	រួមជាមួយសមាគមមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា	និងធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	ត្រាងត្រាពិភាក្សារិះរកមធ្យាបាយ	ដើម្បីគ្រាប់គ្រាងបញ្ហាន្រាះ	រហូតដល់
ព្រាលដ្រាលការិយាល័យព័ត៌មានឥណទានត្រាូវបានបង្កើតឡើង។

២៣



	 ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្ល្រាចំណាយ	 និងបម្រាើអតិថិជនឲ្យបានកាន់ត្រាច្រាើនឡើង	 ្របាសាក់បានពង្រាីកបណា្តាញប្រាតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមរយះការ	
បើកសាខានៅតាមតំបន់ថ្មីៗជាច្រាើន។	 ដើម្បីកា្លាយជាអ្នក	 ឲ្យខ្ចីប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវ	 លើកកម្ពស់ស្រាចក្តីត្រាូវការរបស់អតិថិជន	 និង	
ស្រាចក្តីសោ្មោះត្រាង់	 ្របាសាក់បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយការពារអតិថិជន	 ដោយបានបំពាក់បំប៉នដល់មន្រា្តីបុគ្គលិក	 អំពីអត្តចរិតសីលធម	៌
សម្រាប់ប្រាស្រា័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។

	 បន្រា្ថមលើការពង្រាីកបណា្តាញប្រាតិបត្តិការ	 និងវិធានការណ៍តឹងរឹងដើម្បីធានាគុណភាពសំណុំឥណទានល្អ	 ប្រាសិទ្ធភាពនិងផលិតភាព	
នៅត្រាជាបញ្ហាប្រាឈមមួយយា៉ាងសំខាន់។	 ្របាសាក់បានចាប់ផ្តើមប្រាើបា្រស់ប្រាព័ន្ធថ្មី	 ឈ្មោះថា	 Flexcube	 Core	 Banking	 System	 នៅ	
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 ហើយន្រាះជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ។	 មន្ត្រាីបុគ្គលិកបានពុះពារការងរយា៉ាងលំបាកក្នុងការបង្កើតប្រាព័ន្ធថ្មីន្រាះ	 ហើយវគ្គបំពាក	់
បំប៉នជាច្រាើនត្រាូវបានធ្វើឡើង។	 យើងជឿជាក់ថា	 មូលដ្ឋានបច្ច្រាកវិទ្យាថ្មីន្រាះនឹងធ្វើឲ្យ្របាសាក់មានការរើកចំរើនកាន់ត្រាខា្លាំងជាងមុន	 និងលើក	
កម្ពស់ផលិតផលនិងស្រាវាកម្ម	 ព្រាមទាំងអាចបំព្រាញស្រាចក្តីត្រាូវការរបស់អតិថិជនបានកាន់ត្រាល្អប្រាសើរជាងមុនផងដ្រារ។	 យើងសង្ឃឹមថានឹង	
ផ្លាស់ប្តូរមកប្រាើបា្រស់ប្រាព័ន្ធថ្មីន្រាះនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១០។

	 ដោយត្រាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥	 ជាគម្រាងជនបទខា្នាតតូច	 និងបានកមា្លាយខ្លួនក្រាុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មផ្រា្នកហិរញ្ញវត្ថុ	 តាមរយះការ
ផ្តល់ស្រាវាមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 បច្ចុប្បន្ន	 ្របាសាក់កំពុងធ្វើប្រាតិបត្តិការនៅការិយាល័យចំនួន	 ១៣៤	 ហើយនឹងបន្តពង្រាីកការិយាល័យបន្រា្ថមទៀតនៅ
តាមបណា្តាខ្រាត្ត	 និង	 តំបន់ថ្មីៗ។	 ្របាសាក់មានប្រាវត្តិយា៉ាងវ្រាងឆ្ងាយទាក់ទងនឹងការវិនិយោគតាមសហគមន៍	 តាមរយះវិភាគទានសប្បុរសធម៌	
ភាពជាអ្នកធានា	និងផ្តល់ទីកន្រា្លងការងរជាដើម។	្របាសាក់បានឧបត្ថម្ភ	ដល់ព្រាឹត្តិការណ៍សាធារណៈ	ឬការរៀបចំផ្ស្រាងៗដ្រាលទាក់ទងនឹងការធ្វើ
ឲ្យប្រាសើរឡើងដល់ការអនុវត្តមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។	គោលបំណងរបស់ប្រាសាក់គឺកា្លាយជាក្រាុមហ៊ុនមួយប្រាកបដោយនិរន្តភាព	តាមរយៈការ
ប្រាកបអាជីវកម្មដ្រាលផ្តល់ផលប្រាយោជន៍ដល់គ្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំង	និយោជិក	អតិថិជន	ដ្រាគូអាជីវកម្ម	សហគមន៍ដ្រាល្របាសាក់ធ្វើ
ប្រាតិបត្តិការជាមួយនិងភាគទុនិក។	 យើងជឿជាក់ថា	 ប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់នឹងអាចរកបានបា្រក់ចំណ្រាញប្រាកបដោយនិរន្តភាព។	 បច្ចុប្បន្ន	
យើងកំពុងស្រា្វងរកជម្រាើសផ្ស្រាងៗសម្រាប់ផ្តល់ដល់សហគមន៌របស់យើង	 ហើយជម្រាើសទាំងន្រាះនឹងត្រាូវបានដក់ស្នើសុំស្រាចក្តីសម្រាចពីក្រាុម
ប្រាឹក្សាភិបាលនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០១០។	

	 ការគោរពតាមតម្ល្រាស្នូល	 ជាអ្នកកំណត់នូវការអនុវត្តកន្លងមករបស់យើង	 ហើយអនាគតរបស់យើងក៏នឹងត្រាូវបានកំណត់ដោយការប្ត្រាជា្ញាចិត្ត	
ដូចគា្នាចំពោះការគោរពតាមតម្ល្រាស្នូលទាំងនោះ	រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រា្តរបស់យើងផងដ្រារ។

	 ជំនួសឲ្យក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	្របាសាក់	ខ្ញុំសូមថ្ល្រាងអំណរគុណចំពោះថា្នាក់	ដឹកនាំ	និងមន្រា្តីបុគ្គលិកទាំងអស់	ដ្រាល	
បានពុះពារការងរដ៏លំបាក	 និងមានការប្ត្រាជា្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជនរបស់បា្រសាក់។	 ជាមួយគា្នាដ្រារ	 ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	
ភាគទុនិក	អតិថិជន	អ្នកផ្គត់ផ្គង់	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	និងជាពិស្រាសចំពោះធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	ដ្រាលបានបន្តការគាំទ្រា	និងផ្តល់ការណ្រានាំ។

ម៉្រាឃឺល	អ្រា	ថិមផល	
ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

២៤



	 ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ	២០០៤	ដល	់២០០៨	ត្រាូវបានចាត់ទុកជារយៈព្រាលដ៏ល្អដ្រាល្របាសាក់់បានពង្រាីក	ប្រាតិបត្តិការរបសខ់្លួន	គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នា២ំ០០៣	
និងមានកំណើនសំណុំឥណទានយា៉ាងខា្លាំងពី	៦,៦	លានដុលា្លារអាម្រារិក	ដល់	៦០	លានដុលា្លារអាម្រារិក	គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៨	។	ទោះយា៉ាង	
ណា	 វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក	 និងការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ច	 បានប៉ះពាល់ដល់ប្រាតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់	 ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩	ហើយក៏ត្រាូវបាន	
ចាត់ទុកថាជារយៈព្រាលដ៏លំបាកមួយដ្រាលមិនដ្រាលជួបប្រាទះ	ពីបរិសា្ថានប៉ះពាល់ពីខាងក្រាក្នុងរយះព្រាល	៥	ឆ្នាំកន្លងមក។	ទោះបីមិនអាចគ្រាច	
ផុតពីផលប៉ះពាល់	 ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិិភពលោកនិងការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចក្តី	 ក៏យើងនៅត្រាអាចគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្តិការបាន	 ដោយសម្រាចបាន	
នូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធ្រាង	ដូចបានបង្ហាញខាងក្រាម។

	 ពីខ្រាមករា	 ដល់ខ្រាកញ្ញា	 ឆ្នាំ២០០៩	 សំណុំឥណទានទាបជាងឆ្នាំ២០០៨	 ហើយការបញ្ច្រាញឥណទានក៏មានការថយចុះដ្រារ	 ដោយសារ	
ផលប៉ះពាល់ពីកតា្តាជាច្រាើន	 ដូចជា	 វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក	 ការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ច	 ឥណទានត្រាួតគា្នា/ឥណទានជាន់គា្នាជាមួយគ្រាឹះសា្ថានមី
ក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដទ្រា	 ការថយចុះគុណភាពឥណទាន។ល។	 សំណុំឥណទានចាប់ផ្តើមកើនឡើងជាថ្មីក្នុងកំឡុងត្រាីមាសចុង	 ក្រាយន្រាឆ្នាំ២០០៩	
ដោយកើនឡើង	 ១១%	 ពី	 ២៤០	 ពាន់លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០០៨	 ដល់	 ២៦៧	 ពាន់លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០០៩។	 សំណុំឥណទានទៅវិស័យ	
កសិកម្មធា្លាក់ចុះពី	 ៣៧%	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	 មក	 ២៩%	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 សំណុំឥណទានទៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងពី	 ៣៣%	 ទៅ	 ៣៦%	
និងឥណទានឯកត្តជនកើនឡើងពី	 ១២%	ទៅ	 ១៤%	 ក្នុងរយះព្រាលដូចគា្នាន្រាះ។	 ការធា្លាក់ចុះសំណុំឥណទានទៅវិស័យកសិកម្មគឺដោយសារត្រា
ការថយចុះនូវឥណទានជាក្រាុមធានា។	 ដើម្បីចៀសវាងពីការផ្តល់ឥណទានជាន់គា្នា	 ្របាសាក់បានកាត់បន្ថយការបញ្ច្រាញឥណទានជាក្រាុមធានា
ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩។	 ជាផ្ន្រាកមួយន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជាមួយគម្រាងជីវឧស្ម័នជាតិ	 សម្រាប់បម្រាើដល់គោលបំណងសង្គម	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	
្របាសាក់បានផ្តល់ឥណទានចំនួន	១.២១៣	(មានទឹកប្រាក់ប្រាហ្រាល	៧០០.២៦០	ដុលា្លារអាម្រារិក)	ដល់កសិករសម្រាប់ផលិតថាមពលបន្ថ្រាម។	
ជាសរុប	 គិតចាប់តាំងពីខ្រាវិច្ឆិកា	 ឆ្នាំ២០០៧	 ដល់ខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 ្របាសាក់បានផ្តល់ឥណទាន	 សម្រាប់បម្រាើដល់គម្រាងន្រាះបានចំនួន	
២.៥៥៩	 ឥណទាន។	 ប្រាសាក់ក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ	 ECOSORN	 ដើម្បីចូលរួមចំណ្រាកកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា	 តាមរយះការធ្វើឲ្យកាន់ត្រា
ប្រាសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	 ដូចជាឥណទាន	 និងសន្សំ	 ជាដើម។	 ្របាសាក់មានអត្ថគាហក	 ចំនួន	 ១៣.៩៦២នាក់	
ក្នុងនោះអ្នកសុំខ្ចីមានចំនួន	 ៤.៥៧៧នាក់	 អ្នកសន្សំមានចំនួន	 ៣.២៤៨នាក់	 និងបានបញ្ច្រាញទឹកប្រាក់សរុបចំនួន	 ២.៧៨០.៩៧៥.៥០០រៀល	
គិតត្រាឹមពីខ្រាវិច្ឆិកា	ឆ្នាំ២០០៧	ដល់ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩។	្របាសាក់មានការិយាល័យចំនួន	១៩	ក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៣	រួមមាន	ខ្រាត្តសៀមរាប	ខ្រាត្តបាត់ដំបង	
និងខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ	និងកំពុងធ្វើប្រាតិបត្តិការក្នុងស្រាុកចំនួន	១៤	ឃុំចំនួន	៤០	និងភូមិចំនួន៩១។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គនាយក

២៥



	 គួរកត់សមា្គាល់ថា	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 គុណភាពឥណទានន្រាវិស័យទាំងមូលមានការធា្លាក់ដោយសារត្រា	 ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ	 ស្រាដ្ឋកិច្ច	
ធា្លាក់ចុះ	 និងបន្ទុកបំណុលច្រាើនហួសហ្រាតុបណា្តាលមកពីការផ្តល់ឥណទានត្រាួតគា្នាឬជាន់គា្នារបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ។	 ទោះយា៉ាងណា	 	
្របាសាក់នៅត្រាអាចរក្សាបានអនុបាតឥណទានមានហានិភ័យនៅកម្រាិតទាបជាងហានិភ័យន្រាវិស័យទាំងមូល	 ដ្រាលកតា្តាន្រាះបណា្តាលមកពីមាន	
ការចាត់វិធានការណ៍ការពារជាមុន	 រួមផ្សំនឹងកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់មន្ត្រាីបុគ្គលិកប្រាសាក់ដ្រាលពោរព្រាញដោយវិន័យនិងវិជា្ជាជីវៈ។	 ទោះយា៉ាង	
ណា	ឥណទានមិនដំណើរការកើនឡើងពី	០,២៣%	(ចុងឆ្នាំ២០០៨)	ដល់	១,៦៦%	(ចុងឆ្នាំ២០០៩)។

	 ចំនួនអតិថិជនសកម្មថយចុះ	 ១២%	 ពីចំនួន	 ១០០.១១៦	 នៅចុងឆ្នាំ២០០៨	 មក	 ៨៧.៩៤៥	 នៅចុងឆ្នាំ២០០៩	 ដ្រាលបណា្តាលមកពីការ	
ថយចុះឥណទានជាក្រាុមធានា	 ដើម្បីចៀសវាងឥណទានត្រាួតគា្នាជាមួយគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗក្នុងកំឡុងព្រាលវិបត្តិ។	 ជាលទ្ធផល	
ឥណទានក្រាុមថយចុះ	៥០%	ពី	១៩.១៧៩	ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	មក	៩.៦៣៤	នៅចុងឆ្នាំ២០០៩។	លើសពីន្រាះ	ឥណទាន	ឯកត្តជនក៏ធា្លាក់ចុះចំនួន	
៣%	ផងដ្រារ	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

	 ចំណូលសរុបប្រាចាំឆ្នាំ២០០៩	 កើនឡើងចំនួន	 ១៩%	 ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨	 ដ្រាលទាបជាងការគ្រាង	 ទុកចំនួន	 ១២%	 ដោយសារត្រាការ	
ថយចុះនូវសំណុំឥណទាន	និងការបន្ថយអត្រាការបា្រក់ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន។	ចំណូលពីសំណុំឥណទានដុលថយចុះពី	៣០,២%	មក	២៧%		
ដោយសារត្រាការ	 កើនឡើងយា៉ាងខា្លាំងនូវឥណទាន	 ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាប។	 ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨	 ចំណាយផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង	
៧០%	 ពី	 ២,៦	 លានដុលា្លារអាម្រារិក	 ដល់	 ៤,៥	 លានដុលា្លារអាម្រារិក	 ដោយសារការកើនឡើងនូវអត្រាការប្រាក់កម្ចីក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំ២០០៨។	
ចំណាយប្រាតិបត្តិការកើនឡើង	១៤%	គឺច្រាើនជាងការគ្រាងទុកចំនួន	៥,៧%	ដោយសារការបង្កើតការិយាល័យនៅតាមតំបន់ថ្មីៗ។	ទោះយា៉ាងណា	
ចំណាយប្រាតិបត្តិការធៀបនឹងសំណុំឥណទានដុលថយចុះពី	១៥,៥%	មក	១៣,៤%	និងចំណាយប្រាតិបត្តិការធៀបនឹងទ្រាព្យសកម្មសរុបថយចុះពី	
១៤,៨%	មក	១២,៥%	។	ចំណ្រាញ	សុទ្ធថយចុះ	៦%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨	។	ដូចគា្នានឹងចំណូលដ្រារ	មូលហ្រាតុន្រាការថយចុះចំណ្រាញសុទ្ធគឺដោយ
សារការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រាញឥណទាន	និងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់។	អនុបាត	គ្រាប់គ្រាងហានិភ័យថយចុះពី	៧១៧%	មក	១២៨%	ដោយសារ	
ការកើនឡើងនូវឥណទានមិនដំណើរការក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩។	ទោះជាយា៉ាងន្រាះក្តី	 អនុបាតន្រាះនៅត្រាបង្ហាញពីលទ្ធភាពគ្រាប់គ្រាងបានដដ្រាល។	
មូលធនកើនឡើងចំនួន	២៩%	និងដើមទុននៅមានភាពគ្រាប់គ្រាន់	(អនុបាត	សាធនភាពមានចំនួន	២៣,៦%)។

	 ដោយឆ្លៀតឱកាសក្នុងកំឡុងព្រាលមានវិបត្តិ	 ្របាសាក់បានចំណាយធនធានដើម្បីពង្រាឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន	 ដូចជា	 បង្កើនចំនួនការិយាល័យ	
ពីចំនួន	៩០	(ឆ្នាំ២០០៨)	ដល់	១១៦	(ឆ្នាំ២០០៩)	ដើម្បី	បង្កើនភាពងយស្រាួលនិងកាត់បន្ថយថ្ល្រាចំណាយរបស់អតិថិជន	បង្កើនបុគ្គលិកពីចំនួន	
១.០២៤	នាក់	ឆ្នាំ២០០៨		ដល់	១.២៤៦	នាក់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	ជ្រាើសរើសនិងអនុវត្តន៍ប្រាព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី	និងជាលទ្ធផល	ការិយាល័យចំនួន	៤	
ត្រាូវបានដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់ប្រាព័ន្ធថ្មីន្រាះស្រាបតាមប្រាព័ន្ធច្បាប់។

	 បនា្ទាប់ពីបានធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានលើកទី	 ១	 របស់ខ្លួនមកលើគ្រាឹះសា្ថានប្រាសាក់រួចមក	 	 Microfinanza	 បានធ្វើការចាត់ថា្នាក់ឥណទាន
ជាលើកទីពីរមកលើប្រាសាក់ម្តងទៀតនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩	 ដោយបានចាត់ថា្នាក់ប្រាសាក់នៅកម្រាិត	 BBB+	 និងមានសា្ថានភាពស្ថិតស្ថ្រារ។	
ក្នុងរយះព្រាលដូចគា្នាន្រាះ	Microfinanza	 ក៏បានចាត់ថា្នាក់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាលើកដំបូងរបស់ប្រាសាក់ក្នុងលំដប់	BB។	ទោះជាលំដប់
ថា្នាក់ន្រាះមិនទាន់ល្អចំពោះ្របាសាក់នៅឡើយក្តី	ក៏ក្នុង	កំឡុងព្រាលប្រាសកកម្មរបស់ខ្លួន	Microfinanza	បានបង្ហាញពីភាពខា្លាំងនិងកាលានុវត្តន៍ភាព	
របស់ប្រាសាក់ដ្រារ។

