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សង្ខេបតំបន់បេតិបត្តិការ 
និងផេនទីបេតិបត្តិការ

២

តំបន់ប្រាតិបត្តិការ	 	 	 	 	 	 បណ្តាញការិយាល័យ
	 ខ្រាត្ត	 	 :	 ២៤	 	 	 សាខា	 	 	 :	 ១៨
	 ស្រាុក	 	 :	 ១៦៤	 	 	 អនុសាខា		 	 :	 ៧៤
	 ឃុំ	 	 :	 ១.៣៩៨	 	 	 ការិយាល័យទំនាក់ទំនង	 :	 ៥០
	 ភូមិ	 	 :	 ៩.៣៩៦
	 បុគ្គលិក	 	 :	 ១.៤៤០
ទ្រាព្យសកម្មសរុប	 	 :	 ១១២.២២៩.៣៧៨	ដុល្លារអាម្រារិក
សំពៀតឥណទានសរុប		 :	 ១០៤.៩៥២.៧៧១	ដុល្លារអាម្រារិក

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		សង្ខ្រាបតំបន់ប្រាតិបត្តិការ	និង	ផ្រានទីប្រាតិបត្តិការ



ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ	
(គិតជាដុល្លារអាម្រារិក)

ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៦ ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៧ ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៨ ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៩ ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០

តារាងតលុ្យការ

សពំៀតឥណទានសរបុ	(សទុ ្ធ) 21>668>864 32>988>091 57>950>559 62>730>902 102>474>768

ទ្រាព្យសកម ្មសរបុ 26>127>547 37>018>632 60>772>860 70>886>313 112>229>378

ទ្រាព្យអកម ្មសរបុ 16>245>051 22>363>534 41>133>042 48>984>651 86>309>657

មូលនិធិភាគទុនិកសរុប 9>882>496 14>655>098 19>639>818 21>901>661 25>919>721

របាយការណច៍ណំ្រាញខាត

ចំណូលប្រាតិបត្តិការមុនធ្វើសំវិធានធន		
						លើឥណទានខាតបង់ 4>694>559 7>579>170 11>261>730 11>881>556 15>257>389

សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់ ¬57>173¦ ¬178>942¦ ¬448>522¦ ¬507>615¦ ¬1>082>035¦

ចំណូលប្រាតិបត្តិការសរុបមុន	
						ចំណយប្រាតិបត្តិការ 4>637>386 7>400>228 10>813>208 11>373>941 14>175>354

ចំណយប្រាតិបត្តិការសរុប ¬3>643>279¦ ¬4>831>201¦ ¬7>133>943¦ ¬8>131>016¦ ¬10>157>799¦

ចំណ្រាញសុទ្ធមុនចំណយ	
						មិនម្រានប្រាតិបត្តិការ 994>108 2>569>026 3>679>266 3>242>925 4>017>553

ចំណូលមិនម្រានប្រាតិបត្តិការ 10>057 - 119>306 285>255 300>332

ចំណយមិនម្រានប្រាតិបត្តិការ ¬164>839¦ ¬175>999¦ ¬54>874¦ - -

ចណំ្រាញសទុ្ធមនុបងព់ន ្ធ 839>326 2>393>027 3>743>698 3>528>181 4>317>885

ចណំយពន ្ធ ¬169>962¦ ¬494>939¦ ¬928>030¦ ¬851>781¦ ¬926>668¦

ចណំ្រាញសទុ្ធក្រាយបងព់ន ្ធ 669>364 1>898>088 2>815>668 2>676>399 3>391>217

សង្ខេបព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ 

៣

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		សង្ខ្រាបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ	



តារាងមាតិកា
២	 សង្ខ្រាបតំបន់ប្រាតិបត្តិការនិងផ្រានទីប្រាតិបត្តិការ

៣	 សង្ខ្រាបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ	ពីឆ្នាំ២០០៦	ដល់ឆ្នាំ២០១០

អំពីបេសាក់       ៥
៦	 ទស្សនវិស័យ	និងប្រាសកកម្ម	

៧	 ប្រាវត្តិសង្ខ្រាប

៨	 ព្រាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៩	 បញ្ហាប្រាឈម

១០	 គោលដៅអាជីវកម្ម

១១	 អតិថិជន

១៤	 ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

១៧	 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់គ្រាង

១៨	 ភាគទុនិក

១៩	 គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

២០	 ប្រាវត្តិសង្ខ្រាបក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

២៣	 គណៈគ្រាប់គ្រាង

២៩	 ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៣១	 ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ

៣២	 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រាប

៣៤	 លទ្ធផលប្រាតិបត្តិការសង្ខ្រាប

៣៧	 បុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព

៣៩	 ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងនិងការគ្រាប់គ្រាងហានិយភ័យ

៤១	 សកម្មភាពទីផ្សារ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេលបានធ្វើសវនកម្ម ៤៣
៤៤	 របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៥៨	 របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

៥៩	 តារាងតុល្យការ

៥០	 របាយការណ៍ចំណ្រាញខាត

៥១	 របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលមូលនិធិមា្ចាស់ភាគហ៊ុន

៥២	 របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់

៤

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		តារាងមាតិកា



អំពីបេសាក់
ទស្សនវិស័យ	និងប្រាសកកម្ម	 ៦	

ប្រាវត្តិសង្ខ្រាប	 ៧

ព្រាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ	 ៨

បញ្ហាប្រាឈម	 ៩

គោលដៅអាជីវកម្ម	 ១0

អតិថិជន	១១

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ									១៤

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់គ្រាង					១៧

ភាគទុនិក						១៨

គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល					១៩

ប្រាវត្តិសង្ខ្រាបក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល					២០

គណៈគ្រាប់គ្រាង	 ២៣

ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល						២៩

ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ	 ៣១

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រាប	 ៣២

លទ្ធផលប្រាតិបត្តិការសង្ខ្រាប	 	៣៤

បុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព	 ៣៧

ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងនិងការគ្រាប់គ្រាងហានិយភ័យ	 ៣៩

សកម្មភាពទីផ្សារ	 ៤១

៥



ធ្វើអោយជីវភាពប្រាជាជននៅជនបទប្រាសើរឡើងដើម្បីរួមចំណ្រាក	
ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍	ស្រាដ្ឋកិច្ចប្រាកបដោយ	និរន្ដរភាពតាមរយៈ	
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលមាននិរន្ដរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្ដល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍	និងសហគ្រាស
ខា្នាតតូចនៅជនបទប្រាកបដោយនិរន្ដរភាព។

ទស្សនវិស័យ

បេសកកម្ម

៦



	 គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	បានកមា្លាយខ្លួនព	ី
គម្រាងឥណទានប្រាសាក់	ដ្រាលទទួលជំនួយពីសហគម	
អឺរ៉ុបនិងអនុវត្តន៍	ដោយក្រាសួង	៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	
កម្ពុជា	។

	 គម្រាងន្រាះត្រាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥		
ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសា្តារឡើងវិញនិងទ្រាទ្រាង់ដល់	
វិស័យកសិកម្ម	នៅក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៦	ជុំវិញរាជធាន	ី
ភ្នំព្រាញ	មានដូចជាខ្រាត្តកំពង់ចាម	កំពង់ឆ្នាំង	កំពង់ស្ពឺ	
តាក្រាវ	ព្រាវ្រាង	និងសា្វាយរៀង	។	គម្រាងប្រាសាក់	
ត្រាូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៣	។

	 ដើមី្បធានាឲ្យប្រាជាជននៅក្នុងសហគមជនបទ	
និងសហគ្រាសខា្នាតតូច	មានលទ្ធភាពទទួលបាន	
ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	គណៈកម្មការឥណទានរបស	់
គម្រាងប្រាសាក់	បានសម្រាចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រា្តមួយ		
ក្នុងការកមា្លាយខ្លួនពីកម្មវិធីឥណទាន	ទៅជាគ្រាឹះសា្ថាន	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជា្ញាប័ណ្ណ	។	ក្នុងខ្រាមីនា	ឆ្នាំ២០០២	
កម្មវិធីកមា្លាយខ្លួនត្រាូវបានចាប់	ផ្តើមជាដំបូងតាមរយៈ	
ការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់	ដោយបានចុះ	
បញ្ជីជាប្រាតិបត្តិករឥណទាននៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា។

	 នៅឆ្នាំ២០០៣	មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា	
(CRDF)	និងក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់	ត្រាូវបានបង្កើត
ឡើងដើម្បីជួយសម្រាួលដល់ការកមា្លាយខ្លួនន្រាះ	។	ដោយ
មានការចូលរួមវិនិយោគទុនពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន	២	
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	ត្រាូវបានបង្កើតឡើង	
ដោយចុះបញ្ជីនៅក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម	ក្នុងនាមជា	
ក្រាុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រាូវមានកម្រាិត	នៅខ្រាសីហា	
ឆ្នាំ២០០៤	និងទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្ម	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	នៅខ្រាវិច្ឆិកា	
ឆ្នាំ២០០៤	ដើមី្បមានសិទ្ធិ	ស្រាបច្បាប់ក្នុងការផ្តល	់
ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមជនបទនិងសហគ្រាស	
ខា្នាតតូច	។

ដើមី្បបញ្ចប់កម្មវិធីកមា្លាយខ្លួនន្រាះ	ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥	
មក	ប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមស្វ្រាងរកនិងចរចាជាមួយ	
វិនិយោគិនមួយចំនួន	ដើម្បីឲ្យដក់ទុនវិនិយោគជំនួស	
ភាគទុនិកបណ្តាះអាសន្នគឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជន
បទកម្ពុជា	(CRDF)	។	ក្នុងឆ្នាំ២០០៧	ប្រាសាក់
បានបញ្ចប់កម្មវិធីកមា្លាយខ្លួនន្រាះដោយជោគជ័យ	
ដោយភាគទុនិកបណ្តាះអាសន្នចាស់	CRDF	ត្រាូវបាន	
ជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន	៥	គឺ	ក្រាុមហ៊ុនវិនិយោគ	
ប៊្រាលហ្សិកសម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	(Belgian		

Investment	Company	for	Developing	Countries	-	
BIO)	្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រាុប	លីមីតធីត		(Dragon		
Capital	Group	Limited	-	DCG)	ក្រាុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ	
អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់		(The	Netherlands	Development	
Finance	Company	-	FMO)	ក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ	
អ័ររិក	(Lanka	Orix	Leasing	Company	Ltd	-	LOLC)	
និងអ៊យកូក្រាឌីត	(Oikocredit)	។	ប្រាសាក់	បានទទួល
អាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុមិនកំណត់សុពល
ភាពពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជានៅក្នុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៧	។

	 ប្រាតិបត្តិការចម្បងរបស់ប្រាសាក់គឺការផ្តល់ស្រាវាកម្ម	
ហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រាជាពលរដ្ឋកម្ពុជា	តាមរយៈទីសា្នាក់ការ	
កណ្តាលរបស់ខ្លួននៅភ្នំព្រាញ	សាខានិងការិយាល័យស្រាុក
ដ្រាលមាននៅគ្រាប់ខ្រាត្តក្រាុងន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា	។	
ប្រាសាក់បានធ្វើវិសោធនកម្ម	លក្ខន្តិកៈចំពោះការផ្លាស	់
ប្តូរភាគទុនិកថ្មី	ហើយវិសោធនកម្មន្រាះត្រាូវបានទទួល
សា្គាល់ដោយក្រាសួងពាណិជ្ជកម្មនៅ	ថ្ង្រាទី១៤	ខ្រាតុល	
ឆ្នាំ២០០៨	និងដោយធនាគារជាតិ	ន្រាកម្ពុជានៅថ្ង្រាទី៦	
ខ្រាវិច្ឆិកា	ឆ្នាំ២០០៨	។

	 ដើម្បីបំព្រាញបានតាមតម្រាូវការនិងដើរតួជាផ្ទ្រាមុខ	
សម្រាប់ការបំប្រាកនិងកំណើននាព្រាលអនាគត	ប្រាសាក	់
បានដក់ឲ្យប្រាើប្រាស់នូវប្រាព័ន្ធធនាគារស្នូលឈ្មោះ	
ថា	Oracle	FLEXCUBE	Universal	Banking	ដើម្ប	ី
ជួយសម្រាួលដល់ប្រាតិបត្តិការ	កសាងគុណសម្បត្ត	ិ
ប្រាកួតប្រាជ្រាង	ជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់ស្រាវាកម្មកាន	់
ត្រាប្រាសើរដល់អតិថិជនទិសដៅនៅទូទាំងប្រាទ្រាស		និង	
ជួយគ្រាប់គ្រាងប្រាព័ន្ធព័ត៌មានកាន់ត្រាប្រាកបដោយ	
ប្រាសិទ្ធភាព	។	

	 ប្រាសាក់បានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្ម	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនសម្រាប់	
ទីសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួនពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជានៅ
ថ្ង្រាទី២៧	ខ្រាសីហា	ឆ្នាំ២០១០	។

	 ជាមួយនឹងការទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្ម	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុមិនមានកំណត់សុពលភាព	និងអាជា្ញាប័ណ្ណ	
ប្រាកបអាជីវកម្ម	មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពី	
សាធារណជន	បច្ចុប្បន្ន	ប្រាសាក់កំពុងយកចិត្តទុកដក់		
ក្នុងការពង្រាឹងដំណើរការនិងប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់	
ខ្លួន	ដើម្បីពង្រាីកតួនាទីឲ្យកាន់ត្រាខា្លាំងឡើងក្នុងការ	
អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រាះរាជាណចក្រា	តាម	
រយៈការផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ	
និងសហគ្រាសខា្នាតតូច	។	

បេវត្តិសង្ខេប
របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ប្រាវត្តិសង្ខ្រាប

៧



១៩៩៥	-	១៩៩៩	 :	 គម្រាងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផ្តល់មូលនិធិដោយប្រាទ្រាសអឺរ៉ុបចំនួន	៣	សម្រាប់អនុវត្តន៍ក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៦	តាមរយៈការផ្តល់	
	 	 កម្មវិធីឥណទានចំនួន	៣	ផ្ស្រាងគា្នា	ហៅថា	គម្រាងប្រាសាក់	១	។

២០០០	-	២០០៣	 :	 ពង្រាីកសកម្មភាពទៅជាគម្រាងប្រាសាក់	២	ដោយបញ្ចូលឲ្យទៅជាកម្មវិធីឥណទានត្រាមួយ	និងផលិតផល	
	 	 ឥណទានត្រាមួយ	។

២០០០	 :	 សម្រាចជាយុទ្ធសាស្រា្តជាលើកដំបូង	ក្នុងការបង្កើតគ្រាឹះសា្ថានឲ្យប្រាកបដោយនិរន្តភាព	បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រាង	
	 	 ប្រាសាក់	២	។

២០០១	 :	 បំប្រាកទីសា្នាក់ការកណ្តាលនិងការិយាល័យសាខារបស់ប្រាសាក់ច្រាញពីគម្រាងប្រាសាក់	២	និងមានការគ្រាប់គ្រាង	
	 	 ដោយឡ្រាក	ប៉ុន្ត្រានៅត្រាជាផ្ន្រាកមួយន្រាគម្រាងប្រាសាក់	២	ដដ្រាល	។

២០០២	 :	 បង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់	ដោយចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	ជាប្រាតិបត្តិករឥណទានជនបទ		 	
	 	 នៅក្នុងខ្រាមីនា	ឆ្នាំ២០០២	។

២០០៣	 :	 មានភាគទុនិកដំបូងចំនួន	២	គឺមូលនិធិមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា	(CRDF)	របស់គម្រាងប្រាសាក់	២		 	
	 	 និងក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់	បង្កើតឡើងដោយមន្រា្តីបុគ្គលិកប្រាសាក់	។

២០០៤	 :	 ចុះបញ្ជីជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	ជាក្រាុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រាូវមានកម្រាិត	នៅក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម	និង	
	 	 ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	។

២០០៥	 :	 មូលនិធិឥណទានត្រាូវបានផ្ទ្រារច្រាញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល	និងបន្តឲ្យប្រាសាក់	ក្រាមរូបភាពជាអន	ុ
	 	 បំណុល	ដ្រាលគា្មោនការប្រាក់	និងមានសុពលភាពចាប់តាំងពីខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៤	។

២០០៦	 :	 ធ្វើពាណិជ្ជភាវូបនីយកម្ម	ដើម្បីស្វ្រាងរកការចូលរួមវិនិយោគភាគកម្ម	ទាំងពីវិនិយោគិនផ្ន្រាកឯកជន	និងផ្ន្រាកសង្គម	។

២០០៧	 :	 បានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរក្នុងការកមា្លាយខ្លួនជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ដោយភាគទុនិកចាស់គឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ	
	 	 កម្ពុជា	(CRDF)	ត្រាូវបានជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន	៥	រួមមាន	BIO,	DGC,	FMO,	LOLC	និង	Oikocredit	និង	
	 	 ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុមិនមានកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាក្នុងខ្រាធ្នូ		
	 	 ឆ្នាំ២០០៧	។

២០០៨	 :	 បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់	១៥	ពាន់លនរៀល	ដោយមានការចូលរួមពីភាគទុនិកចំនួន	៦	និងទទួលបានការលើក	
	 	 ទឹកចិត្តឲ្យពង្រាីកស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូទាំងប្រាទ្រាស	។

២០០៩	 :	 បានជ្រាើសរើសកម្មវិធី	Oracle	FLEXCUBE	Universal	Banking	ដើមី្បធ្វើទំនើបកម្មប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង		 	
	 	 បង្កើនគុណសម្បត្តិប្រាកួតប្រាជ្រាង	ផ្តល់នូវផលិតផលកាន់ត្រាសំបូរប្រាប	និងត្រាៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណក់កាល	
	 	 បនា្ទាប់ទៀត	។

២០១០	 :	 ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា		
	 	 ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ	។

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ព្រាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៨



	 បន្តផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថដុល់ប្រាជាពលរដ្ឋក្រាកី្រា	ជាមួយនឹងបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជា្ជាជីវៈ	
ខ្ពស់	ដោយប្រាកាន់យកតមា្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រាប់កម្រាតិប្រាតិបត្តកិារ	។

	 លើកកំពស់វិន័យក្នងុចំណមបុគ្គលិក	និងអតិថិជន	តាមរយៈការពង្រាងឹប្រាព័ន្ធត្រាតួ	
ពិនិត្យផ្ទ្រាក្នងុ	។

	 បំប្រាកសំពៀតឥណទាន	និងពិនិត្យផលិតផលនិងស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ	ុដើមី្បអាចប្រាកួតប្រាជ្រាង	
និងបំព្រាញតម្រាវូការអតិថិជន	និងស្វ្រាងរកមូលនិធិពីខាងក្រាសម្រាប់ការពារមូលនិធិ	និងពង្រាកី	
ផ្រានការអាជីវកម្ម	។

បញ្ហាបេឈម
របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		បញ្ហាប្រាឈម

៩



	 គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់	 គឺអនុវត្តន៍សកម្មភាពរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	 តាមរយៈការផ្តល់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល	់
ប្រាជាជននិងគ្រាួសារនៅជនបទ	និងសហគ្រាសខា្នាតតូចនិងមធ្យម	រួមមាន	៖

	 គោលដៅខាងលើន្រាះត្រាូវត្រាសម្រាចឲ្យបាន	 ជាមួយនឹងការអនុវត្តយា៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់	 តមា្លាភាព	
	និងអភិបាលកិច្ចល្អ	។

ផ្តល់ស្រាវាកម្មឥណទានក្រាុម	
និងឥណទានឯកត្តជន

ផ្តល់ស្រាវាកម្មប្រាក់សន្ស	ំ
និងស្រាវាកម្មផ្ទ្រារប្រាក់

បង្កើនឬខ្ចីមូលនិធិដ្រាលប្រាសាក់	
យល់ថាសមស្រាបសម្រាប់បម្រាើ	

ស្រាវាកម្មខាងលើ	និងធានាលទ្ធភាព	
ទូទាត់សងប្រាក់ដ្រាលបានខ្ចីទៅ	

ឥណទាយកវិញ

ធ្វើប្រាតិបត្តិការផ្ស្រាងៗទៀតដ្រាល	
កើតមានឡើងដោយច្រាដន្យ	

ឬដ្រាលគ្រាឹះសា្ថានយល់ថាសមស្រាប	
និងដ្រាលអាចធ្វើបាន	ដើម្បីសម្រាច	

គោលដៅអាជីវកម្មខាងលើ

១

៣

២

៤

គោលដៅអាជីវកម្ម

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		គោលដៅអាជីវកម្ម

១០



អតិថិជនរបស់បេសាក់

ការបង្ហាញអតិថិជនរបស់បេសាក់

សហគមន៍ជនបទ ៈ

	 អតិថិជននៅសហគមន៍ជនបទ	គឺជាក្រាុមគ្រាួសារ	
អ្នកភូមិ	ដ្រាលមានសមត្ថភាពក្នុងការសងត្រាលប់	
កម្ចីមកវិញ	មានទីលំនៅ	នៅតាមជនបទ	ដ្រាលស្ថិត
នៅក្រាតំបន់ជាយក្រាុងន្រាក្រាុងរបស់ខ្រាត្ត	និមួយៗ	
(ដ្រាលស្រាុកទាំងមូលហៅថា	ក្រាុង)	ស្រាុកទាំងអស	់
ន្រារាជធានីភ្នំព្រាញ	ខ្រាត្តទាំងមូល	ន្រាខ្រាត្តព្រាះសីហនុ	
ក្រាប	និង	ប៉្រាលិន។

សហគេសខា្នាតតូច   ៈ

	 អតិថិជនដ្រាលជាសហគ្រាិន	គឺសហគ្រាស	
ខា្នាតតូចទាំងឡាយណដ្រាលមាននិយោជិក	
តិចជាង	១១នាក់	ឬ	ទ្រាព្យសកម្មស្មើនឹង	
៥០.០០០	ដុល្លារ។

អ្នកស្រាី	ធារា៉ា	កំពុងលក់ឥវា៉ាន់ក្នុងតូបរបស់គាត់នៅផ្សារ	។
អ្នកស្រាី	មុំ	ធារា៉ា	អាយុ	៤១	ឆ្នាំ	ជាអ្នកលក់រាយគ្រាឿងអ្រាឡិចត្រាូនិក	និងជាអតិថិជនរបស	់
ប្រាសាក់	។	

	 ដោយទទួលបានការសា្វាគមន៍យា៉ាងរាក់ទាក់ពីអ្នកស្រាី	គាត់បានប្រាប់យើងទាំងស្រាចក្តីរើករាយពីអាជីវកម្មរបស់	
គាត់	ដ្រាលមានលក់ឧបករណ៍អ្រាឡិចត្រាូនិកជាច្រាើនប្រាភ្រាទ	។

