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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុល្អជាងគេ ធំជាងគេ និងឈានមុខគេ

និង

សហគ្រាសខ្នាតតូចប្រសើរឡើង ដើម្បីចូលរួម
ចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ

និរន្តរភាព តាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និង
សហគ្រា ស ខ្នា ត តូ ច នៅជនបទប្រ ក បដោយ
និរន្ដរភាព។

គោលដៅផ្នែកសង្គម
គោលដៅសង្គមទី 1
អតិថិជនគោលដៅ

សហគមន៍ជនបទ ៖ អតិថិជននៅសហគមន៍

ជនបទ គឺក្រុមគ្រួសារអ្នកភូមិដែលមានសមត្ថ

ភាពក្នុងការសងត្រលប់វិញ មានទីលំនៅនៅ
តាមជនបទដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ជាយក្រុង

នៃក្រុងរបស់ខេត្តនីមួយៗ (ដែលស្រុកទាំង
មូលហៅថា ក្រុង) ស្រុកទាំងអស់នៃរាជធានី
ភ្នំពេញ ខេត្តទាំងមូលនៃខេត្តព្រះសីហនុកែប
និងប៉ៃលិន។

អតិថជ
ិ នសហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូច៖ អតិថជ
ិ នដល
ែ
ជាសហគ្រិន

គឺជាសហគ្រាសខ្នាតតូចទាំង

ឡាយណាដែលមាននិយោជិកសរុបតិចជាង

11នាក់ ឬ ទ្រព្យសកម្មតិចជាង 50,000ដុល្លារ

អាមេរិក។

គោលដៅសង្គមទី 2

ការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន
គឺផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានដូចជាសេវា

ឥណទាន ប្រាក់បញ្ញើ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង
ទៀតដែលអាចនឹងអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

គោលដៅសង្គមទី 3

ធ្វើអោយមានបំលាស់ប្តូរចំពោះអតិថិជន
គោលដៅ
គឺដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៃ កម្រិតជីវភាព
រស់នៅរបស់បជា
្រ ជននៅតាមជនបទតាមរយ ៈ
ការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។
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ធ្វើអោយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទ

បេសកកម្ម

3

ទស្សនវិស័យ

លទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ

2009

2010

2011

2012

2013

6

6

6

6

6

55,122,287

88,207,146

124,387,538

169,765,445

283,421,473

8,965,741

16,745,625

26,852,143

45,092,149

95,651,955

481,254

940,316

2,583,948

6,619,023

16,633,180

-

-

4,591,168

50,592,730

121,986,224

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់នៅតំបន់ជនបទ

-

106,309

114,409

120,028

174,211

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់នៅទីប្រជុំជន

-

6,563

10,718

14,118

22,695

46,311

67,402

89,379

105,020

168,702

អភិបាលកិច្ច
ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ផលិតផលឥណទាន
សំពៀតឥណទានផ្នែកផលិតភាព (ជាដុល្លារអាមេរិក)
សំពៀតឥណទានផ្នែកសង្គម (ជាដុលារ្ល អាមេរិក)

ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ
សមតុល្យគណនីសន្សំ (ជាដុលារ្ល អាមេរិក)
សមតុល្យគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់(ជាដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តី
ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម
ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន
ចំនួនអតិថិជនខ្ចីបាក
្រ ់ជាសហគ្រាសខ្នាតតូចតូចបំផុត
និងមធ្យម
ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាអតិថិជនថ្មី



9,634

14,557

13,252

3,310

4,884

78,311

98,315

111,875

124,637

183,030

-

38,279

61,809

105,867

184,885

-

73,793

59,735

53,995

96,923

4.05%

2.20%

1.56%

0.90%

1.12%

95.95%

97.80%

98.44%

99.10%

98.88%

-

39.01%

54.83%

77.72%

95.48%

1,246

1,440

1,501

2,135

2,765

279

292

332

586

795

11

56

56

62

64

សំពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្រ្តនៃការផ្តល់ ឥណទាន
ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម
ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន
ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូច
តូចបំផុតនិងមធ្យម

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី
ចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំ
ចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តី
ចំនួនបុគ្គលិកឥណទាន
ចំនួនបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

-

2

2

6

8

572

702

745

953

1,166

2,468

2,336

3,103

5,440

7,965

កម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ ច្បាប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាកមាតុភាព និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះអតិថិជន
កិច្ចការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign

អនុវត្តគ្រប់គោលការណ៍នៃកិច្ចការពារអតិថិជន
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ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះបរិស្ថាន
គោលការណ៍ការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

គោលការណ៍បរិស្ថានសម្រាប់អតិថិជននិងប្រាសាក់ត្រូវបានអនុវត្ត

គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យ

-

-

សិក្សាគម្រោង

2

6

ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលផល

-

-

-

2,046

4,496

-

51.33%

60.10%

65.31%

79.37%

116

142

161

167

173

-

-

-

24

60

ភក្តីភាព និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
អត្រាអតិថិជនដែលបន្តប្រើបាស
្រ ់សេវារបស់បាសា
្រ ក់

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

4

ចំនួនការិយាល័យសាខា
ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករ

2009

2010

2011

2012

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

13.2%

12.0%

10.0%

9.1%

7.8%

ទំហំឥណទានគិតជាមធ្យម

923

1,225

1,568

2,073

2,381

សំពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទាន

150

156

166

134

161

សំពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់

66

72

78

60

68

4.1%

3.7%

6.5%

5.7%

4.8%

27.6%

26.5%

45.7%

39.5%

38.9%

17

24

24

24

24

ស្រុក/ខណ្ឌ

131

164

182

186

189

ឃុំ/សង្កាត់

1,256

1,398

1,453

1,499

1,548

ភូមិ

8,098

9,396

10,265

10,874

12,107

ផលិតភាពនិងប្រសិទិភា
្ធ ព
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

លទ្ធភាពចំណេញ
ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម
ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក

5

ខេត្ត
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តំបន់ប្រតិបត្តិការ

សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជា
ុ
សូចនាករ

2009

2010

2011

2012

2013 ព្យាករណ៍

10.4

11.2

12.8

14.1

15.6

ផលិតផលក្នុងស្រុកពិត (បម្រែបម្រួលជា%)

0.1

6.0

7.1

7.3

7.0

កម្រិតចំណូលរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗ (គិតជាដុលារអា
្ល មេរិក)

744

795

897

945

1,024

ចំណូល (%ផលិតក្នុងស្រុកសរុប)

15.8

17.0

15.6

14.4

14.2

ចំណាយ (%ផលិតក្នុងស្រុកសរុប)

20.0

19.9

19.6

19.7

19.6

(6.0)

(7.5)

(7.4)

(5.3)

(5.4)

(1.5)

(1.5)

(1.4)

(1.9)

(2.1)

ការនាំចេញ

3.9

3.9

5.2

6.0

6.9

ការនាំចូល

5.4

5.4

6.7

7.9

9.0

0.51

0.76

1.33

1.41

1.45

7.2

25.4

33.6

35

-

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ (គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)

34.6

26.3

19.4

29

-

ឥណទានក្នុងស្រុក (គិតជា%)

19.9

35.3

37.7

34.0

28.0

អត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ្លី (% ប្រចាំឆ្នាំ)

15.0

15.0

15.0

13.7

13.0

4,169

4,053

4,039

3,995

3,995

ផលិតផលក្នុងស្រុកដុល
ផលិតផលក្នុងស្រុកដុល (ពាន់លានដុលារអា
្ល មេរិក)

ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សមតុល្យថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

(ភាគរយនៃផលិតក្នុងស្រុកសរុប)

ពាណិជ្ជកម្មបរទេសនិងជញ្ជីងទូទាត់
(គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
សំពៀតឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារ

(គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
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អត្រាប្តូរប្រាក់ (ប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុលារអា
្ល មេរិក)
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ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
“ប្រាសាក់បន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនក្នងនា
ុ
មជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលល្អជាង

គេនង
ិ ធំជាងគេ ជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដខ
៏ ង
ំា្ល ក្លា គំរអា
ូ ជីវកម្មដរ៏ ងមា
ឹ
ំ និង ការប្តជ
េ ប
ា្ញ ព
ំ ញ
េ
ការងាររបស់បុគ្គលិកទាំងអស់”។
សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ ឆ្ន2
ំា 013
ក្នង
ុ រយៈពេលជាងមួយទសវតស្ រ៍កន្លងមកនះេ  ប្រទស
េ កម្ពុជាសម្រច
េ បាននូវកំណន
ើ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ដល
ែ គួរ
ឱ្យកត់សម្គល
ា ់ និងរកបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ ច្បាប់ទម្លាប់សង្គម និងការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមភាពនិងនិរន្តរភាព។ នៅឆ្ន2
ាំ 013 កម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងសម្រេច

បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ហើយអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិត 4.6%។

វិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌបន្តរក្សាជាវិស័យធំជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា។ នាឆ្នាំ2013នេះ វិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនឡើង 10.5% ខណៈដែលវិស័យសេវាកម្មកើនឡើងប្រមាណ 7%

ហើយសកម្មភាពទេសចរណ៍នង
ិ អចលនទ្រពយ្ ក៏បានបន្តកន
ើ ឡើងយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ផងដរែ ។

ជាមួយគ្នន
ា ះេ ដរែ វិសយ
័ កសិកម្មកត
៏ វបា
ូ្រ នប៉ន
ា ប
់ ្រមាណថា

នឹងកើនឡើង 4% ប្រសិនបើអាកាសធាតុមានភាពអំណោយផល។ កាលពីឆ្នាំ2012 កន្លងទៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានចំនួន 7.3%

និងអត្រាចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានចំនួនប្រមាណ 1,000ដុល្លារអាមេរិក ហើយក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 អត្រាចំណូលនេះនឹងកើនឡើងដល់ចំនួន

1.080ដុលារ្ល អាមេរិក។

ទោះជាយ៉ាងណា មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានទំហំតូចនិងមិនទាន់ធ្វើពិពិធកម្មនៅឡើយ។ ប្រភពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានមកពីការចូលរួម

របស់វិស័យសំខាន់ៗចំនួន 4 រួមមានវិស័យកាត់ដេរ សំណង់ កសិកម្ម និងវិស័យទេសចរណ៍។ វិស័យវាយនភ័ណ្ឌគ្របដណ្តប់វិស័យផលិតកម្មនិង
មានទំហំនាំចេញជិត 80% នៃការនាំចេញសរុប។ វិស័យទេសចរណ៍ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី 2 នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ទោះបីជាមានការកើនឡើងនូវចំនួន

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចូលទស្សនាតែប្រាសាទអង្គរវត្តក្តី។

វិស័យហិរញ្ញេវត្ថុកម្ពុជា
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់សម្រាប់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ហើយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏មានចំណែកយ៉ាងធំចូលរួម

ក្នុងកំណើននេះផងដែរ។ សម្រាប់ឆ2
្នាំ 013 កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងចន្លោះពី 7.2% ទៅ 7.5%។ ដោយចាប់
ផ្តើមពីចំណុចសូន្យ វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាន

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលនិងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ។

បណ្តាធនាគារិក និង សេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ព ោលគឺធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាវិស័យធនាគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿនប្រៀបធៀបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិករបស់សមាគម

ប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍(ASEAN)ដូចជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវនិងសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម ។គោលនយោបាយសេដកិច្ចបើក

ចំហរបស់កម្ពុជាបានទាក់ទាញនូវលំហូរទុនដោយសេរី និងអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន 100% នៅក្នុងប្រទេស
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កម្ពុជា។

ការប្រគល់សិទ្ធនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាគន្លឹះចម្បងនៃកំណើនដែលជម្រុញនូវលទ្ធភាពក្នុងការទទួលនិងប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទាន

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សិទ្ធិកាន់កាប់នេះនៅឡើយទេ។

ហើយដែលបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនទាន់បានអនុញ្ញាតនូវ

ចំពោះបទប្បញ្ញតិ្តសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាបានបន្តតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់អាជ្ញា

ប័ណ្ណចពោ
ំ ះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាបានត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារឯកទេសនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ជំនឿទុកចិត្តសាធារណជនមកលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបន្តកើនឡើងដែលបណ្តាលមកពីការចូលរួម
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ចំណែករបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាក្នងកា
ុ
រដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិ និងប្រកាសមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ជា និងការ

ត្រួតពិនិត្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដើម្បីពង្រឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុវត្តដ៏ល្អប្រសើរលើផែក
្ន អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
ប្រាសាក់បន្តផ្តល់អាទិភាពចម្បងដល់ការអនុវត្តដ៏ល្អប្រសើរលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរឹងមាំ។ ភាគទុនិករបស់ប្រាសាក់ទទួលបានការផ្តល់
ប្រឹក្សាពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខនពា
្លួ
ក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការដឹកនាំប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ។

ទស្សនៈសម្រាប់អនាគត
ប្រាសាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ។ ជាលទ្ធផលប្រាសាក់ត្រូវប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងក្នុង

ការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសមួយប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ប្រាសាក់មាន

ទំនុកចិត្តទៅលើភាពដឹកនាំ យុទ្ធសាស្រ្ត និងបុគ្គលិកគ្រប់រូប ដែលជួយឲ្យប្រាសាក់បន្តធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យទទួលបានលទ្ធផលខ្ពសព្រមទា
់
ំងផ្តល់
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុល្អឥតខ្ចោះ ជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ និង កោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ បុគ្គលិកទាំងអស់
របស់ប្រាសាក់។ ការប្តេជ្ញាដ៏មោះមុតរបស់បុគ្គលិក គឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យលើការប្រតិបត្តិការ។

សមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆ្ន2
ាំ 013
ការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការត្រលប់ទៅរកស្ថិរភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះជួយឲ្យប្រាសាក់អាចសម្រេច

បាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលពុធ
ំ ្លាប់មាន។ លទ្ធផលសម្រេចបានទាំងនោះរួមមាន៖ 1) ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធចំនួន 16.8

លានដុល្លារអាមេរិក 2) ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកចំនួន 38.9% 3) ចំណូលពី ទ្រព្យសកម្មចំនួន 4.8% 4) អត្រាឥណទានមិនដំណើរការទាប

ក្នុងកម្រិតត្រឹមតែ 0.18% 5) ទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 452 លានដុល្លារអាមេរិក 6) សំពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 379 លានដុល្លារអាមេរិក

ផ្តល់ដល់អតិថិជនខ្ចីបាក
្រ ់ចំនួន 196,906 នាក់ 7) សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបចំនួន 138 លានដុល្លារអាមេរិក ទទួលបានពីអតិថិជនដាក់

ប្រាក់បញ្ញើ សន្សំសរុបចំនួន 302,917 នាក់ 8) បណ្តាញការិយាល័យរហូតដល់ចំនួន 173 ទីតាំង និង 9) ចំនួនបុគ្គលិកសរុបកើនឡើងដល់ចំនួន

2,765 នាក់។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ គឺផ្តោតសំខាន់ចំពោះការផ្តល់ជូនអតិថិជនឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងការ

បំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធយ
្វើ ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនកាន់តែមានការពេញចិត្តប្រើប្រាស់សេវា

កម្មរបស់គ្រឹះស្ថានបន្តទៀត។ ប្រាសាក់ផ្តល់នូវលទ្ធភាពស្មើៗគ្នាចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូបរួមទាំងសហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុត សហគ្រាសខ្នាតតូចនិង
មធ្យមក្នុងការទទួលបានសេវាកម្ម និងផលិតផលធនាគារប្រកបដោយតម្លាភាព ជំនឿទុកចិត្ត និងការទទួលខុសត្រូវ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់រក្សាជំហររបស់ខ្លួនជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា រួមជាមួយនិងការគ្រប់គ្រងហេដារ្ឋ ចនា

សម្ព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានល្អនិងមានភាពបត់បែន ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ បុគ្គលិកប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ អភិបាលកិច្ចល្អរបស់ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល និងការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីភាគទុនិកអន្តរជាតិទាំងអស់។

គោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាសា
្រ ក់ គឺមិនមែនត្រឹមតែស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រាសាក់ធប្រ
្វើ តិបត្តិការអាជីវកម្មមក្រ
ី ូហិរញ្ញ

វត្ថុដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវជាមួយទិសដៅចុងក្រោយ គឺការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទ។ ប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន 6ខ្នង សម្រាប់
សាលាបឋមសិក្សារដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង កំពង់ចាម កំពង់ធំ និងខេត្តសៀមរាប។

ជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រាសាក់
ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេសធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាដែលបានបន្តការ
គាំទ្រ និងផ្តល់យោបល់ជាបន្តបន្ទាប់។ យើងនឹងបន្តរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងល្អនិងសេចក្តីទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ឆ2
្នាំ 014 ខាងមុខ។

Ranjit Michael Samuel Fernando
ប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ខ្ញុំក៏សូមសម្តែងអំណរអរគុណដោយស្មោះផងដែរ
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ដែលបានខិតខំបម្រើការងារប្រកបដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
“យើងមានសេចក្តីរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន

ការ

បន្តការរីកចម្រើន និងការផ្តល់សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថិជនរបស់
យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះ ដែលបានធ្វើឲ្យប្រាសាក់បន្តឈានមុខគេ

នៅក្នុងទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា”។

ប្រាសាក់ក៏ដូចជាវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលនៅកម្ពុជាដែល

បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

ប្រាសាក់់បានធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសកម្មជាងមុន ដោយបានចាត់នូវ

វិធានការសំខាន់ៗជាច្រើន

ដើម្បីលើកកម្ពស់គំរូអាជីវកម្មនិងត្រៀម

លក្ខណៈឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។ ប្រាសាក់
ប្តេជាចា
្ញ ត់វធា
ិ នការសំខាន់ៗនានាដើមប្ ធា
ី នានូវនិរន្តរភាពនិងជោគជ័យ
សម្រាប់រយៈពេលវែង។

ក្នង
ុ ឆ្ន2
ាំ 013 ប្រសា
ា ក់ រកសា
្ បាននូវភាពឈានមុខគផ
េ ក
ែ្ន ទីផសា
្ រនវៃ ស
ិ យ
័
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដោយមានបណ្តាញសាខាច្រើនជាងគេ លទ្ធភាពទទួលបានចំណេញច្រើនជាងគេ និងសំពៀតឥណទានខ្ពស់ជាងគេ ដែលឆ្លុះ

បញ្ចាំងថា ប្រាសាក់់នៅតែជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមាននិរន្តរភាពនិងឈានមុខគេ។

សមិទ្ធផលផ្នែកប្រតិបត្តិការសំខាន់ដែលប្រាសាក់សម្រេចបានក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 រួមមាន៖
2 ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន 452 លានដុលារ្ល អាមេរិកកើនឡើងសរុបចំនួន 80%។
2 សំពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 378 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងចំនួន 76%។
2 អតិថិជនសកម្មចំនួន 196,906 នាក់ កើនឡើងចំនួន 47%។
2 បន្តឈានមុខគេលើគុណភាពសំពៀតឥណទានដែលអត្រាឥណទានមិនដំណើរការមានត្រឹមតែ 0.18%។
2 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបមានចំនួន 138 លានដុល្លារអាមេរិក ទទួលបានពីអតិថិជនផ្ញើប្រាក់ចំនួន 302,917 នាក់។
2 ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធកើនឡើងពី 11,5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ដល់ចំនួន 16,8 លានដុល្លារអាមរេ ក
ិ
	

នៅបំណាច់ឆ2
ំា្ន 013 ដែលមានកំណន
ើ 46%។

2 ចំណល
ូ ពីមល
ូ និធភា
ិ គទុនក
ិ ស្មន
ើ ង
ឹ 38.93% និងចំណល
ូ ពីទព
្រ យ្ សកម្មចន
ំ ន
ួ 4.8%។

