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ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
ស្រធដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្រធំ 2016

ដប់ឆ្នាំចុងកាាយនាះ ទីផាសារនាបណ្ដាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍមួយចំនួនបាន
បាឈមមុខនឹងដំណក់កាលនាវិបត្តិ បន្ទាប់ពីសារីភាវូនីយកម្មបបានកើន
ឡើងដោយសារការគាប់គាងម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ចមនភាពទន់់ាសាយយ។ កក្នងរយយៈ
ពាលដប់ឆ្នាំនាវិបត្តិទីផាសារនាបណ្ដាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍនាះ មនទំនក់
ទំនងជាវិជ្ជមមនរវាងវិបត្តិ និងភាពបរាជ័យកក្នងការសមាាចចិត្តផកាកផានការ
ហិរញ្ញវត្ថ្នរបស់រដ្ឋាភិបាលយ។ ទោះយ៉ាងណ មារៀននាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថ្នបាន
បង្ហាញឲាយឃើញផងដារពីគុណតម្លានាគោលនយោបាយម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ចដ៏
មធាយ័តនិងតាឹមតាូវ កក្នងការជួយបាទាសទាំងនោះឲាយឆ្លងផុតពីវិបត្តិនាះ  នៅ
ពាលបាទាសកំពុងអភិវឌាឍជាចាើនអាចរកាសាបានកំណើនជាវិជ្ជមមន ឬ ងើប
ពីវិបត្តិបានយ៉ាងលឿនយ។ នៅពាលទំនក់ទំនងរវាងសកម្មបភាពសាដ្ឋកិច្ច
កាន់តារឹងមំ និងមនការរួមបញ្ចូលគ្នាជាចាើន វាចាបាស់់ណស់ថាការគាប់
គាងដ៏រឹងមំផកាកសាដ្ឋកិច្ច គឺជាចំណុចសកូលនាបរិយកាសសាដ្ឋកិច្ចពិភព
លោកនពាលបច្ច្នបាបនកយ។ សាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមនភាពផុយសាួយ ដាល 
បង្កឲាយមនភាពមិនចាបាស់លាស់ និងហានិភ័យជាចាើន នៅកក្នងបរិយកាស 
ដាលបាឈមខ្លាងំយ។ ការកសាងភាពធន់នឹងវិបត្តាិមរយយៈការគាប់គាងម៉ាកាូ
សាដ្ឋកិច្ចឲាយរឹងមំ គឺនៅតាជាគោលដៅដ៏សំខន់នាគោលនយោបាយរបស់
រដ្ឋាភិបាលយ។

ស្ថិរភាពម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច គឺជាកា្តារួមចំណាកយ៉ាងសំខន់ចំពោះការអភិវឌាឍ
សាដ្ឋកិច្ចនៅកម្ព្នជាយ។  កំណើនសាដ្ឋកិច្ចមនភាពរឹងមំល្អ ដោយអតាាមធាយម 
7% កក្នងរយយៈពាលជាង 5 ឆ្នាំចុងកាាយនាះ ដាលបានជួយលើកកម្ពស់
កមាិតជីវភាពរស់នៅរបស់បាជាជន និងកាត់បន្ថយភាពកាីកាពី 53% មក 
កាាម 17% នៅកក្នងឆ្នាំ 2016យ។ អតិផរណតាូវបានគាប់គាងបានយ៉ាងល្អ 
បាសើរឲាយនៅតាឹមកាាម 5% ខណយៈដាលអតាាប្តូរបាាក់មនស្ថិរភាពល្អកក្នង
បរិបទដុលា្លារូបនីយកម្មបខ្ពស់យ។ ជញ្ជមីងទូទាត់ស្ថិតកក្នងភាពអតិរាក ដាលភាគ
ចាើនបណ្ដាលមកពីលំហូរចូលនាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទាសយ។ គោល 
នយោបាយថវិកាមនភាពមធាយ័តចាបាស់លាស់ ដោយរកាសាបានបាាក់បំណុល 
សាធារណយៈនៅតាមឹកមាតិទាប ហើយទុនបមាងុសាធារណយៈផ្លវូការបន្តនិន្នា
ការកើនឡើងយ។ របៀបវារយៈកំណាទមាង់ជាចាើនកំពុងតាូវបានអនុវត្តដើមាបី
ពងាឹងភាពធន់របស់សាដ្ឋកិច្ច និងរកាសាបានស្ថិរភាពម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ចយ។

ការគ្រធប់គ្រធងយ៉្រធងរឹងមំាលើគុណភាពផលប័ត្រធ និងហានិភ័យ   

យើងខ្ញ្ននឹំងបន្តតាតួពិនិតាយផលប័តាអាជីវកម្មបរបស់យើង ដើមាបីធានថាបាាសាក់
មនជំហររឹងមំល្អបំផុតសមាាប់រយយៈពាលវាង កំណើនបាកបដោយនិរន្តរ
ភាព តាួតពិនិតាយបាតិបត្តិការដាលកំពុងបន្ត និងទិសដៅជាយុទ្ធសសាសា្ត
របស់បាាសាក់យ។ យើងធ្វើការវាយតម្លាយ៉ាងហ្មបត់ចត់ដើមាបីឲាយបាាកដថាតើ
ផានការរបស់ថា្នាក់គាប់គាងបានថ្លងឹថ្លាងរវាងឱកាសអាជីវកម្មប និងហានិភ័យ
ដារឬទាយ។ យើងពាយាយមបណ្ដុះ និងគំទាវបាបធម៌នាការគាប់គាងហានិភ័យ 
តាួតពិនិតាយការបាតិបត្តិាមកាមហានិភ័យទៅនឹងកាបខ័ណ្ឌរបស់សា្ថាប័នយ។

យើងធានថា មុខងរគាប់គាងហានិភ័យរបស់បាាសាក់តាូវបានអនុវត្តបាន
យ៉ាងល្អ សមសាបាមបទដ្ឋានកមាិតហានិភ័យដាលអាចទទួលយកបាន 
គាប់គាងជាយុទ្ធសសាសា្តផកាកហានិភ័យ និងកិច្ចបាជុំជាទៀងទាត់ជាមួយ 
កាមុការងរគាប់គាងហានិភ័យ    ដើមាបីពិភាកាសាពីបរិយកាសតាតួពិនិតាយរបស់ 
បាាសាក់យ។ 

ការលើកកម្ពស់សុចរិតភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ

យើងខ្ញ្នំទទួលសា្គាល់ថា សុចរិតភាព និងគណនាយាយភាពគឺជាមូលដ្ឋានគាឹះ
យ៉ាងសំខន់សមាាប់ការ្តិឈ៍្មាះនិងនមករណ៍របស់បាាសាក់យ។  យើងកសាង
បទដ្ឋាននាសុចរិតភាព ដាលរៀបចំឡើងដើមាបីលើកកម្ពស់ឥរិយបថកាម
សីលធម៌នៅកក្នងសា្ថាប័ន និងលើកកម្ពស់គំរូអាជីវកម្មបដាលផ្ដល់ឥទ្ធសិពលជា 
វិជ្ជមមនដល់សង្គម និងសាធារណជនយ។

កាាពីការរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធសដ៏ចាបាស់លាស់  និងគោលនយោបាយដ៏រឹងមំ  
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មបរបស់បាាសាក់ជាវបាបធម៌របស់កាុមបាឹកាសាភិបាលកក្នង
ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មប និងជជាកពិភាកាសាដាលបើកទូលាយ និងបាកប
ដោយផលិតភាព គឺមិនតាឹមតាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាះទា តា
ថាមទាំងតាូវបានពាយាករទុកទៀតផងយ។ យើងចាត់ទុកអាកបាបកិរិយ និង
ឥរិយបថមួយចំនួនជារឿងសំខន់សមាាប់សមជិកកាុមបាឹកាសាភិបាលយ។ 
កាុមបាឹកាសាភិបាល តាូវតាឆ្លើយតបឲាយទាន់ពាលវាលាាមតមាូវការរបស ់
បាាសាក់ដោយចូលរួមឲាយបានពាញលាញ ជមកះឲាយបានលទ្ធសផលថ្មបីៗ វាយ
តម្លាកាលានុវត្តភាពពីបរិបទយុទ្ធសសាសា្ត ធ្វើការវិនិច្ឆយ័ផកាកអាជីវកម្មបដ៏រឹងមំ
និងបាកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លារបស់បាាសាក់យ។ បាបបទអភិបាលកិច្ចរបស់យើង
បន្តបានការទទួលសា្គាល់ដោយបាាសាក់ទទួលបានជ័យលាភីផកាកអភិបាល
កិច្ចសាជីវកម្មបទូទៅល្អបំផុតយ។ 

សមិទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រធំ 2016  

សាបជាមួយកំណើនសាដ្ឋកិច្ចគួរឲាយកត់សម្គាល់ និងការរកាសាបានស្ថិរភាព
នយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច ជាពិសាស 
ស្ថរិភាពកក្នងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្ន បាាសាក់ទទួលបានលទ្ធសផលល្អបាសើរដូចជា៖
 

បាាក់ចំណាញសុទ្ធសកាាយបង់ពន្ធសមនចំនួន 54 លានដុលា្លារអាមា
រិក

ផលលើមូលធន (RoE) មនចំនួន 36.9% 

ផលលើទាពាយសកម្មប (RoA) មនចំនួន 4.7% 

រកាសាបានអតាាឥណទានមិនដំណើរការកមាិតទាបតាឹម 1.16% 

ទាពាយសកម្មបសរុបមនចំនួន 1.25 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិក 

សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់ 1.03 ប៊ីលានដុលា្លារ និងអតិថិជន
ឥណទានសរុប 347 ពាន់នក់ 
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សមតុលាយបាាក់បញ្ញើសនាសំសរុប 619 លានដុលា្លារអាមារិក និង
មនគណនីបាាក់បញ្ញើសនាសំចំនួន 572 ពាន់

ពងាីកបណ្ដាញការិយល័យរហូតដល់ 181 សាខ 

ដក់ឲាយបាើបាាស់ទូម៉ាសុីនអាធីអឹមចំនួន 115 និង 

មនបុគ្គលិកបមាើការងរចំនួន 6,162 នក់យ។ 
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2016 ជាឆ្ន្រធំដ៏ល្អប្រធសើរសម្រធ្រធប់ប្រធ្រធសាក់។ យើងខ្ញុំបានពង្រធឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអតិថិជន ហើយ 
កមា្ល្រធំងធនានបុគ្គលិកដ៏សកម្មរបស់យើងបានជំរុញឲ្រធយប្រធ្រធសាក់ឈានដល់ការសម្រធ្រធចសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រធើន 
ដោយរក្រធសាបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនយ៉្រធងល្អប្រធសើរ។

Ranjit Michael Samuel Fernando 
ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

បាាសាក់បានអភិវឌាឍនិងពងាងឹបាតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួជាបន្តបន្ទាប់ដើមាបីឆ្លើយ
តបទៅនឹងបមាាបមាួលទីផាសារ និងបរិយកាសបាតិបត្តិការដាលមនការ
បាកួតបាជាងខ្លាំងយ។ កាុមបាឹកាសាភិបាល និងភាគទុនិកមនជំនឿចិត្តយ៉ាង
មុតមំថា ាមរយយៈការដឹកនំដ៏បិុនបាសប់ យុទ្ធសសាសា្ត និងធនធានមនុសាស
ល្ៗអ របស់បាាសាក់នឹងធ្វើឲាយបាាសាក់បន្តទទួលបានលទ្ធសផលដ៏តាចះតាចង់
សមាាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសទាំងអស់យ។ ខ្ញ្នំសូមទទួលសា្គាល់នូវកិច្ចខិតខំបាឹងបាាង 
របស់បុគ្គលិកបាាសាក់ ដាលកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងរបស់ពួកគត់ គឺជាកា្តា
រួមចំណាកមួយដ៏សំខន់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់បាាសាក់ និងចំពោះការ
ប្តាជា្ញាចិត្តខ្ពស់កក្នងការផ្តល់ជូនសាវាល្អបាសើរជូនដល់អតិថិជន និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធសយ។

ជំនួសមុខឲាយកាុមបាឹកាសាភិបាល ខ្ញ្នំសូមថ្លាងអំណរគុណចំពោះថា្នាក់គាប់គាង
និងបុគ្គលិករបស់បាាសាក់ទាំងអស់ដាលបានខិតខំបាឹងបាាងបមាើការងរ
បាកបដោយថាមពល និងលះបង់ខ្ពស់ដើមាបីការរីកចមាើនអាជីវកម្មប និងការរីក
ចមាើនរបស់អតិថិជនបាកបដោយសុខដុមភាពយ។ ខ្ញ្នំក៏សូមថ្លាងអំណរគុណ
ដល់កាុមបាឹកាសាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន អកកផ្គត់ផ្គង់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ព្នជា និងជាពិសាសធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា ដាលតាងតាផ្តល់ការគំទា 
និងផ្តល់ឱវាទរហូតមកយ។ យើងខ្ញ្នំសងាឃឹម និងជឿជាក់ថា លោក លោកសាី
នងកញ្ញានៅតាបន្តផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់បាាសាក់នឆ្នាំ 2017យ។



6 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

យើងបន្តរក្រធសាបាននូវជំហរបានយ៉្រធងល្អប្រធសើរតាមរយៈភាពខា្ល្រធំងន្រធពិពិធកម្មរបស់យើងក្នុងចំោមគូប្រធកួត
ប្រធជ្រធង។ ភាពខា្ល្រធំងផ្ន្រធកនាមករណ៍ ទំហំ  និងវិសាលភាព អនុញ្ញ្រធតឲ្រធយយើងទទួលបានភាពល្អដាច់គ្រធ ដ្រធល
យើងត្រធូវផ្តល់ជូនជាអត្ថប្រធោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង។
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យើង
ខ្ញ្នសំងាឃឹមយ៉ាងមុតមំថា ការរួមផាសំគ្នានាយុទ្ធសសាសា្តផ្ដាត
ការយកចិត្តទុកដក់ និងគំរូអាជីវកម្មបពិពិធកម្មប ដាលជា
លក្ខណយៈពិសាសរបស់យើងកក្នងចំណមគូបាកួតបាជាង

នឹងបង្កើតគុណតម្លារយយៈពាលយូរសមាាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសទំាងអស់របស់យើងយ។
យើងមនភាពខ្លាំងាមរយយៈសុចរិតភាព ភាពជឿជាក់ និងកាមសីលធម៌ល្អ
នៅកក្នងការបាកបអាជីវកម្មប ការរីកចមាើនដោយផ្តាតលើចំនួនអតិថិជន និង
ជំហរជាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នទទួលបាាក់បញ្ញើធំជាងគានៅកម្ព្នជាយ។ ភាព
ខ្លាងំរបស់បាាសាក់ផ្តល់ជាមូលដ្ឋានគាះឹដ៏រឹងមំសមាាប់បាតិបត្តកិារដ៏សំខន់
របស់យើងនៅលើទីផាសារ ដាលជួយជំរុញសកា្ដានុពលកំណើន និងការពងាីក
ខ្លួនរបស់បាាសាក់យ។   

កក្នងរយយៈពាល 12 ខាចុងកាាយនាះ  យើងបាឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូច
ជា៖