	 គាត់គឺជាអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់	រស់នៅក្នុងភូមិចុងព្រាក	ឃុំសា្វាយរៀង	ស្រាុកសា្វាយរៀង	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង	។		
កាលពីមុន	គាត់លក់ឧបករណ៍អ្រាឡិចត្រាូនិកមិនច្រាើននោះទ្រា	ដោយសារការខ្វះខាតដើមទុន	។	ដោយហ្រាតុន្រាះ	
ហើយ	គាត់ទិញរបស់របរជាច្រាើនពីអ្នកបោះដុំនៅភ្នំព្រាញ	ហើយលក់បន្តឲ្យប្រាជាជនរស់នៅតាមស្រាុកនានាក្នុងខ្រាត្ត
សា្វាយរៀង	។

	 គាត់បានសុំខ្ចីឥណទានពីប្រាសាក់ចំនួនពីរដងរួចមកហើយ	។	បនា្ទាប់ពីទទួលបានកម្ចីន្រាះ	គាត់បានពង្រាីក	
សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់	ដោយបានដក់លក់ឧបករណ៍អ្រាឡិចត្រាូនិកកាន់ត្រាច្រាើនប្រាភ្រាទ	ដោយប្រាើបា្រស	់
ទុនកម្ចីពីគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	។	ទន្ទឹមនោះ	គាត់ក៏ពង្រាឹងការប្រាកួតប្រាជ្រាងកាន់ត្រាខា្លាំងឡើងជាមួយ	
ដ្រាគូអាជីវកម្មរបស់គាត់	និងទទួលបានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍អាជីវកម្មកាន់ត្រាច្រាើនឡើង	។

អតិថិជន

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		អតិថិជន

១១



	 ជាទូទៅ	ប្រាសាក់មានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឥណទានច្បាស់លស់សម្រាប់ការវាយតម្ល្រាអតិថិជន	
នីមួយៗ	។	ផ្អ្រាកលើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឥណទាណន្រាះ	ប្រាសាក់បានវាយតម្ល្រាថា	អ្នកស្រាី	ធារា៉ា	គឺជា	
អតិថិជនមា្នាក់ដ្រាលល្អ	ផ្អ្រាកលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម	ប្រាភពចំណូលច្បាស់លស់	កំណើនអាជីវកម្ម	បទពិសោធន៍	
និងអាកប្បកិរិយាល្អជាដើម	។

	 អ្នកស្រាីបានស្នើសុំឥណទានដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៧	មានទឹកបា្រក់ចំនួន	២.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	រយៈព្រាល	១២	ខ្រា	
ដោយសងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រាចាំខ្រា	។	គាត់បានប្រាើប្រាស់កម្ចីន្រាះទិញនូវសំភារៈអគ្គិសនីបន្ថ្រាមសម្រាប	់
អាជីវកម្ម	និងការប្រាកួតប្រាជ្រាងរបស់គាត់នៅលើទីផ្សារ	។	ជាមួយនឹងភាពងយស្រាួលន្រានីតិវិធីនិងស្រាវាកម្ម	
ឥណទានរបស់ប្រាសាក់	គាត់បានស្នើសុំឥណទានម្តងទៀតពីប្រាសាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន	៥.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	
រយៈព្រាល	២៤	ខ្រា	ដោយសងទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រាចាំខ្រា	ដ្រាលធ្វើឲ្យគាត់អាចលក់ទំនិញបានកាន់ត្រាច្រាើន
ប្រាភ្រាទដល់អតិថិជនក្នុងតំបន់របស់គាត់	។

	 មានទីលំនៅនៅភូមិនថ្នល់ជប៉ុន	ឃុំរលប	ស្រាុកសំពៅមាស	ខ្រាត្តពោធិសាត់	។	គាត់ធា្លាប់ប្រាកបរបរលក់បបរ	

នៅផ្ទះ	ដោយត្រាូវក្រាកពីព្រាលឹមជារៀងរាល់ថ្ង្រាដើម្បីដំបបរលក់	។	ដោយទទួលបានចំណូល	ទាបព្រាក	គាត់ឈប	់

ប្រាកបរបរន្រាះ	ហើយចាប់ផ្តើមប្រាកបរបរធ្វើពាងលក់ម្តង	។	គាត់ទទួលបានឥណទានពីប្រាសាក់ច្រាើនលើកមក	

ហើយ	ដើម្បីទិញសុីម៉ងត៍និងឧបករណ៍ផ្ស្រាងៗសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម	និងសម្រាប់ទ្រាទ្រាង់គ្រាួសាររបស់គាត់	។	

គាត់ទទួលបានឥណទានដំបូងបង្អស់មានទឹកប្រាក់ចំនួន	៧០០	ដុល្លារអាម្រារិក	ដើម្បីទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រាឿង	។	

បនា្ទាប់មក	គាត់ទទួលបានឥណទានទឹកប្រាក់ចំនួន	២.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មផលិតពាង	

របស់គាត់	។	ប្រាភពចំណូលជាក់លក់និងការប្ត្រាជា្ញាចិត្តក្នុងការប្រាកបអាជីវកម្មរបស់គាត់	បានធ្វើឲ្យប្រាសាក់មាន	

ទំនុកចិត្តនិងកា្លាយជាដ្រាគូអាជីវកម្មរបស់គាត់	។

	 គាត់ទទួលបានឥណទានចុងក្រាយមានទឹកប្រាក់ចំនួន	២.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	រយៈព្រាល	១២	ខ្រា	ដើម្បីពង្រាីក

ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់	ដ្រាលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់រើកចំរើននិងមានឧបករណ៍ផលិតគ្រាប់គ្រាន់	និងបាន	

ទិញទ្រាព្យសម្បត្តិបន្ថ្រាមទៀតសម្រាប់គ្រាួសារ	មានដូចជាម៉ូតូថ្មីមួយគ្រាឿង	ដី	។ល។	លើសពីន្រាះ	គាត់សង្ឃឹមថា	

អាចខ្ចីឥណទានបន្តទៀតពីប្រាសាក់	ក្នុងករណីដ្រាលគាត់អាចដំណើរការអាជីវកម្មថ្មីបន្ថ្រាមទៀត	។

	 អ្នកស្រាី	ធារា៉ា	មានប្រាសាសន៍ថា	"ដោយប្រាើប្រាស់ឥណទានរបស់ប្រាសាក់	ខ្ញុំអាច	
ពង្រាីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ	អាចប្រាកួតប្រាជ្រាងនៅលើទីផ្សារ	និងអាចមានទំនិញកាន់ត្រា	
ច្រាើនប្រាភ្រាទសម្រាប់លក់	។"

អ្នកស្រាី	ធារា៉ា	(ត)

អ្នកស្រាី	ថារើ	ជាសិប្បករផលិតពាង	។
អ្នកស្រាី	ថារើ	មានអាយុ	៣៥	ឆ្នាំ	ជាអ្នកផលិតពាង	និងជាអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់	

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		អតិថិជន

១២



	 ប្រាកបមុខរបរកសិកម្ម	រស់នៅភូមិចន្ទា្រា	ឃុំចន្រា្ទា	ខ្រាត្តសា្វាយរៀង	។	គាត់ធ្វើស្រានិងចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង	់

ជីវភាពនិងចំណូលបនា្ទាប់បន្សំ	។	សា្វាមីរបស់គាត់ជាគ្រាូបង្រាៀនក្នុងសហគមន៍	។	តាមរយៈភា្នាក់ងរកសិកម្មន្រា	

គម្រាងជីវឧស្ម័នជាតិក្នុងសហគមន៍	អ្នកស្រាីបានស្វ្រាងយល់ពីរបៀបទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាងសង	់

ឡផលិតជីវឧស្ម័ន	ហើយគាត់ក៏មានគោក្រាបីច្រាើនដ្រាលអាចជួយគាត់ផលិតឡជីវឧស្ម័នដ្រារ	។

	 គាត់បានទទួលឥណទានពីប្រាសាក់ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ចំនួន	៥០០	ដុល្លារអាម្រារិក	សម្រាប់រយៈព្រាល	

៤	ខ្រា	ដោយបង់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រាចាំខ្រាទៅមន្រា្តីឥណទានរបស់ប្រាសាក់	។	ជាមួយនឹងឥណទានន្រាះ	

គាត់បានសាងសង់ឡផលិតជីវឧស្ម័ន	ទំហំ	៦	ម៉្រាត្រាគូប	ដ្រាលអាចផលិតឧស្ម័នបានពី	១២	ទៅ	១៥	គីឡូក្រាម	

សម្រាប់ប្រាើប្រាស់ក្នុងគ្រាួសារ	។	ឡន្រាះផ្តល់ភាពងយស្រាួលសម្រាប់ការចំអិនអាហារនិងដំទឹកសម្រាប់ប្រាើប្រាស	់

ក្នុងគ្រាួសារ	និងផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រាួសារប្រាើប្រាស់នៅព្រាលយប់	ដោយពុំចាំបាច់ដើររកអុសនិងចំណយ	

ប្រាក់សម្រាប់សាកអាគុយដូចពីមុនទៀតទ្រា	។	លើសពីន្រាះ	គាត់អាចទទួលបានកាកសំណល់ពីឡផលិតជីវឧស្ម័ន	

សម្រាប់ធ្វើជាជីប្រាើប្រាស់ក្នុងដីកសិកម្មនិងដំណំផ្ស្រាងៗឲ្យទទួលផលកាន់ត្រាច្រាើនជាងមុន	។

អ្នកស្រាី	ចិនា្តា	មានប្រាសាសន៍ថា	"ឥណទានសម្រាប់គម្រាងជីវឧស្ម័ន	ផ្តល់ភាពងយ
ស្រាួលក្នុងការចំអិនអាហារ	និងដំទឹកសម្រាប់ប្រាើប្រាស់ក្នុងគ្រាួសារ	។"

អ្នកស្រាី	ចិនា្តា	កំពុងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រាួសាររបស់គាត់	។
អ្នកស្រាី	នង	ចិនា្តា	អាយុ	៣១	ឆ្នាំ	ជាអតិថិជនគម្រាងផលិតជីវឧស្ម័នរបស់ប្រាសាក់	

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		អតិថិជន

១៣



អំពីផលិតផលឥណទាន 

	 ប្រាសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានច្រាើនប្រាភ្រាទ	ដើម្បី	
បំព្រាញស្រាចក្តីត្រាូវការនិងការព្រាញចិត្តរបស់អតិថិជន	
(ទាំងគ្រាួសារ	និងសហគ្រាិន)	ដ្រាលរស់នៅក្នុងតំបន	់
ជនបទ	និងទីក្រាុង	។	ឥណទានអាចត្រាូវបានផ្តល់ផ្អ្រាក	
តាមតម្រាូវការជាក់ស្ត្រាងនិងលទ្ធភាពសងប្រាក់ត្រាលប	់
វិញរបស់អតិថិជន	។	អត្រាការប្រាក់និងរយៈព្រាលន្រា	
ឥណទានត្រាូវបានកំណត់តាមលក្ខណៈប្រាកួតប្រាជ្រាង	
	និងផ្អ្រាកលើលទ្ធភាពចំណូលរបស់អតិថិជន	។		
ឥណទានអាចត្រាូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល	ប្រាក់បាត	
និងប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	។	ជាមួយនិងឥណទាន	
របស់ប្រាសាក់	អតិថិជនអាចធ្វើឲ្យកម្រាិតជីវភាពរស់	
នៅរបស់គ្រាកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	និងជួយដល់និរន្តភាព	
ស្រាដ្ឋកិច្ច	ជាតិទាំងមូលផងដ្រារ	។

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានផ្តល់ផលិត	
ផលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រាម	៖

ផលិតផលឥណទានសមេប ់
អតិថិជន

ផលិតផលទី	១	:	ឥណទានជាក្រាុម	

	 ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រាុមទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួន	។	
	ឥណទានក្រាុមត្រាូវបានចាត់ថា្នាក់ក្នុងលក្ខណៈធម្មតា	។	
	ឥណទានក្រាុមអាចមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់		
៥	លន	រៀល	ឬ	៥០.០០០	បាត	ឬ	១.២៥០	ដុល្លារ	
អាម្រារិក	និងមានរបៀបសងត្រាឡប់វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	
មានរយៈព្រាលរហូតដល់	១២	ខ្រា		អាស្រា័យតាមសកម្មភាព	
រកចំណូល	។	អតិថិជនអាចប្រាើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់
បើកឬដំណើរការអាជីវកម្មខា្នាតតូច	ដូចជាកសិកម្ម	និង	
សកម្មភាពស្វ្រាងរកចំណូលស្រាបច្បាប់ផ្ស្រាងៗ	។	អត្រាការ
ប្រាក់ប្រាចាំឆ្នាំមានចនោ្លាះពី	៣៦%	ទៅ	៣៩%	សម្រាប់កម្ចី
ជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់បាត	ឬពី	៣២,៤%	ទៅ	៣៦%		
សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	។	

ផលិតផលទី	២	:	ឥណទានខា្នាតតូច	ខា្នាតតូចបំផុត	
និងមធ្យម

	 ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានរហូតដល់	៤០,០០០,០០០	
រៀល	ឬ	៨០០.០០០	បាត	ឬ	២៥.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	
រយៈព្រាលរហូតដល់	៣៦	ខ្រា	និងមានរបៀបសងត្រាលប	់
វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	និងត្រាូវបានចាត់ទុកថាជាឥណទានខា្នាត	
តូច	តូចបំផុត	និងមធ្យម	និងត្រាូវបានផ្តល់ដល់អតិថិជន	
ដ្រាលត្រាូវការទុនដើម្បីចាប់ផ្តើមនិងពង្រាីកអាជីវកម្ម	
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម	កសិកម្ម	ការដំដុះ	និងមុខរបរ	
ស្រាបច្បាប់ផ្ស្រាងៗ	។	អត្រាការប្រាក់មានចនោ្លាះពី	
២៥,២%	ទៅ	៣៩%	ក្នុងមួយឆ្នាំ	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល	
ចនោ្លាះពី	២២,៨%	ទៅ	៣៩%	ក្នុងមួយឆ្នាំ	សម្រាប់កម្ច	ី
ជាប្រាក់បាត	និងចនោ្លាះពី	១៩,២%	ទៅ	៣៦%	ក្នុងមួយ	
ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីជា	ប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	។

ផលិតផលទី	៣	:	ឥណទានទំហំធំ	

	 ឆ្លើយតបនឹងតម្រាូវការជាក់ស្ត្រាងរបស់សហគ្រាសខា្នាត	
តូច	តូចបំផុត	និងមធ្យម	ដ្រាលត្រាូវការឥណទានទំហំធំ	
ក្នុងការពង្រាីកអាជីវកម្ម	ពាណិជ្ជកម្ម	ការដំដុះ	និងមុខ	
របរស្រាបច្បាប់ផ្ស្រាងៗ	ប្រាសាក់បានផ្តល់នូវឥណទានទំហំ
ធំដ្រាលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់	៥០.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	
រយៈព្រាលរហូតដល់	៣៦	ខ្រា	និងមានរបៀបសងត្រាលប់
វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	។	ឥណទានន្រាះទើបនឹងត្រាូវបានផ្តល់
ជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	ដ្រាលមានអត្រាការប្រាក់ចនោ្លាះពី	
១៦,៨%	ទៅ	១៩,២%	ក្នុងមួយឆ្នាំ	។

ផលិតផលទី	៤	:	ឥណទានប្រាើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

	 ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រាប់គ្រាងនិងរក្សាសាច់
ប្រាក់សម្រាប់ទិញគ្រាឿងសង្ហារឹម	ឧបករណ៍ប្រាើប្រាស់	
បង់ថ្ល្រាសាល	និងការប្រាើប្រាស់ផ្ស្រាងៗ	ប្រាសាក់បាន	
ផ្តល់នូវផលិតផលឥណទានប្រាើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន	
ដ្រាលអាចមានទឹកប្រាក់រហូតដល់	៤០.០០០.០០០	រៀល	
	ឬ	២៥.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	ឬ	៨០០.០០០	បាត	
រយៈព្រាលរហូតដល់	៣៦	ខ្រា	និងមានរបៀបសងត្រាលប	់
វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	និងមានអត្រាការប្រាក់ចនោ្លាះពី	២៥,២%	
ទៅ	៣៤,៨%	ក្នុងមួយឆ្នាំ	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល		
ចនោ្លាះ	២២,៨%	ទៅ	៣៤,៨%	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត	
និងចនោ្លាះពី	១៩,២%	ទៅ	៣២,៤%	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់
ដុល្លារអាម្រារិក	។

	

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

១៤



ផលិតផលទី	៥	:	ឥណទានក្រាលម្អលំនៅដ្ឋាន

	 ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកាន់ត្រាមាន	
ភាពងយស្រាួលនិងត្រាចះត្រាចង់	ប្រាសាក់បានផ្តល់នូវ	
ផលិតផលឥណទានសម្រាប់ក្រាលម្អលំនៅដ្ឋានដល	់
អតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដ្រារ	។	អតិថិជនមា្នាក់អាចខ្ចី	
ឥណទានដ្រាលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់	៤០.០០០.០០០	
រៀល	ឬ	២៥.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	ឬ	៨០០.០០០	បាត	
រយៈព្រាលរហូតដល់	៣៦	ខ្រា	និងមានរបៀបសងត្រាលប	់
វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	និងអត្រាការប្រាក់ចនោ្លាះពី	២៥,២%		
ទៅ	៣៤,៨%	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល	ចនោ្លាះពី	
២២,៨%	៣៤,៨%	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត	និងចនោ្លាះ	
ពី	១៩,២%	ទៅ	៣២,៤%	សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារ	
អាម្រារិក	ក្នុងមួយឆ្នាំ	។

ផលិតផលទី	៦	:	ឥណទានសម្រាប់គម្រាងផលិត	
ជីវឧស្ម័ន

	 ដោយមានកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជាមួយកម្មវិធីជីវ	
ឧស្ម័នជាតិ	និងក្នុងន័យទំនួលខុសត្រាូវផ្ន្រាកសង្គមក្នុងការ
កាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រានិងការការពារបរិសា្ថាន	ប្រាសាក់បាន	
ផ្តល់នូវឥណទានជីវឧស្ម័នដល់ប្រាជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង
តំបន់ជនបទដ្រាលអាចមានសមត្ថភាពគ្រាប់គ្រាន់ក្នុងការ

ប្រាមូលនូវកាកសំណល់សត្វពាហនៈ	ដើម្បីសាងសង់ឡ
ជីវឧស្ម័នសម្រាប់ប្រាើប្រាស់ចំអិនម្ហូបអាហារ	និងផលិត
អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រាើប្រាស់ក្នុងគ្រាួសារ	។	ឥណទានន្រាះ
ត្រាូវបានផ្តល់ត្រាជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិកប៉ុណ្ណោះ	និងមាន	
ទំហំទឹកបា្រក់អតិបរមាចំនួន	១.០០០	ដុល្លារអាម្រារិក	
រយៈព្រាល	២៤	ខ្រា	អត្រាការប្រាក់	១៤,៤%	ក្នុងមួយឆ្នាំ		
និងមានរបៀបសងត្រាលប់វិញច្រាើនប្រាភ្រាទ	។

បេក់បញ្ញើ

	 ប្រាសាក់បានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូ	
ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន	ពីធនាគារ	
ជាតិន្រាកម្ពុជា	នៅខ្រាសីហា	ឆ្នាំ២០១០	ដើម្បីប្រាកប	
អាជីវកម្មក្រាណ្ឌប្រាមូលប្រាក់បញ្ញើ	ដ្រាលជាជំហានបន្ត	
ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការក្រាណ្ឌប្រាមូល
ប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន	។	សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១	ប្រាសិន	
បើបរិសា្ថានស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	
ហើយយុទ្ធសាស្រា្តក្រាណ្ឌប្រាមូលប្រាក់បញ្ញើត្រាូវបានរៀបចំ
យា៉ាងល្អ	នោះពិតប្រាកដណស់ដ្រាលថា	ប្រាសាក់នឹង	
ក្រាណ្ឌប្រាមូលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនកាន់ត្រាច្រាើន	
ឡើង	និងបា្រក់សន្សំមានកាន់ត្រាច្រាើនឡើងនៅក្នុងតារាង
តុល្យការរបស់ប្រាសាក់	។
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រចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេង
របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		រចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់គ្រាង
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	 គិតត្រាឹមដំណច់ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០០៨		ប្រាសាក់មានដើម	
ទុនសរុបចំនួន	១៥	(ដប់ប្រាំ)	ពាន់លនរៀល	ដ្រាលបាន	
មកពីការចូលរួមវិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន	៦	រួមមានក្រាុម	
ហ៊ុនវិនិយោគប៊្រាលហ្សិកសម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	
	(BIO)	្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់	គ្រាុប	លីមីតធីត	(DGC)	ក្រាុម	
ហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់		(FMO)ក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យា	
លង្ការ	អ័ររិក	(LOLC)	អ៊យកូក្រាឌីត	(Oikocredit)	និង	
ក្រាុមហ៊ុនមន្ដ្រាីបុគ្គលិកប្រាសាក់	(PS	Co.)	។

	 BIO	ជាសមាជិករបស់	EDFI	ដ្រាលជាសមាគម		
គ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប	។	BIO	ចូលរួមជាដ្រាគូ	
ហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប	(EFP)	ដ្រាលជាសមាគមហិរញ្ញប្បទាន	
មួយបង្កើតឡើងរួមគា្នាដោយសមាជិកចំនួន	១០	របស	់
សមាគមគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប	(EDFI)	ក្នុង
គោលបំណងជួយសម្រាួលដល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់
គម្រាងវិស័យឯកជនន្រាបណ្តារដ្ឋ	ACP	ដោយមានកិច្ច	
សហប្រាតិបត្ដិការជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប	។

	 Dragon	Capital	Group	(DCG)	ជាគ្រាឹះសា្ថានធនាគារ	
វិនិយោគ	ដ្រាលផ្ដល់	ស្រាវាកម្មនិងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថ	ុ
សាមញ្ញជាច្រាើនប្រាភ្រាទ	និងផ្តាច់មុខលើទីផ្សារមូលធន	
របស់ប្រាទ្រាសវៀតណម	។	DCG	ត្រាូវបានទទួលសា្គាល	់
ទាំងក្នុងប្រាទ្រាសវៀតណម	និងមជ្ឈដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរ	

ជាតិថាជាគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុជឿនលឿនមួយក្នុងបណ្តា	
គ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗនៅប្រាទ្រាសវៀតណម	។	
DCG	បំព្រាញតម្រាូវការទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុកសម្រាប	់
វិនិយោគផ្ន្រាកអាជីវកម្មធនាគារ	ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្ម	
ទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យតាមទិសដៅវិនិយោគ	
របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រាទ្រាសវៀតណម	។

	 The	Netherlands	Development	Finance		
Company	(FMO)	ជួយគាំទ្រាដល់វិស័យឯកជនក្នុង	
បណ្តាប្រាទ្រាសកំពុង	អភិវឌ្ឍន៍	និងទីផ្សារថ្មីៗ	នៅតំបន	់
អាសុី	អាហ្វ្រិក	អាម្រារិកឡាទីន	និងអឺរ៉ុបកណ្តាលនិង	
ខាងកើត	តាមរយៈការផ្ដល់	ឥណទានការចូលភាគកម្ម	
ការធានា	និងសកម្មភាពផ្ស្រាងៗ	ដ្រាលជម្រាុញដល់ការ	
វិនិយោគ	។

