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2 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥



ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ 

ទស្រចសនវិស័យ និងប្រចសកកម្ម

សាវតារ

សូចនាករស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករលទ្ធផលសង្គម

នាមសា្ថ្រចប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្រចបទានដល់ប្រច្រចសាក់

រចនាសម្ព័ន្ធ

ភាគទុនិក

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

គណៈកម្មការន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

គណៈគ្រចប់គ្រចង

គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចង

ផលិតផលនិងស្រចវាកម្ម

លទ្ធផលសង្ខ្រចបផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិការ

លទ្ធផលសង្ខ្រចបផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ

ការកសាងសមត្ថភាព

សង្ខ្រចបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រចសារនិងព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

អំពីអតិថិជន

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិសា្ថ្រចន

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

មតិសវនកម្មឯករាជ្រចយ«ខ្រចភីអឹមជ្ជី ខ្រចមបូឌា ចំកាត»់

តារាងតុល្រចយការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រច្រចបម្រចួលមូលធន

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រច្រចក់
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4 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

   សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នេំ២០១៥

កំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុជាមានអត្រច្រចប្រចហ្រចល៧%ក្នុងរយៈព្រចល
៥ឆ្ន្រចចុំងក្រច្រចយន្រចះ ដ្រចលជំរុញដោយចតុស្ដម្ភន្រចសកម្មភាពស្រចដ្ឋកិច្ចសំខាន់ 
ៗរួមមានការនាំច្រចញសម្លៀកបំពាក់កាត់ដ្រចរ វិស័យទ្រចសចរណ៍ វិស័យអច 
លនទ្រចព្រចយ និងវិស័យសំណង់។ អត្រច្រចកំណើនត្រចូវបានព្រចយាករថាមានចំនួន
៦,៩%សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៥ និង៧,២%សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៦។អតិផរណាបាន  
ា្ល្រចក់ចុះក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ ហើយត្រចូវបានព្រចយាករថានឹងស្ថិតៅប្រចហ្រចល២%
ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥ ដោយសារត្រចប្រច្រចងសំាងា្ល្រចក់ថ្ល្រច។ កំណើនស្រចដ្ឋកិច្ច  ជាបន្ត
បនា្ទ្រចប់ន្រចះកើតឡើងអាស្រច័យដោយសារកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងរបស់រាជរដ្ឋ្រច
ភិបាលក្នុងការសម្រច្រចចនិងរក្រចសាបាននូវស្ថិរភាពសង្គម នោបបាយ និងមា៉្រចក្រចូ 
ស្រចដ្ឋកិច្ច ដ្រចលជាកតា្ត្រចដ៏ចម្រចបងក្នងុការពង្រចងឹទំនុកចិត្តរបស់វិនិោបគិនទំាង 
ក្នុងប្រចទ្រចសនិងអន្តរជាតិ ហើយពិស្រចសជាងន្រចះទៀតនោះគឺការចូលរួម 
យ៉្រចងសកម្មរបស់វិស័យឯកជនក្នងុនាមជាដ្រចគូអភិវឌ្រចឍរបស់រាជរដ្ឋ្រចភិបាល។

   វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរីកចម្រចើនជាបន្តបនា្ទ្រចប់ទាំងទំហំនិងវិសាល
ភាព ហើយបានរួមចំណ្រចកយ៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចក្នុងកំណើនស្រចដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
ដោយបានដើរ តួនាទីជាផ្លូវដ៏សំខាន់ក្នុងការកៀរគរធនានសម្រច្រចប់ការអ-

«២០១៥ ជាឆ្នេំដេលបេេសាក់ទទួល

បានលទ្ធផលផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និង

ផលិតភាពល្អបេសើរ ហើយជា

ជំហានដ៏សំខាន់ដេលយើងក្លេយ

ជាសា្ថេប័នដ៏ល្អបេសើរ»

ភិវឌ្រចឍគ្រចប់វិស័យ។ កំណើនឥតឈប់ឈរន្រចះសបញ្ជ្រចក់ដោយសូចនាករ
ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដូចជា កំណើនទ្រចព្រចយសកម្មសរុបរហូតដល់១១០%ន្រច
ផលទុនក្នុងស្រចុកសរុប កំណើនន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំក្នុងអត្រច្រច១៦,១% និង
ឥណទានក្នងុអត្រច្រច៣០,៧% ព្រចមទំាងការពង្រចកីយ៉្រចងឆប់រហ័សន្រចបណា្ត្រចញ
ប្រចតិបត្តិការធនាគារៅទូទាំងប្រចទ្រចស វត្តមានធនាគាររបស់កម្ពុជាៅឯ
បរទ្រចស ការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតផលិតផលនិងស្រចវាកម្មថ្មី មានជាអាទិ៍ មា៉្រចសុីន
ឆូតកាត ស្រចវាធនាគារចល័ត មា៉្រចសុីនទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើ ក៏ដូចជាផលិតផល
ធនាគារទំនើបទាន់សម័យដទ្រចទៀត។

បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងជាបន្តបនា្ទ្រចប់ ស្រចបព្រចលដ្រចល
អតិថិជនទទួលបានការការពារកាន់ត្រចល្អជជាងមុន។ ជាក់ស្ដ្រចង មានប្រចជាជន
កាន់ត្រចច្រចើនទៅៗ ជាពិស្រចសប្រចជាជនរស់ៅក្នុងតំបន់ជនបទមានលទ្ធ
ភាពអាចទទួលបានស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលមានជម្រចើសដ៏សម្រចបូរប្រចប និងថ្ល្រច
កាន់ត្រចសមរម្រចយ។ គិតត្រចឹមឆមាសទី១ន្រចឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រចជាជន៤៦%ន្រច
ប្រចជាជនវ័យចំណាស់អាចទទួលបានស្រចវាហិរញ្ញវត្ថ ុ(កើនឡើង៦%) ដ្រចល
ក្នងុនោះអ្នកដក់ប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំកើនឡើង២១% ចំណ្រចកឯអ្នកខ្ចបី្រច្រចក់បាន
កើនឡើង១២,៣% ហើយអតិថិជនដ្រចលប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាផ្ញើប្រច្រចក់កើនឡើង
១៥%ប្រចៀបធៀបទៅនឹងឆមាសដូចគា្ន្រចក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤។
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   ករពងេឹងនិយតកម្ម និងករគាំទេពីនិយតករ

ដើម្រចបីបន្តលើកស្ទួយស្រចដ្ឋកិច្ចឲ្រចយរីកចម្រចើននិងសម្រចួលប្រចតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
ឲ្រចយកាន់ត្រចមានភាពងាយស្រចួល និងដើម្រចបីអនុលោមទៅតាមនិនា្ន្រចការស្រចដ្ឋ
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថា្ន្រចក់តំបន់និងសកលលោក ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា បាន
ច្រចញបទបញ្ញត្តិនិងគោលនោបបាយថ្មីៗដូចខាងក្រច្រចម៖

        បានដក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ប្រចកាសថ្មី៖ (១) ប្រចកាសស្តីពីការដក់ឲ្រចយប្រចើវិាន
                  និងនីតិវិធីសភាផាត់ទាត់ជាតិ (២) ប្រចកាសស្តីពីការផ្តល់សន្ទនីយភាព
                             ចំពោះគ្រចឹះសា្ថ្រចនធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ(៣) ប្រចកាសស្តពីីការច្រចករលំ្រចកព័ត៌
                        មានត្រចតួពនិតិ្រចយរវាងអាជា្ញ្រចធរត្រចតួពនិតិ្រចយនងិបញ្ញត្តកិរក្នងុ នងិក្រច្រចប្រចទ្រចស 
    និង (៤) ប្រចកាសស្តីពីក្រចបខណ្ឌសន្ទនីយភាព។

  បានអភិវឌ្រចឍទីផ្រចសារអន្តរធនាគារនិងរូបិយវត្ថុ ដូចជាការច្រចញផ្រចសាយមូល
     ប័ត្រចអាចជួញដូរបាន។

   បានលើកកម្ពស់ប្រចព័ន្ធទូទាត់ឲ្រចយមានប្រចសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈ                                                                                     
     ប្រចព័ន្ធទូទាត់រាយភា្ល្រចមៗ FAST ប្រចព័ន្ធ Online Banking System និង 
     Central Shared Switch ជាដើម។

  បានលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការពារអតិថិជនតាមរយៈ
    ការបញ្ជ្រច្រចបការអប់រំផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញការផ្តល់និងទទួលបានស្រចវា
     ហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្រចទូលំទូលាយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រចូវខ្ពស់។

     បន្តលើកកម្ពស់ការប្រចើប្រច្រចស់ប្រច្រចក់រៀលឲ្រចយកាន់ត្រចទូលំទូលាយ។

    សមិទ្ធផលសមេេចបានក្នុងឆ្នេំ២០១៥

ជាមួយកំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចដ្រចលគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់ស្ថិរភាពនោបបាយសុវតិ្ថ-  
ភាព  សន្តសុិខសង្គម និងស្ថរិភាពម៉ា្រចក្រចសូ្រចដ្ឋកិច្ច ជាពិស្រចសស្ថរិភាពវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្រចយប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អជផូរផង់ក្នុងនោះ 
រួមមាន៖ 

       ១. ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធក្រច្រចយបង់ពន្ធមានចំនួន៤៦,៥២លានដុលា្ល្រចរអា-   
          ម្រចរិក

     ២. ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកមានចំនួន៤៤,៩០%

     ៣.                            ចំណូលពីទ្រចព្រចយស                                                          កម្មមានចំនួន៥,៣២%

     ៤. រក្រចសាបានអ                          ថិជនស្រចវាឥណទានសកម្មសរុបចំនួន៣២១ពាន់នាក់

     ៥. ទ្រចព្រចយសកម្មសរុបមានចំនួន១,០៥ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក

          ៦. សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់ចំនួន៨៥៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
         ដោយមានចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានសកម្មសរុបចំនួន៣២១
         ពាន់នាក់

     ៧. សមតុល្រចយប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំសរុបមានចំនួន៤៦៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
           មួយនឹងចំនួនអតិថិជនស្រចវាប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំសរុបចំនួន៤៥០ពាន់នាក់
       

Ranjit Michael Samuel Fernando

បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

     ៨. ពង្រចីកបណា្ត្រចញការិយល័យរហូតដល់១៨១សាខា

     ៩. ដក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់មា៉្រចសុីនអ្រចធីអឹម សរុបចំនួន១០១គ្រចឿង

    ១០. មានបុគ្គលិកបម្រចើការងារសរុបចំនួន៥.២៨៥នាក់។

ប្រច្រចសាក់បាននិងកំពុងអភិវឌ្រចឍនិងពង្រចឹងជាបន្តបនា្ទ្រចប់នូវប្រចតិបត្តិការរបស់
ខ្លួនដើម្រចបីឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រច្រចបម្រចួលទីផ្រចសារ និងបរិយកាសប្រចតិបត្តិការ
ដ្រចលមានការប្រចកួតប្រចជ្រចងខ្ពស់។ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលមានជំនឿចិត្តយ៉្រចង
មុតមាំថា តាមរយៈការដឹកនាំបុិនប្រចសប់ យុទ្ធសាស្ត្រច និងធនានមនុស្រចស
ល្ៗអជ របស់ប្រច្រចសាក់នឹងធ្វើឲ្រចយសា្ថ្រចប័នប្រច្រចសាក់ទំាងមូលបន្តទទួលបានលទ្ធផល
កម្រចិតខ្ពស់សម្រច្រចប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមសម្ដ្រចងនូវការទទួល
សា្គ្រចល់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងរបស់និោបជិតប្រច្រចសាក់ទាំងអស់ ដ្រចល
បានបំព្រចញការងារប្រចកបដោយវិជា្ជ្រចជីវៈនិងឆន្ទៈខ្ពស់ ដ្រចលន្រចះជាកតា្ត្រចរួម
ចំណ្រចកដ៏សំខាន់ក្នុងភាពជោគជ័យរបស់ប្រច្រចសាក់ ហើយក៏ជាការបងា្ហ្រចញ
ពីការប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្តដ្រចលគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់ក្នុងការផ្តល់ជូនស្រចវាបម្រចើល្អជប្រចសើរ
ជូនអតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ជំនួសមុខឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណចំពោះថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង
និងបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់ទាំងអស់ដ្រចលបានខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងបម្រចើការងារប្រចកប
ដោយថាមពល និងលះបង់ខ្ពស់ដើម្រចបីការរីកចម្រចើនរបស់សា្ថ្រចប័ន ស្រចបព្រចលនឹង
សុខដុមភាពរបស់អតិថិជនផងដ្រចរ។ ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណយ៉្រចងជ្រច្រចល
ជ្រច្រចចំពោះសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន ដ្រចគូអាជីវកម្ម
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រាជរដ្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជា និងជាពិស្រចសចំពោះ ធនាគារជាតិ ន្រច
កម្ពុជា សម្រច្រចប់ការបន្តគាំទ្រចនិងផ្តល់ដំបូនា្ម្រចន។ យើងខ្ញុំសង្រចឃឹមនិងជឿជាក់
ថា លោក លោកស្រចី នាងកញ្ញ្រច ៅត្រចបន្តនិងផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់
ប្រច្រចសាក់ជាបន្តទៀតនាឆ្ន្រចំ២០១៦ន្រចះ។
                                                                                                                                       



6 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

«ទន្ទឹមនឹងលេបឿននេករផ្លេស់ប្ដូរក្នុងវិស័យ
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តកើនឡើង

យ៉េងខា្លេំងក្លេក្នុងឆ្នេំ២០១៥ បេេសាក់បាន
ឆ្លើយតបទាន់សភាពករណ៍តាមរយៈកិច្ច
ខិតខំបេេងដោយភាពឈ្លេសវេក្នុងករបេេ
ខ្លួនជាសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុត។ របៀប
វារៈជាយុទ្ធសាស្តេតេូវបានដាក់ចេញ ដេល
នឹងញ៉េំងឲេយបេេសាក់បន្តសមេបខ្លួន និងរីក

ចមេើនក្នុងវិស័យដេលមានករបេកួត

បេជេងនិងករវិវត្តខា្លេំង»

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

ប្រចមាណជា១២ខ្រចចុងក្រច្រចយន្រចះ ប្រច្រចសាក់ទទួលបាននូវការគាំទ្រចយ៉្រចង
ព្រចញទំហឹងពីសំណាក់ភាគទុនិក សមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល អតិថិជន 
ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និយ័តករ និងបណា្ត្រចបុគ្គលិកនានា។ ជាមួយនឹងការ
គាំទ្រចទាំងន្រចះបានគូសបញ្ជ្រចក់ឲ្រចយឃើញយ៉្រចងប្រច្រចកដថា ប្រច្រចសាក់គឺជាគ្រចឹះ
សា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានកាលានុវត្តភាពល្អជ
បំផុតក្នុងការរីកចម្រចើន។  យុទ្ធសាស្រច្តអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពច្រច្ស់
លាស់និងងាយយល់។ អតិថិជនរបស់យើង ព្រចញចិត្តចំពោះចំណ្រចះ 
ជំនាញ ស្រចវាកម្ម និងការប្ត្រចជា្ញ្រចបំព្រចញការងាររបស់ថា្ន្រចក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក
ទាំងអស់ ជាពិស្រចសពួកគាត់ផ្តល់ទុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះសា្ថ្រចប័នរបស់យើង។

ប្រច្រចសាក់បានកំណត់ជំហររបស់ខ្លួនជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគ្រចដ្រចល
មានបំពាក់ដោយគោលនោបបាយ និងហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អជនិងរឹងមាំ
ដើម្រចបីផ្ដល់ស្រចវាហិរញ្ញវត្ថជូុនអតិថិជនៅតាមទីជនបទនិងទីប្រចជំុជន។ ជាក់
ស្ដ្រចង ប្រច្រចសាក់មានបណា្ត្រចញការិយល័យៅទូទាំងប្រចទ្រចសដ្រចលគ្រចប
ដណ្ដប់២៥ខ្រចត្ត-រាជានី ដ្រចលមាន១៨១ការិយល័យ កំពុងធ្វើប្រចតិបត្តកិារ
ក្នុងភូមិចំនួន១៣.៤៥៣ ស្មើនឹង៩៣%ន្រចភូមិសរុបទាំងអស់ក្នុងប្រចទ្រចស
កម្ពុជា ដ្រចលក្នុងនោះដ្រចរមាន ១៧៧ការិយល័យអនឡាញដ្រចលអាចធ្វើ
ប្រចតិបត្តិការភា្ល្រចមៗ និងមានមា៉្រចសុីន ATM ចំនួន១០១គ្រចឿង ព្រចមជាមួយ
នឹងបុគ្គលិកបម្រចើការសរុបចំនួន៥.២៨៥នាក់។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រច្រចសាក់មិនត្រចឹមត្រចរក្រចសាបាននូវជំហរនាំមុខគ្រចលើទីផ្រចសារ
ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបណា្ត្រចញការិយល័យច្រចើនជាងគ្រច លទ្ធភាពរកប្រច្រចក់
ចំណ្រចញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគ្រចប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច  ប៉ុន្ត្រចថ្រចមទាំងានា
បាននូវការរីកចម្រចើនប្រចកបដោយនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលសំខាន់ៗ
ដ្រចលប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបានរួមមាន៖

ទ្រចព្រចយសកម្មសរុបមានចំនួន១,០៥ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក កើនឡើង
៤៩%បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៤

សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន៨៥៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក កើនឡើង
៤៨% និងមានអតិថិជនស្រចវាឥណទានសរុបចំនួន៣២១ពាន់នាក់

បន្តឈានមុខគ្រចលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុងវិស័យមីក្រចូហិរញ្ញ
វត្ថុដ្រចលមានអត្រច្រចឥណទានមិនដំណើរការត្រចឹមត្រច0,៣0%  

សមតុល្រចយ ប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំសរុប បានកើនឡើងដល់៤៦៧លានដុលា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក និងមានអតិថិជនស្រចវាបញ្ញើសន្រចសំសរុបចំនួន៤៥០ពាន់នាក់

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធក្រច្រចយបង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់៥៥% ាប់
ពី៣០លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកៅឆ្ន្រចំ២០១៤ ដល់ ៤៦,៥២លានដុលា្ល្រចរអា-
ម្រចរិកៅដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៥



7

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកមានចំនួន៤៤,៩0% និងចំណូលពីទ្រចព្រចយ
សកម្មមានចំនួន៥,៣២%។

   ករប្ដេជា្ញេចិត្តចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ

ប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ គ្រចឹះសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានជួបប្រចទះការ
ប្រចឈមមួយចំនួនផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច។ យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះភាពជោគ
ជ័យរបស់យើងក្នងុការរក្រចសាតុល្រចយភាពអត្ថប្រចោបជន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់
យើង ក្នុងនោះរួមមាន ភាគទុនិក អតិថិជន និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដ្រចលអាច
ឲ្រចយយើងរួមរស់និងរីកចម្រចើនជាមួយគា្ន្រច។

យើងមានមូលដ្ឋ្រចនយ៉្រចងរឹងមាំផ្ន្រចកសុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងក្រចមសីលធម៌ 
ៅក្នងុគ្រចប់សកម្មភាពធុរកិច្ចរបស់យើង។ ភាពខា្ល្រចងំផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថាុនាបាន
ថា យើងមានលទ្ធភាពបំព្រចញការទទួលខុសត្រចូវដ្រចលបានសន្រចយាក្នុងការ
រក្រចសាទ្រចព្រចយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនឲ្រចយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ការរួមផ្រចសំជាមួយ
ការបោះជំហានដ៏វិស្រចស មូលដ្ឋ្រចនដ៏រឹងមាំរបស់យើងនឹងអនុញ្ញ្រចតឲ្រចយយើង
ផ្ដល់ស្រចវាឥណទានជូនបុគ្គលគ្រចប់រូប ក៏ដូចជាផ្តល់ជូនអាជីវកម្មគ្រចប់ទំហំ
ផងដ្រចរ។ ទង្វើទាំងអស់ន្រចះ ញ៉្រចំងឲ្រចយយើងបង្កើតឱកាសការងារ និងជា
ពិស្រចសជួយអតិថិជនទទួលបានចំណូលហិរញ្ញវត្ថុល្អជប្រចសើរ។

គ្រចប់ទិដ្ឋភាពន្រចប្រចតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក ជាការប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្តរបស់យើង
ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដ្រចលមានវិសាលភាពលើសពីការទទួលបាន
ស្រចវាឥណទាន និងការផ្តល់ស្រចវាប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំ។ យើងគឺជាអ្នកចូលរួម
យ៉្រចងព្រចញល្រចញយើងប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្តក្នុងការផ្ដល់ឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គម 
និងស្រចដ្ឋកិច្ចដ្រចលយើងរួមរស់និងរីកចម្រចើនជាមួយគា្ន្រច។

ប្រច្រចសាក់ យកចិត្តទុកដក់ចំពោះទំនួលខុសត្រចូវសង្គម ដ្រចលការប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្ត
ន្រចះ គឺរាប់ាប់តាំងពីការប្រចតិបត្តិអាជីវកម្ម រហូតដល់ការការពារបរិសា្ថ្រចន 
និងអភិបាលកិច្ច។ ទីណាដ្រចលយើងមានឱកាស ប្រច្រចសាក់ត្រចងត្រចប្រចកាន់
ខា្ជ្រចប់នូវការនាំមុខលើការចូលរួមការដោះស្រច្រចយបញ្ហ្រចសង្គមនានា រួមមាន 
ការបរិា្ច្រចគឈាម ឧបត្ថម្ភចំពោះការវះកាត់និងព្រចយាបាលក្រចអូមមាត់និងមាត់
ឆ្រចប សាងសង់អគាបណា្ណ្រចល័យសម្រច្រចប់សាលាបឋមសិក្រចសា អនុវិទ្រចយាល័យ 
និងវិទ្រចយាល័យ ដោយបានបំពាក់ សមា្ភ្រចរ បរិកា្ខ្រចរ បង្រចៀនបណា្ណ្រចរក្រចស គាំទ្រច
យុទ្ធនាការ និងលើកកម្ពស់ការអាន ព្រចមទាំងផ្ដល់នូវចំណ្រចះដឹងផ្ន្រចកហិរញ្ញ
វត្ថុ ។ល។

   ករថេរកេសាភាពខា្លេំងនៅក្នុងទីផេសារបេកួតបេជេង

ភាពខា្ល្រចំងកា្ល្រចន្រចលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងក្នុងអំឡុងព្រចលជាច្រចើនឆ្ន្រចំមក
ន្រចះ ស្ត្រចងពីការរីកចម្រចើនប្រចកបដោយស្ថិរភាពក្នុងការប្រចតិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្រច
និងសកម្មភាពនានា។ សារៈសំខាន់ន្រចលទ្ធផលបានបងា្ហ្រចញពីការផ្ដ្រចតការ
យកចិត្តទុកដក់របស់យើងទៅអាទិភាពចំនួន៦ចំណុចដូចខាងក្រច្រចម៖ 

     ១. ពិពិធកម្មផលិតផល និងស្រចវាកម្ម

     ២. ពង្រចឹងការផ្តល់នូវស្រចវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរ

     ៣. ថ្រចរក្រចសាភាគីពាក់ព័ន្ធដោយនិរន្តរភាព

     ៤. គោរពនិងអនុវត្តយ៉្រចងមុឺងមា៉្រចត់នូវច្រច្ប់ បទបញ្ញត្តិ និងគោលនោប-
      បាយនានា ដើម្រចបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងពង្រចឹងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រច                  
          ក្នុង

     ៥. ានាឲ្រចយបានក្នុងការប្រចតិបត្តិតាមគោលនោបបាយគ្រចប់គ្រចងធន
          ានមនុស្រចស និងពង្រចឹងក្រចមសីលធម៌
       ៦. ធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរនូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គមនិងបរិសា្ថ្រចន។

យើងនឹងធ្វើដំណើរតាមគន្លងយុទ្ធសាស្ត្រចន្រចះៅប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំខាងមុខជាបន្ត
ទៀត ទន្ទឹមព្រចលដ្រចលយើងសម្លឹងមើលពីកំណត់ត្រច្រចលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏
រឹងមាំក្នុងការបង្កើតគុណតម្ល្រចបន្ថ្រចម ដោយវិវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្រចសារ និង
តម្រចូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

   ករចូលរូមរបស់បុគ្គលិកទំាងអស់ធ្វើឲេយលទ្ធផល
   បេសើរនិងលេចធ្លេ

វត្តមានបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មានបានចូលរួមពង្រចឹង និងគាំទ្រចដល់ការធ្វើប្រចតិបត្តិ-
ការរបស់យើង ដ្រចលជាងព្រចលណាៗទាំងអស់យើងជឿជាក់យ៉្រចងមុតមាំថា 
បុគ្គលិកដ្រចលមានការជំរុញទឹកចិត្ត និងពោរព្រចញដោយចំណ្រចះដឹង គឺជា
គន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អជឥតខ្ច្រចះជូនអតិថិជន។ តាម 
តាមរយៈការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល ការបងា្ហ្រចត់បង្រចៀនជាប្រចាំ និងការដឹកនាំ
ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព យើងបានពុះពារបង្កើតនូវទីកន្ល្រចងធ្វើការដ្រចលគួរ
ជាទីព្រចញចិត្ត ជាទីដ្រចលបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ៗអាចអភិវឌ្រចឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
ប្រចកបដោយសកា្ដ្រចនុពល និងព្រចញល្រចញ។

   ករពងេឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកនិងសា្ថេប័ន

សារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋ្រចនន្រចប្រចតិបត្តិការរបស់យើង គឺបង្កើតគំរូធុរកិច្ចថ្មីដើម្រចបី
បំព្រចញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន ដ្រចលន្រចះជាការងារមួយកើត
ឡើងដោយសារធនានមនុស្រចសរបស់យើង។ ក្នុងហ្រចតុផលន្រចះ ការអភិវឌ្រចឍ
ធនានមនុស្រចសត្រចូវបានាត់ទុកជាការងារអាទិភាពចម្រចបងក្នុងចំណមការ
ងារដទ្រចផ្រចស្រចងទៀត។ យើងបានបន្តផ្ដល់ជូនបុគ្គលិករបស់យើងនូវឱកាស
ដើម្រចបីទទួលបានបទពិសោធន៍សម្រចបូរប្រចបភា្ល្រចមៗបនា្ទ្រចប់ពីបានចូលបម្រចើការ 
ងារៅប្រច្រចសាក់។ ក្នុងន័យន្រចះ យើងបានប្រចឹងប្រច្រចងពង្រចឹងសមត្ថភាពធន
ានមនុស្រចសរបស់យើងជាប្រចាំផងដ្រចរ។ 

ធនានមនុស្រចសដ្រចលមានយើងបានអភិវឌ្រចឍតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងន្រចះ 
កំពុងត្រចបង្កើតផលិតផលនិងស្រចវាផ្រចស្រចងៗសម្រច្រចប់ប្រច្រចសាក់ដើម្រចបីផ្តល់ជូន
អតិថិជនគ្រចប់រូប។ បុគ្គលិករបស់យើងមានសមត្ថភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ក្នុងការ
បង្កើតគុណតម្ល្រចថ្មី តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ដ្រចលប្រចការន្រចះត្រចវូបានរំពឹងទុកថានឹងជួយបន្តអភិវឌ្រចឍនិងបង្កការយល់ដឹងពី
តម្រចវូ ការរបស់អតិថិជន។



8 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

សុីម សេនាជាតិ
បេធាននាយកបេតិបត្តិ

លទ្ធផលដ៏ល្អជឥតខ្ច្រចះរបស់ប្រច្រចសាក់ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥ គឺជាសក្ខកីម្មន្រចការខិត
ខំប្រចងឹប្រច្រចង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកជិត៥.៣០០នាក់។ យើងសូមទទួល
សា្គ្រចល់ការរួមចំណ្រចករបស់ពួកគ្រច និងសូមថ្ល្រចងអំណរគុណចំពោះការប្ដ្រចជា្ញ្រច
ចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្រចយមានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉្រចងត្រចចះត្រចចង់ន្រចះ។

ករសម្លឹងឆ្ពេះទៅមុខ

ករបេកួតបេជេង 

គ្រចឹះសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលយើងធ្វើការប្រចកួតប្រចជ្រចងជា
មួយជាទូទៅប្រច្រចកា្ល្រចយជាភាពខា្ល្រចំង។ យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការ
ប្រចកួតប្រចជ្រចងយ៉្រចងខា្ល្រចំងតាមតំបន់នីមួយៗ និងផ្ន្រចកធុរកិច្ចមួយចំនួន 
ពីសំណាក់ក្រចុមហ៊ុនថ្មីៗ ដ្រចលទើបហក់ចូលទីផ្រចសារ។ ទោះបីមានការ
ប្រចកួតប្រចជ្រចងយ៉្រចងស្វតិសា្វ្រចញប្រចបន្រចះក្ដី ក៏យើងៅត្រចរក្រចសាជំហរបាន 
យ៉្រចងរឹងមាំ ហើយយើងកំពុងធ្វើការវិនិោបគលើធនានមនុស្រចស 
ដំណើរការការងារ និងបច្ច្រចកវិទ្រចយាដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការអតិថិជន
ដ្រចលមានស្រច្រចប់ និងអតិថិជនថ្មី។

និយ័តកម្ម

វិស័យស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុ បានកា្ល្រចយជាប្រចានបទន្រចការធ្វើនិយ័តកម្ម
ក្នងុ រយៈព្រចលប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ។ យើងមានមោទនភាព ដ្រចល 
យើងបានឆ្លងកាត់ការផា្ល្រចស់ប្ដរូជាច្រចើនមកន្រចះ។ ប្រច្រចសាក់បាន ឆ្លើយ
តបចំពោះបម្រច្រចបម្រចលួនិយ័តកម្ម ហើយបានធ្វើការវិនិោបគគួរឲ្រចយកត់ 
សមា្គ្រចល់ចំពោះបទដ្ឋ្រចនថ្មីៗ។ កម្រចងសន្ទនីយភាពមានភាពរឹងមាំ 
នងិអនបុាតដើមទនុថា្ន្រចកទ់១ី គឺខា្ល្រចំងហើយអនលុោមតាមនិយ័តកម្ម។ 
យើងមានជំនឿចិត្តថា ជាតុល្រចយការ និយ័តកម្មថ្មីៗ ធ្វើឲ្រចយយើងកាន់ត្រច
កា្ល្រចយជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ។

ករបន្តករកសាងមូលដា្ឋេនគេឹះឲេយរឹងមាំ

ប្រច្រចសាក់មានគ្រចឹះយ៉្រចងរឹងមាំ ហើយយើងបន្តកសាងតទៅទៀត៖ 
យើងមានវប្រចបធម៌ដ៏រងឹមា ំយើងមានមោទនភាពរមួចំពោះលទ្ធផលការ 
ងារ យើងមានប្រចវត្តិជោគជ័យ ហើយការបោះជំហានរបស់យើងមាន 
លក្ខណៈវិស្រចស ដ្រចលជាទីប៉ងប្រច្រចថា្ន្រចរបស់អ្នកផ្ដល់មូលនិធិ និង 
ភាគីពាក់ព័ន្ធៅជុំវិញពិភពលោក។ ៅទូទាំងប្រច្រចសាក់ បុគ្គលិក 
ផ្ដល់តម្ល្រចខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការរួមគា្ន្រច ហើយពួកគ្រចមានឆន្ទៈរួម មោះ
មុតក្នុងការបម្រចើអតិថិជន។

យើងមានជំនឿចិត្តថាយុទ្ធសាស្ត្រច្តយើងមានភាពរឹងមំានិង សន្ទះុយ៉្រចងខា្ល្រច ំង
  កា្ល្រច។    តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចបានយ៉ងល្អជប្រចសើរនិងការធ្វើ
ការប្រចកបដោយអត្ថន័យ ប្រចៀបធៀបនឹងអាទិភាពដ្រចលយើងបានកំណត់ 
រួចមកហើយ ប្រច្រចសាក់នឹងៅត្រចស្ថិតក្នុងជំហរល្អជរឹងមាំដើម្រចបីអនុវត្តតាម
កម្មវត្ថ ុ ន្រចការអនុវត្តរយៈព្រចលមធ្រចយម និងបង្កើតគុណតម្ល្រចសម្រច្រចប់ភាគទុនិក 
សម្រច្រចប់រយៈព្រចលវ្រចង។ ជំនួសមុខឲ្រចយគណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិ
រញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណចំពោះថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងគ្រចប់លំដប់
ថា្ន្រចក់ និងបុគ្គលិកក្នុងការប្រចឹងប្រច្រចងនិងតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការ ងារ
ចំពោះក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលក្នុងការគាំទ្រចនិងផ្តល់ដំបូនា្ម្រចន  និងចំពោះរាជ រដ  ្ឋ្រចភិ- 
បាល កម្ពុជា និយ័តករ ធនាគារជាតិ ន្រចកម្ពុជា     និង អាជា្ញ្រចធរមូលដ្ឋ្រចនគ្រចប់  
ជាន់ថា្ន្រចក់ដ្រចលត្រចងត្រចគាំទ្រចប្រច្រចសាក់។