ទោះជាយ៉ាងណ លទ្ធសផលឆ្នាំ 2016 បង្ហាញឲាយឃើញថាយុទ្ធសសាស្តារបស់
យើងនៅតាបន្តផ្តល់នូវភាពជោគជ័យកក្នងបរិយកាសដ៏បាឈមនាះ និង
បង្ហាញពីរបៀបដាលបាាសាក់នៅតានំយកភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាពរបស់
ខ្លនួសមាាចបាននូវលទ្ធសផលដូចជា         អតាាឥណទានមិនដំណើរការមនកមាតិ
ទាបបំផុតបាៀបធៀបកក្នងវិស័យ បុគ្គលិកមនផលិតភាពខ្ពស់ ការគាប់គាង
ការចំណយបាកបដោយបាសិទ្ធសភាព មនទំនក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
ការគាប់គាងមូលធននិងហានិភ័យដោយភាពមធាយ័តចាបាស់លាស់ និងបុគ្គ
លិកដាលមនការចូលរួមយ៉ាងសកម្មបយ។ 

នៅកក្នងឆ្នាំ 2016 បាាសាក់មិនតាឹមតារកាសាបាននូវជំហរនំមុខគាលើទីផាសារ
ហិរញ្ញវត្ថ្ន ជាមួយនឹងបណ្ដាញការិយល័យចាើនជាងគា លទ្ធសភាពរកបាាក ់
ចំណាញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគាប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តាថាមទាំងធាន
បាននូវកំណើនបាកបដោយនិរន្តរភាពទៀតផងយ។ លទ្ធសផលដាលបាាសាក់
សមាាចបានរួមមន៖

ទាពាយសកម្មបសរុបបានចំនួន 1.25 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិក គឺកើនឡើង 
19% បើធៀបនឹងដំណច់ឆ្នាំ 2015

សម្ពៀតឥណទានសរុបមនចំនួន 1.03 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិក គ ឺ
កើនឡើង 20% និងមនអតិថិជនឥណទានសរុបចំនួន 347 ពាន់
នក់

បាាសាក់បន្តានមុខគាលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានកក្នងវិស័យ 
មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន ដាលមនអតាាឥណទានមិនដំណើរការតាឹមតា 1.16%

សមតុលាយបាាក់បញ្ញើសនាសំសរុបបានកើនឡើងដល់ 619 លានដុលា្លារ
អាមារិក និងមនគណនីបាាក់បញ្ញើសនាសចំំនួន 572 ពាន់

បាាក់ចំណាញសុទ្ធសកាាយបង់ពន្ធសបានកើនឡើងរហូតដល់ 16% គឺ
កើនឡើងពី 46.5 លានដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2015 ដល់ 54 លាន
ដុលា្លារអាមារិក

ផលលើមូលធន (RoE) មនអតាា 36.9% និងផលលើទាពាយសកម្មប
(RoA) មនអតាា 4.7%

បណ្ដាញការិយល័យនៅទូទាំងបាទាសដាលគាបដណ្ដប់ 25 ់ាត្ត-
រាជធានី ដាលមន 181 ការិយល័យ និងម៉ាសុីនអាធីអឹមចំនួន 115 
ទីាំង ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបមាើការងរសរុបចំនួន 6,162 នក់កំពុងធ្វើ
បាតិបត្ដិការនៅកក្នងភូមិជាង 13,640 ស្មបើនឹង 93% នាភូមិសរុបទាំង
អស់យ។

ការសម្រធ្រធចបានកំណើនប្រធកបដោយនិរន្តរភាព

យើងខ្ញ្នំជឿជាក់ថាការយកចិត្តទុកដក់របស់យើងលើនវានុវត្តន៍ និងបច្ចាក
វិទាយានឹងជួយឲាយយើងានមុខគានៅកក្នងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ នៅកក្នងឆ្នាំ 2016

យើងរកាសាជំហរលាខរៀងទីមួយនៅកក្នងបាភាទទីផាសារសាវាធនគរលក់រាយយ។
វិសាលភាពរបស់យើងនៅកក្នងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្នផ្តល់ឱកាសឲាយយើងផ្ដល់សាវា
ដល់អតិថិជនដោយបទពិសោធន៍ដាលល្អបាសើរ ដាលនំឲាយភក្តីភាពព ី
អតិថិជនមនការកើនឡើង និងជំរុញឲាយបាាក់ចំណាញបានកើនបាសើរជាង
មុន ទោះបីបរិយកាសម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ចមនការបាឈមខ្លាំងក៏ដោយយ។ 

យើងក៏មើលឃើញឱកាសដើមាបីពងាីកអាជីវកម្មបរបស់យើងឲាយរីកលូតលាស់
ថាមទៀត ាមរយយៈការបមាើអតិថិជនដាលមនចំណូលខ្ពស់ និងសហ
គាាសខ្នាតតូច និងខ្នាតមធាយមរួមមន ការជួយអតិថិជនដាលជាម្ចាស់អាជីវ 
កម្មបទទួលបានជោគជ័យកក្នងអាជីវកម្មបរបស់ខ្លួនយ។ យើងក៏រំពឹងថានឹងពងាីក 
ចំណាកទីផាសារអាជីវកម្មបរបស់យើងដោយបាុងបាយ័តក ពងាឹងនមករណ៍ 
ទំហំ និងវសិាលភាព ដាលអនុញ្ញាតឲាយយើងទទួលបានភាពល្អដច់គាដាល 
យើងតាូវផ្តល់ជូនជាអត្ថបាយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើងយ។ 

យើងក៏បានវិនិយោគកក្នងបច្ចាកវិទាយាថ្មបីនាបាព័ន្ធសធនគរសកូល ដាលអកកដទា
ទៀតយល់ថាលំបាកនឹងធ្វើបានយ។ នវានុវត្តន៍និងបច្ចាកវិទាយាទំាងនាះនឹងជំរុញ
ឲាយមនបាសិទ្ធសភាពការងរកាន់តាបាសើរ ដោយជួយសមាួលបាតិបត្ដិការ
ឲាយកាន់តាងយ សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងបាកបដោយភាពងយសាួលយ។

ការកសាងចំណុចខា្ល្រធំងដើម្រធបីការរីកចម្រធើនអាជីវកម្ម

យើងខ្ញ្នំយល់ចាបាស់ថា កា្តាដាលនំឲាយមនកំណើននពាលបច្ច្នបាបនកនាះ
ខុសប្លាកពីកា្តាដាលនំឲាយមនកំណើនកាលពីដប់ឆ្នាមុំនយ។        បុ៉ន្តាយើងជឿជាក់
ថាបាាសាក់អាចសមាបខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងការកើតឡើងនាបច្ចាក 
វិទាយាថ្មបីៗ ពាមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនាតមាូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិ
ថិជនយ។

យើងនឹងធ្វើដំណើរាមគន្លងយុទ្ធសសាស្តានាះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខងមុខជាបន្ត
ទៀតទន្ទមឹពាលដាលយើងសម្លងឹមើលការថារកាសាកំណត់តាាលទ្ធសផលហិរញ្ញ
វត្ថ្នដ៏រងឹមកំក្នងការបង្កើតគុណតម្លាបន្ថាម ដោយវិវត្តទៅាមលក្ខខណ្ឌទីផាសារ 
និងតមាូវការហិរញ្ញវត្ថ្នរបស់អតិថិជនយ។

ឥណទានមិនដំណើរការកក្នងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្នទំាងមូលបានកើនឡើង 

បមាាបមាលួអាកាសធាតុ (គាាះរំាងស្ងតួ ាំងពីខាតុលា ឆ្នា ំ2015)
ជាមួយការយឺតយ៉ាវកក្នងការបង្អ្នរទឹកភ្លៀង 