ភាពខា្លាំង កាលានុវត្តន៍ភាព

	-	 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធភាព
-	 តំបន់ប្រាតិបត្តិការស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រា្តល្អ
-	 បទដ្ឋាននីយកម្មល្អសម្រាប់ដំណើរការ
-	 ទំនាក់ទំនងល្អ	និងជោគជ័យជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស	់

(មា្ចាស់ជំនួយ	វិនិយោគិន	អ្នកផ្តល់ជំនួយបច្ច្រាកទ្រាស។ល។
-	 ដើមទុនរឹងមាំ

-	 ពង្រាីកដល់ទីផ្សារដ្រាលមិនទាន់ដំណើរការ
-	 កមា្លាយខ្លួនជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទទួល្របាក់បញ្ញើ
	 សាធារណជន
-	 អនុវត្តន៍ប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាងថ្មី
-	 ផ្តាតលើការកសាងសមត្ថភាព	ដោយសារមានចំណ្រាកទីផ្សារធំ
-	 ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មី	ដូចជា	ឥណទាន	សង្គម	(ផលិតផល	

សម្រាប់ការអប់រំ	និងសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន)

២៦



	 ដោយអនុវត្តន៍តាមយុទ្ធសាស្រា្តប្រាុងប្រាយ័ត្នសម្រាប់ឆ្នាំ២០១០	្របាសាក់នឹងមិនផ្តល់អាទិភាពចំបងលើកំណើនឥណទាននោះទ្រា	។	្របាសាក់	
នឹងផ្តាតនឹងការក្រាលម្អគុណភាពសំណុំឥណទាន	 ពង្រាឹងការគ្រាប់គ្រាងនិងការកសាងសមត្ថភាពមន្រា្តីបុគ្គលិក	 ពង្រាឹងការត្រាួតពិនិត្យគណៈគ្រាប់	
គ្រាង	ដក់ឲ្យគ្រាប់ការិយាល័យទាំងអស់អនុវត្តន៌ប្រាព័ន្ធធនាគារស្នូល	និងបង្កើតនូវស្រាវាកម្មថ្មីៗ។

	 ជាចុងបញ្ចប់	 ជំនួសឲ្យគណៈគ្រាប់គ្រាងនិងមន្រា្តីបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ទាំងមូល	 ខ្ញុំសូមថ្ល្រាងនូវអំណរគុណដ៏សោ្មោះស្ម័គ្រាដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ	
ទាំងអស់	 ដ្រាលជានិច្ចកាលត្រាងត្រាគាំទ្រាដល្់របាសាក់	 ហើយសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តគាំទ្រា	 និងជួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រាសាក់ឲ្យកា្លាយ	
ជាគ្រាឹះសា្ថានមួយ	ដ្រាលនឹងបន្តផ្តល់ផលប្រាយោជន៍កាន់ត្រាច្រាើនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ដោយស្រាចក្តីគោរព
	

សុីម	ស្រានាជាតិ
អគ្គនាយក

២៧



ចំណុចសំខាន់ៗន្រាការអនុវត្តផ្រា្នកហិរញ្ញវត្ថុ

-	 ឥណទានធៀបនឹងមន្រា្តីឥណទានមា្នាក់	 កើនឡើងពី	 ៩១.១២៧ដុលា្លារអាម្រារិក	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៧	 ដល់	 ១១១.៣៥៣ដុលា្លារអាម្រារិក	
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	និងបន្តកើនឡើងដល់	១១៦.៣៨៤ដុលា្លារអាម្រារិក	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

-	 ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្រា្តីឥណទានមា្នាក់	ថយចុះពី	១៨៩នាក់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	មក	១៦៣នាក់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។
ឥណទានមានហានិភ័យ	(៣០ថ្ង្រា)	កើនឡើងពី	០,២៣%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	ដល់	១,៦៦%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	។

	 ចំណូលពីសំណំុឥណទាន	 ថយចុះពី	 ៣០,២%	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	
មក	២៧%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

 ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩

អត្រាប្តូរបា្រក់ ៤.០០៣ ៤.០៨១ ៤.១៦៩
រូបិយប័ណ្ណ ដុលា្លារអាម្រារិក ដុលា្លារអាម្រារិក ដុលា្លារអាម្រារិក
ទំហំឥណទានសរុប ៣២.៩៨៨.០៩១ ៥៧.៩៥០.៥៥៩ ៦២.៧៣០.៩០២
ចំនួនមន្រា្តីឥណទានសរុប ៣៦២ ៥២៩ ៥៣៩
ឥណទានធៀបមន្រា្តីឥណទានមា្នាក់ ៩១.១២៧ ១១១.៣៥៣ ១១៦.៣៨៤
អតិថិជនសកម្ម ៩៤.៥៥៥ ១០០.១១៦ ៨៧.៩៤៥
អតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្រា្តីឥណទានមា្នាក់ ២៦១ ១៨៩ ១៦៣
ឥណទានមានហានិភ័យ ០,២២% ០,២៣% ១,៦៦%

	 ចំណាយមូលនិធិ	 កើនឡើងពី	 ៥,៥%	 ក្នុងឆ្នាំ	 ២០០៨	 ដល់	
៦,៩%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ផលិតភាព	និងប្រាសិទ្ធភាព

លទ្ធភាពចំណូល
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២៨



	 ចំណាយប្រាតិបត្តិការធៀបនឹងទ្រាព្យសកម្មសរុប	 ជាមធ្យម	 ថយ	
ចុះពី	១៤,៨%		ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	មក	១២,៥%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

	 ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រាសិទ្ធភាព	 ប្រាសាក់មានផ្រានការបង្កើន	
ផលិតភាពរបស់មន្រា្តីឥណទាន	 (ក្រាប្រាការលើកទឹកចិត្ត)	 និង	
ការិយាល័យ	 តាមរយះការបង្កើនចំនួនមន្រា្តីឥណទានដ្រាលធ្វើការ	
ជាមួយអតិថិជន។

	 ចំណូលពីទ្រាព្្យសកម្ម	 ថយចុះពី	 ៥,៨%	 	 ក្នុង	 ឆ្នាំ២០០៨	 មក	
៤,១%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

	 ចំណាយប្រាតិបត្តិការ	 ថយចុះពី	 ៥,៥%	 ក្នុង	 ឆ្នាំ២០០៨	 មក	
៣,៧%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។
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២៩



ចំណុចសំខាន់ៗផ្ន្រាកប្រាតិបត្តិការ

	 	 គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	សំណុំឥណទានសរុបរបស់ប្រាសាក់មានចំនួន	២៦៧.១៨៣លានរៀល	កើនឡើងចំនួន	១១,១៤%	ធៀប	
នឹងឆ្នាំ២០០៨។

	 	 ឥណទានត្រាូវបានប្រាងច្រាកជាឥណទានក្រាុម	និងឥណទានឯកត្តជន	និងត្រាូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល	និងប្រាកដ់ុលា្លារអាម្រារិក	។	ឥណទាន	
ក្រាុមមានចំនួន	២,៤៥%	និងឥណទានឯកត្តជនមានចំនួន	៩៧,៥៥%	ន្រាសំណុំឥណទានសរុប	។	ឥណទានក្រាុមថយចុះមានទឹកប្រាក់ចំនួន	
៦.៨១៦លានរៀល	ថយចុះចំនួន៥,៤៨%	 និងឥណទានឯកត្តជនមានទឹកប្រាក់ចំនួន	 ២៦០.៣៦៧លានរៀល	កើនឡើងចំនួន	 ១១,៦៦%	
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។

	 	 សំណុំឥណទានជាប្រាក់រៀលមានចំនួន	១០៧.៥៦៩លានរៀល	កើនឡើង	១,៨៧%	និងសំណុំឥណទានជាប្រាក់ដុលា្លារអាម្រារិកមាន	
ចំនួន	១៥៩.៦១៤លានរៀល	កើនឡើង	១៨,៤១%។

សំណុំឥណទាន	(គិតជាលានរៀល)

	 	 គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	 ចំនួនអតិថិជនសកម្មមានចំនួន	 ៨៧.៩៤៥	 ថយចុះចំនួន	 ១២,១៦%	 ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។	 ចំពោះ	
ប្រាភ្រាទផលិតផលវិញ	 អតិថិជនជាក្រាុមថយចុះចំនួន	 ៤៩,៧៧%	 និង	 អតិថិជនជាឯកត្តជនថយចុះចំនួន	 ៣,២៤%។	 អតិថិជនជា	
ស្រា្តីកើនឡើងចំនួន	០,៥៦%	និងអតិថិ	ជនជាបុរសថយចុះចំនួន	២២,៩៩%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ធ្នូ ធ្នូ ធ្នូ បម្រាបម្រាួល បម្រាបម្រាួល

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ជាទឹកបា្រក់ %

សំណុំឥណទានសរុប ១៣៤.២៩៥ ២៤០.៣៩៤ ២៦៧.១៨៣ ២៦.៧៨៩ ១១,១៤%

សំណុំឥណទានជាក្រាុម ៥.៤៩១ ៧.២៦៧ ៦.៨១៦ (៤៥១) -៦,២១%

សំណុំឥណទានឯកត្តជន ១២៨.៨០៤ ២៣៣.១២៨ ២៦០.៣៦៧ ២៧.២៣៩ ១១,៦៨%

សំណុំឥណទានជាបា្រក់រៀល ៦៨.៧០៥ ១០៥,៥៩៨ ១០៧.៥៦៩ ១.៩៧១ ១,៨៧%

សំណុំឥណទានជាប្រាក់ដុលា្លារ	(០០០) ៦៥.៥៩០ ១៣៤.៧៩៧ 				១៥៩.៦១៤	 				២៤.៨១៧ ១៨,៤១%

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ធ្នូ ធ្នូ ធ្នូ បម្រាបម្រាួល បម្រាបម្រាួល

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ជាទឹកបា្រក់ %

ចំនួនអតិថិជន ៩៤.៥៥៥ ១០០.១១៦ ៨៧.៩៤៥ (១២.១៧១) -១២,១៦%

អតិថិជនជាក្រាុម ២៧.២៣៧ ១៩.១៧៩ ៩.៦៣៤ (៩.៥៤៥) -៤៩,៧៧%

អតិថិជនជាឯកត្តជន ៦៧.៣១៨ ៨០.៩៣៧ ៧៨.៣១១ (២.៦២៦) -៣,២៤%

អតិថិជនជាស្រា្តី ៤៣.៥៥៥ ៤៦.០៥៣ ៤៦.៣១១ ២៥៨ ០,៥៦%

អតិថិជនជាបុរស ៥១.០០០ ៥៤.០៦៤ ៤១.៦៣៤ (១២.៤៣០) -២២,៩៩%

អ្នកសុំខ្ចី

សំណុំឥណទាន

៣០



	 	 គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	 អនុបាតសំណុំឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន	 ១,៦៦%	 និងអនុបាត	 សងត្រាលប់វិញមានចំនួន	
៩៧,៤៥%។	 គុណភាពល្អន្រាសំណំុឥណទានគឺបណា្តាលមកពីការតាមដនដ៏ល្អពីសំណាក់មន្រា្តីបុគ្គលិកគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់ទៅលើឥណទាន	
ជាពិស្រាសពីសំណាក់មន្រា្តីឥណទាន	 គោលនយោបាយល្អ	 នីតិវិធីនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយឥណទានច្បាស់លាស់។	 ការលើកទឹក	
ចិត្តបុគ្គលិក	 ដូចជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះគុណភាពឥណទាន	 ក៏ជាឧបករណ៍មួយ	 សម្រាប់រក្សាបាននូវគុណភាពល្អន្រាឥណទានផងដ្រារ។	
លើសពនី្រាះ	ប្រាពន័្ធពត័ម៌ានគ្រាបគ់្រាង	បច្ចបុ្បន្នអាចផ្តលន់វូទនិ្ននយ័នងិពត័ម៌ានដលម់ន្រា្តបីគុ្គលកិ	សម្រាបត់ាមដននងិវភិាគគណុភាព	ឥណទាន	
ផងដ្រារ។

(ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទាន	និងប្រាក់់ដើមហួសកាលកំណត់សង	គិតជាលានរៀល)

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ធ្នូ ធ្នូ ធ្នូ បម្រាបម្រាួល បម្រាបម្រាួល

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ជាទឹកបា្រក់ %

ឥណទានហួសកាលកំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា) ២៩៦ ៥៤៣ ៤.៤៣៧ ៣.៨៩៤ ៧១៧,១៣%

ប្រាកដ់ើមហួសកាលកំណត់សង ២៩៤ ៤១៣ ៣.០០៤ ២.៥៩១ ៦២៧,៣៦%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា) ០,២២% ០,២៣% ១,៦៦% ១,៤៣% ៦២១,៧៤%

 	អនុបាតហួសកាលកំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា)	-	ឥណទានក្រាុម ០,៩០% ០,០១% ៣,៥៤% ៣,៥៣% ៣៥.៣០០%

  អនុបាតហួសកាលកំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា)	-	ឥណទានក្រាុម ០,១៩% ០,២៣% ១,៦៦% ១,៤៣% ៦២១,៧៤%

អនុបាតសងត្រាលប់វិញ ៩៩,៣០% ៩៩,៣០% ៩៧,៤៥% -១,៨៥% -១,៨៦%

គុណភាពសំណុំឥណទាន

	 	 គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	បា្រសាក់បានធ្វើប្រាតិបត្តិការនៅក្នុងខ្រាត្តក្រាុងចំនួន	 ២១	ក្នុងស្រាុកចំនួន	 ១៣១	ឃុំចំនួន	 ១.២៥៦	និងភូមិ	
ចំនួន	 ៨.០៩៨	កើនឡើងនៅខ្រាត្តចំនួន	 ៤	ស្រាុកចំនួន	 ៥	ឃុំចំនួន	 ៧៦	 និងភូមិចំនួន	 ៦២៣	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។	 ក្នុងរយះព្រាលដូចគា្នា	
សាខាកើនឡើងចំនួន	៣	អនុសាខាចំនួន	១៣	និងការិយាល័យបុស្តិ៍ស្រាវាចំនួន		១២។

  ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 ប្រាសាក់បានបញ្ច្រាញឥណទានចំនួន	 ៣៤៦.៣១៣លានរៀល	 កើនឡើងចំនួន	 ៥,៦៩%	 ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។	
ឥណទានដ្រាលបានបញ្ច្រាញមានចំនួន	 ៨៨.៧៣៥	 ថយចុះចំនួន	 ៥,៦៩%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។	 	ឥណទានដ្រាលបានបញ្ច្រាញមានទំហំជា	
មធ្យម	៣,៩០	លានរៀល។

ការបញ្ច្រាញឥណទាន	(គិតជាលានរៀល)

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ធ្នូ ធ្នូ ធ្នូ បម្រាបម្រាួល បម្រាបម្រាួល

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ជាទឹកបា្រក់ %

ចំនួនខ្រាត្ត ១៤ ១៧ ២១ ៤ ២៣,៥៣%

ចំនួនស្រាុក ១០០ ១២៦ ១៣១ ៥ ៣,៩៧%

ចំនួនឃុំ ៩៤១ ១.១៨០ ១.២៥៦ ៧៦ ៦,៤៤%

ចំនួនភូមិ ៦.២១០ ៧.៤៧៥ ៨.០៩៨ ៦២៣ ៨,៣៣%

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ធ្នូ ធ្នូ ធ្នូ បម្រាបម្រាួល បម្រាបម្រាួល

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ជាទឹកបា្រក់ %

ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ច្រាញសរុប ២០០.៦០២ ៣២៧.៦៦៥ ៣៤៦.៣១៣ ១៨.៦៤៨ ៥,៦៩%

ចំនួនឥណទានដ្រាលបានបញ្ច្រាញ ៨៩.០១០ ៩៥.៧៣២ ៨៨.៧៣៥ (៦.៩៩៧) -៧,៣១%

ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ច្រាញគិតជាមធ្យម ២,២៥ ៣,៤២ ៣,៩០ ០,៤៨ ១៤,០២%

តំបន់ប្រាតិបត្តិការ	និងបណា្តាញសាខា

ការបញ្ច្រាញឥណទាន

៣១



-	 បច្ចុប្បន្ន	ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកចំនួន	១.២៤៦	ក្នុងនោះ	ស្រា្តីមាន	
ចំនួន	២៧៩	និងបុរសមានចំនួន	៩៦៧។

-	 តាមរយះតួល្រាខខាងក្រាម	ក្នុងឆ្នាំ	២០០៩	អត្រាចំណូលរបស	់
ប្រាសាក់មានការកើនឡើង	 ទោះបីមានអត្រាទាបជាឆ្នាំកន្លង
ទៅក៏ដោយ។

	 ប្រាសាក់ត្រាូវការនូវមន្រា្តីបុគ្គលិក	 ដ្រាលពោរព្រាញដោយជំនាញ	
និងចំណ្រាះដឹង	 ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងរនិងយល់ដឹងអំពីបរិសា្ថាន	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។	ក្នុងគោលបំណងន្រាះ		ប្រាសាក់	មាន	
បុគ្គលិកចំនួន	 ២៤	 រូបដ្រាលមានសញ្ញាប័ត្រាប្រាកាសនីយប័ត្រា	
ជាន់ខ្ពស់	៤២៤រូប	មានសញ្ញាប័ត្រាបរិញ្ញាប័ត្រា	និង	១៨	រូបមាន	
សញ្ញាប័ត្រាអនុបណ្ឌិត។	 លើសពីន្រាះ	 មន្រា្តីបុគ្គលិកភាគច្រាើន
បានបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្រា្ថម	តាមរយះការសិក្សាបន្ត	 រួមមាន	
មន្រា្តីបុគ្គលិកចំនួន	១៤	 រូប	 បន្តផ្ន្រាកប្រាកាសនីយប័ត្រាជាន់ខ្ពស់	
៤១៧	 រូបបន្តផ្ន្រាកបរិញ្ញាប័ត្រា	 ៩៣	 រូប	 បន្តផ្ន្រាកអនុបណ្ឌិត	 ៤	
រូបបន្តផ្ន្រាក	ជំនាញគណន្រាយ្យ	និង	៣	រូបបន្តផ្ន្រាកបណ្ឌិត។