ដំណើរ
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ទស្រធសនវិស័យ និងប្រធសកកម្ម
ទសេសនវិស័យ បេសកកម្ម
ធ្វើឲ្រចយជីវភាពប្រចជាជនៅជនបទប្រចសើរឡើង ដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកដល់
ការអភិវឌ្រចឍស្រចដ្ឋកិច្ចប្រចកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិ-
រញ្ញវត្ថុដ្រចលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្តល់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍និងសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចៅជន
បទប្រចកបដោយនិរន្តរភាព។



10 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

សាវតារ
គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់បានាប់ផ្តើមធ្វើប្រចតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុង
ឆ្ន្រច១ំ៩៩៥ ដោយទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរុ៉បក្នងុរូបភាពជាគម្រច្រចង
អភិវឌ្រចឍន៍។ ផ្ន្រចកឥណទានរបស់គម្រច្រចងប្រច្រចសាក់ត្រចូវបានអនុវត្តដោយ
ក្រចសួងចំនួន៣របស់រាជរដ្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជា។ គម្រច្រចងន្រចះមានគោលដៅសា្តរ
ឡើងវិញនិងគាំទ្រចវិស័យកសិកម្មៅក្នុងខ្រចត្តចំនួន៦ដ្រចលស្ថិតៅជំុវិញរាជ
ានីភ្នំព្រចញ រួមមានខ្រចត្តកំពង់ាម កំពង់ឆ្ន្រចំង កំពង់ស្ពឺ ព្រច្រចវ្រចង សា្វយរៀង 
និងតាក្រចវ។ គម្រច្រចងន្រចះត្រចូវបានបញ្ចប់ៅក្នុងខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០០៣។

ដើម្រចបីានាឲ្រចយសហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុតមានលទ្ធភាព
ទទួលបានស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រច្រចងប្រច្រចសាក់
បានសម្រច្រចចកមា្ល្រចយខ្លួនពីគម្រច្រចងឥណទានទៅជាគ្រចឹះសា្ថនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រចលមានអាជា្ញ្រចប័ណ្ណប្រចកបអាជីវកម្មទទួលសា្គ្រចល់ដោយច្រច្ប់។ ក្នុងខ្រចមីនា 
ឆ្ន្រច២ំ០០២ ផ្រចនការកមា្ល្រចយខ្លនួន្រចះត្រចវូបានាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈការបង្កើត
សមាគមឥណទានប្រច្រចសាក់ជាប្រចតិបតិ្តករឥណទានជនបទនិងចុះបញ្ជីៅ
ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៣ មូលនិធិអភិវឌ្រចឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រចុម
ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់ត្រចូវបានបង្កើតឡើងដើម្រចបីជួយសម្រចួលដល់គម្រច្រចង
កា្ល្រចយខ្លួនខាងលើន្រចះ។ គ្រចឹះសា្ថនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ ត្រចូវបានបង្កើត
ឡើងដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិោបគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន២និង
បានចុះបញ្ជីៅក្រចសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រចុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស
ត្រចូវមានកម្រចិតៅក្នុងខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០០៤។ បនា្ទ្រចប់មកៅក្នុងខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ
២០០៤ ប្រច្រចសាក់បានទទួលអាជា្ញ្រចប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា សម្រច្រចប់
ប្រចកបអាជីវកម្មផ្តល់ស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រច្រចស
ខា្ន្រចតតូច។

ក្នុងគោលបំណងដើម្រចបីបញ្ចប់គម្រច្រចងកមា្ល្រចយខ្លួន ប្រច្រចសាក់ បានាប់ផ្តើម
ស្វ្រចងរកនិងចរាជាមួយវិនិោបគិនផ្រចស្រចងៗបន្ថ្រចមទៀតៅឆ្ន្រចំ២០០៥ ដើម្រចបី
យកមកជំនួសភាគទុនិកាស់របស់ប្រច្រចសាក់គឺ CRDF ។ គម្រច្រចងខាងលើ
ត្រចូវបានបញ្ចប់ៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៧ ហើយភាគទុនិកដំបូងគឺ ត្រចូវបានជំនួស
ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន៥ រួមមាន ក្រចុមហ៊ុនវិនិោបគរបស់ប្រចទ្រចសប្រចល-
ហ្រចសិកសម្រច្រចប់ប្រចទ្រចសកំពុងអភិវឌ្រចឍន៍ (BIO) ក្រចុមហ៊ុនដ្រច្តាហ្គុនកាពីតាល់ 
(DCG) ក្រចុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ សម្រច្រចប់ការអភិវឌ្រចឍរបស់ប្រចទ្រចសហូឡង់
(FMO) ក្រចុមហ៊ុនភតិសន្រចយាលងា្ក្រចអូរិច (LOLC) និងក្រចុមហ៊ុនអ៊យកូ
ក្រច្រចឌីត (Oikocredit) ។ ហើយប្រច្រចសាក់ទទួលបានអាជា្ញ្រចប័ណ្ណប្រចកបអាជី-
វកម្មអចិន្ត្រច្រចយ៍ពីធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ៅក្នុងខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០០៧។

ប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្រចបងរបស់ប្រច្រចសាក់  គឺការផ្តល់ស្រចវាកម្មមីក្រចូហិរញ្ញ
វត្ថុដល់ប្រចជាជនៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការិយល័យកណា្តលរបស់ខ្លួន
ស្ថតិៅរាជានីភ្នពំ្រចញនិងតាមការិយល័យនានាដ្រចលស្ថតិៅតាមបណា្ត្រច
ខ្រចត្តនិងស្រចកុនានាន្រចប្រចទ្រចសកម្ពជុា។      ក្រចសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គ្រចល់
ការក្រចប្រច្រចលក្ខន្តកិៈរបស់ប្រច្រចសាក់ៅថ្ង្រចទី១៤ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រច២ំ០០៨ ហើយធនា- 
គារជាតិ ន្រច កម្ពជុា ទទួលសា្គល់ការក្រចប្រច្រចន្រចះៅថ្ង្រចទី៦   ខ្រចវិច្ឆកិា   ឆ្ន្រច២ំ០០៨។

ក្នុងគោលបំណងដើម្រចបីបំព្រចញឲ្រចយបានគ្រចប់លក្ខខណ្ឌតម្រចូវផ្រចស្រចងៗ និងដើម្រចបី
ដើរតួនាទីជាទីកន្ល្រចងមួយសម្រច្រចប់ការធ្វើពិពិធកម្មនិងការរីកចម្រចើននាព្រចល
អនាគត ប្រច្រចសាក់បានសម្រច្រចចបំពាក់នូវប្រចព័ន្ធធនាគារស្នូលឈ្ម្រចះថា Or-

acle FLEXCUBE Universal Banking សម្រច្រចប់ផ្តល់ភាពងាយស្រចួល
ក្នុងដំណើរការប្រចតិបត្តកិាររបស់ខ្លួនកសាងគុណសម្រចបត្តិន្រចការប្រចកួតប្រចជ្រចង
ជួយគ្រចះឹសា្ថ្រចនឲ្រចយមានលទ្ធភាពផ្តល់ស្រចវាកម្មជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់
ខ្លនួកាន់ត្រចប្រចសើរជាងមុនៅទូទំាងកម្ពជុា និងអាចគ្រចប់គ្រចងប្រចព័ន្ធព័ត៌មាន
ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ ៅថ្ង្រចទី២៧ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១០ ប្រច្រចសាក់
ទទួលបានអាជា្ញ្រចប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ក្នុងការធ្វើប្រចតិបត្តិការជា
គ្រចឹះសា្ថនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើពីសាារណជន ដ្រចលផ្តល់សិទ្ធិ
ឲ្រចយត្រចការិយល័យកណា្ត្រចលរបស់គ្រចឹះសា្ថ្រចនទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើ។

ជាមួយនឹងអាជា្ញ្រចប័ណ្ណប្រចកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រច្រចយ៍ក្នងុការផ្តល់ស្រចវាមីក្រចហិូរញ្ញ
វត្ថុនិងអាជា្ញ្រចប័ណ្ណប្រចកបអាជីវកម្មទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើទាំងពីរខាងលើបច្ចុប្រចបន្ន
ប្រច្រចសាក់ផ្ត្រចតសំខាន់លើការពង្រចងឹប្រចតិបត្តកិារនិងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួនដើម្រចបីដើរតួនាទីកាន់ត្រចខា្ល្រចំងជាងមុនសម្រច្រចប់ការអភិវឌ្រចឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិង
សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូច។

ៅខ្រចកក្កដ ឆ្ន្រច២ំ០០៩កន្លងមកសា្ថ្រចប័នអន្តរជាតិល្រចបីឈ្ម្រចះមួយក្នងុចំណម
សា្ថ្រចប័នផ្រចស្រចងទៀតគឺ Microfinanza Rating ដ្រចលជាសា្ថ្រចប័នជំនាញក្នុងការ
ផ្តល់ចំណាត់ថា្ន្រចក់អាជីវកម្មមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុៅជុំវិញពិភពលោក បានផ្តល់
ចំណាត់ដល់ប្រច្រចសាក់ក្នងុកម្រចតិ «BBB+»។ ហើយក្នងុខ្រចកក្កដ ឆ្ន្រច ំ២០១១
Planet Rating ដ្រចលជាសា្ថ្រចប័នវាយតម្ល្រចមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុផងដ្រចរនោះ បាន
ាត់ថា្ន្រចក់ប្រច្រចសាក់ក្នុងកម្រចិត «A-» និងជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនដ្រចលមាន «ស្ថិរភាព» 
សម្រច្រចប់ទស្រចសនៈអនាគត។

ៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១២ ប្រច្រចសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន១៥,៤ពាន់
លានរៀលដល់ចំនួន៨០ពាន់លានរៀល បនា្ទ្រចប់ពីការដកទុនវិនិោបគរបស់់
ភាគទុនិក Oikocredit ។ ភាគហុ៊នវិនិោបគរបស់ Oikocredit ត្រចវូបានប្រចង
ច្រចករវាងភាគទុនិកទាំង៥របស់ប្រច្រចសាក់។ ភាគទុនិក BIO DCG FMO 

និង LOLC ដោយភាគទុនិកនីមួយៗកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន២២,២៥% 
ហើយភាគទុនិកក្រចុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រច្រចសាក់ (PSCo)  ចំនួន១១%។ 
ប្រច្រចសាក់ជាគ្រចឹះសា្ថនល្អជបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតៅកម្ពុជាដោយមានបណា្តញ
សាខាច្រចើនជាងគ្រច លទ្ធភាពស្វ្រចងរកប្រច្រចក់ចំណ្រចញប្រចសើរជាងគ្រច សម្ពៀត
ឥណទានច្រចើនជាងគ្រច និងមានកំណើនប្រចកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាមួយ
គា្នន្រចះដ្រចរ ៅឆ្ន្រចំ២០១២ ក៏ជាឆ្ន្រចំដ្រចលប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបានសមិទ្ធផល
មួយទៀត គឺជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគ្រចលើការផ្តល់ស្រចវា ATM 

ប្តូរប្រច្រចក់ ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ និងស្រចវាបើកប្រច្រចក់បៀវត្រចសៅកម្ពុជា។  ប្រច្រចសាក់ក៏បាន
ដក់ដំណើរការការិយល័យកណា្ត្រចលដ្រចលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
សន្រចសំសំច្រច និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថ្រចន (Eco-friendly purpose)។
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ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ ប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបានជោគជ័យមួយផ្រចស្រចងទៀតដោយទ
ទួលបានពានរងា្វ្រចន់ឆ្នើម «គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលមានគំនិតច្ន្រចប្រចឌិត 
ខ្ពស់លើផលិតផល» ពីក្រចុមហ៊ុនអន្តរជាតិ International Data Group 
និងទទួលបាន «ពានរងា្វ្រចន់តមា្ល្រចភាពលើថ្ល្រចលក់ផលិតផល» ពីសា្ថ្រចប័ន 
អន្តរជាតិ MFTransparency។ ដោយឡ្រចកៅឆ្ន្រចំ២០១៤ ប្រច្រចសាក់
បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់១៨៨ពាន់លានរៀលដ្រចលសមមូលនឹង៤លាន  
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ប្រច្រចសាក់គឺៅត្រចបន្តជំហររបស់ខ្លួនជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏ល្អជបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតៅព្រចះរាជាណាចក្រចកម្ពុជា។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រច្រចសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនពី៤លាន 
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកដល់៧២លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដើម្រចបីធ្វើជាទុនសម្រច្រចប់ពង្រចឹង          
ហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គ្រចឹះសា្ថ្រចននិង ការរីកចម្រចើនរបស់ខ្លួនស្រចបតាម 
គោលដៅយុទ្ធសាស្រច្ត។ ផ្រចស្រចងពីន្រចះទៀត ទ្រចព្រចយសកម្មសរុបរបស់ប្រច្រចសាក់ 

កើនឡើងច្រចើនជាង ១ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ប្រច្រចសាក់ៅត្រចរក្រចសាបាន 
នូវជំហររបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំមុខលើទីផ្រចសារកម្ពុជា ដោយមានការគ្រចប់គ្រចង 
ដ៏បុិនប្រចសប់ មានហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធបច្រច្ចកវិទ្រចយាដ្រចលានាបាននូវតមា្ល្រចភាព 
និងសុវត្ថិភាព ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ៏រឹងមាំ ការប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តរបស់បុគ្គលិកអភិ
បាលកិច្ចល្អជរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងការគាំទ្រចយ៉្រចងខា្ល្រចំងពីភាគីពាក់-
ព័ន្ធ។ ៅក្នុងឆ្ន្រចំដដ្រចលន្រចះ ប្រច្រចសាក់បានទទួលពានរងា្វ្រចន់៣ផ្រចស្រចងគា្ន្រចក្នុង
ព្រចលត្រចមួយពី International Data Group រួមមាន Outstanding

Retail Banking, Financial Performance  និង Security Initiative

MFI Awards ហើយប្រច្រចសាក់ក៏ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រចក់ «A និងស្ថិរភាព»

លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង «ពិន្ទុ៤» លើលទ្ធផលសង្គម ដ្រចលវាយតម្ល្រច
ដោយ Planet Rating ពីប្រចទ្រចសបារាំង និងទទួលបាន «វិញ្ញ្រចបនបត្រចលើ
កិច្ចការពារអតិថិជន» ពី Smart Campaign ពីសហរដ្ឋអាម្រចរិក ។
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សូចនាករស្រធដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សូចនាករ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប (ផ.ផ.ស)

ផ.ផ.ស សរុប                                                                                                                                             
   (ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

១២,៨ ១៤,១ ១៥,២ ១៦,៩ ១៨,៥

បម្រច្រចបម្រចួល%ន្រច ផ.ផ.ស ៧,១ ៧,៣ ៧,៤ ៧,0 ៦,៩

កម្រចិតចំណូលប្រចជាជនមា្ន្រចក់ៗ                                                                                                                             
   (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

៨៩៧ ៩៤៥ ១.០៣៦ ១.១៣៩ ១.២២៨

ថវិករដា្ឋេភិបាល

ចំណូល (%ផ.ផ.ស) ១៥,៦ ១៤,៤ ១៤,៩ ១៥,៤ ១៥,៩

ចំណាយ (%ផ.ផ.ស) ១៩,៦ ១៩,៧ ២០,៣ ១៩,0 ២១,១

សមតុល្រចយថវិការដ្ឋ្រចភិបាល                                                                                                                                
   (%ផ.ផ.ស)

-៧,៤ -៥,៣ -៥,៤ -៥,៥ -៥,២

ពាណិជ្ជកម្មកេេសេុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ពាន់លានដុលា្លេរាមេរិក)

សមតុល្រចយពាណិជ្ជកម្ម -១,៤ -១,៩ -១,៩ -៣,១ -៣,២

នាំច្រចញ ៥,២ ៦,0 ៦,៩ ៧,៨ ៩,0

នាំចូល ៦,៧ ៧,៩ ៩,0 ១០,១ ១២,២

ការវិនិោបគផា្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស ១,៣៣ ១,៤១ ១,៤៥ ១,៦២ ១៦,៦p

ទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយ
   ធនាគារ(ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

៣៣,៦ ៣៥,0 ២៥,២ ១៦,២ ២៨,0p

ប្រច្រចក់បញ្ញើក្នុងប្រចព័ន្ធធនាគារ                                                                                                                        
   (ពាន់លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

១៩,៤ ២៩,0 ១,៣២ ១០,៦ ១៨,៩p

ឥណទានក្នុងស្រចុក (%) ៣៧,៧ ៣៤,0 ២៨,0 ២៥,0 ៣៣,៤

អត្រច្រចការប្រច្រចក់រយៈព្រចលខ្លី                                                                                                                              
   (%ប្រចាំឆ្ន្រចំ)

១៥,0 ១៣,៧ ១៣,0 ១៣,៥ ១២,៨p

អត្រច្រចប្តូរប្រច្រចក់                                                                                                                                      
   (រៀលក្នុងមួយដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

៤.០៣៩ ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៥ ៤.០៧៥ ៤.០៥០

ប្រចភព៖ ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក  មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ក្រចសួងស្រចដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមា្គ្រចល់៖ p: ការបា៉ន់សា្ម្រចន
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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ផលិតផល និងបេសិទ្ធភាព

អនុបាតចំណាយប្រចតិបត្តិការ ៩,៦% ៨,១% ៦,៦% ៥,៧% ៥,២%

ទំហំឥណទានជាមធ្រចយម (គិតជា                                                                                                                                           
   ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

១.៥៦៨ ២.០៧៣ ២.៣៨១ ២.៨៦៨ ៣.២២៣

ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកឥណទានមា្ន្រចក់ ១៦៦ ១៣៤ ១៦១ ១៣១ ១១៤

ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ ៧៨ ៦០ ៦៨ ៥៩ ៦០

លទ្ធផលចំណេញ

ចំណូលពីទ្រចព្រចយសកម្ម ៦,៥% ៥,៧% ៤,៨% ៥,២% ៥,៣%

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក ៤៥,៧% ៣៩,៥% ៣៨,៩% ៤៥,0% ៤៤,៩%

តំបន់បេតិបត្តិករ

ខ្រចត្ត ២៤ ២៤ ២៤ ២៥ ២៥

ស្រចុក/ ខណ្ខ ១៨២ ១៨៦ ១៨៩ ១៩៣ ១៩៥

ឃុំ/ សងា្ក្រចត់ ១.៤៥៣ ១.៤៩៩ ១.៥៤៨ ១.៥៧៧ ១.៦០២

ភូមិ ១០.២៦៥ ១០.៨៧៤ ១២.១០៧ ១២.៨៣៩ ១៣.៤៥៣
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥
អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ៦ ៦ ៦ ៧ ៧
ផលិតផលឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានសរុប ១៥១.២៣៩.៦៨១ ២១៤.៨៥៧.៥៩៤ ៣៧៩.០៧៣.៤២៩ ៥៨០.៥៤៣.៧៦៦ ៨៥៦.៥៩២.៤៣២

សម្ពៀតឥណទានក្រចុម ២.៣៥៧.៩៨១ ១.៩៣២.៨៩៣ ៤.២២៦.៨៣៦ ៤.៧៩៩.៤៩០ ៣.៨២២.១៦២

សម្ពៀតឥណទានប្រចតង ៥៤០.១៩០ ៥០៣.៧៦៩ ៣៤៨.០៥៨ ៥១៧.៥០៦ ៦២៩.០៣៨

សម្ពៀតឥណទានសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុត                                                                                                                       
   ខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម

៩១.៥៥១.១៧៨ ១៨៤.៩៩៥.៧៨៦ ៣៧០.៣៤៦.៣៩៦ ៥៧៧.៧៨៤.១៧៩ ៨៥៥.២៧៧.៣៧៥

ផលិតផលបញ្ញើសនេសំ (ដុលា្លេរាមេរិក)

សមតុល្រចយគណនីសន្រចសំ ២.៥៨៣.៩៤៨ ៦.៦១៩.០២៣ ១៦.៦៣៣.១៨០ ៣២.៨១៦.៦២៦ ៤៥.៩១០.០៣៧
សមតុល្រចយគណនីបញ្ញើមានការកំណត់ ៤.៥៩១.១៦៨ ៥០.៥៩២.៧៣០ ១២១.៩៨៦.២២៤ ២៧២.៣៤៧.១៧៩ ៤២១.៥២៣.៤២៨

ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានៅតំបន់ជនបទ ១១៤.៤០៩ ១២០.០២៨ ១៧៤.២១១ ២២៣.១៣០ ២៨៧.៦០៨
ចំនួនអតិថិជនឥណទានៅតំបន់ទីប្រចជុំជន ១០.៧១៨ ១៤.១១៨ ២២.៦៩៥ ២៧.៩៨២ ៣៣.២៨៥
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្រច្តី ៨៩.៣៧៩ ១០៤.៤៧៦ ១៦៨.១១៨ ២១៧.០៥៩ ២៦៣.៧៦៩
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រចុម ១៣.២៥២ ៩.៥០៩ ១៣.៨៧៦ ១៥.០៨៦ ១២.០៧២
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន ១១១.៨៧៥ ១២៤.៦៣៧ ១៨៣.០៣០ ២៣៦.០២៦ ៣០៨.៨២១
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រច្រចសខា្ន្រចត
   តូចបំផុត ខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម

៦៨.៤២៣ ១១៤.៨៣០ ១៩១.១៦៦ ២៥០.០៨៨ ៣២០.៥៤១

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មី ៥៩.៧៣៥ ៥៣.៩៩៥ ៩៦.៩២៣ ១០៦.៩៦៦ ៨.៧០៨
សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាសេ្តនេករផ្តល់ឥណទាន

ភាគរយន្រចការផ្តល់ឥណទានជាក្រចុម ១០,៥៩% ៧,០៩% ៧,០៥% ៦,០១% ៣,៧៦%
ភាគរយន្រចការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន ៨៩,៤១% ៩២,៩១% ៩២,៩៥% ៩៣,៩៩% ៩៦,២៤%
ភាគរយន្រចការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រច្រចស
ខា្ន្រចតតូចបំផុត ខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម

៥៤,៨៣% ៧៧,៧២% ៩៥,៤៨% ៩៩,២៩% ៩៩,៨៨%

ករគេប់គេងធនធានមនុសេស

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ១.៥០១ ២.១៣៥ ២.៧៦៥ ៤.១០០ ៥.២៨៥
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រច្តី ៣៣២ ៥៨៦ ៧៩៥ ១.១៤៥ ១.២៤៤
ចំនួនថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង ៥៦ ៦២ ៦៤ ៨៥ ៩៣
ចំនួនថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងជាស្រច្តី ២ ៦ ៨ ១០ ១១
ចំនួនបុគ្គលិកឥណទាន ៧៤៥ ៩៥៣ ១.១៦៦ ១.៨៤៤ ២.៧៨២
ចំនួនបុគ្គលិកដ្រចលទទូលបានការបណ្ដះ៉បណា្ត្រចល ៣.១០៣ ៥.៤៤០ ៧.៩៦៥ ១១.៣៣៥ ៩.១១៨
ផលប្រចោបជន៍ផ្រចស្រចងៗ កម្មវិធីថ្រចរក្រចសាសុខភាពការានារា៉្រចប់រងលើសុខភាព និងគ្រច្រចះថា្ន្រចក់ច្រច្ប់សម្រច្រចកប្រចាំឆ្ន្រចំសម្រច្រចកមាតុភាព និង

ប្រច្រចក់សោធននិវត្តន៍

ករទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គមចំពោះអតិថិជន សហគមន៍ និងបរិសា្ថេន

កិច្ចការពារអតិថិជន Smart Campaign ទទួលបានវិញ្ញ្រចបនបត្រចលើកិច្ចការពារអតិថិជន

គោលការណ៍ការពារសហគមន៍និងបរិសា្ថ្រចន មានគោលនោបបាយការពារបរិសា្ថ្រចននិងសហគមន៍សម្រច្រចប់អតិថិជន និងសា្ថ្រចប័ន

គម្រច្រចងបណា្ណ្រចល័យ សិក្រចសាគម្រច្រចង ២អគារ ៦អគារ ៩អគារ ១៧អគារ

ចំនួនសិស្រចសានុសិស្រចសដ្រចលទទួលផល - ២.០៤៦ ៤.៤៩៦ ៦.៣០០ ១១.០៨៩
ករពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

អត្រច្រចអតិថិជនដ្រចលបន្តប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវារបស់
ប្រច្រចសាក់

៦០,១% ៦៥,៣១% ៧៩,៣៧% ៧៦,៤៥% ៨១,៣៦%

បណ្តេញបេតិបត្តិករ

ចំនួនអ្រចធីអឹម - ២៤ ៦០ ៨២ ១០១
ចំនួនការិយល័យសាខា ១៦១ ១៦៧ ១៧៣ ១៧៦ ១៨១
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នាមសា្ថ្រធប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្រធបទានដល់ប្រធ្រធសាក់

Deutsche Bank AG 
New York Branch

International Finance Corporation (IFC)

LENKA CAPITAL

Microfinance Initiative 
for Asia (MIFA) Debt Fund 

SA, SICAV-SIF

MICRO, SMALL & MEDIUM 
ENTERPRISES BONDS SA

MICROVEST SHORT DURATION FUND, LP

KCD MIKROFINANZFONDS 
(FIS)

HATTON NATIONAL BANK PLC

First Commercial Bank Phnom Penh Branch

Global Commercial 
Microfinance Consortium 

II B.V

Dual Return Fund 
SICAV

IIV Mikrofinanzfonds

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 
CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH

Instituto De Credito 
Oficial of the Kingdom 
of Spain (ICO)

DEG – DEUTSCHE INVESTITIONS-UND
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBHBANK IM BISTUM ESSEN eG (BIB)

ADVANCED BANK 
OF ASIA LIMITED

Bank of China Limited Phnom Penh 
Branch (BoC)

Cathay United Bank (Cambodia) 
Corporation Limited

Credit Suisse Microfinance Fund 
Management Company

BlueOrchard Microfinance Fund

Belgian Investment Company for Developing 
Countries SA (BIO)

Capital Gestion 

Microfinance Enhancement 
Facilities

NORWEGIAN INVESTMENT FUND 
FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND)

NMI Global Fund KS (NMI) 

responsAbility SICAV (Lux) Microfinance 
Leaders Fund (rAMLF)

Oikocredit Ecumenical Development 
Cooperative Society U.A.

OESTERREICHISCHE 
ENTWICKLUNGSBANK AG (OeEB)

responsAbility Global Microfinance Fund
(rAGMF)

OPEC FUND FOR 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 
(OFID)

responsAbility SICAV (Lux) Financial 
Inclusion Fund (rAFIF)

responsAbility SICAV Mikrofinanz-Fonds 
(rAMF)

Rural Impulse Fund S.A., SICAV-FIS

VDK Spaarbank n.v.

Triodos Custody B.V-Triodos Fair 
Share Fund

Sus Bee Finance S.A.

Vattanac Bank Limited

SEB Microfinance Fund

VOLKSVERMOGEN N.V

Nederlandse Financierings 
– Maatchschappij voor 
Ontwikkelingslanden 
N.V (‘FMO’)
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រចនាសម្ព័ន្ធ

Remu. Committee

សវនកម����ក��ង ���ក់��ប់��ង�និភ័យ

អគ��យក���ន
��ប់��ង��តិបត�ិ�រ

អគ��យក���ន
��ប់��ងហិរ��វត��

អគ��យក���ន
��ប់��ង�ជីវកម�

អគ��យក���ន
��ប់��ងទីផ��រ
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ភាគទុនិក
ៅឆ្ន្រច២ំ០១៥ ប្រច្រចសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជរីហូតដល់ចំនួន ២៨៨ ពាន់លានរៀល សមមូលនឹង៧២លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក  ដ្រចលបានមកពីការចូលរួមមូល
និធិវិនិោបគរបស់ភាគទុនិកចំនួន៥រួមមាន ក្រចុមហ៊ុន BIO ក្រចុមហ៊ុន Dragon Capital Group ក្រចុមហ៊ុន Netherlands Development Finance Com-

pany ក្រចុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing និងក្រចុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់។ ព័ត៌មានលម្អជិតរបស់ភាគទុនិកមានដូចខាងក្រច្រចម៖

ក្រចុមហ៊ុនវិនិោបគរបស់ប្រចទ្រចសប្រចលហ្រចសិកសម្រច្រចប់ប្រចទ្រចសកំពុងអភិវឌ្រចឍ (BIO)  ជាសមាជិកមួយរបស់ស
មាគមន្រចគ្រចឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រចឍន៍អឺរ៉ុប។ BIO ចូលរួមក្នុងដ្រចគូហិរញ្ញប្រចបទានអឺរ៉ុប/EFP ជាប្រចតិបត្តិការ
សហហិរញ្ញប្រចបទានមួយដ្រចលត្រចូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកចំនួន១០របស់ EDFI ក្នុងគោលបំណង
ដើម្រចបីសម្រចួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្រចបទានដល់គម្រច្រចងនានារបស់វិស័យឯកជន ៅក្នុងបណា្ត្រចរដ្ឋន្រចតំបន់
អាហ្រច្វិក ការីប៊ៀន និងបា៉្រចសុីហ្វិកដោយសហការជាមួយធនាគារវិនិោបគអឺរ៉ុប។

FMO គឺ ជា ធនាគារ អភិវឌ្រចឍន៍ហូឡង់ ដ្រចល វិនិោបគ ក្នុង វិស័យ ឯកជន ៅ បណា្ត្រច ប្រចទ្រចស កំពុង អភិវឌ្រចឍ នានា 
អស់ រយៈ ព្រចល ជាង ៤៥ ឆ្ន្រចំ ដោយ មាន ប្រចសកកម្ម ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សហគ្រចិនភាព ឲ្រចយ កាន់ ត្រច ប្រចសើរ ឡើង។  
FMO  បាន វិនិោបគ ក្នុង វិស័យ នានា  រួម មាន វិស័យ គ្រចឺះសា្ថ្រចន ហិរញ្ញវត្ថុ  ថាមពល និង កសិពាណិជ្ជកម្ម  ដ្រចល  
FMO  ជឿជាក់ ថា ការ ចូលរួម ចំណ្រចក របស់ ខ្លួន មាន ឥទ្ធិពល ជា វិជ្ជមាន ក្នុង រយៈ ព្រចល វ្រចង។  ជា មួយ នឹង ដ្រច 
គូ ជា ច្រចើន  FMO  បាន វិនិោបគ ក្នុង ផ្ន្រចក ហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធ  ផលិតកម្ម ដោយ មាន ផលប័ត្រច វិនិោបគ ចំនួន 
៨ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  ៅ ៨៥ ប្រចទ្រចស ដ្រចល អាច ាត់ ទុក ថា  FMO  គឺ ជាធនាគារ ទ្វ្រចភាគី ធំ មួយ ៅ លើ ពិភពលោក។ 

ក្រចុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់ (PSCo) ត្រចូវបានបង្កើតឡើងក្រច្រចមច្រច្ប់និងបទប្រចបញ្ញត្តិទូទៅរបស់ព្រចះរាជា
ណាចក្រចកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើម្រចបីវិនិោបគមូលនិធិជាមួយគ្រចឹះសា្ថនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ និង
ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងការវិនិោបគឲ្រចយស្រចបតាមបទដ្ឋ្រចនវិជា្ជជីវៈ និងក្រចមសីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងតមា្លភាពនិងអភិ
បាលកិច្ចល្អជ។ ក្រចុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្មនិងដើមទុនផ្រចស្រចងៗ ការវិនិោបគ និងសកម្មភាព
ទិញលក់ព្រចមទាំងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មផ្រចស្រចងៗដ្រចលពាក់ព័ន្ធដោយផា្ទ្រចល់ ឬ ដោយប្រចោបល
ទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងស្រចដៀងគា្ន និងសកម្មភាព ឬ ស្រចវាកម្មដ្រចលជាចរិតលក្ខណៈ
ន្រចការអភិវឌ្រចឍប្រចតិបត្តិការរបស់ក្រចុមហ៊ុន។ 

ក្រចុមហ៊ុនដ្រច្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រចុប (DCG) គឺជាក្រចុមវិនិោបគចម្រចុះមួយដោយផ្ត្រចតសំខាន់លើទីផ្រចសារហិរញ្ញ
វត្ថុន្រចប្រចទ្រចសដ្រចលកំពុងងើបឡើងវិញៅក្នុងតំបន់អាសុី ជាពិស្រចសប្រចទ្រចសវៀតណាម។ ក្រចុមហ៊ុនត្រចូវ
បានសា្គ្រចល់ថាជាក្រចុមហ៊ុនដ្រចលប្រចកបអាជីវកម្មលើការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្មការវិនិោបគ។

ក្រចុមហ៊ុនភតិសន្រចយាលងា្ក្រចរអ័រិក (LOLC) បានបង្កើតឡើងៅឆ្ន្រចំ១៩៨០ ជាក្រចុមហ៊ុនភតិសន្រចយាដំបូងគ្រច
បង្អជស់ៅប្រចទ្រចសស្រចីលងា្ក្រចដ្រចលដឹកនាំដោយសាជីវកម្ម ORIX ប្រចទ្រចសជប៉ុន។ បច្ចុប្រចបន្នក្រចុមហ៊ុនប្រចតិបត្តិ
ការផ្ត្រចតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន៨គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម ដំណាំ សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម។ ជាមួយគា្ន្រចន្រចះដ្រចរក៏មានប្រចមាណ១០៦ក្រចុមហ៊ុនស្ថិតក្រច្រចមការគ្រចប់គ្រចងរបស់
ភតិសន្រចយាលងា្ក្រច ORIX ដ្រចលជាក្រចុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដ្រចលចូលរួមចំណ្រចកក្នុងការរីកចម្រចើនស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្រចទ្រចសស្រចីលងា្ក្រច។
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ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