ថ្លាផលិតផលកសិកម្មបទាប និងទីផាសារលក់កសិផលទទួលបានបាាក់
ចំណាញតិចតួចយ។  

i.

ii.

iii.
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សីុម ស្រធនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធដ្រធលផ្ដ្រធតការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ថតិស្ថ្រធរ 

យុទ្ធសសាសា្តរបស់យើងគឺផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់និងស្ថិតស្ថារ ដាលតាូវ
បានបង្កើតឡើងដើមាបីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់ ពាមជាមួយនឹងកំណើនបាាក់
ចំណូលបាកបដោយនិរន្តរភាពយ។ មនន័យថា យើងមិនមានតាឹមតាចង់បាន 
កំណើនប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តាថាមទាំងជាកំណើនបាកបដោយនិរន្តរភាពទៀត
ផងយ។ ហើយក៏មនន័យថា យើងនឹងស្វាងរកកាលានុវត្តភាពទាំងឡាយ
ណ ដាលសាបទៅាមទសាសនវិស័យរបស់យើងអំពីនិន្នាការកក្នងបាទាស
និងពិភពលោក ដោយកសាងភាពខ្លាំង និងផ្ដល់បាាក់ចំណាញខ្ពស់ដល់
ភាគទុនិកយ។

នៅកក្នងវិស័យមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន យើងគឺជាអកកនំមុខគាលើទីផាសារ និងជាសា្ថាប័ន
ធំបំផុតដោយគិតពីទាពាយសកម្មប        និងចំណាកទីផាសារសាវាធនគរយ។       យើងយក 
ចិត្តទុកដក់ពងាឹងពងាីកការនំមុខរបស់យើងាមរយយៈទំហំ វិសាលភាព 
និងសមត្ថភាពកក្នងការលក់ផលិតផលចមាុះននយ។ យើងបាើបាាស់ភាព 
ខ្លាំង និងឯកទាសរបស់យើងធ្វើឲាយអាជីវកម្មបរីកចមាើននៅកក្នងទីផាសារដាល
មនភាពបាកួតបាជាងខ្លាំងយ។

យុទ្ធសសាស្តារបស់យើងគឺទាញយកអត្ថបាយោជន៍នាភាពខ្លាងំកក្នងការបាកួត
បាជាង រួមមនភាពសមាបូរបាបនាផលិតផលនិងសាវាកម្មប ការបង្កើនបណ្ដាញ
ចាកចាយ បុគ្គលិកដាលមនទាពកោសលាយនិងសមត្ថភាព និងការកសាង 
វបាបធម៌នាការខិតខំធ្វើការយកលទ្ធសផលឆកើម និងជំនញកក្នងការគាប់គាង
ហានិភ័យយ។

ប្រធ្រធសាក់ជានិោជកន្រធជម្រធើស
ជានិយោជកនាជមាើស គឺជាគន្លឹះនាភាពជោគជ័យរបស់យើងយ។ បុគ្គលិក
ទាំងអស់គឺជាធនធានដ៏អសា្ចារាយបំផុតរបស់យើងយ។ ដោយបានទាក់ទាញ 
និងរកាសាអកកមនសមត្ថភាព ផ្តល់ជូនឱកាសអាជីពដ៏ល្អដាលជួយឲាយបុគ្គ 
លិកទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ ដូចកាះយើងអាចផ្តល់នូវសាវាកម្មបដ៏ល្អ
សមាាប់អតិថិជនរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងាយ។ យើងមនវបាបធម៌ដ៏រឹងមំ មោ 
ទនភាពរួមចំពោះលទ្ធសផលការងរ បាវត្តិដ៏ជោគជ័យ ហើយការោះជំហាន
របស់យើងមនលក្ខណយៈវិសាស ដាលជាទីប៉ងបាាថា្នារបស់អកកផ្ដល់ហិរញ្ញ
បាបទាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធសនៅជុំវិញពិភពលោកយ។ នៅទូទាំងបាាសាក់ បុគ្គ 
លិកផ្ដល់តម្លាខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការរួមគ្នា ហើយពួកគាមនឆន្ទយៈរួមមោះមុត
កក្នងការបមាើអតិថិជនយ។

ខ្ញ្នជំឿជាក់យ៉ាងមុតមំថា ភាពចមាះុ និងការរួមបញ្ចលូគ្នានាបុគ្គលិកពីបាភព
ផាសាងៗ មនតួនទីជាសកូលដ៏សំខន់កក្នងការជំរុញផលិតភាព នវានុវត្តន៍ 
និងកំណើនយ។ ការបញ្ចូលភាពចមាុះនៅកក្នងសកម្មបភាពរបស់យើង ធ្វើឲាយ 
បាាសាក់អាចបមាើអតិថិជន និងសាធារណជនបានបាសើរ ពាមទាំងជំរុញ
ឲាយមនការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដាលនាះជាកា្តាសំខន់ចំពោះ
ភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់យើងយ។ នាះជារឿងដ៏តាឹមតាូវ និងា្លាសវា 
ដាលយើងតាូវធ្វើយ។

បុគ្គលិករបស់ប្រធ្រធសាក់បន្តជំរុញឲ្រធយមានលទ្ធផលវិជ្ជមមាន

ជោគជ័យរបស់យើងនៅឆ្នាំនាះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការលះ 

បង់ និងការបំពាញការងរដោយវិជា្ជាជីវយៈរបស់បុគ្គលិករបស់យើង ដាលមន 
ការចូលរួមខ្ពស់ និងការផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់លើអតិថិជនកក្នងការន ំ
ទៅរកលទ្ធសផលល្អយ។       យើងនឹងធានថា យើងកំពុងបង្កើតនូវវបាបធម៌មួយដាល
បណ្ដុះគំនិតចកាបាឌិតថ្មបី និងការសហការគ្នាដាល កំពុងមនសន្ទ្នះកើនឡើង
បត់បាន និងផ្ដាតសំខន់ទៅការអនុវត្ត ដើមាបីបំពាញតមាូវការអតិថិជនយ។  
យើងកសាងកន្លាងការងរដ៏ល្អបាសើរសមាាប់បុគ្គលិករបស់យើង ដោយ
លើកទឹកចិត្តចំពោះភាពចមាុះ និងការរួមបញ្ចូលគ្នា និងជាកន្លាងដាលគាប់
គ្នាមនឱកាសមួយដើមាបីសមាាចបាននូវសកា្តានុពលពាញលាញរបស់ពួក
គត់យ។

ការសម្លឹងឆ្ព្រធះទៅមុខ
ខណយៈពាលដាលការផ្លាស់ប្តូរបទបាបញ្ញត្តិ អតាាការបាាក់ទាបអូសបន្លាយ
យ៉ាងយូរ បមាាបមាួលទីផាសារ និងការបាកួតបាជាងកើនឡើង នឹងបង្កឲាយមន
បញ្ហាបាឈមមួយចំនួនកើតឡើង យើងក៏បានសម្លឹងឃើញពីឱកាសនាះ
ផងដារយ។ យើងប្តាជា្ញាផ្តល់ជូននូវយុទ្ធសសាសា្តដ៏តាឹមតាូវ ធ្វើពិពិធកម្មបផលិត
ផលនិងសាវាកម្មប ពងាឹងវបាបធម៌និងបុគ្គលិក ដើមាបីជំរុញឲាយមនការរីកចមាើន 
និងទាញយកអត្ថបាយោជន៍ពីការបាាបាួលនៅលើទីផាសារយ។  