	 ដើម្បីធានាគុណភាពស្រាវាកម្ម	 ប្រាសាក់បានផ្តាតការយកចិត្ត	
ទុកដក់លើការអភិវឌ្ឍ	និងការបំពាក់បំប៉នបុគ្គលិក	ចាប់តាំងព	ី
ចូលបម្រាើការងរដំបូង។	 ការបំពាក់បំប៉នខាងក្នុងត្រាូវបានធ្វើ	
ឡើងជាប្រាចាំ។	ប្រាសាក់់បានផ្តល់នូវឱកាស	ដល់មន្រា្តីបុគ្គលិក	
ជាច្រាើន	ដើម្បីចូលរួម	វគ្គបណ្ដុះបណា្តាល	ទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុក	
ដើម្បីទទួលបាននូវចំណ្រាះដឹងន្រាការអភិវឌ្ឍ	 វិស័យមីក្រាូហិរញ្ញ	
វត្ថុនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា	 ក៏ដូចជាក្នុងបរិបទពិភពលោក	 ជំនាញ	
គ្រាប់គ្រាងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ជំនាញបច្ច្រាកទ្រាសផ្ស្រាងៗ	 និងការ	
គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ	ជាតិន្រាកម្ពុជា។

មន្រា្តីបុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព

និនា្នាការមន្រា្តីបុគ្គលិក	
និងអត្រាធ្វើការងរ

ការអភិវឌ្ឍ
និងការបំពាក់បំប៉នបុគ្គលិក	

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	ប្រាសាក់សម្រាចបានលទ្ឋផលដូចខាងក្រាម	៖

- បំពាក់បំប៉នបុគ្គលិកថ្មីបានចំនួន	៣៣២នាក់	។
-	 បង្កើតវគ្គបំពាក់បំប៉នរំលឹងឡើងវិញ	 ដោយមានសិកា្ខាកាម	

ចូលរួមចំនួន	 ២.៤៦១នាក់	 ដ្រាលក្នុងនោះសិកា្ខាកាមមួយ	
ចំនួនបានចូលរួមលើសពីមួយវគ្គ។

-	 បានបញ្ជូនមន្រា្តីបុគ្គលិកជំនាញចំនួន	 ១០នាក់	 ទៅចូលរួម	
វគ្គបណ្ដុះបណា្តាល	នៅក្រាប្រាទ្រាស	។
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៣២



	 ប្រាសាក់	 សា្វាគមន៍ចំពោះប្រាក្ខជនដ្រាលមានចំណាប់អារម្មណ	៍
ចង់បម្រាើការងរជាមួយក្រាុមដ្រាលពោរព្រាញ	 ដោយទ្រាព	
កោសល្យជំនាញ	 និងការប្ត្រាជា្ញាចិត្ត។	 រាល់មុខតំណ្រាងនីមួយៗ	
នៅប្រាសាក់	តាំងពីតំណ្រាងថា្នាក់ទាបបំផុតរហូតដល់ខ្ពស់បំផុត	
សុទ្ធត្រាបានយល់ពីទស្សនៈវិស័យ	 និងប្រាសកកម្មរបស់គ្រាឹះ	
សា្ថាន។	 ប្រាសាក់	 ផ្តល់ជូននូវឱកាសការងរដល់គ្រាប់ប្រាក្ខជន	
ទាំងអស់	 ដ្រាលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងរជួយកាត់បន្ថយភាព
ក្រាីក្រា	 និងជួយម្រាុញតមា្លាភាពរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	 លក្ខខណ្ឌការងរ	
ប្រាកួតប្រាជ្រាងនិងបរិសា្ថានការងរ	 អត្ថប្រាយោជន៍ដោយស្មើគា្នា	
និងត្រាឹមត្រាូវ	 និងអនុលោមតាមច្បាប់ការងរន្រាព្រាះរាជាណា	
ចក្រាកម្ពុជា។

ប្រាសាក់	 ផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់អត្ថប្រាយោជន៍ប្រាកបដោយការប្រាកួត	
ប្រាជ្រាង	ដូចខាងក្រាម	៖

-	 ប្រាក់បៀវត្សដ្រាលមានលក្ខណៈប្រាកួតប្រាជ្រាង		
និងតម្លើងជូនប្រាចាំឆ្នាំ

-	 ថ្ង្រាធ្វើការ	:	៥ថ្ង្រា	ឬ៤០ម៉ាង/	១សបា្តាហ៍
-	 ផ្តល់ការគាំទ្រាដល់ការអប់រំ
-	 ផ្តល់ឧបត្ថម្ភបន្ថ្រាមព្រាលបុណ្យទាន	(ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំ	

ឬភ្ជុំបិណ្ឌ)
-	 ថ្ង្រាឈប់សម្រាកប្រាចាំឆ្នាំចំនួន	១៨	ថ្ង្រា
-	 ថ្ង្រាឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិអនុវត្តន៍តាមអនុក្រាឹតរបស់	

រាជរដ្ឋាភិបាល
-	 ផ្តល់ជូននូវថ្ង្រាឈប់សម្រាក	និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងករណី	

មាតុភាព
-	 ប្រាក់សោធនិវត្តន៍
-	 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាចាំឆ្នាំ	នៅដំណាច់ឆ្នាំ	អាចមានរហូតដល់	

ទៅ	៣ខ្រា	គិតតាមប្រាក់បៀវត្សទទួលបានបច្ចុប្បន្ន
-	 មានធានារា៉ាប់រងគ្រាះថា្នាក់	និងសុខភាព	និងប្រាក់បំណាច់

សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់
-	 មានការទទួលសា្គាល់ខ្ពស់
-	 អត្ថប្រាយោជន៍បន្ថ្រាមផ្ស្រាងៗទៀត

ឱកាសការងរ	 សង្ខ្រាបអំពីអត្ថប្រាយោជន៍

៣៣



ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង និងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ

	 ដើម្បីកាត់ទំហំហានិភ័យ	ថា្នាក់ដឹកនាំប្រាសាក់	បានភា្ជាប់ការត្រាួត	
ពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងទៅនឹងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ។	ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ		
គឺជាដំណើរការវាយតម្ល្រាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ	 និងធានាថាការត្រាួត	
ពិនិត្យត្រាូវបានអនុវត្តន៍	និងមានប្រាសិទ្ធភាព។	ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	
រួមមានការចៀសវាងបញ្ហាសំខាន់ៗ	 និងការការពារជាមុននូវបញ្ហា	
ជាក់ស្ត្រាង	មុននឹងបញ្ហានោះកើតឡើង។

	 ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	គឺជាវិធីសាស្រា្តនិងនីតិក្រាមច្បាប់មួយ	ដ្រាល	
បកស្រាយពីសកម្មភាពជាប្រាចាំ	 ដ្រាលការពារនូវសុវត្ថិភាព	ទ្រាព្យ	
សកម្ម	 អភិវឌ្ឍស្រាវាកម្មអតិថិជន	 ធានានូវទំនុកចិត្តន្រារបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 និងការប្រាកាន់ភា្ជាប់នូវគោលនយោបាយគ្រាប់គ្រាង	
និងគោលការណ្រានាំផ្ស្រាងៗរបស់បុគ្គលិក។	 ថា្នាក់ដឹកនាំរបស	់
ប្រាសាក់ប្រាើប្រាស់ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	 ដើម្បីធានាប្រាព័ន្ធន្រាការ	
ទទួលខុសត្រាូវ	 ព្រាមទាំងការពារទុកជាមុននូវភាពមិនប្រាក្រាតីទាំង
ឡាយ។	នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	មានមុខងរត្រាួតពិនិត្យឯករាជ្យ	
ក្រាមការគ្រាប់គ្រាងដោយផ្ទាល់របស់គណកម្មការសវនកម្ម	 ន្រាក្រាុម	
ប្រាឹក្សាភិបាល។	 សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងមានសារៈសំខាន់ណាស់	 សម្រាប	់
ធានានូវប្រាតិបត្តិការភាពត្រាឹមត្រាូវន្រាការត្រាួតពិនិត្យ	 និងធានាទំនួល	
ខុសត្រាូវ	 និងសុចរឹតភាពន្រាប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការកត់ត្រា	
និងការរាយការណ៍។	

	 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	 ត្រាូវបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ
២០០១	 ជាមួយនឹងការប្រាងច្រាកតួនាទីយា៉ាងច្បាស់លាស់	 ដើម្បីធ្វើ
ឲ្យប្រាសើរឡើងនូវការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	 និងការវិភាគហានិភ័យពាក	់
ព័ន្ធនឹងប្រាតិបត្តិការ	 ក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់	 តាមរយៈការផលិតរ
បាយការណ៍ដ្រាលត្រាឹមត្រាូវនិងទាន់ព្រាលវ្រាលា	 ជូនថា្នាក់ដឹកនាំសាខា	
និងគណៈប្រាតិបត្តិដើម្បីសម្រាច។

	 របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	 ត្រាូវបានធ្វើឡើងជាប្រាចាំខ្រា	 ទៅ	
តាមសាខានិមួយៗ	 ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដ្រាលឆ្លើយតបទៅនឹង	
ករណីរកឃើញជាក់ស្ត្រាង។	 លើសពីន្រាះ	 របាយការណ៍សង្ខ្រាបអំព	ី
ការរកឃើញសំខាន់ៗ	 ត្រាូវបានធ្វើឡើងជាប្រាចាំខ្រា	 ដក់ជូនគណៈ	
កម្មការសវនកម្ម	ព្រាមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំ	ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបពីសា្ថានភាព
អាជីវកម្ម	និងនិនា្នាការនាព្រាលបច្ចុប្បន្ន។

	 នៅមុនព្រាលដំណើរការ	តួនាទីសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	គោលនយោបាយ	
និងនីតិវិធីផ្ទ្រាក្នុង	 ត្រាូវបានក្រាសម្រាួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទៅតាម	
បុគ្គលិកជំនាញ។	 គិតត្រាឹមខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 នាយកដ្ឋាន	 សវនកម្ម	
ផ្ទ្រាក្នុង	 រួមមានប្រាធានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងមា្នាក់	 អនុប្រាធានសវនកម្ម	
ផ្ទ្រាក្នុងមា្នាក់	ប្រាធានផ្ន្រាកសវនកម្មចំនួន	៣	នាក់	សវនករជាន់ខ្ពស់មា្នាក់	
និងជំនួយការសវនករចំនួន	១៣នាក់	ធ្វើ	ការងរលើផ្ន្រាកសំខាន់ៗទាំង	
បីរួមមាន	 សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងលើផ្ន្រាកប្រាតិបត្តិការ	 ផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិង	
រដ្ឋបាល	និងផ្ន្រាកព័ត៌មានវិទ្យានិងការគ្រាប់គ្រាងប្រាព័ន្ធ។

	 គិតត្រាឹមខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 នាយកដ្ឋានបានធ្វើសវនកម្មលើ	
គណនីឥណទានចំនួន	១៦.០៩៨	 	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 រដ្ឋបាល	
និងធនធានមនុស្សចំនួន	២០	របាយការណ៍ប្រាតិបត្តិការចំនួន	១៧៤។	

	 តាមរយៈការរកឃើញរបស់សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩	
យើងកត់សំគាល់ឃើញថា	 កំហុសឆ្គងនិងការក្ល្រាងបន្លំទាំងឡាយ	
បានថយចុះ	 ហើយបុគ្គលិកតាមមូលដ្ឋានកាន់ត្រាមានការប្ត្រាជា្ញាចិត្ត	
ខា្លាំងឡើង	 ចំពោះការគោរពតាមគោលនយោបាយ	 និងនីតិវិធី	
របស់គ្រាឹះសា្ថាន។

	 លើសពីន្រាះទៅទៀត	 អតិថិជនរបស់យើងមិនត្រាឹមត្រាព្រាញចិត្ត
ចំពោះស្រាវាកម្មរបស់ប្រាសាក់ប៉ុណ្ណោះទ្រា	 ថ្រាមទាំងព្រាញចិត្តលើការ
យកចិត្តទុកដក់ចំពោះអតិថិជនរបស់បុគ្គលិកជំនាញរបស់ប្រាសាក់
ទៀតផង។

	 ប្រាសាក់	 បានរៀបចំនូវឧបករណ៍	 និងវិធីសាស្ត្រាគ្រាប់គ្រាង	
ហានិភ័យ	 ដ្រាលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងកំណត់អតិថិជន	
ពិតប្រាកដ	 វិធីសាស្រា្តផ្ដល់កម្ចី	 បរិសា្ថានប្រាតិបត្តិការ	 សកម្មភាព	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 និងសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់។	 នាយកដ្ឋាន	
និមួយៗ	 បានកំណត់ពីហានិភ័យដោយខ្លួនឯង	 ដោយប្រាើប្រាស់វិធី
សាស្រា្តកាត់បន្ថយហានិភ័យ	 ដ្រាលនឹងត្រាូវដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់	 ប៉ុន្ត្រា	
បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនៅឡើយ។

៣៤



វិធីសាស្រា្តប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យឥណទានមានដូចតទៅ	៖

-	 រៀបចំទម្រាង់វាយតម្ល្រាអតិថិជនឲ្យបានល្អ	វាយតម្ល្រាឥណទានដោយប្រាុងប្រាយ័ត្ន	តាមដននិងត្រាួតពិនិត្យឲ្យបានជាប់លាប់	មានវិធីសាស្រា្ត
ប្រាមូលឥណទានច្បាស់លាស់	 និងមានការត្រាួតពិនិត្យយា៉ាងសកម្មពីថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។	 ត្រាូវស្វ្រាងយល់និងកំណត់នូវឥណទានហួស	
កាលកំណត់សងឲ្យបានទៀងទាត់	ដើម្បីជៀសវាងការរើករាលដលយា៉ាងឆប់រហ័ស	និងការខាតបង់សំខាន់ៗ។

-	 ធ្វើការរាយការណ៍ពីសំពាធឥណទានដំណើរការ	 ដ្រាលបង្ហាញយា៉ាងត្រាឹមត្រាូវពីសា្ថានភាព	 និងនិនា្នាការប្រាចាំខ្រារបស់ឥណទានមិនដំណើរ	
ការ	រួមជាមួយនឹងតារាងឥណទានហួសកាលកំណត់តាមអាយុកាល	និងរបាយការណ៍ឥណទានហួសកាលកំណត់សងតាមប្រាភ្រាទផលិត
ផលដច់ដោយឡ្រាកពីគា្នា។

៣៥



សកម្មភាពទីផ្សារនិងសង្គម

	 ប្រាសាក់	ជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគ្រា	ខាងចំនួនបុគ្គលិក	
សមតុល្យឥណទាន	 បណា្តាញនិងតំបន់ប្រាតិបត្តិការ។	 គិតត្រាឹម	
ដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	 ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកចំនួន	 ១.២៤៦នាក់	
ការិយាល័យចំនួន	 ១១៤	 ដ្រាលស្ថិតនៅក្នុងខ្រាត្តក្រាុងចំនួន	 ១៧	
ក្នុងស្រាុកចំនួន	 ១៣១	 ឃុំចំនួន	 ១.២៥៦	 និងភូមិចំនួន	 ៨.០៩៨	
មានអ្នកខ្ចីប្រាក់ចំនួន	 ៨៧.៩៤៥នាក់	 មានទ្រាព្យសកម្មសរុបចំនួន	
២៩៥ពាន់លានរៀល	 និងមានសមតុល្យឥណទានចំនួន	 ២៦៧	
ពាន់លានរៀល	ប្រាហាក់ប្រាហ្រាលនឹង	២២%	ន្រាចំណ្រាកទីផ្សារសរុប
របស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

	 អតិថិជនរបស់យើង	ជាប្រាជាជនរស់តាមភូមិដ្រាលមានសមត្ថភាព	
សងបំណុលគ្រាប់គ្រាន់	ក្នុងនោះ	៩០%	ន្រាអតិថិជនសរុប	ជាប្រាជាជន	
រស់នៅតាមតំបន់ជនបទដច់ស្រាយាល	 ដ្រាលមានផ្លូវគមនាគមន៍	
មិនល្អ	 និងខ្វះខាតមធ្យាបាយ	 និងសមា្ភារៈប្រាើប្រាស់។	 ក្រាព	ី
ប្រាជាជននៅតាមតំបន់ជនបទដ្រាលរកចំណូលបានពីដំណាំស្រាូវ	និង	
របរកសិកម្ម	 ប្រាសាក់ក៏មានអតិថិជនគោលដៅជាសហគ្រាិនធុនតូច	
បំផុត	 ដ្រាលផលិត	 ឬ/និង	 ផ្តល់ស្រាវាកម្មយា៉ាងលើសលប់នៅលើ	
ទីផ្សារ។	

	 ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ	 ប្រាសាក់បានផ្ដល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ	ុ
ជូនអតិថិជនចំនួន	 ១១%	 ន្រាអតិថិជនសរុបន្រាវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	
ក្នុងនោះអតិថិជនចំនួន	៤៩,៥%	ប្រាើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់វិស័យ
កសិកម្ម	 ជាពិស្រាសគឺលើដំណាំស្រាូវ	 និងរបស់កសិកម្មផ្ស្រាងៗទៀត		
រួមមានការទិញគ្រាប់ពូជ	 សត្វពាហនៈ	 ជីវៈឧស្ម័ន	 និងឧបករណ៍	
កសិកម្មដទ្រាទៀត	 ក្នុងខណៈព្រាលដ្រាលឥណទានចំនួន	 ៥០,៥%	
ផ្ស្រាងទៀត	 ត្រាូវបានផ្តល់ជូនទៅផ្ន្រាកស្រាវាកម្ម	 និងសកម្មភាព	
ពាណិជ្ជកម្ម។

	 ប្រាសាក់	 បានបន្តកសាងក្រារ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្ម	 និងផលិតផល	
របស់ខ្លួន	 តាមរយះយុទ្ធសាស្រា្ត	 និងវិធីសាស្រា្តទំនាក់ទំនងប្រាកប	
ដោយប្រាសិទ្ធភាព។	 ប្រាសាក់បានបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្រា្ត	 ទំនាក	់
ទំនងច្បាស់លាស់មួយ	 សម្រាប់អតិថិជន	 ខាងក្នុងនិងខាងក្រា	
ដោយប្រាើបា្រស់នូវយុទ្ធ	 សាស្រា្តទំនាក់ទំនងផ្ស្រាងៗគា្នា	 ដូចជា	
វ្រាបសាយ	 របាយការណ៍ប្រាចាំឆ្នាំ	 លិខិតព័ត៌មាន	 ប័ណ្ណ	 ផ្សព្វផ្សាយ	
ប្រាតិទិន	 	ខិតប័ណ្ណ	ប័ណ្ណប្រាកាស	អាវយឺត	បដ	និងការផ្សព្វផ្សាយ	
ផ្រា្សងៗតាមវិទ្យុ	និងទូរទស្សន៍ផងដ្រារ។	
	