	 Lanka	Orix	Leasing	Company	បម្រាើស្រាវាកម្មហិរញ្ញ	
វត្ថដុល់អតិថិជន	ទំាង	នៅកម្រាតិសាជីវកម្មនិងកម្រាតិទាប	
បំផុត	នៅគ្រាប់តំបន់	ទំាងអស់ក្នងុប្រាទ្រាសស្រាលីង្កា	។	
	ចាប់តំាងពីត្រាវូបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នា១ំ៩៨០	LOLC	
បានធ្វើការជាមួយសហគ្រានិធុនតូចនិងមធ្យម	ដ្រាលស្មើនឹង	
ជាង	៨០%	ន្រាចំនួន	អតិថិជនសរុបរបស់ខ្លនួ	។	LOLC	
បានបង្កើតផលិតផល	ថ្មីៗ ជាបន្ដបនា្ទាប់	ដូចជាផលិតផល	
ភតិសន្យា	ស្រាវាកម្មជើងសារ	ផលិតផលប្រាក់សន្ំសនិង	
បញ្ញើ	ឥណទានតូចៗ	និងស្រាវាកម្មកម្រាជើងសារធានា	
រា៉ាប់រង	។

ភាគទុនិក ភាគហ៊ុន	(%)

BIO ១៨%
DCG ១៨%
FMO ១៨%
LOLC ១៨%
Oikocredit ១៨%
PSCo ១០%

ភាគទុនិក

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ភាគទុនិក
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	 Oikocredit	បានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយធ្វើជាអ្នកត្រាួស
ត្រាយផ្ន្រាកហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ	ដ្រាលបច្ចុប្បន្ន	
ជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល	់
ហិរញ្ញប្បទានធំៗន្រាវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក	
Oikocredit		ជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគប្រាកបដោយ	
វិជា្ជាជីវៈមួយក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគមួយ	
ចំនួន	ដ្រាលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រាងអភិវឌ្ឍន៍	
ផ្ស្រាងៗ	តំបន់ភាគខាងត្បូងដ្រាលផ្តល់ផលប្រាយោជន	៍
ដល់ប្រាជាជនក្រាីក្រានិងដ្រាលគា្មោនឱកាសទទួលបាន	
ហិរញ្ញប្បទាន	។	Oikocredit	ជាសង្គហសមាគមត្រាមួយ	
គត់ដ្រាល	ដ្រាលផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ដដល់វិនិយោគិនឱ្យ	
វិនិយោគក្នុងវិស័យសង្គម	។

	 PRASAC	Staff	Company	(PSCo.)	ត្រាវូបានបង្កើត
ឡើងក្រាមច្បាប់និងបញ្ញត្ដ	ិទូទៅន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពជុា		
និងមានគោលបំណងដើម្ីប	វិនិយោគមូលធនជាមួយ	
គ្រាះឹសា្ថានមីក្រាហិូរញ្ញវត្ថ	ុប្រាសាក់	និងដើម្ីបគ្រាប់គ្រាងការវិនិ
យោគស្រាបតាមបទដ្ឋានវិជា្ជាជីវៈ	និងសីលធម៌ខ្ពស់	តមា្លាភាព	
និងអភិបាលកិច្ចល្អ	។	PSCo	អាចវិនិយោគក្នងុការគ្រាប់គ្រាង	
ទ្រាព្យសកម្មនិងដើមទុន	ការវិនិយោគ	និងពាណិជ្ជកម្ម	
ស្រាវាកម្មឬសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថ	ុនិងសកម្មភាពផ្ស្រាងៗដ្រាល
ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រាយោលនឹងគោលបំណងខាង	
លើឬគោលបំណងស្រាដៀងគា្នា	និងមានចរិកលក្ខណៈ	
អភិវឌ្ឍន៍ប្រាតិបត្ដកិាររបស់ក្រាមុហុ៊ន	។

គណៈកម្មការកេុម 
បេឹក្សាភិបាល

	 គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	៖	ជាមួយនឹង	
សមត្ថភាពព្រាញល្រាញគ្រាប់គ្រាន់	គណៈកម្មការក្រាុម	
ប្រាឹក្សាភិបាល	ដំបូងចំនួនពីរត្រាូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី	
ជួយគាំទ្រាដល់ការគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្ដិការរបស់ប្រាសាក់	។

	 គណៈកម្មការសវនកម្ម	៖	គណៈកម្មការន្រាះមាន
សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលពីររូប	គឺលោក	ម៉្រាឃឺល	
ថិមផល	(Mr.	Michael	Temple)	និងលោក	រ៉្រានជីត	
ហ្វឺណ្រានដូ	(Mr.	Ranjit	Fernando)	និងប្រាធាន	
នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	។	គណៈកម្មការន្រាះមាន	
តួនាទីត្រាួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់សវនកម្មផ្ទ្រា	
ក្នុងនិងសវនករខាងក្រាតាមដនភាពត្រាឹមត្រាូវន្រា	
របាយការណ៍	ហិរញ្ញវត្ថុ	ការអនុវត្ដតាមនីតិវិធីនិង	
គោលការណ៍ត្រាួតពិនិត្យប្រាព័ន្ធត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងនិង	
ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់	ព្រាមទាំងផ្ដល់ជា	
អនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្ដ	។	លើសពីន្រាះ	សមាជិក	
មិនប្រាតិបត្តិនឹងជួបប្រាជុំជាមួយសវនករខាងក្រាក្នុងមួយ
ឆ្នាំពីរដង	គឺនៅខ្រាកញ្ញាមុននឹងសវនករខាងក្រាចាប់ផ្ដើម	
ត្រាួតពិនិត្យ	និងក្នុងខ្រាមីនា	បនា្ទាប់ពីសវករខាងក្រាបាន	
ត្រាួតពិនិត្យរួចហើយ	។	គណៈកម្មការន្រាះជួបប្រាជុំរៀង	
រាល់បីខ្រាម្ដង	។

	 គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រាការនិងធនធានមនុស្ស	៖		
តួនាទីសំខាន់របស់គណៈកម្មការគឺវាយតម្ល្រាការអនុវត្ត
ការងរ	និងកំណត់ការផ្ដល់តម្ល្រាការដល់គណៈគ្រាប់គ្រាង	
ជាន់ខ្ពស់		។	គណៈកម្មការន្រាះរួមមាន	លោក	ស្ត្រាហា្វាន	
ហាប	(Mr.	Stefan	Harpe)	និងលោកស្រាី	អាន	ដិមឺស	
(Ms.	Anne	Demeuse)	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		គណៈកម្មការក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

១៩



លោក ម៉េឃឺល ថិមផល
ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	និងជាតំណងភាគទុនិកក្រាុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រាុប	(DCG)

	 លោក	ម៉្រាឃឺល	បញ្ចប់ការសិក្សាពីទីក្រាុងហុងកុង	និងពីប្រាទ្រាសស្កុតឡ្រាន	។	នៅឆ្នាំ	
១៩៧៧	លោកបានបម្រាើការងរក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រាប់គ្រាងផ្ន្រាកអន្ដរជាតិនៅ	HSBC	Group		
និងបានបម្រាើ	ការងរនៅបណ្តាផ្រា្នកជាច្រាើនទៀត	ជាពិស្រាស	ផ្ន្រាកពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្ម	
ធនាគារ	និងការគ្រាប់	គ្រាងហានិភ័យ	នៅប្រាទ្រាសអាល្លឺម៉ង់	ប្រា៊ុយណ្រា	ហុងកុង	ឥណ្ឌ	
ឥណ្ឌូន្រាសុី	បារ៉្រាន	និងវៀតណម។	តួនាទីចុងក្រាយរបស់លោកនៅ	HSBC	Group	
គឺជានាយកប្រាតិបត្ដិការរបស់	HSBC	Group	ប្រាចាំនៅប្រាទ្រាសវៀតណម	អស់រយៈព្រាល	
៦	ឆ្នាំ	។	លោកក៏ធា្លាប់បម្រាើការងរជាអ្នកដឹកនាំ	គម្រាងវាយតម្ល្រាសកា្ដានុពលនៅប្រាទ្រាស
វៀតណម	ដ្រាលជាការិយាល័យដំណើរការ	ទិន្នន័យ	និងជា	Call	Center	របស់	HSBC	។	
លោកបានចូលនិវត្ដន៍ពី	HSBC	Group	នៅឆ្នាំ២០០៥	ហើយបានបម្រាើការងរជាអគ្គនាយក	
ក្រាមុហុ៊នដ្រដ្តាហ្គនិកាពីតាល់គ្រាបុ	ដ្រាលជាធនាគារវិនិយោគនិងជាក្រាមុហុ៊នគ្រាប់គ្រាងមូលនិធិ	
មានមូលដ្ឋាននៅចក្រាភពអង់គ្ល្រាស	ដ្រាលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងផ្តាតចំពោះការ	
វិនិយោគនៅប្រាទ្រាសវៀតណម	។	បន្ថ្រាមលើមុខងរជាប្រាធាននាយកប្រាតិបត្ដិការរបស់	
ក្រាុមហ៊ុន	លោកក៏ជាសមាជិកន្រាគណៈកម្មការវាយតម្ល្រាការវិនិយោគឯកជនរបស់ក្រាុមហ៊ុន	
ផងដ្រារ	។	ប្រាសាក់ជាគ្រាឹះសា្ថានដំបូងគ្រាបង្អស់នៅក្នុងព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជាដ្រាល	
ក្រាុមហ៊ុន	្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រាុប	បានដក់ទុនវិនិយោគជាមួយ	។	

លោក ស្តេហ្វាន ហប
សមាជិក	និងជាតំណងភាគទុនិក	អ៊យកូក្រាឌីត	(Oikocredit)

	 លោក	ស្ត្រាហា្វាន	ជានាយកគ្រាប់គ្រាងការវិនិយោគមូលនិធិរបស់អ៊យកូក្រាឌីត	ដ្រាល	
មានទីតាំងនៅទីក្រាុងអ្រាមឺសហ្វត	(Amersfoort)	ប្រាទ្រាសហូឡង់	ដោយធ្វើការជាមួយ	
នាយកគ្រាប់គ្រាងក្នុងតំបន់នៅតាមការិយាល័យប្រាចាំប្រាទ្រាសចំនួន	២៨	នៅក្នុងទ្វីប	
អា្រហ្វិកអាម្រារិកឡាទីន	អាសុី	និង	អុឺរ៉ ុបខាងកើត	ដើម្បីគ្រាប់គ្រាងសំពៀតវិនិយោគមូល	
និធិឯកជនទាំង	ក.	ផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ	(ភាគច្រាើនលើមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ)	ខ.	ផ្ន្រាកមិនម្រាន	
ហិរញ្ញវត្ថុ	(អាជីវកម្មទាក់ទងខា្លាំងនឹងការអភិវឌ្ឍ)	និង	គ.	ការវិនិយោគមូលនិធ	ិ
ឯកទ្រាស	។	អ៊យកូក្រាឌីត	ជាគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍សកល	ដ្រាលមានទ្រាព្យ	
សកម្មសរុបប្រាមាណជា	៣៤០	លនអឺរ៉ូ	ដោយការមានចូលរួមទុនពីឯកត្ដជន	(ភាគ	
ទុនិកចំនួន	២៦.០០០	នាក់)	ព្រាះវិហារគ្រាិស្ដ	និងគ្រាឹះសា្ថានវិនិយោគជាច្រាើនទៀត	។		
ដោយសារជាគ្រាឹះសា្ថានមិនពង្រាីកប្រាក់ចំណ្រាញ	និងរក្សាសមភាពរវាងគោលដៅ	
អភិវឌ្ឍនិងចំណូលវិនិយោគ	អ៊យកូក្រាឌីតមានដំណើរការប្រាកបដោយនិរន្ដរភាព	
និងមានសំពៀតឥណទាននិងមូលធនល្អ	។	លោក	ស្ត្រាហា្វាន	ធា្លាប់បម្រាើការងរជា	
នាយកគ្រាប់គ្រាងមូលនិធិនៅមូលនិធិមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុអាហ្វ្រីខ្រាប	(AfriCap	Microfinance	
Fund)	ដ្រាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រាទ្រាសស្រាណ្រាហា្គាល់	និងធា្លាប់បម្រាើការជានាយកផ្ន្រាក
ប្រាតិបត្តិការអន្ដរជាតិនៅខលមីដូវ៍	(Calmeadow)	ទីក្រាុងតូរ៉ុនតូ	ប្រាទ្រាសកាណដ	។	
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្មពីសកលវិទ្យាល័យ	
វ្រាស្ទឺនអនតារើយ៉ូ	(University	of	Western	Ontario)	ប្រាទ្រាសកាណដ	និងបរិញ្ញាបត្រា	
វិទ្យាសាស្ដ្រាស្រាដ្ឋកិច្ចពី	LSE	ប្រាទ្រាសអង់គ្ល្រាស	។

កេុមបេឹក្សាភិបាល
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លោក រ៉េនជីត ម៉េឃើល សាមូអ៊េល ហ្វឺណេនដូ
សមាជិក	និងជាតំណងភាគទុនិកក្រាុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់	(FMO)

	 លោក	រ៉្រានជីត	ជាប្រាធានក្រាុមដឹកនាំកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព	ICT	របស់រដ្ឋាភិបាលស្រា	ី
លង្ការ	ដ្រាលទទួលបានមូលនិធិពីធនាគារពិភពលោក	។	លោកក៏ជាប្រាធានក្រាុមការងរ	
ពិគ្រាះយោបល់របស់មូលនិធិធនាគារពិភពលោកផងដ្រារ	ក្នុងការបង្កើតសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
លំនៅដ្ឋាននៅប្រាទ្រាស	មា៉ាលឌីវស៍	។

	 លោកជាអ្នកឯកទ្រាសលើជំនាញហិរញ្ញប្បទានផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ/សហគ្រាសធុន	
តូចនិងមធ្យម/គំរោង	ការអភិវឌ្ឍធនាគារ		ជំនាញការច្បាប់ទាក់ទងនិងឥណទាននិង	
ធនាគារ	ការអភិវឌ្ឍគ្រាឹះសា្ថាន	និងផ្រានការយុទ្ឋសាស្ដ្រា	និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម	។	លោក	
ទទួលបានសញ្ញាបត្រាកិត្ដិយសថា្នាក់ទី	១	ផ្ន្រាកម្រាធាវើពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ស្រាឡន	
(Ceylon	Law	College)	ប្រាទ្រាសស្រាីលង្ការ	បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកច្បាប់	(Hons)	ពីសកល	
វិទ្យាល័យស្រាីលង្ការ	សមាជិកន្រាវិទ្យាសា្ថានជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រាកធនាគារ	និងជាសមាជិក	
ន្រាវិទ្យាសា្ថានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់គណន្រាយ្យករគ្រាប់គ្រាងពីចក្រាភពអង់គ្ល្រាស	។

លោក អុីសារា៉ា សុី ណាណាយ៉ាកការា៉ា 
សមាជិក	និងជាតំណងភាគទុនិកក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ	អ័ររិក	(LOLC)

	 លោក	 អុីសារា៉ា	 ជាអគ្គនាយករងក្រាុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ	 អ័ររិក	 ។	 លោកជានាយក	
ចាត់ការទូទៅរបស់ក្រាុមហ៊ុនអុីសារា៉ាត្រាឌឺ	 (Ishara	 Traders)	 ដ្រាលជាក្រាុមហ៊ុនសា្ថាបនិក	
ក្នុងការនាំចូលយានយន្ដក្រាច្ន្រាឡើងវិញក្នុងប្រាទ្រាសស្រាីលង្ការ	 ។	 បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា
ថា្នាក់គណន្រាយ្យពាណិជ្ជកម្មពីប្រាទ្រាសអូស្ដា្រាលីមក	 លោកបានបម្រាើការងររយៈព្រាល	 ២	
ឆ្នាំ	 ក្នុងក្រាុមហ៊ុននាំច្រាញធំជាងគ្រា	 បង្អស់ក្នុងប្រាទ្រាសជប៉ុន	 ដ្រាលនាំច្រាញយានយន្ដក្រាច្ន្រា
ឡើងវិញឈ្មោះថាសាជីវកម្មយា៉ាមា៉ាជីន	(Yamagin	Corporation)	នៅទីក្រាុងតូក្យូ	។	លោក	
ក៏ជាអគ្គនាយកក្រាុមហ៊ុនអុីសារា៉ាផ្លានថ្រាសិន	 (Ishara	 Plantation	 Ltd)	 និងក្រាុមហ៊ុន	
អុីសារា៉ាប្រាូភើធីឌីវ្រាលឡូបម្រាន	(Ishara	Property	Development	Ltd)	។	លោក	អុីសារា៉ាសុី	
ណណយា៉ាកការា៉ា	 ក៏មានឋានៈជាប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលរបស់បណ្តាក្រាុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ឋ
ទាំងអស់របស់ក្រាុមហ៊ុន	LOLC	ផងដ្រារ	។

លោកសេី អាន ដិមឺស 
សមាជិក	និងជាតំណងភាគទុនិកក្រាុមហ៊ុនវិនិយោគប៊្រាលហ្សិកសម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុង	
អភិវឌ្ឍន៍	(BIO)

	 លោកស្រាី	អាន	បានបម្រាើការងរនៅ	BIO	ចាប់តាំងពីក្រាុមហ៊ុនត្រាូវបានបង្កើតឡើង	
ដំបូង	នៅខ្រាកក្កដ	ឆ្នាំ២០០២	។	លោកស្រាីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតវិនិយោគដំបូងរបស់ក្រាុមហ៊ុន	
BIO	ជាពិស្រាស	លើវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	និងមូលនិធិសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម	។	
លោកស្រាីមានតំណ្រាងជាមន្ដ្រាី	គ្រាប់គ្រាងវិនិយោគជាន់ខ្ពស់ប្រាចាំតំបន់អាសុីរហូតដល់	
ដំណច់ឆ្នា២ំ០០៥	។	នៅឆ្នា២ំ០០៦	លោកស្រាមីានតួនាទីជាអ្នកត្រាតួពិនិត្យសំពៀតវិនិយោគ	
ដោយទទួលខុសត្រាូវតាមដនការវិនិយោគរបស់	BIO	។	មុនបម្រាើការងរនៅ	BIO	លោកស្រាី	
ដិមឺស	បានបម្រាើការងរក្នុងវិស័យធនាគារ	ជាពិស្រាស	នៅធនាគារពាណិជ្ជ	និងក្រាុមហ៊ុន
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	ដ្រាលលោកស្រាីមានតួនាទីជាអ្នក	ផ្តល់យោបល់លើសំពៀតវិនិយោគ	
(IPOs)	និង	ប្រាតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្ម	។	លោកស្រាីមានបទពិសោធន៍ផ្ន្រាកសវនកម្មជាមួយ
ក្រាុមហ៊ុន	Earnst	and	Young	បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សា	។	លោកស្រាី	ដិមឺស	បាន	
បញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកវិស្វកម្មគ្រាប់គ្រាងពីសាលពាណិជ្ជសាស្ដ្រា	សូលវ៉្រា	(Solvay		
Business	School)	។
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២១



លោក អ៊ុំ សមអឿន	
សមាជិក	និងជាតំណងភាគទុនិករបស់ក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិក	ប្រាសាក់	(PSCo)

	 លោក	សមអឿន	ធា្លាប់បម្រាើការងរជាប្រាធានការិយាល័យគណន្រាយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជ	
កម្មខ្រាត្ដតាក្រាវ	។	លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រាើការងរក្នុងកម្មវិធីឥណទានរបស់ប្រាសាក់ចាប់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្ដិការ	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកត្រាូវ	បានជ្រាើសតាំងជាប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលរបស់ក្រាុមហ៊ុន	
បុគ្គលិកប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៣	និងត្រាូវ	បានត្រាងតាំងសារជាថ្មីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន	។	លោក
បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម	បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និង
បានទទួលសញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ១៩៨៨	។

លោក ផេ ទូច
សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

	 លោកបណ្ឌិត	ផ្រា	ទូច	មានបទពិសោធន៍ការងរច្រាើនឆ្នាំលើគ្រាប់កម្រាិតសាជីវកម្ម	
	ការអប់រំ	និងការ	អភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈ	។	លោកកំពុងបម្រាើការងរក្នុងតួនាទីជាអ្នកវិភាគ	
ពាណិជ្ជកម្ម	និង	CAE	នៅក្រាុមហ៊ុនដូនព្រាញកម្ពុជាគ្រាុប	។	លោកបានបម្រាើការងរជាងពីរ	
ទសវត្សនៅក្នុងវិស័យផ្ស្រាងៗ	ទាំងក្នុង	សា្ថាប័នរកចំណ្រាញនិងសា្ថាប័នមិនរកចំណ្រាញ		
ក្នុងតួនាទីជាប្រាធានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	ប្រាធានហិរញ្ញវត្ថុ	សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ	
អ្នកគ្រាប់គ្រាងឥណទាន	ប្រាធានប្រាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ	អ្នក	ពិគ្រាះយោបល់	សវនករផ្ទ្រាក្នុង	
អ្នកត្រាួតពិនិត្យ	និងជាមួយសា្ថានទូតអាម្រារិកនិងអង្គការសហប្រាជា	ជាតិ	(UNTAC)។

	 លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	(ហិរញ្ញវត្ថុ)	
ពីមហាវិទ្យាល័យ	Charles	Sturt	ប្រាទ្រាសអូស្រា្តាលី	អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	
	(គណន្រាយ្យ)	ពី	MUM	រដ្ឋ	IOWA	សហរដ្ឋអាម្រារិក	និងបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	
ពីមហាវិទ្យាល័យ	Preston	និង	សញ្ញាបត្រា	LCCI	ពីចក្រាភពអង់គ្ល្រាស	មានដូចជា	ប្រាឡាករ	
អន្តរជាតិពីវិទ្យាសា្ថានស្រាវាកម្មអន្តរជាតិ	ទីក្រាុងវា៉ាសុីងតោន	សហរដ្ឋអាម្រារិក	អភិបាល	
កិច្ចល្អនិងប្រាសិទ្ធភាព	ពី	Shorecap	Exchange,	សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ	ទីក្រាុង	
វា៉ាសុីងតោន	សហរដ្ឋអាម្រារិក	និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះ	បណ្តាលជាច្រាើនទៀតទាំង	
ក្នុងនិងក្រាស្រាុក	ទាក់ទងនឹងកម្រាិតសាជីវកម្ម	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