ភាគទុនិករបស់បាសា
្រ ក់

រួមមានទាំងភាគទុនិកក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ

ដែលមកពីបណ្តាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជននិងអន្តរជាតិសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍ។ តំណាងភាគទុនិកទាំងអស់បានផ្តល់នូវចំណេះដឹងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានតម្លៃដល់ប្រាសាក់ ហើយអ្នកតំណាងទាំងអស់នោះសុទ្ធ
តែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជៅជ
្រ ្រះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយឲ្យប្រាសាក់អាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងប្រកប
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ដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងគោលបំណងផ្នែកសង្គម និងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។

ធំជាងគេ ប្រសើរជាងគេ និង ឈានមុខគេ
ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជន ប្រាសាក់នឹងបន្តផ្តល់នូវ (i) សេវាកម្មឥណទាននិងធនាគារដ៏ប្រសើរ (ii) ការបង្កើត

នូវតម្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច (iii) ការបញ្ចូលនូវសំណុំនៃតម្លៃសង្គមឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (iv) ការបញ្ចូលនូវការអនុវត្តប្រកបដោយ

វប្បធម៌ដែលទាក់ទាញនិយោជិកល្អៗនិងជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាន (v) ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
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ភាពដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាព និង (vi) គំរូអាជីវកម្មមួយដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់គួបផ្សំនឹងការផ្តោតជាចម្បងលើការរីកចម្រើនជាលំដាប់។

ប្រាសាក់បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេដោយមាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ និងគំរូអាជីវកម្មមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលផ្តល់សេវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងនៅតំបន់ជនបទនិងទីក្រុង។ ជាក់សែង
្ត ប្រាសាក់មានបណ្តាញការិយាល័យនៅពាសពេញផ្ទៃប្រទេសទូទាំង

24 ខេត្តក្រុង ដោយមានការិយាល័យសរុបចំនួន 173 និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភូមិចំនួនច្រើនជាង 12,107 ភូមិ (ស្មើនឹង 86% នៃចំនួនភូមិសរុប

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)។ ចំនួនការិយាល័យច្រើនជាង 132 ត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធ online ដែលអាចផ្តល់សេវាកម្មនិងធ្វើប្រតិបត្តិការបានភ្លាមៗ។
បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM)ចំនួន 60គ្រឿង និងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,765នាក់។

ប្រាសាក់បានធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយបណ្តាគ្រឹះស្ថាននានាដែលស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាផ្នែកមួយ នៃគោលដៅសង្គម
របស់ខ្លួន ប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន 6ខ្នង សម្រាប់សាលាបឋមសិក្សារដ្ឋដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង កំពង់ចាម

កំពង់ធំ និងខេត្តសៀមរាប។ កម្មវិធីរបស់បាសា
្រ ក់ក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍ និងការសាងសង់បណ្ណាល័យត្រវបា
ូ នរំពឹងថានឹងជួយដល់កុមារជាង

4,000នាក់ ឲ្យមានទម្លាប់អានសៀវភៅ ទទួលបានការអប់រំកាន់តែប្រសើរ និងមានអនាគតភ្លឺស្វាង ។

ទោះបី ប្រាសាក់សម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏ល្អក្នុងឆ្ន2
ាំ 013ក្តី ក៏ប្រាសាក់នឹងបន្តលើកកម្ពស់ និងកែលម្អសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ខ្លួនជូនដល់
អតិថិជនបន្ថែមទៀត។សម្រាប់ឆ្នាំ2014 ប្រាសាក់នឹងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាអាទិភាពដូចខាងក្រោម៖

2 ធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនិងសេវាកម្ម
2 កែលម្អនិងលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន
2 ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់សាខានិងថ្នាក់តំបន់
2 ធ្វើបទដ្ឋាននីយកម្មស្លាកយីហោ
2 លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការ
2 វាយតម្លៃឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម
ជំនស
ួ ឲ្យគណៈគ្របគ
់ ង
្រ របស់គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថប្រា
ុ សាក់ ខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណចំពោះថ្នក
ា គ្រ
់ ប់គង
្រ និងបុគល
្គ កទា
ិ
ង
ំ អស់ដល
ែ បានពយា
្ យាម

និងប្តេជ្ញាបំពេញការងារ និងចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រនិងផ្តល់ដំបូន្មាន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាជ្ញាធរបញ្ញត្តិកម្មធនាគារ
ជាតិ នៃ កម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់ការបន្តផ្តល់កិច្ចគាំទ្រដល់ប្រាសាក់ និងជាពិសេសចំពោះអតិថិជនដែលបានផ្តល់ជំនឿ
ទុកចិត្តមកលើបាសា
្រ ក់ តាមរយៈការប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម។

គណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រាសាក់ប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងផលិតផលកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនជូនដល់

អតិថិជន ដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងបន្តរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា។
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សាវតាប្រាសាក់
តាមបណ្តាខេត្តនិងស្រុកនានា នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រសងពា
ួ
ណិជ្ជកម្ម
បានទទួលស្គាល់ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់ប្រាសាក់នៅ ថ្ងៃទ1
ី 4 ែតុលា

រូបភាពជាគម្រង
ោ អភិវឌ្ឍន៍មយ
ួ ។ ផ្នក
ែ ឥណទានរបស់គម្រង
ោ ប្រាសាក់

ឆ្ន2
ាំ 008 ហើយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ទទួលស្គាល់ការកែបែន
្រ េះនៅ

ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួងចំនួនចំនួន 3 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ថ្ងៃទ6
ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2008 ។

នៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 ដែលស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញរួមមានខេត្ត

កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងតាកែវ។ គម្រោង
នេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 013។

ដើម្បីធានាឱ្យហគមន៍ជនបទ និង សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត មានលទ្ធ
ភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកម្មការដឹកនាំអនុវត្តគម្រោង

ប្រសា
ួ ពីគម្រង
ា ក់បានសម្រច
េ កម្លយ
ា ខ្លន
ោ ឥណទានទៅជាគ្រឹះស្ថន
ា មី
ក្រហ
ូ រិ ញ្ញវត្ថម
ុ យ
ួ ដែលមានអាជ្ញប
ា ណ
័ ប
្ណ ក
្រ បអាជីវកម្មតាមផ្លវូ ច្បាប់។ ក្នង
ុ

ខែមីនា ឆ្នាំ2002 ផែនការកម្លាយខ្លួននេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងតាម
រយៈការបង្កើត សមាគមឥណទានប្រាសាក់ ដោយធ្វើប្រតិបត្តិការជា

ប្រតិបតិ្តករជនបទ និងចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។

ក្នុងឆ្ន2
ាំ 003 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់

គម្រោងកម្លាយខ្លួនខាងលើ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ត្រូវបាន

បង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូង
ចំនួន 2 និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុន

ឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ2004។ បន្ទាប់

មកនៅក្នង
ុ ខែវច
ិ កា
ិ្ឆ ឆ្ន2
ំា 004 ប្រសា
ា ក់បានទទួលអាជ្ញប
ា ណ
័ ព
្ណ ធនា
ី
គារ

ជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ
មន៍ជនបទនិងសហគ្រាសខ្នាតតូច។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងកម្លាយខ្លួនខាងលើ នៅក្នុងឆ្នាំ

2005 ប្រសា
ា ក់ បានចាប់ផម
ើ្ត ស្វង
ែ រកនិងចរចាជាមួយវិនយោ
ិ
គិនផ្សង
េ ៗ

បន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកជំនួសភាគទុនិកចាស់របស់បាសា
្រ ក់ គឺភាគ

ទុនិក CRDF។ គម្រោងកម្លាយខ្លួនខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ

2007 ហើយភាគទុនិកដំបូងគឺ CRDF ត្រូវបានជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មី
ចំនួន 5 រួមមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់

ប្រទស
េ កំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ (BIO) ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ដ្រា្ត ហ្គន
ុ កាពីតាល់គប
ុ្រ (DCG)
ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសហូឡង់ (FMO)

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្កាអូរិច (LOLC) និង ក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រេឌីត
(Oikocredit)។

ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ និង
ដើមប្ ដ
ី រើ តួនាទីជាទីកន្លង
់ រធ្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មនងកា
ិ
ររីកចម្រន
ើ
ែ មួយសម្រប
ា កា
នាពេលអនាគត ប្រាសាក់បានសម្រេចបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
ឈ្មោះថា Oracle FLEXCUBE Universal Banking សម្រាប់ផ្តល់ភាព
ងាយស្រួលក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
នៃការប្រកួតប្រជែង

កសាងគុណសម្បត្តិ

ជួយគ្រឹះស្ថានឲ្យមានលទ្ធផលផ្តល់សេវាកម្ម

ជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅទូទាំង
ប្រទេសកម្ពុជា និងអាចគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវប្រព័ន្ធព័ត៌
មាន ។ នៅថ្ងៃទ2
ី 7 ខែសីហា ឆ្នាំ2010 ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ
ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើសាធារណជន

ដែលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យការិយាល័យ

កណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើសាធារណជនបាន។
ជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ និងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកប
អាជីកម្មទទួលប្រក
ា ប
់ ញ្ញើទាង
ំ ពីរខាងលើបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ប្រាសាក់ផត
ោ្ត សំខាន់់
លើការពង្រឹងប្រតិបត្តិការ

និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរ

តួនាទីកាន់តែខំង
ា្ល ជាងមុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
់ វូ សវា
ុ ល់សហគមន៍ជនបទ និង សហ
តាមរយៈការផ្តលន
េ កម្មហរិ ញ្ញវត្ថដ
គ្រាសខ្នាតតូច ។
នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2011 ស្ថាប័នអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះមួយ Planet

Rating

ដែលជាស្ថាប័នជំនាញក្នុងការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អាជីកម្មមី

ក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោក បានចំណាត់ថ្នាក់ប្រាសាក់ “A-” និង
ជាគ្រឹះស្ថានដែលមាន “ស្ថិរភាព” សម្រាប់ទស្សនៈអនាគត។ កាលពី
ខែកក្កដា ឆ្នាំ2009 កន្លងមកស្ថាប័ន Microfinanza Rating បានផ្តល់
ចំណាត់ “BBB+” ដល់ប្រាសាក់ ។
នៅក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ប្រាសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី ចំនួន 15.4 ពាន់
លានរៀលដល់ចំនួន 80 ពាន់លានរៀល បន្ទាប់ពីការដកទុនវិនិយោគ
របស់់ភាគទុនិកអ៊យកូក្រេឌីត។ ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់អ៊យកូក្រេឌីត
ត្រូវបានបែងចែករវាងភាគទុនិក ទាំង5របស់ប្រាសាក់។ ភាគទុនិក BIO

DCG FMO និង LOLC កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 22.25% ហើយភាគ

អចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 007។

ទុនិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ PSCo ចំនួន 11%។ ប្រាសាក់ជា

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្បងរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិ

គ្រះឹ ស្ថន
ា ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

រញ្ញវត្ថដ
ុ ល់បជា
្រ ជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈទីសក
ា្ន កា
់ រកណ្តល
ា របស់
ខ្លួនស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ

និងតាមការិយាល័យនានាដែលស្ថតនៅ
ិ

ដោយមានបណ្តាញសាខាច្រនជា
ើ
ង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

គម្រោងនេះមានគោលដៅស្តារឡើងវិញនិងគាំទ្រចំពោះវិស័យកសិកម្ម

គេ លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប្រសើរជាងគេ សំពៀតឥណទាន
ច្រើនជាងគេ និងមានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាមួយគ្នាដែរ
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គ្រឹះខ្លនួ ក្នងុ ឆ្ន1ំា 995 ដោយទទួលបានមូលនិធពិ សី ហភាពអឺរបុ៉ ក្នងុ
ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថប
ុ សា
ា្រ ក់បានចាប់ផម
ើ្ត ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការរបស់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ឆ្នាំ2012ក៏ជាឆ្នាំដែលប្រាសាក់សម្រេចបានសមិទ្ធផលមួយទៀត គឺជា

ស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការដំណើរការប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ដូច

ផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅកម្ពុជា។ ប្រាសាក់ក៏បានដាក់

ការផ្ទេរប្រាក់។ បន្ថែមលើការចូលរួម ដ៏សំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេលើការផ្តល់សេវា ATM ប្តូរប្រាក់

ដំណើរការការិយាល័យកណ្តាល ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង

សន្សំសំចៃ (Eco-friendly purpose)។
បច្ចុប្បន្ន

ប្រាសាក់កំពុងឈានមុខគេក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ
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រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយមានបណ្តាញសាខាធំជាងគេ

ចំនួន

ម៉ស
ា ន
ី៊ ដកប្រក
ា ស
់ យ
័្វ ប្រវត្តច
ិ ន
ើ្រ ជាងគេជាមួយសេវាដែលមានភាពងាយ

ជាការទូទាត់ថៃច
្ល ំណាយប្រើបាស
្រ ់ ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ និង

កម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ប្រាសាក់ក៏ល្បីល្បាញផងដែរលើផ្នែក

សំពៀតឥណទាន និងលទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ លើសពីនេះ
ទៅទៀតប្រាសាក់

គឺជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់មួយលើការរីកចម្រើន

ប្រកបដោយចេរភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។
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រចនាសម្ព័ន្ធ

ភាគទុនិក
ចាប់តាំងពីឆ2
្នាំ 012 ប្រាសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 80,000 លានរៀល (ប៉ែតសិបពាន់លានរៀល) បានមកពីការចូលរួមភាគកម្មមូលនិធិ

វិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្ត្រាហ្គិន
កាពីតាល់គប
ុ្រ (DCG) ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រប
ា កា
់ រអភិវឌឍ្ ន៍របស់បទ
្រ ស
េ ហូឡង់ (FMO) ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ភតិសនយា
្ លង្កអ
ា រូ ច
ិ (LOLC) និងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ

បុគ្គលិកប្រាសាក់។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគទុនិកមានដូចខាងក្រោម៖

BIO ជាសមាជិកមួយរបស់សមាគមនៃគ្រឹះស្ថន
ា ហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ភិវឌឍ្ ន៍

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការអ័រិក (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ

សហហិរញ្ញប្បទានមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិក

ដែលដឹកនាំដោយសារជីវកម្មអ័រិកប្រទេសជប៉ុន។

ហិរញ្ញប្បទាន ដល់គម្រោងនានារបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងបណ្តា

កសិកម្ម ដំណាំ សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ផ្នែកពាណិជ្ជ

ជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប ។

ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ភតិសន្យាលង្ការអ័រិក ដែល

អឺរ៉ុប។ BIO ចូលរួមក្នុងដៃគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប/EFP ជាប្រតិបត្តិការ

1980 ជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសស្រីលង្ការ

ចំនួន 10 របស់ EDFI ក្នុងគោល បំណងដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់

ហ៊ុនប្រតិបត្តិការផ្តោតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន 8 គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋនៃតំបន់ អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយធ្វើកិច្ចសហការ

បច្ចុប្បន្នក្រុម

កម្ម និងផលិតកម្ម។ ជាមួយគ្នានេះដែរមានប្រមាណ 106
ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយ

ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការរីកចំរើនសេដ្ឋ

កិច្ចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា។

ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (FMO) គាំទ្រដល់វិស័យឯក

ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់ គ្រុប (DCG) គឺជាក្រុមវិនិយោគចម្រុះ

ងើបឡើងវិញក្នុងតំបន់អាស៊ី អាហ្រ្វិក អាមេរិកឡាទីន និងតំបន់

កំពង
ុ ងើបឡើងវិញនៅក្នង
ុ តំបន់អាស៊ី ជាពិសស
េ ប្រទស
េ វៀតណាម

ជនក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំពុង

អឺរ៉ុបខាងកើតនិងកណ្តាល តាមរយៈការផ្តល់ឥណទាន ការចូលរួម
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ភាគកម្មវន
ិ យោ
ិ
គ ការធានា និងសកម្មភាពជម្រញ
ុ វិនយោ
ិ
គផ្សង
េ ៗ។

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់
បំណង៖

(PSCo)

មួយ

ដោយផ្តោតសំខាន់លើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសដែល

។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មលើ
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម មូលនិធិឯកជន ទីផ្សារទុន និងមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទូទៅរបស់ពះរា
្រ ជាណាចក្រកម្ពុជា

ដើម្បីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបា្រសាក់

និងមានគោល

និងដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឲ្យស្របតាមស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈនិង

ក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងដើមទុនផ្សេងៗ ការវិនិយោគ

និងសកម្មភាពព្រមទាំងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ
ឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នា និងសកម្មភាព ឬសេវាកម្មដែលជាចរិកលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

គណៈកម្មការសេវាកម្មធនាគារ
គោលបំណងរបស់គណៈកម្មការសេវាកម្មធនាគារ គឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មធនាគារ គាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មធនាគារថ្មីរបស់ប្រាសាក់ដើម្បី

ប្រមូលបានកម្រៃសោហ៊ុយផ្សេងៗនិងផលប្រយោជន៍ផែក
្ន សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់។
សកម្មភាពសំខាន់ក្នុងឆ្នំ2
ា 013 រួមមាន៖





2 គណៈកម្មការបានពិនិត្យឡើងវិញ និង ចាត់តាំងសមាជិកថ្មីដឹកនាំដោយ នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងផលិតផល និង សមាជិកផ្សេងទៀត
រួមមាន នាយកនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍផលិតផល នាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ នាយកនាយកដ្ឋានរតនាគារ ន ាយក

នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និង នាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនង។

2 គណៈកម្មការបានពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មគោលការណ៍សេវាកម្មដោយផ្អែកលើកម្រៃនិងនីតិវិធីដោយផ្អែកលើការប្រលង		


	 ប្រណាំងការអនុវត្តដ៏ល្អនៅទីផ្សារ ។

2 សេវាកម្មធនាគារដែលបានរៀបចំថ្មីរួមបញ្ចូលទាំង Maybank Money Express (MME) សេវាផ្ទេប្រាក់ក្នុងស្រុក(LMT) សេវាប្តូរប្រាក់


 

សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍ សេវាអេធីអីម។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើនជាងមុន មានភាពបត់បែន និង
ងាយស្រួលជាងមុនក្នងកា
ុ
រប្រើប្រាស់ ផលចំណេញ មានភាពទាក់ទាញ និង មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

2 បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើគោលការណ៍និងនីតិវិធីនានាសម្រាប់សេវាកម្មធនាគារថ្មី។
2 ពិនិត្យឡើងវិញអំពីគោលការណ៍និងនីតិវិធីខាងលើដើម្បីធានាថាគ្រប់គោលការណ៍និងនីតិវិធីទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ។
2 តាមដានរាល់សកម្មភាពដែលបានអនុវត្តនិងវឌ្ឍនភាពដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅ ដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការសកម្មភាពក៏
ដូចជាអភិវឌ្ឍនូវការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងអនុវត្តបញ្ជីតាមដាន។

2 បានដាក់បញ្ចូលនូវរចនាក្នុងការកំណត់ថ្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មធនាគារដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិដើម្បីពិចារណា និងអនុម័ត ។
2 បានរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងសេវាធនាគារ ការផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗ និង ផែនការ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

សម្រាប់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ ជាមួយនឹងទិសដៅប្រចាំឆ្នាំនិងឯកសារគាំទ្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

សន្និបាតបូកសរុបរបាយការណ៍2013

21



2 បានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំឆ្នាំនូវអនុសាសន៍សម្រាប់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មសេវាកម្មធនាគារ

អំពីអតិថិជន
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍បេសកកម្មនិងទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួន ប្រាសាក់បានកំណត់ទិសដៅដោយផ្តោតលើក្រុមគ្រួសារនៅភូមិតាមជនបទកសិករ
និងសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដែលមានសកម្មភាពរកចំណូលនិងមាន សមត្ថភាពសងបំណុលត្រលប់វិញ។ លើសពីនេះ

ប្រាសាក់ក៏បានផ្តល់សេវាកម្មជូនដល់គ្រឹះស្ថានឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ន ានាដែលពេញចិត្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានដូចជាសេវាកម្ម
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ សេវាកម្មប្រាក់បៀវត្សរ៍។ល។ ប្រាសាក់ក៏កំពុងផ្តោតទិសដៅចំពោះសហគស
ុ ខ្នត
្រា ខ្នត
ា តូចបំផត
ា តូចនិង