	 ដើម្បីចូលរួមចំណ្រាកក្នុងការការពារព្រាឈើ	 ក៏ដូចជាការការពារ	
អនាម័យសហគម។	 ក្នុងន័យន្រាះ	 ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានជូន	
អតិថិជនចំនួន	 ១.៣៤៦	 គ្រាួសារ	 ក្នុងចំណមឡជីវ	 ឧស្ម័នចំនួន	
២,២០០	 ដ្រាលត្រាូវជា	 ៦១%	 ន្រាចំនួនឡសរុប	 ដ្រាលត្រាូវបានសាង	
សងតាមកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ	គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៨។

ក្រារ្តិ៍ឈ្មោះ	និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ	និងអតិថិជន

៣៦



	 ដោយបានចាស់រឹសគល់យា៉ាងរឹងមាំក្នុងសហគម	 ប្រាសាក់មាន
បំណងធ្វើជាក្រាុមហ៊ុនមួយដ្រាលរួមបញ្ចូលការងរពាណិជ្ជកម្មនិងកា
រងរសង្គម	 ជាមួយគា្នាដ្រាលបន្តផ្តាតជាសំខាន់ដល់ការកាត់បន្ថយ	
ភាពក្រាីក្រាក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា	 និងទទួលបាននូវចំណូល	
ហិរញ្ញវត្ថុប្រាកបដោយនិរន្តភាព។	

បរិសា្ថាន	៖
	 គោលនយោបាយឥណទានរបស់ប្រាសាក់		មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់	
ឥណទានពាក់ព័ន្ធដល់ការបំពុលបរិសា្ថាន	 មានដូចជា	 ឧស្ម័នពុល	
ទឹកកខ្វក់	 និងកាកសំណល់គីមីជាដើម	 និងដល់សកម្មភាពទាំង	
ឡាយណា	ដ្រាលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រាក់ដល់បរិសា្ថានផងដ្រារ។	 ផ្ទុយ	
ទៅវិញ	 ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ	 ដើម្បីចូល	
រួមចំណ្រាកក្នុងការការពារព្រាឈើ	 ក៏ដូចជាការការពារអនាម័យ	
សហគម។	 ក្នុងន័យន្រាះ	 ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន	
ចំនួន	 ១.៣៤៦	 គ្រាួសារ	 ក្នុងចំណមឡជីវឧស្ម័នចំនួន	 ២,២០០	
ដ្រាលត្រាូវជា	 ៦១%	 ន្រាចំនួនឡសរុប	 ដ្រាលត្រាូវបានសាងសងតាម	
កម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ	គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៨។

ក្រាមសីលធ៌មសង្គម	៖
	 ក្រាពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម	 និងការការពារបរិសា្ថាន	 ក្រាម	
សីលធ៌មសង្គមក៏ជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រាួយបារម្ភមួយផងដ្រារ។	 ប្រាសាក	់
បានអនុវត្ត	 ក្រាមសីលធម៌សង្គមដល់គ្រាប់មន្ត្រាីបុគ្គលិកទាំងអស	់
របស់គ្រាឹះសា្ថាន	តាំងពីថា្នាក់គ្រាប់គ្រាងរហូតដល់បុគ្គលិក	ដោយបង្កើត	
នូវបទបញ្ជាផ្ទ្រាក្នុង	 រួមនឹងការក្រាលំអគោលនយោបាយបុគ្គលិក		
គោលនយោបាយថ្រារក្សាអតិថិជននិងស្រាវាកម្ម	 ដើម្បីធានាថាមន្រា្ត	ី
បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រាូវបានយកចិត្តទុកដក់ស្មើៗគា្នា	 និងដើម្បីពង្រាឹង	
ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់ត្រាជិតស្និទ្ធរវាងបុគ្គលិក	 អតិថិជន	 និងសហគម	
ទាំងមូល។	 ពិស្រាសជាងន្រាះ	 គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរួម	 ត្រាូវ	
បានបង្កើតឡើង	 ដើម្បីរក្សាការព្រាញចិត្តរបស់អតិថិជន	 ចំពោះ	
គ្រាឹះសា្ថាន	និងច្រាករំល្រាកក្រាមសីលធ៌មសង្គមដល់ប្រាជាពលរដ្ឋកម្ពុជា	
គ្រាប់រូប។

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សមាជិកទំាងអស់ក្នងុគម្រាងECOSORN

	 ប្រាសាក់បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគម្រាង	ECOSORN	ដើម្បីចូល			
រួមកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា	 តាមរយៈការធ្វើឲ្យកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	នូវ	
ការទទួលបានស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	ដូចជា	ការផ្តល់ឥណទាន	និងស្រាវា	
សន្សំ	។	ស្រាបព្រាលជាមួយគា្នាគម្រាងន្រាះជួយបង្កើនចំណូលគ្រាួសារ	
ជាពិស្រាស	 តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម	 និងការផ្តល	់
អំណាចដល់សហគម	 ក្នុងតំបន់ជនបទដ្រាលបានជ្រាើសរើសមួយ	
ចំនួននៅកម្ពុជា។

	 ប្រាសាក់ទទួលលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកពីកិច្ចសន្យាន្រាះ	 ដោយ	
សម្រាចបានលទ្ធផលជាទីមទនៈ	 តាមរយះការបង្កើតបានការិយា
ល័យចំនួន	១៩	ក្នុងស្រាុកចំនួន	១៤	ឃុំចំនួន	៤០	និងភូមិចំនួន	៩១	
ក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៣	គឺខ្រាត្តសៀមរាប	បាត់ដំបង	និងបនា្ទាយមានជ័យ។	
ជាលទ្ធផលន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ	 ប្រាសាក់	 បានផ្តល់ស្រាវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់សមាជិកគម្រាងចំនួន	 ១៣.៩៦២	 នាក់	 ក្នុងនោះ	
អ្នកខ្ចីប្រាក់មានចំនួន	៤.៥៧៧	នាក់	និងអ្នកដក់ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន	
៣.២៤៨	នាក់	ទឹកប្រាក់ឥណទានមានចំនួន	២.៧៨០.៩៧៥.៥០០	
រៀល	 ដ្រាលបានបញ្ច្រាញ	 គិតចាប់ពីខ្រាវិច្ឆកា	 ឆ្នាំ២០០៧	 ដល់ថ្ង្រា	
ទី៣១	 ខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 ក្នុងឃុំ	 ទាំងឡាយដ្រាល	 ECOSORN	 ធ្វើ	
ប្រាតិបត្តិការ។

សកម្មភាពសង្គមក្រាមសីលធម៌សង្គម	
និងបរិសា្ថាន

៣៧



ជាមួយគា្នាន្រាះ	 ប្រាសាក់	 ក៏ផ្តល់នូវចំណ្រាះដឹងផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុដល់	
ប្រាជាជនក្រាីក្រាផងដ្រារ។

	 ក្រាពីប្រាតិបត្តិការឥណទាន	ដោយមានការ	ជួយគាំទ្រាពីគម្រាង	
ECOSORN	 ប្រាសាក់	 បានផ្តល់នូវវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលអំពីចំណ្រាះ	
ដឹងហិរញ្ញវត្ថុ	 ដល់ក្រាុមគ្រាួសារដ្រាលរស់នៅក្នុងខ្រាត្តទាំងបីខាងលើ		
ដ្រាលវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលន្រាះ	 ផ្ដាតជាពិស្រាសលើប្រាធានបទពីរ	 គឺ	
"ការសន្សំ"	 និង	 "ការរៀបចំផ្រានការថវិកា"	 ក្នុងគោលបំណងបង្កើន
ការយល់ដឹងរបស់ក្រាុមគ្រាួសារ	 អំពីការសន្សំប្រាក់	 និងរបៀបសន្សំ	
ប្រាក់តាមវិធីកំណត់គោលដៅសន្សំ	 និងរៀបចំគម្រាងសន្សំ	 និង	
របៀបវិភាគសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមគ្រាួសារ។

	 ជាលទ្ធផល	 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	 បា្រសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះ	
បណា្តាលបានចំនួន	៧៤	 វគ្គ	ធ្វើឡើងក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៣	 គឺ	ខ្រាត្តបាត	់
ដំបង	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ	និងខ្រាត្តសៀមរាប	ដោយ	មានសិកា្ខាកាម	
ចូលរួមសរុបចំនួន	៣.៤៦៧	នាក់	ក្នុងនោះ	៧៤%	ជាស្រា្តី។	តាមរយៈ	
ការប្ត្រាជា្ញាចិត្តផ្ន្រាកសង្គមន្រាះ	 ប្រាសាក់សង្ឃឹមថា	 ក្រាុមគ្រាួសារទាំង
នោះនឹងមានជីវភាពរស់នៅកាន់ត្រាល្អប្រាសើរ	 អត្រាចំណាកស្រាុកព	ី
តំបន់ជនបទដច់ស្រាយាលនឹងថយចុះការសន្សំ	នឹងកើនឡើង	ហើយ	
ហានិភ័យធំៗពីការចំណាយ	បនា្ទាន់នឹងកាត់បន្ថយផងដ្រារ។

ប្រាសាក់ផ្ដល់ឥណទានដល់ផលិតកម្មជីវឧស្ម័ន

	 ជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សប្រាសាក់		បានសហការ	
ជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ	 ចាប់តាំងពីថ្ង្រាទី៣០	 ខ្រាវិច្ឆិកា	 ឆ្នា	ំ
២០០៧	 មក។	 ចំពោះការទទួលខុសត្រាូវផ្ន្រាកសង្គម	 កិច្ចសហការ	
ន្រាះមិនត្រាឹមត្រាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រាប៉ុណ្ណោះទ្រា	 ថ្រាមទាំង	
អាចជួយការពារបរិសា្ថានទៀតផង	 ដោយសារត្រាអាចជួយសន្ស	ំ
ប្រាភពថាមពលប្រាព្រាណី	 ប្រាភពថាមពលហ្វូលសុីល	 និងជួយ	
បង្កើនជីជាតិដី។

	 ដើម្បីអនុវត្តន៍តាមគោលដៅរបស់ដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍	 ប្រាសាក់បាន	
បង្កើតផលិតផលឥណទានថ្មីមួយ	 ទៀតសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន	 ដើម្បី	
បម្រាើដល់អតិថិជនដ្រាលចង់ទិញឡផលិតជីវឧស្ម័ន	 ក្នុងបណា្តាខ្រាត្ត	
ទាំង	៨	ដ្រាលមានកម្មវិធីផលិតជីវឧស្ម័ន	គឺ	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង	សា្វាយរៀង	
កណា្តាល	តាក្រាវ	កំពង់ស្ពឺ	កំពត	កំពង់ចាម	និងកំពង់ឆ្នាំង។

	 ជាលទ្ធផល	 គិតត្រាឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩	 ប្រាសាក់	 បានផ្តល	់
ឥណទានទៅអតិថិជនចំនួន	 ២.៥៥៩នាក់	 ជាមួយនឹងស្រាវាកម្ម	
ងយស្រាួល	 អត្រាការប្រាក់ទាប	 ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ឥណទានសរុប	
ចំនួន	 ១.៤៥០.៦៧០	 ដុលា្លារអាម្រារិក។	 បន្ថ្រាមលើន្រាះ	 ក្រាពីផ្តល	់
ភាពងយស្រាួលពីការផលិតប្រាភពថាមពលថ្មីឡើងវិញ	 ជាពិស្រាស	
ការប្រាើប្រាស់ចង្រា្កានជីវឧស្ម័ន	ជំនួសការប្រាើអុស	ជីវឧស្ម័នក៏ជួយការ	
ពារសុខភាពប្រាជាពលរដ្ឋ	 និងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិសា្ថាន	
សហគម	ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមានអនាម័យ	និងការគ្រាប់គ្រាងលាមក
សត្វកាន់ត្រាមានភាពប្រាសើរឡើង។

៣៨



ប្រាសាក់	ជួយឃោសនាទិញផលិតផលកម្ពុជា	

	 សមាគមអាជីវកម្មខា្នាតតូចនិងមធ្យមនៅភ្នំព្រាញ	បានរៀបចំតាំង	
ពិពណ៌ផលិតផល	 "ទិញផលិតផលកម្ពុជា"		 ក្នុងឱកាសបុណ្យពិធ	ី
បុណ្យអុំទូក	ឆ្នាំ២០០៩។	ក្នុងនាមជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភធំក្នុងពិធីបុណ្យ	
ន្រាះ	ប្រាសាក់មានគោលបំណងចូលរួមចំណ្រាកជម្រាុញការឃោសនា	
បង្កើនគុណ	 ភាពផលិតផលក្នុងស្រាុកឲ្យកាន់ត្រាមានបទដ្ឋាន	 និង	
ប្រាកួតប្រាជ្រាងខ្ពស់	 ធៀបនឹងផលិតផលនាំចូល	 ដោយសង្ឃឹមថា		 	
ប្រាជាជនកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរទមា្លាប់មកប្រាើ	ឬទិញផលិតផលក្នុងស្រាុក	
ជំនួសផលិតផលនាំចូលវិញ។	 ប្រាសាក់មានឆន្ទះជម្រាុញឲ្យសហ	
គ្រាសខា្នាតតូច	 និងមធ្យមឲ្យកាន់ត្រាមានលក្ខណៈប្រាកួតប្រាជ្រាងខា្លាំង	
ឡើងនៅលើទីផ្សារ។	

ប្រាសាក់	 ចូលរួមចំណ្រាកកសាងសមត្ថភាពយុវជន	 និងការអភិវឌ្ឍ	
វិជា្ជាជីវៈ

	 ដោយជានិច្ចកាលជាផ្រា្នកមួយន្រាការកសាងគុណភាពអប់រំ	 និង	
បង្កើនចំណ្រាះដឹងប្រាជាជននៅកម្រាិតទាប	 ប្រាសាក់បានចូលរួម	
យា៉ាងសកម្មធ្វើជាដ្រាគូឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអប់រំផ្ស្រាងៗ	 ដូចជា	 ការណ្រានា	ំ
ពីវិជា្ជាជីវៈសម្រាប់ព្រាលអនាគត	 កម្មវិធីសំល្រាងរបស់សិស្សពូក្រា	
និងកម្មវិធីសិស្សពូក្រានិយាយ	 ដ្រាលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ	
ម្រាគង្គកម្ពុជា	 ក្នុងគោលបំណងបង្កើនគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា	 និង	
អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពគំនិតនិងការយល់ដឹង	 តាមរយៈទស្សនវិស័យ	
ជាច្រាើន។	 ប្រាសាក់	 ក៏បានចូលរួមជាដ្រាគូឧបត្ថម្ភ	 ក្នុងកម្មវិធីសិកា្ខា	
សាលា	 ការរៀបចំជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ	 ដ្រាលត្រាូវបាន	
រៀបចំដោយសមាគមជួយសង្រា្គោះប្រាទ្រាសជាតិ	 ដើម្បីកសាង	
សមត្ថភាពយុវជន	 និងសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំពួកគ្រាឲ្យមានការ	
ត្រាៀមខ្លួនជាស្រាចក្នុងការសម្រាចចិត្ត	 និងត្រាៀមខ្លួនសម្រាប់ការ	
រើកចំរើននាព្រាលអនាគត។

	 សិស្សនិងនិសិ្សតកម្ពុជាទាំងអស់	ជាធនធានមនុស្សយា៉ាងសំខាន់	
ជួយជម្រាុញកំណើនស្រាដ្ឋកិច្ច	 និងជួយប្រាទ្រាសរួចផុតពីភាពក្រាីក្រា។	
ប្រាសាក់ត្រាងត្រាផ្តល់ការគាំទ្រាដល់ព្រាឹត្តិការណ៍សំខាន់ផ្រា្សងៗ	 ដើម្បី	
ផលិតនូវធនធានមនុស្សកាន់ត្រាមានសមត្ថភាព	 និងបង្កើនការ	
អភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ច	 និងកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា	 តាមរយៈការចូលរួម	
ចំណ្រាកក្នុងសកម្មភាពសង្គម។

វត្តមានរបស់ប្រាសាក់ក្នុងព្រាឹត្តិការណ៍ធនាគារ	និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ

	 ក្នុងនាមជាប្រាតិបត្តិករមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុសកម្មមួយ	 ប្រាសាក់បាន	
ចូលរួមកម្មវិធីជាច្រាើនទាក់ទងនឹងវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 និងធនាគារ	
ជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី	 និងបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាល	
វិស័យធនាគារនិងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុក្រាុមហ៊ុនឯកជន	 និងអង្គការក្រា	
រដ្ឋាភិបាល។	ប្រាសាក់បានចូលរួមនូវការតាំងពិពណ៌ធនាគារ	រៀបចំ	
ឡើងដោយ	 NiDA	 និង	 IDG	 ការធ្វើទំនើបកម្មរបស់វិស័យធនាគារ	
និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជា	ដ្រាលរៀបចំឡើងដោយធនាគារ	
ជាតិន្រាកម្ពុជា	 សន្និសីទស្ដីពីមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា	 ដ្រាលរៀបចំឡើង	
ដោយក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្ថុ	និង	IDG។	ប្រាសាក់ក៏បានចូល	
រួមចំណ្រាកជាមួយមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា	 ក្នុងកំឡុងព្រាលវិបត្តិពិភព	
លោក	 តាមរយះការផ្ដាតជាសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្រា្តដ្រាលគ្រាឹះសា្ថាន	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយជម្រាុញស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា	 ជម្រាុញការដក	់
បញ្ចូលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ	 និងការការពារអតិថិជន	 ។	 ក្នុងកំឡុងព្រាល	
មានវិបត្តិស្រាដ្ឋកិច្ច	 ប្រាសាក់បានដើរតួជាអ្នកផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ	ុ
ដ៏ចំបងមួយ	 និងជាអ្នកការពារអតិថិជនតាមរយះការបញ្ចុះអត្រាការ
ប្រាក់	 និងការវាយតម្ល្រាអតិថិជនយា៉ាងប្រាុងប្រាយ័ត្ន	 ដើម្បីចៀសវាងពី
អតិថិជនដ្រាលមានបន្ទុកបំណុលច្រាើន។	