២២



លោក សុីម សេនាជាតិ 
ប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ

	 លោក	ស្រានាជាតិ	បានបញ្ចប់ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	
និងបាន	ទទួលសញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ	នៅឆ្នាំ១៩៩៤	។	ចាប់តាំងពីឆ្នា	ំ
១៩៩៥	មក	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្ដិការនិងការ	
គ្រាប់គ្រាងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកក៏ជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលត្រាូវបានទទួល	
សា្គាល់ពី	ADBI	TLDC	របស់ធនាគារ	ពិភពលោក	និងពី	UNCDF	។	លោកធា្លាប់បម្រាើការងរ	
ក្នុងវិស័យធនាគារ	និងបានចាប់ផ្ដើមបម្រាើ	ការងរជាមួយប្រាសាក់	ក្នុងតួនាទីជាមន្ដ្រា	ី
ឥណទានចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	ហើយត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាបន្ដបនា្ទាប់	ជាគណន្រាយ្យករ	
ប្រាធានសាខា	គ្រាូបណ្ដុះបណ្តាល	និងអ្នកត្រាួតពិនិត្យ	MB	និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ	។	
ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០០២	លោកបានបម្រាើការងរជាប្រាធានសាខា	នាយកប្រាតិបត្ដិការ	
និងជាអគ្គនាយករងនៅគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗ	មុននឹងចូលបម្រាើ	ការងរនៅ	
ប្រាសាក់ក្នុងមុខតំណ្រាងជាអគ្គនាយកនៅចុងឆ្នាំ២០០៣	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជាប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	
ប្រាសាក់	។

លោក អ៊ុំ សមអឿន
អនុប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ	និងនាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្តិការ

	 លោក	សមអឿន	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	និង	
បានទទួល	សញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងពាណិជ្ជកម្ម	នៅឆ្នាំ១៩៨៨	និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាក	
គ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម	។	ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥	មក	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើន	
ទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្តិការនិងការ	គ្រាប់គ្រាងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកជាគ្រាូបង្គាលផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ
ខា្នាតតូចដ្រាលទទួលសា្គាល់ដោយ	ADBI	TLDC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និងពី	UNCDF	។

	 លោកធា្លាប់បម្រាើការងរជាប្រាធានការិយាល័យគណន្រាយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រាត្ដ	
តាក្រាវ	។	ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥	លោកបានបម្រាើការងរក្នុងកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់	និង	
បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោក
ត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាអគ្គនាយករងរបស់ប្រាសាក់នៅដើមឆ្នាំ២០០៧	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជាអនុប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ	និងនាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាង	
ប្រាតិបត្តិការរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	។

គណៈគេប់គេង
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លោក អ៊ុំ សូផន
អនុប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ	និងនាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុ

	 លោក	សូផន	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម	និងថា្នាក	់
បរិញ្ញាបត្រាស្រាដ្ឋកិច្ច	ផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	។	មុនព្រាលចូលបម្រាើការងរជាមួយ	
ប្រាសាក់	លោកធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាច្រាើនក្នុងផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងគណន្រាយ្យ	គ្រាប់គ្រាង	
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	និងជាប្រាធាន	ហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗ	
ធនាគារពាណិជ្ជ	ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	និងក្រាុមហ៊ុន	ឯកជន	។	លោកបម្រាើការងរនៅ
ប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជាអនុប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ	និងនាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុ្ថុ	
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧	រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន	។

លោក ស៊ូ វណ្ណថន 
នាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងធនធានមនុស្ស

	 លោក	វណ្ណថន	កំពុងបន្តសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិត	និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ន្រាកធនាគារ	
នៅឆ្នាំ១៩៨៨	។	លោកក៏ជា	TOT	on	Principles	of	MFIs	និងគ្រាប់គ្រាងបំណុលអាក្រាក់	
(Delinquency	Management)	ដ្រាលទទួលសា្គាល់ដោយ	CGAP	&	EDA	Rural	System	
	Pvt	Ltd	។	ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨២	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទង	
នឹងការគ្រាប់	គ្រាងប្រាតិបត្តិការធនាគារ	ការគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្តិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	និងការ	
គ្រាប់គ្រាងធនធានមនុស្ស។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	២០	ឆ្នាំ	ក្នុងតួនាទីជាច្រាើនជាមួយគម្រាងប្រាសាក់	
ធនាគារជាតិន្រា	កម្ពុជា	និងគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្រាងៗ	ដោយចាប់ផ្តើមពីតួនាទីជាមន្រា្ត	ី
ឥណទាន	គណន្រាយ្យករ	ធារើ	Micro	Banker	សវនករផ្ទ្រាក្នុងនិងអ្នកត្រាួតពិនិត្យដល់ទីកន្ល្រាង	
ប្រាធានធនាគារស្រាុក	អ្នកសម្រាបសម្រាួលឥណទានខ្រាត្ត	អនុប្រាធាននាយកដ្ឋានឥណទាន	
ប្រាធានសាខា	ប្រាធានតំបន់	និងប្រាធានភូមិភាគ	។	លោកបានចូលបម្រាើការងរជាថ្មីជា	
មួយប្រាសាក់	ក្នុងតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩	។	លោក	
ត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០	។
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លោក នាង សុខឃីម
នាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម

	 លោក	សុខឃីម	ជាគ្រាូបង្គាលបណ្ដុះបណ្តាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទទួលសា្គាល់ដោយ	
ADBI	និងTLDC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និងពី	UNCDF	។	លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា	
ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និងថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាក្ស្រាត្រាសាស្ដ្រានៅឆ្នាំ១៩៩៧	។

	 លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	
និងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលផ្ស្រាងៗទៀត	។

	 លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រាើការងរក្នុងវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨	ក្នុងតួនាទ	ី
ជាមន្ដ្រាីឥណទាន	ហើយត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាមន្រា្តីសវនករផ្ទ្រាក្នុង	មន្រា្តីសវនករផ្ទ្រាក្នុង	
ជាន់ខ្ពស់	អនុប្រាធាននាយកដ្ឋានប្រាតិបត្ដិការ	អនុប្រាធាននាយកដ្ឋានឥណទាន	
និងជានាយក	នាយកដ្ឋានឥណទាន	រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន	។

	 លោកត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០	។

លោក សាយ សូនី 
នាយកប្រាតិបត្តិ	គ្រាប់គ្រាងផលិតផល

	 លោក	សូនី	ជាគ្រាូបង្គាលបណ្ដុះបណ្តាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទទួលសា្គាល់ដោយ	ADBI	
និង	TLDC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និងពី	UNCDF	។	លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុ
បណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និងបរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងទីផ្សារ	។

	 លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើន	ទាំងក្នុងនិងក្រាប្រាទ្រាស	ទាំងនៅអាសុ	ី
និងអឺរ៉ុប	ទាក់ទងប្រាតិបត្តិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ការអភិវឌ្ឍផលិតផល	ការគ្រាប់គ្រាងអតិថិជន	
និងការគ្រាប់គ្រាង	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ច្រាើនជាង	៨	ឆ្នាំ	ក្នុងការគ្រាប់គ្រាងគម្រាង	ការសម្រាបសម្រាួល	
ទីផ្សារ	ការអភិវឌ្ឍផលិតផល	និងការគ្រាប់គ្រាងវិស័យសង្គមនិងឯកជន	និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។		
លោកបានចូលបម្រាើការងរឱ្យប្រាសាក់នៅដើមឆ្នាំ២០០៥	ក្នុងតួនាទីជាប្រាធានផ្ន្រាកទីផ្សារ	
និងត្រាូវបាន	តម្លើងឋានៈជានាយក	នាយកដ្ឋានទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ២០០៧	។

	 លោកត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រាតិបត្តិ	គ្រាប់គ្រាងផលិតផលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០	។

លោក ម៉េ កាណូ 
នាយក	នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម	និងល្រាខាធិការក្រាុមហ៊ុន

	 លោក	កាណូ	កំពុងសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	និងបានបញ្ចប	់
ការសិក្សាថា្នាក់	បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកភាសាអង់គ្ល្រាស	។

	 លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈ	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទាំង	នៅក្នុងនិងក្រាប្រាទ្រាស	។	លោកមានបទពិសោធន៍ច្រាើនជាង	៥	ឆ្នាំ	
ក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញ	វត្ថុ	។	លោកបានចូលបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	
ក្នុងតួនាទីជាល្រាខាធិការរបស់ក្រាុមហ៊ុន	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម	និងល្រាខាធិការក្រាុមហ៊ុន	។
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លោក ស៊ុំ សុីណាត
នាយក	នាយកដ្ឋានប្រាតិបត្តិការ

	 លោក	សុីណត	ជាគ្រាូបង្គាលបណ្ដុះបណ្តាលផ្ន្រាកមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ដោយបានទទួល	
សា្គាល់	ADBI	និង	TDLC	របស់ធនាគារពិភពលោក	និង	UNCDF	និងបានបញ្ចប់ការសិក្សា	
ថា្នាក់ប្រាកាសនីយបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ	ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម	
និងថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងអាជីវកម្ម	។	

	 លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនិងការអភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈន្រាជំនាញ	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុក	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	៧	ឆ្នាំ	លើវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកបានចូលបម្រាើ	
ការងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២	ជាមន្ដ្រាីឥណទាន	និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រាធាន	
សាខា	ប្រាធានតំបន់	និងជានាយក	នាយកដ្ឋានគាំទ្រាសាខា	នៅដើមឆ្នាំ២០០៧	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋានប្រាតិបត្តិការ	។

លោក ជួប វាសនា
នាយក	នាយកដ្ឋានគ្រាប់គ្រាង	និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលឥណទាន

	 លោក	វាសនា	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	និង	
ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រា	ផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈន្រាជំនាញ	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ទាំងក្នុងនិងក្រាស្រាុក	។	លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	៨	ឆ្នាំ	លើវិស័យ	
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកចូលបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២	ជាមន្រា្តីឥណទាន	
និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជា	ប្រាធានអនុសាខា	ប្រាធានសាខា	និងអ្នកគ្រាប់គ្រាងឥណទាន	។

	 លោកត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយក	នាយកដ្ឋានគ្រាប់គ្រាង	និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល	
ឥណទាន	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។

លោក លី សុភតេ
នាយក	នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

	 លោក	សុភត្រា	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកវិទ្យាសាស្ត្រាព័ត៌មានវិទ្យា	អនុ
បណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាននៅឆ្នាំ២០០២	និង
បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០០១	។

	 ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២	មក	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើន	ទាំងក្នុងនិងក្រា	
ស្រាុក	ទាំងនៅតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុប	ទាក់ទងនឹងបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន/ប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	
ការគ្រាប់គ្រាង	និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកមានបទពិសោធន៍ជិត	១០	ឆ្នាំ	លើការគ្រាប់គ្រា
ងបច្ច្រាកវិទ្យាព័ត៌មាន/	ប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	ការរៀបចំទិន្នន័យ	សរស្រាររបាយការណ៍	
គណន្រាយ្យហិរញ្ញវត្ថុ	និងប្រាតិបត្ដិការមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកបានចូលបម្រាើការងរនៅ	
ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២	ជាមន្ដ្រាីប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាង	និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រាធាន
ផ្ន្រាកប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាងនៅឆ្នាំ២០០៣	និងជានាយក	នាយកដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រានៅ	
ដើមឆ្នាំ២០០៧	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា	។
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២៦



លោក យ៉ាង គឹមសេង 
នាយក	នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

	 លោក	គឹមស្រាង	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	
បរិញ្ញាបត្រា	គណន្រាយ្យ	និងប្រាកាសនីយបត្រាជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រាកធនាគារ	។	ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨		
មក	លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនទាក់ទងនឹងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	១០	ឆ្នាំ	ផ្ន្រាកប្រាព័ន្ធ	Micro	Banker	និងផ្ន្រាកធនាគារ	
និងហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកបានចូលបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨	និងត្រាូវបានតម្លើង	
ឋានៈជាមន្រា្តីជាន់ខ្ពស់	ក្នុងឆ្នាំ២០០១	ជាអនុប្រាធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខ្រាតុល	
ឆ្នាំ២០០៧	និងជានាយក	នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខ្រាម្រាសា	ឆ្នាំ២០០៨	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ។	

លោក អ៊ុក សារឿង
នាយក	នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង

	 លោក	សារឿង	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងពាណិជ្ជកម្ម	និង	
បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកធនាគារ	។

	 ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥	មក	លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើន	ទាំងនៅក្នុង	
និងក្រាស្រាុក	នៅក្នុងទ្វីបអាសុី	អាហ្វ្រិក	និងអឺរ៉ុប	ទាក់ទងនឹងផ្ន្រាកសវនកម្ម	ហិរញ្ញវត្ថុ	
ការគ្រាប់គ្រាង	និងមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	១០	ឆ្នាំ	លើវិស័យមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	។	លោកក៏ធា្លាប់បម្រាើ	
ការងរក្នុងវិស័យធនាគារដ្រារ	។	លោកធា្លាប់បម្រាើការងរនៅធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	សាខា	
ខ្រាត្ដសា្វាយរៀង	ក្នុងមុខតំណ្រាងត្រាួតពិនិត្យ	រួមមាន	ឥណទាននិងការធ្វើផ្រានការ	ចាប់តាំង	
ពីឆ្នាំ១៩៨៣	ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥	។	លោកបានបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់	ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥	
និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយក	នាយកដ្ឋានសវនកម្ម	នៅឆ្នាំ២០០៣	។

	 បច្ចុប្បន្ន	លោកមានតួនាទីជានាយក	នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	។

លោក ផូ និមល
នាយក	នាយកដ្ឋានគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ

	 លោក	និមល	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ	និង	
កំពុងបន្តសិក្សា	ACCA	ផងដ្រារ	។	លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើន	ដូចជា	TOT	
ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	និងការបង្វ្រារមូលនិធិនិងសន្សំ	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាង	១០	ឆ្នាំ	ដោយមានតួនាទីជាច្រាើនជាមួយប្រាសាក់	ដូចជា	
មន្រា្តីឥណទាន	ប្រាឡាករ	គណន្រាយ្យករប្រាចាំសាខា	ធារើ	Micro	Banker	សវនករផ្ទ្រាក្នុង	
មន្រា្តីសវនករជាន់ខ្ពស់	អនុប្រាធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	។	លោកត្រាូវបានតម្លើងឋានៈ	
ជានាយក	នាយកដ្ឋានគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០	។	
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២៧



អ្នកសេី ឈិន កេវសេដ្ឋាវារី
នាយិកា	នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

	 អ្នកស្រាី	វារើ	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុ	បរិញ្ញាបត្រា	
ផ្ន្រាកគណន្រាយ្យ	និងហិរញ្ញវត្ថុ	និងសញ្ញាបត្រាផ្ន្រាគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 អ្នកស្រាីបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជាច្រាើនដូចជាការគ្រាប់គ្រាងទ្រាព្យសកម្ម	
និងទ្រាព្យអកម្ម	TOT	ផ្រានការយុទ្ធសាស្រា្តសម្រាប់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	និងវគ្គបណ្ដុះ	
បណ្តាលផ្ស្រាងៗទៀត	។

	 មុននឹងចូលបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់	អ្នកស្រាីបានបម្រាើការងរនៅក្រាុមហ៊ុនសំណង	់
មួយ	។	អ្នកស្រាីបានចូលបម្រាើការងរនៅប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៥	ក្នុងតួនាទីជាប្រាឡាករ	
និងត្រាូវបានតម្លើងឋានៈ	ជាគណន្រាយ្យករ	និងជាប្រាធានផ្ន្រាកហិរញ្ញកិច្ច	។

	 អ្នកស្រាីត្រាូវបានតម្លើងឋានៈជានាយិកា	នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច	។

លោក ជា ហង
នាយក	នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ

	 លោក	ហាង	បានបញ្ចប់ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគ្រាប់គ្រាង	
អាជីវកម្ម	និង	បរិញ្ញាបត្រាផ្ន្រាកគណន្រាយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រាើនឆ្នាំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ	គណន្រាយ្យ	លទ្ធកម្ម	និងការ	
គ្រាប់គ្រាងរដ្ឋ	បាល	។	លោកធា្លាប់បម្រាើការងរក្នុងតួនាទីជាច្រាើនដូចជាប្រាធានរដ្ឋបាលនិង	
ហិរញ្ញវត្ថុ	ទីប្រាឹក្សារដ្ឋ	បាលនិងលទ្ធកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលរបស់ប្រាសាក	់
ជំនួយការគ្រាប់គ្រាងគម្រាងរបស់ប្រាសាក់	ទីប្រាឹក្សាគ្រាប់គ្រាង	និងជាទីប្រាឹក្សាផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ	
លទ្ធកម្ម	រដ្ឋបាល	និងការគ្រាប់គ្រាងធនធានមនុស្ស	។

	 លោកបានចូលបម្រាើការងរឲ្យប្រាសាក់ជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងតួនាទីជានាយក	
នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។			

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		គណៈគ្រាប់គ្រាង

២៨



	 ការងើបឡើងវិញន្រាវិស័យទ្រាសចរណ៍	វិស័យនាំច្រាញ	
សំលៀកបំពាក់	និងវិស័យកសិកម្ម	បានធ្វើឲ្យកំណើន	
ផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុបបានកើនពីការធា្លាក់ចុះយា៉ាង	
ខា្លាំងដ្រាលបណ្តាលមកពីវិបត្តិស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ
២០០៩	មកដល់	៦,៣%	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។	ឥណទានផ្តល់
ដោយធនាគារដល់វិស័យឯកជនកើនឡើង	ពីចំនួន	៦,៥%	
នៅដំណច់ឆ្នាំ២០០៩	ដល់	២៧%	នៅដំណច់ឆ្នាំ២០១០	
។	របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានរំពឹងថា	
កំណើនផលិតផលក្នុងស្រាុកសរុបរបស់កម្ពុជាមានចំនួន	
៦,៥%	ក្នុងឆ្នាំ២០១១	និង	៦,៨%	ក្នុងឆ្នាំ២០១២	។

	 ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រាតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមក	
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	បានអនុវត្តន៍តាម	
ជំហានជាច្រាើន	ក្នុងការរក្សានិងការពារផលប្រាយោជន	៍
របស់អតិថិជន	និយោជិក	និងភាគទុនិករបស់ខ្លួន	និង	
បម្រាើឲ្យគោលដៅកាន់ត្រាធំន្រាការអភិវឌ្ឍប្រាកបដោយ	
ចិរភាព	។	ទំនួលខុសត្រាូវផ្ន្រាកសង្គមត្រាូវបានដក់បញ្ចូល	
ក្នុងគ្រាប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញ	
វត្ថុ	ប្រាសាក់	។	ប្រាសាក់ធ្វើប្រាតិបត្តិការក្នុងចរិតលក្ខណៈ
រកប្រាក់ចំណ្រាញជាមួយនិងការទទួលខុសត្រាូវផ្ន្រាកសង្គម	
សំដៅកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា	និងចូលរួមចំណ្រាកអភិវឌ្ឍន៍
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា	។

	 ប្រាសាក់	ផ្ដល់ស្រាវាកម្មយា៉ាងទូលំទូលយទូទាំង	
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា	ដល់អតិថិជនខា្នាតតូច	និងសហគ្រាស	
ខា្នាតតូចនិងមធ្យម	។	បា្រសាក់ជាគ្រាឹះសា្ថានឈានមុខគ្រា	
ផ្ន្រាកសំពៀតឥណទាននិងបណ្តាញការិយាល័យក្នុង	
ចំណមគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា	។	
គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់មានសំពៀត	
ឥណទានសរុបចំនួន	១០៤,៩លនដុល្លារអាម្រារិក	និង	
មានការិយាល័យចំនួន	១៤២	ក្នុងន្រាះការិយាល័យ	
សាខាមានចំនួន	១៨	ការិយាល័យអនុសាខាមានចំនួន	
៧៤	និងប៉ុស្តិ៍ស្រាវាកម្មមានចំនួន	៥០	។

	 ក្នុងឆ្នាំ	២០១០	ប្រាសាក់មានប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសរុប
ចំនួន	៣,៤	លនដុល្លារអាម្រារិក	កើនឡើង	២៦,៧%		
ធៀបនឹងប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ២០០៩	ដ្រាលន្រាះ	
សបញ្ជាក់ពីប្រាសិទ្ធភាពកាន់ត្រាខ្ពស់ន្រាប្រាតិបត្តិការរបស់	
ប្រាសាក់	។	ទ្រាព្យសកម្មសរុបមានចំនួន	១១២	លន	
ដុល្លារអាម្រារិក	កើនឡើងចំនួន	៥៨,៣%	។

	 ប្រាសាក់	ត្រាងត្រាយកចិត្តទុកដក់លើការអភិវឌ្ឍធន	
ធានមនុស្ស	ដ្រាលត្រាូវបានចាត់ទុកថាជាសមាសធាត	ុ
យា៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគ្រាឹះសា្ថាន	។	ធនធាន	
មនុស្សក៏ត្រាូវបានចាត់ទុកថាជាឧត្ដមភាពក្នុងការប្រាកួត	
ប្រាជ្រាងនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រាីកផលិតផល	។	
ក្នុងឆ្នាំ២០១០	បា្រសាក់បានអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធីបណ្ដុះ	
បណ្តាលដ្រាលបានរៀបចំយា៉ាងល្អ	។	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	
មន្រា្តីបុគ្គលិកចំនួន	១.៩៩៥	នាក់	បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ	
បណ្តាលចំនួន	៤៩.៥២៣	ម៉ាង	ដោយគិតជាមធ្យម		
បុគ្គលិកមា្នាក់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលផ្លូវការចំនួន	
២៥	ម៉ាង	។	ន្រាះជាមទនភាពរបស់បា្រសាក់ដ្រាល	
បុគ្គលិករបស់យើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្តាលព្រាញ	
ល្រាញលើជំនាញវិជា្ជាជីវៈ	ព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រាព័ន្ធថ្មី	ការ	
រំលឹកឡើងវិញលើគោលការណ៍និងការទំនាក់ទំនង	។

	 នៅចុងឆ្នាំ២០១០	បា្រសាក់បានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណ	
ប្រាកបអាជីវកម្មមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធា	
រណជន	ពីធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	ដ្រាលផ្ដល់លទ្ធភាព	
ឲ្យប្រាសាក់ផ្ដល់ស្រាវាប្រាក់សន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើដល	់
អតិថិជនរបស់ខ្លួន	និងសាធារណជន	។	គ្រាប់សាខា	
ទាំងអស់របស់ប្រាសាក់បានទទួលអាជា្ញាបណ្ណប្រាកប	
អាជីវ	កម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជននៅចុងត្រា	ី
មាស	ទីមួយក្នុងឆ្នាំ២០១១	។	ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	
បានអនុញ្ញាតិឲ្យប្រាសាក់ផ្ដល់ស្រាវាធានារា៉ាប់រងខា្នាតតូច	
ក្នុង	ឆ្នាំ២០១០	ហើយក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន
ផ្ដល់អាជា្ញាបណ្ណប្រាកបអាជីវកម្មធានារា៉ាប់រងខា្នាតតូចនៅ
ដើមឆ្នាំ២០១១	ដ្រាលធ្វើឲ្យប្រាសាក់មានឱកាសគ្រាប់គ្រាង	
ប្រាសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ	និងបំព្រាញតម្រាូវការអតិថិជនរបស់	
ខ្លួនកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	។