ា មធ្យមដើមប្ ផ
ី ល
្ត ប
់ ក
្រា ក
់ ម្ចអា
ី ជីវកមា
្មជ ឯកត្តជនសម្រាប់ការវិនយោ
ិ
គនិងសម្រាប់គោលបំណងបប
ើ្រ ស
្រា ជា
់ ដើមទុនអាជីវកម្ម។
ខ្នត

ក្រុមគ្រួសារនៅភូមិ
ក្រុមគ្រួសារនៅតាមភូមិមានចំនួនប្រហែល 90% នៃក្រុមគ្រួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ។ ភាគច្រើននៃអតិថិជនទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពពាក់

ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មស្រូវ កសិដ្ឋាន និងមានប្រភពចំណូលផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការជួញដូរ សេវាកម្មការដឹកជញ្ជូន និងការប្រើប្រាស់។
ចំណូលជាសាច់ប្រាក់គឺជាកត្តាកំណត់ពីសមត្ថភាពបំណុលរបស់ក្រុមគ្រួសារ ទាំងនោះក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថាន ។

សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ភាគច្រើនសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត គឺជាអាជីកម្មមានលក្ខណៈគ្រួសារដែលសមាជិកគ្រួសារគឺជាអ្នកជួយដំណើរការអាជីវកម្ម។ សហ

គ្រាសទាំងនោះភាគច្រើនមានទីតាំងនៅជិតទីប្រជុំផ្សារដូចជានៅទីប្រជុំស្រុក ឬខេត្ត ហើយសហគ្រាសខ្លះស្ថិតនៅតាមភូមិជនបទ។
សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតនេះភាគច្រើនមានបុគ្គលិកតិចជាង10 នាក់ ហើយភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ។

សហគ្រាសខ្នាតតូច
សហគ្រាសខ្នាតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្សារ មានសមាជិកមិនច្រើននោះឡើយដែលជាទូទៅពីចន្លោះ 10នាក់ ទៅ 50

នាក់។

សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម
ប្រភេទសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមនេះតែងតែមានទីតាំងស្ថិតនៅ ឬនៅជិតទីប្រជុំផ្សារនៅក្នុងស្រុកឬខេត្ត។ សហគ្រាសនេះជួល ឬ កាន់កាប់
ដោយផ្ទាល់ខ្លួន និងជាទូទៅមានបុគ្គលិកចន្លោះពី 50នាក់ ទៅ 100នាក់។

ស្ថាប័ន

22

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ប្រភេទស្ថាប័ននេះរួមមានស្ថាប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល។

ចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជន
កង សាវឿន ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកមួយកន្លែងស្ថតនៅ
ិ
តំបន់ជាយក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកស្រី សាវឿន ប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ

ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មជួលរោងនិងតុសម្រាប់

ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ពិធីផ្សេងៗ ។ ស្វាមី

របស់គាត់គឺ លោកសួស តារា ជាមេចុងភៅ

ដល
ែ រកបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ បាន ពីការធ្វម
ើ បន
ូ្ហ ៅក្នង
ុ
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីផ្សេងៗ។ អ្នកស្រី
សាវឿន

ក៏ប្រកបរបរលក់គ្រឿងទេសផងដែរ

ដែលអាចរកចំណូលបន្ថែម សម្រាប់គ្រួសារ
របស់គាត់។

គ្រួសារនេះមានអាជីវកម្មល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែពួក
គាត់ពំរុ កប្រាក់ចំណូលច្រើនតាមតាមការរំពឹង

ទុកនោះទេ ដោយសារមានកង្វះខាតដើមទុន
ក្នុងការទិញសម្ភារទំនើបៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់

កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពួកគាត់ពុំសូវមាន
កង សាវឿន ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកមួយកន្លែងស្ថិតនៅតំបន់ជាយក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញ

អតិថិជនច្រើននោះទេ ទោះបីក្នុងអំឡុងរដូវ
រៀបចំពិធីអាពាហ៍៍ពិពាហ៍ក៏ដោយ។

តាមការណែនាំរបស់សាច់ញាតិគាត់ អ្នកស្រីសាវឿន បានសុំខ្ចីប្រាក់ជាលើកដំបូងចំនួន 10,000 ដុលារ្ល អាមេរិកពីប្រាសាក់ដើម្បីទិញសម្ភារ

តុការថ្មីៗសម្រាប់ជួល និងរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរបស់របរទាំងនោះ ។ ជាមួយនឹងការតាំងចិត្តមុតមាំក្នុងការស្វែងរកអតិថិជន
អ្នកស្រីសាវឿននិងស្វាមីមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជន ហើយទទួលបានចំណូលកើនឡើងជាងមុន។

អ្នកស្រី សាវឿន មានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ រីកចម្រើនយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុង
ក្រោយនេះ ។ ខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសម្ភារ និង ឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ។ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំ
អាចមានលទ្ធភាពផ្តល់តុ និង រោងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចំនួន 3 ទៅ 4 រោងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយខ្ញអា
ុំ ចរកចំណូលបានច្រើនជាងមុន។ ប្រាសាក់ពិតជា

ជួយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើន និង មានកម្រិតជីវភាពល្អប្រសើរ។ នាពេលខាងមុខ ខ្ញំមា
ុ នផែនការនឹងសុំខ្ចីប្រាក់កាន់តែច្រើនជាងមុន
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ដើម្បីទិញរថយន្តមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងទិញឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ពង្រីកមុខរបររបស់ខ”្ញុំ ។

យន់ ងន់ហុង ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ ខេត្តកណ្តាល
លោក ងន់ហង
ុ អាយុ35ឆ្នំា គឺជាមស
ា្ច ក
់ សិដន
ា្ឋ ចិញម
ឹ្ច មាន់ និងរស់នៅជាមួយភរិយារបស់គាត់គឺ អ្នកសី្រ ទី្រ លីតា លោក ងន់ហង
ុ ធ្លប
ា ប
់ ម្រើការងារ

នៅក្រុមហ៊ុនស៊ីភី ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការងារនេះ គាត់បានលាឈប់ពីការងារ និងបាន

ចាប់ផ្តើមប្រកបអាជីវកម្មចិញមមា
្ចឹ
ន់នេះដោយខ្លួនឯង។ ដើម្បីដំណើរការកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់នេះ គ្រួសារគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយ

សារតែកង្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថ ជុ ាពិសេសដើមទុនសម្រាប់វិនិយោគតែម្តង។ លោក ងន់ហុង បានស្នើសុំកម្ចីលើកដំបូងចំនួន 30,000ដុលារ្ល

អាមេរិក ពីប្រាសាក់សម្រាប់យកមកសង់រោងចិញមមា
្ចឹ
ន់ ទិញកូនមាន់ និងចំណីមាន់។ តាមរយៈបទពិសោធន៍និងជំនាញ ព្រមទាំងមានឧបករណ៍
ចិញ្ចឹមមាន់និងចំណីមាន់គ្រប់គ្រាន់ អាជីកម្មរបស់គាត់បានផ្តល់នូវទិន្នផលល្អដែលជួយឲ្យពួកគាត់អាចសងផ្តាច់បំណុលក្នុងរយៈពេលមួយដ៏

ខ្លី។ លើសពីនេះ លោក ងន់ហុង បានស្នើសុំកម្ចីបន្ថែមពីប្រាសាក់ចំនួន 50,000ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ពង្រីករបរអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីទទួលបាន
ជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីលើកដំបូងសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់។

កសិកដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់របស់លោកកំពុងមានការរីកចម្រើន។ សព្វថ្ងៃគាត់មានរោងចិញ្ចឹមមាន់ចំនួន3 ដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 20,000
ដុល្លារអាមេរិកដែរក្នុង 1រោង ហើយអាចទទួលបានពងចំនួន 10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលអាចផ្តល់ចំណូលបាន 1,000ដុល្លារអាមេរិក ពីការលក់
បោះដុទៅ
ំ ទីផសា
្ រនានានៅរាជធានីភ្នំពេញ ។ តាមរយៈការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រាក់ចំណូលនេះជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់បានរីកចម្រើនល្អប្រសើរ
ជាងមុន។

លោក ងន់ហុង មានប្រសាសន៍ថា “មិនមែន

ជាការងាយសល
ួ្រ ទេកងកា
ុ្ន
រចាប់ផមអ
ើ្ត ាជីវកម្ម
មួយ ហើយតវូ្រ ធ្វកា
ើ រងារយ៉ង
ា លំបាកដើមប្ ឲ
ី យ្

អាជីវកម្មនោះដំណរើ ការបានល្អបស
្រ រើ ។ទោះ

ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនគ្រាន់តែអាច
ដំណើរការអាជីវកម្មនោះបានរលូនប៉ុណះោ្ណ ទេ

ប៉ុនែ្តថែមទាំងទទួលបានដំណោះស្រាយផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុទៀតផង ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើង
រីកចម្រើនដដ៏ល្អ៏ប្រសើរដូចសព្វថ្ងៃនេះ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកមុខរបរអាជីវកម្ម
របស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែធំជាងមុន

និងចិញ្ចឹមមាន់

ឲ្យកាន់តែច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចផ្គត់ផ្គង់
ពងមាន់កាន់តែច្រើនជាងមុនទៅតាមតម្រវូ
ការរបស់ទីផ្សារ

និងធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ខ្ញុំ

កាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ផ្តត់ផ្គង់ដល់ការ

រស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំឲ្យកាន់តែរីករាយស្រស់
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យន់ ងន់ហុង ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ ខេត្តកណ្តាល

បំព្រងថែមទៀត”។

ជាតិ យី សិប្បករធ្វើកន្ត្រកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អ្នកស្រី ជាតិ យី អាយុ52ឆ្នាំ រស់នៅស្រុក

រលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន ។ អ្នកស្រី គឺជាអតិថិ

ជនភក្តភា
ី ពរបស់ប្រាសាក់ ហើយអ្នកស្រទ
ី ទួល
បានប្រាក់កម្ចីដំបូងពីប្រាក់នៅឆ្ន2
ាំ 000 ដែល

នៅពេលនោះសេវាឥណទាន គឺជាផ្នែកមួយ

នៃគមង
្រោ ឥណទានរបស់ប្រាសាក់។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន
អ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់បាន

10លើករួចមកហើយ។ ជារៀងរាល់ថៃ្ង អ្នកស្រី
និងស្វាមីរបស់គាត់គឺ លោក សុខ ខែល បាន

ទទួលចំណូលពីអាជីវកម្មសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កូន
ទាំង 7នាក់របស់គាត់ ។

អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំមានការជឿជាក់

លើប្រាសាក់សម្រាប់ធ្វើជាដៃគូអាជីវកម្មដែល

បានជួយខ្ញុំ និង គ្រួសារកន្លងមកក្នុងការដោះ
ស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនានា

និងរកចំណូល

បន្ថែម។ ខ្ញុំមិនដែលគិតថានឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់
កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ឬធនាគារ

ជាតិ យី សិប្បករធ្វើកន្ត្រក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ផ្សេងក្រៅពីប្រាសាក់នោះទេ ដោយសារខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះសេវាកម្មដ៏ល្អរបស់ ប្រាសាក់ ដែលផ្តល់អត្រាការប្រាក់ទាប”។
ក្នុងឆ្នាំ2000 អ្នកស្រី ជាតិ យី បានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 1,500,000រៀល សម្រាប់ទិញឫស្សី និងវត្ថុធាតុដើម

ផ្សេងៗសម្រាប់យកមកផលិតកន្ត្រកឫស្សី និងផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារក្នុងស្រុក។ នៅឆ្នាំបន្ទាប់ អ្នកស្រី បានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីលើកទី 2 នូវទឹកប្រាក់
ចំនួន 2,000ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ទិញវត្ថុធាតុដើមបន្ថែម និងជួលកម្មករបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់។

ដោយមាន

កំណើនអាជីកម្មជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកស្រីមានលទ្ធភាពសងផ្តាច់ប្រាក់កម្ចី និងស្នើសុំកម្ចីថ្មីមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងមុនពីរដង ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីលើកទី 10 និងជឿជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងអាចរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនជាងមុនពីអាជីវកម្មរបស់គាត់”។

សូមក្រឡេកមើលអតីតកាលនៃកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាលើកទី 1 ពីប្រាសាក់ដែលកាលនោះ
គាត់មានតែកង់មួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកន្ត្រកទៅលក់នៅទីផ្សារ។ សព្វថៃអ
្ង ្នកស្រីមាន រោងជាងផលិតកន្ត្រកឬស្សីដោយដៃមួយ និងជា
អាជីវករលក់ផលិតផលកន្ត្រកនេះនៅក្នុងភូមិផងដែរ ដោយគាត់ប្រមូល ទិញផលិតផលនេះពីអ្នកភូមិជិតខាង ហើយលក់ដុំទៅទីផ្សារ។ ជាលទ្ធផល

អ្នកស្រីមានលទ្ធភាពសង់ផ្ទះថ្មីមួយ និងអាចបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ទៅសិក្សាបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យ។ អ្នកស្រីមិនត្រឹមតែអាចជួយគ្រួសារបានទេ
ថែមទាំងអាចផ្តល់ការងារដល់អ្នកភូមិរបស់គាត់ឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូល និងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍របស់គាត់កាន់តែប្រសើរ
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ជាងមុន។

ឡេង សុភាពម្ចាស់អាហារដ្ឋាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អ្នកស្រី សុភាព អាយុ45ឆ្នាំ និងស្វាមីគាត់ លោក គិត ក្រាច រស់នៅក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយ។

បន្ថែមលើចំណូលប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាគ្រូបង្រៀននេះគ្រួសារគាត់ក៏បានប្រកបរបរលក់ម្ហូបអាហារចម្អិនភ្លាមៗនៅទីកន្លែងកម្សាន្តពពែភ្នំផងដែរ។ ទោះ
យ៉ាងណាចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍មានចំនួនតិចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់។

អ្នកស្រី សុភាព និងស្វម
ា ី គិតថានឹងទៅធនាគារដើមប្ ស
ី ខ
ំុ ប
ី្ច ក
្រា ស
់ ម្រាប់ពងក
ី្រ មុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ដល
ែ ស្ថតន
ិ ៅតំបន់ទស
េ ចរណ៍កង
ុ្ន ស្រុក។
ប៉ុនែដោ
្ត យសារតែមានលក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវច្រើនពេកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពុំមានឱកាសទទួលបានប្រាក់កម្ចីនោះទេ។

បន្ទាប់មកគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ទទួលបានការណែនាំនូវសេវាកម្មដ៏ល្អពីប្រាសាក់ ហើយគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ទទួលបានប្រាក់កម្ចីចំនួន 2,000ដុល្លារអា

មេរិក ដោយសងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ។ គាត់បានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះដើម្បីសង់រោងអាហារដ្ឋាន ទិញសម្ភារ និងបន្ថែមមុខម្ហូបច្រើន
ជាងមុនសម្រាប់បម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍។

ការធ្វើ ឲ្ យ កាន់ តែ ល្អ ឡើ ង នូ វ សម្ភា រ ប្រើ ប្រា ស់

រួមជាមួយ កិច្ចព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ
និង

ជំនាញចម្អិនម្ហូបអាហារដ៏ប៉ិនប្រសប់

របស់គាត់ បានធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការពេញ

ចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចំពោះសេវាកម្មម្ហូប

អាហាររបស់គាត់។ ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានកើន
ឡើង

និងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ

គាត់កាន់តែប្រសើរជាងមុន ហើយថែមទាំង
ជួយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពសងផ្តាច់ប្រាក់កម្ចី

វិញមុនកាលកំណត់។

ចាប់ពីពេលនោះមក

អ្នកស្រី សុភាព បានទទួលប្រាក់កម្ចីបន្តទៀត
ពីប្រាសាក់ចន
ំ ន
ួ 7,000ដុលរា្ល អាមេរក
ិ សម្រាប់
ពង្រក
ី មុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់បន្ថម
ែ ទៀត។

អ្នកស្រីសភា
ុ ព មានការរីករាយចំពោះអ្វីដែល

គាត់បានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះ។ អ្នកស្រីមាន

ប្រសាសន៍ថា “កាលពីមុនខ្ញុំមានតែហាងម្ហូប

អាហារតូចមួយ ដែលមិនអាចផ្តល់ចំណូល

ឡេង សុភាពម្ចាស់អាហារដ្ឋាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថៃបា
្ង នទេ។ ប៉ុន្តែឥឡូវ ខ្ញុំមានដីធំមួយកន្លែងដែលអាចប្រកបមុខរបរលក់ម្ហូបអាហារ និងទទួលបានចំណូល

គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ លើសពីនេះ ខ្ញុំក៏អាចបញ្ជូនកូនទៅសិក្សាបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យបានដោយគ្មានក្តីបារម្ភផងដែរ
ដោយសង្ឃឹមថានឹងឃើញពួកគាត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ និងមានការងារល្អប្រសើរ។ ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ ដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យទទួល
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បានការរីកចម្រើនដែលកាលនោះខ្ញុំស្ទើរតែបោះបង់ចោល និងអស់សង្ឃឹមចំពោះការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទៅហើយ។ ស្វាមីខ្ញុំ និងខ្ញុំ សង្ឃឹម
ថានឹងបន្តរិះរកវិធីដើម្បីពង្រីកមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ ហើយយើងនឹងតែងតែចាត់ទុកប្រាសាក់ជាដៃគូផែក
្ន ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង”។

ផាត សារ៉ាត់ អាជីវករលក់ត្រីងៀត ខេត្តសៀមរាប

ផាត សារ៉ាត់ អាជីវករលក់ត្រីងៀត ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី សារ៉ាត់ និងស្វាមី គឺ លោក ឈួន ពេជ្រ រស់នៅជាមួយកូនបីនាក់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ គ្រួសារគាត់មានប្រាក់ចំណូលពី

ការធ្វើត្រីងៀត និងប្រហុក។ គាត់ទិញត្រីពីអ្នកនេសាទនៅទន្លេសាប។ គ្រួសារគាត់រស់នៅដោយមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ចំណាយប្រ
ចាំថ្ងៃ។

ដោយរិះរកឃើញវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ គាត់ធ្លាប់បានទៅរកខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកឲ្យខ្ចីចងការប្រាក់ និងពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
មួយចំនួនផងដែរ។

ប៉ុន្តែដោយសារតែការខ្ចីនោះតម្រូវឲ្យមានឯកសារច្រើន

និងការប្រាក់ខ្ពស់ គាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅខ្ចីប្រាក់ពីប្រាសាក់ចំនួន

6,500ដុលារ្ល អាមេរិក សម្រាប់យកធ្វើជាទុនទិញត្រីក្នុងចំនួនច្រើនពីអ្នកនេសាទយកមកធ្វើជាត្រីងៀត និងប្រហុក ហើយលក់ដុំបន្តទៅទីផ្សារ។

តាមរយៈការលក់ដុំបែបនេះ ធ្វើឲ្យគាត់រកចំណូលបានច្រើនជាងមុន និងមានលទ្ធភាពសងផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីនេះមុនកាលកំណត់ដែរ។ ដោយមុខរបរ
នេះមានការរីកចម្រើន អ្នកស្រី សារ៉ាត់ បានស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពីប្រាសាក់ជាបន្តបន្ទាប់។

សព្វថៃ្ង អ្នកស្រី សារ៉ាត់ គឺជាអាជីវករលក់ដុំត្រីងៀតនៅខេត្តសៀមរាប។ អាជីវកម្មរបស់គាត់ផ្តល់នូវចំណូល 3ដងច្រើនជាងមុនពេលដែលគាត់

អ្នកស្រីសារ៉ាត់មានប្រសាសន៍ថា

“យើងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់

ដែលធ្វើឲ្យមុខរបរអាជីវកម្មរបស់យើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរឡើង ហើយដំណើរការក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីប្រាសាក់ ក៏ពុំសូវមានលក្ខខណ្ឌ