៣៩



របាយការណ៍	
ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍របស់	
សវនករឯករាជ្យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលបានធ្វើសវនកម្ម

តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍
ចំណូលចំណាយ

របាយការណ៍	
បម្រាបម្រាួលមូលធន

របាយការណ៍
លំហូរសាច់បា្រក់

៤១

៤៦

៤៧

៤៨

៤៨

៤៩

៤០



	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 សូមដក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន	 និង	
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ដ្រាលបានធ្វើសវនកម្មរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិ
រញ្ញវត្ថុប្រាសាក់	លីមីធីត	ហៅកាត់ថា	 ("ក្រាុមហ៊ុន"	 ឬ	 "ប្រាសាក់")	
នាការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១		ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០។

សកម្មភាពចំបងៗ

ទុនបំរុង	និងសំវិធានធន

ឥណទានអាក្រាក់	និងជាប់សង្ស័យ

	 សកម្មភាពចំបងៗរបស់ប្រាសាក់	 គឺការផ្តល់ស្រាវាកម្មមីក្រាូហិរញ្ញ
វត្ថុដល់ប្រាជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទន្រាប្រាទ្រាសកម្ពុជា	 តាមរយៈទី
សា្នាក់ការកណា្តាលរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំព្រាញ	 និងការិយាល័យនៅ
តាមបណា្តាខ្រាត្តនានានៅក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា។

	 ពុំមានការប្រាប្រាួលជាសារវ័ន្តលើទុនបំរុង	 និងសំវិធានធនក្នុង	
ការិយបរិច្ឆ្រាទន្រាះទ្រា	ក្រាពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ន្រាះ	។

	 នៅមុនព្រាលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	 និងតារាងតុល្យ	
ការរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រាប	
ដើម្បីបញ្ជាក់ថា	 វិធានការណ៍ទាក់ទងនឹងការលុបចោលឥណទាន	
អាក្រាក់	 និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យ	 ត្រាូវបាន	
ធ្វើឡើង	 ហើយក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថារាល់ឥណទានដ្រាល	
បានដឹងថាមិនអាចទារបាន	 ត្រាូវបានលុបចោល	 ហើយសំវិធានធន	
ត្រាូវបានគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទានដ្រាលជាប់សង្ស័យ។

	 នៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	 ក្រាុមប្រាឹក្សាបាល	 មិនបានដឹងព	ី
ហ្រាតុការណ៍ណាមួយ	 ដ្រាលនឹងបណា្តាលឲ្យចំនួនន្រាការលុបបំបាត	់
ចោលឥណទានអាក្រាក់	 ឬចំនួនន្រាការធ្វើសំវិធានធន	លើឥណទាន	
ជាប់សង្ស័យ	 នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះមានលក្ខណៈមិន	
គ្រាប់គ្រាន់	រហូតដល់កម្រាិតជាសារវ័ន្តណាមួយនោះទ្រា។

	 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុន	សម្រាប់	ការិយបរិច្ឆ្រាទថ្ង្រាទី៣១	
ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	មានដូចតទៅ	៖

គិតជាពាន់រៀល

ប្រាក់ចំណ្រាញមុនបង់ពន្ធ ១៤.៧០៨.៩៨១

ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញ (៣.៥៥១.០៧៥)

ប្រាក់ចំណ្រាញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ 			១១.១៥៧.៩០៦

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៤១



ទ្រាព្យសកម្មចរន្ត

	 នៅមុនព្រាលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	 និងតារាងតុល្យ	
ការរបស់ក្រាុមហ៊ុន	ក្រាុមប្រាឹក្សា	 ភិបាល	បានចាត់វិធានការសមស្រាប	
ដើម្ីបបញ្ជាក់ថា	លើកល្រាងត្រាបំណុលច្រាញទ្រាព្យសកម្មចរន្តទំាងអស់	
ដ្រាលមិនត្រាូវបានទទួលសា្គាល់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា	នូវតម្ល្រា
ដ្រាលបង្ហាញក្នុងបញ្ជីគណន្រាយ្យរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ត្រាូវបានកាត់បន្ថយ	
ឲ្យនៅស្មើនឹងតម្ល្រាដ្រាលសង្ឃឹមថា	នឹងអាចលក់បានជាក់ស្ដ្រាង។	

	 នៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលមិនបានដឹងពី
ហ្រាតុការណ៍ណាមួយ	 ដ្រាលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្ល្រា	
ទ្រាព្យសកម្មចរន្ត	 នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ថា	
មានភាពមិនត្រាឹមត្រាូវនោះទ្រា។

វិធីសាស្រា្តវាយតម្ល្រា

ការផ្លាស់ប្តូរហ្រាតុការណ៍

	 នៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលមិនបានដឹង
ពីហ្រាតុការណ៍ណាមួយ	 ដ្រាលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធ	ី
សាស្រា្តវាយតម្ល្រាទ្រាព្យសកម្ម	 និងទ្រាព្យអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ	៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ថាមានភាពមិនត្រាឹមត្រាូវ	 និងមិនសមស្រាប	
នោះទ្រា។

	 នាថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងព	ី
ហ្រាតុការណ៍	 ដ្រាលមិនបានវ្រាកញ្រាក	 ក្នុងរបាយការណ៍ន្រាះ	 ឬក្នុង	
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុន	ដ្រាលអាចនឹងបណា្តាលឲ្យមាន
តួល្រាខណាមួយបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍	 ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិន
ត្រាឹមត្រាូវនោះទ្រា។

	 តាមមតិរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 លទ្ធផលប្រាតិបត្តិការក្រាុមហ៊ុន	
ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រាទ	 មិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តណាមួយព	ី
សមាសធាតុ	ប្រាតិបត្តិការ	ឬព្រាឹត្តការណ៍ណាមួយដ្រាលមានលក្ខណៈ
ជាសារវ័ន្ត	និងមិនប្រាក្រាតីនោះទ្រា។

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដ្រារថា	ក្នុងចនោ្លាះព្រាលចាប់ពីថ្ង្រា
ចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ង្រាបញ្ចប់ការិយ	 បរិច្ឆ្រាទច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ		
ពុំមានសមាសធាតុ	 ប្រាតិបត្តិការ	 ឬព្រាឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រាលមាន	
លក្ខណៈជាសារវ័ន្តនិងមិនប្រាក្រាតីកើតមានឡើង	 ដ្រាលអាចនឹងប៉ះ
ពាល់ដល់លទ្ធផលន្រាប្រាតិបត្តិការរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រាទ	
ដ្រាលរបាយការណ៍ន្រាះត្រាូវបានរៀបចំឡើងទ្រា។

ប្រាការមិនប្រាក្រាតី

៤២



នាថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះពុំមាន	៖
(ក)	 ការដក់បញ្ចាំទ្រាព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 ដ្រាល	

កើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ង្រាចុងការិយបរិច្ឆ្រាទមក	ក្នុងការ	
ធានា	ចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយ	ឬ

(ខ)	 បំណុលយថាហ្រាតុណាមួយ	 ដ្រាលកើតមានឡើងចំពោះ	
ក្រាុមហ៊ុន	 ចាប់តាំងពីថ្ង្រាចុងការិយបរិច្ឆ្រាទមក	 ក្រាពី	
ប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតាររបស់ក្រាុមហ៊ុន។

	 តាមមតិរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 ពុំមានបំណុលយថាហ្រាតុ	 ឬ	
ទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗទៀតរបស់ក្រាុមហ៊ុន	 បានកា្លាយជាការបង្ខំឲ្យសង	
ឬទំនងជាត្រាូវបង្ខំឲ្យសងក្នុងរយៈព្រាល	 ១២ខ្រា	 បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបញ្ចប់	
ន្រាការិយបរិច្ឆ្រាទ	 ដ្រាលនឹងប៉ះពាល់	 ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្ត	
ដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រាុមហ៊ុន	ក្នុងការសងបំណុលនៅព្រាលដល់កាល
កំណត់ត្រាូវសង។	

បំណុលយថាហ្រាតុ
និងទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗ

ព្រាឹត្តិការណ៍ក្រាយកាលបរិច្ឆទ
ន្រាតារាងតុល្យការ

	 ពុំមានព្រាឹត្តការណ៍សំខាន់ៗកើតមានឡើង	 នៅក្រាយថ្ង្រាកាល	
បរិច្ឆ្រាទន្រាតារាងតុល្យការ	 ដ្រាលតម្រាូវឲ្យមានការបង្ហាញ	 ឬការធ្វើ	
និយ័តកម្មនោះទ្រា	 ក្រាពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ	ុ
ន្រាះ។

	 សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 ដ្រាលបានបម្រាើការនៅក្នុងការិយ	
បរិច្ឆ្រាទ	និងថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ចុងក្រាយមាន:

-	 លោក	 Michael A Temple	 តំណាង	 ក្រាុមហ៊ុន	 Dragon		
Capital Group Limited	ជាប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

-	 លោកស្រាី	 Anne Demeuse	 តំណាង	 ក្រាុមហ៊ុន	 Belgian		
Investment	សម្រាប់	ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	ជាអភិបាល

-	 លោក	 Ranjit Fernando	 តំណាងក្រាុម	 ហ៊ុន	 Nederlandse		
Financierings-Maatschappij	 Voor Ontwikkelingslanden 

N.V.	ជាអភិបាល
-	 លោក	 Ishara C. Nanayakkara	 តំណាង	ក្រាុមហ៊ុន	Lanka	

ORIX LEASING Ltd,	ជាអភិបាល
-	 លោក	 Stefan A.V. Harpe	 តំណាង	ក្រាុមហ៊ុន	 Oikocredit, 

Ecumenical Development Cooperative Society, U.A.	
ជាអភិបាល

-	 លោក	 អ៊ុំ	 សំអឿន	 តំណាងក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់	
លីមីតធីត	ជាអភិបាល	

	 សមាជិកទាំងអស់ជាគណៈនាយកមិនប្រាតិបត្តិ	 លើកល្រាងត្រា	
លោក	អ៊ុំ	សំអឿន	ដ្រាលជាអគ្គនាយករង។

ព្រាឹត្តិការណ៍ក្រាយកាលបរិច្ឆទ
ន្រាតារាងតុល្យការ

៤៣



ចំណ្រាកភាគហ៊ុនរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	ដ្រាលតំណាងឲ្យមា្ចាស់ហ៊ុនរបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ	និងនៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	មានដូចខាងក្រាម	៖

ភាគទុនិក តំណាងដោយ
ចំណ្រាកហ៊ុន	

(%)
ចំនួនហ៊ុននីមួយៗ
២០.០០០រៀល

Dragon Capital Group Limited លោក MICHAEL A. TEMPLE ១៨% ១៣៨.៦២៦

Belgian Investment Company for 

Developing Countries SA (BIO)

លោកស្រាី ANNE 

DEMEUSE
១៨% ១៣៨.៦២៦

The Nederlandse 

Financierings Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden N.V.(FMO)

លោក RANJIT 

FERNANDO
១៨% ១៣៨.៦២៦

Lanka ORIX LEASING Company Ltd (LOLC)
លោក	ISHARA C. 

NANAYAKKARA
១៨% ១៣៨.៦២៦

Oikocredit, Ecumenical Development 

Cooperative Society, U.A.
លោក STEFAN A. V. HARPE ១៨% ១៣៨.៦២៦

PRASAC Staff Company Ltd. លោក	អ៊ុំ	សំអឿន ១០% ៧៧.០២០

១០០% ៧៧០.១៥០

អត្ថប្រាយោជន៍របស់គណៈនាយក

	 នៅក្នុងថ្ង្រាបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆ្រាទហិរញ្ញវត្ថុ	 ពុំមានការរៀបចំណាមួយដ្រាលមានក្រាុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយ	 ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រាុម
ប្រាឹក្សាភិបាល	ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រាយោជន៍	ដោយមធ្យាបាយន្រាការទិញយកភាគហ៊ុនឬលិខិតបំណុល	ឬពីក្រាុមហ៊ុនដទ្រាទៀតទ្រា។

	 ចាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆ្រាទហិរញ្ញវត្ថុន្រាឆ្នាំកន្លងទៅ	 ពុំមានសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលណាមា្នាក់បានទទួល	 ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថ	
ប្រាយោជន៍ណាមួយ	 (ក្រាពីអត្ថប្រាយោជន៍ដ្រាលបានរួមបញ្ចូល	នៅក្នុងចំនួនបរិលាភសរុបទទួលបានដោយសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលដូចបាន	
បង្ហាញក្នងុរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្ថ)ុ	តាមរយៈការចុះកចិ្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយក្រាមុហ៊នុ	ឬដោយក្រាមុហ៊នុពាកព់ន័្ធណា	មយួជាមយួនងឹក្រាមុហ៊នុ	ដ្រាល	
សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលជាសមាជិក	 ឬជាក្រាុមហ៊ុនដ្រាលសមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលនោះមានផលប្រាយោជន៍ផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុជាសំខាន់នោះទ្រា	
លើកល្រាងត្រាការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៤៤



	 ក្រាមុប្រាកឹ្សាភបិាលសមូអះអាងបញ្ជាកថ់ា	របាយការណហ៍រិញ្ញវត្ថតុ្រាវូបានរៀបចឡំើងយា៉ាងត្រាមឹត្រាវូ	ដើម្បចីង្អលុបង្ហាញនវូភាពពតិនងិត្រាមឹត្រាវូ	
ន្រាសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុននាថ្ង្រាទី	 ៣១	 ខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 និងលទ្ធផលប្រាតិបត្តិការ	 និងសា្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់	 សម្រាប់ការិយ	
បរិច្ឆ្រាទដ្រាលបានបញ្ចប់។	នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រាូវ	៖

(ក)	 អនុម័តគោលនយោបាយគណន្រាយ្យសមស្រាប	ដោយផ្អ្រាកលើការវិនិច្ឆ័យ	និងការបា៉ាន់ប្រាមាណយា៉ាងសមហ្រាតុផល	និងប្រាុងប្រាយ័ត្ន	
ហើយអនុវត្តន៍ឲ្យជាប់លាប់។

(ខ)	 អនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រាយ្យកម្ពុជា	 និងគោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	 ឬបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីន្រាះដើម្បី	
បង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹមត្រាូវ	 គឺត្រាូវកំណត់បង្ហាញនិងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់	 និងកំណត់បរិមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ	
វត្ថុ។

(គ)	 រក្សាទុកបញ្ជីគណន្រាយ្យឲ្យបានគ្រាប់គ្រាន់	និងប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព	។
(ឃ)	 រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពន្រាដំណើរការអាជីវកម្ម	 លុះត្រាត្រាមានករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មត់

ថា	ក្រាុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្រាតិបត្តិការ	អាជីវកម្មនាព្រាលអនាគតដ្រាលគិតទុកជាមុន។
(ង)	 ត្រាួតពិនិត្យនិងដឹកនាំក្រាុមហ៊ុនឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាពលើរាល់ស្រាចក្តីសម្រាច	 ដ្រាលមាន	សារៈសំខាន់ទាំងអស់ដ្រាលប៉ះពាល់ដល់សកម្ម

ភាពប្រាតិបត្តិការ	និងលទ្ធផល	ហើយត្រាូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា	កិច្ចការន្រាះត្រាូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងត្រាឹមត្រាូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា	បានអនុវត្តន៍នូវរាល់តម្រាូវការខាងលើ	ដូចមានរាយការណ៍ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 តាងនាមឲ្យក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលទាំងអស់

លោក	MICHAEL A. TEMPLE,

ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល
ថ្ង្រាទី១៧	ខ្រាមីនា	ឆ្នាំ២០១០

ការទទួលខុសត្រាូវរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល
លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៤៥



របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន
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	 យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 ប្រាសាក់	 ហៅថា	 ("ក្រាុមហ៊ុន"	 ឬ	 "ប្រាសាក់")	 ដ្រាលរួម	

មានតារាងតុល្យការនាថ្ង្រាទី៣១	 ខ្រាធ្នូ	 ឆ្នាំ២០០៩	 និងរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	 របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលលើមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន	 និងរបាយ	

ការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់	 និងស្រាចក្តីសង្ខ្រាបគោលនយោបាយគណន្រាយ្យសំខាន់ៗ	 ព្រាមទាំងកំណត់សំគាល	់

ផ្ស្រាងៗ	ដ្រាលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី		៤៧	ដល់ទំព័រទី	៤៩។

ការទទួលខុសត្រាូវរបស់គណៈគ្រាប់គ្រាងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 គណៈគ្រាប់គ្រាងរបសក់្រាមុហ៊នុមានភារៈទទួលខសុត្រាូវលើការរៀបច	ំនងិការបង្ហាញនូវភាពពតិ	នងិត្រាឹមត្រាូវន្រារបាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថនុ្រាះដោយអនលុោម	

ទៅតាមស្តង់ដរគណន្រាយ្យកម្ពុជា	 និងគោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ	 និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ	៍

ហិរញ្ញវត្ថុ។	 ការទទួលខុសត្រាូវរួមមានការបង្កើតការអនុវត្ត	 និងការរក្សានូវប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងដ្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ	 និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិង	

ត្រាឹមត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ឲ្យចៀសផុតពីកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ត	ដោយសារការក្ល្រាងបន្លំ	ឬការភ័ន្តច្រាឡំ	ការជ្រាើសរើស	និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ

គណន្រាយ្យសមស្រាប	និងការប្រាើប្រាស់គណន្រាយ្យបា៉ាន់សា្មោនដ្រាលសមស្រាបទៅតាមកាលៈទ្រាសៈ។

ការទទួលខុសត្រាូវរបស់សវនករ

	 ការទទួលខុសត្រាូវរបស់យើងខ្ញុំ	 គឺធ្វើការបញ្ច្រាញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ផ្អ្រាកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។	 យើងខ្ញុំបានធ្វើ	

សវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិ។	 ស្តង់ដរទាំងន្រាះតម្រាូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមតម្រាូវការក្រាមសីលធម៌ដ្រាលពាក់ព័ន្ធ	 ដោយ	

គ្រាងនឹងធ្វើសវនកម្ម	ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយា៉ាងសមហ្រាតុផលថា	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តឡើយ។

	 ការធ្វើសវនកម្ម	រួមមានការអនុវត្តនូវបណា្តានីតិវិធីត្រាួតពិនិត្យ	ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដ្រាលទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់	និងកំណត់បង្ហាញទាំងឡាយ
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មានផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តទាំងនោះ	យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងដ្រាល	ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ	 និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹម

ត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ដើម្បីធ្វើ	សវនកម្មឲ្យសមស្រាបទៅតាមកាលៈទ្រាសៈ	ប៉ុន្ត្រាមិនម្រានក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ច្រាញមតិយោបល់	ទៅលើប្រាសិទ្ធ

ភាពន្រាការគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងរបស់ក្រាុមហ៊ុនឡើយ។	ការធ្វើសវនកម្ម	ក៏រួមមាន	ការវាយ	តម្ល្រាទៅលើភាពសមស្រាបន្រាគោលការណ៍គណន្រាយ្យដ្រាលក្រាុមហ៊ុន	

បានប្រាើប្រាស់	និងភាពសមហ្រាតុផលន្រាគណន្រាយ្យបា៉ាន់សា្មោនសំខាន់ៗដ្រាលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រាប់គ្រាង	ព្រាមទាំងការវាយ	តម្ល្រាលើភាពគ្រាប់គ្រាន់ន្រាការ	

បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

	 យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា	 ភស្តុតាងសវនកម្មដ្រាលយើងខ្ញុំប្រាមូលបានមានលក្ខណៈគ្រាប់គ្រាន់	 និងសមស្រាបសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចញមតិរបស	់

យើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់

	 ជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹមត្រាូវន្រាសា្ថានភាព	ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រាសាក់	នាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩	

ព្រាមទាងំលទ្ធផលន្រាប្រាតបិត្តកិារអាជវីកម្ម	នងិសា្ថានភាពចលនាសាចប់្រាករ់បសប់្រាសាក	់សម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆ្រាទបញ្ចប	់ដោយស្រាបទៅតាម	ស្តងដ់រគណន្រាយ្យ	

កម្ពុជា	និងគោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រាុមហ៊ុន	ត្រាូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុលា្លារអាម្រារិក	ដើម្បីធ្វើការកំណត់បង្ហាញត្រាប៉ុណ្ណោះ	។	យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើការ	

ប្តូរនូវរូបិយប័ណ្ណន្រាះ	ហើយជាមតិយោបល់	របស់យើងខ្ញុំ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀលត្រាូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុលា្លារអាម្រារិក	ដោយ

ផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋានដ្រាលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ទី៤	ន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តំណាងក្រាុមហ៊ុន	ខ្រាភីអឹមជ្ជី	ខ្រាមបូឌា	ចំកាត់
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ប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុក ២៥.០៣១.០២៧ ៦.០០៤.០៨៤ ១៦.៨០៦.៦៦៥ ៤.១១៨.២៧១

មូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុនសុទ្ឋ ៤៥.៦៥០.៤៥០ ១០.៩៤៩.៩៧៦ ៣៤.៤៩២.៥៤៤ ៨.៤៥១.៩៨៣

អនុបំណុល ១៩ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ ១០.៩៥១.៦៨៦ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ ១១.១៨៧.៨៤១

សរុបមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន ៩១.៣០៨.០២៧ ២១.៩០១.៦៦២ ៨០.១៥០.១២១ ១៩.៦៣៩.៨២៤

សរុបទ្រាព្យអកម្ម	និងមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន ២៩៥.៥២៥.០៣៨ ៧០.៨៨៦.៣១៣ ២៤៨.០១៤.០៤១ ៦០.៧៧២.៨៦០

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

៤៧



កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

កំណត់
សំគាល់

២០០៩ ២០០៨

ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក

ចំណូលពីការប្រាក់ ២០ ៦៨.១៣០.០២៥ ១៦.៣៤២.០៥៥ ៥៥.៨១០.០៦៣ ១៣.៦៧៥.៥៨៥

ចំណាយលើការប្រាក់ ២១ (១៥.៩៥២.៤២០) (៣.៨២៦.៤៣៨) (១០.៧២៤.៤៩២) (២.៦២៧.៩០៨)

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់ ៥២.១៧៧.៦០៥ ១២.៥១៥.៦១៧ ៤៥.០៨៥.៥៧១ ១១.០៤៧.៦៧៧

ចំណូលប្រាតិបត្តិការផ្ស្រាងៗ ២២ ៥២៦.៨៤៦ ១២៦.៣៧២ ៩៩១.៦៥៦ ២៤២.៩៩៣

ចំណូលប្រាតិបត្តិការ ៥២.៧០៤.៤៥១ ១២.៦៤១.៩៨៩ ៤៦.០៧៧.២២៧ ១១.២៩០.៦៧០

ចំណាយលើថ្ល្រាឈ្នួល និងកំរ្រាជើងសារ ២៣ (១៨៩.៧២២) (៤៥.៥០៨) (១១៨.៣១៧) (២៨.៩៩២)

ចំណាយប្រាតិបត្តិការនិងចំណាយផ្ស្រាងៗ ២៤ (៣៦.៨៧៨.៧២៩) (៨.៨៤៥.៩៤១) (២៩.៣៣៧.៣៥២) (៧.១៨៨.៧៦៥)

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រាក់និងសង្ស័យ ៨ (២.១១៦.២៤៥) (៥០៧.៦១៥) (១.៨៣០.៤១៧) (៤៤៨.៥២២)

ប្រាក់ចំណ្រាញពីប្រាតិបត្តិការ ១៣.៥១៩.៧៥៥ ៣.២៤២.៩២៥ ១៤.៧៩១.១៤១ ៣.៦២៤.៣៩១

ប្រាក់ជំនួយ ២៥ ១.១៨៩.២២៦ ២៨៥.២៥៥ ៤៨៦.៨៨៩ ១១៩.៣០៦

ប្រាក់ចំណ្រាញមុនដកពន្ធ ១៤.៧០៨.៩៨១ ៣.៥២៨.១៨០ ១៥.២៧៨.០៣០ ៣.៧៤៣.៦៩៧

ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញ ១០ (៣.៥៥១.០៧៥) (៨៥១.៧៨១) (៣.៧៨៧.២៦៦) (៩២៨.០២៤)

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ ១១.១៥៧.៩០៦ ២.៦៧៦.៣៩៩ ១១.៤៩០.៧៦៤ ២.៨១៥.៦៧៣

របាយការណ៏ចំណ្រាញខាត
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១ ខ្រាធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

ដើមទុន	
(ពាន់រៀល)

អនុបំណុល	
(ពាន់រៀល)

ទុនបំរុង
ពិស្រាស

	(ពាន់រៀល)

ប្រាក់ចំណ្រាញ
រក្សាទុក	

(ពាន់រៀល)

សរុប
	(ពាន់រៀល)

សមតុល្យថ្ង្រាទី០១	ខ្រាមករា	ឆ្នាំ២០០៨ ៥.៤០៨.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ - ៧.៥៩៨.៧៨០ ៥៨.៦៦៤.៣៥៧

ការបង្កើនដើមទុន ៩.៩៩៥.០០០ - - - ៩.៩៩៥.០០០

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុកទៅជាទុនបំរុងពិស្រាស - ២.២៨២.៨៧៩ (២.២៨២.៨៧៩) -

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ - - - ១១.៤៩០.៧៦៤ ១១.៤៩០.៧៦៤

សមតុល្យនាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៨ ១៥.៤០៣.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ ២.២៨២.៨៧៩ ១៦.៨០៦.៦៦៥ ៨០.១៥០.១២១

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ - - - ១១.១៥៧.៩០៦ ១១.១៥៧.៩០៦

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុក ទៅជាទុនបំរុងពិស្រាស* ២.២៨២.៨៧៩ (២.២៨២.៨៧៩) -

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុកទៅជាទុនបំរុងសម្រាប ់ICO loan reserve** ៦៥០.៦៦៥ (៦៥០.៦៦៥) -

សមតុល្យនាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩ ១៥.៤០៣.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ ៥.២១៦.៤២៣ ២៥.០៣១.០២៧ ៩១.៣០៨.០២៧

សមមូលនឹងដុលា្លារអាម្រារិក ៣.៦៩៤.៦៥១ ១០.៩៥១.៦៨៦ ១.២៥១.២៤១ ៦.០០៤.០៨៤ ២១.៩០១.៦៦២

*	 ទុនបំរុងពិស្រាស	តំណាងឲ្យទុនបំរុងដ្រាលត្រាវូបានផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធ	ដ្រាលត្រាវូបានធ្វើការគណនាដោយផ្អ្រាកលើអត្រា	៥%	ន្រាអនុបំណុល	
ដ្រាលជាចំនួន	មិនអាចប្រាងច្រាកជាភាគលាភបាន។

**	 ទុនបំរុងសម្រាប់	 ICO	 តំណាងឲ្យទុនបំរុងដ្រាលត្រាូវបានផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទដ្រាលត្រាូវបានធ្វើការគណនាដោយ	
ផ្អ្រាកលើអត្រា	៣,៥%	ន្រាបំណុលនៅចុងគ្រារបស់	Instituto De Dredito Oficial	ន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាអ្រាស្បា៉ាញ	ដ្រាលជាចំនួនមិនអាចប្រាង	
ច្រាកភាគលាភបាន។

របាយការណ៍បំរ្រាបំរួលមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី ៣១ ខ្រាធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

៤៨



កំណត់
សំគាល់

២០០៩ ២០០៨

ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព	ប្រាតិបត្តិការ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រាើក្នុងសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ ២៦ (១០.៨៥៧.៦៣៧) (២.៦០៤.៣៧៤)(៩២.៩១៩.០៩២)(២២.៧៦៨.៧០៧)

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រាព្យសកម្មអរូបិយ (៣.៩៤៨.៣៣១) (៩៤៧.០៦៩) - -

ការទិញទ្រាព្យ និងទ្រាព្យសំភារៈ (២.៣៥១.៣៣០) (៥៦៤.០០៣) (៧៦១.៩៨៧) (១៨៦.៧១៦)

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក ់អចលនទ្រាព្យនិងទ្រាព្យសំភារៈ ៧៨.៩៨៥ ១៨.៩៤៦ ៥៨.៥៧៩ ១៤.៣៥៤

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រាើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (៦.២២០.៦៧៦) (១.៤៩២.១២៦) (៧០៣.៤០៨) (១៧២.៣៦២)

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការបង្កើនដើមទុន - - ៩.៣៣៧.៤៤៥ ២.២៨៨.០២៩

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី ៥០.៧០៧.១៤១ ១២.១៦២.៩០២ ៩៦.៥៦៨.២០០ ២៣.៦៦២.៨៧៧

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី (១៥.៩៨៣.៤៩៨)(៣.៨៣៣.៨៩៣)(២០.៤៤៤.២៦៨) (៥.០០៩.៦២២)

(ការទូទាត់សង)/សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបុរ្រាប្រាទាន	
លើភាគហ៊ុនដ្រាលបានទទួលមុន (១៧២.៨៩៧) (៤១.៤៧២) ១៧២.៨៩៧ ៤២.៣៦៦

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន ៣៤.៥៥០.៧៤៦ ៨.២៨៧.៥៣៧ ៨៥.៦៣៤.២៧៤ ២០.៩៨៣.៦៥០

ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូល ១៧.៤៧២.៤៣៣ ៤.១៩១.០៣៧ (៧.៩៨៨.២២៦) (១.៩៥៧.៤១៩)

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆ្រាទ ២.៦៦៥.៥៧១ ៦៥៣.១៦៦ ១០.៦៥៣.៧៩៧ ២.៦៦១.៤៥៣

លំអៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ (១៣.៧៨៧) - (៥០.៨៦៨)

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆទ ២៧ ២០.១៣៨.០០៤ ៤.៨៣០.៤១៦ ២.៦៦៥.៥៧១ ៦៥៣.១៦៦

របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី ៣១ ខ្រាធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

ចលនាសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ
២០០៩ ២០០៨

ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាម្រារិក
ប្រាក់ចំណ្រាញមុនដកពន្ធ ១៤.៧០៨.៩៨១ ៣.៥២៨.១៨០ ១៥.២៧៨.០៣០ ៣.៧៤៣.៦៩៧
ក្រាតម្រាូវសម្រាប់	:
ប្រាក់បំណាច់ចូលនិវត្តន៍ ១.២៤១.០២៨ ២៩៧.៦៨០ ១.០២២.៤៧១ ២៥០.៥៤៤
រំលោះ ៨៥៤.៣៥៩ ២០៤.៩៣១ ៥២៨.៨២២ ១២៩.៥៨១
សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រាក់	និងសង្ស័យ ២.១១៦.២៤៥ ៥០៧.៦១៥ ១.៨៣០.៤១៧ ៤៤៨.៥២២
ចំណ្រាញក្នុងលក់អចលនទ្រាព្យ	និងឧបកា្ខារ (៤២.៧៦៧) (១០.២៥៩) (៣៨.៩០៥) (៩.៥៣៣)
អចលនទ្រាព្យ	និងឧបកា្ខារដ្រាលបានលុបចោល ១.០២៥ ២៤៦ ៩០៥ ២២២
ប្រាក់ចំណ្រាញមុនព្រាលបំរ្រាបំរួលក្នុងប្រាតិបត្តិការ	
ទ្រាព្យសកម្មនិងទ្រាព្យអកម្ម

១៨.៨៧៨.៨៧១ ៤.៥២៨.៣៩៣ ១៨.៦២១.៧៤០ ៤.៥៦៣.០៣៣

ថយ/កើនក្នុងប្រាតិបត្តិការទ្រាព្យសកម្ម	:
ប្រាក់បញ្ញើ (៥.៩០២) (១.៤១៦) (៤៩៩.៧៥០) (១២២.៤៥៨)
ឥណទានទៅអតិថិជន (២៧.១៤៥.១៤៤) (៦.៥១១.១៨៨)(១០៦.២៧៥.៣១៩) (២៦.០៤១.៤៩០)
ទ្រាព្យសកម្មផ្ស្រាងៗ ៦០៣.១១៥ ១៤៤.៦៦៦ (២.៥០០.៦៨២) (៦១២.៧៦២)
ថយ/កើនក្នុងប្រាតិបត្តិការទ្រាព្យអកម្ម	:
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន ១.៧៥១.៤៧៥ ៤២០.១១៩ (៧៦០.៧៧៤) (១៨៦.៤១៨)
ទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗ (៧៩៦.២៤៦) (១៩០.៩៩២) ៩៣៦.៨៧៨ ២២៩.៥៧១
សាច់ប្រាក់ប្រាើក្នុងប្រាតិបត្តិការ (៦.៧១៣.៨៣១) (១.៦១០.៤១៨) (៩០.៤៧៧.៩០៧) (២២.១៧០.៥២៤)
ការបង់ប្រាក់បំណាច់ចូលនិវត្តន៍ (៧៥.២៧៣) (១៨.០៥៥) (១៧៤.៩០៥) (៤២.៨៥៨)
ការបង់ពន្ធ (៤.០៦៨.៥៣៣) (៩៧៥.៩០១) (២.២៦៦.២៨០) (៥៥៥.៣២៥)
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រាើក្នុងសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ (១០.៨៥៧.៦៣៧) (២.៦០៤.៣៧៤) (៩២.៩១៩.០៩២) (២២.៧៦៨.៧០៧)

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

៤៩



អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

៥០

តំបន់ប្រាតិបត្តិការ
និងផ្រានទីប្រាតិបត្តិការ

បណា្តាញការិយាល័យ
និងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

៥១

៦២



បណា្តាញការិយាល័យ 
និងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ល្រាខ២៥	ផ្លូវ២៩៤	&	៥៧	សង្កាត់បឹងក្រាងកង១	
ខ័ណ្ឌចំការមន	រាជធានីភ្នំព្រាញ
ប្រាអប់សំបុត្រាល្រាខ	:	២៤១២
ទូរស័ព្ទល្រាខ			 :		០២៣	២២០	១០២		/	០២៣	២១៣	៦៤២
ទូរសារល្រាខ		 :	០២៣	២១៦	៣៦២
អុីម៉្រាល	 :	info.pp@prasac.com.kh

អុីម៉្រាល	 :	www.prasac.com.kh

ការិយាល័យកណា្តាល

សាខាទួលគោក

ល្រាខ១៤៣-១៤៤	ផ្លូវល្រាខ	២៧៣	ភូមិ១៤
សង្កាត់បឹងកក់១	ខ័ណ្ឌទួលគោក	រាជធានីភ្នំព្រាញ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង			 :	លោក	ផ្រាង	ច័ន្ទទិវា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៤៩៦		
	 			០១២	៨៦៩	៤៩២
អុីម៉្រាល	 :	prasac026@prasac.com.kh

អនុសាខាប្រាកចាន
ភូមិចុងបង្គាល	ឃុំប្រាកចាន	ស្រាុកអង្គស្នូល	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង			 :	លោក	ឡុច	ចំរើន
ល្រាខទំនាក់ទំនង			:	០១៥	៦៩៨	៦០៤		/	០២៣	៣៥៥	០៤៤
អុីម៉្រាល		 :	prasac044@prasac.com.kh

អនុសាខាព្រាកកា្តាម
ភូមិទួលងក	ឃុំកំពង់លួង	ស្រាុកពញ្ញាឮ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង			 :	លោក	សាន	សុវុទ្ធី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦០៦	/	០២៤	៣៩៩	០២៤
អុីម៉្រាល		 :	prasac024@prasac.com.kh

អនុសាខាព្រាកអញ្ចាញ
ភូមិក្រាម	ឃុំព្រាកអញ្ជាញ	ស្រាុកមុខកំពូល	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហ្រាង	ខុនធី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦១៥	០២៤	៣៩០	០១៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac025@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរកាកោង
ភូមិរកាកោង	ឃុំរកាកោង១	ស្រាុកមុខកំពូល
ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លឹម	រតនះ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦១៥		/	០១២	៣១៨	២៦២

អនុសាខាកំពង់ពពិល
ភូមិកំពង់ពពិល	ឃុំកំពង់ពពិល	ស្រាុកពារាំង	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សាន	ភក្តី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦២២	/	០១២	៦៤៣	៦៣៤
អុីម៉្រាល	 :	prasac053@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពារាំង
ភូមិសា្នាយពល	ឃុំរកា	ស្រាុកពារាំង	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អ៊ុក	សោភា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦២២	/	០១២	៤១៨	២១២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងទឹកឃ្លាំង
ភូមិទឹកឃ្លាំង	ឃុំទឹកឃ្លាំង	ស្រាុកលា្វាឯម	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឆ្រាង	រិទ្ឋី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦២២	/	០១២	៣១៧	១៥៤

អនុសាខាព្រាកតាកូវ
ភូមិលើ	ឃុំសា្វាយជ្រាុំ	ស្រាុកខ្សាច់កណា្តាល	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ជុំ	រិទ្ឋី
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៦២០	/	០១២	៥០០	៣២១