យើងខ្ញ្នមំនទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមំថា យុទ្ធសសាសា្តរបស់យើងមនភាពរឹងមំ
ាមរយយៈការអនុវត្តយុទ្ធសសាស្តាបានយ៉ាងល្អបាសើរ និងការរីកចមាើនបាក
ដោយអត្ថន័យ បាៀបធៀបនឹងអាទិភាពដាលបានយកចិត្តទុកដក់ បាាសាក់  
នឹងនៅតាស្ថតិកក្នងជំហររឹងមំ ដើមាបីអនុវត្តាមកម្មបវត្ថ្ននាលទ្ធសផលការងររយយៈ
ពាលមធាយម និងបង្កើតគុណតម្លាសមាាប់ភាគទុនិកសមាាប់រយយៈពាលវាងយ។

ជំនួសមុខឲាយគណយៈគាប់គាងរបស់គាះឹសា្ថានមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់ ខ្ញ្នសូំមអរ 
គុណចំពោះថា្នាក់គាប់គាងគាប់លំដប់ថា្នាក់ និងបុគ្គលិកបាាសាក់ទាំងអស ់
ចំពោះការខិតខំបាងឹបាាង និងការាំងចិត្តខ្ពស់កក្នងការបំពាញការងរ អរគុណ 
ចំពោះកាុមបាឹកាសាភិបាលកក្នងការគំទា និងការផ្តល់ដំបូន្មាន និងអរគុណ 
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ព្នជា និយ័តករ និងធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា រួមជាមួយ
នឹងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានគាប់ជាន់ថា្នាក់ដាលតាងតាគំទាបាាសាក់យ។

លទ្ធសផលដ៏ល្អរបស់បាាសាក់នៅឆ្នាំ 2016 គឺជាសក្ខីភាពនាការខិតខំបាឹង 
បាាង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកបាាសាក់ជិត 6,200 នក់យ។ យើងខ្ញ្នំសូម 
ទទួលសា្គាល់ថានាះគឺជាការចូលរួមចំណាករបស់ពួកគត់ និងសូមថ្លាងអ ំ
ណរគុណ ចំពោះការប្តាជា្ញាចិត្តកក្នងការជំរុញឲាយមនលទ្ធសផលជោគជ័យយ៉ាង 
តាចះតាចង់នាះយ។

ប



ទស្រធសនវិស័យ និងប្រធសកកម្ម

ធ្វើឲាយជីវភាពបាជាជននៅជនបទបាសើរឡើង ដើមាបីចូលរួមចំណាក
ដល់ការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាកបដោយនិរន្តរភាពាមរយយៈគាឹះសា្ថាន
មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នដាលមននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថ្នយ។

ទស្រធសនវិស័យ

ផ្តល់សាវាកម្មបហិរញ្ញវត្ថ្នដល់សហគមន៍ និងសហគាាសខ្នាតតូចនៅ
ជនបទបាកបដោយនិរន្តរភាពយ។

ប្រធសកកម្ម
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10 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

សាវតារ

គ្រធឹះសា្ថ្រធនមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់បានចាប់ផ្តើមធ្វើ
បាតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួកក្នងឆ្នា ំ1995 ដោយ 
ទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរុ៉បកក្នង

រូបភាពជាគមាាងអភិវឌាឍន៍យ។ ផកាកឥណទានរបស់គមាាងបាាសាក់តាូវបាន
អនុវត្តដោយកាសួងចំនួន 3 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ព្នជាយ។ គមាាងនាះមន
គោលដៅសា្តរឡើងវិញ និងគំទាវិស័យកសិកម្មបនៅកក្នង់ាត្តចំនួន 6 ដាល
ស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានីភកំពាញ រួមមន់ាត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ 
ាកាវ ពាាវាង និងសា្វយរៀងយ។ គមាាងនាះតាូវបានបញ្ចប់នៅកក្នងខាធកូ ឆ្នាំ 
2003យ។

ដើមាបីធានឲាយសហគមន៍ជនបទនិងសហគាាសខ្នាតតូចបំផុតមនលទ្ធសភាព
ទទួលបានសាវាហិរញ្ញវត្ថ្ន គណយៈកម្មបការដឹកនំការអនុវត្តគមាាងបាាសាក់ 
បានសមាាចកម្លាយខ្លួនពីគមាាងឥណទានទៅជាគាឹះសា្ថនមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន
ដាលមនអាជា្ញាប័ណ្ណបាកបអាជីវកម្មបទទួលសា្គាល់ដោយចាបាប់យ។ កក្នងខាមីន 
ឆ្នាំ 2002 ផានការកម្លាយខ្លួននាះតាូវបានចាប់ផ្តើមឡើងាមរយយៈការបង្កើត
សមគមឥណទានបាាសាក់ដាលជាបាតិបតិ្តករឥណទានជនបទ និងចុះ
បញ្ជមីនៅធនគរជាតិ នា កម្ព្នជាយ។

កក្នងឆ្នា ំ 2003  មូលនិធិអភិវឌាឍន៍ជនបទកម្ព្នជា (CRDF) រួមជាមួយកាមុហុ៊ន
បុគ្គលិកបាាសាក់តាវូបានបង្កើតឡើងដើមាបីជួយសមាលួដល់គមាាងកម្លាយ
ខ្លួនខងលើនាះយ។ គាឹះសា្ថនមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់ តាូវបានបង្កើតឡើង
ដោយមនការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 និងបាន
ចុះបញ្ជមីនៅកាសួងពាណិជ្ជមកម្មបកក្នងនមជាកាុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសតាូវ
មនកមាិតនៅកក្នងខាសីហា ឆ្នាំ 2004យ។ បន្ទាប់មកនៅកក្នងខាវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 

2004 បាាសាក់បានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណពីធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា សមាាប់
បាកបអាជីវកម្មបផ្តល់សាវាហិរញ្ញវត្ថ្នដល់សហគមន៍ជនបទនិងសហគាាស
ខ្នាតតូចយ។

កក្នងគោលបំណងដើមាបីបញ្ចប់គមាាងកម្លាយខ្លួន បាាសាក់បានចាប់ផ្តើម
ស្វាងរកនិងចរចាជាមួយវិនិយោគិនផាសាងៗបន្ថាមទៀតនៅឆ្នាំ 2005 ដើមាបី
យកមកជំនួសភាគទុនិកចាស់របស់បាាសាក់គឺ CRDFយ។ គមាាងខងលើ
តាូវបានបញ្ចប់នៅកក្នងឆ្នាំ 2007 ហើយភាគទុនិកដំបូងគឺ CRDF តាូវបាន
ជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មបីចំនួន 5 រួមមន កាុមហ៊ុនវិនិយោគបាលហាសិក
សមាាប់បាទាសកំពុងអភិវឌាឍ (BIO) កាុមហ៊ុនដា្តាហ្គិនខភិថល គាូប 
លីមីតធីត (DCG) កាុមហ៊ុនអភិវឌាឍហិរញ្ញវត្ថ្ននាបាទាសហូឡង់(FMO) 
កាុមហ៊ុនលង្កាអ័ររិក លីសសុីង  អិលធីឌី (LOLC)  និងកាុមហ៊ុនអ៊យកូកាា
ឌីត (Oikocredit)យ។            ហើយបាាសាក់ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណបាកបអាជីវកម្មប
អចិន្តាាយ៍ពីធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា នៅកក្នងខាធកូ ឆ្នាំ 2007យ។ កាសួង 
ពាណិជ្ជមកម្មបបានទទួលសា្គាល់ការកាបាាលក្ខន្តិកយៈរបស់បាាសាក់នៅថ្ងាទី 14 
ខាតុលា ឆ្នាំ 2008 ហើយធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា ទទួលសា្គល់ការកាបាា
នាះនៅថ្ងាទី 6 ខាវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008យ។