ស្មុគស្មាញដូចគ្រឹះស្ថានដទៃ និងជាពិសេសមានអត្រាការប្រាក់ទាបនិងសេវាកម្មល្អ។ យើងពិតជាមានកិត្តិយសដែលទទួលបានការទ្រទ្រង់ផែក
្ន
ហិរញ្ញវត្ថុពីប្រាសាក់ បើមិនដូច្នោះទេយើងក៏មិនអាចសម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ល្អដូចថ្ងៃនេះដែរ”។
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និងមហាវិទ្យាល័យ។ អ្នកស្រី សារ៉ាត់ មានគម្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលនឹងអាចផ្តលប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន។
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ទទួលបានប្រាក់កម្ចី។ បច្ចុប្បន្ន គាត់មានដីធំមួយកន្លែង ម៉ូតូថ្មីមួយ និងអាចផ្គត់ផ្គង់បញ្ជូនកូនទាំង 3នាក់ របស់គាត់ទៅបន្តការសិក្សានៅសាលា

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
27.6% ហើយរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 48ខែ និងមានរបៀបសងច្រើន

ផលិតផលឥណទាន

បែប។

ឥណទានជាក្រុម

ឥណទានប្រើប្រាសផ
់ ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានជាក្រុមដល់ក្រុមគ្រួសារ ដែលមាន

ប្រាសាក់ ផ្តល់នូវឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

ចំណូលទាបរស់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងនិងជនបទ។ ភាគ

ច្រើននៃអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់គឺប្រកបរបរអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ

នឹងការផលិតស្រវូ សកម្មភាពកសិដន
ា្ឋ ផ្សង
េ ៗ និងសកមា
្មភ ព
ដែលអាចរកចំណូលបានពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជាការជួញដូរ

និងសកម្មភាពអាជីវកម្មសេវាកម្ម។ ទំហំឥណទានក្រុមនេះ
មានរហូតដល់ចំនួន 2,500ដុល្លារអាមេរិក សមមូលជាប្រាក់
រៀលនិងបាត និងមានរបៀបសងច្រើនបែប ហើយរយៈពេល

ខ្ចីរហូតដល់ 24 ខែ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆាំព
្ន ីចន្លោះ 31.2%

ទៅ 39%។

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ត្រូវបានផ្តល់ដល់សហគ្រាសខ្នាត
តូចបំផុត ដែលភាគច្រើនសហគ្រាសទាំងនេះមានលក្ខណៈ

អាជីវកម្មបែបគ្រួសារ ហើយបុគ្គលិកគឺជាសមាជិកគ្រួសារ។

ផ្សេងៗ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 50,000ដុល្លារអាមេរិក ឬ

សមមូលជាប្រាក់រៀលនិងបាត រយៈពេលខ្ចី រហូតដល់ 48ខែ និងរបៀប
សងច្រើនបែប។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 16.8% ទៅ 32.4%។

ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំ
ប្រាសាក់ ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់

បង់ចំណាយថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ។ ឥណទានត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់គោល
។ ទំហំឥណទាន មានចំនួន 500ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល 12
ខែ និងមិនតម្រូវឲ្យមានវត្ថុធានាទេ។

ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់

សហគ្រាសទាំងនោះជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅទីប្រជុំផ្សារ

ប្រាសាក់ ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជួបប្រទះគ្រោះ

នាក់។ សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនសហគ្រាសនោះ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 24% ទំហំឥណទាន 500ដុល្លារអាមេរិក និង

ដែលអាចផ្តល់ចំណូលបានដោយស្របច្បាប់។

ឥណទានសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋាន

ឬស្ថិតនៅជិតទីប្រជុំស្រុកឬខេត្តនិងមានបុគ្គលិកតិចជាង 10

ថ្នាក់ធម្មជាតិ និងអគ្គីភ័យ ដើម្បីស្តារអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញ។

រួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពផ្សេងៗ

រយៈពេលខ្ចី 12ខែ។

ទំហំឥណ

ទានមានរហូតដល់ 1,500ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលជាបក
្រា ់
រៀលនិងបាត។ អតកា
្រា របក
្រា ប
់ ្រចាំឆច
ំា្ន ន្លះោ ពី 28.8% ដល់

39% និងមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែនិងមានរបៀប

សងច្រើនបែប។

ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច
និង មធ្យម

ឥណទានសម្រាប់អតិថជ
ិ នជាសហគស
្រា ខ្នត
ា តូច និងមធ្យម

ដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុង វិស័យកសិអាជីវកម្ម ពាណិ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

រួមមាន គ្រឿងតុទូ សម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬទិញសម្ភារ

ដៅអភិវឌឍ្ ន៍សង្គម និងមានអតកា
្រា របក
្រា ប
់ ្រចាំឆត
ំា្ន ម
ឹ្រ តែ 14% បុណះោ្ណ

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

ជ្ជកម្ម ផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម ហើយជាទូទៅជាសហគស
្រា

ដែលមានបុគល
្គ ក
ិ ចន្លះោ ពី 10នាក់ ទៅ 100នាក់ និងមាន

ទ្រព្យសកម្មពី 50,000ដុល្លារអាមេរិក ដល់ 500,000ដុល្លារ
អាមេរិក។

ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសស្ថតន
ិ ៅបណ្តា

ក្រង
ុ នៅក្នង
ុ ខេតា
្តន នានិងនៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ។ ទំហឥ
ំ ណទាន

មានរហូតដល់ 100,000ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ឬសមមូលជាប្រាក់
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សម្រាប់ទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន

រៀលនិងបាត។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 14.4% ទៅ

ដើម្បីកែលម្អបែបបទរស់នៅរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

ប្រាសាក់បាន

ផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់កែលម្អ និងតុបតែងគេហដ្ឋានដែល

មានស្រាប់។ អតិថិជនម្នាក់អាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000
ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ឬ សមមូលជាបក
្រា រ
់ ៀលនិងបាត រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់

48ខែ របៀបសងច្រើនបែប និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 16.8%
ដល់ 32.4%។

ឥណទានសម្រាប់ទិញម៉ូតូ
ប្រាសាក់ ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់យកទៅទិញ

ម៉ូតូ។ អតិថិជនអាចទទួលបានឥណទានរហូត ដល់ 2,500ដុល្លារអា

មេរិក រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 36ខែ របៀបសងច្រើនបែប និងអត្រាការ

ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 21.6% ដល់ 32.4%។

ឥណទានសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន
ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាព

ភាពក្រីក្រ និងកិច្ចការពារបរិស្ថាន ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានសម្រាប់

សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់

ជនបទដែលអាចប្រមូលយកកាកសំណល់សត្វសម្រាប់ប្រើ

ប្រាសផ
់ លិតជាជីវឧស្មន
័ ។ ឥណទានមានរហូតដល់ 1,000
ដុល្លារអាមេរិក មានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 24ខែ អត្រាការ

ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 14.4% និងរបៀបសងច្រើនបែប។

អប្បហារវិក្កយបត្រ
ប្រាសាក់ បានបង្កើតផលិតផលអប្បហារវិក្កយបត្រសម្រាប់
ឥណទានរយៈពេលខ្លី។

ឥណទាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់

សម្រាប់បង្កើនដើមទុន និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន
ដែលនឹងជួយអតិថិជនអាចដកប្រាក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយ

បត្រ មុនពេលអតិថិជនទូទាត់សងប្រាក់ឲ្យ។ ចំនួនប្រាក់អតិ

បរមារហូតដល់ 70% នៃចំនួនប្រាក់ក្នុងវិក្កយបត្រ ប៉ុន្តែយ៉ាង
ច្រើនបំផុត 50,000ដុលារ្ល អាមេរិក។ រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់

90ថ្ងៃ និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆាំច
្ន ន្លះោ ពី 24% ដល់ 30%។

ការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល គឺម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើអាចដកប្រាក់ក្នុង
អំឡុងម៉ោងធ្វើការនៅតាមការិយាល័យរបស់ប្រាសាក់ណាមួយក៏បាន

ឬពីម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់។ ការសងប្រាក់ឬផ្ទេរប្រាក់អាចធ្វើឡើង

ដោយផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំ ឬគណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់។

គណនីសោធននិវត្តន៍
គណនីសោធននិវត្តន៍ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថជ
ិ នជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់

សម្រាប់រៀបចំមល
ូ និធសោ
ិ
ធននិវត្តន៍ និងការចូលនិវត្តនរ៍ បស់នយោ
ិ
ជិក
របស់ខ្លួន។

គណនីនេះអាចត្រូវបានបើកជាប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារ

អាមេរិក និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 7% ជាប្រាក់ដុល្លារ

អាមេរិក និង 8.5% ជាប្រាក់រៀល។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ និង
ការចូលនិវត្តន៍ទាំងនេះ

នឹងត្រូវបានបង្វែរចេញពីគណនីសន្សំរបស់

ក្រម
ុ ហ៊ុនដែលជានិយោជក ទៅគណនីប្រាក់សន្សំរបស់និយោជិតផ្អែក
តាមរយៈពេល និងលក្ខខណា
្ឌន នាដល
ែ បានពម
្រ ពៀ្រ ងរវាងនិយោជក

និងនិយោជិត។

គណនីប្រាក់បញ្ញមា
ើ នកាលកំណត់
ប្រាសាក់

ប្រាសាក់ បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់

សន្សំ ដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើពិពធ
ិ កម្មផលិត

ផល។ ប្រាសាក់ទទួលបក
្រា ប
់ ញ្ញព
ើ ប
ី ា
្រជ ពលរដ្ឋគ្រប់សណ្ឋន
ា
ជាពិសស
េ បា
្រជ ពលរដ្ឋកក
ី្រ ។
្រ សមតុលយ្ អបប្ បរមាមានចំនន
ួ
ទាបគឺ 1ដុល្លារអាមេរិក ហើយទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវ

រក្សាទុកក៏1ដ
ល
ុ រា្ល អាមេរក
ិ ដែរ។ អតកា
្រា របក
្រា ប
់ ្រចាំឆស
ំា្ន ម្រាប់

ប្រាក់សន្សំគឺ 2.5%ជាប្រាក់រៀល និង 2%ជាប្រាក់ដល
ុ រា្ល អា

មានកាលកំណត់

ដែលនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់

បញ្ញើរបស់គាត់។

អត្រាការប្រាក់ថេរសម្រាប់រយៈពេលពេញលេញនៃ

អតិថិជន ដោយទទួលបានចំណូល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់
ប្រាក់បញ្ញើ។ អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគិតបង្គរប្រចាំថ្ងៃ និងផ្តល់ឲ្យនៅចុង
ខែ ឬនៅកាលវសាន្ត។ សមតុល្យអប្បបរមាគឺ 50ដុល្លារអាមេរិក។ អតិ

ថិជនអាចបន្តរយៈពេលប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួនបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ
ដោយការជូនដំណឹងជាមុន។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

មេរិកឬបាត។ ការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួលម្ចាស់ប្រាក់

អតិថិជនដែលមានឬពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់

អាចផ្ទេរ

របស់ប្រាសាក់ណាមួយក៏បាន ឬពីម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់

សម្រាប់ធនាគារនៅកម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ សម្រាប់ផ្ទេរ

ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ណាមួយក៏បានរបស់ប្រាសាក់ ឬតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់

បញ្ញអា
ើ ចដកបក
្រា ក
់ ង
ុ្ន អំឡង
ុ ម៉ង
ោ ធ្វើការនៅតាមការិយាល័យ

ប្រាក់ទៅអ្នកផ្សេងដែលមាន

ដែលបម្រើសេវាកម្ម រយៈពេល 7ថ្ងៃក្នុងមួយសបា្តហ៍ និង 24

បក
្រា អ
់ ន្តរធនាគារផងដរែ ។ អតិថជ
ិ នអាចផ្ទរេ បក
្រា នៅ
់ តាមការិយាល័យ

ដោយផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំ។

ដែលមាននៅទូទាំងប្រទេស។

ការសងប្រាក់ឬផ្ទេរប្រាក់អាចធ្វើឡើង

គណនីប្រាក់បញ្ញើចម្រើនគ្មានកាលកំណត់
គណនីប្រាក់បញ្ញើចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ ត្រូវបានផ្តល់ជូន
ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលចង់បានអត្រាការ

ប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់គាត់។

ួ ទាបគឺ 100ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ហើយ
សមតុលយ្ អប្បបរមាមានចំនន
ទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សាទុកក៏

100ដុល្លារអាមេរិក

ដែរ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆាំ្ន 4% សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
ជារៀលនិងបាតនិង 3% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

ឬពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបណ្តាញ

ការិយាល័យរបស់ខ្លួន ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកបានផ្តល់ឲ្យប្រាសាក់នូវ

ផលប្រយោជន៍ផ្នែកប្រកួតប្រជែង និងដល់អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់នូវ
ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

សេវាប្តូរប្រាក់
សេវាកម្មប្តូរប្រាក់របស់ប្រាសាក់

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្តូរ

ប្រាក់របស់អតិថិជនទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារ
រណជនទូទៅ

និងផ្តល់ដល់សាធា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

គណនីសន្សំ

ផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ទាក់ទាញសម្រាប់គណនីប្រាក់បញ្ញើ

បន្ទាប់ពីប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់នេះពី

ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជានៅឆ្ន2
ាំ 012។ សេវាកម្មប្តូរប្រាក់នេះធ្វើឡើងជា
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សេវាធនាគារ

ប្រាក់រៀលដុលារ្ល អាមេរិក និងប្រាក់បាត។

សេវាអេធីអឹម
ប្រាសាក់ បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ATM នៅក្នុងត្រីមាសទី2 ឆ្នាំ2012។ សេវាកម្មនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដោយសារអតិថជ
ិ នអាច

ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រដោយខ្លន
ួ ឯងផ្ទល
ា ។
់ ម៉ស
ា ន
ី៊ ATM របស់ប្រាសាក់ បមស
ើ្រ វា
េ កម្ម 24 ម៉ង
ោ លើ 24 ម៉ង
ោ និងមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅតាមការិយាល័យរបស់ប្រាសាក់។ សព្វថ្ងៃប្រាសាក់មានម៉ាស៊ីន ATM ចំនួន 60 នៅទូទាំងប្រទេស។

អតិថិជនអាចដកប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យ ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ និងផ្ទរសេ ាច់ប្រាក់ (ទៅម្ចាស់គណនី

និងអ្នកដទៃ)។ អតិថិជនទទួលបានប័ណ្ណ ATM និងប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតកម្រៃ។ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ក៏ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតកម្រៃផង

ដែរ។ ការដកសាច់ប្រាក់ និងការផ្ទេរប្រាក់អាចធ្វើឡើងដល់ចំនួន 1,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណ VIP និង 2,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់
ប័ណ្ណ VIP PLUS។

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេវាកម្មប្រាក់បៀវត្សរ៍

ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនដែលជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ក្នុងការរៀបចំផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅឲ្យនិយោជិក

របស់ខ្លួន។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះនិយោជកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិតម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ប្រសិទ្ធភាព ផលិតភាព រក្សាការសម្ងាត់ ទាំងសម្រាប់និយោជកនិងនិយោជិត។

សេវា MAYBANK MONEY EXPRESS
បច្ចុប្បន្ន អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់ពីបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅតាមស្រុកក្នុងខេត្តនិងក្រុងទាំង

អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រាសាក់ ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Maybank Money Express។ ដោយសហការជាមួយធនាគារ Maybank
នៅចុងឆ្នាំ 2012 ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មខាងលើដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិន ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

កម្ពជា
ុ ដែលបម្រកា
ើ រងារនៅបរទេសដល
ែ មានបំណងផ្ទរេ បក
្រា ម
់ កឲយ្ កម
្រុ គ្រួសាររបស់ខនន
្លួ ៅបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ ក្នង
ុ រយៈពេលតប
ែ ន
៉ុ ្មាននាទីបណ
៉ុ
្ណោះ

ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាអាចដកប្រាក់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខនបា
្លួ
នផ្ទេរឲ្យពីបរទេសនោះ នៅតាមការិយាល័យណាមួយក៏បានរបស់ប្រាសាក់ក្នុង
ចំណោមការិយាល័យជាង 100 ការិយាល័យ Online នៅទូទាំងខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សេវាបញ្ជាក់ពីធនាគារ (BANK CONFIRMATION)
ប្រាសាក់ ផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជាក់ពីធនាគារដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានគណនីនៅប្រាសាក់។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះនៅគ្រប់
សាខាទាំងអស់របស់ប្រាសាក់ ដើម្បីបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីរបស់ខ្លួនរួមទាំងរយៈពេលដែលគណនីនេះបានបើកនៅប្រាសាក់។ ការបញ្ជាក់នេះ

នឹងផ្តល់ឲ្យអតិថិជនកាន់តែទទួលបានការជឿទុកចិត្តបន្ថែមទៀតពីដៃគូអាជីវកម្ម និងតតិយភាគីដែលនឹងធ្វើឲ្យមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់អាច
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ពង្រីកបានកាន់តែរលូនជាងមុន។

2004

9,004,705

ទ្រព្យសកម្មសរុប

404,835

បំណុលសរុប

5,469,643
8,599,870
9,004,705

អនុបំណុល

មូលធនភាគទុនិកសរុប

បំណល
ុ និងមូលធនភាគទុនក
ិ សរុប

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

26.5%

ចំណូលពីសំពៀតឥណទាន

31

16.8%

5.8%

526,717

-

(159,459)

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម

អនុបាតលទ្ធភាពចំណេញ

ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការសុទ្ធ

(1,544,837)

-

ចំណាយការប្រាក់និងសោហ៊ុយ

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

2,231,013

ចំណូលការប្រាក់និងសោហ៊ុយ

ចំណូលនិងចំណាយ

3,130,227

-

ប្រាក់បម្រុង

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

-

ដើមទុនចុះបញ្ជី

មូលធនភាគទុនិក

208,398

-

បំណុលផ្សេងៗ

បំណុល

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

196,437

418,544

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណុល

63,717

7,799,973

សំពៀតឥណទានសុទ្ធ

អចលនទ្រព្យសុទ្ធ

722,471

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់និងធនាគារ

ទ្រព្យសកម្ម

បរិយាយ

33.3%

31.6%

5.5%

598,205

(149,551)

(131,515)

(2,286,193)

(85,223)

3,250,687

12,688,095

9,060,690

8,401,908

598,205

-

60,577

3,627,405

595,222

2,650,000

382,183

12,688,095

508,990

185,759

10,794,520

1,198,826

2005

ដុល្លារអាមេរិក

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

31.4%

67.2%

3.4%

669,364

(169,962)

(129,842)

(3,643,278)

(588,918)

5,201,364

26,123,551

9,882,496

8,548,982

1,271,877

-

61,637

16,241,055

3,820,615

12,179,643

240,797

26,123,551

1,262,080

379,020

21,668,864

2,813,587

2006

ដុល្លារអាមេរិក

31.7%

82.8%

6.0%

1,898,088

(494,939)

(219,532)

(4,834,313)

(1,366,992)

8,813,864

37,018,632

14,655,098

11,405,840

1,898,271

-

1,350,987

22,363,534

1,912,666

20,197,147

253,721

37,018,632

935,655

349,168

32,988,090

2,745,719

2007

ដុល្លារអាមេរិក

29.7%

48.1%

5.8%

2,815,668

(928,030)

(206,746)

(7,133,942)

(2,627,908)

13,712,294

60,772,860

19,639,819

11,187,841

4,118,266

559,392

3,774,320

41,133,041

2,606,213

38,464,375

62,453

60,772,860

1,569,376

394,586

57,950,558

858,340

2008

ដុល្លារអាមេរិក

26.4%

27.6%

4.1%

2,676,398

(851,781)

(758,528)

(8,131,017)

(3,826,438)

16,244,162

70,886,313

21,901,662

10,951,686

6,004,084

1,251,241

3,694,651

48,984,651

2,521,925

45,981,472

481,254

70,886,313

1,439,206

1,683,465

62,730,901

5,032,741

2009

ដុល្លារអាមេរិក

24.6%

26.5%

3.7%

3,391,218

(926,668)

(1,028,018)

(10,157,799)

(5,292,039)

20,795,742

112,229,377

25,919,722

11,265,131

8,652,165

2,202,031

3,800,395

86,309,655

4,155,060

81,969,664

184,931

112,229,377

2,163,907

1,781,903

102,474,768

5,808,799

2010

ដុល្លារអាមេរិក

25.0%

45.7%

6.5%

8,690,160

(2,201,409)