លោក RANJIT គឺជាប្រចានក្រចុមន្រចគម្រច្រចងកសាងសមត្ថភាព ICT ដ្រចលត្រចូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ្រចភិ

បាលន្រចប្រចទ្រចសស្រចីលងា្ក្រចក្រច្រចមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ។  លោកក៏ជាប្រច

ានក្រចុមពិគ្រច្រចះោបបល់របស់ធនាគារពិភពលោក ដើម្រចបីបង្កើតនូវសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុលំៅដ្ឋ្រចនន្រចប្រចទ្រចស

មា៉្រចឌីវ (Maldives) ។

លោកមានជំនាញលើផ្ន្រចកសំខាន់ៗជាច្រចើនដូចជា ការរៀបចំគម្រច្រចងសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូច-មធ្រចយម ឯកទ្រចស

មីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្រចឍវិស័យធនាគារ ការៀបចំគោលនោបបាយទាក់ទិននឹងឥណទាននិងធនាគារ ការរៀប

ចំផ្រចនការយុទ្ធសាស្រច្តនិងអភិវឌ្រចឍសា្ថ្រចប័ន និងការធ្វើអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រចសាជា

ម្រចាវីដោយទទួលបានកម្រចិតកិត្តិយសថា្ន្រចក់ល្រចខ១ពីសាលកវិទ្រចយាល័យ Ceylon ន្រចប្រចទ្រចសស្រចីលងា្ក្រច និង

បញ្ចប់បរិញ្ញ្រចបត្រចច្រច្ប់ពីពីសាកលវិទ្រចយាល័យស្រចីលងា្ក្រច ហើយលោកក៏ជាសមាជិករបស់ Chartered In-

stitution of Bankers និងជាសមាជិក Chartered Institute of Management Accountants 

ន្រចចក្រចភពអង់គ្ល្រចស។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

បច្ចុប្រចបន្នលោក JOSEPH HOESS គឺជាប្រចានក្រចុមហ៊ុន Dragon Capital Clean Development In-

vestment Ltd។ ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ១៩៩១ដល់ឆ្ន្រចំ២០០៦ លោកា្ល្រចប់ បម្រចើការងារៅធនាគារ ABN AMRO 

NV ក្នុងតួនាទីជា អ្នកគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រចកធនាគារវិនិោបគ និងធនាគារពាណិជ្ជប្រចាំសហរដ្ឋអាម្រចរិក 

អឺរ៉ុប ប្រច្រចសុីល ចិន និងថ្រច។ 

លោកបានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចកិត្តិយសផ្ន្រចកប្រចវត្តិសាស្ត្រចពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Northern Illinois ក្នុងឆ្ន្រចំ

១៩៨៨ និងថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌតិ ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Illinois ៅ Chicago ឆ្ន្រច១ំ៩៩២ និង

បានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់នាយកគ្រចប់គ្រចងក្រចុមហ៊ុនពីវិទ្រចយាសា្ថ្រចនអូស្ត្រច្រចលី និងជាអនុប្រចានធនាគារអ្រចសុីលីដប្រចាំប្រច

ទ្រចសឡាវពីឆ្ន្រចំ២០០៥-២០១០។

បច្ចបុ្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាលៅគ្រចះឹសា្ថ្រចនមីក្រចហិូរញ្ញវត្ថបុ្រច្រចសាក់។

RANJIT MICHAEL SAMUEL FERNANDO

ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

JOSEPH HOESS  

សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
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លោក ISHARA បច្ចុប្រចបន្នគាត់គឺជាអនុប្រចានក្រចុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company Ltd 

លោកក៏ជាប្រចានក្រចុមហ៊ុន Ishara Traders ដ្រចលជាក្រចុមហ៊ុននាំចូលយនយន្តមួយទឹកៅក្នុងប្រចទ្រចសស្រចី

លងា្ក្រច។ 

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រចសាផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយសម្រច្រចប់អាជីវកម្មៅប្រចទ្រចសអូស្ត្រច្រចលី និងបានធ្វើការៅក្នុងប្រច

ទ្រចសជប៉ុនរយៈព្រចល២ឆ្ន្រចំ ជាមួយនឹងក្រចុមហ៊ុន Yaagin Corporation ៅ Tokyo ដ្រចលជាក្រចុមហ៊ុននាំច្រចញ

យនយន្តមួយទឹក។ 

លោកក៏ជាប្រចានក្រចុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង Ishara Property Development (Pvt) 

Ltd ហើយក៏ជាប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រចក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រចុមហ៊ុន LOLC ផងដ្រចរ។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

ISHARA C. NANAYAKKARA  

សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

បច្ចុប្រចបន្នលោក HANCO ជានាយកគ្រចប់គ្រចងគម្រច្រចង Priority Project Limited និងមានបទពិសោធន៍ ច្រចើន

ជាង២០ឆ្ន្រចំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបម្រចើការងារជាង១៦ឆ្ន្រចំៅក្នុងក្រចុមហ៊ុន ING ក្នុងមុខងារជាច្រចើ

នតាមតំបន់ផ្រចស្រចងៗគា្ន្រចរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងអាសុី។ លោកមានឯកទ្រចសលើស្រចវាកម្មពិគ្រច្រចះោបបល់លើផ្ន្រចកធនា

គារ ក្រចុមហ៊ុនានារា៉្រចប់រង និងគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុលើផ្ន្រចក យុទ្ធសាស្រច្ដ ការាត់ច្រចង ឥណទាន រតនាគារ 

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ការគ្រចប់គ្រចងធនានមនុស្រចស ប្រចតិបត្តិការ ព័ត៌មានវិទ្រចយា និងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រចសាជាច្រចើនពីវិទ្រចយាសា្ថ្រចនធនាគារអាលឺ្លម៉ង់ និងបញ្ចប់ថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអា

ជីវកម្មពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Groning en ប្រចទ្រចសហូឡង់ក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៨៨។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

HANCO HALBERTSMA

សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល



22 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

លោក អ៊ុំ  សមអឿន បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិក្រចសាផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយនិង 

ពាណិជ្ជកម្មក្នងុឆ្ន្រច១ំ៩៨៨ និងថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មក្នងុឆ្ន្រច១ំ៩៩៥។ ាប់តំាងពីឆ្ន្រច១ំ៩៩៥មក  

គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជាច្រចើនទាក់ទងនឹងការគ្រចប់គ្រចងនិងប្រចតិបត្តិការមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។ 

លោកក៏ជាគ្រចូបង្គ្រចលផ្ន្រចកមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលទទួលសា្គ្រចល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក 

និង UNCDF។

ន្រចយ្រចយ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥មក លោកបានបម្រចើការៅកម្មវិធីឥណទានប្រច្រចសាក់ ហើយលោកត្រចូវបាន  

ដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ាប់ពីដើមឆ្ន្រចំ២០០៧។ បច្ចុប្រចបន្នន្រចះលោក                                                                   

មានតួនាទីជាអនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តទិទួលបន្ទកុប្រចតិបត្តកិារ។

លោកត្រចូវបានបោះឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសជាប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រចក្រចុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ 

២០០៣។ បនា្ទ្រចប់មក  លោកត្រចវូបានបោះឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសបោះឆ្ន្រចតសាជាថ្មមី្តងទៀតជា ប្រចានក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល

ន្រចក្រចុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្រចបន្ន។

លោកា្ល្រចប់បម្រចើការជាមន្រច្តីរាជការន្រចមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខ្រចត្តតាក្រចវ ក្នុងមុខងារជា  ប្រចានគណ 

លោក Antoin មានបទពិសោធន៍ជាច្រចើនលើវិស័យធនាគារអន្តរជាតិ និងបម្រចើការងារៅប្រចទ្រចសអូស្រច្តាលី 

វៀតណាម សហរដ្ឋអាម្រចរិកហូឡង់ ក្នងុមុខតំណ្រចងការងារគ្រចប់គ្រចងដោយផ្ត្រចតជាចម្រចបង ការគ្រចប់គ្រចងផលប័ត្រច 

ហានិភ័យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ២០0៧មក លោកមានភាពសកម្មលើ ការងារធនានមនុស្រចសដ្រចល

មានលក្ខណៈជាអាជីពលើផ្ន្រចកអភិបាលកិច្ច ហានិភ័យ និងប្រចតិបត្តិតាម។

បន្ថ្រចមលើសពីន្រចះ លោកបានបម្រចើការក្នុងនាមជាសា្ថ្រចបនិកជាមួយនឹងសា្ថ្រចប័នជាច្រចើន ជាមួយក្រចុមហ៊ុន  

ឯកជនដ្រចលអនុញ្ញ្រចតឲ្រចយគាត់អាចផ្តល់ការប្រចឹក្រចសាផ្រចស្រចងៗនិងតួនាទីមិនម្រចនជាប្រចតិបត្តិករ។ គាត់គឺជាសមាជិក 

ន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រច mBank ដ្រចលជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុចល័តក្នុងប្រចទ្រចសហ្វីលីពីន ជាសមាជិក 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រចក្រចុម NDC Media Group ដ្រចលជាក្រចុមបោះពុម្ពនិងច្រចញផ្រចសាយថា្ន្រចក់តំបន់ៅប្រចទ្រចស

ហូឡង់។ លោកទទួលបានសញ្ញ្រចបត្រចស្រចដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Erasmus ៅ Rotterdam ។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

ANTOIN BRUIJNINCKX 

សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

អ៊ុំ សមអឿន
សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
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លោកបណ្ឌិត ផ្រច   ទូច  មានបទពិសោធន៍ការងារច្រចើនឆ្ន្រចំលើផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មៅសា្ថ្រចប័នផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច

ជាច្រចើនទាំងការអប់រំនិងការអភិវឌ្រចឍជំនាញវិជា្ជ្រចជីវៈ។ បច្ចុប្រចបន្នលោកគឺជាអ្នកវិភាគអាជីវកម្ម CAE ន្រច ក្រចុម 

ហ៊ុនដូនព្រចញកម្ពុជា (Daun Penh Cambodia Group)។  លោកបានចំណាយព្រចលជិត២ទសវត្រចសរ៍ 

ជាមួយនឹងសា្ថ្រចប័នជាច្រចើន ទាំងសា្ថ្រចប័នអង្គការក្រច្រចរដ្ឋ្រចភិបាល និងសា្ថ្រចប័នឯកជនក្នុងតួនាទីជានាយកសវ

នកម្មផ្ទ្រចក្នុង នាយកហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលឯករាជ្រចយ អ្នកគ្រចប់គ្រចងឥណទាន នាយកប្រចតិបត្តិ 

ការហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកប្រចឹក្រចសាោបបល់ ប្រចានក្រចុមសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងា្ល្រចប់បម្រចើការងារជាមួយ UNTAC និង 

សា្ថ្រចនទូតអាម្រចរិកផងដ្រចរ។

គាត់បញ្ចប់បរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Charles Sturt ប្រចទ្រចសអូស្រច្តាលី បញ្ចប់ 

បរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយពី MUM និង IOWA ពីសហរដ្ឋអាម្រចរិក និងសញ្ញ្រចបត្រចបណ្ឌិតគ្រចប់

គ្រចងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្រចយាល័យ Preston និង LCCI ពីចក្រចភពអង់គ្ល្រចស។ លោកក៏បានទទួលការប

ណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលផងដ្រចរជា ប្រចឡាករស្នូលៅបរទ្រចស ៅវិទ្រចយាសា្ថ្រចនស្រចវាបរទ្រចសៅ Washington D.C. 

សហរដ្ឋអាម្រចរិក អភិបាលកិច្ចល្អជនិងមានប្រចសិទ្ធភាពការផា្ល្រចស់ប្តូរ Shorecap ៅ IFC ៅ Washington 

D.C.  និងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលក្នុងនិងក្រច្រចប្រចទ្រចសជាច្រចើនផ្រចស្រចងទៀត។ 

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះដ្រចរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។ផ្រធ ទូច
សមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
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គណៈកម្មការន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

   គណៈកម្មករសវនកម្ម

សមាសភាពនេគណៈកម្មករសវនកម្មអនុលោមតាមបេកសរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាដេលបានចេងដូចតទៅ៖

      គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រចឹះសា្ថ្រចនត្រចូវដឹកនាំដោយសមាជិកឯករាជ្រចយន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

      ត្រចូវមានយ៉្រចងតិចបុគ្គលឯករាជ្រចយមា្ន្រចក់ដ្រចលមានជំនាញឯកទ្រចសផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណន្រចយ្រចយ

      ត្រចូវមានយ៉្រចងតិចបុគ្គលឯករាជ្រចយមា្ន្រចក់ដ្រចលមានជំនាញឯកទ្រចសផ្ន្រចកច្រច្ប់និងធនាគារ

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ប្រច្រចសាក់មានសមាជិកចំនួន៤រូបមកពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលឯករាជ្រចយ ដ្រចលមានជំនាញ
ឯកទ្រចសផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយ ធនាគារ សវនកម្ម និងច្រច្ប់ ដូចមានរាយនាមខាងក្រច្រចម៖

      ១. លោក Ranjit Michael Samuel Fernando ជាប្រចាន

      ២. លោក Joseph Hoess    ជាសមាជិក

      ៣. លោក Ishara C. Nanayakkara   ជាសមាជិក

      ៤. បណ្ឌិត ផ្រច ទូច    ជាសមាជិក

គណៈកម្មករសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសតេូវដូចខាងកេេម៖

 ានាអោយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រចូវដោយច្រច្ប់និងបទប្រចបញ្ញតិ្តផ្រចស្រចងៗព្រចមទាំងានាថាព័ត៌មានដ្រចលបានផ្តល់ជូនសាារណជននិង
      ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ត្រចឹមត្រចូវនិងអាចជឿជាក់បាន

       វាយតម្ល្រចភាពសមស្រចបន្រចវិធីសាស្រច្តគណន្រចយ្រចយដ្រចលបានប្រចើដើម្រចបីរៀបចំគណនីដោយឡ្រចកនិងគណនីរួមបញ្ចលូគា្ន្រច

    វាយតម្ល្រចគុណភាពន្រចនីតិវិធីត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ជាពិស្រចសវាយតម្ល្រចថាតើប្រចព័ន្ធសម្រច្រចប់វាស់វ្រចង តាមដន និងត្រចួតពិនិត្រចយ ហានិភ័យ មានសង្គតិភាព 
       និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តៅព្រចលណាដ្រចលសមស្រចប

ៅឆ្ន្រចំ២០១៥ គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រចជុំចំនួន៣ដងគឺៅខ្រចមីនា ខ្រចកក្កដ និងខ្រចវិច្ឆិកា ដើម្រចបីត្រចួតពិនិត្រចយនិងពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចផ្រចស្រចងៗដ្រចលទាក់ទង
ទៅនឹងបា្រសសាក់។ សកម្មភាពសង្ខ្រចបដ្រចលសម្រច្រចចបានដោយគណៈកម្មការសវនកម្មៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥រួមមាន៖

      ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៤

      ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មខាងក្រច្រចប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៤

      ពិនិត្រចយនិងពិភាក្រចសារបាយការណ៍ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៤ មុនព្រចលផ្តល់ជូនធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា

      ពិនិត្រចយនិងពិភាក្រចសាជាមួយគណៈគ្រចប់គ្រចងប្រច្រចសាក់នូវរបាយការណ៍អធិការកិច្ចប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៥របស់ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា 

      ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងទាំងការិយល័យកណា្ត្រចលនិងភូមិភាគ

      ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីឥណទានមិនដំណើរការ

      ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការសុើបអង្ក្រចតករណីពិស្រចស

      ពិនិត្រចយសំណើសុំលុបឥណទាន និងពិនិត្រចយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីឥណទានដ្រចលស្នើសុំលុបចោល និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសំណើដើម្រចបីអោយ
      ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលអនុម័ត

      ពិនិត្រចយនិងអនុម័តលើផ្រចនការសវនកម្មនិងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៦
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   គណៈកម្មករគេប់គេងហានិភ័យ

ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ២០១៥ គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យបានប្រចជុំវិសាមញ្ញចំនួន៣ដងដើម្រចបីត្រចួតពិនិត្រចយមើលនិងទប់សា្ក្រចត់ហានិភ័យសំខាន់ៗដ្រចលអាច
កើតឡើង ឬ ប្រចឈមសម្រច្រចប់គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ ហើយក្នុងនោះគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យបានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ពីការកើនឡើងនូវ
សម្ពៀតឥណទានក៏ដូចជាគុណភាពសម្ពៀតឥណទានព្រចមទាំងបរិយកាសន្រចការប្រចកួតប្រចជ្រចង។ រាល់ការប្រចជុំនីមួយៗ គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ
បានផ្ត្រចតយ៉្រចងសំខាន់លើហានិភ័យចំនួន៤សំខាន់ៗ ដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រចតិបត្តការ ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យន្រចការប្រចតិបត្តិ
តាម។

ហានិភ័យឥណទាន៖ ជាផ្ន្រចកមួយយ៉្រចងសំខាន់របស់សា្ថ្រចប័ន ហើយគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ក៏ដូចជាគណៈគ្រចប់គ្រចងបានយកចិត្តទុកដក់ខា្ល្រចំងក្នុង
ការបងា្ក្រចរ ការពារ កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងផ្ន្រចកន្រចះ ដោយបានពង្រចឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ក៏ដូចជាគណៈកម្មការឥណទានដើម្រចបីចូលរួមក្នុងការសិក្រចសាវាយ
តម្ល្រចកម្ចីអោយមានភាពសុក្រចិត ច្រច្ស់លាស់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានបាន។ ការវិភាគលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានត្រចូវបានលើកយកមក
ពិភាក្រចសាដើម្រចបីវាស់វ្រចងពីគុណភាពនិងផលប៉ះពាល់ដ្រចលកើតមានៅព្រចលខាងមុខ។ មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះគោលនោបបាយឥណទានក៏បានធ្វើការក្រចសម្រចួល
ដើម្រចបីឲ្រចយកាន់ត្រចមានភាពល្អជប្រចសើរជាងមុនដោយផ្ត្រចតលើ ១) អំណាចនិងសិទ្ធិអនុម័តទំហំកម្ចីរបស់គណៈកម្មការឥណទាន ២) របៀបសង ៣) ការ
កំណត់ពិដនសម្ពៀតឥណទានតាមប្រចភ្រចទអាជីវកម្ម ៤) បូកផ្រចសំនិងការអភិវឌ្រចឍន៍ន្រចទម្រចង់របាយការណ៍ថ្មីៗដ្រចលអាចជួយគ្រចឹះសា្ថ្រចនក្នុងការទប់សា្ក្រចត់និង
កាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានថ្រចមទៀតផង។

ហានិភ័យបេតិបត្តករ៖ គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យបានត្រចួតពិនិត្រចយផ្ន្រចកចំបងៗដ្រចលអាចរាំងស្ទះ ឬ ប៉ះពាល់ដល់ប្រចតិបត្តិការរបស់សា្ថ្រចប័ន ក្នុងនោះ
ហានិភ័យប្រចតិបត្តិការសំខាន់ៗដ្រចលប៉ះពាល់ដល់ប្រចតិបត្តិការត្រចូវបានពិនិត្រចយនិងពិភាក្រចសាយ៉្រចងហ្មត់ចត់និងសិក្រចសាបន្ថ្រចមពីការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចលចនោ្ល្រចះ
ប្រចហោង ហើយអាចធ្វើអោយកើតមាននូវហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ។ ការពិភាក្រចសាហានិភ័យប្រចតិបត្តិការបានផ្ត្រចតលើលទ្ធផលន្រចការប្រចើប្រច្រចស់ទម្រចង់វាយ
តម្ល្រចហានិភ័យដោយខ្លួនឯង ហើយដ្រចលបានបញ្ចប់ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យប្រចតិបត្តិការលម្អជិតជាមួយគ្រចប់នាយកដ្ឋ្រចនក៏ដូចជាផ្រច្នកផ្រចស្រចងៗក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥
ផងដ្រចរ។ ហានិភ័យដ្រចលទាក់ទងទៅនឹងបច្ច្រចកវិទ្រចយានិងហានិភ័យន្រចការក្រចងបន្លំត្រចូវបានយកចិត្តទុកខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ដោយគណៈគ្រចប់គ្រចង ក៏ដូច
ជាគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យហើយៅក្នងុនោះគោលនោបបាយត្រចវូបានធ្វើបច្ចបុ្រចបន្នភាពទៅតាមកាលៈទ្រចសៈ និងភាពរីកចម្រចើនន្រចប្រចតិបត្តកិារបស់
គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ៖ គោលនោបបាយគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្មនិងបំណុលត្រចូវបានអនុវត្តយ៉្រចងព្រចញល្រចញក្នុងការទប់សា្ក្រចត់និងគ្រចប់គ្រចងសា្ថ្រចនភាពហានិភ័យ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ង្រច។ គោលនោបបាយន្រចះ ត្រចូវបានបង្កើតឡើងដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រចូវការរបស់និយ័តករក៏ដូច
ជាការយកចិត្តទុកដក់ខា្ល្រចំងពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលផងដ្រចរ។ ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ២០១៥ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ត្រចូវបានគ្រចប់គ្រចងបានយ៉្រចងល្អជប្រចសើរ ជាពិស្រចសហានិ-
ភ័យន្រចការគ្រចប់គ្រចងសាច់ប្រច្រចក់ងាយស្រចួលត្រចូវបានយកចិត្តទុកដក់តាំងពីគណៈគ្រចប់គ្រចងរហូតដល់គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។

ហានិភ័យនេករបេតិបតិ្តតាម៖ ការអនុវត្តតាមតម្រចូវការរបស់និយ័តករត្រចូវបានយកចិត្តទុកខ្ពស់ពីសំណាក់គណៈគ្រចប់គ្រចង និងគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហា-
និភ័យដើម្រចបីឲ្រចយគ្រចះឹសា្ថ្រចនមីក្រចហិូរញ្ញវត្ថបុ្រច្រចសាក់អនុវត្តបានព្រចញល្រចញ។ មិនត្រចបុ៉ណ្ណ្រចះគោលនោបបាយប្រចយុទ្ធប្រចឆំងនិងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ត្រចវូបានអនុម័ត
ដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។

     គណៈកម្មករផ្តល់តម្លេករ

នៅឆ្នេំ២០១៥ គណៈកម្មករផ្តល់តម្លេករបានរៀបចំករបេជុំចំនួន១ដង។ គណៈកម្មករសមេេចបាននូវករងារសំខាន់ៗដូចខាងកេេម៖

បុគ្គលិកកើនឡើងដល់២៨,៩%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ពីបុគ្គលិកចំនួន៤.១០០នាក់ដល់៥.២៨៥នាក់ 

ធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើងនូវគោលនោបបាយនិងនីតិវិធីជ្រចើសរីសបុគ្គលិក

អនុវត្តប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មានថ្មីសម្រច្រចប់គ្រចប់គ្រចងធនានមនុស្រចស

អនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលដ្រចលមានភាពទូលំទូលាយ

កំណត់កម្រចិតក្នុងការដំឡើងប្រច្រចក់ខ្រចសម្រច្រចប់បុគ្គលិកមា្ន្រចក់ៗនិងកំណត់ការផ្តល់ប្រច្រចក់រងា្វ្រចន់ប្រចាំឆ្ន្រចំដល់បុគ្គលិក



26 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

គណៈគ្រធប់គ្រធង

លោក សុីម ស្រចនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់
ការសិក្រចសាផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយនិងហិរញ្ញវត្ថុៅក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៩៤។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥មក លោកបាន
ចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជាច្រចើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រចប់គ្រចងនិងប្រចតិបត្តិការមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក
ក៏ត្រចូវបានទទួលសា្គ្រចល់ជាគ្រចូបង្គ្រចលមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដោយ ADBI, TDLC of the WB និង UN-

CDF។ លោកា្ល្រចប់បានធ្វើការងារជាច្រចើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានាប់ផ្តើមបំព្រចញការងារជា
មួយប្រច្រចសាក់ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥ ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រចីឥណទាន និងត្រចូវបានដំឡើង ឋានៈក្នុងមុខ
តំណ្រចងផ្រចស្រចងៗជាច្រចើនដូចជា គណន្រចយ្រចយករ នាយកសាខា គ្រចូបង្គ្រចលផ្ន្រចកកម្មវិធី MB អ្នកត្រចួត
ពិនិត្រចយ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ាប់ពីពាក់កណា្ត្រចលឆ្ន្រចំ២០០២មក លោកបម្រចើការងារក្នុងតួនាទី
ជានាយកសាខា នាយកប្រចតិបត្តិការ និងជាអនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ
មួយផ្រចស្រចងទៀត មុននឹងចូលមកបម្រចើការងារជាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រច្រចសាក់ៅចុងឆ្ន្រចំ២០០៣។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ លោកមានតួនាទីជាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិន្រចគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

លោក អ៊ុំ  សមអឿន បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិក្រចសាផ្ន្រចកគណ-
ន្រចយ្រចយនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៨៨ និងថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៩៥។ 
ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥មក គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជាច្រចើនទាក់ទងនឹងការគ្រចប់
គ្រចងនិងប្រចតិបត្តិការមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រចូបង្គ្រចលផ្ន្រចកមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលទទួលសា្គ្រចល់
ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។ លោកា្ល្រចប់បម្រចើការជាមន្រច្តីរាជ
ការន្រចមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខ្រចត្តតាក្រចវ ក្នុងមុខងារជា ប្រចានគណន្រចយ្រចយ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥មក 
លោកបានបម្រចើការៅកម្មវិធីឥណទានប្រច្រចសាក់ ហើយលោកត្រចូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនា-
យករងគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់ាប់ពីដើមឆ្ន្រចំ២០០៧។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រចតិបត្តិការន្រចគ្រចឹះសា្ថ្រចនមី
ក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

សុីម ស្រធនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

អ៊ុំ សមអឿន
អនុប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

ទទួលបន្ទុកប្រធតិបត្តិការ
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លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចប័ត្រច
ស្រចដ្ឋកិច្ចជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនព្រចលបម្រចើការងារៅប្រច្រចសាក់ លោកមានបទពិសោ-
ធន៍ច្រចើនឆ្ន្រចំលើការគ្រចប់គ្រចងគណន្រចយ្រចយ គ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងា្ល្រចប់បម្រចើការងារក្នុង
តួនាទីជានាយកប្រចតិបត្តិគ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុៅគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារ
ជាតិ ន្រច កម្ពុជា និងក្រចុមហ៊ុនឯកជននានាផងដ្រចរ។ លោកចូលបម្រចើការងារៅប្រច្រចសាក់ក្នុងតួនា
ទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុៅឆ្ន្រចំ២០០៧។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុន្រចគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់។

លោក ស៊ូ វណ្ណថន បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាអនុបណ្ឌិតគ្រចប់គ្រចងរដ្ឋបាលសាារណៈនិងបានបញ្ចប់
ការ សិក្រចសាផ្ន្រចកឯកទ្រចសធនាគារៅឆ្ន្រចំ១៩៨៨។ លោក ក៏ជាគ្រចូបង្គ្រចលលើគោលការណ៍នានាន្រច
គ្រចឹះសា្ថនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រចប់គ្រចងការបំណុលហួសកាលកំណត់ ដ្រចលបានផ្តល់ជូនដោយ 
CGAP & EDA Rural Systems Pvt Ltd ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៨២មកលោកបានចូលរួមក្នុង
វគ្គបណ្ដ៉ះ បណា្ត្រចល ជាច្រចើនទាក់ទងនឹងការគ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្តិការធនាគារ ការគ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្តិការ 
មីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រចប់គ្រចងធនានមនុស្រចស។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្ន្រចំលើមុខ 
តំណ្រចងការងារជាច្រចើនជាមួយគម្រច្រចងប្រច្រចសាក់ ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា និងគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូ
ហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗដោយាប់ផ្តើមជាមួយអាជីពការងារដំបូងជា មន្ត្រចីឥណទាន គណន្រចយ្រចយករ 
អ្នកគ្រចប់គ្រចងប្រចព័ន្ធ MB និងប្រចឡាករ សវនករផ្ទ្រចក្នុង អ្នកត្រចួតពិនិត្រចយៅមូលដ្ឋ្រចន នាយកធនា 
គារថា្ន្រចក់ស្រចុក អ្នកសម្រចបសម្រចួលឥណទានថា្ន្រចក់ខ្រចត្ត អនុប្រចានការិយល័យឥណទាន នាយក 
សាខា នាយកតំបន់ និងជានាយកភូមិភាគ។ លោកបានាប់ផ្តើមការងារជាមួយនឹងប្រច្រចសាក់ឡើង
វិញៅឆ្ន្រចំ២០០៩ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រចប់គ្រចងធនានមនុស្រចស។

លោកត្រចូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រចតិបត្តិគ្រចប់គ្រចងធនានមនុស្រចសន្រចគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រច្រចសាក់ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ២០១០។

អ៊ុំ សូផន
អនុប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

ស៊ូ វណ្ណថន
នាយកប្រធតិបត្តិ

គ្រធប់គ្រធងធនានមនុស្រធស



28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

លោក នាង សុខឃីម បញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងជាគ្រចូបង្គ្រចល
មីក្រចហិូរញ្ញវត្ថដុ្រចលទទួលសា្គ្រចល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។
លោកបានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចវិទ្រចយាសាស្រច្តក្រចស្រចត្រចសាស្រច្តៅឆ្ន្រចំ១៩៩៧។  លោកបានចូលរួមវគ្គ
បណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជាច្រចើនទាក់ទងនឹងប្រចតិបត្តិការមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលផ្រចស្រចងៗ
ទៀតផងដ្រចរ។ ក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៩៨ លោកបានាប់ផ្តើមបំព្រចញការងារក្នុងវិស័យមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដោយ
មានតួនាទី ជាមន្ត្រចីឥណទាន ហើយត្រចូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបនា្ទ្រចប់ជា សវនករផ្ទ្រចក្នុង សវន-
ករផ្ទ្រចក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រចតិបត្តិការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។

លោកត្រចវូបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រចតិបត្តគិ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មន្រចគ្រចះឹសា្ថ្រចនមីក្រចហិូរញ្ញវត្ថបុ្រច្រចសាក់
ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ២០១០។

លោក សាយ  សូនី បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងជាគ្រចូបង្គ្រចល
មីក្រចហិូរញ្ញវត្ថដុ្រចលទទួលសា្គ្រចល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងUNCDF ។ 
លោកក៏បានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចគ្រចប់គ្រចងទីផ្រចសារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជា
ច្រចើនទាំងៅតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រចតិបត្តិការមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្រចឍផលិតផល ការ
គ្រចប់គ្រចងអតិថិជន និងការគ្រចប់គ្រចងទីផ្រចសារ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៨ឆ្ន្រចំលើការគ្រចប់គ្រចង
គម្រច្រចង ការគ្រចប់គ្រចងទីផ្រចសារ ការអភិវឌ្រចឍផលិតផល និងការគ្រចប់គ្រចងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម វិស័យ
ឯកជន និងមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលរួមបម្រចើការងារៅប្រច្រចសាក់ក្នុងដើមឆ្ន្រចំ២០០៥ ក្នុង
តួនាទីជាប្រចានផ្ន្រចកទីផ្រចសារ និងត្រចូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកគ្រចប់គ្រចងទីផ្រចសារក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៧។

លោកត្រចូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រចតិបត្តិគ្រចប់គ្រចងទីផ្រចសារន្រចគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុប្រច្រចសាក់
ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ២០១០។

នាង សុខឃីម
នាយកប្រធតិបត្តិ

គ្រធប់គ្រធងអាជីវកម្ម

សាយ សូនី
នាយកប្រធតិបត្តិ
គ្រធប់គ្រធងទីផ្រធសារ
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គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធង

   គណៈកម្មករគេប់គេងទេពេយសកម្ម និងបំណុល

   គណៈកម្មករឥណទាន

 អនុម័តទទួលយកឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន២០៨,៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នុងនោះរួមមានឥណទានថ្មីចំនួន១៨៧,៣៦លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក និងឥណ-
ទានបន្តចំនួន២១,១៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ គណៈកម្មការក៏បានឯកភាពទទួលយកអនុបំណុលថ្មីចំនួន១៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នុងនោះមាន៥លាន
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកផ្តល់ដោយមា្ចល់បំណុល MIFA និង១០លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ទៀតផ្តល់ដោយ DEG។

អនុម័តយុទ្ធសាស្រច្តពង្រចឹងអនុបាតសាធនភាពដើម្រចបីបង្កើនដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ និងដើមទុនថា្ន្រចក់ទី២។

ពង្រចឹងបន្ថ្រចមកម្រចិតកំណត់សន្ទនីយភាពសម្រច្រចប់គ្រចឹះសា្ថ្រចនទាំងមូលដោយរក្រចសាទុកនូវសាច់ប្រច្រចក់ងាយស្រចួលអប្រចបបរមាក្នុងកម្រចិតសមស្រចបក្នុងគោល
បំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យសន្ទនីយភាព។