	 ប្រាសាក់ជឿជាក់យា៉ាងមុតមាំថា	ឆ្នាំ២០១១	នឹងជាឆ្នាំ
ដ៏ល្អសម្រាប់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	។	តាមរយៈ	
ការទទួលយកនិងការអនុវត្តបច្ច្រាកវិជា្ជាទំនើបបំផុត	ជាមួយ	
វត្តមានថា្នាក់ដឹកនាំប្រាកបដោយជំនាញនិងការប្ដ្រាជា្ញាខ្ពស់		
បា្រសាក់នឹង	អាចរក្សាកំណើនប្រាកបដោយចិរភាព	
ជាមួយនឹងគុណភាពទ្រាព្យសកម្មកាន់ត្រាប្រាសើរ	ដ្រាលនឹង
ធ្វើអតិបរមាកម្មលើតម្ល្រាសម្រាប់ភាគទុនិកទាំងអស់របស់
ប្រាសាក់	។

ចំណាប់អារម្មណ៍បេធាន
កេុមបេឹក្សាភិបាល

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

២៩



	 ប្រាសាក់ត្រាងត្រាខិតខំប្រាឹងប្រាងបំព្រាញតម្រាូវការ		
ផ្ន្រាកធនាគារដល់អតិថិជនឲ្យបានកាន់ត្រាទូលយ	
និងពង្រាឹងប្រាសកកម្មរបស់ខ្លួន	លើការជម្រាុញលទ្ធភាព	
ប្រាកបដោយនិរន្តរភាព	ក្នុងការទទួលបានស្រាវាហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រាសខា្នាតតូច	។

	 ខ្ញុំសូមថ្ល្រាងអំណរគុណដល់សហការើទាំងអស់នៅក្នុង
ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	ចំពោះការណ្រានាំ	ការគាំទ្រា	និង	ភាព
ជាអ្នកដឹកនាំយា៉ាងមុឺងមា៉ាត់របស់ពួកគ្រា	។

	 សូមថ្ល្រាងការដឹងគុណអស់ពីដួងចិត្តចំពោះថា្នាក់ដឹកនាំ
និងមន្រា្តីបុគ្គលិករបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់		
ដ្រាលបានខិតខំប្រាឹងប្រាងបំព្រាញការងរនិងការប្ដ្រាជា្ញា	

ចិត្តយា៉ាងមុតមាំដើម្បីសម្រាចគោលដៅ	និងយុទ្ធសាស្ដ្រា	
របស់យើង	។

	 ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រាងអំណរគុណចំពោះអាជា្ញាធរនិយ័តករ	
ទាំងអស់	ដូចជាធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	ចំពោះរាល់ការ	
គាំទ្រានិងការណ្រានាំ	និងចំពោះអតិថិជនរបស់បា្រសាក់ផង
ដ្រារចំពោះការបន្តការជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់យើង
ក្នុងការបំព្រាញស្រាចក្តីត្រាូវការរបស់ពួកគ្រា	។

	 ជាបញ្ចប់	ខ្ញុំសូមថ្ល្រាងអំណរគុណជាថ្មីម្តងទៀត	
ចំពោះការជឿជាក់លើពួកយើង	។	ជាមួយនឹងការគាំទ្រា	
និងជំនឿចិត្ត	ខ្ញុំជឿជាក់ថា	ប្រាសាក់នឹងបន្តបង្កើនការជឿ
ជាក់របស់អ្នកដ្រាលមានផលប្រាយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស	់
មកលើប្រាសាក់	។

ជំនួសឲ្យបេធានកេុមបេឹក្សាភិបាល

អ៊ុំ សមអឿន

សមាជិកកេុមបេឹក្សាភិបាល

២៨ មីនា ២០១១

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ចំណប់អារម្មណ៍ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៣០



	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក	់
មានប្រាក់	ចំណ្រាញសុទ្ធចំនួន	៣,៤	លនដុល្លារអាម្រារិក	
កើនឡើងចំនួន	២៦,៧%	។	ទ្រាព្យសកម្មសរុបមាន	ចំនួន	
១១២	លនដុល្លារអាម្រារិក	កើនឡើងចំនួន	
៥៨,៣%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	។	សំពៀតឥណទានកើន	
ឡើងចំនួន	៦៣,៨%	ពីចំនួន	៦៤	លនដុល្លារអាម្រារិក	
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩	ដល់	១០៤,៩	លនដុល្លារអាម្រារិក	
នៅចុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	។	គុណភាពសំពៀតឥណទាន	
មានភាពកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	ដោយសំពៀតឥណទាន	
មានហានិភ័យបានធា្លាក់ចុះពី	១,៦៦%	នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩	
មកនៅត្រាឹម	១,០២%	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។	ចំនួនអ្នកខ្ច	ី
សកម្មបានកើនឡើងចំនួន	២៨,៣%	ពីចំនួន	៨៧.៩៤៥	
នាក់	នៅចុងឆ្នាំ២០០៩	ដល់ចំនួន	១១២.៨៧២	នាក់	
ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។	ឥណទានក្រាុមបានកើនឡើងដល់	២,៣	
លនដុល្លារអាម្រារិក	កើនឡើង	៤១%	ធៀបនឹង	
ឆ្នាំមុន	។	លើសពីន្រាះ	ឥណទានឯកត្តជនក៏បានកើន	
ឡើងចំនួន	៦៤%	ពី	៦២,៥	លនដុល្លារអាម្រារិក	
រហូតដល់ចំនួន	១០២,៦	លនដុល្លារអាម្រារិកនៅក្នុង	
ឆ្នាំ២០១០	។

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាតិបត្តិការផ្ន្រាកហិរញ្ញ	
វត្ថុរបស់ប្រាសាក់	មានលក្ខណៈគួរជាទីព្រាញចិត្ត	។		
ប្រាសាក់បានក្រាលម្អប្រាសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពរបស	់
ខ្លួនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់	ដោយបានធ្វើឲ្យអនុបាតថ្ល្រា	
ដើមប្រាតិបត្តិការធា្លាក់ចុះពី	១៣,៤%នៅក្នុងខ្រាធ្នូ	
ឆ្នាំ២០០៩	មកនៅត្រាឹម១០,៩%	ក្នុងខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	។	
ទោះយា៉ាងណ	ចំណូលពីទ្រាព្យសកម្មមានការធា្លាក់ចុះ
បន្តិច	គឺពី	៤,១%	នៅចុងឆ្នាំ២០០៩	មកត្រាឹម	៣,៧%	
នៅចុងឆ្នាំ២០១០	។

	 ប្រាសាក់	ក៏ជាគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងមួយនៅ	
កម្ពុជាលើចំនួនបុគ្គលិក	បណ្តាញការិយាល័យ	និង	
តំបន់ប្រាតិបត្តិការ	។	ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន	
១.៤៤០	នាក់	បម្រាើការនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន	
១៤២	។	ប្រាសាក់កំពុងបម្រាើស្រាវាកម្មក្នុងភូមិចំនួន	
៩.៣៩៦	ឃុំ	ចំនួន	១.៣៩៨	ស្រាុកចំនួន	១៦៤	និងខ្រាត្ត/
ក្រាុងចំនួន២៤។	

	 ឆ្នាំ២០១០	ក៏ជាព្រាឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដ្រារដ្រាល	
ប្រាសាក់បានឈប់ប្រាើកម្មវិធី	Microbanker	System	
ក្នុងខ្រាវិច្ឆិកា	ឆ្នាំ២០១០	ហើយជំនួសដោយកម្មវិធី	Oracle	
Flexcube	Universal	Banking	ប្រាកប	
ដោយជោគជ័យ	ដោយគា្មោនបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទ្រា	។	
គិតត្រាឹមដំណច់ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	ការិយាល័យចំនួន	៧៩	
ត្រាូវបានភា្ជាប់ប្រាព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មីន្រាះតាម		online	។	
	ប្រាសាក់	កំពុងព្យាយាមដឹកនាំផលិតភាពនិងក្រាច្ន្រា	
ឲ្យឈានមុខគ្រាន្រាការប្រាកួតប្រាជ្រាង	។	ប្រាសាក់នៅត្រា	
ត្រាូវកំណត់លំហូរ	រចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការផងដ្រារ	។

	 ខ្ញុំសូមថ្ល្រាងអំណរគុណចំពោះលោក	Mike	Temple		
ដ្រាលធា្លាប់បម្រាើការងរជាមួយបា្រសាក់	ក្នុងតួនាទីជា	
ប្រាធានក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	ដ្រាលលោកបានសុំលឈប់	
ពីតួនាទីន្រាះនៅក្នុងខ្រាមករា	ឆ្នាំ២០១១	និងចំពោះ		
គ្រាប់សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលទាំងអស់ដ្រាលបាន	
ណ្រានាំ	គាំទ្រា	និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រា	។	ខ្ញុំក	៏
សូមសំដ្រាងនូវការកោតសរសើរផងដ្រារចំពោះថា្នាក់ដឹកនា	ំ
និងបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ទាំងអស់	ដ្រាលបានប្ដ្រាជា្ញាចិត្ត		
សោ្មោះត្រាង់	និងខិតខំប្រាឹងប្រាងបំព្រាញការងររបស់ខ្លួន	
និងចំពោះអ្នកដ្រាលមានផលប្រាយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់		
ជាពិស្រាសអតិថិជនរបស់យើង	និងធនាគារជាតិន្រា	
កម្ពុជា	។

	 យើងជឿជាក់ថា	ប្រាសាក់នឹងសម្រាចបានគោលដៅ	
ឆ្នាំ២០១១	ហើយនឹងបន្តផ្ដល់ការប្ដ្រាជា្ញាចិត្តរបស់យើង	
ចំពោះអ្នកដ្រាលមានផលប្រាយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សុីម សេនាជាត ិ
បេធាននាយកបេតិបត្តិ

ចំណាប់អារម្មណ៍
បេធាននាយកបេតិបត្តិ

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ចំណប់អារម្មណ៍អគ្គនាយក

៣១



បរិយាយ 2006 2007 2008 2009 2010

ផលិតភាពនិងប្រាសិទ្ធភាព

អត្រាប្តូរប្រាក ់ 4>056 4>003 4>081 4>169 4>053

រូបិយប័ណ្ណ USD USD USD USD USD

សំពៀតឥណទានសុទ្ធ 21>668>864 32>988>091 57>950>559 62>730>902 102>474>768

ចំនួនមន្រា្តីឥណទាន 327 370 535 544 667

ឥណទានធៀប	
					មន្រា្តីឥណទានមា្នាក់

66>266 89>157 108>319 115>314 153>635

អតិថិជនសកម្ម 94>264 94>555 100>116 87>945 112>872

អតិថិជនសកម្មធៀប	
							នឹងមន្រា្តីឥណទានមា្នាក់

288 256 187 162 169

ឥណទានមានហានិភ័យ 0/24% 0/22% 0/23% 1/66% 1/02% 

ផលិតភាពនិងបេសិទ្ធិភាព

	 ក្នុងរយៈព្រាល	៥	ឆ្នាំ	កន្លងមក	និនា្នាការន្រាសំពៀត
ឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រាីឥណទានមា្នាក់មានអត្រាកំណើ
នប្រាចាំឆ្នាំចំនួន	៥១%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៦	ចំនួន	៣៥%	
ក្នុងឆ្នាំ២០០៧	ចំនួន	២១%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៨	ចំនួន	៦%		
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	និងចំនួន	៣៣%	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ខណៈ	
ដ្រាលអនុបាតចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្ត្រាី	
ឥណទានមា្នាក់បានធា្លាក់ចុះជាលំដប់ក្នុងរយៈព្រាល	៤	ឆ្នា	ំ
ចុងក្រាយន្រាះ	ពីចំនួន	២៨៨	នាក់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៦	
មកចំនួន	១៦២នាក់	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	ហើយនៅឆ្នាំ២០១០	
បានកើនឡើងបន្តិចវិញគឺមានចំនួន	១៦៩	នាក់	។

	 ប្រាសាក់	មានបទពិសោធន៍យា៉ាងជោគជ័យក្នុង
ការក្រាលម្អសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការរបស់ខ្លួន	ដោយថ្រា
រក្សាបាននូវសំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ	៣០	ថ្ង្រា	
នៅកម្រាិតទាបជាង	១%	(ឆ្នាំ២០០៦	មានចំនួន	០,២៤%	
ឆ្នាំ២០០៧	មានចំនួន	០,២២%	និងឆ្នាំ២០០៨	មានចំនួន		
០,២៣%)	។	ឥទ្ធិពលន្រាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យសំពៀត	
ឥណទានមានហានិភ័យ	៣០ថ្ង្រាកើនឡើងដល់ចំនួន	
១,៦៦%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	និងចំនួន	១,០២%	ក្នុងឆ្នាំ	
២០១០	រៀងគា្នា	។	ទោះជាយា៉ាង	អត្រាន្រាះនៅត្រាជាអត្រា
ទាបមួយនៅក្នុងចំណមគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលមាន
ទំហំប្រាហាក់ប្រាហ្រាលគា្នានៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា	។
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លទ្ធភាពស្វេងរកបេក់ចំណេញ

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាននបន្តធា្លាក់ចុះជាបន្តបនា្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦	
រហូតដល់ឆ្នាំ	២០១០	ដោយធា្លាក់ចុះពី	៣២,១%	ទៅ	៣១,៨%	ទៅ	៣០,០%	ទៅ	
២៦,៨%	និងដល់	២៤,៤%	រៀងគា្នា	។

បរិយាយ 2006 2007 2008 2009 2010

លទ្ធភាពស្វ្រាងរកប្រាកច់ណំ្រាញ

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន 32/1% 31/8% 30/0% 26/8% 24/4% 

អនុបាតចំណយហិរញ្ញវត្ថុ 3/5% 4/4% 5/5% 6/9% 6/1% 

អនុបាតចំណយប្រាតិបត្តិការ 18/7% 15/8% 14/8% 12/5% 11/0% 

អនុបាតចំណយរដ្ឋបាល 6/3% 5/5% 5/5% 3/7% 3/8% 

ចំណូលពីទ្រាព្យសកម្ម	(ROA) 3/4% 6/0% 5/8% 4/1% 3/7% 
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ហិរញ្ញវត្ថុបានយា៉ាងល្អប្រាសើរ	ដ្រាលបានចាប់ផ្ដើមពី	១៨,៧%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៦	
មកនៅត្រាឹម	១១,០%		ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។
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បនា្ទាប់ពីឆ្នាំមុន	ដ្រាលបានធា្លាក់ចុះពី	៦,៩%	ក្នុងឆ្នាំ២០០៩	មកត្រាឹម	៦,១%	ដ្រាល
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ចំណូលពីទ្រាព្យសកម្មបានធា្លាក់ចុះពី	៤,១%	ឆ្នាំ២០០៩	មកនៅត្រាឹម	៣,៧%	ក្នុងឆ្នាំ	
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ចំណយរដ្ឋបាលបានកើនឡើងបន្តិចពី	៣,៧%	ក្នុងឆ្នាំ	២០០៩	ដល់	
៣,៨%	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រាប

៣៣



សំពៀតឥណទាននិងគុណភាព 
(២០០៦-២០១០)

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់មានសំពៀត	
ឥណទានសរុបចំនួន	៤២៥.៣៧៤	លនរៀល	កើនឡើង	
៥៩,២១%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	។	អនុបាតសំពៀតឥណ
ទានមានហានិភ័យមានចំនួន	១,០២%	ថយចុះ	០,៦៤%	
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	។

ការបញ្ចេញឥណទាន  
(២០០៦-២០១០)

	 នៅឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានបញ្ច្រាញឥណទានសរុប	
ចំនួន	៤៥៥.៦៧៦	លនរៀល	កើនឡើង	៣១,៥៨%	
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	។

សំពៀតឥណទាន

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់មានសំពៀត	
ឥណទានសរុបចំនួន	៤២៥.៣៧៤	លនរៀល	
កើនឡើង	៥៩,២១%	ធៀបនឹងឆ្នាំមុន	។	ឥណទា
នត្រាូវបានប្រាងច្រាកជាឥណទានក្រាុមនិងឥណទាន
ឯកត្តជន	ហើយផ្ដល់ជាប្រាក់រៀល	ដុល្លារអាម្រារិក	
និងប្រាក់បាតថ្រា	។	ឥណទានក្រាុមមានចំនួន	២,២០%	
និងឥណទានឯកត្តជនមានចំនួន	៩៧,៨០%	
ន្រាសមតុល្យសំពៀតឥណទានសរុប	។

តំបន់បេតិបត្តិការនិងបណា្ដាញសាខា

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានធ្វើប្រាតិបត្តិការនៅក្នុងខ្រាត្តចំនួន	២៤	ស្រាុកចំនួន	១៦៤	ឃុំចំនួន	១.៣៩៨	និងភូមិចំនួន	
៩.៣៩៦	កើនឡើងខ្រាត្តចំនួន	៣	ស្រាុកចំនួន	៣៣	ឃុំចំនួន	១៤២	និងភូមិចំនួន	១.២៩៨	រៀងគា្នា	។

	 ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	សមតុល្យសំពៀតឥណទានក្រាុម
កើនឡើងចំនួន	៣៧,៥៤%	ស្មើនឹង	២.៥៥៩	លនរៀល	
ហើយឥណទានឯកត្តជនបានកើនឡើងចំនួន	៥៩,៧៧%	
ស្មើនឹង	១៥៥.៦៣២	លនរៀល	។	សំពៀតឥណទានជា
ប្រាក់រៀលបានកើនឡើងចំនួន	៨,៨៦%	ស្មើនឹង	៩.៥២៨	
	លនរៀល	ហើយឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិកបាន	
កើនឡើងចំនួន	៩២,៨៨%	ស្មើនឹង	១៤៨.២៥៤	
លនរៀល	ចំណ្រាកឯឥណទានជាប្រាក់បាតថ្រាបានកើន
ឡើងចំនួន	៤០៩	លនរៀល	។

សចូនាករណស៍ខំាន ់ៗ 2006 2007 2008 2009 2010

ផលិតភាព		និង	ប្រាសិទ្ធិភាព

ចំនួនខ្រាត្ត 12 14 17 21 24

ចនំនួស្រាកុ 89 100 126 131 164

ចំនួនឃុំ 826 941 1>180 1>256 1>398

ចំនួនភូមិ 5>363 6>210 7>475 8>098 9>396
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សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ 2006 2007 2008 2009 2010 បម្រាបម្រាលួ	
ជាទឹកបា្រក់

បម្រាបម្រាលួជា	
ភាគរយ(%)

សំពៀតឥណទានសរុប 22>045>364/89 33>548>588/56 58>905>660/38 64>088>029 104>952>771 40>864>843/71 59/21%

សំពៀត	
				ឥណទានក្រាុម

2>421>597/63 1>371>721/21 1>780>691/01 1>635>038 2>312>644 678>176/96 37/54%

សំពៀតឥណទាន	
				ឯកត្តជន	

19>623>767/26 32>176>867/35 57>125>214/41 62>452>991 102>640>127 40>186>666/75 59/77%

សំពៀតឥណទាន	
				ជាប្រាក់រៀល

11>705>374/75 17>163>377/47 25>875>520/71 25>802>205 28>891>379 3>089>327/62 8/86%

សំពៀតឥណទានជាប្រាក 	់
				ដុល្លារអាម្រារិក	(០០០)

41>939/00 65>590/00 134>797/00 38>285>824 75>960>533 148>254/00 92/88%

សំពៀតឥណទានជាបា្រក់បាតថ្រា	(០០០) 0/00 100>859 100>859/00

អតិថិជនផលិតផលកម្ចី

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ចំនួនអ្នកខ្ចីសកម្មសរុប	
មានចំនួន	១១២.៨៧៣	នាក់	កើនឡើងចំនួន	២៨,៣៤%	
ធៀបនឹងឆ្នាំមុន	។	បើនិយាយពីប្រាភ្រាទផលិតផល		

ការផ្តល់ឥណទាន

	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន	
៤៥៥.៦៧៦	លនរៀល	កើនឡើង	៣១,៥៨%	ធៀបនឹង	

អ្នកខ្ចីឥណទានក្រាុមបានកើនឡើងចំនួន	៥១,១០%	និង	
អ្នកខ្ចីឥណទានឯកត្តជនបានកើនឡើងចំនួន	២៥,៥៤%	។	
បើនិយាយពីយ្រានឌ័រ	អ្នកខ្ចីជាស្ត្រាីបានកើនឡើងចំនួន	
៤៥,៥៤%	ខណៈដ្រាលអ្នកខ្ចីជាបុរសបានកើនឡើងចំនួន	
៩,២១%	ធៀបនឹងឆ្នាំមុន	។

ឆ្នាំមុន	។	ឥណទានដ្រាលបានបញ្ច្រាញក្នុងឆ្នាំ២០១០	មាន	
ចំនួន	១១៤.៨៣៤	កើនឡើង	២៩,៤១%	ធៀបនឹងឆ្នា	ំ
មុន	។	ទំហំឥណទានជាមធ្យមដ្រាលបានផ្តល់មានចំនួន	
៣,៩៧	លនរៀល	។

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ 2006 2007 2008 2009 2010 បម្រាបម្រាលួ	
ជាទឹកបា្រក់

បម្រាបម្រាលួជា	
ភាគរយ(%)

ចំនួនអ្នកខ្ចីសរុប 94>264 94>555 100>116 87>945 112>872 24>927 28/34%

អ្នកខ្ចីឥណទានក្រាុម 40>775 27>237 19>179 9>634 14>557 4>923 51/10%

អ្នកខ្ចីឥណទានឯកត្តជន 53>489 67>318 80>937 78>311 98>315 20>004 25/54%

ស្រា្តី 53>789 43>555 46>053 46>311 67>402 21>091 45/54%

បុរស 40>475 51>000 54>064 41>634 45>470 3>836 9/21%

សូចនាករណ	៍
			សំខាន់ៗ

2006 2007 2008 2009 2010 បម្រាបម្រាលួ	
ជាទឹកបា្រក់

បម្រាបម្រាលួជា	
ភាគរយ(%)

សំពៀត	
			ឥណទានសរុប

21>832>840/24 50>112>915/31 80>290>370/01 83>068>601/58 112>429>311/62 29>360>710/04 31/58%

ចំនួនឥណទាន	
		សរុប

19>507>889/55 22>235>823/13 23>457>975/99 21>284>480/69 28>333>086/60 7>048>605/91 29/41%

ឥណទានមធ្យម	
			ដ្រាលបានផ្តល់

276/13 562/08 838/03 935/48 979/52 44/05 1/67%

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		លទ្ធផលប្រាតិបត្តិការសង្ខ្រាប

៣៥



គុណភាពសំពៀតឥណទាន 
(ចំនួនគិតជាដុល្លារអាមេរិក)