(597,966)

(12,825,550)

(7,733,980)

32,031,065

155,986,937

34,699,725

11,304,179

16,455,384

3,126,594

3,813,568

121,287,212

7,648,652

107,667,264

5,971,296

155,986,937

2,935,911

1,764,760

148,842,567

2,443,699

2011

ដុល្លារអាមេរិក

65,408,161

2013

ដុល្លារអាមេរិក

8,420,743

4,922,762

14,760,577

78,234,956

26,428,680

27,422,810

4,698,399

19,685,067

68,263,414

23.5%

39.5%

5.7%

11,527,381

(2,931,343)

(685,307)

23.0%

38.9%

4.8%

16,883,347

(4,265,009)

(3,203,980)

(16,568,689) (23,132,695)

(11,234,883) (20,778,383)

42,947,603

251,573,641 451,893,251

46,351,609

11,428,680

11,428,333

3,809,529

19,685,067

205,222,032 373,658,295

8,628,231

139,382,048 220,278,314

57,211,753 138,619,404

251,573,641 451,893,251

4,589,124

4,155,405

211,508,052 373,141,585

31,321,060

2012

ដុលារ្ល អាមេរិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013



5.55%
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73,002

42,579

198

7,799,973

(630,707)

0.51%

336

82,545

45,156
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10,794,520

(313,895)

11,108,415
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សំពៀតឥណទានដុល

សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ
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8

54

105

151

215

379

0.24%

288

94,264

67,417

327

21,668,864

(376,562)

22,045,426

4,056

2006

2.0%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%

្ត នហានិភ័យនៃសំពៀតឥណទានមានកម្រិតទាប។
សំពៀតឥណទាន ប៉ុនែមា

ផលនេះបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានល្អប្រសើរសម្រាប់ ប្រាសាក់ ដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃ

ឥណទានមានហានិភ័យបានថយចុះពី 0.20% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 មកត្រឹម 0.18% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013។ លទ្ធ

ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ដល់ចំនួន 379 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 ខណៈដែលសំពៀត

1.66%
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87,945

117,809

544

62,730,901

(1,357,127)

64,088,028

4,169

2009

1.02%

169

112,872

157,350

667

102,474,768

(2,478,003)

104,952,771

4,053

2010

(5,931,844)

325,106

0.20%

141

134,146

225,454

953

សំពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់
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0.18%

169

196,906

325,106

1,166

211,508,052 373,141,585

(3,349,542)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42,579 45,156

67,417

90,672 110,104 117,809

157,350

3,995

2013

214,857,594 379,073,429

3,995

2012

215,135 225,454

0.14%

178

125,127

215,135

703

148,842,567

(2,397,114)

151,239,681

4,039

2011

នេះបង្ហាញថាបុគ្គលិកឥណទានបានបំពញ
េ ការងារបានយ៉ង
ា ល្អកង
ុ្ន ឆ្នំា 2013 នេះ។

បានកើនឡើងពី 225,454ដុល្លារអាមេរិកក្នុង2012 ដល់ 325,106ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013។

ឥណទានក៏បានកើនឡើង ត្រូវគ្នានឹងចំនួនសំពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់ក៏

កាលពីឆាំ្ន2012 មានត្រឹមតែ 134,149នាក់ប៉ុណោះ្ណ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នា ចំនួនបុគ្គលិក
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ផលិតភាពរបស់បុគ្គលិកឥណទាន

0.23%

187

100,116

110,104

535

57,950,558

(955,214)

58,905,772

4,081

2008

ចំនន
ួ អតិថជ
ិ នសកម្មបានកើនឡើងដល់ចន
ំ ន
ួ 196,906 នាក់គត
ិ តម
ឹ្រ ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្ន2
ំា 013 ហើយ

0.22%

256

94,555

90,672

370

32,988,090

(560,490)

33,548,580

4,003

2007

គិតត្រម
ឹ ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្ន2
ំា 013 សំពៀតឥណទានដុលបានកើនឡើងយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ពីចន
ំ ន
ួ 215 លាន
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គុណភាពសំពៀតឥណទាន (ជាលានដុល្លារអាមេរិក)

សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងបុគ្គលិក
ឥណទានម្នាក់

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម

សំពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគល
្គ ក
ិ
ឥណទាន(ដុលារ្ល អាមេរិក)

ចំនួនបុគ្គលិកឥណទាន

សំពៀតឥណទានសុទ្ធ(ដុល្លារអាមេរិក)

ប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ឥណទានបាត់បង់
 (ដុល្លារអាមេរិក)

8,430,680

4,032

អត្រាប្តូរប្រាក់

សំពៀតឥណទានដុល (ដុលារ្ល អាមេរិក)
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បរិយាយ

ផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
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អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
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24.6%
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23.0%
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

តែការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ និង មានការចូលរួមវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម

ចំណូលពីសំពៀតឥណទានមាននិន្នាការថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដោយសារ
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27.6%

4.1%

3.6%

12.4%

6.9%

26.4%

2009

26.5%

3.7%

3.8%

11.1%

6.2%

24.6%

2010
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5.0%
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7.0%

0.8%

22

34

6.2%

5.9%

5.7%

6.2%

39.5%

5.7%

2.7%

8.1%

5.7%

23.5%

2012

38.9%

4.8%

2.5%

6.6%

6.2%

23.0%

2013

ដោយសារតែការពង្រីកប្រតិបត្តិការ ប៉ុន្តែមិនចោទជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ប្រាសាក់នោះទេ។
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4.4%

6.9%

45.7%

6.5%
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9.6%

5.9%

25.0%
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អនុបាតចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងបន្តិចពី 5.7% នៅឆ្នាំ2012 ដល់ 6.2% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013

-
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អនុបាតចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

48.1%
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ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក

6.2%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

17.2%

34.2%

ចំណេញពីសំពៀតឥណទាន

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
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លទ្ធភាពចំណេញ
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5.6%

6.0%

សាធារណជន និងរបស់ឥណទាយក។

បំពេញបាននូវការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនានារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលប្រាក់បញ្ញើ

2012 មក 452លានដុល្លារអាមេរិក និងការផ្លាស់ប្តូរនូវរចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសកម្មផ្តល់ចំណូលដើម្បី

នេះ គឺបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនូវទ្រព្យសកម្មសរុបពីចំនួន 252លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មបានបន្តថយចុះពី 5.7% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 មក 4.8% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013។ ការថយចុះ

-

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គាំទ្រដល់កំណើនទ្រព្យសកម្ម។

បាតនេះក៏នៅតែថយចុះដែរ ដែលបង្ហាញថាប្រាសាក់សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការបានបន្តថយចុះក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 អនុ
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ការកំណត់នូវទឹកប្រាក់បំណុលដែលអាចខ្ចីយកមកប្រើប្រាស់។

ដែលមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារការកើនឡើងនូវមូលនិធិភាគទុនិកជាមធ្យមក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 និង

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកក៏បានបន្តថយចុះពី 39.5% ក្នុងឆ្នាំ2012 មក 38.9% ក្នុងឆ្នាំ2013
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6.2%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 2.7% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 មក 2.5% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013។ ទោះបី
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លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកប្រតិបត្តិការ
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50,000,000
0

អត្រាសំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ (30ថ្ងៃ)

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
ាំ្ន 013 ប្រាសាក់បានផ្តល់សំពៀតឥណទានសរុបចំនួន 379,073,429ដុលារ្ល អាមេរិក កើនឡើង 76.43% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 012។

អត្រាសំពៀតឥណទានមានហានិភ័យមាន0.18% ថយចុះ 0.02% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 012។

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និង បណ្តាញសាខា
បរិយាយ

2009

2010

2011

2012

2013

ចំនួនខេត្ត

21

24

24

24

24

ចំនួនស្រុក

131

164

182

186

189

ចំនួនឃុំ

1,256

1,398

1,453

1,499

1,548

ចំនួនភូមិ

8,098

9,396

10,265

10,874

12,107

ក្នុងអំឡុងឆ្ន2
ាំ 013 ប្រាសាក់បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅស្រុកចំនួន 3 ឃុំចំនួន 49 និង ភូមិចំនួន 1,233។ ជាលទ្ធផលនៅ
ដំណាច់ឆ2
្នាំ 013 ប្រាសាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តចំនួន 24 ស្រុកចំនួន 189 ឃុំចំនួន1,548 និងភូមិចំនួន 12,107។

សំពៀតឥណទាន

ឥណទានសរុប

2009

2010

2011

2012

2013

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

(ទឹកប្រាក់)

(%)

64,088,028

104,952,771

151,239,681

214,857,594

379,073,429

164,215,835

76.43

1,635,038

2,313,006

2,357,981

1,932,893

4,226,836

2,293,943

118.68

ឥណទានជាឯកត្តជន

62,452,990

102,639,765

148,881,700

212,924,701

374,846,594

161,921,893

76.05

ឥណទានជាប្រាក់រៀល

25,802,205

28,891,512

38,142,748

42,876,997

41,949,899

(927,098)

(2.16)

ឥណទានជាប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក

38,285,824

75,960,401

109,788,864

165,707,651

325,323,675

159,616,023

96.32

-

100,859

3,308,068

6,272,946

11,799,856

5,526,910

88.11

ឥណទានជាក្រុម

ឥណទានជាប្រាក់បាត

ឥណទានត្រូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល ដុលារអ្ល ាមេរិក

និងប្រាក់បាត។

អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលឥណទានរបស់ប្រាសាក់ដែលមាន

ដូចជា ឥណទានជាក្រុម និង ឬឥណទានជាឯកត្តជន។ ឥណទានជាឯកត្តជនមានប្រមាណ

98.88% នៃសំពៀតឥណទានសរុប។ សំពៀត

ឥណទានជាក្រុមកើនឡើងចំនួន 118.68% ក្នុងអំឡុងឆ្ន2
ាំ 013 ខណៈដែលឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 76.05% ឬ ស្មើនឹង 161.9 លាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

បរិយាយ

88.11%។
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ដុល្លារអាមេរិក។ ឥណទានជារៀលថយចុះ 2.16% ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង 96.32% និងឥណទានជាប្រាក់បាតកើនឡើង

អតិថិជនខ្ចីប្រាក់
បរិយាយ

2009

2010

2011

2012

2013

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

(ទឹកប្រាក់)

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុប

(%)

87,945

112,872

125,127

134,146

196,906

62,760

46.78

9,634

14,557

13,252

9,509

13,876

4,367

45.92

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន

78,311

98,315

111,875

124,637

183,030

58,393

46.85

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តី

46,311

67,402

89,379

104,476

168,118

63,642

60.92

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាបុរស

41,634

45,470

35,748

29,670

28,788

(882)

(2.97)

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
ាំ្ន 013 អតិថិជនខ្ចីប្រាក់សរុបមានចំនួន 196,906នាក់ កើនឡើង 46.78% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 012។ ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាកជា
់ ក្រុម
កើនឡើង 45.92% ហើយអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជនកើនឡើង 46.85%។ ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តីកើនឡើង 60.92% និងជាបុរសថយចុះ

2.97%។

ការផ្តល់ឥណទាន
500,000,000

250,000

184,883

200,000

400,000,000
300,000,000
88,735

200,000,000
100,000,000

114,834

2009

150,000
100,000

83,068,716

0

123,970

126,996

112,429,346

2010

199,097,850

2011

ចំនួនឥណទានសរុបបានផ្តល់ (ជាដុលារអ្ល ាមេរិក)

257,954,761

2012

441,617,045

50,000
0

2013

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបបានផ្តល់

ាំ 012។ ចំនួនគណនីឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ2013 ប្រាសាក់ បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន 441,617,045ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង 71.20% ធៀបនឹងឆ្ន2
មានចំនួន 184,883 កើនឡើង49.14%។ ទំហំឥណទានជាមធ្យមបានផ្តល់មានចំនួន 2,389ដុល្លារអាមេរិក។

គុណភាពសំពៀតឥណទាន
អនុបាតសំពៀតឥណទានមាន
ហានិភ័យជាដុល្លារអាមេរិក
ចំនួនសំពៀតឥណទានស្ថិត
ក្នុងហានិភ័យ (30ថ្ងៃ)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ប្រាក់ដើមហួសកាល
កំណត់សង
អនុបាតសំពៀតឥណទាន
ស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (30ថ្ងៃ)
អនុបាតសងត្រលប់វិញ

2009

2010

2011

2012

2013

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

(ទឹកប្រាក់)

(%)

1,064,195

1,067,394

211,380

426,806

671,111

244,304

57.24

720,442

982,561

180,985

264,846

392,360

127,513

48.15

1.66%

1.02%

0.14%

0.20%

0.18%

(0.02%)

(10.00)

97.45%

96.48%

99.67%

99.67%

99.68%

0.01%

0.01

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
ាំ្ន 013 អនុបាតសំពៀតឥណទានមានហានិភ័យមាន 0.18% ហើយអត្រាសងឥណទានវិញមាន 99.68%។ គុណភាពខ្ពស់

នៃសំពៀតឥណទានគឺដោយសារការតាមដានយ៉ាងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ បុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ ជ ា

ពិសេសបុគ្គលិកឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលការណ៍ប្រមូលឥណទានមកវិញច្បាស់លាស់។ លើសពីនេះប្រព័ន្ធ
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FLEXCUBE អាចផ្តល់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឥណទាន ការតាមដានឥណទាន និងការ
វិភាគឥណទាន។

ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីប្រាក់បញ្ញើ

400.000

302,917

350.000

160.000.000
140.000.000

300.000

120.000.000

250.000

100.000.000

200.000

80.000.000

150.000

50.000
0

60.000.000

131,920

100.000
8.260
5.971,296

2011

57,211,753

2012

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

138,619,404

2013

40.000.000
20.000.000
0

ចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើរបស់ប្រាសាក់ ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមការិយាល័យចំនួន 24 នៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2011 បន្ទាប់មកត្រូវបាន

ពង្រីកដល់ចំនួន 128 ការិយាល័យត្រឹមខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 013។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ចំនួនអតិថិជនផ្ញើប្រាក់មានចំនួន 302,917 នាក់កើនឡើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

231% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 012 កន្លងមក។ សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសរុបមានចំនួន 138,619,404 ដុលារ្ល អាមេរិក កើនឡើង 142% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 012។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ប្រាសាក់ និង FMO៖ កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន60.5 លានដុល្លារអាមេរិក

បុគ្គលិក និង ការកសាងសមត្ថភាព
ការអភិវឌ្ឍ និង ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
ាំ្ន 013 ប្រាសាក់ មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,765នាក់ ហើយបុគ្គលិកគ្រប់រូបសុទ្ធតែពោរពេញទៅដោយការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការ
ផ្តល់សេវាឥណទាននិងសេវាធនាគារដ៏ល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថិជនដើម្បីទទួលបានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព

និងសម្រេចបានគោលដៅរួម

របស់ ប្រាសាក់។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកគឺជាឧបករណ៍ដ៏ចាំបាច់របស់ប្រាសាក់ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើន

អតិថិជននិងចូលរួមផែនការកម្លាយខ្លួនរបស់ប្រាសាក់។

ដើម្បីធានានូវការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រកបដោយការទាក់ទាញ វិជ្ជាជីវៈ លឿនរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ ក ារបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រាសាក់ ត្រូវបាន

រៀបចំឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីណែនាំនិងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី

និងការរំលឹកឡើងវិញ។

ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013

កម្មវធ
ិ ីណែនាំនិងបណ្តុះ

បណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីមានចំនួន 29 និងវគ្គរំលឹកឡើងវិញចំនួន 102 ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាច្រើនដងដោយផ្តោតលើផលិតផល នីតិវិធី និង គោល
ការណ៍របស់គ្រឹះស្ថាន រួមទាំងជំនាញនៃការលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដល់បុគ្គលិកជំនាញទាំងអស់។

ដើម្បីជ្រោមជ្រែងដល់កំណើន និងការកម្លាយខ្លួនរបស់ប្រាសាក់ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 311នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួម

សិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។

ជារួម ជាមួយនឹងការប្តជ
េ ្ញាឱ្យប្រាសាក់ក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ ការកសាងសម្ថភាពបុគ្គលិកនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិ

ភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2014 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននូវផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលិក និងពង្រឹងការបម្រើសេវាអតិថិជន ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ការរំលឹកឡើង
វិញលើសេវានិងគោលការណ៍ផ្សេងៗនិងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីសម្រេចជោគជ័យតាមផែនការដែលបានកំណត់។

ការបំពេញការងារសាកល្បង និងស្ម័គ្រចិត្ត
សម្រាប់ឆ2
្នាំ 013ទាំងមូល ប្រាសាក់ បានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមទាំងមូល។ ក្នុងចំណោមកម្មវធីទ
ិ ាំង

អស់នោះ

កម្មវធ
ិ ីបំពេញការងារសាកល្បង

និងស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតឲ្យបានសិក្សាអំពី

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ និស្សិតដែលបំពេញការងារសាកល្បងបានរៀនសូត្រអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់តាមរយៈការសរសេរ
សៀវភៅគម្រោង។

និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិករបស់នាយកដ្ឋានមួយចំនួនរបស់ ប្រាសាក់

ដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹង រៀនសូត្រជំនាញថ្មីៗ និងកែលម្អអត្តចរិក ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានល្អជាមុនក្នុងការក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិក
ជំនាញនាពេលអនាគត។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013 មានក្រុមនិសិ្សតចំនួន 20 ក្រុម បានសរសេររបាយការណ៍ស្តីពីប្រាសាក់។ លើសពីនេះ និស្សិត ចំនួន 41 នាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាត

ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតំរង់ទិសបុគ្គលិកថ្មី
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ឲ្យបំពេញការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមនាយកដ្ឋានជាច្រើននៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ប្រាសាក់។

លទ្ធផលសង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍នានា និង សកម្មភាពទីផ្សារ
ធានាបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនលើផលិតផលនិងសេវាកម្ម
មុខងារនិងភារកិច្ចចម្បងរបស់នាយកដ្ឋានទីផ្សារ គឺធានានូវការបំពេញចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អតិថិជនលើផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ ផលិតផល
ផ្សេងៗត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈការធ្វើអង្កេតទីផ្សារឬការសិក្សាជាក់ស្តែងដើម្បីធានាឲ្យមានផលិត

ផលសមស្របទៅនឹងអតិថិជនគោលដៅដែលត្រូវការផលិតផលទាំងនោះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏ទាមទារឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាង
នាយកដ្ឋានទីផ្សារ ជាមួយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ដើម្បីសម្រេចបាននូវការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មធនាគារដ៏ល។
្អ

នាយកដ្ឋន
ា ទីផសា
្ រក៏តវូ្រ បំពញ
េ ការងារពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ គមង
្រោ ប្រប
ើ ស
្រា ា
់ស កលប្ ងនូវផលិតផល និងការដាក់ឲយ្ អនុវត្តកដ
៏ ចជាការតាមដា
ូ
ននិងការវាយ

តម្លៃដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍផលិតផលនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារ។

ការកែលម្អសេវាកម្មអតិថិជន
ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 ប្រាសាក់ បានផ្តល់អាទិភាពដល់ការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដូចជា៖

2 បង្កើតស្តង់ដារសេវាកម្មអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ ដោយរួមបញ្ចូលនូវការណែនាំអំពីការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន  ការណែនាំអំពីការ
ទទួលយកនូវយោបល់របស់អតិថិជន ការណែនាំអំពីការរៀបចំការិយាល័យ និងការថែរក្សាបុគ្គលិក។

2 បង្កើតការិយាល័យទំនាក់ទន
ំ ងអាតិថជ
ិ នដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់របស់អតិថិជន ដោះស្រាយការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន តាម


រយៈទូរស័ព្ទ ឬ បណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ (អីុម៉ែល ស្កាយ Yahoo messenger ។ល។) និង ប្រអប់សំបុត្រ។ ការិយាល័យទំនាក់ទន
ំ ង