ផ្តល់ដំបូនា្ម្រចននិងអនុសាសន៍ផ្រចស្រចងៗក្នងុការអភិវឌ្រចឍនូវទម្រចង់របាយការណ៍ថ្ម ី ជាឧបករណ៍វិភាគសម្រច្រចប់គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្មនិងបំណុល 
ហើយកំណ្រចលើកទី២ន្រចះត្រចូវបានអនុម័តដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលគណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរួចរាល់សម្រច្រចប់ការដក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ាប់ពីឆ្ន្រចំ
២០១៦តទៅ។

អនុម័តលើកំណ្រចប្រច្រចទំហំហានិភ័យន្រចសមភាគីក្នុងគោលបំណងវិនិោបគមូលនិធិទំន្រចរ តាមរយៈការដក់ប្រច្រចក់បញ្ញើរយៈព្រចលខ្លីដើម្រចបីបង្កើតចំណូល
ការប្រច្រចក់បន្ថ្រចម និងស្វ្រចងរកឱកាសពង្រចីកពាណិជ្ជកម្មបន្ថ្រចមជាប្រចោបជន៍រួមជាមួយដ្រចគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រចុក។

ព្រចមព្រចៀងលើប្រចតិបត្តិការដោះដូរអត្រច្រចការប្រច្រចក់ជាមួយ IFC ដើម្រចបីជំលៀសពីអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រច្រចប្រចួលទៅជាអត្រច្រចការប្រច្រចក់ថ្រចរ លើឥណទានបញ្ជូលគា្ន្រច
ទំហំ៦៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកផ្តល់ដោយ IFC។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥  គណៈកម្មការឥណទានបានក្រចលម្អជរចនាសម្ព័ន្ធ  និងលំហូរការងារ ដោយផ្អជ្រចកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញការក្នុងគោលបំណងដើម្រចបី
ពង្រចឹងគុណភាពឥណទាន និងផ្តល់ស្រចវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្រចយកាន់ត្រចរហ័សជាងមុន។ អត្រច្រចកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹង២៨%  
កើនឡើងពី ២៥១.១១២នាក់ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ ដល់ ៣២០.៨៩៣នាក់ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ដោយមានកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួនប្រចមាណជា ៤៨%។  
គណៈកម្មការឥណទាន ដ្រចលពោរព្រចញទៅដោយបទពិសោធន៍  និងសមត្ថភាពទាំងៅតាមសាខា និងការិយល័យកណា្ត្រចល  បានជួយឲ្រចយប្រច្រចសាក់អាច
វិភាគបានដិតដល់អំពីសា្ថ្រចនភាពរបស់អតិថិជន  និងរក្រចសាបានគុណភាពឥណទានបានល្អជ។ ប្រច្រចសាក់មានអត្រច្រចឥណទានមិនដំណើរការ ០,៣%  ក្នុងឆ្ន្រចំ  
២០១៥  ដ្រចលអាចបងា្ហ្រចញថា  ប្រច្រចសាក់ជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនឈានមុខគ្រចក្នុងចំណមគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ៅកម្ពុជាលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន។ 
ឥណទានខា្ន្រចតតូច គឺៅត្រចជាផ្ន្រចកសំខាន់សម្រច្រចប់ការរីកចម្រចើនរបស់ប្រច្រចសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន ចំនួនអតិថិជន  និងការកាត់បន្ថយទំហំហានិភ័យ។ 
សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនមា្ន្រចក់មានចំនួន ២.៣១២ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ និង  ២.៦៦៩ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥។ 

   គណៈកម្មករអភិវឌេឍផលិតផល

ដើម្រចបីានាបាននូវគុណភាពនិងឆ្លើយតបតាមផ្រចនការអាជីវកម្មឆ្ន្រចំ២០១៥ គណៈកម្មការអភិឌ្រចឈផលិតផលបានសម្រច្រចចភារកិច្ចដោយជោគជ័យដូចខាង
ក្រច្រចម៖

គណៈកម្មការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្មនិងបំណុលបានប្រចជុំចំនួន១២លើក។ ខាងក្រច្រចមជាសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន៥ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥៖

ការអភិវឌ្រចឍផលិតផលនិងស្រចវាកម្មថ្មីៗ។

ពិនិត្រចយឡើងវិញនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដ្រចលមានស្រច្រចប់ លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្ល្រចដើម្រចបីឱ្រចយមានការប្រចកួតប្រចជ្រចងកាន់ត្រចច្រចើននិងអនុ
លោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋ្រចន។

តាមដនរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខាដើម្រចបីឲ្រចយការអនុវត្តស្រចបទៅតាមគោលនោបបាយនិងនីតិវិធី។

ស្វ្រចងរកឱកាសល្អជៗៅក្នុងទីផ្រចសារហិរញ្ញវត្ថុដើម្រចបីទាក់ទាញអតិថិជននិងក្រចណ្ឌប្រចមូលប្រច្រចក់បញ្ញើ-សន្រចសំបន្ថ្រចមទៀត។

ានាបានថា គ្រចប់ផលិតផលគឺទទួលបានប្រច្រចក់ចំណ្រចញដោយមានការចំណាយថ្ល្រចដើមទាប។
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ផលិតផលនិងស្រធវាកម្ម

ប្រច្រចសាក់ ផ្តល់ឥណទានជាក្រចុម ដល់គ្រចួសារ ដ្រចលមានចំណូលទាបរស់ៅ 
តាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រចជុំជន។  មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រចើនគឺ ពាក់
ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មស្រចូវ សកម្មភាពកសិកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូលផ្រចស្រចងៗ
ដូចជា ការជួញដូរ  និងអាជីវកម្មផ្តល់ស្រចវាកម្មក្នុងការងារកសិកម្ម។ ទំហំ
ឥណទានក្រចុមមានរហូតដល់ ៥០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ឬ សមមូលជា
ប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់បាត សម្រច្រចប់សមាជិកមា្ន្រចក់ ព្រចមទាំងមានរបៀបសង
ច្រចើនយ៉្រចង រយៈព្រចលខ្ចីអាចរហូតដល់ ២៤ ខ្រច ហើយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ 
គឺ ៣០%។

ប្រច្រចសាក់ ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្រចសានុសិស្រចស ដ្រចលត្រចវូការប្រច្រចក់សម្រច្រចប់បង់
ថ្ល្រចសិក្រចសា។ ឥណទានន្រចះត្រចូវបានផ្តល់រៀបចំឡើងសម្រច្រចប់ចូលរួមចំណ្រចក
អភិវឌ្រចឍន៍សង្គមដោយផ្តល់អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំត្រចឹមត្រច ១៤% ប៉ុណ្ណ្រចះ។ 
ទំហំឥណទានមានចំនួន ៥0០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក សម្រច្រចប់រយៈ ព្រចល ១២ ខ្រច 
និង មិនតម្រចូវឲ្រចយមានទ្រចព្រចយានាទ្រច។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ឥណទានជូនដល់អតិថិជនទំាងឡាយណាដ្រចលទទួលរងផល
ប៉ះពាល់ដោយគ្រច្រចះធម្មជាតិ និងអគ្គីភ័យដើម្រចបីសា្ត្រចរអាជីវកម្ម និង ធ្វើការ
សាងសង់លំៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្ល្រចមៗ។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់
ប្រចាំឆ្ន្រចំគឺ ២៤% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
ឬ សមមូលជាប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់បាត ហើយមានរយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់ 
១២ ខ្រច ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រចើនយ៉្រចង។

ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយជីវភាពរស់ៅរបស់អតិថិជនប្រចសើរឡើង ប្រច្រចសាក់បានដក់ឲ្រចយ
ដំណើរការឥណទានមួយប្រចភ្រចទទៀតសម្រច្រចប់ក្រចលម្អជ និងតុបត្រចងគ្រចហដ្ឋ្រចន។ 
អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចីប្រច្រចក់បានរហូតដល់ចំនួន ៥០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
ឬ សមមូលប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់បាត។ រយៈព្រចលខ្ចរីហូតដល់ ៧២ខ្រច 
ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រចើនប្រចប និងមានអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំចនោ្លះពី 
១៥.៦% ទៅ ៣០%។

ឥណទាន សម្រច្រចប់សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម ជាឥណទានដ្រចលត្រចូវ
បានផ្តល់ជូនជាពិស្រចស សម្រច្រចប់សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូច  និងមធ្រចយមដ្រចលមាន
សកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម 
និងស្រចវាកម្ម ហើយដ្រចលមានបុគ្គលិកចនោ្ល្រចះពី ១០ នាក់ ទៅ ១០០ នាក់
និងមានទ្រចព្រចយសកម្មពី  ៥០.០០០  ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកដល់ ៥០0.០០០ ដុលា្ល្រចរ
អាម្រចរិក។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រច្រចស ស្ថិតៅបណា្ត្រចក្រចុងៅក្នុងខ្រចត្ត
នានា និងៅរាជានីភ្នំព្រចញ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់១០0.០០០ 
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ឬ សមមូលប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់បាត។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់
ប្រចាំឆ្ន្រចចំនោ្លះពី ១៤,៤%  ទៅ  ២៦,៤%ជាមួយរយៈព្រចលខ្ចរីហូតដល់ ៧២
ខ្រច និង មានរបៀបសងច្រចើនប្រចប។

ប្រច្រចសាក់  ផ្តល់ជូនស្រចវាឥណទានប្រចើប្រច្រចស់ផា្ទ្រចល់ខ្លួន  ជូនអតិថិជនសម្រច្រចប់
ជាវសមា្ភ្រចរប្រចើប្រច្រចស់ផា្ទ្រចល់ខ្លួន ឬ សម្រច្រចប់ចំណាយផា្ទ្រចល់ខ្លួន រួមមាន គ្រចឿង
សងា្ហ្រចរឹម សមា្ភ្រចរបរិកា្ខ្រចរ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសមា្ភរផ្រចស្រចងៗ។ 
ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ ៥០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក  ឬ សមមូល
ប្រច្រចក់រៀល  និងប្រច្រចក់បាត ដោយមានរយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់  ៧២  ខ្រច និង
របៀបសងច្រចើនប្រចភ្រចទ។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំចនោ្ល្រចះពី ១៥,៦% ទៅ 
៣០%។

ឥណទាន

ឥណទានកេុម

ឥណទានសិកេសាអប់រំ

ឥណទានបនា្ទេន់

ឥណទានកេលម្អគេហដា្ឋេន

ឥណទានខា្ន្រចតតូចបំផុត ត្រចូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុត
ដ្រចលភាគច្រចើនសហគ្រច្រចសទំាងន្រចះ  មានទម្រចង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រចសួារ
ប្រចតិបត្តដិោយសមាជិកគ្រចសួារ  និងជាទូទៅមានទីតំាងស្ថតិៅប្លកុផ្រចសារជិត
ទីរួមស្រចកុ ឬ  ខ្រចត្ត  ដោយមានចំនួននិោបជិតតិចជាង១០នាក់ ។ សកម្មភាព  
អាជីវកម្មរបស់សហគ្រច្រចសទាំងនោះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម ផលិតកម្ម
និងសកម្មភាពរកចំណូលស្រចបច្រច្ប់ផ្រចស្រចងៗទៀត។ ទំហំឥណទានមាន
ចំនួនរហូតដល់ ១.៥០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ឬ សមមូលប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់
បាត។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំចនោ្ល្រចះពី ២៧,៦%ទៅ  ៣៣,៦%  និងមាន
រយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់ ៤៨  ខ្រច និងមានរបៀបសងច្រចើនសណា្ឋ្រចន។

ឥណទានខា្នេតតូចបំផុត

ឥណទានខា្នេតតូច និងមធេយម

ឥណទានបេើបេេស់ផ្ទេល់ខ្លួន



31

ដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកក្នុងការការពារបរិសា្ថ្រចននិងសង្គម  ប្រច្រចសាក់បានផ្តល់
ឥណទានសម្រច្រចប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ប្រចជាជនរស់ៅតំបន់ ជន-
បទ ដ្រចលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រច្រចប់ប្រចើប្រច្រចស់។ ទំហំ
ឥណទានមានរហូតដល់ ៧៥០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលមានរយៈព្រចលខ្ចី
រហូតដល់ ៣៦ ខ្រច ជាមួយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២៨,៨% និងមានរបៀប
សងច្រចើនប្រចភ្រចទ។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្រចបីជួយសម្រចួលបុគ្គលិកក្នុងការបំ-
ព្រចញកង្វះខាតក្នុងការទិញអ្វីដ្រចលាំបាច់ និង ផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្រចស្រចងក្នុង
ជីវភាពប្រចាំថ្ង្រច ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ ៤០% ន្រចប្រច្រចក់បៀវត្រចសរ៍ដុល 
ដ្រចលមានរយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់ ៧២ខ្រច ជាមួយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ 
១០% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្រចរ។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូដល់បុគ្គលិក ដើម្រចបីឲ្រចយបុគ្គលិកខ្ចីប្រច្រចក់យកទៅ 
ទិញម៉ូតូថ្មីសម្រច្រចប់ជាមធ្រចយាបាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបម្រចើការងារជូន
សា្ថ្រចប័ន។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់១.៥០០ដុលា្ល្រចរអាមរិកដ្រចលមាន
រយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់៤៨ខ្រច ជាមួយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ១០%និងមាន
របៀបសងរំលសថ្រចរ។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ

ឥណទានបុគ្គលិក

ឥណទានទិញម៉ូតូបុគ្គលិក

ប្រច្រចសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្រចបហារវិក្កយបត្រចសម្រច្រចប់ឥណទានរយៈ
ព្រចលខ្លី។  ឥណទានន្រចះត្រចូវបានប្រចើប្រច្រចស់សម្រច្រចប់បង្កើនដើមទុននិងលំហូរ
សាច់ប្រច្រចក់របស់អតិថិជន។ ឥណទានន្រចះអនុញ្ញ្រចតឲ្រចយអតិថិជន ធ្វើការដក
ប្រច្រចក់តាមចំនួន ៅក្នុងវិក្កយបត្រចមុនព្រចលអតិថិជនទូទាត់សងប្រច្រចក់ឲ្រចយ។  
សមតុល្រចយអតិបរមាមានចំនួនរហូតដល់ ៧០% ន្រចចំនួនប្រច្រចក់ក្នុងវិក្កយបត្រច 
ប៉ុន្ត្រចយ៉្រចងច្រចើនបំផុត ៥០,០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។   រយៈព្រចលខ្ចីមានរហូតដល់ 
៩០ ថ្ង្រច និងអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំចនោ្លះពី ២៤% ទៅ ៣០%។ 

អបេបហារវិក្កយបតេ

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនសម្រច្រចប់យកទៅទិញម៉ូតូ។ អតិថិជន
អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ ២.៥០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដោយមាន
រយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់ ៣៦ ខ្រច ជាមួយរបៀបសងច្រចើនយ៉្រចង ហើយអត្រច្រចការ
ប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំចនោ្ល្រចះពី ២១,៦% ទៅ ៣០%។

ឥណទានទិញម៉ូតូ

ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថា្ន្រចក់ជាតិ  និងដោយមានភាព
ាំបាច់ក្នុងការចូលរួមចំណ្រចកកាត់បន្ថយភាពក្រចីក្រច  និងការពារបរិសា្ថ្រចន
ប្រច្រចសាក់ បានផ្តល់ឥណទានសម្រច្រចប់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័នជូនដល់ប្រចជា-
ជន រ ស់ៅតាមតំបន់ជនបទ ដ្រចលអាចប្រចមូលកាកសំណល់លាមកសត្វ  
ស  ម្រច្រចប់ប្រចើប្រច្រចស់់ ផលិតជីវឧស្ម័ន។  ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ ១.០០០
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលមានរយៈព្រចលខ្ចីរហូតដល់ ២៤ ខ្រចជាមួយអត្រច្រចការ
ប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ ១៤,៤% និងមានរបៀបសងច្រចើនប្រចភ្រចទ។

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន



32 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

ប្រច្រចសាក់ ខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងក្នុងការក្រចណ្ឌប្រចមូលប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំដើម្រចបីពង្រចីក
តំបន់ប្រចតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រច្រចសាក់
ទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើពីប្រចជាពលរដ្ឋគ្រចប់ប្រចភ្រចទជាពិស្រចសប្រចជាជនក្រចកី្រច។ ស-
មតុល្រចយអប្រចបបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹកប្រច្រចក់អប្រចបបរមាដ្រចលត្រចូវរក្រចសា
ទុកក្នុងគណនីគឺត្រចឹមត្រច១ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកប៉ុណ្ណ្រចះ។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ
សម្រច្រចប់គណនីសន្រចសំគឺ២,៥%ជា ប្រច្រចក់រៀល និង២%ជាប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
ឬ ប្រច្រចក់បាត។ ការដក ការផ្ទ្រចរ និងការទូទាត់សាច់ប្រច្រចក់មានភាពងាយស្រចលួ
និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រចតិបត្តកិារសាច់ប្រច្រចក់បាន
ៅគ្រចប់ការិយល័យប្រច្រចសាក់ៅរៀងរាល់មោ៉្រចងធ្វើការ ឬ តាមរយៈមា៉្រចសុីន 
ATM ប្រច្រចសាក់ទាំង៧ថ្ង្រចក្នុងមួយសបា្ត្រចហ៍ និង២៤មោ៉្រចងក្នុងមួយថ្ង្រច។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់នូវអត្រច្រចការប្រច្រចក់ទាក់ទាញសម្រច្រចប់គណនីបញ្ញើមានកាល
កំណត់។ ជម្រចើសន្រចការដក់ប្រច្រចក់បញ្ញើន្រចះគឺជាការវិនិោបគដ៏ល្អជប្រចសើរ
បំផុតសម្រច្រចប់អតិថិជនដោយទទួលបាននូវចំណូលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ថ្រចរសម្រច្រចប់អំឡុងព្រចលន្រចការដក់ប្រច្រចក់បញ្ញើ។ អត្រច្រចការ
ប្រច្រចក់ត្រចូវបានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ង្រច និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រចាំខ្រច ឬ ៅ
កាលវសាន។ សមតុល្រចយអប្រចបបរមាប្រច្រចក់បញ្ញើសម្រច្រចប់បើកគណនីបញ្ញើមាន
កាលកំណត់គឺ៥០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រចវត្តិ ឬ ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុន។

អតិថិជនដ្រចលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្រចសំជាមួយប្រច្រចសាក់អាចផ្ទ្រចរប្រច្រចក់
ទៅអ្នកទទួលដ្រចលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្រចសំជាមួយប្រច្រចសាក់។ ការផ្ទ្រចរ
ប្រច្រចក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រចព្រចឹត្តទៅបានផងដ្រចរជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនង
ៅកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ៅគ្រចប់ការិយល័យប្រច្រចសាក់ ឬ 
តាមរយៈមា៉្រចសុីន ATM របស់ប្រច្រចសាក់ៅទូទាំងប្រចទ្រចស និងអាចធ្វើតាម
រយៈប្រចព័ន្ធធនាគារចល័តប្រច្រចសាក់គ្រចប់ព្រចលវ្រចលាគ្រចប់ទីកន្ល្រចង។ ជាមួយ
នឹងការកើនឡើងន្រចចំនួនបណា្ត្រចញការិយល័យៅកម្ពុជា ការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ក្នុង
ស្រចុកបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលប្រចោបជន៍ដ្រចលមានលក្ខណៈប្រចកួត
ប្រចជ្រចង ងាយស្រចួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

គណនីសន្រចសំតាមផ្រចនការ គឺជាប្រចភ្រចទគណនីសន្រចសំដ្រចលបង្កើតឡើងសម្រច្រចប់
អតិថិជនជាប្រចភ្រចទឯកត្តជនទាំ្រចងឡាយណាដ្រចលមានចំណូលទៀងទាត់ 
និងមានផ្រចនការច្រច្ស់លាស់ក្នុងការសន្រចសំប្រច្រចក់ជាទៀងទាត់ប្រចាំខ្រចនូវ
ចំនួនទឹកប្រច្រចក់ជាក់លាក់ៅក្នុងរយៈព្រចលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រចូវ
ការជាក់ស្ត្រចង។ អតិថិជនមិនត្រចឹមត្រចទទួលបាននូវការប្រច្រចក់គោលប្រចាំឆ្ន្រចំ
នោះទ្រច ថ្រចមទាំងទទួលបាននូវការប្រច្រចក់បន្ថ្រចមប្រចាំឆ្ន្រចំខ្ពស់ពីមួយឆ្ន្រចំទៅ
មួយឆ្ន្រចំ ក្នុងករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ន្រចគណនី
សន្រចសំតាមផ្រចនការ។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់គោលប្រចាំឆ្ន្រចំគឺ២,៥%សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់
រៀល និង២%សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក និងប្រច្រចក់បាត ហើយការប្រច្រចក់
បន្ថ្រចមប្រចាំឆ្ន្រចំគឺ៤,៥%សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំទី១ និង៥,៥%សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំទី២ ដោយ
ផ្តល់ជូនគ្រចប់ប្រចភ្រចទរូបិយប័ណ្ណ។ សមតុល្រចយអប្រចបបរមាសម្រច្រចប់ដក់ប្រច្រចក់
សន្រចសំប្រចាំខ្រចគឺាប់ពី៤០.០០០រៀល ឬ ១០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ឬ ៤០០បាត
ឡើងទៅត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ។

គណនីចម្រចើនគា្ម្រចនកាលកំណត់ត្រចូវបានផ្តល់ជូនដើម្រចបីឆ្លើយតបតាមតម្រចូវ
ការរបស់អតិថិជនដ្រចលវិនិោបគ ដើម្រចបីទទួលបានអត្រច្រចការប្រច្រចក់ខ្ពស់
សម្រច្រចប ់សមតុល្រចយប្រច្រចក់សន្រចសំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្រចយអប្រចបបរមាក្នុងការបើក
គណនីនិងទឹកប្រច្រចក់អប្រចបបរមាដ្រចលត្រចូវរក្រចសាទុកក្នុងគណនីគឺត្រចឹមត្រច ១០០ 
ដុលា្ល្រចរ អាម្រចរិកប៉ុណ្ណ្រចះ។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំគឺ៤%សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់រៀល 
ឬ  ប្រច្រចក់បាត ហើយ៣% សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ការដក ការផ្ទ្រចរ 
និង ការទូទាត់សាច់ប្រច្រចក់មានភាពងាយស្រចួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយ 
មា្ច្រចស់គណនីអាចធ្វើប្រចតិបត្តកិារសាច់ប្រច្រចក់បានៅគ្រចប់ការិយល័យប្រច្រចសាក់  
ៅរៀងរាល់មោ៉្រចងធ្វើការធ្វើការ ឬ តាមរយៈមា៉្រចសុីន ATM ប្រច្រចសាក់ទាំង៧
ថ្ង្រចក្នុងមួយសបា្ត្រចហ៍ និង២៤មោ៉្រចងក្នុងមួយថ្ង្រច។

បេេក់បញ្ញើ-សនេសំ

សេវាធនាគារផេសេងៗ

គណនីសនេសំ

គណនីបញ្ញើមានកលកំណត់

សេវាផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក

ស្រចវាកម្មប្តរូប្រច្រចក់របស់ប្រច្រចសាក់បានបង្កើតឡើងដើម្រចបីជួយសម្រចលួដល់អតិ-
ថិជនក្នងុការប្តរូរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លនួជាមួយអត្រច្រចប្តរូប្រច្រចក់ដ្រចលមានលក្ខណៈ
ប្រចកួតប្រចជ្រចងៅលើទីផ្រចសារ។ ស្រចវាកម្មប្តូរប្រច្រចក់ត្រចូវបានផ្តល់ជូនដល់សាា
រណជនទូទៅាប់តាំងពីប្រច្រចសាក់ទទួលបានអាជា្ញ្រចប័ណ្ណប្តូរប្រច្រចក់ន្រចះពីធនា
គារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ៅឆ្ន្រចំ២០១២មកម្ល្រចះ។ ស្រចវាកម្មប្តូរប្រច្រចក់ធ្វើឡើងជា

សេវាប្តូរបេេក់

គណនីសនេសំតាមផេនករ

គណនីចមេើនគា្មេនកលកំណត់

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រចវូបានផ្តល់ជូនអតិថិជនក្រចមុហុ៊នស្រចបច្្រច ប់
(នីតិបុគ្គល) សម្រច្រចប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ការចូលនិវត្តន៍របស់និ-
ោបជិត។ គណនីន្រចះអាចបើកបានជាប្រច្រចក់រៀល ឬ ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
ជាមួយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ៧%សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក និង៨,៥%
សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់រៀល។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រចូវផ្ទ្រចរច្រចញពីគណនី
សន្រចសំរបស់និោបជកទៅគណនីសន្រចសំរបស់និោបជិតដោយផ្អជ្រចកតាមលក្ខ-
ខណ្ឌព្រចមព្រចៀងរវាងនិោបជកនិងនិោបជិត។

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍
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ស្រចវាបើកប្រច្រចក់បៀវត្រចស ត្រចូវបានផ្តល់ជូនសម្រច្រចប់ជួយដល់អតិថិជនដ្រចលជា
ក្រចុមហ៊ុនស្រចបច្រច្ប់ក្នុងការរៀបចំប្រច្រចក់បៀវត្រចសឲ្រចយទៅនិោបជិតរបស់ខ្លួន។ 
និោបជកអាចធ្វើការទូទាត់ ឬ បើកប្រច្រចក់បៀវត្រចសឲ្រចយទៅនិោបជិតមា្ន្រចក់ៗ
ដោយផា្ទ្រចល់ទៅកាន់គណនីរបស់និោបជិតពួកគ្រច ប្រចកបដោយសុវត្ថិភាព
ខ្ពស់ រក្រចសាការសមា្ង្រចត់ ប្រចសិទ្ធភាព និងផលិតភាពទាំងភាគីនិោបជកនិង
ទាំងភាគីនិោបជិត។

មូលប្រចបទានប័ត្រចធនាគារជាប្រចភ្រចទន្រចឧបករណ៍ទូទាត់ដ្រចលបានបង្កើតឡើង
សម្រច្រចប់ធើ្វការទូទាត់សាច់ប្រច្រចក់ដោយមិនាំបាច់កាន់សាច់ប្រច្រចក់សុទ្ធចំនួន
ច្រចើនៅក្នងុដ្រច។ អតិថិជនដ្រចលមានគណនីជាមួយប្រច្រចសាក់អាចធ្វើការស្នើ
សំុទិញមូលប្រចបទានប័ត្រចធនាគារបានៅគ្រចប់សាខាប្រច្រចសាក់ដោយចំណាយ
ត្រចឹមត្រច១០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកសម្រច្រចប់មូលប្រចបទានប័ត្រចមួយសន្លឹក។

ប្រច្រចសាក់បានផ្តល់ជូននូវស្រចវា Cash-by-Code ដល់អតិថិជនដ្រចលមាន
បំណងចង់ផ្ញើប្រច្រចក់ទៅដ្រចគូរបស់ពួកគ្រច ឬ សាច់ញតិដ្រចលមិនមានគណនី
ជាមួយប្រច្រចសាក់។ ស្រចវា Cash-by-Code អាចប្រចតិបត្តិតាមរយៈមា៉្រចសុីន 
ATM ឬ ស្រចវាធនាគារចល័តបានគ្រចប់ព្រចលវ្រចលានិងគ្រចប់ទីកន្ល្រចង។ អ្នក
ទទួលផលអាចធ្វើការដកប្រច្រចក់ដ្រចលបានផ្ញើមកបានយ៉្រចងឆប់រហ័សនិង
មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនមិនគិតថ្ល្រច។

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះអតិថិជនរបស់ប្រច្រចសាក់អាចផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ពីប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុីមក
កាន់សាច់ញតិរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រចទ្រចសកម្ពុជាតាមរយៈការិយល័យសាខា
ប្រច្រចសាក់ដោយប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាកម្ម Maybank Money Express។ ដោយ
សហការជាមួយធនាគារ Maybank ៅចុងឆ្ន្រចំ២០១២ ប្រច្រចសាក់បានដក់
ឲ្រចយដំណើរការស្រចវាកម្មខាងលើដើម្រចបីបំព្រចញស្រចចក្តីត្រចូវការរបស់អតិថិជនជា
ពិស្រចសសម្រច្រចប់ប្រចជាជនកម្ពុជា ដ្រចលបម្រចើការងារៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី             
ហើយមានបំណងផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ជូនក្រចុមគ្រចួសាររបស់ខ្លួនៅប្រចទ្រចសកម្ពុជា។ 
ក្នុងរយៈព្រចលត្រច ប៉ុនា្ម្រចននាទីប៉ុណ្ណ្រចះ អ្នកទទួល ប្រច្រចក់ ៅកម្ពុជា អាចដក
ប្រច្រចក់ដ្រចលក្រចុមគ្រចួសាររបស់ខ្លួនបាន ផ្ញើមកតាមរយៈការិយល័យប្រច្រចសាក់ 
អនឡាញជាង១៧៧សាខាទូទាំងប្រចទ្រចស។

ប្រច្រចសាក់ ផ្តល់ជូនស្រចវាកម្មបញ្ជ្រចក់សមតុល្រចយនិងប្រចតិបត្តិការគណនីដល់
អតិថិជនរបសខ់្លនួដ្រចលមានគណនីជាមួយប្រច្រចសាក់។       អតិថិជនអាចស្នើសុ ំ
ឬ ប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាកម្មន្រចះបានៅគ្រចប់ការិយល័យសាខាអនឡាញទាំង
អស់របស់ប្រច្រចសាក់ដើម្រចបីបញ្ជ្រចក់សមតុល្រចយគណនីប្រចតិបត្តិការ និងសាវតារ
គណនីរបស់ខ្លួន។ ការច្រចញលិខិតបញ្ជ្រចក់សមតុល្រចយគណនីន្រចះអតិថិជន
នឹងផ្តល់ជំនឿចិត្តបន្ថ្រចមទៀតពីដ្រចគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធ។                                                               

ជាមួយស្រចវាធនាគារចលត័តាមរយៈទូរសព័្ទដ្រចរបសប់្រច្រចសាក់អតិថិជនអាច
ធ្វើប្រចតិបត្តិការស្រចវាធនាគារដូចជា ពិនិត្រចយសមតុល្រចយគណនី ពិនិត្រចយរបាយ
ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រច បញ្ចូលទឹកប្រច្រចក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រច ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់
ពីគណនីទៅគា្ម្រចនគណនី (ជាសាច់ប្រច្រចក់) ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ពីគណនីទៅគណនីៅ
និងមុខងារជាច្រចើនទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយស្រចវាធនាគារចល័ត
ប្រច្រចសាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដ្រចបានគ្រចប់ ព្រចល  វ្រចលា  គ្រចប់ ទី កន្ល្រចង និងមាន 
សុវត្ថិភាព ខ្ពស់បំផុត។

ប្រច្រចសាក់ផ្ដល់ជូននូវស្រចវាធនាគារចល័តតាមរយៈអីុនធឺណ្រចតជូនអតិថិជន
ដើម្រចបីបង្កភាពងាយស្រចួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាច
ធ្វើប្រចតិបត្តិការស្រចវាធនាគារដូចជា ពិនិត្រចយសមតុល្រចយគណនី ពិនិត្រចយរបាយ
ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រច បញ្ចូលទឹកប្រច្រចក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រច ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់
ពីគណនីទៅគា្ម្រចនគណនី (ជាសាច់ប្រច្រចក់) ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ពីគណនីទៅគណនី
ៅក្នុងប្រច្រចសាក់និងមុខងារជាច្រចើនទៀតតាមរយៈកំព្រចយូទ័រ (កំព្រចយូទ័រលើតុ 
កំព្រចយូទ័រយួរដ្រច។ល។) បានគ្រចប់ព្រចលវ្រចលា និងគ្រចប់ទីកន្ល្រចង។

ប្រច្រចសាក់បានដក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវា ATM ៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១២។ ស្រចវាកម្ម
ន្រចះបានផ្តល់ភាពងាយស្រចួលដល់អតថិជនយ៉្រចងច្រចើនដោយអតិថិជនអាច
ធ្វើប្រចតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងផា្ទ្រចល់។ មា៉្រចសុីន ATM របស់ប្រច្រចសាក់បម្រចើ
ស្រចវាកម្ម២៤ម៉ោ្រចង រយៈព្រចល៧ថ្ង្រច និងគ្រចប់២៥ខ្រចត្តក្រចងុទូទំាងព្រចះរាជាណា
ចក្រចកម្ពជុា។ ត្រចមឹដំណាច់ឆ្ន្រច២ំ០១៥ ប្រច្រចសាក់មានម៉ា្រចសីុន ATM ចំនួន១០១
គ្រចឿងៅទូទាំងប្រចទ្រចស។ អតិថិជនអាចដកប្រច្រចក់ ពិនិត្រចយសមតុល្រចយសាច់
ប្រច្រចក់ ប្តូរល្រចខសមា្ងត់ ទូទាត់វិក្កយបត្រច ទិញកាតទូរស័ព្ទ និងផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ទៅ
អ្នកមាន ឬ គា្ម្រចនគណនី។ ជាមួយស្រចវា ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ 
ATM ដោយមិនគិតកម្រច្រចនិងគា្ម្រចនកម្រច្រចថ្រចរក្រចសាប្រចាំឆ្ន្រចំ។ ការដកសាច់ប្រច្រចក់ 
និងការផ្ទ្រចរអាចធ្វើបានរហូតដល់ទឹកប្រច្រចក់ចំនួន១.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
សម្រច្រចប់ប័ណ្ណវីអាយភី (VIP Card) ២.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក សម្រច្រចប់ប័ណ្ណ
វីអាយភីភ្លឹស (VIP Plus Card) និង២.៥០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកសម្រច្រចប់ប័ណ្ណ
វីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP Plus Chip Card)។