អនុសាខាពោធិ៍ចិនតុង
ភូមិពព្រាជើង	សង្កាត់កាកាប	ខ័ណ្ឌដង្កា	រាជធានីភ្នំព្រាញ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឯក	សុផល
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៥១៧	/	០១២	៩២៣	៧២៩

៥១



សាខាតាខ្មោ

ភូមិក្រាពើហា	ឃុំព្រាកឬស្សី	ស្រាុកតាខ្មោ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឯម	សំង៉ា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៦៣	
	 		០១២	៧៧៧	៦១១
អុីម៉្រាល		 :	prasac046@prasac.com.kh

បុស្តិ៍ស្រាវាកម្មផ្សារដើមថ្កូវ
ល្រាខ៤៥៧E0E1	ផ្លូវ២១៧	ភូមិល្រាខ១	សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ	
ខ័ណ្ឌចំការមន	ក្រាុងភ្នំព្រាញ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លី	គឹមហ៊ម
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤០៨		/	០១២	៩៩២	៣៧៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac048@prasac.com.kh

អនុសាខាកោះធំ
ភូមិកំពង់សា្វាយក្រាម	ឃុំព្រាកថ្មី	ស្រាុកកោះធំ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឌុប	ភិរម្យ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤៦១	/	០១២	៤៨៩	៧៨៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac036@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់កុង
ភូមិកំពង់គង់	ឃុំកំពង់គង់	ស្រាុកកោះធំ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ទិច	ម៉្រាងហ៊ូរ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤៦១	០៩២	៩៨១	៧៨៨

អនុសាខាសា្អាង
ភូមិព្រាករុន	ឃុំព្រាកកុយ	ស្រាុកសា្អាង	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហ្រាង	ច័ន្ទត្រា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤២៩		០១២	៧៦១	៦២៤
អុីម៉្រាល		 :	prasac034@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រាកអំបិល
ភូមិត្រាើយត្រាឹង	ឃុំព្រាកអំបិល	ស្រាុកសា្អាង	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សាន	ឈាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤២៩	០១២	២៩៧	៣៨៧

អនុសាខាកណា្តាលស្ទឹង
ភូមិសា្វាយមីង	ឃុំបាគួរ	ស្រាុកកណា្តាលស្ទឹង	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	គង់	ទី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤៥១	០១២	៥៣៦	០៥៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac045@prasac.com.kh

អនុសាខាគៀនសា្វាយ
ភូមិទួលត្នាត	ឃុំគគីរ	ស្រាុកគៀនសា្វាយ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	វា៉ា	រិទ្ឋី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៤៨៥	០១៦	៩៦១០៦១
អុីម៉្រាល		 :	prasac054@prasac.com.kh

បុស្តិ៍ស្រាវាកម្មឈើទាល
ភូមិឈើទាល	ឃុំឈើទាល	ស្រាុកគៀនសា្វាយ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សាន	ស្រាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៤៨៥		០១៦	៣៧៦	០៩៨

អនុសាខាសំពៅពួន
ភូមិកោះទីវ(កា)	ឃុំសំពៅពួន	ស្រាុកកោះធំ	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លី	ម៉្រាងហុង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៥០៩	/	០១២	៤២៧	២២៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac029@prasac.com.kh

សាខាកំពង់ស្ពឺ

ភូមិមុខខ្រាត្ត	ឃុំរកាធំ	ស្រាុកច្បារមន
ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អុិម	ប៊ុនថា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៤១		
	 		០១៦	៧០៧	១០៤
អុីម៉្រាល		 :	prasac041@prasac.com.kh

អនុសាខាច្បារមន
ភូមិមុខខ្រាត្ត	ឃុំរកាធំ	ស្រាុកច្បារមន	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឯម	សុខា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៨១	
	 		០១២	៧៧៧	៦១០

៥២



សាខាតាែកវ

ភូមិថ្នល់ប្រាក	ឃុំរកាខ្ពស់
ក្រាុងដូនក្រាវ	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ស្រាស់	ភក្តី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៣១
	 		០១២	៤៧២	៤៥៥
អុីម៉្រាល		 :	prasac031@camitel.com

អនុសាខាដូនក្រាវ
ភូមិថ្នល់ប្រាក	ឃុំរកាខ្ពស់	ក្រាុងដូនក្រាវ	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឯម	ភ្រាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៣២	
	 		០១២	៨៩០	៩៣៩
អុីម៉្រាល		 : prasac031@camitel.com

អនុសាខាអង្គតាសោម
ភូមិអង្គតាសោម	ឃុំអង្គតាសោម	ស្រាុកត្រាំកក់	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សួន	យន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៣៤	
	 		០១២	៤៦៣	០១៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac038@prasac.com.kh	

អនុសាខាគីរើវង្ស
ភូមិកំពង់	ឃុំព្រាះបាទជាន់ជុំ	ស្រាុកគីរើវង្ស	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ប្រាក់	លន់
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨៩៩	/	០១២	៥២៥	៩០៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac035@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងផ្សារគីរើ
ភូមិដីក្រាហម	ឃុំព្រារំដ្រាង	ស្រាុកគីរើវង្ស	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ចាប	ចំរើន
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៨៩៩	/	០៩២	៦៣៦	៩៧៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac035@prasac.com.kh

អនុសាខាកំពង់ជ្រា
ភូមិកំពង់ជ្រា	ឃុំសោ្មោង	ស្រាុកទ្រាំ	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ជួង	សំអឿន
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៨៥២	/	០១២	៦០២	៥២៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac033@prasac.com.kh

អនុសាខាភ្នំស្រាួច
ភូមិផ្សារត្រាពាំងក្រាឡឹង	ឃុំគីរើវ័ន្ត	ស្រាុកភ្នំស្រាួច		ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អ៊ុក	សុវត្ថិធាភាព
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៥៨	
	 		០១២	៩០៤	០៧២
អុីម៉្រាល	 :	prasac047@prasac.com.kh

អនុសាខាឧដុង្គ
ភូមិបាត់ដឹង	ឃុំក្ស្រាមក្សាន្ត	ស្រាុកឧដុង្គ	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ត្រាន	អុិត
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៩៥	/	០១២	៤០០	៤១២
អុីម៉្រាល	 :	prasac043@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំរោង
ភូមិមនោរម្យ	ឃុំមនោរម្យ	ស្រាុកថ្ពុង	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ថុល	ម៊្រាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៩៥	/	០១២	៣០៨	៦០២

អនុសាខាគងពិសី	
ភូមិត្រាំខា្នារ	ឃុំសា្នាមក្រាពើ	ស្រាុកគងពិសី	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ហុន	ប៊ុនរិត
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៨៥	/	០១២	៥៨១	០០៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac042@prasac.com.kh

អនុសាខាសា្លាបល្រាង
ភូមិផ្សារល្អ្រាង	ឃុំសា្វាយរំពា	ស្រាុកបរស្រាដ្ឋ	ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ម៊ុយ	ថ្រាត
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	០៨៨	/	០១២	៤១០	៧០៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac049@prasac.com.kh

អនុសាខាថ្នល់ទទឹង
ភូមិថ្នល់ទទឹង	ឃុំដំណាក់អំពិល	ស្រាុកអង្គស្នួល	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	យ៊ុន	សុភ័ក្រា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១០២	/	០១២	៩៩៧	៩៦៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac040@prasac.com.kh
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អនុសាខាព្រាកប្បាស
ភូមិព្រាលា្វាកើត	ឃុំព្រាលា្វា	ស្រាុកព្រាកប្បាស	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	យី	យឿន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៤១	/	០១២	៥០០	៨២៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac032@prasac.com.kh	

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអង្គរបូរើ
ភូមិកំពង់ហ្លួង	ឃុំអង្គរបូរើ	ស្រាុកអង្គរបូរើ	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	នឹក	ប៊ុនថន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៤១	/	០១២	៨៧៧	១១៣

អនុសាខាបាទី
ភូមិសីហា	ឃុំចំបក់	ស្រាុកបាទី	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឈុន	ប៊ុនណា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨៤៨	/	០២៤	៣៩៣	០៣៥
អុីម៉្រាល	 	:	prasac037@prasac.com.kh

អនុសាខារម្រាញ
ភូមិចំបក់ផ្អ្រាម	ឃុំរម្រាញ	ស្រាុកកោះអណ្ដ្រាត	ខ្រាត្តតាក្រាវ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ខាត់	ណ្រាល
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៨៩៨	/	០១២	៩១៤	៣០១
អុីម៉្រាល		 :	prasac039@prasac.com.kh

ល្រាខ	១៤៩	ភូមិកំពង់បាយខាងជើង	
ឃុំកំពង់បាយ	ក្រាុងកំពត	ខ្រាត្តកំពត
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ញ្រាត	រិទ្ឌ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១២	៤២៣	១២៥	
	 		០៩៩	៨១៦	៤៣៤
អុីម៉្រាល	 :	prasac072@prasac.com.kh

អនុសាខាបនា្ទាយមាស
ភូមិព្រាក្រាឡាខាងលិច	ឃុំទូកមាសខាងលិច	
ស្រាុកបនា្ទាយមាស	ខ្រាត្តកំពត
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សំ	ទ្រាី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨០២	/	០១២	២៩៩	៤០៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac071@prasac.com.kh

សាខាកំពត

អនុសាខាឈូក
ភូមិសត្វពង	ឃុំសត្វពង	ស្រាុកឈូក	ខ្រាត្តកំពត
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង			 :	លោក	គុណ	សុខនបា៉ាណា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៨៩៥	/	០១២	៩៦៣	៣៣៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac073@prasac.com.kh

អនុសាខាកំពង់ត្រាច
ភូមិកំពង់ត្រាចទី១	ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត	
ស្រាុកកំពង់ត្រាច	ខ្រាត្តកំពត
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ស៊ុត	សំណាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៥៦១	/	០១២	៩៦៣	៣៣៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac075@prasac.com.kh

អនុសាខាអង្គរជ័យ
ភូមិប្រាល	ឃុំតានី	ស្រាុកអង្គរជ័យ	ខ្រាត្តកំពត
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ទិត្យ	សុខជា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨០៣	/	០១២	៦០៧	៩៤២

អនុសាខាព្រានប់
ក្រាុម៥	ភូមិសំរោងក្រាម	ឃុំសំរោង	ស្រាុកព្រានប់	ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សាន	ថា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨១៩	/	០១២	៧៦៦	៩៤២
អុីម៉្រាល		 :	prasac074@prasac.com.kh

ល្រាខ១៤៥	ផ្លូវមិត្តភាព	ភូមិ១	សង្កាត់២	
ក្រាុងព្រាះសីហនុ	ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លឹម	ឡាក់
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩៩៦	
	 		០១២	៦២២	៣៩៨
អុីម៉្រាល	 :	prasac096@prasac.com.kh

អនុសាខាស្ទឹងហាវ
ភូមិ២	ឃុំអូរទ្រា	ស្រាុកស្ទឹងហាវ	ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សឿន	មន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៩៧២	/	០១២	៤៣៥	៦៩៥

សាខាខ្រាត្តសីហនុ
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ភូមិទី១	សង្កាត់សា្មោច់មានជ័យ	
ក្រាុមខ្រាមរភូមិន្ទ	ខ្រាត្តកោះកុង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ផត់	ផ្រាត
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៧៦៦	
	 		០១៦	៩៥១	៩៧១
អុីម៉្រាល		 :	prasac095@prasac.com.kh

សាខាកោះកុង

អនុសាខាបាភ្នំ
ភូមិឈើកាច់	ឃុំឈើកាច់	ស្រាុកបាភ្នំ	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អ៊ុំ	អូន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៧៣	/	០១៦	៧៤១	០៤១
អុីម៉្រាល		 :	prasac056@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងម្រាសាង
ភូមិវៀង	ឃុំជីផុច	ស្រាុកម្រាសាង	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សុខ	សុភ័ក្រា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៧៣	/	០១២	៨៣៥	២៥៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac056@camshin.com.kh

អនុសាខាព្រាះស្រា្តច
ភូមិព្រាមាស	ឃុំអង្គររាជ	ស្រាុកព្រាះស្រា្តច	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អៀង	គឹមសាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៨៩	/	០១២	៣៩៥	៨៩២
អុីម៉្រាល		 :	prasac056@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងតាហ៊ុយ
ភូមិតាហ៊ុយ	ឃុំកំពង់ប្រាសាទ	ស្រាុកពាមជរ	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	គឹម	តាំង
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	១៨៩	/	០៩២	៥៤៩	៧០៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac056@camshin.com.kh

អនុសាខាកំពង់ត្រាប្រាក
ភូមិកំពង់ត្រាប្រាក	ឃុំកំពង់ត្រាប្រាក	ស្រាុកកំពង់ត្រាប្រាក	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឃី	សា៊ាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៤៩	/	០១២	៦៤៩	៥០៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac057@camintel.com

អនុសាខាលើកដ្រាក
ភូមិកំពង់ចំលង	ឃុំព្រាកទំលាប់	ស្រាុកលើកដ្រាក	ខ្រាត្តកណា្តាល
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហ្រា	ប៊ុនស្រា៊ាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	១៣៨	/	០១២	២៨៦	៤០០
អុីម៉្រាល		 :	prasac051@camintel.com

សាខាព្រាវ្រាង

ភូមិប្រាំពីរ	ឃុំកំពង់លាវ	ស្រាុកកំពង់លាវ	
ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ផត់	រស្មី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៥២
	 		០១២	៥១៩	១៥២
អុីម៉្រាល		 :	prasac051@camintel.com

អនុសាខាសា្វាយអន្ទរ
ភូមិពូចិនដំ	ឃុំសា្វាយអន្ទរ	ស្រាុកព្រាវ្រាង	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោកស្រាី	ឯម	សុផល
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១២	៧៧៣	២៨៥	/	០៨៥	៥៩៨	៦៥៦

អនុសាខាកំចាយមារ
ភូមិជទី៣	ឃុំក្រានហុង	ស្រាុកកំចាយមារ	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	រស់	ជឹម
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៦៧
	 		០១២	៩៧០	០៤៨
អុីម៉្រាល		 :	prasac055@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកញ្រា្ចាច
ភូមិប្រាស្រាមុខ	ឃុំកញ្រា្ចាច	ស្រាុកកញ្រា្ចាច	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហ្រាង	តឿន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៦៧	/	០១២	៦៧៧	១៨៦

អនុសាខាអ្នកលឿង
ភូមិបួន	ឃុំព្រាកក្សាយខា	ស្រាុកពាមរ	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សុីម	មង្គល
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១២៨	
	 			០១៦	៧៥២	១៩២
អុីម៉្រាល		 :	prasac052@camshin.com.kh
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ភូមិក្រានសាង	ឃុំសា្វាយរៀង	
ស្រាុកសា្វាយរៀង	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ព្រាប	ហ៊រ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	២៦២	
	 		០១២	៧៣៩	៧១៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac061@camintel.com

អនុសាខាក្រាលគោ
ភូមិថ្លុក	ឃុំក្បាលគោ	ស្រាុកសា្វាយជ្រាុំ	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លឹម	ចំរើន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៩៣	/	០៩៩	៤៥៥	០១៨

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសា្វាយជ្រាុំ
ភូមិតាប៊រ	ឃុំតាសួស	ស្រាុសា្វាយជ្រាុំ	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ជន	មា៉ាហ៊ុន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	១៩៣	/	០៩៩	៤៦៦	៦៤០

អនុសាខាចន្រា្ទា
ភូមិកំពតជ្រាុក	ឃុំព្រាអង្គញ់	ក្រាុងបាវិត	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សំ	រដ្ថា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	២១២	/	០១១	៦៣៣	១៤៥

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងប្រាសូត
ភូមិសាមគ្គី	ឃុំសា្វាយទា	ក្រាុងសា្វាយរៀង	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	សាន	ទីតូ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	២១២	/	០១២			៧៣៦	៧៧២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់រូ
ភូមិសា្វាយអណ័ត	ឃុំញរ	ស្រាុកកំពង់រោ	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	នាង	ឈន
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	២១២	/	០១២	៥៣៣	៦៩៨

អនុសាខារមាសហ្រាក
ភូមិកំពង់ត្រាច	ឃុំកំពង់ត្រាច	ស្រាុករមាសហ្រាក	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	នុត	ថ្រាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	២១៤		/	០៨៥	៥៩៨	៦៦២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងចន្រា្ទី
ភូមិចន្រា្ទី	ឃុំចន្រា្ទី	ស្រាុករមាសហ្រាក	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឈុំ	សុខា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	២១៤	/	០១២	៣២២	០៨០

សាខាសា្វាយរៀង

ភូមិអាចារ្យល័ក្ខ	ឃុំអាចារ្យល័ក្ខ	
ស្រាុកស្ទឹងស្រាន	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ញ្រាក	ប៊ូលី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៥៩១
	 		០១២	៧៦៦	៨៤៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac091@camintel.com

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំបូរ
ភូមិកំពង់ឈើទាល	ឃុំសំបូរ	ស្រាុកប្រាសាទសំបូរ	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ថន	សំអាត
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៨៦២	/	០១២	៣០៧	០៦៧

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសោ្ទាង
ភូមិឈើទាល	ឃុំកំពង់ចិនត្បូង	ស្រាុកសោ្ទាង	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហឹម	សុខហឿន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៨៦២	/	០១២	៤០៦	៤៨៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac092@camshin.com.kh

អនុសាខាកំពង់ថ្ម
ភូមិព្រាតាត្រាវ	ឃុំបាល័ង្ក	ស្រាុកបារាយ	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឈឹម	ស្រារើ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៩២៤	/	០៦២	៣៩៩	០៨១
អុីម៉្រាល		 :	prasac015@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងក្រាវា
ភូមិស្លក្រាត	ឃុំក្រាវា	ស្រាុកបារាយ	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឈុន	រស្មី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៩២៤	/	០១៧	៧៣៩	២៩២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរំលង
ភូមិសាលាឃុំ	ឃុំទ្រាល	ស្រាុកបារាយ	ខ្រាត្តកំពង់ធំ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ទួច	វិមាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៩៣១	/	០១២	៤៨២	៣៩៨

សាខាកំពង់ធំ

៥៦



សាខាក្រាច្រាះ

ភូមិវត្ត	ឃុំក្រាច្រាះ	ក្រាុងក្រាច្រាះ	ខ្រាត្តក្រាច្រាះ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ប៉្រាល	តាំងអ្រាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦៦៨	
	 		០១២	៦៦១	៦៣៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac067@prasac.com.kh