អតិថជ
ិ ន់ក៏ផ្តលសេវាកម្មពីរបន្ថែមទៀតជូនអតិថិជន 24ម៉ោង រួមមានសេវាកម្ម ATM Blocking និង សេវាកម្មប្តូរលេខសម្ងាត់ឡើង

	

វិញ។

2 បង្កត
ើ កន្លង
ែ ទទួលបណ្តង
ឹ ឬការមិនពេញចិតរ្ត បស់អតិថជ
ិ នជាប្រចាំថៃ្ង និងការរាយការណ៍របស់ការិយាល័យទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន។


2 រៀបចំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យពីការទទួលព័ត៌មានត្រលប់របស់អតិថិជនតាមរយៈ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន បណ្តឹងផ្ទាល់

និង

និងប្រអប់សំបុត្រ។

ំ ងអតិថជ
ិ ន ទាំងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។
2 បង្កើតសម្លេងប្រកាសជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យទំនាក់ទន

2 ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកថ្មីអំពីការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ(អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអតិថិជន ធារី មន្ត្រីឥណទាន)

និងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលការរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់បុគ្គលិកជួរមុខ (អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអតិថិជន ធារី និងធារីជាន់ខ្ពស់)
រួមទាំងរួមទាំងការចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមសាខាដើម្បីណែនាំនិងបង្ហាញពីការអនុវត្តជាក់ស្តែងស្តីអំពី



ជូនអតិថិជន។

ការផ្តល់សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ

2 បង្កើតសំណួរចម្លើយសម្រាប់គាំទ្រដល់បុគ្គលិកជួរមុខ។
ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ើ្រ តវបា
ូ្រ នធ្វឡ
ើ ងតា
ើ
មបព
្រ ន
័ ផ
្ធ ស្ ព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដើមប្ ធា
ី នាថារាល់ពត
័ មា
៌ នពាក់ពន
័ ន
្ធ ងស
ិ ារផស្ ព្វផ្សាយ
យុទ្ធនាការនិងសកម្មភាពផស្ ព្វផ្សាយជាចន
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ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ទីផ្សារជាគោលដៅ។

ជនដោយផ្ទាល់ទាំងនៅកម្រិតសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល។ រាល់នាយកសាខាទាំងអស់តែងតែចុះជួបអតិថិជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតទំនាក់
្រា ផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថផ
ិ ន និងដំណោះសយ
ុ ស្ ង
េ ៗ។ រាល់បគ
ុ ល
្គ កទ
ិ ាំងអស់
ទំនងឲយ្ បានល្អ រួមទាំងការតាមដាន ឥណទាន ការកែលម្អអាជីកម្មរបស់អតិថជ

ជាពិសេស

បុគ្គលិកជួរមុខបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការទទួលបាននូវការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់សេវា

កម្មជូនអតិថិជន ការទំនាក់ទំនង និងធានាថារាល់ភាសាទំនាក់ទំនងត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងបានផ្តល់ជូនអតិថិជនឲ្យបានដូចៗគ្នា។ លើសពីនេះ

ប្រាសាក់ បានកសាងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួន ជ ាមួយនឹងស្តង់ដារខ្ពស់នៅគ្រប់តំបន់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនមាន
ភាពស្មោះត្រង់ និងជឿទុកចិត្តមកលើប្រាសាក់។ ការជម្រុញភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងផងដែរ ដែលម្ចាស់ប័ណ្ណ ATM របស់
ប្រាសាក់
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ជាមួយគ្នាដែរប្រាសាក់ក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណ

ក៏ទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នៅតាមហាងនានាជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់

ដោយបន្ថែមលើផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលប្រាសាក់បានផ្តល់ឲ្យ។

សង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ខែមីនា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មសេវាអេធីអឹមរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្តល់ឲ្យអតិថិជនអាចដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបាននោះទេ

ថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗទៀតដូចជា ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណចម្រុះ ការផ្ទេរអន្តរគណនី និងជួយឲ្យអតិថិជនដែល
មិនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម

Cash by Code។

អាចធ្វើការដកប្រាក់ក្នុងទម្រងជា
់ ការផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មថ្មីរបស់ប្រាសាក់គឺសេវា

ខែមេសា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ បានឈានមុខគេលើសំពៀតឥណទាន និងចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ សម្រេចបានគោលដៅមួយផ្សេងទៀតដោយទទួលបាន “ពានរង្វាន់ផលិតផលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ
ការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំ2013 ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ IDG (International Data Group)។ រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះ គឺជាកិត្តិ

យសក្នុងការបំពេញតួនាទីដ៏មានតម្លៃរបស់

ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលើផ្នែកអនុវត្តប្រតិបត្តិការបានល្អ

ប្រសើរបំផុតជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិបាលកិច្ចល្អ វិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាម

បេសកកម្មតាមរយៈការផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
វត្ថុ។

ជាពិសេសក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញ

ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ ទទួលបានឥណទានទំហំធំដំបូងគេ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 60.5 លានដុល្លារអាមេរិក។ ការទទួលបានប្រាក់

ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ បានផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលកាន់តែងាយស្រួលជូនអតិថិជនដែលមានដូចជា សេវាកម្មទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី និងការ

ឥណទាននេះគឺជាឥណទានដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុននៅលើពិភពលោក។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ ប្រាសាក់។ តាមរយៈសេវាកម្មទាំងនេះ អតិថិជនមិនចាំបាច់

ចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នងកា
ុ
ររង់ចាំដើម្បីទូទាត់ថ្លៃចំណាយអគ្គិសនី ឬ ទៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ
ទេ។

ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ ទទួលបានពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្នែកតម្លាភាពតម្លៃពី MFTransparency ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ

ុ ដែលអនុវត្តនវូ ការកំណត់តម្លស
ៃ វា
េ កម្មបក
្រ បដោយតម្លា
ាភ ព។ ការទទួលបានរង្វន
ា ន
់ ះេ គឺជាកិតយ
ិ្ត សរបស់បា
នៅកម្ពជា
្រាស ក់
និងធ្វើឲ្យប្រាសាក់ខុសប្លែកពីគ្រឹះស្ថានដទៃ ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេស ជាពិសេសជា
ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ប្រាសាក់អនុវត្តបានយ៉ាងប្រសើរនូវកិច្ចការពារអតិថិជន។

ខែវិច្ឆិការ
ឆ្ន2
ាំ 013៖

ប្រាសាក់ បានចូលរួមជាមួយប្រតិភូពីបណ្តាប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេស បង់ក្លាដែស ថៃ និងឥណ្ឌា ក្នុងវេទិការបស់សមាគម

ឥណទានកសិកម្មជនបទតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

(APRACA)

ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រ

និងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីវធ
ិ ី

ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2013៖

ប្រាសាក់ បានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្តីពីដំណើរការផែនការកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជា
ស្រេចក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការដ៏ធំនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថនាពេ
ុ
លអនាគតដ៏ខ។
្លី
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វិស័យជនបទនិងកសិកម្ម។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ
្នាំ 2013
Annual
Report
2013

សាស្រ្តដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រីកសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ខ្លួន លើការចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍ

របាយការណ៍ស្តីពីបរិស្ថាននិងកិច្ចការពារសង្គម
ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខមួយដែលមានកំណើតកើតចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នារវាង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍

អឺរ៉ុបដែលមានបេសកកម្មផ្តល់នូវលទ្ធភាពដល់សហគមន៍ជនបទ និង សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតឲ្យទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរ

ភាព។

ប្រាសាក់ មានការប្តជ
េ ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅចំបង 2

ដែលរួមមាន ការធានានូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ និងកិច្ចការពារបរិស្ថានសង្គមនិងសហគមន៍។
បន្ថែមលើការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងសង្គម

ប្រាសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តនិងអនុវត្តប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើស្តង់ដារសកល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែក
្ន សង្គម (USSPM) និង គោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជនទាំង 7 របស់ Smart Campaign។

បេសកកម្មនិងទស្សនវិស័យបរិស្ថាននិងសង្គមរបស់ប្រាសាក់
ប្រាសាក់ មានគោលបំណងជម្រុញកំណើនទាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងសង្គមតាមរយៈការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទកដា
ុ
ក់ និងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ជី
សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម និងធានាថាស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់បរិស្ថានកម្ពុជា និងការអនុវត្តដ៏ល្អជាអន្តរជាតិ ។

ប្រាសាក់នឹងអប់រំដល់អតិថិជន និងសហគមន៍ក្នុងការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថាននិងសង្គម និងការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដែលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំងនោះ។ ការតាមដាននឹ

ងត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃគោលបំណងនេះ ។

សូចនាករណ៍សខា
ំ ន់ៗចំពោះកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង សង្គមរបស់ប្រាសាក់
ប្រាសាក់

ធានានូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម

ពិសេសដូចខាងក្រោម៖

កិច្ចការពារបរិស្ថាន

		2 អនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិនា
្ត នា
		2 ទីកន្លែងធ្វើការងារប្រកបដោយផាសុខភាព
		2 ការប្រើប្រាស់ទឹក និងអគ្គីសនី
		2 ការប្រើប្រាស់សម្ភារនៅការិយាល័យធ្វើការងារ
		2 ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែងការងារ
កិច្ចការពារសង្គម និងសហគមន៍

		2 ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាព និងគ្មានការរើសអើង
		2 អង្គភាពរបស់និយោជិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

		2 ផ្តល់ការការពារ
		2 យន្តការដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក
		2 ពលកម្មកុមារ
		

2 ពលកម្មដោយការបង្ខិតបង្ខំ

		2 សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ
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		2 សេវាកម្មអតិថិជន
		2 ដំណោះស្រាយការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

ដោយផ្តោតជា

កិច្ចការពារបរិស្ថាន
ប្រាសាក់ បានបង្កតគោ
ើ
លការណ៍កច
ិ ្ចការពារបរិសន
ា្ថ និងសង្គម ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពស់ការអនុវត្តរបសា
់ន យកដ្ឋន
ា នីមយ
ួ ៗនៅកម
្រោ ឱវាទ។ គប
្រ ជ
់ ា
ំហ ន

នៃដំណើរការឥណទានត្រូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃាត់ក្នុងការផ្តល់ឥណទានទៅអតិថិជន ដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាព
ដែលត្រូវបានហាមឃាត់។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់ ក៏បានចាត់តាំងសមាជិកបុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្តុះ
បណ្តល
ា ផ្នក
ែ សង្គមនិងបរិសន
ា្ថ ការបង្ហត
ា ប
់ ង្រៀន និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមនិងបរិស្ថានផងដែរ។
ខាងក្រោមជាតារាងហាមឃាត់សកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថានរបស់ប្រាសាក់រួមមាន៖

2 ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់កំលាំងដោយបង្ខំ ឬ ប្រើពលកម្មកុមារ
2 ផលិតកម្ម ឬ ជំនួញ ឬ សកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជា ច្បាប់អន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹង បទបញ្ជា ឬកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ
សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

2 ផលិតកម្ម ឬ ជំនួញជួញអាវុធជាតិផ្ទុះ និងផលិតគ្រាប់រំសេវ
2 ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល (លើកលែងតែស្រាបៀ និងស្រា)
2 ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំជក់
2 សកម្មភាពអាជីវកម្មដល
ែ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ល្បង
ែ សស
ី៊ ង កាសណ
ី៊ ូ ពេសយា
្ ចារ កានេសាទខុសចបា
្ ប់ និងការកាប់បផ
ំ ញ
ា្ល ពឈ
្រៃ
ខ
ើ ស
ុ ច្បាប់។
2 ជំនួញសត្វព្រៃ ឬផលិតផលមកពីសត្វព្រៃដែលបានហាមឃាត់តាមសៃតេស (CITES - សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួញដូរជា អន្តរជាតិលើ
ប្រភេទសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជ)

2 ផលិតកម្ម ឬ ប្រើប្រាស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើម
2 សារធាតុសរសៃដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន ដូចជាៈ ផលិតផលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលច្បាប់ អន្តរជាតិហាមឃាត់
2 ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផាញ
្ល ឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រៃត្រូពិច
2 ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រៃត្រូពិច
2 ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងៗ ដែលទទួលបានពីព្រៃឈើដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង
2 ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុក PCBs
2 ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលអន្តរជាតិហាមឃាត់
2 ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំសលា
ំ ប់សត្វល្អិត/តិណាឃាតដែលហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ
2 ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំសង្កូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទំហំច្រើន ឬ ការប្រើប្រាស់ ក្នុងលក្ខណៈជា
អាជីវកម្មនូវថ្នាំសង្កូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់

2 ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញ ដែលនាំអោយមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិ និង ជាពិសេស ស្រទាប់អូសូន
ដែលច្បាប់ហាមឃាត់

2 ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដធ
ី ្លី ឬ បណ្តឹងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង ដោ
់
យគ្មានឯកសារ


យល់ព្រមពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

2 អាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិត ដំណើរការ ឬការចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

2 ការនេសាទដែលប្រើប្រាស់អួន មង...។ល។ ដែលមានប្រវែងលើសពី 2.5 គីឡូមែត
៉ ្រ និងការចឹញ្ចឹមត្រីស្តោរ ឬ ប្រភេទត្រីផ្សេងៗ
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2 សកម្មភាពអនាចារ ឬ ការផ្តល់នូវផលិតផល ឬ សេវាកម្មដែលស្រដៀងគ្នា

ការប្រើប្រាស់ (ជាដុលរអា
្លា មេរិក)

2009

2010

2011

2012

2013

93

119

124

125

165

359

372

360

284

261

ថាមពល
ថ្លៃចំណាយអគ្គិសនីនិងទឹកគិតជាមធ្យមសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់
ថ្លៃចំណាយប្រេងសាំងគិតជាមធ្យមសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់

កិច្ចការពារសហគមន៍និងសង្គម
ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថា “រីកចំរើនជាមួយគ្នា” ប្រាសាក់ បានកសាងវប្បធម៌ក្នុងការផ្តល់ភាពស្មើគ្នាគ្រប់បុគ្គលិក អតិថិជន និងសហគមន៍
ទាំងអស់។ គោលការណ៍កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថានរបស់ប្រាសាក់ បានចែងយ៉ាងច្បាស់និងអនុវត្តចំពោះអតិថិជន និយោជិក សហគមន៍ និង

ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ គោលការណ៍ធនធានមនុស្សរបស់ប្រាសាក់ ក៏បានតម្រូវឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវគោលការណ៍តម្លាភាពទាំងសម្រាប់
ភាគីខាងក្នុងនិងភាគីខាងក្រៅ។

2009

2010

2011

2012

2013

1,246

1,440

1,501

2,135

2,765

279

292

332

586

795

394

312

246

832

893

2,468

1,490

2,670

3,924

6,761

33

35

27

13

20

6

25

31

32

41

ចំនួនបណ្ណាល័យ

-

-

សិក្សាគម្រោង

2

6

ចំនួនសិស្សានុសិស្ស

-

-

-

2,046

4,496

ចំនួនឥណទានសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន

1,122

1,193

1,454

1,288

741

ចំនួនឥណទានសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន

3,389

5,680

8,134

11,137

22,049

-

2,414

3,836

5,925

12,943

បរិយាយ

បុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលបានបណ្តុះបណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកចាស់ដែលបានបណ្តុះបណ្តាល
ចំនួនក្រុមធ្វើការងារសាកល្បង
ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម

ឥណទាន

ចំនួនហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ប្រាសាក់

ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំ

ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យអាច

បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ កម្រត
ិ ថ្នក
ា ម
់ ហាវិទយា
្ ល័យរបស់ពក
ួ គាត់។ ជាមួយគ្នដ
ា រែ បា
្រាស ក់កផ
៏ ល
្ត ឥ
់ ណទានសម្រាប់កល
ែ ម្អលៅ
ំន ដ្ឋន
ា ដើមប្ ជ
ី យ
ួ អតិថជ
ិ ន

អាចបំពេញនូវតម្រូវការគ្រួសាររបស់គាត់។
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ជាមួយនឹងទិសដៅច្បាស់លាស់ ប្រាសាក់រួមជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្ម គឺកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ(NBP) បានធ្វើការងារក្នុងការជម្រុញកិច្ចការពារ

បរិសន
ា្ថ អនាម័យ និងសុខមាលភាពសង្គម។

គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2011 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយឲ្យកុមារ និងសិស្សានុសិស្សមានទម្លាប់អាន

សៀវភៅ និងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍របស់ប្រទេស

កម្ពជា
ុ ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
ាំ្ន 013 ប្រាសាក់ បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន 6ខ្នង និងបានប្រគល់បណ្ណាល័យទាំងនោះទៅសាលាសម្រាប់
ប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់ រួមជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺ រូមធូរីត នៅតែបន្តផ្តល់នូវការហ្វឹកហាត់ដល់សាលា ក្នុងការគ្រប់គ្រង

44

បណ្ណាល័យទាំងនោះ។ ក្រៅពីគម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យ ប្រាសាក់ បានរួមចំណែកជាមួយសាលាផ្តល់នូវសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស
ផងដែរ។

បន្ថែមលើសកម្មភាពនានាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ប្រាសាក់ ក៏បានបង្កើតក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជា។ ក្រុម
កីឡាបាល់ទាត់របស់ប្រាសាក់ តែងតែចូលរួមជាមួយការផ្តួចផ្តើមរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា តាមរយៈការប្រកួតប្រជែងប្រកួតបាល់ទាត់

ក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។
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ពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យនៅខេត្តកំពង់ធំ

ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលជួយឲ្យប្រាសាក់ ធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យនិងសម្រេចបាននូវ
គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងខ្សោយឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួល

ការខាតបង់ និងអាចធ្វើឲ្យដួលរលំផងដែរ។

ប្រាសាក់ បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន ប្រាក់បញ្ញើរបស់សាធារណជន ការកែលម្អ

សេវាកម្មអតិថិជន សម្រាប់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងនានាដែលអាចកើតឡើង ទោះដោយចេតនាឬអចេតនាក្តី និងសម្រាប់ធានានូវការប្រតិបត្តិតាម
រយៈបុគ្គលិកចំពោះសេចក្តីណែនាំនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗ។

នីតិវិធី និងគោលការណ៍របស់ប្រាសាក់ បានដាក់បញ្ចូលនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពារហានិភ័យ។ ការបែងចែកភារកិច្ចត្រឹមត្រូវនិងការ
ត្រួតពិនិត្យទ្វេដង

គឺជួយជៀសវាងមិនឲ្យបុគ្គលិកអាចធ្វើដំណើរការប្រតិបត្តិការទាំងមូលតែម្នាក់បានទេ។

បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយគ្នាដែរ បុគ្គលិកត្រូវទំនាក់ទំនងមកគណៈគ្រប់គ្រងតាមលំដាប់ថ្នាក់នូវរាល់បញ្ហានៃការមិនបាន
អនុវត្តតាម ឬការមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ផ្សេងៗ។

ដោយមានការគាំទ្រពីនាយកនាយកដ្ឋាននានា គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ប្រាសាក់ទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការគ្រប់គ្រង ហ ានិភ័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់
គ្រឹះស្ថាន។ នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា និងបុគ្គលិក មានការទទួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការអនុវត្តនូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។ ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈកម្មការកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងហានិភ័យនាយក
ដ្ឋានហានិភ័យបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យ និងត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ដូចគ្នាដែរ ន ាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ត្រូវបានគាំទ្រដោយគណៈកម្មការកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់សវនកម្ម

ក្នុងការធានាដោយឯករាជ្យនូវប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

ផ្ទៃក្នុងបន្ថែមលើការផ្តល់នូវសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់កែលម្អប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

ដើម្បីកសាងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2001 ដោយបានកំណត់នូវ
តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ និង កែលម្អប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ បច្ចុប្បន្ន ន ាយកដ្ឋានសវន

កម្មផ្ទៃក្នុងមានបុគ្គលិកជំនាញសរុបចំនួន 29នាក់ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីគណៈកម្មការសវនកម្មកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

សវនករផ្ទៃក្នុងចំនួនមួយនាក់ ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារនៅតាមសាខាមួយ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវគុណភាពនៃសំពៀតឥណ
ទាន គុណភាពសេវាកម្មអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