សេវាបើកបេេក់បៀវតេស

សេវាមូលបេបទានប័តេធនាគារ

សេវាផ្ញើបេេក់តាមរយៈ Cash-by-Code

សេវាផ្ទេរបេេក់តាមរយៈ Maybank Money Express

សេវាបញ្ជេក់សមតុលេយគណនី

សេវាធនាគារចល័ត

សេវាអេធីអឹម

មួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ៣ប្រចភ្រចទគឺប្រច្រចក់រៀល ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក និងប្រច្រចក់
បាត។
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លទ្ធផលសង្ខ្រធបផ្ន្រធកប្រធតិបត្តិការ

តំបន់បេតិបត្តិករនិងបណ្តេញសាខា

សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនសេវាឥណទាន

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ចំនួនខ្រចត្ត ២៤ ២៤ ២៤ ២៥ ២៥

ចំនួនស្រចុក ១៨២ ១៨៦ ១៨៩ ១៩៣ ១៩៥

ចំនួនឃុំ ១.៤៥៣ ១.៤៩៩ ១.៥៤៨ ១.៥៧៧ ១.៦០២

ចំនួនភូមិ ១០.២៦៥ ១០.៨៧៤ ១២.១០៧ ១២.៨៣៩ ១៣.៤៥៣

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥
ករបេេបេួល
(ទឹកប្រច្រចក់)

ករបេេបេួល
(%)

ឥណទានសរុប ១៥១.២៣៩.៦៨១ ២១៤.៨៥៧.៥៩៤ ៣៧៩.០៧៣.៤២៩ ៥៨០.៥៤៣.៧៦៦ ៨៥៦.៥៩២.៤៣៣ ២៧៦.០៤៨.៦៦៧ ៤៧,៥៥%

ឥណទានជាក្រចុម ២.៣៥៧.៩៨១ ១.៩៣២.៨៩៣ ៤.២២៦.៨៣៦ ៤.៧៩៩.៤៩០ ៣.៨២២.១៦២ -៩៧៧.៣២៨ -២០,៣៦%

ឥណទានជាឯកត្តជន ១៤៨.៨៨១.៧០០ ២១២.៩២៤.៧០១ ៣៧៤.៨៤៦.៥៩៤ ៥៧៥.៧៤៤.២៧៦ ៨៥២.៧៧០.២៧១ ២៧៧.០២៥.៩៩៥ ៤៨,១២%

ឥណទានជាប្រច្រចក់រៀល ៣៨.១៤២.៧៤៨ ៤២.៨៧៦.៩៩៧ ៤១.៩៤៩.៨៩៩ ៤៦.៦៥១.៥៤៧ ៥៣.៤០៩.៦១៦ ៦.៧៥៨.០៦៩ ១៤,៤៩%

ឥណទានជាប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ១០៩.៧៨៨.៨៦៤ ១៦៥.៧០៧.៦៥១ ៣២៥.៣២៣.៦៧៥ ៥១១.៣៤៦.៩២៥ ៧៧២.៥៥០.៨៤៥ ២៦១.២០៣.៩២០ ៥១,០៨%

ឥណទានជាប្រច្រចក់បាត ៣.៣០៨.០៦៨ ៦.២៧២.៩៤៦ ១១.៧៩៩.៨៥៦ ២២.៥៤៥.២៩៤ ៣០.៦៣១.៩៧២ ៨.០៨៦.៦៧៨ ៣៥,៨៧%

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥
ករបេេបេួល
(ទឹកប្រច្រចក់)

ករបេេបេួល
(%)

ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានសរុប ១២៥.១២៧ ១៣៤.១៤៦ ១៩៦.៩០៦ ២៥១.១១២ ៣២០.៨៩៣ ៦៩.៧៨១ ២៧,៧៩%

ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាក្រចុម ១៣.២៥២ ៩.៥០៩ ១៣.៨៧៦ ១៥.០៨៦ ១២.០៧២ -៣.០១៤ -១៩,៩៨%

ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាឯកត្តជន ១១១.៨៧៥ ១២៤.៦៣៧ ១៨៣.០៣០ ២៣៦.០២៦ ៣០៨.៨២១ ៧២.៧៩៥ ៣០,៨៤%

ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាស្ត្រចី ៨៩.៣៧៩ ១០៤.៤៧៦ ១៦៨.១១៨ ២១៧.០៥៩ ២៦៣.៧៦៩ ៤៦.៧១០ ២១,៥២%

ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាបុរស ៣៥.៧៤៨ ២៩.៦៧០ ២៨.៧៨៨ ៣៤.០៥៣ ៥៧.១២៤ ២៣.០៧១ ៦៧,៧៥%

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រច្រចសាក់បានពង្រចីកប្រចតិបត្ដិការរបស់ខ្លួនបន្ថ្រចមទៀតចំនួន២ស្រចុក ដ្រចលមាន២៥ឃុំនិង៦១៤ ភូមិ។ ជាលទ្ធផលៅដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៥ 
ប្រច្រចសាក់ធ្វើប្រចតិបត្ដិការៅ២៥ខ្រចត្ដក្រចុង ១៩៥ស្រចុក ១.៦០២ឃុំ និង ១៣.៤៥៣ភូមិ។

ឥណទានត្រចូវបានផ្ដល់ជាប្រច្រចក់រៀល  ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក  និងប្រច្រចក់បាត ដ្រចលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រចុមនិងជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន
ចំនួនប្រចមាណជា៩៩,៥៥%ន្រចសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រចុមថយចុះចំនួន២០,៣៦%ៅឆ្នំា២០១៥ ខណៈដ្រចលឥណទានជា
ឯកត្ដជនកើនឡើងរហូតដល់៤៨,១២%ស្មើនឹង២៧៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ឥណទានជាប្រច្រចក់រៀលកើនឡើង១៤,៤៩% ឥណទានជាប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រច
រិកកើនឡើង៥១,០៨% និងឥណទានជាប្រច្រចក់បាតកើនឡើង៣៥,៨៧%។
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ករផ្តល់ឥណទាន

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥
ករបេេបេួល
(ទឹកប្រច្រចក់)

ករបេេបេួល
(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
   (៣០ថ្ង្រច)

២១១.៣៨០ ៤២៦.៨០៦ ៦៧១.១១១ ១.១៩៤.៦០៤ ២.៥២៧.០៧៥ ១.៣៣២.៤៧១ ១១១,៥៤%

ប្រច្រចក់ដើមហួសកាលកំណត់សង ១៨០.៩៨៥ ២៦៤.៨៤៦ ៣៩២.៣៦០ ៧៤៤.៧៣៨ ៩៧១.០០២ ២២៦.២៦៤ ៣០,៣៨%

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
   (៣០ថ្ង្រច)

០,១៤% ០,២០% ០,១៨% ០,២១% ០,៣០% ០,០៩% ៤០,៤៨%

អនុបាតសងត្រចឡប់វិញ ៩៩,៦៧% ៩៩,៦៧% ៩៩,៦៨% ៩៩,៥៨% ៩៩,៦៤% ០,០៦% ០,០៦%

ៅដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៥ អតិថិជនស្រចវាឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន៣២០.៨៩៣នាក់ កើនឡើង២៧,៧៩%ធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន។ ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណ-
ទានជាក្រចមុថយចុះ១៩,៩៨% ហើយអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង៣០,៨៤%។ ចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានជាស្ត្រចកីើនឡើង២១,៥២%
និងចំនួនអតិថិជនស្រចវាឥណទានបុរសកើនឡើង៦៧,៧៥%។

ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥ ប្រច្រចសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន៨៣៤.០៣១.៣៤២ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកកើនឡើង៣២,៨១%ធៀបនឹងឆ្ន្រចមុំន។ ចំនួនឥណទានមានចំនួន
២៥៨.៨១៤កើនឡើង១៨,១៦%។ ទំហំឥណទានជាមធ្រចយមមានចំនួន៣.២៣៣ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។

គិតត្រចឹមដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៥ អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន០,៣០% ហើយអត្រច្រចសងឥណទានវិញមានចំនួន៩៩,៦៤%។ គុណភាព
ខ្ពស់ន្រចសម្ពៀតឥណទានគឺដោយសារការតាមដនយ៉្រចងល្អជរបស់បុគ្គលិកគ្រចប់លំដប់ថា្ន្រចក់ ការទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលត្រចឹមត្រចូវ ជាពិស្រចសបុគ្គលិក
ឥណទាន មានប្រចព័ន្ធ FLEXCUBE  អាចផ្ដល់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបានត្រចឹមត្រចូវនិងរហ័ស សម្រច្រចប់បុគ្គលិកធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឥណទាន តាមដនឥណទាន 
និងវិភាគឥណទាន។

ករផ្តល់ឥណទាន

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដ្រចលបានផ្តល់ (ជាដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១០០.០០០.០០០
៥០.0០០

១០០.0០០

១៥០.0០០

២០០.0០០

២៥០.0០០

៣០០.0០០

០

៩០០.០០០.០០០

៨០០.០០០.០០០

៧០០.០០០.០០០

១២៦.៩៩៦

៦០០.០០០.០០០

៥០០.០០០.០០០

៤០០.០០០.០០០

៣០០.០០០.០០០

២០០.០០០.០០០

០

ចំនួនឥណទានសរុបដ្រចលបានផ្តល់ (ជាដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

២១៩.០៤០

២៥៨.៨១៤

៦២៧.៩៩៣.៩៦៤

១៩៩.០៩៧.៨៥០
២៥៧.៩៥៤.៧៦១

៤៤១.៦១៧.០៤៥

៨៣៤.០៣១.៣៤២

១៨៤.៨៨៣

១២៣.៩៧០
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បេេក់បញ្ញើ-សនេសំ

សេវាផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក

ផលិតផលប្រច្រចក់បញ្ញើត្រចូវបានដក់ដំណើរការឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ៅតាមការិយល័យចំនួន២៤ ៅថ្ង្រចទី១៤ ខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០១១ បនា្ទ្រចប់មកត្រចូវ បានពង្រចីកដល់
១៧៧ការិយល័យៅខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥។ គិតត្រចឹមដំណាច់ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥ ចំនួនអតិថិជនប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំមានចំនួន៤៤៩.៦៦៩នាក់ កើនឡើង២៥%
ធៀបនឹងឆ្ន្រចំ២០១៤កន្លងមក។ សមតុល្រចយប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំសរុបមានចំនួន៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក កើនឡើង៥៣%ធៀបនឹងឆ្ន្រចំ២០១៤។

ស្រចវាផ្ទ្រចរប្រច្រចកស់្រចកុមានកណំើនយ៉្រចង ខា្ល្រចងំ ទាងំចនំនួប្រចតបិត្តិការ នងិចនំនួទកឹប្រច្រចកក់្នងុរយៈព្រចលប៉នុា្ម្រចនឆ្ន្រចកំន្លងមកន្រចះ។ ជាកស់្ត្រចងចនំនួប្រចតបិត្តិការដ្រចល
សាារណជនបានប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាជាមួយនឹងប្រច្រចសាក់មានចំនួនជាង១១១ពាន់ប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានទឹកប្រច្រចក់ប្រចមាណជាជាង១៦លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
ៅឆ្ន្រចំ២០១១ បានកើនឡើងដល់ជាង៥៤៧ពាន់ប្រចតិបត្តិការជាមួយនឹងទឹកប្រច្រចក់ជាង៣៥១លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកៅឆ្ន្រចំ២០១៥។ ន្រចះសឲ្រចយឃើញថា 
ប្រច្រចសាក់បានទទួលទំនុកចិត្តយ៉្រចងខា្ល្រចំងពីអតិថិជននិងសាារណជន។

សមតុល្រចយប្រច្រចក់បញ្ញើ-សន្រចសំ (ជាដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១០០.០០០.០០០ ១០0.០០០

២០0.០០០

៣០0.០០០

៤០0.០០០

៥០0.០០០

0

២០០.០០០.០០០

៣០០.០០០.០០០

៤០០.០០០.០០០

៥០០.០០០.០០០

១៣៨.៦១៩.៤០៤

៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥

ចំនួនអតិថិជនប្រច្រចក់បញ្ញើ-សន្រចសំ

បេេក់បញ្ញើ-សនេសំ

សេវាផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក

៥៧.២១១.៧៥៣

៣០៥.១៦៣.៨០៧

ចំនួនប្រចតិបត្តិការ

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

២០០.០០០

១០០.០០០

0

៥០.0០០.០០០

១០0.០០០.០០០

១៥0.០០០.០០០

២០0.០០០.០០០

២៥0.០០០.០០០

៣៥0.០០០.០០០

៣០០.០០០.០០០

៤០0.០០០.០០០

0

៣០០.០០០

៤០០.០០០

៥០០.០០០

៦០០.០០០

១១១.៤៦២

១៦.៧៦៧.៦១៨

៣៤៨.៤៧៣

ចំនួនទឹកប្រច្រចក់

២៧៦.៥៥៨

៥៤៦.០៤១ ៥៤៧.៧០៧

២៨៧.០៣៦.០៣៣

៣៥១.៣២៦.០៦៤

៣៧.៧០១.៨៦៨

១៣០.៥៦០.១២៨

៥.៩៧១.២៩៦
៨.២៦០

១៣១.៩២០

៣០២.៩១៧

៤៤៩.៦៦៩

៣៦០.៣៤៩

០
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សេវាផ្ទេរបេេក់តាមរយៈ Maybank Money Express

សេវាអេធីអឹម

ស្រចវាផ្ទ្រចរប្រច្រចក់់តាមរយៈ Maybank Money Express បានទទួលការគាំទ្រចពីអតិថិជនមួយចំនួនធំតាំងពីាប់ផ្តើមផ្តល់ស្រចវាកម្មន្រចះៅឆ្ន្រចំ២០១២
មក។ ប្រចតិបត្តិការស្រចវាផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ន្រចះបានកើនតិចតួចពី១.១០៧ប្រចតិបត្តិការៅឆ្ន្រចំ២០១៤ រហូតដល់១.១១៥ៅឆ្ន្រចំ២០១៥ ត្រចចំនួនទឹកប្រច្រចក់ន្រចទំហំ
ប្រចតិបត្តិការន្រចះបានថយចុះបន្តិចបន្តួចពី៨៨២.៩៩៦ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកៅឆ្ន្រចំ២០១៤ មក៨៥០.៣០១ៅឆ្ន្រចំ២០១៥។ 

ដោយមានការគាំទ្រចពីអតិថិជន និងការវិវត្តក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាកម្មៅកម្ពុជា ចំនួនកាតអ្រចធីអឹម ATM ដ្រចលប្រច្រចសាក់បានផ្តល់ជូនអតិថិជនសម្រច្រចប់
ប្រចតិបត្តិការបានកើនពីមួយឆ្ន្រចំទៅមួយឆ្ន្រចំ។ បនា្ទ្រចប់ពីបានដក់ជូនសាារណជនឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ ATM ប្រច្រចសាក់បានផ្តល់ជូនអតិថិជនចំនួន៤.៣៦៤ប័ណ្ណៅ
ឆ្ន្រចំ២០១២ ចំនួន២១.១៤៨ប័ណ្ណៅឆ្ន្រចំ២០១៣ ចំនួន៤២.៥១៨ប័ណ្ណៅឆ្ន្រចំ២០១៤ និងចំនួន៥៩.៩៦៩ប័ណ្ណៅឆ្ន្រចំ២០១៥។  
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លទ្ធផលសង្ខ្រធបផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ

បរិយយ ២០១១
ដុលា្លេរាមេរិក

២០១២
ដុលា្លេរាមេរិក

២០១៣
ដុលា្លេរាមេរិក

២០១៤
ដុលា្លេរាមេរិក

២០១៥
ដុលា្លេរាមេរិក

តារាងតុលេយករ

ទេពេយសកម្ម

សាច់ប្រច្រចក់ និងធនាគារ ២.៤៤៣.៦៩៩ ៣១.៣២១.០៦០ ៦៥.៤០៨.១៦១ ១១១.៤៦៩.១១៩ ១៧៥.៨៨៣.២២៧

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ ១៤៨.៨៤២.៥៦៧ ២១១.៥០៨.០៥២ ៣៧៣.១៤១.៥៨៥ ៥៧១.១៨៧.៩៩៦ ៨៤៧.១៧៣.២៣៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៤.៧០០.៦៧១ ៨.៧៤៤.៥២៩ ១៣.៣៤៣.៥០៥ ១៨.៩១៧.៨៧៤ ២៣.៧៤៩.៩៨៣

ទេពេយសកម្មសរុប ១៥៥.៩៨៦.៩៣៧ ២៥១.៥៧៣.៦៤១ ៤៥១.៨៩៣.២៥១ ៧០១.៥៧៤.៩៨៩ ១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

បំណុល

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៥.៩៧១.២៩៦ ៥៧.២១១.៧៥៣ ១៣៨.៦១៩.៤០៤ ៣០៥.១៦៣.៨០៦ ៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥ 

អនុបំណុល ១១.៣០៤.១៧៩ ១១.៤២៨.៦៨០ ២៦.៤២៨.៦៨០ ៣២.២០៤.៣១៣ ៤៩.៣៣៥.១៥៨

បំណុល ១១៥.៣១៥.៩១៦ ១៤៨.០១០.២៧៩ ២៣៥.០៣៨.៨៩១ ២៨២.៣៤៥.៧៨៩ ៤០៨.២៨៧.៨១៥ 

បំណុលសរុប ១៣២.៥៩១.៣៩១ ២១៦.៦៥០.៧១២ ៤០០.០៨៦.៩៧៥ ៦១៩.៧១៣.៩០៨ ៩២៥.០៥៦.៤៣៨ 

មូលធន

ដើមទុនចុះបញ្ជី ៣.៨១៣.៥៦៨ ១៩.៦៨៥.០៦៧ ១៩.៦៨៥.០៦៧ ៤៧.០០០.០០០ ៧២.០០០.០០០ 

ទុនបម្រចុង ៣.១២៦.៥៩៤ ៣.៨០៩.៥២៩ ៤.៦៩៨.៣៩៩ ៥.៤៨២.៦០៧ ២.២៧២.៦៤៧ 

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុក ១៦.៤៥៥.៣៨៤ ១១.៤២៨.៣៣៣ ២៧.៤២២.៨១០ ២៩.៣៧៨.៤៧៤ ៤៧.៤៧៧.៣៦០ 

មូលធនសរុប ២៣.៣៩៥.៥៤៦ ៣៤.៩២២.៩២៩ ៥១.៨០៦.២៧៦ ៨១.៨៦១.០៨១ ១២១.៧៥០.០០៧ 

បំណុល និងមូលធនសរុប ១៥៥.៩៨៦.៩៣៧ ២៥១.៥៧៣.៦៤១ ៤៥១.៨៩៣.២៥១ ៧០១.៥៧៤.៩៨៩ ១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

ចំណូល និងចំណយ

ចំណូលការប្រច្រចក់និងកម្រច្រចស្រចវា ៣២.២៣៥.០០៥ ៤៣.៤០៨.៣២៨ ៦៩.១២៩.៥៤១ ១០៩.៥០៦.៥១០ ១៥៩.៨៧៦.៦០៣ 

ចំណាយការប្រច្រចក់និងកម្រច្រចស្រចវា -៧.៩៦០.៧៣៤ -១១.៦៧៨.០៩២ -២១.៦៨៩.៣៣៦ -៣៥.៦៦៨.០៤០ -៥៤.៨១៦.៧៩៧

ចំណាយប្រចតិបត្តិការ -១២.៨២៥.៥៥០ -១៦.៥៦៨.៦៨៩ -២៣.១៣២.៦៩៥ -៣៣.០៤២.៥០៣ -៤៥.៦១២.៦៩៧

ចំណាយមិនម្រចនប្រចតិបត្តិការ -៥៥៧.១៥២ -៧០២.៨២៣ -៣.១៥៩.១៥៤ -៣.១៣១.៣២៥ -១.២៣៦.៣៥៤

ចំណាយពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ -២.២០១.៤០៩ -២.៩៣១.៣៤៣ -៤.២៦៥.០០៩ -៧.៦០៩.៨៣៧ -១១.៧៥៤.៦៦៦

បេេក់ចំណេញ ៨.៦៩០.១៦០ ១១.៥២៧.៣៨១  ១៦.៨៨៣.៣៤៧ ៣០.០៥៤.៨០៥  ៤៦.៤៥៦.០៨៩  

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណូលពីទ្រចព្រចយសកម្ម ៦,៥% ៥,៧% ៤,៨% ៥,២% ៥,៣%

ចំណូលពីមូលធន ៤៥,៧% ៣៩,៥% ៣៨,៩% ៤៥,០% ៤៥,៦%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន ២៥,0% ២៣,៥% ២៣,0% ២២,៦% ២២,0%



40 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

ផលិតភាព និងបេសិទ្ធភាព

គិតត្រចឹមដំណាច់ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥ សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយ៉្រចងខា្ល្រចំងពីចំនួន៥៨១លានដុលា្ល្រចរអាមរិកក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ ដល់ចំនួន៨៥៧លានដុលា្ល្រចរ
អាមរិកក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥។ សម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យក្នងុរយៈព្រចល ប្រច្រច ំឆ្ន្រចកំន្លងមកបានកើនឡើងពី០,១៤%ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១១ ដល់ ០,៣០%ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥។
លទ្ធផលន្រចះបងា្ហ្រចញពីសញ្ញ្រចណវិជ្ជមានល្អជប្រចសើរសម្រច្រចប់ប្រច្រចសាក់ដោយសារការកើនឡើងខា្ល្រចងំន្រចសម្ពៀតឥណទាន  បុ៉ន្ត្រចហានិភ័យន្រចឥណទានហាក់មាន
ការកើនឡើង ត្រចមានកម្រចតិទាបៅឡើយ។

ចំនួនអតិថិជនសកម្មបានកើនឡើងគួរឲ្រចយកត់សំគាល់ដល់ទៅ៣២០.៨៩៣នាក់ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ខណៈដ្រចលឆ្ន្រចំ២០១៤ មានអតិថិជនត្រច ២៥១.១១២នាក់
បុ៉ណ្ណ្រចះ។ សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានមា្ន្រចក់បានា្ល្រចក់ចុះពី៣១៤.៨២៩ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក មកត្រចមឹ៣០៧.៩០៥ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥។
ប៉ុន្ត្រចការា្ល្រចក់ចុះន្រចះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រច្រចសាក់ទ្រច ដោយសារត្រចការថយចុះន្រចះបណា្ត្រចលមកពីការកើនឡើងខា្ល្រចំងន្រចចំនួនបុគ្គលិកឥណ-
ទានពី១.៨៤៤នាក់ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ដល់២.៧៨២នាក់ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥។

សម្ពៀតឥណទានធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានមា្ន្រចក់

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

៥០.០០ ២០
៤០
៦០

៨០
១០០
១២០
១៤០
១៦០
១៨០
២០០

០

៣៥០.០០
១៧៨

១៤១

២១៥

៣០០.០០

២៥០.០០

២០០.០០

១៥០.០០

១០០.០០

0

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានមា្ន្រចក់

ផលិតភាពរបស់បុគ្គលិកឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានដុល

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១០០.០០០.០០០
០,0៥%

០,១០%

០,១៥%

០,២០%

០,២៥%

០,៣០%

០,៣៥%

0

៩០០.០០០.០០០

៨០០.០០០.០០០

៧០០.០០០.០០០

០,១៤%

០,២០%
០,១៨%

៦០០.០០០.០០០

៥០០.០០០.០០០

៤០០.០០០.០០០

៣០០.០០០.០០០

២០០.០០០.០០០

០,០០%

សម្ពៀតឥណទានហានិភ័យ

សម្ពៀតឥណទាននិងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន (ជាលានដុលា្លេរាមេរិក)

០,៣០%

២២៥.៤៥៤

៣២៥.១០៦

១៦៩

១៣៦
១១៥

១៥១.២៣៩.៦៨១
២១៤.៨៥៧.៥៩៤

៣៧៩.០៧៣.៤២៩

៥៨០.៥៤៣.៧៦៦

៨៥៦.៥៩២.៤៣២

២១៥.១៣៥

៣១៤.៨២៩
៣០៧.៩០៥

០,២១%
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លទ្ធភាពរកបេេក់ចំណេញ

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ផលិតភាព និងបេសិទ្ធភាព

អត្រច្រចប្តូរប្រច្រចក់ ៤.០៣៩ ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៥ ៤.០៧៥ ៤.០៥០

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) ១៥១.២៣៩.៦៨១ ២១៤.៨៥៧.៥៩៤ ៣៧៩.០៧៣.៤២៩ ៥៨០.៥៤៣.៧៦៦ ៨៥៦.៥៩២.៤៣២

សំវិានធនលើឥណទានអាក្រចក់                                                                                                                               
   (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

-២.៣៩៧.១១៤ -៣.៣៤៩.៥៤២ -៥.៩៣១.៨៤៤ -៩.៣៥៥.៧៧០ -៩.៤១៩.១៩៧

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) ១៤៨.៨៤២.៥៦៧ ២១១.៥០៨.០៥២ ៣៧៣.១៤១.៥៨៥ ៧៥១.១៨៧.៩៩៦ ៨៤៧.១៧៣.២៣៥

ចំនួនមន្រច្តីឥណទាន ៧០៣ ៩៥៣ ១.១៦៦ ១.៨៤៤ ២.៧៨២

សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រចីឥណទានមា្ន្រចក់                                                                                                                   
    (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក)

២១៥.១៣៥ ២២៥.៤៥៤ ៣២៥.១០៦ ៣១៤.៨២៩ ៣០៧.៩០៥

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម ១២៥.១២៧ ១៣៤.១៤៦ ១៩៦.៩០៦ ២៥១.១១២ ៣២០.៨៩៣

អតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្ត្រចីឥណទានមា្ន្រចក់ ១៧៨ ១៤១ ១៦៩ ១៣៦ ១១៥

ឥណទានមានហានិភ័យ ០,១៤% ០,២០% ០,១៨% ០,២១% ០,៣០% 

បរិយយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន ២៥,០% ២៣,៥% ២៣,០% ២២,៦% ២២,០% 

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ៥,៩% ៥,៧% ៦,២% ៦,២% ៦,៣% 

អនុបាតចំណាយប្រចតិបត្តិការ ៩,៦% ៨,១% ៦,៦% ៥,៧% ៥,៣% 

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល ៣,០% ២,៧% ២,៥% ១,៩% ១,៧% 

ចំណូលពីទ្រចព្រចយសកម្ម ៦,៥% ៥,៧% ៤,៨% ៥,២% ៥,៣% 

ចំណូលពីមូលធន ៤៥,៧% ៣៩,៥% ៣៨,៩% ៤៥,០% ៤៥,៦% 
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

អនុបាតចំណយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណយបេតិបត្តិករ

ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទានមាននិនា្ន្រចការថយចុះក្នុងរយៈព្រចលប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំកន្លងមកន្រចះ ដោយសារត្រចការប្រចកួតប្រចជ្រចងទីផ្រចសារនិងមានការចូលរួមវិនិោបគ
កាន់ត្រចច្រចើនក្នុងវិស័យមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពទ្រចឹងបើប្រចៀបធៀបនឹងឆ្ន្រចំកន្លងទៅន្រចះទោះបីប្រច្រចសាក់បានពង្រចីកតំបន់ប្រចតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉្រចងណាក៏ដោយ។
ន្រចះបងា្ហ្រចញថា ប្រច្រចសាក់អាចគ្រចប់គ្រចងចំណាយបានយ៉្រចងមានប្រចសិទ្ធភាព។

អនុបាតចំណាយប្រចតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈព្រចលប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំកន្លងមកន្រចះ ហើយក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ អនុបាតន្រចះៅត្រចបន្តថយចុះដ្រចរ ដ្រចលបងា្ហ្រចញថា
ប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបាននូវប្រចសិទ្ធភាពន្រចការប្រចើប្រច្រចស់ទ្រចព្រចយសកម្មគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់សម្រច្រចប់គាំទ្រចដល់កំណើនទ្រចព្រចយសកម្ម។

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

៥,០%

0,០%

៣០,០%

២៥,០% ២៥,០%
២៣,៥% ២៣,០% ២២,៦% ២២,០%

២០,០%

១៥,០%

១០,០%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១,០%

0,០%

៧,០%

៦,០%

៥,០%

៥,៩% ៥,៧%
៦,២% ៦,២% ៦,៣%

៤,០%

៣,០%

២,០%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

២,៥%

0,០%

១២,៥%

៩,៦%
៨,១%

៦,៦% ៥,៧% ៥,៣%

១០,០%

៧,៥%

៥,០%

អនុបាតចំណាយប្រចតិបត្តិការ
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អនុបាតចំណយរដ្ឋបាល

ចំណូលពីទេពេយសកម្ម

ចំណូលពីមូលធន

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១,០%

0,០%

៣,០% ២,៧% ២,៥%
១,៩%

១,៧%

៤,០%

៣,០%

២,០%

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១០,០%

0,០%

៦០,០%

៥០,០% ៤៥,៧%
៣៩,៥% ៣៨,៩%

៤៥,០% ៤៥,៦%

៤០,០%

៣០,០%

២០,០%

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១,០%

0,០%

៧,០%

៦,០%

៥,០%

៦,៥%
៥,៧%

៤,៨%
៥,២% ៥,៣%

៤,០%

៣,០%

២,០%

ចំណូលពីទ្រចព្រចយសកម្មបានកើនឡើងពី៥,២%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ ទៅ៥,៣%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥។ កំណើនន្រចះមានភាពយឺតយ៉្រចវដោយសារត្រចការកើនឡើងនូវទ្រចព្រចយ
សកម្មសរុបពី៧០១លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៤ ទៅ១.០៤៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៥ និងការរក្រចសារចនាសម្ពន័្ធទ្រចព្រចយសកម្មផ្តល់ចំណូលដើមី្រចប
បំព្រចញបាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារជាតិចំពោះគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើសាារណជន និងលក្ខខណ្ឌតម្រចូវរបស់ឥណទាយក។

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី១,៩%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ មក១,៧%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥។ ទោះបីថយចុះត្រចបនិ្តចក្តីក៏ជាសញ្ញ្រចណវិជ្ជមានមួយសម្រច្រចប់
ប្រច្រចសាក់ដ្រចរ។

ចំណូលពីមូលធនបានកើនឡើងពី៤៥%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ ទៅ៤៥,៦%ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥។ ន្រចះបងា្ហ្រចញឲ្រចយឃើញថាប្រច្រចសាក់អាចប្រចើប្រច្រចស់មូលធនរបស់ខ្លួន
យ៉្រចងមានប្រចសិទ្ធភាព។

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណូលពីទ្រចព្រចយសកម្ម

ចំណូលពីមូលធន
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ការកសាងសមត្ថភាព

ស្រច
ជាគ្រចះឹសា្ថ្រចនដ្រចលឈានមុខគ្រចក្នងុវិស័យន្រចះ។ ការរីកចម្រចើនន្រចះគឺស្ត្រចងច្រចញ
នូវសមត្ថភាពដ៏ឆ្នើមន្រចថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងរបស់សា្ថ្រចប័ននិងការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចង
អស់ពីកមា្ល្រចំងកាយចិត្តរបស់បុគ្គលិកប្រចកបដោយចំណ្រចះដឹង ជំនាញ និង
ការតស៊ូអំណត់ព្រចយាយមក្នុងការងារ។ នាយកដ្ឋ្រចនបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលនិងអភិ
វឌ្រចឍបុគ្គលិកបាននិងកំពុងចួលរួមយ៉្រចងសស្រច្រចក់សស្រច្រចំក្នុងការពង្រចឹង និង
អភិវឌ្រចឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកទូទាំងប្រចទ្រចស ទាំងៅការិយល័យកណា្ត្រចល
និងតាមសាខា។ កម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលដ្រចលនាយកដ្ឋ្រចនបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល
និងអភិវឌ្រចឍន៍បុគ្គលិក បានបង្កើតឡើងមានគ្រចប់ទម្រចង់សម្រច្រចប់គ្រចប់តួនាទី 
រួមមាន វគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលខាងក្នុង និងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលខាងក្រច្រច។

ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ ដើម្រចបីធ្វើអោយបុគ្គលិកមា្ន្រចក់មានសមត្ថភាពគ្រចប់
គ្រច្រចន់ទំាងជំនាញនិងឥរិយបថក្នងុការបំព្រចញតួនាទីរបស់ខ្លនួ កម្មវិធីបណ្ដះ៉
បណា្ត្រចលបុគ្គលិកថ្មីនិងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលណ្រចនាំការងារថ្មីចំនួន៥៧វគ្គ
ត្រចូវបានរៀបចំឡើងសម្រច្រចប់បុគ្គលិកដ្រចលទើបចូលធ្វើការថ្មី និងបុគ្គលិក
ផា្ល្រចស់ប្តូរតួនាទីសរុបចំនួន១,៨០៧នាក់។ ក្រច្រចពីកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលន្រចះ 
បុគ្គលិកត្រចូវចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលរំលឹកឡើងវិញយ៉្រចងតិច២ដងក្នុង១
ឆ្ន្រចំទៅតាមមុខតំណ្រចង។ ជាក់ស្ត្រចងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលចំនួន២១២វគ្គត្រចូវ