បាតិបត្តិការអាជីវកម្មបចមាបងរបស់បាាសាក់  គឺការផ្តល់សាវាកម្មបមីកាូហិរញ្ញ
វត្ថ្នដល់បាជាជននៅតំបន់ជនបទាមរយយៈការិយល័យកណ្ដលរបស់ខ្លួន
ស្ថតិនៅរាជធានីភកពំាញនិងាមការិយល័យននដាលស្ថតិនៅាមបណ្ដា
់ាត្ត និងសាុកនននាបាទាសកម្ព្នជាយ។

កក្នងគោលបំណងដើមាបីបំពាញឲាយបានគាប់លក្ខខណ្ឌតមាូវផាសាងៗ និងដើមាបី
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ដើរតួនទីជាទីកន្លាងមួយសមាាប់ការធ្វើពិពិធកម្មបនិងការរីកចមាើននពាល
អនគត បាាសាក់បានសមាាចបំពាក់នូវបាព័ន្ធសធនគរសកូល ឈ្មាះថា 
Oracle FLEXCUBE Universal Banking សមាាប់ផ្តល់ភាពងយ
សាួលកក្នងដំណើរការបាតិបត្តិការរបស់ខ្លួន   កសាងគុណសមាបត្តិនាការបាកួត
បាជាង        ជួយគាះឹសា្ថានឲាយមនលទ្ធសភាពផ្តល់សាវាកម្មបជូនដល់អតិថិជនគោល
ដៅរបស់ខ្លួនកាន់តាបាសើរជាងមុននៅទូទាំងកម្ព្នជា និងអាចគាប់គាង
បាព័ន្ធសព័ត៌មនបាកបដោយបាសិទ្ធសភាពយ។

នៅថ្ងាទី 8 ខាកុម្ភៈ ឆ្នា ំ2011 បាាសាក់ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណពីធនគរជាតិ
នា កម្ព្នជាកក្នងការធ្វើបាតិបត្តិការជាគាឹះសា្ថនមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នទទួលបាាក់បញ្ញើ
ពីសាធារណជន ដាលផ្តល់សិទ្ធសិឲាយតាការិយល័យកណ្ដាលរបស់គាឹះសា្ថាន
ទទួលបាាក់បញ្ញើពីសាធារណជនយ។

ជាមួយនឹងអាជា្ញាប័ណ្ណបាកបអាជីវកម្មបអចិន្តាាយ៍កក្នងការផ្តល់សាវាមីកាហិូរញ្ញ
វត្ថ្ននិងអាជា្ញាប័ណ្ណបាកបអាជីវកម្មបទទួលបាាក់បញ្ញើទាំងពីរខងលើ បច្ច្នបាបនក
បាាសាក់ផ្តាតសំខន់លើការពងាងឹបាតិបត្តកិារនិងដំណើរការអាជីវកម្មបរបស់
ខ្លួនដើមាបីដើរតួនទីកាន់តាខ្លាំងជាងមុនសមាាប់ការអភិវឌាឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្ន
នៅកម្ព្នជាាមរយយៈការផ្តល់នូវសាវាកម្មបហិរញ្ញវត្ថ្នដល់សហគមន៍ជនបទនិង
សហគាាសខ្នាតតូចយ។

នៅខាកក្កដ ឆ្នាំ 2009 កន្លងមក សា្ថាប័នអន្តរជាតិលាបីឈ្មាះមួយកក្នងចំ
ណមសា្ថាប័នផាសាងទៀតគឺ Microfinanza Rating ដាលជាសា្ថាប័នជំនញ
កក្នងការផ្តល់ចំណត់ថា្នាក់អាជីវកម្មបមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ននៅជុំវិញពិភពលោក បាន
ផ្តល់ចំណត់ថា្នាក់ដល់បាាសាក់កក្នងកមាិត «BBB+»យ។ ហើយកក្នងខាកក្កដ 
ឆ្នាំ 2011 Planet Rating ដាលជាសា្ថាប័នវាយតម្លាមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នផងដារ
នោះបានចាត់ថា្នាក់បាាសាក់កក្នងកមាិត «A-» និងជាគាឹះសា្ថានដាលមន 
«ស្ថិរភាព» សមាាប់ទសាសនយៈអនគតយ។ 

នៅកក្នងឆ្នាំ 2012 បាាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជមីពីចំនួន 15.4 ប៊ី
លានរៀលដល់ចំនួន 80 ប៊ីលានរៀល បន្ទាប់ពីការដកទុនវិនិយោគ
របស់់ភាគទុនិក Oikocreditយ។ ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit តាូវ
បានបាងចាករវាងភាគទុនិកទាំង 5 របស់បាាសាក់យ។ ភាគទុនិក BIO, 

DCG, FMO និង LOLC ដោយភាគទុនិកនីមួយៗកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 
22.25% ហើយភាគទុនិកកាុមហ៊ុនបុគ្គលិកបាាសាក់ លីមីតធីត (PSCo)  
ចំនួន 11% យ។ បាាសាក់ជាគាឹះសា្ថនល្អបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ព្នជាដោយ
មនបណ្ដញសាខចាើនជាងគា លទ្ធសភាពស្វាងរកបាាក់ចំណាញបាសើរ
ជាងគា សម្ពៀតឥណទានចាើនជាងគា និងមនកំណើនបាកបដោយនិរន្តរ
ភាពយ។ ជាមួយគ្ននាះដារ នៅឆ្នាំ 2012 ក៏ជាឆ្នាំដាលបាាសាក់សមាាចបាន
សមិទ្ធសផលមួយទៀត គឺជាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នដំបូងគាលើការផ្តល់សាវា
ATM ប្តូរបាាក់ ផ្ទារបាាក់ និងសាវាបើកបាាក់បៀវតាសនៅកម្ព្នជាយ។  បាាសាក់

ក៏បានដក់ឲាយដំណើរការការិយល័យកណ្ដាលដាលបានធ្វើឡើងកក្នងគោល
បំណងសនាសំសំចា និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថានយ។

កក្នងឆ្នាំ 2013 បាាសាក់សមាាចបានជោគជ័យមួយផាសាងទៀតដោយទទួល
បានពានរង្វាន់ឆកើម «គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នដាលមនគំនិតចកាបាឌិតខ្ពស់
លើផលិតផល» ពីកាុមហ៊ុនអន្តរជាតិ International Data Group និង
ទទួលបាន «ពានរង្វាន់តម្លាភាពលើថ្លាលក់ផលិតផល» ពីសា្ថាប័នអន្តរជាតិ
MFTransparencyយ។

ដោយឡាកនៅឆ្នាំ 2014 បាាសាក់បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ី
លានរៀលដាលសមមូល 47 លានដុលា្លារអាមារិកយ។ បាាសាក់នៅតាបន្ត
ជំហររបស់ខ្លនួជាគាះឹសា្ថានហិរញ្ញវត្ថ្នដ៏ល្អបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតនៅពាះរាជាណ
ចកាកម្ព្នជាយ។

កក្នងឆ្នាំ 2015 បាាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជមីរបស់ខ្លួនពី 47 លាន
ដុលា្លារអាមារិកដល់ 72 លានដុលា្លារអាមារិកដើមាបីធ្វើជាទុនសមាាប់ពងាឹង
ហាដ្ឋារចនសម្ពន័្ធសរបស់គាះឹសា្ថាននិងការរីកចមាើនរបស់ខ្លនួសាបាមគោល
ដៅយុទ្ធសសាសា្តយ។ ផាសាងពីនាះទៀត ទាពាយសកម្មបសរុបរបស់បាាសាក់កើន
ឡើងចាើនជាង 1 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិកយ។  នៅកក្នងឆ្នាំដដាលនាះបាាសាក់ 
បានទទួលពានរង្វាន់ 3 ផាសាងគ្នាកក្នងពាលតាមួយពី International Data 