អនុសាខាឆ្លូង
ភូមិជ្រាយថ្ម	ឃុំឆ្លូង	ស្រាុកឆ្លូង	ខ្រាត្តក្រាច្រាះ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ខួន	វណ្ណះ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦៩០	/	០៩៩	៤៥៥	៤០០
អុីម៉្រាល		 :	prasac097@prasac.com.kh

អនុសាខាស្ទឹងត្រាង
ភូមិថ្មលាត	ឃុំស្រាស់ឬស្សី	ស្រាុកស្ទឹងត្រាង	ខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ង៉្រាន	សុធី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦៥៣	/	០៩៩	៤៥៥	១៤៥
អុីម៉្រាល		 :	prasac097@prasac.com.kh

សាខាកំពង់ចាម

អនុសាខាស្ទឹងត្រាង់
ភូមិបឹងដ្រាង	ឃុំព្រាកកក់	ស្រាុកស្ទឹងត្រាង់	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឌីណា	ប៉ុណា្ណោរះ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣០៤	/	០២៣	៣០៥	០១២
អុីម៉្រាល		 :	prasac066@prasac.com.kh

អនុសាខាព្រាឈរ
ភូមិស្ល្រាង	ឃុំជ្រាវ្រាង	ស្រាុកព្រាឈរ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ខុត	សុភា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣២១	/	០២៣	៣៥១	៣៩១
អុីម៉្រាល		 : prasac068@prasac.com.kh

អនុសាខាកោះសូទិន
ភូមិដើមស្តា	ឃុំពង្រារ	ស្រាុកកោះសូទិន	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ចាន់	រដ្ឋា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	១២៩	/	០២៣	៣៥៨	៤៧៨
អុីម៉្រាល		 :	prasac069@prasac.com.kh

បុស្តិ៍ស្រាវាកម្មសុីធរកណា្តាល
ភូមិព្រាកសណ្រា្តក	ឃុំព្រាកចង្រា្កាន្ត	ស្រាុកសុីធរកណា្តាល	ខ្រាត្តព្រាវ្រាង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ម៉ា	ណារ្រាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	១២៩	/	០១២	២៥៩	៩៣០

អនុសាខាជើងព្រា
ភូមិស្គន់	ឃុំសូទិប	ស្រាុកជើងព្រា	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អុីវ	សូភិន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៣៦	/	០១១	៩០១	១៨៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac012@prasac.com.kh

អនុសាខាកងមាស
ភូមិពាមជីកង	ឃុំពាមជីកង	ស្រាុកកងមាស	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ហ្រាង	ចាន់វើរដ្ឋា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៣៥១	/	០១២	៥៤៣	៤២៧

អនុសាខាបាធាយ
ភូមិផ្អាវ	ឃុំផ្អាវ	ស្រាុកបាធាយ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	រា៉ាន់	វណ្ណះ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៤៥	/	០១២	៤៤៨	៦៦៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac014@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រាគ្រាី
ភូមិព្រាគ្រាី	ឃុំព្រាគ្រាីជើង	ស្រាុកជលគីរើ	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	រា៉ាន់	វណ្ណះ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៤៥	/	០១២	៤៤៨	៦៦៧

ភូមិបាំ្រពីរ	ឃុំកំពង់ចាម	
ស្រាុកកំពង់ចាម	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	លឹម	ធី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣១១		
	 		០៤២	៩៤១	៥៣៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac011@prasac.com.kh

អនុសាខាកំពង់សៀម
ភូមិប្រាំពីរ	ឃុំកំពង់ចាម	ស្រាុកកំពង់ចាម	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឡ្រាង	ប៉្រាងសឿន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣១៩	/	០៤២	៩៤១	៥៣៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac011@camintel.com

អនុសាខាចំការលើ
ភូមិថ្នល់ប្រាក	ឃុំសា្វាយទាប	ស្រាុកចំការលើ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ពីន	នីម
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៧២	/	០៤២	៣៩០	០១៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac017@prasac.com.kh
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អនុសាខាស្រាីសន្ធរ
ភូមិសន្តី	ឃុំព្រាកពោធិ	ស្រាុកស្រាីសន្ធរ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ជា	សោភ័ណ្ឌ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៣៥០	/	០១២	៣០០	៨៥៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac016@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងធោ្លាកជ្រា
ភូមិធោ្លាកជ្រា	ឃុំខ្ចា	ស្រាុកកងមាស	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ហ្រាង	ចាន់វើរដ្ឋា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៧	៣៥១	/	០១២	៥៤៣	៤២៧

អនុសាខាកងមាស
ភូមិពាមជីកង	ឃុំពាមជីកង	ស្រាុកកងមាស	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ហ្រាង	ចាន់វើរដ្ឋា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៣៥១	/	០១២	៥៤៣	៤២៧

សាខាត្បូងឃ្មុំ

ភូមិជើងឡង	ឃុំសួង	ស្រាុកត្បូងឃ្មុំ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សុខ	ថាវើ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០១៣		
	 		០៤២	៣៩០	០១៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac013@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងត្រាពាំងឬស្សី	
ភូមិត្រាពាំងឬស្សី	ឃុំរកាពព្រាំ	ស្រាុកត្បូងឃ្មុំ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សារុន	ដរា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០៣០	/	០៩២	២២៣	៩៥២

អនុសាខាអូររាំងឪ
ភូមិល្រាខបី	ឃុំអំពិលតាពក	ស្រាុកអូររាំងឪ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឆយ	វា៉ាន់ដ្រាត
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០៨៤	/	០១២	៧៨១	៨៦១

អនុសាខាពញាក្រាក
ភូមិពូស្រាុក	ឃុំកោងកាង	ស្រាុកពញាក្រាក	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ភិន	សារើ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០៧៧	/	០១១	៧៤១	២៩៩
អុីម៉្រាល		 : prasac019@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងដំប្រារ
ភូមិដំប្រារ	ឃុំដំប្រារ	ស្រាុកដំប្រារ	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	គង់	សុខារិទ្ឋ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០៧៧	/	០១៧	៣៣៥	០០៧

អនុសាខាម្រាមត់
ភូមិម្រាមត់	ឃុំម្រាមត់	ស្រាុកម្រាមត់	ខ្រាត្តកំពង់ចាម
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ទិត្យ	កំរង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	០៥៣	/	០១២	៧៥៧	១៥៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac019@prasac.com.kh

ភូមិទួលក្រាឡាញ់	ឃុំកំពង់ឆ្នាំង
ស្រាុកកំពង់ឆ្នាំង	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	សុខ	ពិសិដ្ឋ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩២៥
	 			០២៦	៩៨៨	៧១៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac021@camintel.com

អនុសាខារលាប្អៀរ
ភូមិទួលក្រាឡាញ់	ឃុំកំពង់ឆ្នាំង	ស្រាុកកំពង់ឆ្នាំង	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	បា៉ា	មុន្នី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩២៤	/	០៩២	៦០៦	៦៣៨

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងទឹកផុស
ភូមិស្រាតាជ័យ	ឃុំអភិវឌ្ឈន៏	ស្រាុកទឹកផុស	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ម៉្រាន	សំណាង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧៩២៤	/	០១២	៥៩៧	១៥៤

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់ល្រាង
ភូមិកំពង់បឹង	ឃុំកំពងហាវ	ស្រាុកកំពង់ល្រាង	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ផល	សុខចំរើន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៩២៤	/	០៨៩	៤៨៥	៣៦៣

អនុសាខាបរិបូរណ៍
ភូមិពន្ល្រា	ឃុំពន្ល្រា	ស្រាុកបរិបូរណ៍	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	អ៊ុង	ជាវកង
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៨២៨	/	០១២	៥៥៨	៦៦០
អុីម៉្រាល		 :	prasac023@camshin.com.kh

សាខាកំពង់ឆ្នាំង
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ភូមិថ្នល់បំប្រាក	ឃុំរលៀប
ស្រាុកសំបូរមាស	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	នាង	សុីណារន្ត
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៨០៦		
	 		០១២	៨៦៧	៦០២
អុីម៉្រាល		 :	prasac081@camitel.com

អនុសាខាសំពៅមាស
ភូមិថ្នល់បំប្រាក	ឃុំរលៀប	ស្រាុកសំពៅមាស	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឃ្លាំង	ស៊ុនហុង
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៨០៩	/	០១២	៥៤៥	៩២៨	
អុីម៉្រាល		 :	prasac081@camitel.com

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកណ្ដៀង
ភូមិបឹងក្រាញ់	ឃុំសា្វាយលង	ស្រាុកកណ្ដៀង	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ឡុង	ពន្លឺ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៨០៩	/	០៩២	៩៥៦	៩៣៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac081@camitel.com

អនុសាខាក្រាគរ
ភូមិផ្សារ	ឃុំអន្លង់ត្នាត	ស្រាុកក្រាគរ	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អុិន	ចាន់ជលសា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៨៣៨	/	០១២	៧៧៧	៦៥៩
អុីម៉្រាល		 :	prasac082@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងឈើធំ
ភូមិកប្បាស	ឃុំឈើធំ	ស្រាុកក្រាគរ	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	សិដ្ឋ	វិចិត្រា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៨៣៨	/	០១២	៥៨៩	៣៦៣

អនុសាខាបាកាន
ភូមិបឹងខា្នារ	ឃុំបឹងខា្នារ	ស្រាុកបាកាន	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ឡ្រាម	សុីណា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៨៣៤		/	០១២	៣៨៥	០៦៥
អុីម៉្រាល		 :	prasac083@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអូរតាប៉ាង
ភូមិអូរតាប៉ាង	ឃុំអូរតាប៉ាង	ស្រាុកបាកាន	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	កុល	ចំណាប់
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៨៣៤	/	០៩២	៩៧៦	៥០៩

អនុសាខាមងឬស្សី
ភូមិកន្ស្រាបនា្ទាយ	ឃុំមង	ស្រាុកមងឬស្សី	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	មុំ	រិទ្ឋី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៨៥៧	/	០១៧	៥៥៨	៤៨៥
អុីម៉្រាល	 	:	prasac084@camshin.net

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកោះក្រាឡ
ភូមិទួលបល័្លង្គ	ឃុំកោះក្រាឡ	ស្រាុកកោះក្រាឡ	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	អឿន	សារឿប
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៨៥៧	/	០១២	២៨៥	៦៧៣

អនុសាខាភ្នំក្រាវា៉ាញ
ភូមិក្រាូចឆ្មោរ	ឃុំលាច	ស្រាុកភ្នំក្រាវា៉ាញ	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ហ៊ួន	សាវរិទ្ឋ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៨៣០	/	០៩២	២៨២	៦១៦

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងតាឡ
ភូមិតាឡ	ឃុំតាឡ	ស្រាុកបាកាន	ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ផង	សិរើវឌ្ឍន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៨៣០	/	០៩២	៦៨៨	២៨៣

សាខាពោធិ៍សាត់

អនុសាខាកំពង់ត្រាឡាច
ភូមិដើមពពិល	ឃុំថ្មអិត	ស្រាុកកំពង់ត្រាឡាច	ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ហ្រាង	សុវណា្ណោ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៧	៩២៨	/	០៩២	៥៧៦	៤៧៤	
អុីម៉្រាល		 :	prasac022@camshin.com.kh
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ភូមិឧជ័យ	ឃុំព្រាកព្រាះស្ត្រាច
ស្រាុកបាត់ដំបង	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	អ៊ុក	រើ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៤៨៦		
	 			០១២	៩៩៣	៣៨៧
អុីម៉្រាល		 :	prasac085@prasac.com

អនុសាខាបវ្រាល
ភូមិសា្ពោនកណា្តាល	ឃុំបវ្រាល	ស្រាុកបវ្រាល	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ស៊ន	សិទិ្ឋ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៦៤៣	/	០៩២	២៧៣	៨៩៣

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងថ្មគោល
ភូមិគោកត្រាប់	ឃុំតាមុឺន	ស្រាុកថ្មគោល	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	វៀច	គឹមសាន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	៦៤៣	/	០៩២	៩៧៣	៥២០

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំពៅលូន
ភូមិត្រាពាំងព្រាលិត	ឃុំសន្តិភាព	
ស្រាុកសំពៅលូន	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ឃុត	គីសាំង
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៦៤៣	/	០៩២	៩៧៣	៧២៧

អនុសាខាបាណន់ស្នឹង
ភូមិបឹង	ឃុំស្នឹង	ស្រាុកបាណន់	ខ្រាត្តបាត់ដំបង
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ផ្លាយ	តុលា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៦៤១	/	០១២	៤៦៩	០៨០

សាខាបាត់ដំបង

ភូមិអូរអំបិល	ឃុំអូរអំបិល	ស្រាុក
សិរើសោភ័ណ្ឌ	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 :	លោក	ថាយ	សុជាតិ
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៧	៨៨៦	
	 		០១២	៦៧៧	៨៤៣
អុីម៉្រាល		 :	prasac086@prasac.com

អនុសាខាសិរើសោភ័ណ្ឌ
ភូមិអូរអំបិល	ឃុំអូរអំបិល	ស្រាុកសិរើសោភ័ណ្ឌ	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ប៉ុល	វុទ្ឋីរិទ្ឋ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	១៣០	/	០១២	៧៩២	៧២៥
អុីម៉្រាល		 :	prasac086@prasac.com

អនុសាខាថ្មពួក
ភូមិគំរូ	ឃុំគំរូ	ស្រាុកថ្មពួក	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	:	លោក	មន	សុីសារិនវិចិត្រា
ល្រាខទំនាក់ទំនង	:	០១៥	៦៩៨	១៨២	/	០១២	៤០៣	០៩៣

អនុសាខាសា្វាយច្រាក
ភូមិរលួស	ឃុំរលួស	ស្រាុកសា្វាយច្រាក	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ភួក	វើណា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	១៨២	/	០៩២	៧៨៦	២៨២

អនុសាខាព្រាះន្រាតព្រាះ
ភូមិជប់	ឃុំជប់វារើ	ស្រាុកព្រាះន្រាតព្រាះ	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ញ៉្រាម	រដ្ឋា			
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	១៣៤	/	០១២	២៣៩	៤៥៥
អុីម៉្រាល		 :	prasac088@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងភ្នំស្រាុក
ភូមិស្រាះជីក	ឃុំស្រាះជីក	ស្រាុកភ្នំស្រាុក	
ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ព្រាះ	ហុកលី
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 :	០១៥	៦៩៨	១៣៤	/	០៩២	៩៧៦	២៧៦

អនុសាខាប៉ាយប៉្រាត
ភូមិក្បាលសា្ពោន	សង្កាត់ប៉ាយប៉្រាត	
ក្រាុងប៉ាយប៉្រាត	ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ទ្រាព	សុខហ្រាង	
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	១៧០	/	០១២	៣៣៨	៨៣៦

សាខាបនា្ទាយមានជ័យ

៦០



ភូមិវិហារចិន	សង្កាត់សា្វាយដង្គុំ	
ក្រាុងសៀមរាប	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ទា	វណា្ណោ
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 	:	០១៥	៦៩៨	៩៩១		
	 			០១២	៩៩២	០០៦
អុីម៉្រាល		 :	prasac093@prasac.com.kh

អនុសាខាសៀមរាប
ភូមិវិហារចិន	សង្កាត់សា្វាយដង្គុំ	ក្រាុងសៀមរាប	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	ផត់	សុខា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៩៣៩	/	០១៧	៩៧៦	៧៨០

អនុសាខាដំដ្រាក
ភូមិដំដ្រាកថ្មី	ឃុំដំដ្រាក	ស្រាុកសូត្រានិគម	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	សឿង	សត្យា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៩៥៧	/	០១២	៣៦០	២៣០

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងជីក្រាង
ភូមិកំពង់ក្តី២	ឃុំកំពង់ក្តី	ស្រាុកជីក្រាង	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង		 :	លោក	មាស	សុីថា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៩៥៧	/	០១២	៥៦២	០៤១

អនុសាខាក្រាឡាញ់
ភូមិកំពង់ថ្កូវ២	ឃុំកំពង់ថ្កូវ	ស្រាុកក្រាឡាញ់	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង			 :	លោក	ព្រាក	ប៊ុនរដ្ឋាណា
ល្រាខទំនាក់ទំនង		 :	០១៥	៦៩៨	៩៩៤	/	០១២	៣១៨	៤៨១
អុីម៉្រាល		 :	prasac094@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងស្រាីស្នំ
ភូមិជ្រាយនាងនួន	ឃុំជ្រាយនាងនួន	ស្រាុកស្រាីស្នំ	ខ្រាត្តសៀមរាប
មន្រា្តីទំនាក់ទំនង	 	:	លោក	ម៉ា	រ័ត្ន
ល្រាខទំនាក់ទំនង	 	:	០១៥	៦៩៨	៩៩៤	/	០៩២	៦៣១	២៦៤

សាខាសៀមរាប

ល្រាខ២៥	ផ្លូវ២៩៤&៥៧	សង្កាត់បឹងក្រាងកង១	
ខ័ណ្ឌចំការមន	រាជធានីភ្នំព្រាញ	ព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា
ប្រាអប់សំបុត	 :	២៤១២
ទូរស័ព្ទល្រាខ	 :	៨៥៥	២៣	២២០	១០២
	 		៨៥៥	២៣	២១៣	៦៤២
ទូរសារល្រាខ		 :	៨៥៥	២៣	២១៦	៣៦២
អុីម៉្រាល		 :	infor.pp@prasac.com.kh

គ្រាហទំព័រ		 :	www.prasac.com.kh

ការិយាល័យកណា្តាល
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តំបន់ប្រាតិបត្តិការនិងផ្រានទីប្រាតិបត្តិការ

បណា្តាញសាខា
	 សាខា																 :	 ១៨
	 អនុសាខា											 :	 ៨៤
	 ការិយាល័យទំនាក់ទំនង	:	 ៣២

តំបន់ប្រាតិបត្តិការ
 ខ្រាត្ត																	 :	 ១៧
	 ស្រាុក																 :	 ១៣១
	 ឃុំ																			 :	 ១.២៥៦
	 ភូមិ																		 :	 ៨.០៩៨
	 អ្នកសុំខ្ចី												 :	 ៨៧.៩៤៥
	 មន្រា្តីបុគ្គលិក							 :	 ១.២៤៦
	 ទ្រាព្យសកម្មសរុប	 :	 ២៩៥	ពាន់លានរៀល
	 ឥណទានសរុប			 :	 ២៦៧	ពាន់លានរៀល

គិតត្រាឹមដំណាច់ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩

៦២