ក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 សវនករផ្ទៃក្នុងបានចុះពិនិត្យអតិថិជនបានចំនួន 15% នៃចំនួនគណនីសរុបដើម្បីវាយតម្លៃនូវគុណភាពឥណទាន និងដើម្បីបញ្ជាក់

ថាការផ្តល់ឥណទានត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងគោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន រួមទាំងស្តង់ដារជាសកលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការ

អនុវត្តផ្នែកសង្គម។ លើសពីនេះ សវនករផ្ទៃក្នុងក៏បានវាយតម្លៃថា សាខាបានអនុវត្តយ៉ាងល្អនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវ

បានដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ លទ្ធផលសវនកម្មនិងសមិទ្ធិផលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រាសាក់ បង្ហាញថាឥណទានត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងមាន

គុណភាពឥណទានល្អ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
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ប្រាសាក់ ត្រវូ អនុវត្តសកម្មភាពអាជីវកម្មជាចនជ
្រើ ាមួយនឹងគម្រោងកម្លយ
ា ខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ។
្ជ ក្នុងការគប
្រ គ
់ ង
្រ ឲ្យបានរឹងមាល
ំ ហា
ើ និភយ
័

នានាដែលអាចកើតឡើងពីអាជីវកម្មធនាគារ ប្រាសាក់ បានជ្រើសតាំងជំនាញការម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងផ្តល់ដំបន
ូ ្មាន ហ្វឹកហាត់ បណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបង្កើតនូវគោលការណ៍និងនីតិវិធី ឧបករណ៍សម្រាប់វិភាគ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ខាងក្រោម គឺជាផ្នែកហានិភ័យដែល ចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីកែលម្អ៖

2 ហានិភយ
័ ឥណទាន : បង្កត
ើ ឧបករណ៍ហានិភយ
័ ឥណទានថ្មម
ី យ
ួ សម្រាប់វភា
ិ គគុណភាពសំពៀតឥណទាននិងគប
្រ គ
់ ្រងហានិភយ
័ ។
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2 ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ : បង្កើតក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការដោយរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍ និងការរាយការណ៍ ។

2ហានិភ័យទីផ្សារ : ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម និងកែលម្អការហ្វឹកហាត់ផ្នែកឧបករណ៍
គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម ។

សង្ខេបសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៖
2 ធ្វើការងារជាមួយជំនាញការដើម្បីលើកកម្ពស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
2 ធ្វើការងារជាមួយជំនាញការដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការសម្រាប់ធនាគារ
2 បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងគោលការណ៍សម្រាប់ធនាគារ
2 បង្កើតគោលការណ៍និងនីតិវិធី whistle blowing សម្រាប់ធនាគារ
2 ធ្វើការងារជាមួយជំនាញការដើម្បីបង្កើនឧបករណ៍ហានិភ័យឥណទាន សម្រាប់វិភាគការគ្រប់គ្រងសំពៀតឥណទាន
2 តាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងចាប់ផ្តើមផែនការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
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2 ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងកែប្រែលក្ខខណ្ឌឥណទានបច្ចុប្បន្ន

តារាងតុល្យការ
2013

2012

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

21,327,744

85,204,337

3,269,290

13,060,814

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

23,221,811

92,771,135

21,548,504

86,086,273

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

20,858,606

83,330,131

6,503,266

25,980,548

373,141,585

1,490,700,632

211,508,052

844,974,668

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7,916,560

31,626,657

4,334,918

17,317,997

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

1,209,715

4,832,811

1,295,762

5,176,569

ទ្រព្យសម្បត្តិ និង បរិក្ខារ

3,713,048

14,833,626

2,859,643

11,424,273

504,182

2,014,207

254,201

1,015,533

451,893,251

1,805,313,536

251,573,636

1,005,036,675

9,500,606

37,954,921

5,911,985

23,618,380

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

129,118,798

515,829,598

51,299,768

204,942,573

ប្រាក់កម្ចី

235,278,314

939,936,864

139,382,048

556,831,282

បំណុលផ្សេងៗ

9,050,790

36,157,906

4,813,441

19,229,692

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

3,861,933

15,428,422

2,465,405

9,849,293

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

1,847,855

7,382,181

1,349,381

5,390,777

388,658,296

1,552,689,892

205,222,028

819,861,997

19,685,067

78,641,843

19,685,067

78,641,843

4,698,399

18,770,098

3,809,529

15,219,068

អនុបំណុល

11,428,679

45,657,577

11,428,679

45,657,577

ចំណេញរក្សាទុក

27,422,810

109,554,126

11,428,333

45,656,190

មូលធនភាគទុនិកសរុប

63,234,955

252,623,644

46,351,608

185,174,678

451,893,251

1,805,313,536

251,573,636

1,005,036,675

ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប
មូលធនភាគទុនិក
ដើមទុន
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ទុនបម្រុងផ្សេងៗ

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប

របាយការណ៍លទ្ធផល
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

68,115,016

272,119,489

42,397,028

169,376,127

(20,778,382)

(83,009,636)

(11,092,869)

(44,316,012)

47,336,634

189,109,853

31,304,159

125,060,115

(912,807)

(3,646,664)

(438,259)

(1,750,845)

728,202

2,909,167

1,070,566

4,276,911

(14,296,893)

(57,116,088)

(10,788,513)

(43,100,109)

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងទ្រព្យសកម្មអរូបី

(1,314,858)

(5,252,858)

(600,868)

(2,400,468)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

(7,648,705)

(30,556,576)

(5,023,441)

(20,068,646)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

23,891,573

95,446,834

15,523,644

62,016,958

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ

(2,822,706)

(11,276,710)

(1,064,919)

(4,254,351)

79,489

317,559

-

-

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

21,148,356

84,487,683

14,458,725

57,762,607

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(4,265,009)

(17,038,711)

(2,931,344)

(11,710,719)

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

16,883,347

67,448,972

11,527,381

46,051,888

ចំណូលការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណាយសេវា និងកម្រៃជើងសារ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណាយបុគ្គលិក

ចំណូលជាជំនួយ
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2013

របាយការណ៍បមប
្រែ មល
ួ្រ មូលធនភាគទុនក
ិ
ដើមទុន

អនុបំណុល

ទុនបម្រុង
ផ្សេងៗ

ចំណេញ
រក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

3,813,568

11,304,179

3,126,595

16,455,385

34,699,727

15,871,499

-

-

(15,871,499)

-

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

11,527,381

11,527,381

ផ្ទេរទៅក្នុងទុនបម្រុង

-

124,500

682,934

(682,934)

124,500

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 012

19,685,067

11,428,679

3,809,529

11,428,333

46,351,608

សមមូលនឹងពាន់រៀល

78,641,843

45,657,577

15,219,068

45,656,190

185,174,678

19,685,067

11,428,679

3,809,529

11,428,333

46,351,608

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

16,883,347

16,883,347

ផ្ទេរទៅក្នុងទុនបម្រុង

-

-

888,870

(888,870)

-

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 013

19,685,067

11,428,679

4,698,399

27,422,810

63,234,955

សមមូលនឹងពាន់រៀល

78,641,843

45,657,577

18,770,098

109,554,126

252,623,644

ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 012
សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ0
ី 1 ខែមករា ឆ្ន2
ាំ 012
បំប្លែងទៅក្នុងដើមទុន

ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 013
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សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ0
ី 1 ខែមករា ឆ្ន2
ាំ 013

របាយការណ៍លហ
ំ រូ សាច់បក
្រា ់
2013

2012

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

21,148,356

84,487,683

14,458,725

57,762,607

1,156,411

4,619,862

490,409

1,959,184

158,447

632,996

110,459

441,284

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
និយ័តកម្ម៖
រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ

2,822,706

11,276,710

1,064,919

4,254,351

(47,336,634)

(189,109,853)

(31,304,159)

(125,060,115)

(13,426)

(53,637)

(11,868)

(47,413)

-

-

124,500

497,378

(22,064,140)

(88,146,239)

(15,067,015)

(60,192,724)

(164,456,239)

(657,002,675)

(63,730,403)

(254,602,960)

-

-

(1,621,146)

(6,476,478)

បម្រុងកាតព្វកិច្ច

(6,478,266)

(25,880,673)

(3,638,698)

(14,536,599)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

(1,705,288)

(6,812,626)

(1,111,762)

(4,441,489)

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខារ
ការខាតអត្រាប្តូរប្រាក់ជាក់សែង
្ត លើអនុបំណុល
បម្រែបម្រួលក្នុង៖
ឥណទានអតិថិជន
ប្រាក់តម្កល់ដើមទុនតាមច្បាប់

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

3,588,621

14,336,541

3,811,782

15,228,069

77,819,030

310,887,025

46,224,854

184,668,292

-

-

(1,956,653)

(7,816,829)

498,474

1,991,404

(86,105)

(343,989)

1,640,753

6,554,808

437,268

1,746,886

(111,157,055)

(444,072,435)

(36,737,878)

(146,767,821)

66,238,662

264,623,455

41,797,769

166,982,087

(18,181,786)

(72,636,235)

(9,763,584)

(39,005,518)

(3,118,462)

(12,458,256)

(2,388,757)

(9,543,084)

(66,218,641)

(264,543,471)

(7,092,450)

(28,334,336)

(2,047,500)

(8,179,763)

(2,490,161)

(9,948,193)

(65,960)

(263,510)

(513,633)

(2,051,964)

50,351

201,152

23,968

95,752

(2,063,109)

(8,242,121)

(2,979,826)

(11,904,405)

ប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចី

140,483,293

561,230,756

86,697,115

346,354,974

សងប្រាក់កម្ចី

(44,587,027)

(178,125,173)

(53,007,503)

(211,764,974)

សាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

95,896,266

383,105,583

33,689,612

134,590,000

កំណើនសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

27,614,516

110,319,991

23,617,336

94,351,259

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដើមឆ្នាំ

25,303,486

101,087,427

1,686,150

6,736,168

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ

52,918,002

211,407,418

25,303,486

101,087,427

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន
ឥណទានវិបារូបន៍
កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
ចំណូលការប្រាក់បានទទួល
ចំណាយការប្រាក់បានបង់
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
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ទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី
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លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

បណ្តញ
ា ការិយាល័យសាខា

បរិយាយ
ចំនួនភូមិភាគ
ចំនួនសាខា
ចំនួនខេត្ត
ចំនួនស្រុក
ចំនួនឃុំ
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ចំនួនភូមិ

ឆ្នាំ 2013

8
173
24
189
1,548
12,107

ការិយាល័យកណ្តាល
អគារលេខ 212 ផ្លួវ 271 សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមន

សាខាផ្សារកណ្តាល
ផ្ទះលេខ 96 ផ្លូវ 13 ភូមិ 14 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល 1 ខណ្ឌដូនពេញ

023 220 102
info@prasac.com.kh

023 4567 100/016 201 751
sbm124@prasac.com.kh

សាខាទួលគោក
ផ្ទះលេខ 150 ហ
 ្សេ 2 ផ្លូវ 289 ក្រុមទី 13 សង្កាត់បឹងកក់ទ 1
ី ខណ្ឌទួលគោក

សាខាច្បារអំពៅ
ផ្លូវជាតិលេខ 1 ផ្ទះលេខ 28 ភូមិដើមអំពិល សង្កាត់ច្បារអំពៅ ខណ្ឌមានជ័យ

023 6364 026/015 698 511
sbm120@prasac.com.kh

023 4552 327/016 985 877
sbm129@prasac.com.kh

សាខាព្រែកលៀប
ផ្ទះលេខ 268 ដេ ផ្លូវជាតិលេខ 6 អា ក្រុម8 ភូមិ 3 សង្កាត់ជ្រោយចង្វា

សាខាពោធិ៍ចិនតុង

023 4567 101/015 222 052
bm242@prasac.kh

023 6364 023/016 200 695
sbm421@prasac.com.kh

រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ

ខ័ណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
ផ្ទះលេខ 101 ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិដំណាក់ធំបី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

ខណ្ឌមា
 នជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

023 6406 282/016 690 934
bm121@prasac.kh

រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ 28Eo ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិប៉ប្រកជើង សង្កាត់កាកាប
ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ

សាខាផ្សារហេងលី
ផ្លូវ 271 ភូមិ 11 សង្កាត់ទឹកល្អក់ 3 ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
023 4567 103/016 201 753
sbm123@prasac.com.kh

សាខាដង្កោរ
ផ្ទះលេខ អា08, អា09 ផ្លូវលេខ 214 ភូមិសំបួ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដ
 ង្កោ

សាខាព្រែកព្នៅ
ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌសែនសុខ

015 797 151/015222 054
sbm420@prasac.com.kh

016 201 731
bm402@prasac.com.kh

សាខាផ្សារដើមថ្កូវ
ផ្ទះលេខ 457 ផ្លូវ 271 ភូមិលេខ 1 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន

សាខាកណ្តាល
ផ្ទះលេខ 235 ផ្លូវជាតិលេខ 2 ភូមិក្រពហា
ើ
សង្កាត់ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ

023 6905 871/015 697 529
sbm122@prasac.com.kh

024 6777 773/015 697 408
sbm080@prasac.com.kh

រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាបាក់ទូក
ផ្លូវ 169 ភូមិ 12សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ

016 450 244
sbm125@prasac.com.kh

សាខាផ្សារដេប៉ូ
ផ្ទះលេខ 132EEo ផ្លូវលេខ 215 ភូមិ 6 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា

រាជធានីភ្នំពេញ

ខេត្តកណ្តាល

សាខាអង្គស្នួល
ផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមស
ិ ្វាយជ្រុំ ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល
ខេត្តកណ្តាល

024 6901 783/015 698 604
sbm081@prasac.com.kh
សាខាស្អាង
ផ្លូវលេខ21 ភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង

រាជធានីភ្នំពេញ

ខេត្តកណ្តាល

សាខាចោមចៅ
ផ្ទះលេខ 94 ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

សាខាព្រែកឃ្លោក
ផ្លូវលេខ 110 ភូមិព្រែកបាឡាត់ឆឹង ឃុំត្រើយស្លា ស្រុកស្អាង

រាជធានីភ្នំពេញ

ខេត្តកណ្តាល

សាខាមុន្នីវង្ស
ផ្ទះលេខ 406 មហាវិថីមុន្នីវង្ស ភូមិ 1 សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន

សាខាកោះធំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

024 6777 774/015 697 429
sbm082@prasac.com.kh

023 455 5788/015 532 333
sbm128@prasac.com.kh

024 6 505 749/015 697 461
sbm083@prasac.com.kh
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023 455 23 26/01 5 222 005
sbm126@prasac.com.kh

023 4567 104/016 690 933
sbm127@prasac.com.kh

រាជធានីភ្នំពេញ

024637 0007/016 201 611

ភូមិកំពង់ស្វាយក្រោម ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ
ខេត្តកណ្តាល

សាខាកំពង់កុង

សាខាព្រែកតាកូវ

024 6 505 748 / 016 201 627

016 690 632
sbm401@prasac.com.kh

ភូមិកំពង់កុង ឃុំកំពង់កុង ស្រុកកោះធំ
ខេត្តកណ្តាល

សាខាកណ្តាលស្ទឹង

ភូមិទឹកឃ្លាំង ឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម
ខេត្តកណ្តាល

សាខាកៀនស្វាយ

សាខាកំពង់ចាម
ផ្លូវជាតិលេខ7 ក្រុម10 ភូមិទ4
ី សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម

024 6777 775/015 697 485
sbm085@prasac.com.kh

042 6333 000/015 697 319
sbm030@prasac.com.kh

សាខាមុខកំពូល
ផ្លូវជាតិលេខ 6 ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល

សាខាព្រៃឈរ

ភូមិគគីរ ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ
ខេត្តកណ្តាល

016 492 492
bm403@prasac.com.kh

ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកណ្តាល

ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខារការកោង

សាខាស្ទឹងត្រង់

016201 736 / 024 6366 029

042 6333 222 / 015 697 304
sbm037@prasac.com.kh

024 6555552/015 698 620
sbm087@prasac.com.kh
ភូមិរការកោង ឃុំរការកោង1 ស្រុកមុខកំពូល
ខេត្តកណ្តាល

042 6483 456/015 697 321
sbm035@prasac.com.kh

ភូមិបឹងដែងឃុំ ព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាលើកដែក

សាខាកងមាស

024 6777 779/015 697 138
sbm088@prasac.com.kh

042 6415 511/015 697 351
sbm038@prasac.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិអំពិលទឹក ឃុំកំពង់ភ្នំ ស្រុកលើកដែក
ខេត្តកណ្តាល

ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាសំរោងធំ
ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិស្ទឹង ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ

សាខាថ្លុកជ្រៅ

016 201 665

016 201 350 / 017 448 006
sbm310@prasac.com.kh

ខេត្តកណ្តាល

ភូមិថ្លុកជ្រៅ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាសំពៅពូន

សាខាក្រូចឆ្មា
ភូមិទី 6 ឃុំស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មា

024 6777 770/015 697 509
sbm089@prasac.com.kh

016 201 697
sbm104@prasac.com.kh

សាខាឈើទាល

សាខាសួង

016 201 669

042 6500 006 / 015 698 030
sbm300@prasac.com.kh

ភូមិកោះទៀវ(ក) ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ
ខេត្តកណ្តាល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

សាខាល្វាឯម

ភូមិស្វាយមីង ឃុំបាគូរ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ខេត្តកណ្តាល

024 6777 778/015 697 451
sbm084@prasac.com.kh

ភូមិឈើទាល ឃុំឈទា
ើ ល ស្រុកកៀនស្វាយ
ខេត្តកណ្តាល

សាខាព្រែកអំបិល
ផ្លូវជាតិលេខ 21 ភូមិត្រើយត្រឹង្ស ឃុំព្រែកអំបិល ស្រុកស្អាង
ខេត្តកណ្តាល
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ភូមិលើ ឃុស
ំ ្វាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល
ខេត្តកណ្តាល

016 201 612
bm400@prasac.com.kh

ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាពញាក្រែក

ភូមិពោធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក
ខេត្តកំពង់ចាម

042 6500 004/015 698 077
sbm302@prasac.com.kh

សាខាមេមត់

ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាកំពង់ឆ្នាំង
ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិស្រែព្រីង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន

042 6623 888/015 698 053
sbm303@prasac.com.kh

026 6333 040/015 697 924
sbm040@prasac.com.kh

សាខាតំបែរ

សាខាកំពង់លែង

016 202 367
sbm304@prasac.com.kh

026 66 00004 / 016 201 378

ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ
ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិកែងតាសុខ ឃុំកំពង់ហាវ ស្រុកកំពង់លែង
ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន

សាខាចុងជៀច

សាខាកំពង់ត្រឡាច

016 202 282/088 5588007

026 6363 026/015 697 928
sbm041@prasac.com.kh

ភូមជា
ិ ចធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ
ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិដើមពពេល ឃុំថ្មឥដ្ឋ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច
ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន

សាខាត្រពាំងឬស្សី

សាខាបរិបូរណ៍

042644 4765/016 201 983
bm305@prasac.com.kh

026 6333 041/015 697 828
sbm042@prasac.com.kh

ភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំរកាពរប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិពន្លៃ ឃុំពន្លៃ ស្រុកបរិបូរណ៍
ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន

សាខាកោះសុទិន

សាខាទឹកផុស

042 6500 007/015 698 129
sbm034@prasac.com.kh

016 690 901
bm043@prasac.com.kh

ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសុទិន
ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាស្រីសន្ធរ

ភូមិស្រែតាជៃ ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុកទឹកផុស
ខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន

សាខាព្រៃគ្រី

ភូមិសន្ទៃ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ
ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិព្រៃគ្រីត្បូង ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សាខាអូររាំងឪ
ភូមិលេខ 3 ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ

សាខាកំពង់ស្ពឺ
ផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមិក្រាំងពលទេព សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន

042 6500 005/015 698 084
sbm301@prasac.com.kh

025 6333 041/015 697 058
sbm050@prasac.com.kh

សាខាបាធាយ

សាខាគងពិសី

042 6908 235/015 698 615
sbm031@prasac.com.kh

025 6333 042/015 697 085
sbm051@prasac.com.kh

042 6316 016/015 697 350
sbm036@prasac.com.kh

ខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ
ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំស្នំក្រពើ ស្រុកគងពិសី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាជើងព្រៃ
ក្រុមទី 7 ភូមិបាណា ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ

សាខាភ្នំស្រួច

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

សាខាឧដុង្គ

ភូមិថ្នល់បែកកើត ឃុស
ំ ្វាយទាប ស្រុកចំការលើ
ខេត្តកំពង់ចាម

025 6900 147/016 200 525
sbm053@prasac.com.kh
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សាខាចំការលើ

016 201 311

042 6333 444/015 697 372
sbm032@prasac.com.kh

ខេត្តកំពង់ចាម

042 6363 664/015 697 336
sbm033@prasac.com.kh

025 6390 043/015 697 095
sbm052@prasac.com.kh

ភូមិផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង ឃុំគិរីវ័ន្ត ស្រុកភ្នស្រ
ំ ួច
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាបសេដ្ឋ

សាខាក្រវ៉ា

025 6903 249/015 697 088
sbm054@prasac.com.kh

016 201 530

ភូមិព្រះម្លប់ ឃុំភារីមានជ័យ ស្រុកបរសេដ្ឋ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាសំរោងទង

ភូមិប្រាំពីរមករា ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកសន្ទុក
ខេត្តកំពង់ធំ

សាខាថ្ពង

សាខារំលង

025 66 66 156/016 690 902
sbm056@prasac.com.kh

016 200 357
sbm063@prasac.com.kh

ភូមិមនោរម្យ ឃុំមនោរម្យ ស្រុកថ្ពង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាថ្នល់បត់

015 201 537

ភូមិឧទុម្ពរ ឃុំស្រឡៅ ស្រុកបារាយណ៏
ខេត្តកំពង់ធំ

សាខាសណ្តាន់

ភូមិក្រញូង ឃុំពោធិ៍អង្រ្គង ស្រុកបរសេដ្ឋ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិទឹកម្លាង ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់
ខេត្តកំពង់ធំ

សាខាត្រែងត្រឹយឹង

ប្រាសាទសំបូរ

0256363 914/016 201 458
bm057@prasac.com.kh

016 200 946
sbm064@prasac.com.kh

ភូមិទីប្រាំ ឃុ ត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិកំពង់ឈទា
ើ ល ឃុំសំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
ខេត្តកំពង់ធំ

សាខាក្រាំងចេក

សាខាកំពត
ផ្ទះលេខ 21 ផ្លូវជាតិលេខ3 ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ

016 200 739
bm059@prasac.com.kh

033 6399 072/015 697 587
sbm070@prasac.com.kh

សាខាពញាឭ

សាខាបន្ទាយមាស

016 201 475
bm058@prasac.com.kh

ភូមិក្រាំងជង្រុក ឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧត្តុង្គ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

097 6222 600/016 201 031

ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិឧដុង្គ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស
ខេត្តកំពត

សាខាកំពង់ធំ
ផ្លូវជាតិលេខ 6 ភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាតអា
់ ចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន

សាខាឈូក

062 6511 511
sbm060@prasac.com.kh

033 6399 073/015 697 895
sbm073@prasac.com.kh

025 6666 685/015 698 606
sbm086@prasac.com.kh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

សាខាសន្ទុក

ភូមិត្រពាំងអំពិល ឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

025 6305 055/016 200 346
sbm055@prasac.com.kh
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ភូមស
ិ ្លាកែត ឃុំក្រវា ស្រុកបារាយណ៍
ខេត្តកំពង់ធំ

033 6399 071/015 697 802
sbm071@prasac.com.kh

ខេត្តកំពង់ធំ

ភូមិសត្វពង ឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក
ខេត្តកំពត

សាខាស្ទោង

សាខាជុំគីរី

062 6999909 /016 201 521
bm061@prasac.com.kh

016 201 290

ភូមិលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង
ខេត្តកំពង់ធំ

ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគីរី
ខេត្តកំពត

សាខាកំពង់ថ្ម

សាខាកំពង់ត្រាច
ភូមិកំពង់ត្រាចទី 1 ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច

062 6900 789/015 698 924
sbm062@prasac.com.kh

033 6399 075/015 697 561
sbm075@prasac.com.kh

ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបាល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍
ខេត្តកំពង់ធំ

ខេត្តកំពត

សាខាអង្គជ័យ

សាខាបាត់ដំបង
ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិរំចេកប្រាំ ឃុំរតនៈ ស្រុកបាត់ដំបង

033 6363 076/015 697 803

sbm076@prasac.com.kh

053 6985 985/015 698 488
sbm020@prasac.com.kh

សាខាបន្ទាយមានជ័យ
ផ្លូវជាតិលេខ5 ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌ

សាខាមោងឫស្សី
ភូមិពោធិ៍ 2 ឃុំគារ ស្រុកមោងឫស្សី

ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាប៉ោយប៉ែត
ភូមិគីឡូលេខ4 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត

សាខាគាស់ក្រឡ

05463000 89/015 698 170
sbm011@prasac.com.kh

016 201 866

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សាខាអូរជ្រៅ

ភូមយា
ិ ងថ្មី ឃុំកូប ស្រុកអូរជ្រៅ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

053 6669 669/015 698 857
sbm021@prasac.com.kh
ភូមិទួលបាល្ល័ង្គ ឃុំគាស់ក្រឡ ស្រុកគាស់ក្រឡ
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាបវេល
ភូមិបវេល 1 ឃុំបវេល ស្រុកបវេល
ខេត្តបាត់ដំបង

016 200 783/0546363 242
bm017@prasac.com.kh

053 66 60 022/016 200 256
sbm022@prasac.com.kh

សាខាព្រះនេតព្រះ

សាខាភ្នំព្រឹក

054 6333 088/015 698 134
sbm012@prasac.com.kh

053 6668 844/015 698 094
sbm023@prasac.com.kh

ភូមិជប់ ឃុំជប់វាវី ស្រុកព្រះនេតព្រះ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សាខាថ្មពួក

ភូមិភ្នំតូច ឃុំពេជចិន្តា ស្រុកភ្នំព្រឹក
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាបាណន់

ភូមិកសិណ ឃុំថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភូមិស្នឹងលិច ឃុំស្នឹង ស្រុកបាណន់
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាស្វាយចេក

សាខាសំឡូត

016 200 845

016 201 140

054 6300 090/015 698 662
sbm013@prasac.com.kh

ភូមិស្ទឹងឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

053 6668 833/015 698 641
sbm024@prasac.com.kh

ភូមិអូរស្ងួត ឃុំតាសាញ ស្រុកសំឡូត
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាមង្គលបូរី

សាខាថ្មគោល

016 200 570
bm014@prasac.com.kh

016 201 070
bm025@prasac.com.kh

ភូមិចំការតាដោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបុរី
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាម៉ាឡៃ

សាខាសំពៅលូន

016 200 636
bm015@prasac.com.kh

016 201 094
bm026@prasac.com.kh

ភូមិថ្មី ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំពៅលូន
ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាភ្នំស្រុក

សាខាកំរៀង

016 200 818
bm016@prasac.com.kh

012 990 118

ភូមិស្រះជីក ឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភូមិអូរដាលើ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង
ខេត្តបាត់ដំបង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

054 6966 668/015 698 130
sbm010@prasac.com.kh
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ភូមិពោធិ៍ ឃុំភ្នំកុង ស្រុកអង្គរជ័យ
ខេត្តកំពត

សាខាកោះកុង
ភូមិទី 1 សង្កាតស
់ ្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ
ខេត្តកោះកុង

ភូមិដូនកែន សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

សាខាស្រែអំបិល

សាខាអន្លង់វែង

035 6333 096/015 698 794
sbm091@prasac.com.kh

065 6377 779/015 69 88 63
sbm221@prasac.com.kh

035 6333 095/015 698 771
sbm090@prasac.com.kh
ភូមិត្រពាំង ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល
ខេត្តកោះកុង

សាខាអណ្តូងទឹក

ភូមិអូរជញ្ជៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ត្រពាំងប្រាសាទ

ភូមិត្រពាំងប្រាសាទ ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

សាខាក្រចេះ

សាខាប៉ៃលិន

072 6364 067/015 698 664
sbm100@prasac.com.kh

055 6234 567/015 698 623
sbm240@prasac.com.kh

ផ្លូវសុរាម្រឹត ក្រុម1 ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ
ខេត្តក្រចេះ

សាខាសំបូរ

ភូមិកែងប្រាសាទ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ
ខេត្តក្រចេះ

016 201 686
សាខាឆ្លូង

065 6666 609/016 201 956

ភូមិបរឌិននៀវ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន
ខេត្តបៃល
៉ ិន

សាខារតនៈគិរី
ភូមិ 7
 មករា សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង

ខេត្តរតនគីរី

075 6364 098/015 698 660
sbm160@prasac.com.kh
សាខាបរកែវ
ភូមិ 1 ឃុំឡាម៉ិញ ស្រុកបកែវ

ភូមិជ្រោយថ្មក្រោម ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង
ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តរតនគិរី

សាខាព្រែកប្រសព្វ

សាខាស្ទឹងត្រែង

072 63 68168/015 698 690
sbm101@prasac.com.kh

010 550 416

ភូមិព្រែកប្រសព្វកណ្តាល ឃុំព្រែកប្រសព្វ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ
ខេត្តក្រចេះ

ភូមិថលា
្ម ត សង្កាត់ស្រះឫស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង
ខេត្តស្ទឹងត្រែង

សាខាស្នួល

សាខាព្រៃវែង
ផ្លូវជាតិលេខ 11ភូមិលេខ 4 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង

072 6586 555/015 698 657
sbm102@prasac.com.kh

074 6364 097/015 698 653
sbm190@prasac.com.kh

ភូមិក្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល
ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តព្រៃវែង

សាខាមណ្ឌលគិរី

សាខាស៊ីធរកណ្តាល

097 886 77 11 / 16 690 904
sbm103@prasac.com.kh
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

065 6333 339/015 698 964
sbm220@prasac.com.kh

ភូមិអណ្តូងទឹក ឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបុទុមសាគរ
ខេត្តកោះកុង

016 201 708
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សាខាឧត្តរមានជ័យ

043 6666 223/015 697 115
sbm140@prasac.com.kh

ភូមិមានលាភ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ
ខេត្តមណ្ឌលគីរី

ភូមិព្រែកសណ្តែក ឃុំព្រែកចង្រ្កាន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល
ខេត្តព្រៃវៃង

សាខាកែវសីមា

សាខាពាមរក៍
ភូមិលេខ 4 ឃុំ ព្រែកខ្សាយ(ខ) ស្រុកពាមរក៏

073 6368 099/015 698 087
sbm110@prasac.com.kh

ភូមិអូរអាម ឃុំស្រែខ្មុម ស្រុកកែវសីមា
ខេត្តមណ្ឌលគីរី

015 222 044 / 096 616 56 98
bm111@prasac.com.kh

043 6636 677/016 201 973
sbm039@prasac.com.kh

ខេត្តព្រៃវែង

043 6352 052/015 697 149
sbm141@prasac.com.kh

សាខាពាមជរ៍

ភូមិបង្អែក ឃុំស្វាយភ្លោះ ស្រុកពាមជរ៍
ខេត្តព្រៃវែង

016 201 803

សាខាស្វាយអន្ទរ
ភូមស
ិ ្វាយអន្ទរ2 ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ
ខេត្តព្រៃវែង

016 202 337
bm148@prasac.com.kh

សាខាកំចាយមារ
ភូមិជោរ៍ទី 1 ឃុំក្រញូង ស្រុកកំចាយមារ

សាខាកំពង់ពពិល

043 6556 000/015 697 167
sbm142@prasac.com.kh

016 201 570
bm149@prasac.com.kh

ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិកំពង់ពពិល ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង
ខេត្តព្រៃវែង

សាខាកញ្រ្ជៀច

សាខាស្វាយរៀង
ផ្លូវជាតិលេខ1 ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង

016 201 805
bm320@prasac.com.kh

044 6450 333/016 200 540
sbm200@prasac.com.kh

សាខាបាភ្នំ

សាខាស្វាយទាប
ភូមិប្រសូតិទី 2 ឃុំកណ្តៀងរាយ ស្រុកស្វាយទាប

ភូមិប្រស្រែមុខ ឃុំកញ្រ្ជៀច ស្រុកកញ្រ្ជៀច
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិឈើកាច់ ឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ
ខេត្តព្រៃវែង

ខេត្តស្វាយរៀង

ស្វាយរៀង

043 6666221/015 697 189
sbm143@prasac.com.kh

016 202 154

សាខាកអណ្តើក

សាខារំដួល

043 6540 540/015 697 173
sbm144@prasac.com.kh

016 202 157

ភូមិព័ន្ធវត្ត ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិចក ឃុំកំពង់ចក ស្រុករំដួល
ខេតស
្ត ្វាយរៀង

សាខាកំពង់ត្របែក

សាខាចន្រ្ទា

016 201 826

044 6901 327/015 697 212
sbm201@prasac.com.kh

ភូមិកំពង់ត្របែក ឃុំកំពង់ត្របែក ស្រុកកំពង់ត្របែក
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិកំពោតជ្រូក សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ក្រុងបា
 វិត
ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាព្រះស្តេច

សាខាកំពង់រោទិ៍

043 6666 936 /015 697 128
sbm145@prasac.com.kh

016 202 241

ភូមិក្រសាំងទង ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះស្តេច
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមស
ិ ្វាយអាណាត ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោរ៍
ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាតាហ៊ុយ

សាខារមាសហែក

016 201 835

044 6901 996/015 697 214
sbm202@prasac.com.kh

ភូមិតាហ៊ុយ ឃុំកំពង់ប្រាសាទ ស្រុកពាមជរ
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិកំពង់ត្រាច ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក
ខេតស
្ត ្វាយរៀង

043 6666 053/015 698 622
sbm146@prasac.com.kh

016 201 779

សាខាមេសាង

សាខាស្វាយជ្រុំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

សាខាចាន់ត្រី

0436666542/015640140/016200612
bm147@prasac.com.kh

015 697 193
sbm203@prasac.com.kh
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សាខាពារាំង

ភូមស
ិ ្នាយពល ឃុំរកា ស្រុកពារាំង
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិវាំង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង
ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិចន្រ្តី ឃុំចន្រ្តី ស្រុករមាសហែក
ខេតស
្ត ្វាយរៀង

ភូមធ
ិ ្លក ឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រុំ
ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាតាសួស

សាខាសំរោង

016 202 215

016 690 903
sbm217@prasac.com.kh

ភូមិតាប៉ ឃុំតាសួស ស្រុកស្វាយជ្រុំ
ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាក្រុងបាវិត

សាខាអង្គរបូរី

016 202 243
bm204@prasac.com.kh

032 63 444 00/016 200 750
bm218@prasac.com.kh

ភូមិបាវិតកណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត
ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាព្រះសីហនុ
ផ្ទះលេខ 77 ផ្លូវមិត្តភាពអូ 1 ក្រុម 39 ភូមិ 1 សង្កាត់ 4 ក្រុងព្រះសីហនុ

032 6666 031/015 697 862
sbm210@prasac.com.kh

034 6366 658/015 698 971
sbm180@prasac.com.kh

សាខាព្រៃកប្បាស

សាខាស្ទឹងហាវ
ភូមិ 2 សង្កាត់អូរត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវ

ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃលា្វ ស្រុកព្រៃកប្បាស
ខេត្តតាកែវ

032 6666 036/ 015 697 941
sbm211@prasac.com.kh
សាខាទ្រាំង

ភូមិកំពង់ជ្រៃ ឃុស
ំ
្មោង ស្រុកទ្រាំង
ខេត្តតាកែវ

032 6666 033/015 697 932
sbm212@prasac.com.kh

ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ

016 201 713

សាខាព្រៃនប់
ផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមិបឹងវែង សង្កាត់វាលរេញស្រុកព្រៃនប់

ខេត្តព្រះសីហនុ

034 6399 074/015 697 819
sbm181@prasac.com.kh

សាខាគិរីវង្ស

សាខាពោធិ៍សាត់
ផ្លូវជាតិលេខ 5ភូមិថ្នល់បំបែក សង្កាត់រលាប ក្រុងពោធិ៍សាត់

032 6666 035/015 697 899
sbm213@prasac.com.kh

052 6333 111/015 698 809
sbm150@prasac.com.kh

សាខាផ្សារគីរី

សាខាកណ្ឌៀង

ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគិរីវង្ស
ខេត្តតាកែវ

ខេត្តពោធិ៍សាត់

ភូមិដីក្រហម ឃុំព្រៃរំដេង ស្រុកគិរីវង្ស
ខេត្តតាកែវ

ភូមិបឹងក្រាញ់ ឃុំស្វាយលួង ស្រុកកណ្តៀង
ខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាបាទី

សាខាក្រគរ

016 201 859

016 201 875

ភូមិសីហា ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី
ខេត្តតាកែវ

ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់តោត
្ន ស្រុកក្រគរ
ខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាត្រាំកក់

សាខាឈើតុំ

032 6666 038/015 698 862
sbm215@prasac.com.kh

016 201 885

032 6666 037/015 697 848
sbm214@prasac.com.kh
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013

ភូមិកំពង់ហ្លួង ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី
ខេត្តតាកែវ

សាខាតាកែវ
ផ្ទះលេខ 01 ផ្លូវជាតិលេខ 2 កែវផ្លូវលេខ 21 ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រការក្រៅ
ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
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ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំសំរោង ស្រុកសំរោង
ខេត្តតាកែវ

ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់
ខេត្តតាកែវ

សាខាកោះអណ្តែត

ភូមិចំបក់ឯម ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត
ខេត្តតាកែវ

032 6333 139/ 015 697 898
sbm216@prasac.com.kh

052 6666 389/016 201 889
sbm151@prasac.com.kh

ភូមិកាប៉ាស់ ឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ
ខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាបាកាន

ភូមខ
ិ ្នាចរមាស ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន
ខេត្តពោធិ៍សាត់

052 6300 083/015 698 834
sbm152@prasac.com.kh

សាខាក្រវ៉ាញ

សាខាជីក្រែង
ភូមិកំពង់ក្តី 2 ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង

052 6333 080/015 698 830
sbm153@prasac.com.kh

012 719 026/016 201 952

សាខាតាលោ

សាខាស្រីស្នំ

0526333 629 / 016 201 904
bm154@prasac.com.kh

016 201 961
bm175@prasac.com.kh

ភូមិក្រូចឆ្មារ ឃុលា
ំ ច ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ
ខេត្តពោធិ៍សាត់

ភូមិតាលោ ឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន
ខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាសៀមរាប

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប
ខេត្តសៀមរាប

063 675 3300 /015 698 939
sbm170@prasac.com.kh

ខេត្តសៀមរាប

ភូមិជ្រោយនាងងួន ឃុំជ្រោយនាងងួន ស្រុកស្រីស្នំ
ខេត្តសៀមរាប

សាខាស្វាយដង្គុំ
ក្រុម 3 ភូមិវហា
ិ រចិន សង្កាតស
់ ្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប

016 201 651
bm174@prasac.com.kh

សាខាក្រឡាញ់
ភូមិកំពង់ថ្កូវ 1 ឃុំកំពង់ថ្កូវ ស្រុកក្រឡាញ់

សាខាព្រះវិហារ

063 6383 777/015 698 994
sbm171@prasac.com.kh

064 6305 987/015 698 864
sbm130@prasac.com.kh

ខេត្តសៀមរាប

ភូមិអណ្តូងពោធិ៍ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ
ខេត្តព្រះវិហារ

សាខាពួក

សាខាគូលែន

063 6911 911/015 698 945
sbm172@prasac.com.kh

016 201 765
bm131@prasac.com.kh

ភូមិគោកថ្មី ឃុំពួក ស្រុកពួក
ខេត្តសៀមរាប

ភូមិគូលែនត្បូង ឃុំគូលែនត្បូង ស្រុកគូលែន
ខេត្តព្រះវិហារ

សាខាសូទ្រនិគម

ភូមិដំដែកថ្មី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម
ខេត្តសៀមរាប
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063 6664 999/ 015 698 957
sbm173@prasac.com.kh
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