	 នៅដំណច់ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់មានអនុបាត	
ឥណទានមិនដំណើរការ	១.០២%	និងអនុបាតឥណទាន	
សងត្រាឡប់ចំនួន	៩៦.៤៨%	។	គុណភាពល្អន្រាសំពៀត	
ឥណទានគឺបានមកពីការតាមដនឥណទានយា៉ាងល្អព	ី
មន្ត្រាីបុគ្គលិកគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់	និងមានមន្រា្តីបុគ្គលិកដ្រាល	
បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តាលយា៉ាងល្អ	ជាពិស្រាស	
ភា្នាក់ងរឥណទាន	មានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធ	ី

ឥណទានល្អ	និងគោលនយោបាយគិតគូរឥណទានច្បាស់
លស់	។	ការលើកទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកដោយការផ្តល់ជា
អត្ថប្រាយោជន៍ដ្រាលភា្ជាប់ទៅនឹងគុណភាពឥណទានគឺជា	
ឧបករណ៍មួយសម្រាប់រក្សាគុណភាពឥណទានឲ្យបានល្អ
ដ្រារ	។	ក្រាពីន្រាះ	ប្រាព័ន្ធ	Flexcube	បច្ចុប្បន្នអាចផ្តល់នូវ	
ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ត្រាីបុគ្គលិកក្នុង	
ការត្រាួតពិនិត្យ	និងតាមដន	ព្រាមទាំងវិភាគនូវសំពៀត	
ឥណទានបានយា៉ាងល្អប្រាសើរ	។

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ 2006 2007 2008 2009 2010 បម្រាបម្រាលួ	
ជាទឹកបា្រក់

បម្រាបម្រាលួជា	
ភាគរយ(%)

ឥណទានហួសកាល	
						កំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា)

52>268/24 73>944/54 133>055/62 1>064>197 1>067>394 3>073/51 -2/50%

ប្រាក់ដើមហួសកាល		
						កំណត់សង

52>761/34 73>444/92 101>200/69 720>556/49 982>482?11 261>925/62 32/57%

អនុបាតហួសកាល	
						កំណត់សង	(៣០	ថ្ង្រា)

0/24% 0/22% 0/23% 1/66% 1/02% -0/64% -38/73%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង	
						(៣០	ថ្ង្រា)	-	ឥណទានក្រាុម

0/57% 0/90% 0/01% 3/54% 1/77% -1/77% -49/91%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង		
						(៣០	ថ្ង្រា)	-	ឥណទានឯកត្តជន

0/20% 0/19% 0/23% 1/66% 1/00% -0/66% -39/76%

អនុបាតសងត្រាលប់វិញ 99/00% 99/30% 99/30% 97/45% 96/48% -0/97% -0/99%

៣៦



២.	 បុគ្គលិកលល្រាងពីតំណ្រាងតាមប្រាភ្រាទ

ប្រាភ្រាទ 2008 2009 2010

ចនំនួ % ចនំនួ % ចនំនួ %

សុំលល្រាងពីតំណ្រាង 96 86/49% 61 68/54% 80 67/80%

លប់ចោលការងរ 3 2/70% 0 0/00% 1 0/85%

បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងរ 0 0/00% 6 6/74% 9 7/63%

ចូលនិវត្ត 3 2/70% 3 3/37% 0 0/00%

បណ្ដ្រាញចោល 5 4/50% 18 20/22% 25 21/19%

មរណៈភាព 4 3/60% 1 1/12% 2 1/69%

បញ្ឈប់ការងរ 0 0/00% 0 0/00% 1 0/85%

សរុប 111 100/00% 89 100/00% 118 100/00%

មន្តេីបុគ្គលិក

១.	អត្រាបុគ្គលិកលឈប់ប្រាចាំឆ្នាំ

2008 2009 2010 ចំណំ

បុគ្គលិក	
សរុប

បុគ្គលិក	
លឈប់ % បុគ្គលិក	

សរុប
បុគ្គលិក	
លឈប់ % បុគ្គលិក	

សរុប
បុគ្គលិក	
លឈប់ %

1>024 111 10/84% 1>246 89 7/14% 1>440 118 8/19% បូករួមទាំង
	បុគ្គលិកជំនួយ

៣.	ការជ្រាើសរើសបុគ្គលិក
2008 2009 2010

បុគ្គលិក	
សរុប

បុគ្គលិក	
បានជ្រាើសរើស % បុគ្គលិក	

សរុប
បុគ្គលិក	

បានជ្រាើសរើស % បុគ្គលិក	
សរុប

បុគ្គលិក	
បានជ្រាើសរើស %

1>024 413 40/33% 1>246 311 24/96% 1>440 312  21/66

	 គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	អត្រាបុគ្គលិក	
លឈប់មានចំនួន	៨,១៩%	(១១៨	នាក់)	ក្នុងចំណម	
បុគ្គលិកសរុបចំនួន	១.១៤០	នាក់	កើនឡើង	១,០៥%	
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩	ដ្រាលមានចំនួន	៧,១៤%	(៨៩	
នាក់)	។	ទោះយា៉ាងណអនុបាតន្រាះថយចុះចំនួន	
២,៦៥%	ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨	ដ្រាលមានចំនួន	១០,៨៤%	
(១១១	នាក់)	ក្នុងចំណមបុគ្គលិកសរុប	១.០២៤	នាក់	។	
គួរកត់សមា្គាល់ថាមូលហ្រាតុចម្បងន្រាការលឈប	់
របស់បុគ្គលិកគឺបណ្តាលមកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន	និងបុគ្គលិក	
មួយចំនួនលឈប់ដោយពុំផ្តល់មូលហ្រាតុពិតប្រាកដ	
ដ្រាលអាចបណ្តាលមូលពីសា្ថានភាពគ្រាួសារ	អាជីវកម្ម	

និងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ	និងមួយចំណ្រាកធំទៀត	បណ្តាល	
មកពីមានឱកាសការងរថ្មី	។	ដោយទទួលបានបទ	
ពិសោធន៍និងឱកាសគ្រាប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងរ	
បុគ្គលិកមួយចំនួនបានទទួលការងរនៅ	ក្រាុមហ៊ុនផ្ស្រាងៗ	
ក្នុងមុខតំណ្រាងខ្ពស់ជាងនៅប្រាសាក់។	ទោះជាប្រាសាក	់
ផ្តល់ឱកាសច្រាើនដល់បុគ្គលិកក្នុងការតំឡើងឋានៈ	ក	៏
តំណ្រាងនៅមានកំណត់ដ្រារ	។	ភាគ	ច្រាើនន្រាបុគ្គលិកដ្រាល
លឈប់គឺភា្នាក់ងរឥណទាននៅតាមការិយាល័យសាខា	
សន្តិសុខ	និងបុគ្គលិកអនាម័យ	។	យើងអាចសន្និដ្ឋានថា	
អត្រាលឈប់មានភាពប្រាសើរឡើង	ដោយសារអត្រាន្រាះ
មានចំនួនតិចជាងឆ្នាំ២០០៨	។

បុគ្គលិក និង 
ការកសាងសមត្ថភាព

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		បុគ្គលិក	និងការកសាងសមត្ថភាព

៣៧



ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

១.	ការបណ្ដុះបណ្តាលបុគ្គលិក	និងការអភិវឌ្ឍ

	 ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន	១.៤៤០	នាក	់
បម្រាើការងរនៅតាមទីសា្នាក់ការនិងការិយាល័យទាំងអស	់
ដើម្បីសម្រាចបានគោលដៅក្នុងការផ្តល់នូវស្រាវាកម្ម	
ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រាប់ខ្រាត្ត-ក្រាុងទាំងអស់ន្រាព្រាះរាជាណចក្រា	
កម្ពុជា។	ការបណ្ដុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព	
របស់បុគ្គលិកគឺជាក្បាលមា៉ាសុីនមួយជួយជម្រាុញឲ្យកាន	់
ត្រាប្រាសើរឡើងនូវការអនុវត្តការងររបស់បុគ្គលិក	ក្រាុម	
ការងរ	សាខា	និងគ្រាឹះសា្ថានទាំងមូល	។	ដើម្បីបំពាក	់
នូវចំណ្រាះដឹងជំនាញ	និងអាកប្បកិរិយាដ្រាលសមស្រាប	
ទៅនឹងគោលនយោបាយ	គោលគំនិត	និងយុទ្ធសាស្រា្ត	
អាជីវកម្ម	ប្រាសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលបុគ្គលិក	
និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រាើនទាំងខាងក្នុងគ្រាឹះសា្ថាន	
ក្នុងប្រាទ្រាស	និងក្រាប្រាទ្រាស	។	ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍
សមត្ថភាពបុគ្គលិក	ត្រាូវបានចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគ	
រយៈព្រាលវ្រាងមួយសម្រាប់គាំទ្រានិងពង្រាីកទ្រាព្យកោសល្យ
ការងររបស់ប្រាសាក់ទាំងមូល	។

ជាលទ្ធផល	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បាន	៖	

	 រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីចំនួន	៨	
វគ្គ	ដោយមានសិកា្ខាកាមចូលរួមចំនួន	៣១២	
នាក់	រួមទាំងបុគ្គលិកដ្រាលទើបជ្រាើសរើសថ្មី	
និងបុគ្គលិកដ្រាលទើបនឹងតម្លើងឋានៈ	ព្រាមទាំង	
បានរៀបចំវគ្គរំលឹកនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលជំនាញ	
ដោយប្រាើប្រាស់	ធនធានផ្ទាល់របស់ប្រាសាក់	។

	 បញ្ជូនមន្រា្តីបុគ្គលិកសរុបចំនួន	៤៩២	នាក់	ទៅ
ចូលរួមវគ្គសិក្សាផ្ស្រាងៗសរុបចំនួន	៥៥	វគ្គ	
ដ្រាលរៀបចំឡើងដោយដ្រាគូរបស់ប្រាសាក់	។

	 បញ្ជូនមន្រា្តីបុគ្គលិកដ្រាលមានសា្នាដ្រាការងរល្អ	
សរុបចំនួន	១៣	នាក់	ចូលរួមព្រាឹត្តិការណ៍ផ្ស្រាងៗ
នៅក្រាប្រាទ្រាសដូចជាវគ្គសិក្សា	ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា	
និងសិកា្ខាសាល	នៅក្នុងទ្វីបអាសុី	និងអឺរ៉ុប	។

	 ជារួម	ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានបញ្ជូនសិកា្ខាកាម	
សរុបចំនួន	១.៩៩៥	នាក់	ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល	
ផ្ស្រាងៗ	ដ្រាលជាមធ្យម	សិកា្ខាកាមមា្នាក់ទទួលបានការ	
បណ្ដុះបណ្តាល	ជាផ្លូវការចំនួន	២៥	ម៉ាង	។	ប្រាសាក	់
ពិតជាមានមទនភាពយា៉ាងខា្លាំងដ្រាលមន្រា្តីបុគ្គលិកបាន	
ទទួលការបណ្ដុះបណ្តាលយា៉ាងព្រាញល្រាញលើជំនាញ	
វិជា្ជាជីវៈ	ព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រាព័ន្ធថ្មីៗ	ការរំលឹកពីគោល	
នយោបាយ	និងការទំនាក់ទំនងជាដើម	។

២.	សកម្មភាពសង្គម	:	លទ្ធផលពីគម្រាងអ្រាកូសូន	
(ECOSORN)

	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្តាល	
ស្តីពីចំណ្រាះដឹងផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ	ដល់ប្រាជាជនរស់នៅភូម	ិ

សកម្មភាពសង្គម : ការសាកល្បង 
ការងរ និងការបមេើការងរដោយ
ស្ម័គេចិត្ត

ដ្រាលជាគោលដៅក្នុងខ្រាត្តចំនួន	៣	។	បនា្ទាប់ពីបានផ្តល	់
វគ្គបណ្ដុះបណ្តាលរួចហើយក្នុងឆ្នាំ២០០៨	និងឆ្នាំ២០០៩	
កន្លងមក	ក្នុងឆ្នាំ២០១០ន្រាះ	ប្រាសាក់បានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះ	
បណ្តាលបន្ថ្រាមចំនួនពីរត្រាប៉ុណ្ណោះស្តីពី		"ការរៀបច	ំ
គម្រាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រាួសារ"	ដោយគោលដៅចម្បង
ន្រាវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលន្រាះគឺដើម្បីឲ្យប្រាជាជនអាចគ្រាប់គ្រាង
ចំណូលចំណយ	និងប្រាើប្រាស់ធនធានតាមគម្រាង		
គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុគ្រាួសាររបស់ពួកគ្រាឲ្យបានកាន់ត្រាល្អ	
ប្រាសើរឡើង	។

	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	បា្រសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះ	
បណ្តាលសរុបចំនួន	៥៣	វគ្គ	ក្នុងភូមិនានាក្នុងខ្រាត្ត	
បាត់ដំបង	បនា្ទាយមានជ័យ	និងសៀមរាប	ដោយមាន	
សិកា្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន	២.៥៨១	នាក់	ក្នុងនោះ	
៧៤%	ន្រាជាស្រា្តី	។

	 សរុបលទ្ធផលន្រាការផ្តល់នូវសកម្មភាពបណ្ដុះ	
បណ្តាលក្នុងរយៈព្រាល	៣	ឆ្នាំ	កន្លងទៅន្រាះ	មានសិកា្ខា
កាមចូលរួមសរុបមកពីភូមិចំនួន	៩១	ក្នុងឃុំចំនួន	៣៩	
ស្រាុកចំនួន	១៤	ក្នុងខ្រាត្តបាត់ដំបង	បនា្ទាយមានជ័យ	
និងសៀមរាប	មានដូចខាងក្រាម	៖

	 វគ្គសិក្សាផ្ន្រាកទី	១	ស្តីពីការសន្សំ	មានគ្រាួសារ	
ចូលរួមសរុបចំនួន	៤.៦៨២	(៦៧%	ជាស្រា្តី

	 វគ្គសិក្សាផ្ន្រាកទី	២	ស្តីពីគម្រាងចំណូលចំណយ	
មានគ្រាួសារចូលរួមសរុបចំនួន	៤.០២៩	(៧៤%	
ជាស្រា្តី)

	 វគ្គសិក្សាទាំងពីរខាងត្រាូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ	
ក្នុងខ្រាតុល	ឆ្នាំ២០១០	។

	 ដើម្បីចូលរួមចំណ្រាកក្នុងសកម្មភាពសង្គម	សម្រាប់		
ជួយណ្រានាំនិងគាំទ្រាដល់ផ្រានការអភិវឌ្ឍន៍វិជា្ជាជីវៈរបស	់
យុវជនក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា	ប្រាសាក់ផ្តល់នូវឱកាសការងរ
ជាច្រាើនដល់និស្សិតដ្រាលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យា
ល័យ	តាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រាើការងរដោយ	
ស្ម័គ្រាចិត្ត	និងសរស្រារនិក្ខ្រាបបទបញ្ចប់ការសិក្សាលើ	
ជំនាញទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់	។

	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានទទួលនិស្សិតសរុបចំនួន	
៣៥	ក្រាុម	ឲ្យមករៀនសូត្រាពីប្រាតិបត្តិការរបស់យើង	
សម្រាប់ការសរស្រារនិក្ខ្រាបបទបញ្ចាប់ការសិក្សារបស់	
ពួកគ្រា	នៅតាមការិយាល័យសាខា	និងទីសា្នាក់ការ	
កណ្តាលប្រាសាក់	។	លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់អនុញ្ញាតិឲ្យ	
និស្សិតចំនួន	២៥	នាក់	ចូលបម្រាើការងរដោយស្ម័គ្រាចិត្ត	
នៅតាមនាយកដ្ឋានន្រាទីសា្នាក់ការរបស់ប្រាសាក់នៅ	
ក្រាុងភ្នំព្រាញ	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		បុគ្គលិក	និងការកសាងសមត្ថភាព

៣៨



	 យុទ្ធសាស្រា្តគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យនិងការវិភាគហានិភ័យ	
មានសារៈសំខាន់យា៉ាងខា្លាំងក្នុងការកសាងនិងធានា	
និរន្តភាពរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់	។	ថា្នាក់ដឹក	
នាំប្រាសាក់បានប្រាើប្រាស់ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	និងការ	
គ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	សម្រាប់ដោះស្រាយកតា្តាហានិភ័យ	
ផ្ស្រាងៗ	។	ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	គឺជាដំណើរការន្រាការ	
គ្រាប់គ្រាងបរិសា្ថានតាមដនមួយ	ដ្រាលត្រាូវបានរៀបចំ	
យា៉ាងល្អ	ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវកំហាតបង់	
ដ្រាលអាចទំនងជាកើតមាន	និងកាត់បន្ថយនូវទំហំន្រាការ	
ខាតបង់	។	ការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យរួមមានការការពារបញ្ហា
សំខាន់ៗដ្រាលអាចកើតមាន	ការកំណត់ជា	មុននូវបញ្ហា	
ពិតប្រាកដនៅព្រាលដ្រាលកើតឡើង	និងការក្រាតម្រាូវគោល
នយោបាយនិងនីតិវិធីទាំងឡាយដ្រាលអាចធ្វើឲ្យហានិភ័យ
កើតឡើង	។

	 ប្រាព័ន្ធត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងមួយដ៏រឹងមាំ	គឺជាយុទ្ធសាស្រា្ត	
កាត់បន្ថយហានិភ័យមួយល្អបំផុត	ក្នុងចំណមយុទ្ធ	
សាស្រា្តជាច្រាើន	សម្រាប់គ្រាប់គ្រាងហានិភ័យប្រាតិបត្តិការ	
ផ្ទ្រាក្នុងរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	។	ថា្នាក់ដឹក	
នាំប្រាសាក់ប្រាើប្រាស់ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងដើម្បីធានា
នូវប្រាព័ន្ធទទួលខុសត្រាូវមួយដ្រាលអាចបង្ការកំហុសឆ្គង	
និងភាពមិនប្រាក្រាតីផ្ស្រាងៗ	។

	 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងជានាយកដ្ឋានឯករាជ្យ	
មានការធានាការសម្រាចគោលដៅអាជីវកម្ម	និង	
សកម្មភាពពិគ្រាះយោបល់ផ្ស្រាងៗ	ដ្រាលត្រាូវបានបង្កើត
ឡើងសម្រាប់បន្ថ្រាមតម្ល្រា	និងធ្វើឲ្យប្រាតិបតិ្តការរបស់	
ប្រាសាក់មានលក្ខណៈកាន់ត្រាប្រាសើរឡើង	។	នាយក	
ដ្ឋានន្រាះជួយឲ្យប្រាសាក់សម្រាចគោលដៅរបស់ខ្លួន		
តាមរយៈការនាំមកនូវវិធីសាស្រា្តប្រាកបដោយវិន័យនិង	
មានលក្ខណៈជាប្រាព័ន្ធ	សម្រាប់វិភាគនិងធ្វើឲ្យកាន់ត្រា	
ប្រាសើរឡើងនូវប្រាសិទ្ធភាពន្រាដំណើរការគ្រាប់គ្រាង	
ហានិភ័យ	តាមដន	និងអភិបាលកិច្ច	។

	 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	ត្រាូវបានបង្កើតឡើង	
ក្នុងឆ្នាំ២០០១	ដោយមានតួនាទីនិងភារកិច្ចច្បាស់លស	់
ដើម្បីក្រាលម្អការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	និងការវិភាគហានិភ័យ	
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាតិបត្តិការនិងការអនុវត្តតាម	ដោយត្រាូវ	
ផលិតរបាយការណ៍ត្រាឹមត្រាូវនិងទាន់ព្រាលវ្រាល	ជូនដល	់
ថា្នាក់ដឹកនាំសាខា	និងគណៈគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្តិ	ដើម្បីដក់
ច្រាញនូវសកម្មភាពក្រាតម្រាូវដ្រាលសមស្រាប	។

	 របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងត្រាូវបានរៀបចំជាប្រាចាំខ្រា	

ទៅតាមសាខានីមួយៗ	ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវអនុសាសន៍
លើការរកឃើញទាំងឡាយក្នុងកំឡុងព្រាលត្រាួតពិនិត្យ	។	
លើសពីន្រាះ	របាយការណ៍សង្ខ្រាបស្តីពីការរកឃើញសំខាន	់
ៗត្រាូវបានរាយការណ៍ជាប្រាចាំខ្រាជូនគណៈកម្មការសវន	
កម្មផ្ទ្រាក្នុង	និងថា្នាក់ដឹកនាំ	ដើម្បីស្វ្រាងយល់ពីសា្ថានភាពនិង
និនា្នាការអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន	។

	 មុនព្រាលកំណត់តួនាទីសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	គោលនយោ	
បាយនិងនីតិវិធីត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុងត្រាូវបានរៀបចំឡើង	
	និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាទៀងទាត់ដោយមន្រា្តីបុគ្គលិក	
ជំនាញ	។	គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	នាយកដ្ឋាន	
សវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងដឹកនាំដោយប្រាធាននាយកដ្ឋាន	១	រូប	
ប្រាធានផ្ន្រាកសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុង	៣	រូប	សវនករជាន់ខ្ពស់	១	រូប	
និងជំនួយការសវនករចំនួន	១២	រូប	និងត្រាូវបានប្រាងច្រាក	
ជា	៣	ផ្ន្រាកសំខាន់ៗ	គឺ	ផ្ន្រាកសវនកម្មផ្ទ្រាក្នុងប្រាតិបត្តិការ	
ផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល	និងផ្ន្រាកប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាង	
ព័ត៌មានវិទ្យា	។

	 គិតត្រាឹមដំណច់ឆ្នាំ២០១០	នាយកដ្ឋានបានពិនិត្យ	
ឥណទានបានចំនួន	១៦.៣០៤	គណនី	និងបានរកឃើញ	
របាយការណ៍ចំនួន	២	ករណី	ទាក់ទងនិងនាយកដ្ឋានរដ្ឋ	
បាលនិងធនធានមនុស្សនិងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ	២		
ករណីទាក់ទងនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រាព័ន្ធព័ត៌មានគ្រាប់	
គ្រាង	១៣៧	ករណីទាក់ទងនឹងប្រាតិបត្តិការនិង	១៧	ករណី		
ទាក់ទងនិងសាខាដ្រាលត្រាូវបានធ្វើសវនកម្មតាមវិសាល	
ភាពព្រាញល្រាញ	។

	 តាមរយៈការរកឃើញរបស់សវកម្មផ្ទ្រាក្នុងក្នុងឆ្នា	ំ
២០១០	យើងកត់សមា្គាល់ឃើញថានិនា្នាការន្រាកំហុស	
ឆ្គងនិងការក្ល្រាងបន្លំបានថយចុះ	ហើយបុគ្គលិកភាគច្រាើន
នៅតាមមូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីការប្ត្រាជា្ញាចិត្តអនុវត្តន៍តាម
គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីប្រាតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់។	
លើសពីន្រាះ	អតិថិជនភាគច្រាើនបានព្រាញចិត្តយា៉ាងខា្លាំង	
ចំពោះស្រាវាកម្មរបស់ប្រាសាក់	និងបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក	់
ដ្រាលបានផ្តល់ស្រាវាកម្មប្រាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ	និងប្រាកប	
ដោយការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអតិថិជន	។