Group រួមមន Outstanding Retail Banking, Financial Perfor-

mance និង Security Initiative MFI Awards ហើយបាាសាក់ក៏ទទួល
បានចំណត់ថា្នាក់ «A និងស្ថិរភាព» លើលទ្ធសផលហិរញ្ញវត្ថ្ន និង «ពិន្ទ្ន 4» 

លើលទ្ធសផលសង្គម ដាលវាយតម្លាដោយ Planet Rating នៅបាទាស
បារាំង និងទទួលបាន «វិញ្ញាបនបតាលើកិច្ចការពារអតិថិជន» ពី Smart 

Campaignយ។

បាាសាក់នៅតារកាសាបាននូវជំហររបស់ខ្លួនជាអកកនំមុខលើទីផាសារមីកាូហិរញ្ញ
វត្ថ្ននៅកម្ព្នជា ដោយមនការគាប់គាងដ៏បុិនបាសប់ មនហាដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធស
បចា្ចកវិទាយាដាលធានបាននូវតម្លាភាពនិងសុវត្ថិភាព ការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នង
ដ៏រឹងមំ ការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិក អភិបាលកិច្ចល្អរបស់កាុមបាឹកាសាភិបាល
និងការគំទាយ៉ាងខ្លាំងពីភាគីពាក់ព័ន្ធសយ។

ឆ្នាំ 2016 បាាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជមីរហូតដល់ចំនួន 440 ប៊ី 
លានរៀល សមមូល 110 លានដុលា្លារអាមារិក ដាលបានមកពីការចូលរួម
មូលនិធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមនកាុមហ៊ុន  BIO, DCG,

FMO,  LOLC និងកាុមហ៊ុនបុគ្គលិកបាាសាក់ លីមីតធីត (PSCo)យ។

បាាសាក់ សមាាចបានសមិទ្ធសផលសំខន់ថ្មបីកក្នងបាតិបត្ដិការរយយៈពាល 20

ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដោយបានដក់ឲាយដំណើរការសាវាម៉ាសុីនឆូតកាត និងទទួល
បានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិកយ។
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សូចនាករស្រធដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សូចនាករ 2012 2013 2014 2015 2016p

ផលិតផលក្នុងស្រធុកសរុប (ផ.ស.ស)

ផ.ស.ស  (ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិក) 14.0 15.2 16.8 18.1 19.9

ការបាាបាួលជា % នា ផ.ស.ស 7.3 7.4 7.1 7.0 7.0

កមាិតចំណូលបាជាជនម្នាក់ៗ (ដុលា្លារអាមារិក) 973 1,042 1,131 1,218 1,330 

ថវិការដា្ឋ្រធភិបាល

ចំណូល (% ផ.ស.ស) 15.7 15.1 18.1 18.5 18.8 

ចំណយ (% ផ.ស.ស) 21.6 21.5 21.6 20.5 21.7 

សមតុលាយថវិការដ្ឋាភិបាល (% ផ.ស.ស)                                                             (6.1) (6.6) (3.8) (2.0) (2.8)

ពាណិជ្ជមកម្មក្រធ្រធស្រធុក និងជញ្ជមីងទូទាត់ (ប៊ីលានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក)

សមតុលាយពាណិជ្ជមកម្មប (2.5) (3.2) (3.2) (3.4) (3.7)

នំចាញ 5.8 6.9 7.6 8.2 9.0 

នំចូល 7.5 8.9 9.6 10.5 11.4 

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទាស 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 

ទីផ្រធសារហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយធនគរ (បមាាបមាួល %) 35.0 25.2 16.2 27.0 26.9

បាាក់បញ្ញើកក្នងបាព័ន្ធសធនគរ (បមាាបមាួល %) 29.0 13.2 30.1 16.7 19.3

ឥណទានកក្នងសាុក (បមាាបមាួល %) 29.6 28.6 28.4 27.0 25.8

អតាាការបាាក់រយយៈពាលខ្លី (% បាចាំឆ្នាំ) 11.6 11.3 11.5 11.7 12.0

អតាាប្តូរបាាក់ (រៀលកក្នងមួយដុលា្លារអាមារិក ) 3,995 3,995 4,075 4,050 4,037 

បាភព៖ ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា ធនគរពិភពលោក រូបិយវត្ថ្នអន្តរជាតិ កាសួងសាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ្ន

សម្គាល់៖ p: ពាយាករណ៍
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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 2012 2013 2014 2015 2016

ផលិតផល និងប្រធសិទ្ធភាព

អនុបាតចំណយបាតិបត្តិការ 8.1% 6.6% 5.7% 5.3% 4.6%

ទំហំឥណទានជាមធាយម (គិតជាដុលា្លារអាមារិក)  2,073  2,381  2,868  3,223  3,673 

ចំនួនឥណទានកក្នងមន្តាីឥណទានម្នាក់  134  161  131  114  101 

ចំនួនឥណទានកក្នងបុគ្គលិកម្នាក់  60  68  59  60  56 

លទ្ធផលចំណ្រធញ

ផលលើទាពាយសកម្មប (RoA) 5.7% 4.8% 5.2% 5.3% 4.7%

ផលលើមូលធន (RoE) 39.5% 38.9% 45.0% 45.6% 36.9%

តំបន់ប្រធតិបត្តិការ

់ាត្ត  24  24  25  25  25 

សាុក / ខណ្ឌ  186  189  193  195  197 

ឃុំ / សង្កាត់  1,499  1,548  1,577  1,602  1,611 

ភូមិ  10,874  12,107  12,838  13,453  13,640 
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ 2012 2013 2014 2015 2016
អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមជិកកាុមបាឹកាសាភិបាល 6 6 6 7 7

ផលិតផលឥណទាន
សម្ពៀតឥណទានសរុប (ជាដុលា្លារអាមារិក) 214,857,594 379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501

សម្ពៀតឥណទានកាុម (ជាដុលា្លារអាមារិក) 1,932,893 4,226,836 4,799,490 3,822,162 1,589,264

សម្ពៀតឥណទានបាតង (ជាដុលា្លារអាមារិក) 503,769 348,058 517,506 629,038 256,201

សម្ពៀតឥណទានសិកាសាអប់រំ (ជាដុលា្លារអាមារិក)                    -   3,722 9,165 266,249 170,433

សម្ពៀតឥណទានកាលម្អគាហដ្ឋាន (ជាដុលា្លារអាមារិក)                    -   153,785 451,336 58,100,830 123,188,399
សម្ពៀតឥណទានសហគាាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច
និងខ្នាតមធាយម  (ជាដុលា្លារអាមារិក)

185,138,245 370,452,040 577,850,425 855,303,177 1,030,383,963

ផលិតផលបញ្ញើសន្រធសំ
សមតុលាយបាាក់បញ្ញើសនាសំ (ជាដុលា្លារអាមារិក) 6,619,023 16,633,180 32,816,626 467,433,465 61,643,601
សមតុលាយបាាក់បញ្ញើមនកាលកំណត់ (ជាដុលា្លារអាមារិក) 50,592,730 121,986,224 272,347,179 421,523,428 557,405,381

ចំនួនអតិថិជន
ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 134,146 196,906 251,112 320,893 347,034
ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ 120,028 174,211 223,130 287,608 311,242
ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ទីបាជុំជន 14,118 22,695 27,982 33,285 35,792
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសា្តី 104,476 168,118 217,059 263,769 282,805
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាកាុម 9,509 13,876 15,086 12,072 5,707
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 124,637 183,030 236,026 308,821 341,327
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគាាសខ្នាតតូចបំផុត 
ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធាយម 114,907 191,208 250,113 320,559 346,888

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មបី 55,411 93,431 114,236 123,078 93,814
សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្រធ្តន្រធការផ្តល់ឥណទាន