បព្រចលដ្រចលវិស័យមីក្រចហិូរញ្ញវត្ថៅុក្នងុប្រចទ្រចសកម្ពជុាមានការ
រកីចម្រចើនខា្ល្រចងំនាព្រចលបច្ចបុ្រចបន្ន         ប្រច្រចសាកប់ានអភវិឌ្រចឍខ្លនួកា្ល្រចយ

ករបណ្ត៉ះបណ្តេលនិងអភិវឌេឍន៍បុគ្គលិក បានរៀបចំដ្រចលមានសិកា្ខ្រចកាមចូលរួមចំនួន៩.១១៨នាក់។ បើគិតជាមធ្រចយម
ក្នុងមួយឆ្ន្រចំបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលរំលឹកឡើងវិញចំនួន
១៩មោ៉្រចង។
ជាងន្រចះទៅទៀត ដើម្រចបីបង្កើនចំណ្រចះដឹងទៅលើការងារបច្ច្រចកទ្រចសនិង
ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្រចឍន៍ការងារឲ្រចយកាន់
ត្រចមានប្រចសិទ្ធភាព ពង្រចឹងជំហរក្នុងទីផ្រចសារដ្រចលមានការប្រចកួតប្រចជ្រចងខា្ល្រចំង
ពង្រចឹងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ជាពិស្រចសយល់ដឹងពីបរិបទៅក្នុងសង្គម
ក៏ដូចជាពិភពលោកនាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន ប្រច្រចសាក់បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន
៣៣៤នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលក្នុងប្រចទ្រចសចំនួន៦០វគ្គ និង១៣នាក់
ចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល និងធ្វើទស្រចសនៈកិច្ចសិក្រចសាក្រច្រចប្រចទ្រចសចំនួន៩កម្ម
វិធី។

    ករងារស្ម័គេចិត្តនិងករចុះកម្មសិកេសា

លើសពីន្រចះទៅទៀត ប្រច្រចសាក់បានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកិច្ចការសង្គម
ដោយផ្ត្រចតលើការបង្កើតធនានមនុស្រចសតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់និ-
ស្រចសិតដើម្រចបីចុះកម្មសិក្រចសានិងធ្វើការងារស្ម័គ្រចចិត្តក្នុងសា្ថ្រចប័ន។ ប្រច្រចសាក់បាន
ទទួលនិស្រចសិតស្ម័គ្រចចិត្តដើម្រចបីជាជំនួយដល់នាយកដ្ឋ្រចននានាក្នុងការិយ-
ល័យកណា្ត្រចលចំនួន៦៦នាក់ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ និងអនុញ្ញ្រចតឱ្រចយនិស្រចសិតសរស្រចរ
និក្ខ្រចបបទនិងចុះកម្មសិក្រចសាៅប្រច្រចសាក់ចំនួន២២ក្រចុមផងដ្រចរ។
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សង្ខ្រធបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រធសារនិងព្រធតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ
មុខងារនិងភារកិច្ចចម្រចបងរបស់នាយកដ្ឋ្រចនទីផ្រចសារ គឺានានូវការ
បំព្រចញចិត្តគ្រចប់ប្រចបយ៉្រចងរបស់អតិថិជនលើសពីផលិតផល
និងស្រចវាកម្មដ្រចលពួកគាត់ទទួលបាន។ ផលិតផលផ្រចស្រចងៗត្រចូវ
បានដក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់តាមស្រចចក្តីត្រចូវការរបស់អតិថិជនតាម
រយៈការធ្វើអង្ក្រចតទីផ្រចសារ ឬ ការសិក្រចសាជាក់ស្ត្រចងដើម្រចបីានាឲ្រចយ 
មានផលតិផលទាងំនោះ។ ជាមួយគា្ន្រចន្រចះដ្រចរក៏ទាមទារឲ្រចយមាន
ទំនាក់ទំនងយ៉្រចងជិតស្និទ្ធរវាងនាយកដ្ឋ្រចនទីផ្រចសារនិងនាយក
ដ្ឋ្រចនអភិវឌ្រចឍន៍ផលិតផលដើម្រចបីសម្រច្រចចបាននូវការដក់ឲ្រចយប្រចើ
ប្រច្រចស់នូវផលិតផលនិងស្រចវាធនាគារដ៏ល្អជ។ នាយកដ្ឋ្រចនទីផ្រចសារ
ក៏ត្រចូវបំព្រចញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដននិងការវាយតម្ល្រច
ដើម្រចបីានាថាការអភិវឌ្រចឍផលិតផលនោះប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធ
ភាពនិងឆ្លើយតបតាមតម្រចូវការទីផ្រចសារ។ សកម្មភាពនិងយុទ្ធនា
ការផ្រចសព្វផ្រចសាយជាច្រចើនត្រចូវបានរៀបចំឡើងនិងផ្រចសព្វផ្រចសាយតាម
រយៈបណា្ត្រចញផ្រចសព្វផ្រចសាយផ្រចស្រចងៗដើម្រចបីានាថាព័ត៌មាននិងសារ
ផ្រចសព្វផ្រចសាយទាំងអស់នោះបានជ្រចួតជ្រច្រចបទៅដល់ទីផ្រចសារគោល
ដៅប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ លើសពីន្រចះទៅទៀត ប្រច្រចសាក់
ក៏បានផ្រចសព្វផ្រចសាយជាសាារណៈតាមរយៈការចុះផ្រចសព្វផ្រចសាយផា្ទ្រចល់
ៅការិយល័យកណា្ត្រចលនិងសាខាផងដ្រចរ។ ហើយសកម្មភាព
ន្រចការចុះផ្រចសព្វផ្រចសាយនិងលក់ដោយផា្ទ្រចល់ទំាងនោះក៏បានអនុវត្ត
ស្រចបព្រចលជាមួយនឹងការផ្រចសព្វផ្រចសាយតាមបណា្ត្រចញផ្រចសព្វផ្រចសាយ
នានាផងដ្រចរ។ សកម្មភាពន្រចការផ្រចសព្វផ្រចសាយបានធ្វើឡើងដោយ
ការកំណត់អតិថិជនគោលដៅនិងទីតំាងច្្រច ស់លាស់ក្នងុគោល
បំណងដើម្រចបីវាយលុកទីផ្រចសារនិងបង្កើនការលក់។

ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងគ្រចប់ជាន់ថា្ន្រចក់ពីការិយល័យកណា្ត្រចល ភូមិភាគ និងសាខា ត្រចងត្រចចុះត្រចួតពិនិត្រចយឥណទានជាញឹកញប់ដើម្រចបីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយអតិ-
ថិជន តាមដនការវិវត្តន្រចអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រចមទាំងផ្តល់នូវដំណះស្រច្រចយផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងទៀតផងដ្រចរ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិស្រចសបុគ្គលិក
ជួរមុខត្រចូវបានទទួលការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលជាប្រចាំអំពីការបម្រចើស្រចវាអតិថិជនល្អជឥតខ្ច្រចះនិងការទំនាក់ទំនងល្អជជាមួយអតិថិជនដើម្រចបីប្រច្រចកដថា «សារត្រច
មួយត្រចូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន»។ ស្រចបព្រចលជាមួយគា្ន្រចន្រចះ ការកសាងភាពជាដ្រចគូអាជីវកម្មដ្រចលមានឈ្ម្រចះថា «P. Point» ក៏ត្រចូវបានបង្កើនដ្រចគូអាជីវ
កម្មឲ្រចយកាន់ត្រចច្រចើនឡើងផងដ្រចរ ដើម្រចបីឲ្រចយអតិថិជនដ្រចលប្រចើប្រច្រចស់ប័ណ្ណអ្រចធីអឹមប្រច្រចសាក់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រចោបជន៍បន្ថ្រចមដូចជាការបញ្ចុះតម្ល្រចលើកា
រជាវផលិតផលនិងស្រចវាកម្ម ព្រចមទាំងផលប្រចោបជន៍ផ្រចស្រចងៗទៀត។

បេេសាក់បានធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវបទដា្ឋេនបមេើសេវាអតិថិជនករគេប់គេងករប្តឹងតវា៉េរបស់អតិថិជននិងកម្មវិធីភក្តីភាព រួមមាន៖

បច្ចុប្រចបន្នកម្មគោលការណ៍បម្រចើ ថ្រចរក្រចសាអតិថិជន និងនីតិវិធីសម្រច្រចប់អនុវត្តគ្រចប់ការិយល័យ

ការចុះត្រចួតពិនិត្រចយផា្ទ្រចល់ៅតាមសាខានិងបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលដោយផា្ទ្រចល់ដល់បុគ្គលិកជួរមុខ

បណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលនិងបំពាក់បំប៉នដល់បុគ្គលិកពីការផ្តល់ស្រចវាល្អជឥតខ្ច្រចះដល់ប្រចឡាធិការ មន្រច្តីឥណទាន

បង្កើតកម្រចងសំណួរចម្លើយដើម្រចបីជួយគាំទ្រចដល់បុគ្គលិកជួរមុខទាក់ទងស្រចវាឥណទាន ស្រចវាធនាគារ ទីតាំងអ្រចធីអឹម និងដ្រចគូពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតប្រចព័ន្ធកត់ត្រច្រចរាល់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរបស់អតិថិជនតាមរយៈការិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន

បង្កើតប្រចព័ន្ធគ្រចប់គ្រចងរង់ាំអតិថិជនសម្រច្រចប់ការិយល័យកណា្ត្រចល

ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងស្រចវាកម្ម ឬ ចម្ងល់ផ្រចស្រចងៗជូនអតិថិជន និងសម្រចបសម្រចួល ឬ ដោះស្រច្រចយរាល់ការប្តឹងតវា៉្រចតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ អុីម៉្រចល និង
បណា្ត្រចញសង្គមផ្រចស្រចងៗទៀត

សកម��ព
ទីផ��រ

បុគ�លិក

វ�ទ���

��ឹត�ិ�រណ៍

ប���ញ
ទំ�ក់ទំនង
សង�ម

សកម��ព
សង�ម

��គូធុរកិច�

��ប�យត៍

ទូរទស��ន៍



46 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

គាំទ្រចទាក់ទងនឹងការបងា្ខ្រចំងប័ណ្ណអ្រចធីអឹមនិងស្រចវាធនាគារចល័ត និងដក់ប័ណ្ណអ្រចធីអឹមនិងស្រចវាធនាគារចល័តឲ្រចយដំណើរការវិញ
ជូនអតិថិជន២៤មោ៉្រចងជារៀងរាល់ថ្ង្រច។

គាំទ្រចដល់អតិថិជនក្នុងករណីភ្ល្រចចអត្តល្រចខអ្នកប្រចើប្រច្រចស់ន្រចស្រចវាធនាគារចល័ត

 ទទួលខុសត្រចូវក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ង្រចទាក់ទងការប្តឹងតវា៉្រចរបស់អតិថិជនតាមរយៈការិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន  ជូនដល់ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង 
ទាំងការិយល័យកណា្ត្រចល ទាំងភូមិភាគនិងសាខា ។ 

ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខ្រចន្រចអតិថិជនប្តឹងតវ៉ា្រចនិងព័ត៌មានត្រចលប់របស់អតិថិជនតាមរយៈការិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនការប្តឹងតវា៉្រចដោយផា្ទ្រចល់និង
ប្រចអប់ផ្តល់មតិោបបល់ដោយធ្វើការប្រចមូលរបាយកាណ៍ពីគ្រចប់ការិយល័យសាខាទាំងអស់

បង្កើតកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តនិងថ្រចរក្រចសាអតិថិជនបញ្ញើ-សន្រចសំ ឥណទាន និងអតិថិជនសកា្ត្រចនុពលៅថ្ង្រចកំណើត និងបុណ្រចយចូលឆ្ន្រចំប្រចព្រចណីខ្ម្រចរសម្រច្រចប់
ការិយល័យកណា្ត្រចលនិងភូមិភាគទាំងអស់។

ផ្ញើសារជូនពរដល់អតិថិជនដ្រចគូអាជីវកម្មៅថ្ង្រចកំណើត ពិធីបុណ្រចយចូលឆ្ន្រចំថ្មីប្រចព្រចណីជាតិខ្ម្រចរ បុណ្រចយចូលឆ្ន្រចំចិន និងបុណ្រចយចូលឆ្ន្រចំ
សកល និងផ្រចសព្វផ្រចសាយពីផលិតផលស្រចវាកម្មថ្មីៗកម្មវិធីពិស្រចសតាមរយៈប្រចព័ន្ធផ្ញើសារ។

ផ្ញើអ៊ីម៉្រចលផ្រចសព្វផ្រចសាយពីកម្មវិធីសន្រចសំពិស្រចសនិងកម្មវិធីនានាដល់អតិថិជននិងសាារណជន។

ប្រច្រចសាក់ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រចក់ «A និងស្ថរិភាព» វាយតម្ល្រចដោយ Planet Rating។ ក្នងុខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រច២ំ០១៥ ប្រច្រចសាក់ត្រចវូបានវាយតម្ល្រចកម្រចតិគុណភា-
ពដោយទីភា្ន្រចក់ងារកម្រចិតគុណភាពជាអន្តរជាតិឈ្ម្រចះ «Planet Rating» ដ្រចលជាទីភា្ន្រចក់ងារមួយមានជំនាញបំផុតក្នុងការវាយតម្ល្រចកម្រចិតចំណាត់
ថា្ន្រចក់លើគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុៅទូទាំងពិភពលោក។

ប្រច្រចសាក់ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរពីធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា សម្រច្រចប់ការចូលរួមចំណ្រចកអភិវឌ្រចឍតំបន់ជនបទ ជាពិស្រចសធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវការ
អប់រំៅកម្ពុជា។ ប័ណ្ណសរសើរន្រចះ គឺបងា្ហ្រចញពីកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងរបស់ប្រច្រចសាក់តាមរយៈការសាងសង់អាគារបណា្ណ្រចល័យ បំពាក់សមា្ភ្រចរនិងសៀវ
ភៅសិក្រចសា បណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល់បណា្ណ្រចរក្រចស ដើម្រចបីអភិវឌ្រចឍធនានមនុស្រចស ពិស្រចសសិស្រចសានុសិស្រចសដ្រចលៅសាលារៀនជនបទ។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ថវិកាចំនួន១០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកដើម្រចបីគាំទ្រចសកម្មភាពមនុស្រចសធម៌។ ប្រច្រចសាក់មិនត្រចឹមត្រចជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលផ្តល់នូវ
ស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្រចបូរប្រចបដើម្រចបីចូលរួមធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវកម្រចិតជីវភាពរបស់ប្រចជាជនប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច ប៉ុន្ត្រចក៏ជាសា្ថ្រចប័នមួយដ្រចលបានយកចិត្តទុក
ដក់យ៉្រចងខា្ល្រចំងទៅដល់ការចូលរួមចំណ្រចកក្នុងសកម្មភាពសង្គម។ ជាក់ស្ត្រចងប្រច្រចសាក់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រច្រចក់ចំនួន១០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកនាឱកាស
ប្រច្រចរព្ធខួបលើកទី១៥២ន្រចទិវាកាកបាទក្រចហមនិងអឌ្រចឍចន្ទក្រចហម សម្រច្រចប់ការចូលរួមការផ្រចសព្វផ្រចសាយអំពី សុខុមាលភាពសង្គម តាមរយៈគម្រច្រចង
ស្ម័គ្រចចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្រចសធម៌របស់កាកបាទក្រចហមកម្ពុជា។

ប្រច្រចសាក់សម្រច្រចចបានសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថ្រចមទៀតក្នុងឆមាសទី២ ដោយទទួលបានពានរងា្វ្រចន់ឆ្នើម៣ក្នុងព្រចលត្រចមួយក្នុងនាមជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញ
វត្ថុដ្រចលមានការផ្តួចផ្តើមប្រចកបដោយសុវត្ថិភាព លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រចសើរ និងការផ្តល់ស្រចវាធនាគារលក់រាយពីក្រចុមហ៊ុនអន្តរជាតិ IDG។ ពាន
រងា្វ្រចន់ទាំងន្រចះសឲ្រចយឃើញពី ការគោរពតាមតួនាទីដ៏ល្អជក្នុងនាមជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុៅព្រចះរាជាណាចក្រចកម្ពុជាជាមួយនឹងដំណើរការយ៉្រចងល្អជ
ប្រចសើរដោយបានប្ត្រចជា្ញ្រចធ្វើឱ្រចយកា្ល្រចយជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនដ្រចលមានអភិបាលកិច្ចល្អជ ប្រចកបដោយវិជា្ជ្រចជីវៈ តមា្ល្រចភាព និងដោយផ្ត្រចតសំខាន់លើប្រចសកកម្ម
របស់ខ្លួន ការផ្តល់ស្រចវានិងផលិតផលដ៏សម្រចបូរប្រចបប្រចកបដោយភាពច្ន្រចប្រចឌិតៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

សង្ខេបពេឹត្តិករណ៍សំខាន់

ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៥

ខេមេសា ឆ្នេំ២០១៥

ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៥

ខេមិថុនា ឆ្នេំ២០១៥
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 ប្រច្រចសាក់ បានបន្ថ្រចមដើមទុនពី៤៧លាន ទៅ៧២លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ការបង្កើនដើមទុនន្រចះត្រចូវបានទទួលសា្គ្រចល់ដោយធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា 
ៅខ្រចកក្កដ ឆ្ន្រចំ២០១៥។ ដើមទុនន្រចះបានចូលរួមចំណ្រចកស្មើៗគា្ន្រចពីភាគទុនិកចំនួន៤តាមចំណ្រចកភាគទុន ២២,២៥% រួមមាន ក្រចុមហ៊ុន
វិនិោបគប៊្រចលហ្រចសិកសម្រច្រចប់ប្រចទ្រចសកំពុងអភិវឌ្រចឍ (BIO) ក្រចុមហ៊ុនដ្រច្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រចុប (DCG) ក្រចុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រចឍន៍ហូឡង់ (FMO) 
ក្រចុមហ៊ុនភតិសន្រចយាលងា្ក្រចអ័ររិក (LOLC) និង១១%ពីក្រចុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់(PSCo.)។ 

ប្រច្រចសាក់បានទទួលវិញ្ញ្រចបនបត្រច MIX S.T.A.R. MFI ២០១៤ ពីសា្ថ្រចប័នអន្តរជាតិ MIX ក្នុងនាមជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្រចលមានការប្ត្រចជា្ញ្រច
ខ្ពស់ក្នុងការរក្រចសាឲ្រចយបាននូវតមា្ល្រចភាពអាជីវកម្ម និងទំនួលខុសត្រចូវក្នុងសង្គម បនា្ទ្រចប់ពីបានឆ្លងកាត់ការត្រចួតពិនិត្រចយយ៉្រចងល្អជិតល្អជន់ពីសា្ថ្រចប័នអន្តរ
ជាត ិន្រចះ។

ប្រច្រចសាក់បងា្ហ្រចញផ្លូវដល់សិស្រចសានុសិស្រចសៅវិទ្រចយាសា្ថ្រចនខ្រចមអ្រចដសម្រច្រចប់ការងារនាព្រចលអនាគតរបស់ពួកគ្រច។ ហើយប្រច្រចសាក់ ក៏បានចូលរួមនិង
ឧបត្ថម្ភ «វ្រចទិកាស្តីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារ» ដ្រចលរៀបចំដោយវិទ្រចយាសា្ថ្រចនខ្រចមអ្រចដ ដើម្រចបីអនុញ្ញ្រចតឲ្រចយសិស្រចសានុសិស្រចសជួបជាមួយនឹងថា្ន្រចក់
ដឹកនាំកំពូលៗរបស់របស់ធនាគារដ្រចលឈានមុខគ្រច និងសិក្រចសាអំពីអាជីពការងារ និងឱកាសការងារៅក្នុងវិស័យធនាគារ។

ប្រច្រចសាក់បានចូលរួមចំណ្រចកក្នុងពិព័រណ៍ការងារថា្ន្រចក់ជាតិៅមជ្រចឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រចជ្រច ដោយផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រចស និស្រចសិត
សាកសួរព័ត៌មានពីការបម្រចើការងារជាមួយនឹងប្រច្រចសាក់ របៀបក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្រចបីកា្ល្រចយជាបុគ្គលិកល្អជ និងផ្តល់ជូននិស្រចសិតក្នុងការដក់ពាក្រចយសុំ
បម្រចើការងារនិងធ្វើការងារស្ម័គ្រចចិត្តជាមួយនឹងប្រច្រចសាក់។

បណា្ណ្រចល័យមួយខ្នងត្រចូវបានដក់សមោ្ព្រចធឲ្រចយដំណើការជាផ្លូវការគឺ សាលាបឋមសិក្រចសានិងអនុវិទ្រចយាល័យ សុខ អាន ព្រច្រចធំ ស្ថិតក្នុងខ្រចត្តតាក្រចវ។  
បណា្ណ្រចល័យន្រចះ អនុញ្ញ្រចតឲ្រចយសិស្រចសានុសិស្រចសនិងសហគមន៍បង្កើនចំណ្រចះដឹងនិងក្រចប្រច្រចទមា្ល្រចប់រស់ៅរបស់ពួកគ្រច។

គណៈគ្រចប់គ្រចងនិងបុគ្គលិកប្រច្រចសាក់បានបរិា្ច្រចគឈាមដោយស្ម័គ្រចចិត្តដល់មជ្រចឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមសម្រច្រចប់បំរុងប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងការជួយសង្គ្រច្រចះ
ជីវិតមនុស្រចសដ្រចលត្រចូវការឈាមសង្គ្រច្រចះបនា្ទ្រចន់។

អគារបណា្ណ្រចល័យទី១១ត្រចូវបានប្រចគល់ជូនសាលាបឋមសិក្រចសាអង្គប្រច្រចសាទៅខ្រចត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រច្រចប់ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងការបង្កើននូវចំណ្រចះដឹងនិងជួយ
ក្នុងការអភិវឌ្រចឍសហគមន៍។ ជាកិច្ចតបស្នងចំពោះប្រច្រចសាក់ សិស្រចសនុសិស្រចស និងសហគមន៍បានប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់បណា្ណ្រចល័យឲ្រចយអស់
លទ្ធភាព ហើយពួកគាត់បានបងា្ហ្រចញពីស្រចចក្តីត្រច្រចកអរនិងបានថ្ល្រចងអំណរគុណយ៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រចចំពោះប្រច្រចសាក់ក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រចដល់ពួកគាត់។

ក្រច្រចមការខិតខំប្រចងឹប្រច្រចងក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រចវូការរបស់អតិថិជន ការគំាពារអតិថិជន ប្រច្រចសាក់បានទទួលវិញ្ញ្រចបនប័ត្រចលើកិច្ចការពារអតិថិ-
ជនពី Smart Campaign ដ្រចលមានទីតាំងៅសហរដ្ឋអាម្រចរិក។ ន្រចះគឺជាការឆ្លុះបញ្ច្រចំងពីការអនុវត្តដ៏ត្រចឹមត្រចូវរបស់ប្រច្រចសាក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅ
នឹងបទដ្ឋ្រចនន្រចគោលការណ៍ការការពារអតិថិជនដ្រចលបានច្រចងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

ប្រច្រចសាក់ដក់ឲ្រចយដំណើរការ «ស្រចវាធនាគារចល័ត» ដើម្រចបីផ្តល់ភាពងាយស្រចួលជូនអតិថិជន។ ដើម្រចបីបំព្រចញតាមតម្រចូវការ ផ្តល់ភាពងាយស្រចួល 
សុវត្ថិភាព និងភាពទាន់សម័យជូនអតិថិនជន ប្រច្រចសាក់បានដក់ឲ្រចយដំណើរការស្រចវាថ្មីរបស់ខ្លួនដ្រចលឲ្រចយឈ្ម្រចះថា «ស្រចវាធនាគារចល័ត (Mobile 

and Internet Banking)»។ ស្រចវាធនាគារចល័ត ជាស្រចវាមួយដ្រចលប្រចើប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិជា្ជ្រចដ៏ទំនើប សម្រច្រចប់ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដើម្រចបីមាន
លទ្ធភាពអាចធ្វើប្រចតិបត្តិការធនាគារ ឬ ាត់ច្រចងសាច់ប្រច្រចក់ប្រចាំថ្ង្រចរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ (IFC) ជាសមាជិកមួយរបស់ក្រចុមធនាគារពិភពលោក បានរៀបចំឱ្រចយមានការផ្ដល់ឥណទានរួមមួយក្នុងទឹកប្រច្រចក់
៦៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកដើម្រចបីជួយដល់ប្រច្រចសាក់ក្នុងការផ្ដល់ស្រចវាឥណទានខា្ន្រចតតូច តាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនឥណទានខា្ន្រចត
តូចបំផុត ខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម និងសហគ្រច្រចសកសិកម្មៅតាមជនបទជាពិស្រចសផ្ត្រចតជាសំខាន់លើស្ដ្រចី។

ខេកក្កដា  ឆ្នេំ២០១៥

ខេកញ្ញេ  ឆ្នេំ២០១៥

ខេវិច្ឆិក ឆ្នេំ២០១៥

ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៥



48 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

អំពីអតិថិជន

សហគេេសខា្នេតតូចបំផុត

សហគេេសខា្នេតតូច

សា្ថេប័ន

សហគេេសខា្នេតមធេយម

ោបងតាមទស្រចសនវិស័យ និងប្រចសកកម្មប្រច្រចសាក់កំពុងផ្តល់ជូនស្រចវាធនាគារជូនក្រចុមគ្រចួសារទាំងៅតំបន់ជនបទ  និងទីប្រចជុំជនដោយមិនគិតពីពណ៌
សម្រចបុរ សា្ថ្រចនភាពគ្រចសួារ ព្រចមទំាងផ្តល់ជូនសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុត ខា្នតតូច  និងមធ្រចយមតាមតម្រចវូការជាក់ស្ត្រចង។ លើសពីន្រចះប្រច្រចសាក់ក៏បានផ្តល់ស្រចវាកម្មបន្ថ្រចម
ជូនដល់សា្ថ្រចប័ននានាដូចជា សា្ថ្រចប័នរដ្ឋ អង្គការក្រច្រចរដ្ឋ្រចភិបាលដ្រចលមានតម្រចូវការក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់ផលិតផលរបស់ប្រច្រចសាក់រួមមាន ស្រចវាប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំ 
ផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ បើកប្រច្រចក់បៀវត្រចស និងស្រចវាធនាគារផ្រចស្រចងៗជាច្រចើនទៀត។

ភាគច្រចើនន្រចសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុត គឺជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រចួសារដ្រចលសមាជិកគ្រចួសារជាអ្នកជួយក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ សហគ្រច្រចស
ទាំងនោះភាគច្រចើនមានទីតាំងជិតទីប្រចជុំ ស្រចុក ឬ ខ្រចត្ត ហើយសហគ្រច្រចសខ្លះស្ថិតៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុតន្រចះភាគច្រចើនមាន
បុគ្គលិកតិចជាង១០នាក់ ហើយភាគច្រចើនជាសមាជិកក្រចុមគ្រចួសារ។

សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចភាគច្រចើនស្ថិតៅតាមទីប្រចជុំជននិងទីផ្រចសារដ្រចលជាទូទៅមានមានបុគ្គលិកនិងកម្មករចំនួនចនោ្ល្រចះពី១០ទៅ៥០នាក់។

ជាសា្ថ្រចប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន ក្លឹប សមាគមសហព័ន្ធ អង្គការមិនម្រចនរដ្ឋ្រចភិបាល និងសា្ថ្រចប័នរដ្ឋ្រចភិបាលផងដ្រចរ។ 

ប្រចភ្រចទសហគ្រច្រចសមធ្រចយមន្រចះមានទីតាំងស្ថិតៅ ឬ ៅជិតទីប្រចជុំជនស្រចុក ឬ ខ្រចត្ត។ សហគ្រច្រចសន្រចះជួល ឬ កាន់កាប់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិផា្ទ្រចល់ខ្លួន និង
ជាទូទៅមានបុគ្គលិកចនោ្ល្រចះពី៥០នាក់ទៅ១០០នាក់។

គេួសារ
ចំនួនគ្រចួសារប្រចហ្រចលជា៩០%ន្រចចំនួនគ្រចួសារសរុបមានទីលំៅៅតាមបណា្ត្រចខ្រចត្តផ្រចស្រចងៗដ្រចលភាគច្រចើនន្រចអតិថិជនប្រចកបរបរកសិកម្មនិងរបររក
ប្រច្រចក់ចំណូលផ្រចស្រចងៗទៀតជាច្រចើនរួមមាន ការជួញដូរ ស្រចវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ ចំណូលជាសាច់ប្រច្រចក់ជាកតា្ត្រចកំណត់ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបាន
ឥណទានរបស់គ្រចួសារនីមួយៗ។
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អ្នកស្រចី ហាក់ ណ្រចអៀង និងសា្វ្រចមីរបស់អ្នកស្រចីឈ្ម្រចះ លួត
សាយ ដ្រចលជាមា្ច្រចស់ចមា្ក្រចរដំឡូងមីនិងគោ៥០ក្រច្ល រស់ៅ
ភូមិសាមគ្គី ឃុំគោករមៀត ស្រចុកថ្មពួក ខ្រចត្តបនា្ទ្រចយមានជ័យ។ 
ក្រច្រចពីមានមុខរបរខាងលើន្រចះ គាត់មានមុខរបរបន្ថ្រចមសម្រច្រចប់
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រចួសាររបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រចកបមុខរបរ
សុីឈ្នួលភ្ជួរដីស្រច្រច ដីចមា្ក្រចរដល់កសិករដទ្រចៅក្នុងតំបន់គាត់
រស់ៅ។

រំឭកដល់រឿងអតីតកាល អ្នកស្រចី អៀង និយយទាំងទឹកមុខ
ញញឹមថា «ទោះបីជាមិនទាន់បានប្រចសើរៅឡើយ ត្រចជីវភាព
គ្រចួសាររបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រចើនច្រចើននាព្រចលន្រចះបើធៀបទៅ
អតីតកាល។ ពួកយើងា្ល្រចប់ត្រចមានផ្ទ្រចដីតូចសម្រច្រចប់ដំដំឡូងមី
និងចិញ្ចឹមគោតិចតួច ដ្រចលអាចឲ្រចយខ្ញុំទទួលបានប្រច្រចក់ចំណូល
តិចតួចសម្រច្រចប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រចួសារ។ មួយវិញទៀត ពីមុន
ខ្ញុំមានផ្ទះតូចហើយាស់ដ្រចលធ្វើពីឈើ កូនៗរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ
ទៅសាលាដោយកង់ ប៉ុន្ត្រចក្រច្រចយពីទទួលបានកម្ចីពីប្រច្រចសាក់
រយៈព្រចល២ឆ្ន្រចំកន្លងមក ប្រច្រចសាក់បានចូលរួមចំណ្រចកក្នុងការ
ផា្ល្រចស់ប្តូរការរស់ៅក្នុងក្រចុមគ្រចួសាររបស់ខ្ញុំ។ ពួកយើងមានដើម
ទុនគ្រចប់គ្រច្រចន់សម្រច្រចប់ពង្រចីកអាជីវកម្មដ្រចលអាចបង្កើនប្រច្រចក់
ចំណូលបានច្រចើន។ ឥឡូវពួកយើងមានត្រច្រចក់ទ័រថ្មចំីនួន២គ្រចឿង
ទៀតសម្រច្រចប់ជួល និងអាចធ្វើចមា្ក្រចរធំជាងមុន ព្រចមជាមួយគោ
ចំនួន៥០ក្រច្ល និងមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូសម្រច្រចប់កូនៗជិះ

ទៅសាលារៀនដ្រចលៅឆ្ង្រចយ។ លើសពីន្រចះទៀតនោះ ពួកយើងក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានផ្ទះសង់ពីថ្មសម្រច្រចប់សា្ន្រចក់ៅផងដ្រចរ។ អ្វីទាំងអស់ន្រចះ 
ធ្វើឲ្រចយពួកយើងសប្រច្យចិត្តជាខា្ល្រចំងជាមួយនឹងការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងដ្រចលយើងមាន និងក្តីសង្រចឃឹមខ្ពស់ក្នុងការផា្ល្រចស់ប្តូរអនាគតគ្រចួសារជាពិស្រចសអនាគត
កូនៗរបស់យើង។»

អៀង មិនត្រចឹមត្រចជាអតិថិជនល្អជមា្ន្រចក់របស់ប្រច្រចសាក់ ថ្រចមទាំងជាអាជីវករដ្រចលខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងធ្វើអាជីវកម្ម ហើយគាត់និងសា្វ្រចមីមានទមា្ល្រចប់ល្អជក្នុងការសន្រចសំ
ប្រច្រចក់និងរៀបចំចំណូលចំណាយរបស់គ្រចួសារបានយ៉្រចងប្រចសើរ ហ្រចតុន្រចះហើយទើបធ្វើឲ្រចយពួកគាត់អាចសងប្រច្រចក់ត្រចលប់មកវិញបានទៀងទាត់និងទាន់
ព្រចលវ្រចលាជារៀងរាល់ខ្រច។ ាប់តាំងពីប្រចើប្រច្រចស់កម្ចីដំបូងជាមួយនឹងទំហំកម្ចីចំនួន៩.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកៅឆ្ន្រចំ២០១៣ អៀងត្រចងត្រចព្រចយាយមពីមួយ
ខ្រចទៅមួយខ្រចដើម្រចបីរកឱកាសនិងតម្រចូវការទីផ្រចសារដើម្រចបីពង្រចីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រចីបន្ថ្រចម។ តបតាមការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងរបស់គាត់ បានធ្វើឲ្រចយអ្នកស្រចីទទួល
បានជោគជ័យលើអាជីវកម្មរបស់គាត់។  ហ្រចតុន្រចះបានធ្វើឲ្រចយអ្នកស្រចីមានសមត្ថភាពសងត្រចលប់ប្រច្រចក់វគ្គទី១ ហើយទទួលបានកម្ចីលើកទី២ និងកម្ចីបច្ចុប្រចបន្ន
ន្រចះ ជាកម្ចីលើកទី៣ចំនួន២០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។