	 ប្រាសាក់	បានរៀបចំវិធីសាស្រា្តនិងឧបករណ៍គ្រាប់	
គ្រាងហានិភ័យ	ដ្រាលឆ្លើយតបចំពោះអតិថិជនជាក់លក់
របស់ខ្លួន	វិធីសាស្រា្តផ្តល់ឥណទាន	បរិសា្ថានប្រាតិបត្តិការ	
គោលដៅអនុវត្តន៍ទាំងផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គម	ហើយ		
បច្ចុប្បន្ន	ប្រាសាក់ក៏បានផ្តល់ស្រាវាកម្មក្រាណ្ឌប្រាមូលប្រាក់
បញ្ញើផងដ្រារសម្រាប់ជាជំនួយបន្ថ្រាមដល់ប្រាភពទុនរបស់
ខ្លួន	។	នាយកដ្ឋាននិមួយៗបានកំណត់ហានិយភ័យដោយ

ការតេួតពិនិត្យផ្ទេក្នុង 
និងការគេប់គេងហនិយភ័យ

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	និងការគ្រាប់គ្រាងហានិយភ័យ

៣៩



ខ្លួនឯង	និងមានវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យជាស្រាច	
ប៉ុន្ត្រាកំពុងត្រាអនុវត្តន៍នៅឡើយ	។

	 ប្រាសាក់បានបង្កើតវិធីសាស្រា្តប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធ	
ភាពក្នុងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យ	ដូចខាងក្រាម	៖

	 ទម្រាង់ឯកសារវាយតម្ល្រាដ្រាលល្អសម្រាប់អតិថិជន	
ការវាយតម្ល្រាឥណទានដោយយកចិត្តទុកដក់	ការ	
តាមដនឥណទានជាប់ជាប្រាចាំ	នីតិវិធីប្រាមូល	
ឥណទានច្បាស់លស់	និងការត្រាួតពិនិត្យដោយ	
សកម្មពីថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់	។

	 ឥណទានអាក្រាក់ត្រាូវបានស្វ្រាងយល់	និងដោះស្រាយ	
ឲ្យទាន់ព្រាលវ្រាល	ដើម្បីជៀសវាងការរាលដលឆប	់
រហ័ស	និងបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរ	។

	 របាយការណ៍សំណុំឥណទានល្អ	ដ្រាលបង្ហាញច្បាស	់
លស់ពីសា្ថានភាពនិងនិន្នការប្រាចាំខ្រាន្រាឥណទាន	
អាក្រាក់	ដោយ	រួមមានតារាងឥណទាន	មិនដំណើរ	
ការតាមអាយុកាល	និងតាមប្រាភ្រាទផលិតផល	។

	 ការគ្រាប់គ្រាងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ	
និងនីតិវិធីក្រាណ្ឌប្រាមូលប្រាក់សន្សំ	ត្រាូវបានរៀបចំ	
យា៉ាងល្អ	និងត្រាួតពិនិត្យយា៉ាងជាប់លប់ពីថា្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រាសាក់	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ការត្រាួតពិនិត្យផ្ទ្រាក្នុង	និងការគ្រាប់គ្រាងហានិយភ័យ
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១. ទីផ្សារ និងអតិថិជន

	 បនា្ទាប់ពីឆ្លងផុតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកកន្លងទៅ		
ប្រាសាក់បានព្យាយាមយា៉ាងខា្លាំងដើម្បីជាអ្នកនាំមុខគ្រាក្នុង	
ចំណមគ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងព្រាះរាជាណ	
ចក្រាកម្ពុជា	លើផ្ន្រាកចំនួនការិយាល័យបណ្តាញប្រាតិបត្ត	ិ
ការចំនួនបុគ្គលិក	និងសំពៀតឥណទាន	។	គិតត្រាឹមខ្រា	
ធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់បានពង្រាីកតំបន់ប្រាតិបត្តិការរបស	់
ខ្លួនទូទាំងព្រាះរាជាណចក្រា	ដោយមានបណ្តាញការិយា	
ល័យប្រាតិបត្តិការចំនួន	១៦០	ក្នុងទូទាំងខ្រាត្ត-ក្រាុង	និង	
មានបុគ្គលិកជំនាញផ្ន្រាកស្រាវាកម្មហិរញ្ញ	វត្ថុសរុបចំនួន	
១.៤៤០	នាក់	។	ក្នុងងចំណមសមាជិកទាំង	១៤	គ្រាឹះ	
សា្ថានរបស់សមាគមមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា	ប្រាសាក់មាន	
ចំណ្រាកទីផ្សារចំនួន	២៥%	លើទំហំសំពៀតឥណទាន	
សរុប	និងមានទ្រាព្យសកម្មសរុបជាង	១០០	លនដុល្លារ	
អាម្រារិក	។

	 ដូចបានកំណត់ក្នុងទស្សនៈវិស័យនិងប្រាសកកម្មរបស	់
ខ្លួន	ប្រាសាក់បានបម្រាើអតិថិជនភាគច្រាើនរស់នៅតាម	
សហគមជនបទ	មានរហូតដល់	៩៤%	ន្រាអតិថិជនសរុប		
ដ្រាលធ្វើឲ្យអតិថិជនអាចទទួលបាននូវស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ	ុ
ផ្លូវការពីប្រាសាក់	ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបធៀបនឹង	
អត្រាការប្រាក់ដ្រាលអ្នកឲ្យខ្ចីចងការប្រាក់ឯកជនយកព	ី
អតិថិជនកន្លងមក	។	លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់ក៏បានជម្រាុញ
ផ្តល់ផលិតផលឥណទានដល់សហគ្រាិនខា្នាតតូចបំផុតនៅ	
តាមតំបន់ជនបទ	តាមតម្រាូវការរបស់ពួកគ្រា	នៅព្រាល	
ដ្រាលពួកគ្រាមានការលំបាកក្នុងការស្វ្រាងរកឥណទានព	ី
ធនាគារពាណិជ្ជ	។

	 ជាលទ្ធផល	ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានដល	់
សកម្មភាពកសិកម្មចំនួនប្រាមាណ	៣១%	សកម្មភាព	
ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញចំនួន	៣៤%	និងសម្រាប់គ្រាួសារ	
ចំនួន	១៦%	។	ទោះយា៉ាងណ	ប្រាសាក់នៅត្រាបន្តក្រាលម្អ
ផលិតផលនិងស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន	រួមទាំងបន្តការ	
បណ្ដុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួរមុខ	ការសា្ទាបស្ទង់ទីផ្សារ	និង	
ការបង្កើតយន្តការបណ្ដឹងរបស់អតិថិជននៅតាមគ្រាប់	
សាខារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលមតិក្រាលម្អពីអតិថិជន	។

២. កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងទំនាក់ទំនង 

	 ដើម្បីបន្តកំណើនយា៉ាងរហ័សរបស់ខ្លួន	ប្រាសាក់បាន	
ព្យាយាមកសាងក្រារ្តិ៍ឈ្មោះនិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់	
សាធារណជនមកលើផលិតផលនិងស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ	ុ
របស់ខ្លួន	ដោយបានតុបត្រាងនិងរៀបចំការិយាល័យសាខា	
មួយចំនួនតាមបទដ្ឋាន	រួមដោយមានបំពាក់នូវឧបករណ	៍
និងតុបត្រាងយា៉ាងល្អ	ដើម្បីទាក់ទាញជំនឿទុកចិត្តរបស	់
សាធារណជនឲ្យយកប្រាក់មកដក់សន្សំជាមួយ	
ប្រាសាក់	។

	 ជាមួយគា្នាដ្រារ	ប្រាសាក់បានជ្រាើសរើសយុទ្ធសាស្រា្ត	
ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗសម្រាប់ពង្រាីកទំនាក់	ទំនងជាមួយ	
អតិថិជនគោលដៅប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាព	ដោយបាន	
ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានផលិតផលនិងស្រាវាកម្មរបស់ខ្លួន	
តាមរយៈក្រាុមផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់	វិទ្យុ	ទូរទស្សន៍	
ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ	ក៏បានបោះពុម្ភនូវផ្លាកផ្សព្វផ្សាយ	
បដ	អាវយឺត	របាយការណ៍ប្រាចាំឆ្នាំ	ប្រាតិទិន	ខិត្តប័ណ្ណ		
លិខិតផ្សព្វផ្សាយ	គ្រាហទំព័រ	សៀវភៅលឿង	និងសៀវភៅ	
ណ្រានាំព័រខៀវផ្ស្រាងទៀត	សម្រាប់ជួយដល់សកម្មភាព	
ផ្សព្វផ្សាយន្រាះ	។	លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុង	
ព្រាឹត្តិការណ៍និងសន្និសីទសាធារណៈជាច្រាើនទាក់ទង	
នឹងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុលើ	ផ្ន្រាកទំនាក់ទំនង	
សាធារណៈ	។

សកម្មភាពទីផ្សារ
របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		ការស្វ្រាងរកទីផ្សារ	និងសកម្មភាពសង្គម
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៣. ការការពារបរិសា្ថាន

	 ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានទៅអតិថិជនតាមជំនាញ	
និងគោលនយោបាយដ្រាលបានកំណត់	។	គោល	
នយោបាយឥណទានរបស់ប្រាសាក់បានច្រាងច្បាស់ព	ី
សកម្មភាពមួយចំនួនដ្រាលអាចនាំឲ្យខូចខាតដល់បរិសា្ថាន
ដូចជាឧស្ម័នពុល	ការបំពុលទឹក	សារធាតុគីមី	និងសកម្ម	
ភាពមនុស្សដ្រាលប៉ះពាល់ដល់ការបំពុលបរិសា្ថានដ្រាល	
ស្ថិតក្រាមការហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ	។	ពាក់ព័ន្ធ	
បញ្ហាន្រាះ	រាល់ការស្នើសុំឥណទាននិមួយៗត្រាូវត្រាបានត្រាួត	
ពិនិត្យនិងវាយតម្ល្រាដោយម៉ត់ចត់លើគោលបំណងឥណ	
ទាន	មុននឹងសម្រាចអនុញ្ញាតផ្តល់ឥណទាន	។

	 ជាទូទៅ	រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រាូវបានតាមដនជា
ប្រាចាំបនា្ទាប់	ដើម្បីប្រាកដថា	ឥណទានទាំងនោះត្រាូវបាន	
ប្រាើប្រាស់ត្រាឹមត្រាូវតាមគោលនយោបាយឥណទាន។	
ជាមួយគា្នាដ្រារ	ប្រាសាក់បានលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកខ្លួនឲ្យ	
សន្សំការប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី	ទឹក	និងក្រាដស	សម្រាប់ការ
ប្រាើប្រាស់លើកក្រាយផងដ្រារ	។

	 លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់បានសហការជាមួយនឹងកម្ម	
វិធីជីវឧស្ម័នជាតិ	ដើម្បីផ្តល់ឥណទានដល់គម្រាងផលិត	
ជីវឧស្ម័ន	ក្នុងគោលបំណងបង្កើនកម្រាិតជីវភាពរស់នៅ	
របស់ប្រាជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ	និងជាពិស្រាស	
ការពារបរិសា្ថាន	។	គិតត្រាឹមខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	ប្រាសាក់ផ្តល	់
ឥណទានជូនអតិថិជនចំនួន	៣.៩៤២	នាក់	សម្រាប	់
សាងសង់ឡផលិតជីវឧស្ម័ន	ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ឥណទាន	
សរុបចំនួន	២.២៦៧.៨២០	ដុល្លារអាម្រារិក	ក្នុងខ្រាត្តចំនួន	
១៣	ន្រាព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា	។	ជាលទ្ធផល	ប្រាជាជន
នៅតាមតំបន់ជនបទអាចទទួលបានផលប្រាយោជន៍ជា	
ច្រាើនពីគម្រាងជីវឧស្ម័ន	ដូចជាអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រាើប្រាស់		
ឧស្ម័នសម្រាប់ចំអិនអាហារកាកសំណល់ជីវៈសម្រាប់ធ្វើជា	
ជី	និងអាចសន្សំព្រាលវ្រាលសម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាព	
សង្គមផ្ស្រាងៗ	។	លើសពីន្រាះ	ប្រាសាក់បានប្ត្រាជា្ញានឹងផ្តល	់
នូវឥណទានទៅគម្រាងជីវៈឧស្ម័នបន្ថ្រាមទៀត	នៅតាម	
សហគមន៍ជនបទតាមរយៈបណ្តាញប្រាតិបត្តិការទូទាំង	
ប្រាទ្រាសរបស់ខ្លួន	។

៤២



របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	 ៤៤

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ	 ៤៨

តារាងតុល្យការ	 ៤៩

របាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	 ៥០

របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលមូលនិធិ	 ៥១

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់		 ៥២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដេលបានធ្វើសវនកម្ម

៤៣



	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	សូមដក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន	
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលបានធ្វើសវនកម្មរបស	់
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	លីមីធីត	ហៅកាត់ថា	
	("ក្រាុមហ៊ុន"	ឬ	"ប្រាសាក់")	នាការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប	់
ថ្ង្រាទី៣១		ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	។

សកម្មភាពចំបងៗ

	 សកម្មភាពចំបងៗរបស់ប្រាសាក់	គឺការផ្តល់ស្រាវាកម្ម
មីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រាជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទន្រាប្រាទ្រាស
កម្ពុជា	តាមរយៈទីសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួននៅរាជធានី
ភ្នំព្រាញ	និងការិយាល័យនៅតាមបណ្តាខ្រាត្តនានានៅក្នុង
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា	។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

	 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រាសាក់	សម្រាប់ការិយា	
បរិច្ឆ្រាទថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ	២០១០	មានដូចតទៅ	៖

ទុនបមេុងនិងសំវិធានធន

	 ពុំមានការប្រាប្រាួលជាសារវ័ន្តលើទុនបម្រាុង	និង			
សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆ្រាទន្រាះទ្រា	ក្រាពីការបង្ហាញ	
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

	

ឥណទានអាកេក់ និងជាប់សង្ស័យ

	 នៅមុនព្រាលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	និង	
តារាងតុល្យការរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលបានចាត់
វិធានការសមស្រាបដើម្បីបញ្ជាក់ថា	វិធានការទាក	់

គិតជាពាន់រៀល

ប្រាក់ចំណ្រាញមុនបង់ពន្ធ 17>500>388

ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញ ¬3>755>786¦

ប្រាក់ចំណ្រាញក្នុងឆ្នាំ 13>744>602

ទងនឹងការលុបចោលឥណទានអាក្រាក់	និងការធ្វើ	
សំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រាូវបានធ្វើឡើង	
ហើយក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថា	រាល់ឥណទានដ្រាល	
បានដឹងថាមិនអាចទារបាន	ត្រាូវបានលុបចោល	ហើយ	
សំវិធានធនត្រាូវបានធ្វើគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទានដ្រាល
ជាប់សង្ស័យ	។

	 នៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	ក្រាុមប្រាឹក្សាបាលមិន	
បានដឹងពីហ្រាតុការណ៍ណមួយដ្រាលនឹងបណ្តាលឲ្យចំនួន	
ន្រាការលុបចោលឥណទានអាក្រាក់	ឬចំនួនន្រាការធ្វើ	
សំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យ	នៅក្នុងរបាយការ
ណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះមានលក្ខណៈមិនគ្រាប់គ្រាន់រហូតដល់	
កម្រាិតជាសារវ័ន្តណមួយនោះទ្រា	។	

ទេព្យសកម្មចរន្ត

	 នៅមុនព្រាលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	និង	
តារាងតុល្យការរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលបាន	
ចាត់វិធានការសមស្រាបដើម្បីបញ្ជាក់ថា	លើកល្រាងត្រា	
បំណុលច្រាញ	ទ្រាព្យសកម្មចរន្តទាំងអស់ដ្រាលមិនត្រាូវបាន	
ទទួលសា្គាល់ក្នុងដំណើរការ	អាជីវកម្មធម្មតានូវតម្ល្រាដ្រាល	
បង្ហាញក្នុងបញ្ជីគណន្រាយ្យរបស់ក្រាុមហ៊ុន	ត្រាូវបានកាត	់
បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្ល្រាដ្រាលសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់បាន
ជាក់ស្ដ្រាង	។

	

វិធីសាសេ្តវាយតម្លេ

	 នៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិ
បាលមិនបានដឹងពីហ្រាតុការណ៍ណមួយដ្រាលអាចនឹង
ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្រា្តវាយតម្ល្រាទ្រាព្យសកម្ម	
និងទ្រាព្យអកម្ម	
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថានថាមានភាព	
មិនត្រាឹមត្រាូវ	និងមិនសមស្រាបនោះទ្រា	។

របាយការណ៍
កេុមបេឹក្សាភិបាល

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៤៤



បំណុលយថាហេតុនិងទេព្យអកម្ម
ផ្សេងៗ

នាថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	ពុំមាន	៖

១	 បន្ទុកណមួយលើទ្រាព្យសកម្មរបស់គ្រាឹះសា្ថានដ្រាល	
កើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ង្រាចុងការិយបរិច្ឆ្រាទឆ្នា	ំ
ហិរញ្ញវត្ថុមកក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គល
ណមួយឡើយ	ឬ

២	 បំណុលយថាហ្រាតុណមួយដ្រាលកើតមានឡើង	
ចំពោះគ្រាឹះសា្ថាន	ចាប់តាំងពីថ្ង្រាចុងការិយបរិច្ឆ្រាទឆ្នា	ំ
ហិរញ្ញវត្ថុមក	ក្រាពីប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា	
របស់គ្រាឹះសា្ថាន	។

	 តាមមតិរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	ពុំមានបំណុល	
យថាហ្រាតុឬទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗទៀតរបស់គ្រាឹះសា្ថាន
បានកា្លាយជាការបង្ខំឲ្យសងឬទំនងជាត្រាូវបង្ខំឲ្យសង	
ក្នុងរយៈព្រាល	១២	ខ្រា	បនា្ទាប់ពីថ្ង្រាបញ្ចប់ន្រាការិយបរិច្ឆ្រាទ	
ដ្រាលនឹងប៉ះពាល់	ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តដល់លទ្ធ
ភាពរបស់គ្រាឹះសា្ថានក្នុងការសងបំណុលនៅព្រាលដល់កាល
កំណត់ត្រាូវសង	។	

ការផ្លាស់ប្តូរហេតុការណ៍

	 នាថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលពុំបាន
ដឹងពីហ្រាតុការណ៍ដ្រាលមិនបានវ្រាកញ្រាកក្នុងរបាយការណ៍
ន្រាះ	ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	ដ្រាលអាច	
នឹងបណ្តាលឲ្យមានតួល្រាខណមួយបង្ហាញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត្រាឹមត្រាូវនោះទ្រា	។

បេការមិនបេកេតី

	 តាមមតិរបស់ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល	លទ្ធផលប្រាតិបត្ត	ិ
ការគ្រាឹះសា្ថានក្នុងការិយបរិច្ឆ្រាទមិនទទួលរងផលប៉ះពាល	់
ជាសារវ័ន្តណមួយពីសមាសធាតុប្រាតិបត្តិការ	ឬ
ព្រាឹត្តការណ៍ណមួយដ្រាលមានលក្ខណៈជាសារវ័ន្ត	
និងមិនប្រាក្រាតីនោះទ្រា	។

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដ្រារថា	ក្នុងចនោ្លាះ	
ព្រាលចាប់ពីថ្ង្រាចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ង្រាបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ
ច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះ	ពុំមានសមាសធាតុប្រាតិបត្តិការ	ឬ
ព្រាឹត្តិការណ៍ណមួយដ្រាលមានលក្ខណៈជាសារវ័ន្តនិងមិន	
ប្រាក្រាតីកើតមានឡើង	ដ្រាលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល	
ន្រាប្រាតិបត្តិការរបស់គ្រាឹះសា្ថានក្នុងការិយបរិច្ឆ្រាទដ្រាល	
របាយការណ៍ន្រាះត្រាូវបានរៀបចំឡើងទ្រា	។

ពេឹត្តិការណ៍ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទ
នេតារាងតុល្យការ

	 ពុំមានព្រាឹត្តការណ៍សំខាន់ៗកើតមានឡើងនៅ	ក្រាយ	
ថ្ង្រាកាលបរិច្ឆ្រាទន្រាតារាងតុល្យការដ្រាលតម្រាូវឲ្យមានការ	
បង្ហាញ	ឬក្រាតម្រាូវនោះទ្រា	ក្រាពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

កេុមបេឹក្សាភិបាល

	 សមាជិកក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលដ្រាលបានបម្រាើការនៅក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រាទ	និងថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ៍ន្រាះរួមមាន	៖

១.	លោក	Joseph	Hoess	តំណងក្រាុមហ៊ុន	Dragon	
Capital	Group	Limited	(ជាអភិបាលត្រាូវបានត្រាងតាំង
នៅថ្ង្រាទី១៥	ខ្រាកុម្ភៈ	ឆ្នាំ២០១១)

២.	លោក	Michael	A	Temple	តំណងក្រាុមហ៊ុន	Dragon	
Capital	Group	Limited	(បានលឈប់នៅថ្ង្រាទី៣០	
ខ្រាមករា	ឆ្នាំ	២០១១)

៣.	លោក	Hanco	Halbertsma	តំណងក្រាុមហ៊ុន		
Belgian	Investment	សម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	
(ជាអភិបាលត្រាូវបានត្រាងតាំងនៅថ្ង្រាទី០៥	ខ្រាវិច្ឆិកា	
ឆ្នាំ២០១០)

៤.	លោកស្រាី	Anne	Demeuse	តំណងក្រាុមហ៊ុន	
Belgian	Investment	សម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍	
(បានលឈប់នៅថ្ង្រាទី២៥	ខ្រាមករា	ឆ្នាំ២០១១)

៥.	លោក	Ranjit	Fernando	តំណងក្រាុមហ៊ុន		
Nederlandse	Financierings-Maatschappij	Voor	
Ontwikkelingslan-den	N.V.	(ជាអភិបាល)

៦.	លោក	Ishara	C.	Nanayakkara	តំណងក្រាុមហ៊ុន	
Lanka	ORIX	LEASING	Ltd,	(ជាអភិបាល)

៧.	លោក	Stefan	A.V.	Harpe	តំណងក្រាុមហ៊ុន	
Oikocredit,	Ecumenical	Development	Cooperative	
Society,	U.A.	(ជាអភិបាល)

៨.	លោក	អ៊ុំ	សមអឿន	តំណងក្រាុមហ៊ុនបុគ្គលិក	
ប្រាសាក់	លីមីតធីត	(ជាអភិបាល)

៩.	លោក	ផ្រា	ទូច	(ជាអភិបាលឯករាជ្យ	
ត្រាូវបានត្រាងតាំងនៅថ្ង្រាទី០៥	ខ្រាវិច្ឆិកា	ឆ្នាំ២០១០)

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៤៥



	 សមាជិកទាំងអស់ជាគណៈនាយកមិនប្រាតិបត្តិ	លើក	
ល្រាងត្រាលោក	អ៊ុំ	សមអឿន	ដ្រាលជាអនុប្រាធាននាយក	
ប្រាតិបតិ្ត	និងជានាយកប្រាតិបត្តិគ្រាប់គ្រាងប្រាតិបត្តិការ	។

ផលបេយោជន៍របស់អភិបាល

	 អភិបាលដ្រាលតំណងឲ្យផលប្រាយោជន៍ន្រាមា្ចាស	់
ហ៊ុនរបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំនិងនៅថ្ង្រាច្រាញរបាយការណ	៍
ន្រាះ	មានដូចខាងក្រាម	៖

ភាគទុនិក តំណងដោយ ចំណ្រាកហ៊ុន		
(%)

ចំនួនហ៊ុននីមួយៗ		
២០.០០០	រៀល

Dragon	Capital	Group	Limited Mr.	Joseph	Hoess 18% 138>626
Belgian	Investment	Company	for		
				Developing	Countries	SA	(BIO)

Mr.	Hanco	Halbertsma
18% 138>626

The	Nederlandse	Financierings		
				Maatschappij	voor	Ontwikkelingslanden				
				N.V.(FMO)

Mr.	Ranjit	Fernando
18% 138>626

Lanka	ORIX	LEASING	Company	Ltd	(LOLC) Mr.	Ishara	C.	Nanayakkara 18% 138>626

Oikocredit,	Ecumenical		
				Development	Cooperative	Society,	U.A.