អៀង បាននិយយថា «ខ្ញុំជ្រចើសយកប្រច្រចសាក់សម្រច្រចប់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្ញុំពីព្រច្រចះ ប្រច្រចសាក់ផ្តល់អត្រច្រចការប្រច្រចក់សមរម្រចយនិងមានដំណើរការន្រចការ
សងត្រចលប់មិនមានភាពស្មុគសា្ម្រចញ។ គ្រចួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំ សូមអរគុណដល់គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុន្រចះដ្រចលបានផ្តល់កម្ចីសម្រច្រចប់ធ្វើជាដើមទុនដល់ពួកយើង
និងសម្រច្រចប់ការវិនិោបគលើអាជីវកម្មក្នុងព្រចលវ្រចលាដ្រចលពួកយើងកំពុងត្រចូវការជាាំបាច់ បើមិនដូច្ន្រចះទ្រចពួកយើងមិនមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ង្រចន្រចះឡើយ។»
 

អ្នកស្រធី ហាក់ ណ្រធអៀង
ាជីវកម្ម    ៖  ធ្វើចំករដំឡូងមី និង ចិញ្ចឹមសត្វោ 
ាសយដា្ឋេន៖ ភូមិសាមគ្គី ឃុំោករមៀត សេុកថ្មពួក ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ
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លោក រី រុណ អាយុ៦៥ឆ្ន្រចំ គឺជាអតិថិជនជោគជ័យមា្ន្រចក់ក្នុង
ចំណមអតិថិជនសរុបច្រចើនជាង៣០០.០០០គ្រចួសារ។ រុណ 
គឺជាគ្រចូចូលនិវត្តន៍ដ្រចលរស់ៅភូមិឫស្រចសីសាញ់ ឃុំឫស្រចសីសាញ់ 
ស្រចុកសុីធរកណា្ត្រចល ខ្រចត្តព្រច្រចវ្រចង។ សព្វថ្ង្រច រុណ ផ្តល់ស្រចវាកម្ម
មា៉្រចសុីនច្រចូតស្រចូវទៅដល់ប្រចជាជនដ្រចលរស់ៅក្នុងនិងជុំវិញ
ស្រចុកសុីធរកណា្ត្រចល។ បន្ថ្រចមពីន្រចះលោកចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត
លក់។

គ្រចួសាររុណ ពឹងផ្អជ្រចកលើប្រច្រចក់ចំណូលត្រចមួយពីរុណ។ ក្នុងនាម
ជាគ្រចូបង្រចៀន ប្រច្រចក់ចំណូលដ្រចលទទួលបាននោះ វាពិតជាតិច
តួចណាសស់ម្រច្រចប់ការចំណាយរបសគ់្រចួសារ។         អាជីវកម្មចិញ្ចមឹ
ទាមិនមានដំណើរការល្អជបុ៉នា្ម្រចនទ្រច ពីព្រច្រចះគាត់ត្រចវូការទិញចំណី
ទាជាាំបាច់ ប៉ុន្ត្រចមានការផ្គត់ផ្គង់តិចតួចដ្រចលជាចំណ្រចកធ្វើ
ឲ្រចយចំណូលពីការលក់ស៊ុតបានតិចសម្រច្រចប់ទ្រចទ្រចង់គ្រចួសារ។

ដោយមើលឃើញពីភាពខ្វះខាតផ្ន្រចកធនានហិរញ្ញវត្ថុសម្រច្រចប់
ពង្រចីកមុខរបរ រុណ បានសម្រច្រចចចិត្តស្នើកម្ចីពីប្រច្រចសាក់  ហើយ
កម្ចីលើកដំបូងរបស់លោកមានចំនួន៥.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
ក្នុងគោលបំណងទិញទាចិញ្ចឹមបន្ថ្រចមដើម្រចបីទទួលបានស៊ុត

សម្រច្រចប់លក់ច្រចើនជាងមុន។ ប្រច្រចក់ចំណូលដ្រចលទទួលបានពីអាជីវកម្មចិញ្ចមឹទា អាចឲ្រចយរុណទទួលបានកម្ចលីើកទី២ និង ទី៣ពីប្រច្រចសាក់ ដ្រចលជាលទ្ធផល
គាត់អាចមានមា៉្រចសុីនច្រចូតស្រចូវសម្រច្រចប់ជួលដើម្រចបីទទួលបានប្រច្រចក់ចំណូលបន្ថ្រចម។

រុណបានលើកឡើងថា៖ «ប្រច្រចសាក់ គឺជាអ្នកដោះស្រច្រចយ បញ្ហ្រចដ៏ល្អជបំផុតសម្រច្រចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ មិនត្រចឹមត្រច អត្រច្រចការប្រច្រចក់ ទាបទ្រច ត្រចវាផ្តល់ការទូទាត់
បត់ប្រចនដ្រចលអាចផ្តល់សម្រច្រចប់តម្រចូវ ការសា្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវខ្ញុំល្រចងមានការបារម្ភ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រចួសារសព្វថ្ង្រចទៀតហើយ។ 
បន្ថ្រចមពីន្រចះខ្ញុំអាចសន្រចសំប្រច្រចក់សម្រច្រចប់ការពង្រចីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនាព្រចលអនាគតបាន។»

ាជីវកម្ម    ៖  មា្ចេស់មា៉េសុីនចេូតសេូវ 
ាសយដា្ឋេន៖ ភូមិឫសេសីសាញ់ ឃុំឫសេសីសាញ់ សេុកសុីធរកណ្តេល ខេត្តពេេវេង លោក រី រុណ 

អ្នកស្រច ីហួន វាសនា អាយុ៥៨ឆ្ន្រច ំគឺជាអ្នករស់ៅខ្រចត្តកណា្ត្រចល
ជាមួយសមាជិកគ្រចសួារកូន៤នាក់ក្នងុបន្ទកុ។ គ្រចសួាររបស់អ្នក
ស្រចីា្ល្រចប់រស់ៅក្រច្រចមសា្ថ្រចនភាពលំបាក។ វាសនា គឺជាអ្នកលក់
ផ្ល្រចឈើនិងសា្វ្រចមីរបស់គាត់រកប្រច្រចក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រចួសារតាម
រយៈការរត់ម៉ូតូឌុប និងកូនស្រចីគាត់ពីរនាក់ទៀតជួយផ្គត់ផ្គង់
គ្រចសួារដោយច្រចញទៅធ្វើការជាកម្មការនីោងចក្រចៅឯភ្នពំ្រចញ។
ទោះបីជាមា្ន្រចក់ៗមានការងារធ្វើយ៉្រចងន្រចះក្តី ប៉ុន្ត្រចការខិតខំប្រចឹង
ប្រច្រចងដូចជាមិនបានផ្តល់ផលមកវិញដូចអ្វីដ្រចលបានរំពឹងទុក
នោះទ្រច។ប្រច្រចក់ចំណូលរបស់ពួកគ្រចអាចផ្គត់ផ្គង់បានត្រចមួយគ្រចប់
ប៉ុណ្ណ្រចះ។ វាសនាត្រចងត្រចប្រច្រចថា្ន្រចមានលុយច្រចើនដើម្រចបីវិនិោបគ
សម្រច្រចប់ការរីកចម្រចើននិងស្ថរិភាពន្រចអាជីវកម្មដ្រចលឧបត្ថម្ភគ្រចសួារ
ទាំងមូលបាន។

ាជីវកម្ម    ៖  ៖ អ្នកតមេបាញ
ាសយដា្ឋេន៖ ភូមិខ្ពប ឃុំកោះឧកញ៉េតី សេុកខេសាច់កណ្តេល ខេត្តកណ្តេលអ្នកស្រធី ហួន វាសនា
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ថ្ង្រចមួយ វាសនា សម្រច្រចចចិត្តឈប់លក់ផ្ល្រចឈើ រួចាប់ផ្តើមមុខរបរតម្រច្ញសំពត់សូត្រចខ្ម្រចរដូចអ្នកជិតខាងផ្រចស្រចងទៀតដ្រចរ។ ការាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមិនមានជា
បញ្ហ្រចស្មុគសា្ម្រចញឡើយ ដ្រចលអាចឲ្រចយអ្នកស្រចីស្វ្រចងរកផ្លូវបន្ថ្រចមដើម្រចបីពង្រចីកអាជីវកម្ម។ ដោយទទួលបានការណ្រចនាំពីបងប្អជូនរបស់អ្នកស្រចី អ្នកស្រចីបានទទួល
កម្ចីពីប្រច្រចសាក់ចំនួន១,០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៦ដើម្រចបីទិញវត្ថុាតុដើមតម្រច្ញនិងកីតម្រច្ញ។ ប្រច្រចក់ចំណូលដ្រចលទទួលបានពីរបរតម្រច្ញថ្មីន្រចះ
ហាក់ដូចជាធ្វើឲ្រចយជីវភាពគ្រចួសារអ្នកស្រចីមានការផា្ល្រចស់ល្អជគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់លើប្រច្រចក់ចំណូល។

វាសនា បាននិយយថាដើម្រចបីជីវភាពគ្រចួសារបានប្រចសើរគ្រចួសាររបស់ខ្ញុំបានខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងធ្វើការងារទាំងអស់គា្ន្រចដោយមិនទុកព្រចលឲ្រចយទំន្រចរចោលនោះ
ឡើយ។ ឥឡូវអ្វីៗបានជួយឲ្រចយពួកយើងអាចមានចំណូលគ្រចប់គ្រច្រចន់សម្រច្រចប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រចូវការ អាចឲ្រចយគ្រចួសាររបស់ពួកយើងអាចរស់ៅជួបជុំគា្ន្រចដោយមិនាំ
បាច់ទៅប្រចកបរបរឆ្ង្រចយ។ ពួកយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រច្រចសាក់ដ្រចលផ្តល់កម្ចីដល់ពួកខ្ញុំ។ ប្រច្រចក់នះមិនត្រចឹមត្រចជាប្រច្រចក់សម្រច្រចប់ាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប៉ុណ្ណ្រចះ
ទ្រច ប៉ុន្ត្រចប្រច្រចក់ន្រចះបានផ្តល់ឱកាសដល់ការផា្ល្រចស់ប្តូរជីវិតគ្រចួសារខ្ញុំ។ ពីការរីកចម្រចើនន្រចះ ខ្ញុំមានគម្រច្រចងចង់បានកម្ចីធំជាងមុនបនា្ទ្រចប់ពីសងត្រចលប់ប្រច្រចក់ដ្រចល
ជំពាក់សព្វថ្ង្រចន្រចះអស់ ដូច្រច្នះខ្ញុំអាចពង្រចីកអាជីវកម្មឲ្រចយបានកាន់ត្រចធំ ដោយទិញកីតម្រច្ញនិងជួលមនុស្រចសមកធ្វើការបន្ថ្រចម។ អ្វីទាំងអស់ន្រចះមិនត្រចឹមត្រចជួយ
ឲ្រចយពួកយើងទទួលបានចំណូលបន្ថ្រចមនោះទ្រច ប៉ុន្ត្រច្តជួយដល់អ្នកស្រចុកដ្រចលត្រចូវការការងារសម្រច្រចប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រចួសារជីវភាពគ្រចួសារផងដ្រចរ។ 

គុនបាននិយយថា «ប្រចពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ ពិតជាមានអារម្មណ៍សប្រច្យរីករាយណាស់ ដ្រចលពួកយើងធ្វើការសម្រច្រចចចិត្តត្រចូវដ្រចលជ្រចើសរីសប្រច្រចសាក់ជាដ្រច
គូសម្រច្រចប់ដោះស្រច្រចយបញ្ហ្រចហិរញ្ញវត្ថុ។ តាមលទ្ធផលពួកយើងខ្ញុំមិនត្រចឹមត្រចមានការរស់ៅជាលក្ខណៈស្តង់ដនោះទ្រច ត្រចពួកខ្ញុំក៏អាចសន្រចសំប្រច្រចក់សម្រច្រចប់
ពង្រចីកអាជីវកម្មបានច្រចើនធំជាងមុន។ ពួកយើងមានគម្រច្រចងប្រចើប្រច្រចស់កម្ចីពីប្រច្រចសាក់ម្តងទៀតៅថ្ង្រចអនាគត ដូច្ន្រចះហើយខ្ញុំអាចទទួលបានដើមទុនបន្ថ្រចម
ដើម្រចបីទិញត្រច្រចក់ទ័រនិងសាងសង់ផ្ទះថ្មីសម្រច្រចប់កូនៗរបស់ខ្ញុំ។ បើសិនជាគា្ម្រចនកម្ចីពីប្រច្រចសាក់ ការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនិងមិនមានឡើយ។»

លោក ថា្ល្រចង គុនមានវ័យ៥២ឆ្ន្រចំ រស់ៅភូមិទី៣ ឃុំសា្វ្រចយឃ្ល្រចំង 
ស្រចុកក្រចូចឆ្ម្រចរ ខ្រចត្តត្រចបូងឃ្មុំដ្រចលមានចំណូលចំបងបានមកពី
មុខរបរកសិកម្ម និងលក់សាំងៅមុខផ្ទះរបស់គាត់។ គុនក្នុង
នាមជាម្រចគ្រចួសារ គឺជាមនុស្រចសមានការគិតច្រចើននិងត្រចងត្រចចង់
ធ្វើអ្វីដ្រចលមានប្រចោបជន៍ជាពិស្រចសរកប្រច្រចក់ចំណូលសម្រច្រចប់
ផ្គត់ផ្គង់គ្រចួសារ។ 

ទោះបីជាគ្រចួសារគាត់មិនសូវជាមានបញ្ហ្រចលំបាកខាងផ្ន្រចកហិ-
រញ្ញវត្ថុក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រចគុនមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរ
ឡើងន្រចជីវភាពរស់ៅរបស់គ្រចួសារ។ លោកមានគម្រច្រចងចង់
មានត្រច្រចក់ទ័រសម្រច្រចប់ជួលជាមួយនិងការរំពឹងទុកថានឹងទទួល
បានចំណូលច្រចើន ត្រចយ៉្រចងណាមិញលោកត្រចូវការគ្រចឹះសា្ថ្រចន
ហិរញ្ញវត្ថដុ្រចលគួរឲ្រចយទុកចិត្តបានដើម្រចបីបំព្រចញគោលបំណងន្រចះ។
តាមការពិភាក្រចសាជាមួយនិងភរិយ គុន សម្រច្រចចចិត្តទទួលយក
កម្ចីពី ប្រច្រចសាក់ជាមួយនិងទឹកប្រច្រចក់២០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក
សម្រច្រចប់ការទិញត្រច្រចក់ទ័រ។ អ្វីទាំងអស់ត្រចូវបានធ្វើឡើងតាមការ
រំពឹងទុក មា៉្រចសុីនថ្មីន្រចះមិនត្រចឹមត្រចជួយឲ្រចយលោកទទួលមានទិន្ន
ផលច្រចើននោះទ្រចប៉ុន្ត្រចបង្កើនប្រច្រចក់ចំណូលផងដ្រចរ។

ាជីវកម្ម    ៖  ផ្តល់សេវាកម្មតេេក់ទ័រភ្ជួរដី
ាសយដា្ឋេន៖ ភូមិទី៣ ឃុំសា្វេយឃ្លេំង សេុកកេូចឆ្មេរ ខេត្តតេបូងឃ្មុំ លោក ថ្ល្រធង គុន



52 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

លោកស្រចង ប៊ុនឆ្រចង ដ្រចលជាអតិថិជនមួយរូបៅក្នុងឃុំបុស-
ខ្នុរ ស្រចុកចំការលើ ខ្រចត្តកំពង់ាម គឺមានមុខរបរជាកសិករ
និងជាអ្នកគ្រចប់គ្រចងគ្រចួសារមានកូនតូចៗចំនួន៥នាក់ដ្រចលកូន
ច្រចបងទើបត្រចសិក្រចសាថា្ន្រចក់បឋមសិក្រចសាៅឡើយ។ ខណៈកូនៗៅ
តូចទាំងអស់ ប៊ុនឆ្រចងនិងភរិយបានធ្វើការយ៉្រចងសកម្មដើម្រចបី
រកប្រច្រចក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រចួសារ។

ដើរតួនាទីជាម្រចគ្រចួសារ ប៊ុនស្រចង ត្រចងត្រចគិតអំពីអនាគតកូនៗ
របស់លោក ដ្រចលោកត្រចងត្រចព្រចយាយមស្វ្រចងរកវិធីដើម្រចបីពង្រចីក
អាជីវកម្មធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយជីវ-
ភាពឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរ និងសន្រចសំលុយខ្លះសម្រច្រចប់តម្រចូវការនា
ព្រចលអនាគត។ ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៣ លោកប៊ុនឆ្រចង មានដី ១ហិកតា 
សម្រច្រចប់ដំពោតនិងសណ្ដ្រចក ត្រចទោះជាយ៉្រចងណា ដំណាំទាំង
នោះហាក់ដូចជាមិនអំណយផលល្អជសោះ និងមិនបានបង្កើន
លទ្ធផលឱ្រចយបានគ្រចប់គ្រច្រចន់ ដ្រចលធ្វើឲ្រចយគាត់ស្វ្រចងរកដំដំណាំ
ថ្មីមួយ គឺដំណាំម្រច្រចច។  ការសម្រចបខ្លួនទៅដំណាំថ្មីមួយន្រចះ

លោកឆ្រចងត្រចូវការប្រច្រចក់មួយចំនួនដើម្រចបីក្រចសម្រចួលដី និងទិញពូជម្រច្រចចជាដើម ដ្រចលន្រចះមិនម្រចនជាការងាយស្រចួលសម្រច្រចប់លោកឡើយ ក្នងុខណៈព្រចល
ដ្រចលលោកមិនទាន់រកបានប្រច្រចក់ចំណូលច្រចើនពីដំណាំមុនៗៅឡើយ។ ជាដំណះស្រច្រចយដ្រចលបានណ្រចនាំដោយអ្នកជិតខាងនោះ ប៊ុនឆ្រចង បានសម្រច្រចច
ចិត្តប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាឥណទានលើកដំបូងពីប្រច្រចសាក់ ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រច្រចក់ ២.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។  ទោះជាយ៉្រចងណា ម្រច្រចចគឺជាដំណាំមួយប្រចភ្រចទដ្រចល
តម្រចូវឱ្រចយមានវិធីជាច្រចើនសម្រច្រចប់ថ្រចទាំដំណាំប្រចភ្រចទន្រចះ រួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំប្រចព័ន្ធទឹក និងការថ្រចទាំផ្រចស្រចងជាច្រចើនទៀត ដើម្រចបី ានាថា វាត្រចូវបានដំក្នុង
វិធីដ្រចលត្រចឹមត្រចូវ និងទទួលបានទិន្នផលច្រចើនដូចការរំពឹងទុក។ ហ្រចតុន្រចះហើយបានជាឆ្ន្រចំដំបូង វាជាបញ្ហ្រចប្រចឈមសម្រច្រចប់ ប៊ុនឆ្រចងនិងប្រចពន្ធរបស់លោក 
ដើម្រចបីទប់ទល់នឹងការលំបាក ហើយជាលទ្ធផលលោកអាចគ្រចប់គ្រចងដោយធ្វើឱ្រចយមានភាពប្រចសើរឡើងសម្រច្រចប់ជំហានដំបូងន្រចដីកសិកម្មទៅនឹងដំណាំថ្មី
មួយន្រចះ ាប់តាំងពីម្រច្រចចបានកា្ល្រចយជាដំណាំដ៏មានសកា្ត្រចនុពលសម្រច្រចប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្រចសារ ដ្រចលធ្វើឱ្រចយលោកអាចរកប្រច្រចក់ចំណូលបានច្រចើនពីវាបាន។

ដោយមើលឃើញពីភាពប្រចសើរឡើងន្រចទិន្នផលដ្រចលបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងទាំងអស់ដ្រចលលោកបានធ្វើ ប៊ុនឆ្រចងត្រចូវបានរក្រចសាធ្វើឲ្រចយទិន្នផលទទួល
បានកាន់ត្រចច្រចើនបន្ថ្រចមទៀត។ លោកបានរក្រចសាការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងនិងមានលទ្ធភាពអាចសងប្រច្រចក់ផា្ត្រចច់មុនកាលកំណត់។ លើសពីន្រចះទៀត គាត់ថ្រចមទាំង
បានស្នើសុំចំនួនឥណទានកាន់ត្រចមានទំហំច្រចើនសម្រច្រចប់ឥណទានលើកទី២ ទី៣ និងចុងក្រច្រចយលោកប្រចើប្រច្រចស់ទំហំឥណទានចំនួន ៤.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រច
រិក ដ្រចលជាឥណទានលើកទី៤ ៅឆ្ន្រចំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងរក្រចសាការពង្រចីកចមា្ក្រចររបស់លោក និងបង្កើនទិន្នផលម្រច្រចចឲ្រចយទទួលបានបរិមាណកាន់ត្រច
ច្រចើន។

ាប់ពីការប្រចើប្រច្រចស់ឥណទានទាំងបួនវគ្គកន្លងមក លោកទទួលបានលទ្ធផលកាន់ត្រចប្រចសើរក្នុងរយៈព្រចលតិចជាង៣ឆ្ន្រចំ លោកប៊ុនឆ្រចងបានមើលឃើញ
ពីជីវភាពរស់ៅរបស់លោកបានប្រចសើរឡើង និងប្រច្រចក់ចំណូលរកបានកាន់ត្រចច្រចើន។ លោកមានអារម្មណ៍សង្រចឃឹមយ៉្រចងមុតមាំសម្រច្រចប់អនាគតន្រចក្រចុម
គ្រចួសាររបស់គាត់ ជាពិស្រចសកូនតូចៗទាំង៥នាក់ និងការរីកចម្រចើនន្រចអាជីវកម្មរបស់លោក។ បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ លោកបានពង្រចីកដីចមា្ក្រចរម្រច្រចចទៅជិត ២ហិកតា 
ដ្រចលន្រចះមានន័យថា លោកបានបង្កើនទំហំទ្វ្រចដងបើធៀបនឹងការាប់ផ្តើមដំបូង ហើយក៏ដូចជាការបង្កើនប្រច្រចក់ចំណូលទ្វ្រចដងរបស់លោកផងដ្រចរ។

“ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រច្រចសាក់ មិនត្រចឹមត្រចផ្តល់ក្តីសង្រចឃឹមប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច ប៉ុន្ត្រចថ្រចមទាំងធ្វើឲ្រចយសុបិនរបស់ខ្ញុំបានកា្ល្រចយជាការពិតដូចអ្វីដ្រចលខ្ញុំមានថ្ង្រចន្រចះ។ ៅ
ព្រចលដំបូង ៅព្រចលដ្រចលាប់ផ្តើមធ្វើកសិកម្មម្រច្រចចន្រចះ វាគឺជាការលំបាកបំផុត ពីព្រច្រចះវាតម្រចូវឱ្រចយមានជំនាញជាច្រចើន ការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងនិងដើមទុន ដ្រចល 
ខ្ញុំស្ទើរត្រចបោះបង់គំនិតន្រចះចោលទៅហើយ។ ទោះជាយ៉្រចងណាាប់តាំងពីទទួលបានឥណទាន ខ្ញុំត្រចងត្រចមានឆន្ទៈប្រចើប្រច្រចស់ឥណទានបន្ថ្រចមទៀត ខណៈ
ព្រចលមានការគាំទ្រចផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុគ្រចប់គ្រច្រចន់ ដូច្ន្រចះខ្ញុំអាចធ្វើឱ្រចយអ្វីគ្រចប់យ៉្រចងដ្រចលខ្ញុំប្រច្រចថា្ន្រចឱ្រចយកើតឡើង”៕

ាជីវកម្ម    ៖ ដំណំមេេច 
ាសយដា្ឋេន៖ ភូមិចេោម ឃុំបុសខ្នុរ សេុកចំករលើ ខេត្តកំពង់ចាមលោក ស្រធង ប៊ុនឆ្រធង



53



54 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

ផ្តល់ការការពារ
យន្តការដោះស្រច្រចយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក
ប្រចឆំងនឹងពលកម្មកុមារ
ប្រចឆំងនឹងពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំ
សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ
ផ្តល់ស្រចវាកម្មល្អជអតិថិជន
ដោះស្រច្រចយការមិនព្រចញចិត្តរបស់អតិថិជន

ករករពារសង្គមនិងសហគមន៍

ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាពនិងគា្ម្រចនការរីសអើង
អង្គភាពរបស់និោបជិត

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិសា្ថ្រធន
ប្រច្រចសាក់ គឺជាគ្រចះឹសា្ថ្រចនមីក្រចហិូរញ្ញវត្ថឈុានមុខគ្រច 
ដ្រចលបានាប់បដិសន្ធពីិគម្រច្រចងអភិវឌ្រចឍន៍រួមគា្ន្រចរវាង
រាជរដ្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដ្រចល
មានប្រចសកកម្មផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់សហគមន៍
ជនបទនិងសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុតឲ្រចយទទួល
បាននូវស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រច្រចសាក់ប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណ្រចកអភិវឌ្រចឍ
ស្រចដ្ឋកិច្ចប្រចកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការ
សម្រច្រចចឲ្រចយបាននូវគោលដៅចម្រចបង២ដ្រចលរួមមាន
ការានានូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំនិងកិច្ចការ
ការពារបរិសា្ថ្រចន សង្គម និងសហគមន៍។

បន្ថ្រចមលើការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិសា្ថ្រចននិង
សង្គម ប្រច្រចសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រចនិងប្រច-
តិបត្តដិោយផ្អជ្រចកលើបទដ្ឋ្រចនជាសកលសម្រច្រចប់ការ
គ្រចប់គ្រចងការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM)
និង គោលការណ៍ការការពារអតិថិជនទាំង៧ចំ-
ណុចរបស់ Smart Campaign ព្រចមទាំងអនុ

ទសេសនវិស័យនិងបេសកកម្មផ្នេកសង្គមនិងបរិសា្ថេន

សូចនាករគន្លឹះនេករករពារសង្គមនិងបរិសា្ថេន
ប្រច្រចសាក់ានានូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តឲ្រចយប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាពចំពោះការគ្រចប់គ្រចងបរិសា្ថ្រចននិងសង្គមដោយផ្ដ្រចតលើចំណុច
សំខាន់ៗដូចខាងក្រច្រចម៖

ករករពារបរិសា្ថេន
អនុវត្តតាមច្រច្ប់និងបទប្រចបញ្ញត្តិនានា
ទីកន្ល្រចងធ្វើការងារប្រចកបដោយផាសុកភាព
ការប្រចើប្រច្រចស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី
ការប្រចើប្រច្រចស់សមា្ភ្រចរៅការិយល័យធ្វើការងារ
ទំនាក់ទំនងៅទីកន្ល្រចងការងារ

លោមតាមច្រច្ប់និងបទប្រចបញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋ្រចន សន្ធិសញ្ញ្រចអន្តរជាតិនានា។

ប្រច្រចសាកម់ានគោលបណំងជរំញុភាពរកីចម្រចើន ក្រចមុហ៊នុនងិសង្គមតាមរយៈការពនិតិ្រចយយ៉្រចងយកចតិ្តទកុដកន់ងិច្្រច សល់ាសអ់ពំបីញ្ជសីកម្មភាពដ្រចលប៉ះពាល់
បរិសា្ថ្រចននិងសង្គម និងានាថាស្រចបតាមលក្ខខណ្ឌតម្រចូវដោយច្រច្ប់បរិសា្ថ្រចនកម្ពុជានិងការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អជជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ ប្រច្រចសាក់បាននិងក ំពុងង    

អតិថិជននិងសហគមន៍ក្នងុការវាយតម្ល្រចលើផលប៉ះពាល់ន្រចបរិសា្ថ្រចននិងសង្គម និងការកាត់បន្ថយការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យដ្រចលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់  

នោះ។ ការពិនិត្រចយនិងតាមដនត្រចូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្រចបីានានូវប្រចសិទ្ធភាពន្រចគោលនោបបាយនិងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិ និងសង្គមមាន។ ង

អប់រំ

ទាំង
បរិសា្ថ្រចននិងសង្គម។
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កិច្ចករពារបរិសា្ថេន

ជាមួយ
ប្រច្រចសាក់ បានបង្កើតគោលការណ៍កិច្ចការពារបរិសា្ថ្រចននិងសង្គម ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋ្រចននីមួយៗ។ គ្រចប់ជំហានន្រចដំណើរការឥណទាន
ត្រចូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានទៅអតិថិជនដ្រចលប្រចកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពដ្រចលត្រចូវបានហាមឃត់។
គា្ន្រចដ្រចរ ប្រច្រចសាក់ក៏បានាត់តាំងសមាជិកបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ឱ្រចយទទួលខុសត្រចូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលផ្ន្រចកសង្គមនិងបរិសា្ថ្រចន ការហ្វឹកហាត់ 
និងការតាមដន ព្រចមទាំងវាយតម្ល្រចការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមនិងបរិសា្ថ្រចនផងដ្រចរ។

ខាងកេេមនេះគឺជាបញ្ជីសកម្មភាពហាមឃត់សកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិសា្ថេន៖
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រចង់ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ពលកម្មកុមារដ្រចលប្រចកបដោយគ្រច្រចះថា្ន្រចក់ ឬ ក្នុងលក្ខណៈក្រចងប្រចវ័ញ្ច

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយ ដ្រចលាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្រច្ប់ ឬ បទប្រចបញ្ញត្តិរបស់ប្រចទ្រចសមា្ច្រចស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញ្រចនិងកិច្ច
ព្រចមព្រចៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងគ្រចឿងផ្ទុះ

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភ្រចសជ្ជៈមានជាតិស្រចវឹង (លើកល្រចងស្រច្រចបៀរនិងស្រច្រច)

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថា្ន្រចំជក់

ល្រចប្រចងសុីសង កាសុីណូនិងក្រចុមហ៊ុនសហគ្រច្រចសដ្រចលមានលក្ខណៈស្រចដៀងន្រចះ

ជំនួញសត្វព្រច្រច ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រច្រចដ្រចលបានហាមឃត់តាម CITES (សន្ធិសញ្ញ្រចស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រចភ្រចទសត្វព្រច្រចដ្រចលជិត
ផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រចើប្រច្រចស់ ឬ ជំនួញវត្ថុាតុដើមគ្រច្រចះថា្ន្រចក់ដូចជាាតុវិទ្រចយុសកម្មជាដើម

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រចើប្រច្រចស់សារាតុសរស្រចដ្រចលមិនអាចបំផា្ល្រចញបាន

ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផា្ល្រចញឈើសម្រច្រចប់ប្រចើប្រច្រចស់ៅក្នុងព្រច្រចត្រចូពិក

ប្រចតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រច្រចប់ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងព្រច្រចត្រចូពិក

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រច្រចឈើផ្រចស្រចងៗដ្រចលទទួលបានពីព្រច្រចឈើដ្រចលមិនទាន់មានការគ្រចប់គ្រចង

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដ្រចលមានផ្ទុក PCBs

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដ្រចលត្រចូវបានហាមឃត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថា្ន្រចំសមា្ល្រចប់សត្វល្អជិត ឬ តិណាឃតដ្រចលត្រចូវបានហាមឃត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដ្រចលនាំឲ្រចយមានការបំផ្លិចបំផា្ល្រចញបរិសា្ថ្រចនធម្មជាតិ ជាពិស្រចសស្រចទាប់អូសូន

ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្រចសាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថា្ន្រចំសង្កូវដ្រចលមានគ្រច្រចះថា្ន្រចក់ក្នុងទំហំច្រចើន ឬ ការប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវកម្មនូវថា្ន្រចំសង្កូវ
ដ្រចលមានគ្រច្រចះថា្ន្រចក់

ការន្រចសាទដ្រចលប្រចើប្រច្រចស់អួន មង...។ល។ ដ្រចលមានប្រចវ្រចងលើសពី២,៥គីឡូម៉្រចត្រច 

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រចលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ បណ្ដឹងស្រចបច្រច្ប់របស់ប្រចជាពលរដ្ឋស្លូតត្រចង់ដោយគា្ម្រចនឯកសារយល់ព្រចមព្រចញ
ល្រចញរបស់ប្រចជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

អាជីវកម្មដ្រចលទាក់ទងនឹងការផលិតក្រចច្ន្រច ឬ ច្រចកាយថា្ន្រចំខុសច្រច្ប់

រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់ស្រចវាផលិតផលដ្រចលមានលក្ខណៈស្រចដៀងន្រចះ។
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58 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

បេភេទ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

អគ្គិសនីនិងទឹកជាមធ្រចយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) ១២៤ ១២៥ ១៦៥ ១៥៨ ១៥៥

ប្រច្រចងឥន្ធនៈជាមធ្រចយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រចក់ (ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) ៣៦០ ២៨៤ ២៦១ ២៤១ ២៨៨

បេភេទ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

បុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិក ១.៥០១ ២.១៣៥ ២.៧៦៥ ៤.១០០ ៥.២៨៥