Mr.	Stefan	A.	V.	Harpe
18% 138>626

PRASAC	Staff	Company	Ltd. Mr.	Oum	Sam	Oeun 10% 77>020

100% 770>150

អត្ថបេយោជន៍របស់អភិបាល

	 នៅថ្ង្រាបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆ្រាទហិរញ្ញវត្ថុ	ពុំមានការរៀបចំ	
ណមួយដ្រាលមានក្រាុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយក្នុងគោល	
បំណង	ជួយដល់អភិបាលរបស់គ្រាឹះសា្ថាន	ដើម្បីទទួល	
បាននូវអត្ថប្រាយោជន៍	ដោយមធ្យាបាយន្រាការទិញយក
ភាគហ៊ុនឬលិខិតបំណុល	ឬពីគ្រាឹះសា្ថានដទ្រាទៀតទ្រា	។

	 ចាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆ្រាទហិរញ្ញវត្ថុន្រាឆ្នាំកន្លងទៅ	ពុំមាន
អភិបាលណមា្នាក់បានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថ	
ប្រាយោជន៍ណមួយ	(ក្រាពីអត្ថប្រាយោជន៍ដ្រាលបានរួម	
បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនបរិលភសរុបទទួលបានដោយ	
អភិបាលដូចបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)	តាម
រយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយគ្រាឹះសា្ថាន	ឬដោយគ្រាឹះ
សា្ថានពាក់ព័ន្ធណមួយជាមួយនឹងក្រាុមហ៊ុនដ្រាលអភិបាល
ជាសមាជិកឬជាក្រាុមហ៊ុនដ្រាលអភិបាលរូបនោះមាន	ផល
ប្រាយោជន៍ផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុជាសំខាន់នោះទ្រា	លើកល្រាងត្រា	
ការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

ការទទួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹក្សា
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលសូមអះអាងបញ្ជាក់ថា		
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រាូវបានរៀបចំឡើងយា៉ាងត្រាឹមត្រាូវ	
ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹមត្រាូវន្រាសា្ថានភាព	
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថាននាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	
និងលទ្ធផលប្រាតិបត្តិការ	និងសា្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទដ្រាលបានបញ្ចប់	។	នៅក្នុងការរៀប
ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលចាំបាច	់
ត្រាូវ	៖

(ក)	អនុម័តគោលនយោបាយគណន្រាយ្យសមស្រាប		
ដោយផ្អ្រាកលើការវិនិច្ឆ័យនិងការបា៉ាន់ប្រាមាណ	
យា៉ាងសមហ្រាតុផលនិងប្រាុងប្រាយ័ត្ន	ហើយអនុវត្តន	៍
ឲ្យជាប់លប់	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល

៤៦



(ខ)	អនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រាយ្យកម្ពុជា	និង
គោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជា	
ឬបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីន្រាះ	ដើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិត	
និងត្រាឹមត្រាូវ	គឺត្រាូវកំណត់បង្ហាញនិងពន្យល់ឲ្យបាន	
ច្បាស់លស់	និងកំណត់បរិមាណនៅក្នុងរបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

(គ)	រក្សាទុកបញ្ជីគណន្រាយ្យឲ្យបានគ្រាប់គ្រាន់	និងប្រាព័ន្ធ	
គ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព

(ឃ)រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រាកលើមូល	
ដ្ឋាននិរន្តភាពន្រាដំណើរការអាជីវកម្ម	លុះត្រាត្រា	
មានករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មតថា	ក្រាុមហ៊ុន	
នឹងបន្តធ្វើប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្មនាព្រាលអនាគត	

ដ្រាលគិត	ទុកជាមុន	។

(ង)	ត្រាួតពិនិត្យនិងដឹកនាំគ្រាឹះសា្ថានឲ្យមានប្រាសិទ្ធភាព	
លើរាល់ស្រាចក្តីសម្រាចដ្រាលមានសារៈសំខាន់ទាំង	
អស់ដ្រាលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ	
និងលទ្ធផល	ហើយត្រាូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា	កិច្ចការន្រាះ
ត្រាូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងត្រាឹមត្រាូវនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា	ប្រាសាក់	បាន	
អនុវត្តន៍តាមនូវរាល់តម្រាូវការខាងលើដូចមានរាយការណ៍
ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

តាងនាមឲ្យក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាលទាំងអស់

លោក	អ៊ុំ	សមអឿន	
អភិបាល	

ថ្ង្រាទី២៨	ខ្រាមីនា	ឆ្នាំ២០១១	

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ក្រាុមប្រាឹក្សាភិបាល
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 
ជូនចំពោះមា្ចាស់ភាគហ៊ុន	
គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	លីមីតធីត

	 យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថានមីក្រាូហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រាសាក់	លីមីតធីត	ហៅថា	("ក្រាុមហ៊ុន"	ឬ	"ប្រាសាក់")	ដ្រាលរួមមាន
តារាងតុល្យការនាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	និងរបាយការណ៍ចំណ្រាញខាត	របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលលើមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន	និងរបាយការណ៍ចលនាសាច	់
ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់	និងកំណត់	សមា្គាល់	ដ្រាលរួមបញ្ចូលទាំងស្រាចក្តីសង្ខ្រាបគោលនយោបាយគណន្រាយ្យសំខាន់ៗ	ព្រាមទាំងព័ត៌មានពន្យល	់
ផ្ស្រាងៗដ្រាលបាន	បង្ហាញនៅទំព័រទី៩	ដល់ទំព័រទី៥៨	។

ការទទួលខុសត្រាូវរបស់គណៈគ្រាប់គ្រាងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 គណៈគ្រាប់គ្រាងរបស់គ្រាឹះសា្ថានមានភារៈទទួលខុសត្រាូវលើការរៀបចំ	និងការបង្ហាញនូវភាពពិត	និងត្រាឹមត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះដោយអនុលោម
ទៅតាមស្តង់ដរគណន្រាយ្យកម្ពុជា	និងគោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ	និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ	៍
ហិរញ្ញវត្ថុ	។	ការទទួលខុសត្រាូវរួមមានការបង្កើតការអនុវត្ត	និងការរក្សានូវប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងដ្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ	និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹម	
ត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ឲ្យចៀសផុតពីកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ត	ដោយសារការក្ល្រាងបន្លំ	ឬការភ័ន្តច្រាឡំ	ការជ្រាើសរើស	និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ	
គណន្រាយ្យសមស្រាប	និងការប្រាើប្រាស់គណន្រាយ្យបា៉ាន់សា្មោនដ្រាលសមស្រាបទៅតាមកាលៈទ្រាសៈ	។

ការទទួលខុសត្រាូវរបស់សវនករ

	 ការទទួលខុសត្រាូវរបស់យើងខ្ញុំ	គឺធ្វើការបញ្ច្រាញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្អ្រាកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ	។	យើងខ្ញុំបានធ្វើសវន	
កម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិ	។	ស្តង់ដរទាំងន្រាះតម្រាូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តន៍ទៅតាមតម្រាូវការក្រាមសីលធម៌ដ្រាលពាក់ព័ន្ធដោយគ្រាង	
នឹងធ្វើសវនកម្ម	ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណងយា៉ាងសមហ្រាតុផលថា	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តឡើយ	។

	 ការធ្វើសវនកម្ម	រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រាួតពិនិត្យ	ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដ្រាលទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់	និងកំណត់បង្ហាញទាំងឡាយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។	ការជ្រាើសរើសនីតិវិធីទាំងន្រាះគឺផ្អ្រាកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ	ដ្រាលរួមមានការបា៉ាន់ប្រាមាណទៅលើហានិភ័យដ្រាលមាន
ផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តទាំងនោះ	ថាតើបណ្តាលមកពីការក្រាងបន្លំឬកំហុសឆ្គង	។	យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណទៅលើការគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងដ្រាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ	
រៀបចំ	និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹមត្រាូវន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យសមស្រាបទៅតាមកាលៈទ្រាសៈ	ប៉ុន្ត្រាមិនម្រានក្នុងគោលបំណងដើម្បី	
បញ្ច្រាញមតិយោបល់ទៅលើប្រាសិទ្ធភាពន្រាការគ្រាប់គ្រាងផ្ទ្រាក្នុងរបស់គ្រាឹះសា្ថានឡើយ	។	ការធ្វើសវនកម្ម	ក៏រួមមានការវាយតម្ល្រាទៅលើភាពសមស្រាបន្រាគោល	
ការណ៍គណន្រាយ្យដ្រាលគ្រាឹះសា្ថានបានប្រាើប្រាស់	និងភាពសមហ្រាតុផលន្រាគណន្រាយ្យបា៉ាន់សា្មោនសំខាន់ៗដ្រាលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រាប់គ្រាង	ព្រាមទាំងការ	
វាយតម្ល្រាលើភាពគ្រាប់គ្រាន់ន្រាការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា	ភស្តុតាងសវនកម្មដ្រាលយើងខ្ញុំប្រាមូលបានមានលក្ខណៈគ្រាប់គ្រាន់	និងសមស្រាបជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចញមតិរបស់យើងខ្ញុំ	។

មតិយោបល់

	 ជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រាឹមត្រាូវន្រាសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់	ប្រាសាក់	នាថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០	
ព្រាមទាំងលទ្ធផលន្រាប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្ម	និងសា្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់របស់ប្រាសាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់	ដោយស្រាបទៅតាមស្តង់ដរគណន្រាយ្យ
កម្ពុជា	និងគោលការណ៍ណ្រានាំរបស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រាឹះសា្ថានត្រាូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	ដើម្បីធ្វើការកំណត់បង្ហាញត្រាប៉ុណ្ណោះ	។	យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើការ	
ប្តូរនូវរូបិយប័ណ្ណន្រាះ	ហើយជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រាលបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀលត្រាូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក	ដោយ	
ផ្អ្រាកលើមូលដ្ឋានដ្រាលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ទី	៤	ន្រារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	។
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2010 2009

ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក
ទេព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដ្រា 3>103>632 765>762 1>923>944 461>488

ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា 18>804>255 4>639>589 18>198>317 4>365>152

ប្រាក់តម្កល់នៅគ្រាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា - - 15>743 3>776

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ 1>622>342 400>282 830>292 199>159

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 415>330>233 102>474>768 261>525>129 62>730>902

ទ្រាព្យសកម្មផ្ស្រាងៗ 7>760>420 1>914>735 5>406>607 1>296>859

ពន្ឋពន្យារជាទ្រាព្យសកម្ម 1>022>736 252>340 606>641 145>512

ទ្រាព្យសកម្មអរូបិយ 3>999>635 986>833 3>946>405 946>607

អចលនទ្រាព្យនិងទ្រាព្យសំភារះ 3>222>416 795>069 3>071>960 736>858

សរុបទ្រាព្យសកម្ម 454>865>669 112>229>378 295>525>038 70>886>313

ទេព្យអកម្មនិងមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន

ទេព្យអកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 749>531 184>932 2>006>347 481>254

ប្រាក់កម្ចី 332>223>051 81>969>665 191>696>755 45>981>471

ទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗ 8>844>704 2>182>261 3>872>979 928>995

សំវិធានធនសំរាប់ពន្ឋលើប្រាក់ចំណ្រាញ 3>382>299 834>517 3>109>199 745>790

សំវិធានធនសំរាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៏ 4>613>455 1>138>282 3>531>731 847>141

សរុបទ្រាព្យអកម្ម 349>813>040 86>309>657 204>217>011 48>984>651

មូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន

ដើមទុន 15>403>000 3>800>395 15>403>000 3>694>651

ទុនបំរុងផ្ស្រាងៗ 8>924>831 2>202>031 5>216>423 1>251>241

ប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុក 35>067>221 8>652>164 25>031>027 6>004>084

មូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុនសុទ្ឋ 59>395>052 14>654>590 45>650>450 10>949>976

អនុបំណុល 45>657>577 11>265>131 45>657>577 10>951>686

សរុបមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន 105>052>629 25>919>721 91>308>027 21>901>662

សរុបទ្រាព្យអកម្ម	និងមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន 454>865>669 112>229>378 295>525>038 70>886>313

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

តារាងតុល្យការ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		តារាងតុល្យការ
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2010 2009

ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក

ចំណូលពីការប្រាក់ 83>886>270 20>697>328 68>130>025 16>342>055

ចំណយលើការប្រាក់ ¬21>448>635¦ ¬5>292>039¦ ¬15>952>420¦ ¬3>826>438¦

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់ 62>437>635 15>405>289 52>177>605 12>515>617

ចំណូលប្រាតិបត្តិការផ្ស្រាងៗ 2>256>436 556>732 526>846 126>372

ចំណូលប្រាតិបត្តិការ 64>694>071 15>962>021 52>704>451 12>641>989

ចំណយលើថ្ល្រាឈ្នួល	និងកំរ្រាជើងសារ ¬1>572>259¦ ¬387>925¦ ¬2>898>985¦ ¬695>367¦

ចំណយប្រាតិបត្តិការនិងចំណយផ្ស្រាងៗ ¬42>453>181¦ ¬10>474>508¦ ¬34>169>466¦ ¬8>196>082¦

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រាក់និងសង្ស័យ ¬4>385>488¦ ¬1>082>035¦ ¬2>116>245¦ ¬507>615¦

ប្រាក់ចំណ្រាញពីប្រាតិបត្តិការ 16>283>143 4>017>553 13>519>755 3>242>925

ប្រាក់ជំនួយ 1>217>245 300>332 1>189>226 285>255

ប្រាក់ចំណ្រាញមុនដកពន្ធ 17>500>388 4>317>885 14>708>981 3>528>180

ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញ ¬3>755>786¦ ¬926>668¦ ¬3>551>075¦ ¬851>781¦

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសំរាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ 13>744>602 3>391>217 11>157>906 2>676>399

របាយការណ៍ចំណេញខាត
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ចំណ្រាញខាត

៥០



របាយការណ៍បមេបមេួល 
មូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន

ដើមទុន	 អនុបំណុល	 ទុនបំរុង	
ផ្ស្រាងៗ

ប្រាក់ចំណ្រាញ	
រក្សាទុក

សរុប

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

សមតុល្យនា	
			ថ្ង្រាទី០១	ខ្រាមករា	ឆ្នាំ២០០៩

15>403>000 45>657>577 2>282>879 16>806>665 80>150>121

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសំរាប	់
				ការិយបរិច្ឆ្រាទ

- - - 11>157>906 11>157>906

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សា	
ទុកទៅជាទុនបំរុងពិស្រាស*

- - 2>282>879 ¬2>282>879¦ -

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុក	
ទៅជាទុនបំរុងសំរាប់	ICO**

- - 650>665 ¬650>665¦ -

សមតុល្យនា	
			ថ្ង្រាទី	៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ	២០០៩

15>403>000 45>657>577 5>216>423 25>031>027 91>308>027

ប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសំរាប	់
				ការិយបរិច្ឆ្រាទ

- - - 13>744>602 13>744>602

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សា	
ទុកទៅជាទុនបំរុងពិស្រាស*

- - 2>282>879 ¬2>282>879¦ -

ការផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញរក្សាទុក	
ទៅជាទុនបំរុងសំរាប់	ICO**

- - 1>425>529 ¬1>425>529¦ -

សមតុល្យនា	
			ថ្ង្រាទី	៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ	២០១០

15>403>000 45>657>577 8>924>831 35>067>221 105>052>629

(សមមូលនឹងដុល្លារអាម្រារិក) 3>800>395 11>265>131 2>202>031 8>652>164 25>919>721

*	 ទុនបម្រាុងពិស្រាសតំណងឲ្យទុនបំរុងដ្រាលត្រាូវបានផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធដ្រាលត្រាូវបានធ្វើការគណនាដោយផ្អ្រាកលើអត្រា	
៥%ន្រាអនុបំណុល	ដ្រាលជាចំនួនមិនអាចប្រាងច្រាកជាភាគលភបាន	។

**	 ទុនបម្រាុងសម្រាប់ឥណទាន	ICO	តំណងឲ្យទុនបំរុងដ្រាលត្រាូវបានផ្ទ្រារពីប្រាក់ចំណ្រាញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទ
ដ្រាលត្រាូវបានធ្វើការគណនាដោយផ្អ្រាកលើអត្រា	៣,៥%	ន្រាបំណុលនៅចុងគ្រារបស់	Instituto	De	Dredito	Oficial	
ន្រាព្រាះរាជាណចក្រាអ្រាស្បា៉ាញ	ដ្រាលជាចំនួនមិនអាចប្រាងច្រាកភាគលភបាន	។

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍បម្រាបម្រាួលមូលនិធិមា្ចាស់ហ៊ុន

៥១



2010 2009

ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាម្រារិក

ចលនាសាច់បេក់ពីសកម្មភាពបេតិបត្តិការ

ប្រាកច់ណំ្រាញមនុដកពន ្ធ 17>500>388 4>317>885 14>708>981 3>528>180

និយ័តកម្មលើៈ

សំវិធានធនសំរាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៌ 1>278>933 315>552 1>241>028 297>680

រំលស់ 1>528>560 377>143 854>359 204>931

សំវិធានធនសំរាប់ឥណទានអាក្រាក់	និងជាប់សង្ស័យ 4>385>488 1>082>035 2>116>245 507>615

ប្រាក់ចំណ្រាញលើការលក់អចលទ្រាព្យ									
								និងទ្រាព្យសំភារៈ

¬7>500¦ ¬1>850¦ ¬42>767¦ ¬10>259¦

ការលុបចោលអចលនទ្រាព្យ	និងទ្រាព្យសំភារៈ - - 1>025 246

ប្រាក់ចំណ្រាញពីប្រាតិបតិ្តការមុន	
													ការប្រាប្រាួលន្រាទ្រាព្យសកម្មនិងទ្រាព្យអកម្ម

24>685>869 6>090>765 18>878>871 4>528>393

ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)ន្រាទ្រាព្យសកម្មៈ

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ ¬792>050¦ ¬195>423¦ ¬5>902¦ ¬1>416¦

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ¬158>190>592¦ ¬39>030>494¦ ¬27>145>144¦ ¬6>511>188¦

ទ្រាព្យសកម ្មផ្ស្រាងៗ ¬2>353>813¦ ¬580>758¦ 603>115 144>666

ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)ន្រាទ្រាព្យអកម្ម	ៈ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ¬1>256>816¦ ¬310>095¦ 1>751>475 420>119

ទ្រាព្យអកម្មផ្ស្រាងៗ 4>971>725 1>226>677 ¬796>246¦ ¬190>992¦

សាច់ប្រាក់ប្រាើក្នុងសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ ¬132>935>677¦ ¬32>799>328¦ ¬6>713>831¦ ¬1>610>418¦

ការបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៌ ¬197>209¦ ¬48>658¦ ¬75>273¦ ¬18>055¦

ពន្ធលើប្រាក់ចំណ្រាញដ្រាលបានបង់ ¬3>898>781¦ ¬961>949¦ ¬4>068>533¦ ¬975>901¦

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រាើក្នុងសកម្មភាពប្រាតិបត្តិការ ¬137>031>667¦ ¬33>809>935¦ ¬10>857>637¦ ¬2>604>374¦

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រាព្យ	និងទ្រាព្យសំភារៈ ¬1>644>302¦ ¬405>700¦ ¬2>351>330¦ ¬564>003¦

ការទិញទ្រាព្យសកម្មអរូបិយ ¬93>308¦ ¬23>022¦ ¬3>948>331¦ ¬947>069¦

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក	់
						អចលនទ្រាព្យនិងទ្រាព្យសំភារៈ

12>864 3>174 78>985 18>946

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រាើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ ¬1>724>746¦ ¬425>548¦ ¬6>220>676¦ ¬1>492>126¦

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី 220>328>370 54>361>799 50>707>141 12>162>902

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី ¬79>802>074¦ ¬19>689>631¦ ¬15>983>498¦ ¬3>833>893¦

(ទូទាត់សង)/សាច់ប្រាក់ទទួលបានព	ី
								បុរ្រាប្រាទានភាគហ៊ុនដ្រាលទទួលមុន

- - ¬172>897¦ ¬41>472¦

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានព	ី
							សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

140>526>296 34>672>168 34>550>746 8>287>537

ការកើនឡើងសុទ្ធន្រាសាច់ប្រាក	់
							និងសាច់ប្រាក់សមមូល

1>769>883 436>685 17>472>433 4>191>037

សាច់ប្រាក់	និងសាច់ប្រាក់សមមូល	
							នាដើមការិយបរិច្ឆ្រាទ

20>138>004 4>830>416 2>665>571 653>166

លំអៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 138>250 - ¬13>787¦

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់	
							សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆទ

21>907>887  5>405>351 20>138>004 4>830>416

របាយការណ៍ចលនាសាច់បេក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆ្រាទបញ្ចប់ថ្ង្រាទី៣១	ខ្រាធ្នូ	ឆ្នាំ២០១០

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ	គឺជាបតិដ្ឋានបទន្រារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះ	។

របាយការណ៌ប្រាចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់		|		របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់

៥២



បេសាក់ផ្តល់សេវាបេក់កម្ចី
និងបញ្ញើទូទាំងបេទេស



info.pp@prasac.com.kh

www.prasac.com.kh

ការិយល័យកណា្ដាល

ផ្ទះេលខ២៥	ផ្លូវ២៩៤ែកង៥៧	
បឹងក្រាងកង១	ចំការមន	
រាជធានីភ្នំេពញ		
ព្រាះរាជាណចក្រាកម្ពុជា

ប្រាអប់សំបុត្រាៈ	២៤១២

+៨៥៥		២៣	២២០	១០២	
+៨៥៥		២៣	២១៣	៦៤២

+៨៥៥		២៣	២១៦	៣៦២