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រច្តី ៣៣២ ៥៨៦ ៧៩៥ ១.១៤៥ ១.២៤៤

ករកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដ្រចលទទួលការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល ២៤៦ ៨៣២ ៨៩៣ ១.៩១២ ១.៨០៧

ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រច្រចប់ដ្រចលទទួលការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចល ២.៦៧០ ៣.៩២៤ ៦.៧៦១ ៨.៧៧១ ៩.១១៨

ចំនួនអ្នកហាត់ការ ២៧ ក្រចុម ១៣ ក្រចុម ២០ ក្រចុម ៨ ក្រចុម ២០ ក្រចុម

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចចិត្ត ៣១ ៣២ ៤១ ៥១ ៦៦

ករទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គម

ចំនួនបណា្ណ្រចល័យ សិក្រចសាគម្រច្រចង ២អគារ ៦អគារ ៩អគារ ១៧អគារ

ចំនួនសិស្រចសានុសិស្រចសដ្រចលបានទទួលផល - ២.០៤៦ ៤.៤៩៦ ៦.៣០០ ១១.០៨៩

ឥណទាន

 ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្ម័ន ១.៤៥៤ ១.២៨៨ ៧៤១ ៧៦៨ ៦៩៣

 ចំនួនឥណទានក្រចលំអលំៅដ្ឋ្រចន ៨.១៣៤ ១១.១៣៧ ២២.០៤៩ ៣៥.៤៧២ ៤៥.១១៤

 ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចបំផុត 
ខា្ន្រចតតូច និងខា្ន្រចតមធ្រចយម

៦៨.៤២៣ ១១៤.៨៣០ ១៩១.១៦៦ ២៥០.០៨៨ ៣២០.៥៤១

ករបេើបេេស់អគ្គិសនី និងទឹក

កិច្ចករពារសហគមន៍និងសង្គម

ដោយប្រចកាន់យកពាក្រចយសោ្ល្រចក «រីកចម្រចើនជាមួយគា្ន្រច» ប្រច្រចសាក់ បានបង្កើតវប្រចបធម៌ដោយអនុវត្តស្មើភាពគ្រចប់បុគ្គលិក  អតិថិជនគ្រចប់ប្រចភ្រចទ និងសហគមន៍
ទាំងមូល។ គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថ្រចននិងសង្គមរបស់ប្រច្រចសាក់មានច្រចងយ៉្រចងច្រច្ស់លាស់ និងត្រចូវអនុវត្តរាល់អតិថិជន និោបជិត សហគមន៍ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។ គោលការណ៍ធនានមនុស្រចសរបស់ប្រច្រចសាក់ដ្រចលដក់ច្រចញគឺមានតមា្ល្រចភាព១០០%សម្រច្រចប់ទាំងភាគីខាងក្នុងនិងខាងក្រច្រច។

ប្រច្រចសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រច្រចប់ការអប់រំក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសកាន់ត្រចច្រចើនថ្រចមទៀតដល់សិស្រចសានុសិស្រចសក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្រចសាកម្រចិត
ថា្ន្រចក់មហាវិទ្រចយាល័យរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយគា្ន្រចដ្រចរ ប្រច្រចសាក់ក៏ផ្តល់ឥណទានសម្រច្រចប់ក្រចលម្អជលំៅដ្ឋ្រចនដើម្រចបីជួយអតិថិជនអាចបំព្រចញនូវតម្រចូវការគ្រចួសារ
ផងដ្រចរ។

ជាមួយនឹងទិសដៅច្រច្ស់លាស់ ប្រច្រចសាក់រួមជាមួយនឹងដ្រចគូអាជីវកម្មគឺ កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិ (NBP) បានធ្វើការងារក្នុងការជំរុញកិច្ចការពារបរិសា្ថ្រចន 
អនាម័យ និងសុខុមាលភាពសង្គម។ 

គម្រច្រចងសាងសង់បណា្ណ្រចល័យត្រចូវបានាប់ផ្តើមអនុវត្តៅឆ្ន្រចំ២០១១ ក្នុងគោលបំណងដើម្រចបីជួយកុមារនិងសិស្រចសានុសិស្រចសឲ្រចយមានទមា្ល្រចប់អានសៀវភៅ ជំរុញ
វប្រចបធម៌អាន និងដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជាឲ្រចយសម្រច្រចចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្រចឍសហស្រចសវត្រចសរ៍ និងការធ្វើ
សមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជាចូលក្នុងសហគមន៍អាសា៊្រចន។ គិតត្រចឹមដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រច្រចសាក់បានសាងសង់បណា្ណ្រចល័យចំនួន១៧ខ្នងជូនសាលារៀន
រដ្ឋនិងសហគមន៍ ដោយបំពាក់សមា្ភ្រចរបរិកា្ខ្រចរ និងបណ្ដ៉ះបណា្ត្រចលបណា្ណ្រចរក្រចស។ គម្រច្រចងន្រចះបានអនុវត្តក្រច្រចមការាប់ដ្រចគូជាមួយនឹងអង្គការក្រច្រចរដ្ឋ្រចភិបាល 
និងក្រចសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
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ប្រច្រចសាកក់ប៏ានផ្តលម់លូនធិសិម្រច្រចបក់ារវះកាតន់ងិការព្រចយាបាលកមុារនងិប្រចជាជនក្រចកី្រចៅតាមជនបទដ្រចលមានជម្ងឺឆ្រចបមាត់និងឆ្រចបក្រចអូមមាត់តាមរយៈ
អង្គការសា្ម្រចយកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងរួមចំណ្រចកដល់ការផ្តល់សា្ន្រចមញញឹមនិងក្តីសង្រចឃឹមជាថ្មីដល់កុមារនិងប្រចជាជនកម្ពុជា។

ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមរបស់ប្រចជាជនផងដ្រចរ ប្រច្រចសាក់បានបរិា្ច្រចគថវិកា១០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកជូនកាកបាទក្រចហមកម្ពុជាសម្រច្រចប់
ឧបត្ថម្ភក្នងុក្រចបខណ្ឌន្រចការស្មគ័្រចចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្រចសធម៌ក្នងុឱកាសការប្រច្រចរព្ធពិធីន្រចខួបលើកទី១៥២ន្រចកាកបាទក្រចហមនិងអឌ្រចឍចន្ទ ថ្ង្រចទី៨ ខ្រចឧសភា
ឆ្ន្រច២ំ០១៥នាការយិលយ័កណា្ត្រចលកាកបាទក្រចហមកម្ពុជារាជានីភ្នពំ្រចញ។     ក   ារផ្តលជំ់នួយន្រចះគឺបានបងា្ហ្រចញពីសចុ្ឆន្ទៈរបសប់្រច្រចសាក់ក្នងុគោលបំណងផា្ល្រចស់
ប្តូរប្រចជាជនឲ្រចយាកច្រចញពីភាពក្រចីក្រចនិងងាយរងគ្រច្រចះ ពិស្រចសគឺជនរងគ្រច្រចះដោយគ្រច្រចះមហន្ដរាយដ្រចលបានកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក។

ក្នងុខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រច២ំ០១៥ ប្រច្រចសាក់ត្រចវូបានវាយតម្ល្រចកម្រចតិគុណភាពដោយទីភា្ន្រចក់ងារកម្រចតិគុណភាពជាអន្តរជាតិឈ្ម្រចះថា «Planet Rating» ដ្រចលជាទីភា្ន្រចក់ងារ
មួយដ្រចលមានជំនាញបំផុតក្នុងការកម្រចិតចំណាត់ថា្ន្រចក់លើគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុៅទូទាំងពិភពលោក។ ជាលទ្ធផល ប្រច្រចសាក់បានទទួលចំណាត់ថា្ន្រចក់ 
«A និងស្ថិរភាព» ដ្រចលមានភាពប្រចសើរជាងការវាយតម្ល្រចកាលពីឆ្ន្រចំ២០១២ដ្រចលទទួលបានចំណាត់ «A- ដ្រចលមានទស្រចសនវិស័យអនាគត»។ ប្រច្រចសាក់ 
បានសម្រច្រចចសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថ្រចមទៀតក្នុងឆមាសទី២ ក្នុងខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រចំ២០១៥ ដោយទទួលបានពានរងា្វ្រចន់ឆ្នើម៣ក្នុងព្រចលត្រចមួយក្នុងនាមជា
គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលមានការផ្តួចផ្តើមប្រចកបដោយសុវត្ថិភាព លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្តល់ស្រចវាធនាគារលក់រាយមានលក្ខណៈប្រចសើរពីក្រចុមហ៊ុន
អន្តរជាតិ IDG។ ពានរងា្វ្រចន់ន្រចះ គឺបានឆ្លុះបញ្ច្រចំងពីការគោរពតាមតួនាទីដ៏ល្អជក្នុងនាមជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុៅក្នុងព្រចះរាជាណាចក្រចកម្ពុជា ដោយមាន
ដំណើរការយ៉្រចងល្អជប្រចសើរ និងបានប្ត្រចជា្ញ្រចធ្វើឱ្រចយគ្រចឹះសា្ថ្រចនន្រចះមានអភិបាលកិច្ចល្អជប្រចកបដោយវិជា្ជ្រចជីវៈ តមា្ល្រចភាព និងដោយផ្ត្រចតជាសំខាន់លើប្រចសកកម្ម
របស់ខ្លួន និងការផ្តល់ស្រចវានិងផលិតផលដ៏សម្រចបូរប្រចបប្រចកបដោយភាពច្ន្រចប្រចឌិតៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ៅខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥ ប្រច្រចសាក់ទទួលបានវិញ្ញ្រចបនបត្រចលើកិច្ចការពារអតិថិជនពី Smart Campaign ជាសា្ថ្រចប័នអន្តរជាតិដ្រចលបានផ្តួចផ្តើមជាសាកលក្នុង
ការដក់បញ្ចូលការការពារអតិថិជនទៅក្នុងវិស័យមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ។ ការទទួលសា្គ្រចល់ន្រចះជាសក្ខីភាពបញ្ជ្រចក់ជូនសាារណជនថា ប្រច្រចសាក់ជាគ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលមានការប្ដ្រចជា្ញ្រចចិត្តខ្ពស់ក្នុងថ្រចរក្រចសាអតិថិជន និងបំព្រចញតាមបទដ្ឋ្រចនន្រចកិច្ចការពារអតិថិជនដ្រចលបានកំណត់។



60 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង
ករតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងគឺជាមូលដា្ឋេនគេឹះក្នុងភាពជោគជ័យ

ការត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុជាកតា្ត្រចមូលដ្ឋ្រចនដ្រចលជួយឲ្រចយប្រចតិបត្តកិារប្រចាំថ្ង្រចរបស់
សា្ថ្រចប័នទទួលបានជោគជ័យ និងសម្រច្រចចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួន។ ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងទន់ខ្រចសាយ ឬ គា្ម្រចនប្រចសិទ្ធភាព បានធ្វើឲ្រចយគ្រចឹះ
សា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រចើនទទួលការខាតបង់។ ប្រច្រចសាក់បានបង្កើតនូវប្រចព័ន្ធ
ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ៏រឹងមាំមួយដើម្រចបីការពារទ្រចព្រចយសកម្ម ការពារប្រច្រចក់បញ្ញើ
របស់សាារណជន ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើងនូវស្រចវាបម្រចើអតិថិជន 
ការពារនិងកាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងនានាដ្រចលអាចកើតឡើងដោយច្រចតនា 
ឬ អច្រចតនា និងដើម្រចបីានាថាបុគ្គលិកអនុវត្តការងារគោរពតាមស្រចចក្ដីណ្រច
នាំនិងគោលការណ៍ផ្រចស្រចងៗ។

គោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់ប្រច្រចសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយដក់បញ្ចូល
នូវប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដើម្រចបីការពារហានិភ័យ។ ការប្រចងច្រចងកាតព្វកិច្ច
ត្រចឹមត្រចូវនិងការត្រចួតពិនិត្រចយទ្វ្រចដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲ្រចយបុគ្គលិកត្រចមា្ន្រចក់ធ្វើ
ប្រចតិបត្តិការទាំងមូលត្រចមា្ន្រចក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រចប់រូបត្រចូវទទួលខុសត្រចូវ
និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង។ ជាមួយគា្ន្រចន្រចះដ្រចរ បុគ្គលិក
ត្រចូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថា្ន្រចក់លើនូវរាល់បញ្ហ្រចដូចជា ការមិនបានអនុវត្តតាម ឬ 
ការមិនគោរពតាមគោលការណ៍ផ្រចស្រចងៗ។

គ្រចប់បុគ្គលិកទំាងអស់មានតួនាទីគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ប្រច្រចសាក់។ គណៈ 
គ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា និងបុគ្គលិក
ទាំងអស់ ត្រចូវទទួលខុសត្រចូវក្នុងការអនុវត្តការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងនិងគ្រចប់គ្រចង
ហានិភ័យដ្រចលអាចកើតឡើងក្នុងប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច។

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានបង្កើតគោលការណ៍គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់សា្ថ្រចប័ន 
និងត្រចតួពិនិត្រចយពីប្រចសិទ្ធភាពន្រចក្រចបខ័ណ្ឌគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ប្រច្រចសាក់។

ប្រច្រចសាក់បានបង្កើតឲ្រចយមាននាយកដ្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងៅឆ្ន្រចំ២០០១
ដើម្រចបីឲ្រចយការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងមានប្រចសិទ្ធភាព ដោយបានកំណត់នូវតួនាទី
និងការទទួលខុសត្រចូវច្រច្ស់លាស់សម្រច្រចប់ធ្វើការវាយតម្ល្រចដោយឯករាជ្រចយ
លើភាពគ្រចប់ជ្រចុងជ្រច្រចយ និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចល
អនុវត្តដោយថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងរបស់ប្រច្រចសាក់។ នាយកដ្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង
រាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថា្ន្រចក់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលដោយផា្ទ្រចល់។
នាយកដ្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងអនុលោមតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារជាតិ ន្រច
កម្ពុជាស្តីពី «ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់គ្រចឹះសា្ថ្រចនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ»
ចំពោះការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធន្រចសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង គោលបំណងន្រចមុខងារ
សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ធនាន យុទ្ធសាស្រច្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ លើសពីន្រចះ
ទៀត នាយកដ្ឋ្រចនអនុវត្តការងារត្រចួតពិនិត្រចយដោយផ្អជ្រចកលើបទដ្ឋ្រចនអន្តរជាតិ
សម្រច្រចប់ការអនុវត្តវិជា្ជ្រចជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។ 
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ នាយកដ្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងបានជ្រចើសរីសបុគ្គលិកបន្ថ្រចម
ចំនួន៥៤រូបដើម្រចបីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រចើនរបស់សា្ថ្រចប័ន។ ៅចុងឆ្ន្រចំ

២០១៥ នាយកដ្ឋ្រចនមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន៨៥រូបដោយទទួលបានការ
គាំទ្រចយ៉្រចងខា្ល្រចំងពីសំណាក់គណៈកម្មការសវនកម្ម ថា្ន្រចក់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល
និងគណៈគ្រចប់គ្រចង។ ៅតាមសាខានីមួយៗមានសវនករផ្ទ្រចក្នុងដើម្រចបីធ្វើ
ការត្រចួតពិនិត្រចយជាប្រចាំលើគុណភាពន្រចសម្ពៀតឥណទាន គុណភាពស្រចវា
បម្រចើអតិថិជន ប្រចតិបត្តិការគ្រចប់គ្រចងសាច់ប្រច្រចក់ ប្រចតិបត្តិការដក់ដកប្រច្រចក់ 
និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៥ នាយកដ្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងបានបញ្ចប់៨៨៧កិច្ចការងារសវ
នកម្មដោយគ្រចបដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រចប់ប្រចតិបត្តិការសំខាន់ៗនិងធ្វើ
ការសុើបអង្ក្រចតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។  សវនករផ្ទ្រចក្នុងសាខា
បានចុះពិនិត្រចយអតិថិជនចំនួន៦១.៨៥៧នាក់ ស្មើនឹង១៩,៤៥%ន្រចចំនួន
គណនីឥណទានសរុបដើម្រចបីវាយតម្ល្រចគុណភាពឥណទាន និងដើម្រចបីបញ្ជ្រចក់
ថាការបញ្ច្រចញឥណទានដ្រចលអនុលោមតាមគោលការណ៍នានារបស់សា្ថ្រច-
ប័ន គោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងស្តង់ដរជាសកលក្នុងការគ្រចប់គ្រចង
លទ្ធផលសង្គម។

ៅឆ្ន្រចំ២០១៥ន្រចះដ្រចរ ការវាយតម្ល្រចបានបងា្ហ្រចញថា សាខាបានអនុវត្តការងារ
របស់ខ្លួនបានល្អជប្រចសើរនិងបានប្រចតិបត្តិការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង យ៉្រចងមាន
ប្រចសិទ្ធភាពផងដ្រចរ។

លទ្ធផលសវនកម្មនិងសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្ន្រចរំបស់ប្រច្រចសាក់បងា្ហ្រចញថាឥណទាន
ដ្រចលបានផ្តល់ឲ្រចយអតិថិជនអនុលោមតាមគោលការណ៍នានា និងមានគុណ
ភាពឥណទានល្អជណាស់។
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62 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

តារាងតុល្រធយការ
២០១៤ ២០១៥

ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល

ទ្រធព្រធយសកម្ម

សាច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច ៣២.៦២១.២២៥ ១៣២.៩៣១.៤៩២ ៣៨.៦៥៧.៧៧៤ ១៥៦.៥៦៣.៩៨៥

ប្រច្រចក់បញ្ញើនិងតម្កល់ៅធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ៥៩.១៤៨.៩៧៥ ២៤១.០៣២.០៧៣ ៧៣.៦៩៨.១៧៨ ២៩៨.៤៧៧.៦២១

ប្រច្រចក់បញ្ញើនិងតម្កល់ៅធនាគារ ១៩.៦៩៨.៩១៨ ៨០.២៧៣.០៩១ ៦៣.៥២៧.២៧៥ ២៥៧.២៨៥.៤៦៤

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ៥៧១.១៨៧.៩៩៤ ២.៣២៧.៥៩១.០៧៦ ៨៤៧.១៧៣.២៣៥ ៣.៤៣១.០៥១.៦០២

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ១១.១៧៩.០៥២ ៤៥.៥៥៤.៦៣៧ ១៥.២០៤.២៣៦ ៦១.៥៧៧.១៥៦

ទ្រចព្រចយ និងបរិកា្ខ្រចរ ៥.៤៥៩.៨៧៧ ២២.២៤៨.៩៩៩ ៥.៥៣៧.៣៣៦ ២២.៤២៦.២១១

ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី ១.៦៥៤.៤៩០ ៦.៧៤២.០៤៧ ១.៥៩៨.៧៨១ ៦.៤៧៥.០៦៣

ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្ម ៦២៤.៤៥៨ ២.៥៤៤.៦៦៦ ១.៤០៩.៦៣០ ៥.៧០៩.០០២

ទេពេយសកម្មសរុប ៧០១.៥៧៤.៩៨៩ ២.៨៥៨.៩១៨.០៨១ ១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥ ៤.២៣៩.៥៦៦.១០៤

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុនានា ១៦.៧៦៣.៦០២ ៦៨.៣១១.៦៧៨ ២៣.៩០១.២២២ ៩៦.៧៩៩.៩៤៩

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ២៨៨.៤០០.២០៥ ១.១៧៥.២៣០.៨៣៥ ៤៤៣.៥៣២.២៤៣ ១.៧៩៦.៣០៥.៥៨៤

ឥណទានវិបារូបន៍ - - ១១.៣៩០.៥១១ ៤៦.១៣១.៥៧០

ប្រច្រចក់កម្ចី ២៦០.៩០២.០៩១ ១.០៦៣.១៧៦.០២១ ៣៦២.៦២០.៨៣១ ១.៤៦៨.៦១៤.៣៦៦

អនុបំណុល ២១.០០០.០០០ ៨៥.៥៧៥.០០០ ៤៩.៣៣៥.១៥៨ ១៩៩.៨០៧.៣៩០

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ១២.១៦៩.៩៩២ ៤៩.៥៩២.៧១៦ ១៩.៩៥១.៩៥០ ៨០.៨០៥.៣៩៨

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ ៦.៧៣៨.៧៤០ ២៧.៤៦០.៣៦៦ ១០.៦៩១.០៩១ ៤៣.២៩៨.៩១៩

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រចោបជន៍បុគ្គលិក ២.៥៣៤.៩៦៥ ១០.៣២៩.៩៨២ ៣.៦៣៣ .៤៣២ ១៤.៧១៥.៤០០

សរុបបំណុល ៦០៨.៥០៩.៥៩៥ ២.៤៧៩.៦៧៦.៥៩៨ ៩២៥.០៥៦.៤៣៨ ៣.៧៤៦.៤៧៨.៥៧៦

មូលធន

ដើមទុន ៤៧.០០០.០០០ ១៩១.៥២៥.០០០ ៧២.០០០.០០០ ២៩១.៦០០.០០០

អនុបំណុល ១១.២០៤.៣១៣ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ - -

ទុនបម្រចុង ៥.៤៨២.៦០៧ ២២.៣៤១.៦២៤ ២.២៧២.៦៤៧ ៩.២០៤.២២០

ចំណ្រចញរក្រចសាទុក ២៩.៣៧៨.៤៧៤ ១១៩.៧១៧.២៨២ ៤៧.៤៧៧.៣៦០ ១៩២.២៨៣.៣០៨

សរុបមូលធន ៩៣.០៦៥.៣៩៤ ៣៧៩.២៤១.៤៨៣ ១២១.៧៥០.០០៧ ៤៩៣.០៨៧.៥២៨

សរុបបំណុល និងមូលធន ៧០១.៥៧៤.៩៨៩ ២.៨៥៨.៩១៨.០៨១ ១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥ ៤.២៣៩.៥៦៦.១០៤

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបងា្ហ្រចញនូវភាពត្រចឹមត្រចូវន្រចសា្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រចឹះសា្ថ្រចនមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រច្រចសាក់ នាថ្ង្រចទី៣១ 
ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥ ព្រចមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រច្រចក់របស់ក្រចុមហ៊ុនសម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទដ្រចលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរ
គណន្រចយ្រចយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ ធនាគារជាតិ ន្រច កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ហ្រចញៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

មតិសវនកម្មឯករាជ្រធយ«ខ្រធភីអឹមជ្ជី ខ្រធមបូឌា ចំកាត»់
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របាយការណ៍លទ្ធផល
២០១៤ ២០១៥

ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រច្រចក់ ១០៧.៥៧៥.៥៥៥ ៤៣៨.៣៧០.៣៨៧ ១៥៥.៨៦៥.៦៥២ ៦៣១.២៥៥.៨៩១

ចំណាយការប្រច្រចក់ -៣៤.៦០៩.៥០៧ -១៤១.០៣៣.៧៤១ -៥៣.៣៧០.០៤៥ -២១៦.១៤៨.៦៨២

ចំណូលករបេេក់សុទ្ធ ៧២.៩៦៦.០៤៨ ២៩៧.៣៣៦.៦៤៦ ១០២.៤៩៥.៦០៧ ៤១៥.១០៧.២០៩

សំវិានធនសម្រច្រចប់ឥណទានអាក្រចក់ និងជាប់សង្រចស័យ -៣.៤៤១.៤៨៨ -១៤.០២៤.០៦៤ -៦៨៨.៨១២ -២.៧៨៩.៦៨៩

ចំណូលការប្រច្រចក់បនា្ទ្រចប់ពីសំវិានធនសម្រច្រចប់ឥណទានអាក្រចក់                                                                                                   
   និងជាប់សង្រចស័យ

៦៩.៥២៤.៥៦០ ២៨៣.៣១២.៥៨២ ១០១.៨០៦.៧៩៥ ៤១២.៣១៧.៥២០

ចំណាយកម្រច្រច និងកម្រច្រចជើងសា -១.០៦១.៩៧៦ -៤.៣២៧.៥៥២ -១.៤៤៩.៦៦៧ -៥.៨៧១.១៥១

ចំណូលប្រចតិបត្តិការផ្រចស្រចងៗ ១.៩៣០.៩៥៥ ៧.៨៦៨.៦៤២ ៤.០១០.៩៥១ ១៦.២៤៤.៣៥២

ចំណាយបុគ្គលិក -២១.៨៧៧.៣៥៥ -៨៩.១៥០.២២២ -៣១.០៥០.១៨៣ -១២៥.៧៥៣.២៤១

ចំណាយរំលស់ -១.៩១៦.៧៣៩ -៧.៨១០.៧១១ -២.២៣៦.៥៤៩ -៩.០៥៨.០២៣

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល -៩.៣៣៣.០៩៤ -៣៨.០៣២.៣៥៨ -១២.៦៣៧.៣៧៩ -៥១.១៨១.៣៨៥

ចំណូលពីបេតិបត្តិករ ៣៧.២៦៦.៣៥១ ១៥១.៨៦០.៣៨១ ៥៨.៤៤៣.៩៦៨ ២៣៦.៦៩៨.០៧២

(ខាត)/ចំណ្រចញសុទ្ធពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ១៧៨.៤៨៣ ៧២៧.៣១៨ -២៦២.៨១៣ -១.០៦៤.៣៩៣

ចំណូលជាជំនួយ ២១៩.៨០៨ ៨៩៥.៧១៨ ២៩.៦០០ ១១៩.៨៨០

បេេក់ចំណេញមុនដកពន្ធ ៣៧.៦៦៤.៦៤២ ១៥៣.៤៨៣.៤១៧ ៥៨.២១០.៧៥៥ ២៣៥.៧៥៣.៥៥៩

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ -៧.៦០៩.៨៣៧ -៣១.០១០.០៨៦ -១១.៧៥៤.៦៦៦ -៤៧.៦០៦.៣៩៧

បេេក់ចំណេញសុទ្ធសមេេប់ករិយបរិច្ឆេទ ៣០.០៥៤.៨០៥ ១២២.៤៧៣.៣៣១ ៤៦.៤៥៦.០៨៩ ១៨៨.១៤៧.១៦២



64 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រធ្រធបម្រធួលមូលធន

ដើមទុន ទុនបមេុង អនុបំណុល ចំណេញរកេសាទុក សរុប

ដុលា្លេរាមេរិក ដុលា្លេរាមេរិក ដុលា្លេរាមេរិក ដុលា្លេរាមេរិក ដុលា្លេរាមេរិក

សមតុល្រចយនាថ្ង្រចទី១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៤ ១៩.៦៨៥.០៦៧ ១១.៤២៨.៦៧៩ ៤.៦៩៨.៣៩៩ ២៧.៤២២.៨១០ ៦៣.២៣៤.៩៥៥

ចំណ្រចញសុទ្ធសម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទ - - - ៣០.០៥៤.៨០៥ ៣០.០៥៤.៨០៥

ផ្ទ្រចរទៅដើមទុន ២៧.៣១៤.៩៣៣ - - -២៧.៣១៤.៩៣៣ -

ផ្ទ្រចរទៅទុនបម្រចុង - - ៧៨៤.២០៨ -៧៨៤.២០៨ -

លម្អជៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - -២២៤.៣៦៦ - - -២២៤.៣៦៦

សមតុលេយគិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ ៤៧.០០០.០០០ ១១.២០៤.៣១៣ ៥.៤៨២.៦០៧ ២៩.៣៧៨.៤៧៤ ៩៣.០៦៥.៣៩៤

សមមូលនឹងពាន់រៀល ១៩១.៥២៥.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧ ២២.៣៤១.៦២៤ ១១៩.៧១៧.២៨២ ៣៧៩.២៤១.៤៨៣

សមតុល្រចយនាថ្ង្រចទី១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៥ ៤៧.០០០.០០០ ១១.២០៤.៣១៣ ៥.៤៨២.៦០៧ ២៩.៣៧៨.៤៧៤ ៩៣.០៦៥.៣៩៤

ចំណ្រចញសុទ្ធសម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទ - - - ៤៦.៤៥៦.០៨៩ ៤៦.៤៥៦.០៨៩

ផ្ទ្រចរទៅដើមទុន ២៥.០០០.០០០ - - -២៥.០០០.០០០ -

ផ្ទ្រចរទៅអនុបំណុល - -១១.២០៤.៣១៣ -៣.៥៦១.៦៨២ - -១៤.៧៦៥.៩៩៥

ផ្ទ្រចរទៅទុនបម្រចុង - - ៣៥១.៧២២ -៣៥១.៧២២ -

ការទូទាត់ភាគលាភ - - - -៣.០០៥.៤៨១ -៣.០០៥.៤៨១

សមតុលេយនាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៥ ៧២.០០០.០០០ - ២.២៧២.៦៤៧ ៤៧.៤៧៧.៣៦០ ១២១.៧៥០.០០៧

សមមូលនឹងពាន់រៀល ២៩១.៦០០.០០០ - ៩.២០៤.២២០ ១៩២.២៨៣.៣០៨ ៤៩៣.០៨៧.៥២៨
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របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រធ្រធក់

២០១៤ ២០១៥

ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរាមេរិក ពាន់រៀល

លំហូរទឹកប្រធ្រធក់ពីសកម្មភាពប្រធតិបត្តិការ

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធមុនដកពន្ធសម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទ ៣៧.៦៦៤.៦៤២ ១៥៣.៤៨៣.៤១៧ ៥៨.២១០.៧៥៥ ២៣៥.៧៥៣.៥៥៩

និយ័តភាពលើ៖

   សំវិានធនសម្រច្រចប់ឥណទានអាក្រចក់ និងជាប់សង្រចស័យ ៣.៤៤១.៤៨៨ ១៤.០២៤.០៦៤ ៦៨៨.៨១២ ២.៧៨៩.៦៨៩

   រំលស់ ១.៩១៦.៧៣៩ ៧.៨១០.៧១១ ២.២៣៦.៥៤៩ ៩.០៥៨.០២៣

   ចំណ្រចញពីការលក់ទ្រចព្រចយនិងបរិកា្ខ្រចរ -៦.៧៤៤ -២៧.៤៨២ -៤១.៩៩៦ -១៧០.០៨៤

   ចំណាយសោធននិវត្តន៍ ៨៨៧.៦៥០ ៣.៦១៧.១៧៥ ១.៣២៥.៦២៥ ៥.៣៦៨.៧៨២

   ចំណូលការប្រច្រចក់សុទ្ធ -៧២.៩៦៦.០៤៨ -២៩៧.៣៣៦.៦៤៦ -១០២.៤៩៥.៦០៧ -៤១៥.១០៧.២០៩

   ខាត/(ចំណ្រចញ)ពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -២២៤.៣៦៦ -៩១៤.២៩១ ៦៩.១៦៣ ២៨០.១១០

ការប្រច្រចប្រចួលនូវ៖

   ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន -២០១.៤៨៧.៨៩៧ -៨២១.០៦៣.១៨០ -២៧៦.៦៧៤.០៥៣ -១.១២០.៥២៩.៩១៥

   ប្រច្រចក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្រច្ប់ -២.៦១០.៩៩៤ -១០.៦៣៩.៨០១ -២.៤៩៧.៦១៤ -១០.១១៥.៣៣៧

   ទុនបម្រចុងកាតព្វកិច្ច -១៣.១៥៦.៣០៨ -៥៣.៦១១.៩៥៥ -១២.៦៥១.៣១២ -៥១.២៣៧.៨១៤

   ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ -៩៣៥.៤២៩ -៣.៨១១.៨៧៤ -១.២៤៧.៧៣២ -៥.០៥៣.៣១៥

   ប្រច្រចក់បញ្ញើពីធនាគារនិងគ្រចឹះសា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុនានា ៧.២៦២.៩៩៦ ២៩.៥៩៦.៧០៩ ៧.១៣៧.៦២០ ២៨.៩០៧.៣៦១

   ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៥៩.២៨១.៤០៧ ៦៤៩.០៧១.៧៣៤ ១៥៥.១៣២.០៣៨ ៦២៨.២៨៤.៧៥៤

   បំណុលផ្រចស្រចងៗ -១.១៧១.១៥២ -៤.៧៧២.៤៤៤ ៩៧៧.៨៧០ ៣.៩៦០.៣៧៤
សាច់ប្រច្រចក់ប្រចើក្នុងសកម្មភាពប្រចតិបត្តិការ -៨២.១០៤.០១៦ -៣៣៤.៥៧៣.៨៦៣ -១៦៩.៨២៩.៨៨២ -៦៨៧.៨១១.០២២

ចំណូលការប្រច្រចក់ ១០៥.២៥៤.៤១៩ ៤២៨.៩១១.៧៥៧ ១៥៣.០៨៨.២០០ ៦២០.០០៧.២១០

ការប្រច្រចក់បានបង់ -៣០.៣១៩.១៥៣ -១២៣.៥៥០.៥៤៨ -៤៦.៥៦៥.៩៥៧ -១៨៨.៥៩២.១២៦

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញបានបង់ -៤.៨៥៩.២១៥ -១៩.៨០១.៣០១ -៨.៥៨៧.៤៨៧ -៣៤.៧៧៩.៣២២

កាតព្វកិច្ចសោធនិវត្តន៍បានបង់ -២០០.៥៤០ -៨១៧.២០១ -២២៧.១៥៨ -៩១៩.៩៩០

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិករ -១២.២២៨.៥០៥ -៤៩.៨៣១.១៥៦ -៧២.១២២.២៨៤ -២៩២.០៩៥.២៥០

លំហូរទឹកប្រធ្រធក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
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