ភាគរយនាការផ្តល់ឥណទានជាកាុម 7.09% 7.05% 6.01% 3.76% 1.64%

ភាគរយនាការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន 92.91% 92.95% 93.99% 96.24% 98.36%
ភាគរយនាការផ្តល់ឥណទានជាសហគាាសខ្នាតតូច
បំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធាយម 86.17% 97.73% 99.54% 99.85% 99.95%

ការគ្រធប់គ្រធងធនានមនុស្រធស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 2,135 2,765 4,100 5,285 6,162
ចំនួនបុគ្គលិកជាសា្តី 586 795 1,145 1,244 1,333

ចំនួនថា្នាក់គាប់គាង 62 64 85 93 98

ចំនួនថា្នាក់គាប់គាងជាសា្តី 6 8 10 11 11
ចំនួនមន្តាីឥណទាន 953 1,166 1,844 2,782 3,425
ចំនួនបុគ្គលិកដាលទទួលបានការបណ្ដះុបណ្ដាល 5,440 7,965 11,335 9,118 16,596
ផលបាយោជន៍ផាសាងៗ កម្មបវិធីថារកាសាសុខភាព ការធានរា៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគាាះថា្នាក់  សមាាកមតុភាព និងអត្ថបាយោជន៍ផាសាងៗ
ការទទួលខុសត្រធូវផ្ន្រធកសង្គមចំពោះអតិថិជន
កិច្ចការពារអតិថិជន Smart Campaign ទទួលបានវិញ្ញាបនបតាលើកិច្ចការពារអតិថិជន
ការទទួលខុសត្រធូវផ្ន្រធកសង្គមចំពោះសហគមន៍ និងបរិសា្ថ្រធន
គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថាន និងសង្គម មនគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថាន និងសង្គម
គមាាងបណ្ណាល័យ (អគរ) 2 6 9 17 19
ចំនួនសិសាសានុសិសាសដាលទទួលផល 2,046 4,496 6,300 11,089 12,796
ការព្រធញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព
អតាាអតិថិជនដាលបន្តបាើបាាស់សាវារបស់បាាសាក់ 65.31% 79.37% 76.45% 81.36% 79.74%

បណា្ត្រធញប្រធតិបត្តិការ
ចំនួនការិយល័យសាខ 167 173 176 181 181
ចំនួនអាធីអឹម 24 60 82 101 115
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នាមសា្ថ្រធប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្រធបទានដល់ប្រធ្រធសាក់

16 របាយការណ៍បាចាំឆ្នាំ 2016
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រចនាសម្ព័ន្ធ



19

ភាគទុនិក

នៅឆ្នាំ 2016 បាាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជមីរហូតដល់ចំនួន 440 ប៊ីលានរៀល សមមូល 110 លានដុលា្លារអាមារិក ដាលបានមកពីការ
ចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមនកាុមហ៊ុន BIO កាុមហ៊ុន Dragon Capital Group កាុមហ៊ុន Netherlands Devel-

opment Finance Company កាុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing និងកាុមហ៊ុនបុគ្គលិកបាាសាក់យ។ ព័ត៌មនលម្អិតរបស់ភាគទុនិកមនដូច
ខងកាាម៖

ក្រធុមហ៊ុនវិនិោគប្រធលហ្រធសិកសម្រធ្រធប់ប្រធទ្រធសកំពុងអភិវឌ្រធឍ (BIO)  ជាសមជិកមួយរបស់សមគម 
នាគាឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថ្នអភិវឌាឍន៍អឺរ៉ុបយ។ BIO ចូលរួមកក្នងដាគូហិរញ្ញបាបទានអឺរ៉ុប/EFP ជាបាតិបត្តិការ
សហហិរញ្ញបាបទានមួយដាលតាូវបានបង្កើតឡើងដោយសមជិកចំនួន 10 របស់ EDFI កក្នងគោល 
បំណងដើមាបីសមាួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានដល់គមាាងននរបស់វិស័យឯកជននៅកក្នងបណ្ដា
រដ្ឋនាតំបន់អាហា្វិក ការីប៊ៀន និងបា៉ាសុីហ្វិកដោយសហការជាមួយធនគរវិនិយោគអឺរ៉ុបយ។

ក្រធមុហុ៊ន �ដា្តហ្គនិខាភិថលគ្រធបូ លីមីតធីត (DCG) គឺជាកាុមវិនិយោគចមាុះមួយដោយផ្តាតសំខន់ 
លើទីផាសារហិរញ្ញវត្ថ្ននាបាទាសដាលកំពុងងើបឡើងវិញនៅកក្នងតំបន់អាសុី ជាពិសាសបាទាសវៀត
ណមយ។ កាុមហ៊ុនតាូវបានសា្គាល់ថាជាកាុមហ៊ុនដាលបាកបអាជីវកម្មបលើការគាប់គាងទាពាយសកម្មបការ 
វិនិយោគយ។

ក្រធុមហ៊ុនអភិវឌ្រធឍហិរញ្ញវត្ថុន្រធប្រធទ្រធសហូឡង ់ (FMO) គឺជាធនគរអភិវឌាឍន៍ហូឡង់ដាលវិនិយោគ
កក្នងវិស័យឯកជននៅបណ្ដាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍននអស់រយយៈពាលជាង 45 ឆ្នាំ ដោយមនបាសក 
កម្មបកក្នងការលើកកម្ពស់សហគាិនភាពឲាយកាន់តាបាសើរឡើងយ។ FMO បានវិនិយោគកក្នងវិស័យនន
ដាលខ្លួនជឿជាក់ថាការរួមចំណាករបស់ខ្លួនមនឥទ្ធសិពលជាវិជ្ជមមនកក្នងរយយៈពាលវាង រួមមន វិស័យ
គាឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថ្ន ថាមពល និងកសិពាណិជ្ជមកម្មបយ។ ជាមួយនឹងដាគូជាចាើន FMO បានវិនិយោគកក្នងវិ
ស័យហាដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធស ផលិតកម្មប និងសាវាកម្មបយ។ ជាមួយនឹងផលប័តាវិនិយោគចំនួន 8 ប៊ីលានអឺរ៉ូ កក្នង 
បណ្ដាបាទាសជាង 85 FMO គឺជាធនគរអភិវឌាឍវិស័យឯកជនទ្វាភាគីដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកយ។

ក្រធុមហ៊ុនលង្ក្រធអ័ររិក លីសសីុង អិលធីឌ ី (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1980 ជាកាុមហ៊ុនភតិ
សនាយាដំបូងគាបង្អស់នៅបាទាសសាលីង្កាដាលដឹកនំដោយសាជីវកម្មប ORIX បាទាសជបុ៉នយ។ បច្ច្នបាបនក
កាុមហ៊ុនបាតិបត្តិការផ្តាតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន 8 គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្ន កសិកម្មប ការលំហា ដំណំ 
សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ពាណិជ្ជមកម្មប និងផលិតកម្មបយ។ ដោយមនបាមណជា 106 កាុមហ៊ុន
ស្ថិតកាាមការគាប់គាងរបស់ភតិសនាយាលង្កា ORIX, LOLC គឺជាកាុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដាលចូលរួម 
ចំណាកកក្នងការរីកចមាើនសាដ្ឋកិច្ចរបស់បាទាសសាីលង្កាយ។

ក្រធុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រធ្រធសាក់ លីមីតធីត (PSCo) តាូវបានបង្កើតឡើងកាាមចាបាប់និងបទបាបញ្ញត្តិ
ទូទៅរបស់ពាះរាជាណចកាកម្ព្នជា និងមនគោលបំណងដើមាបីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគាឹះសា្ថនមី
កាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់ និងដើមាបីគាប់គាងការវិនិយោគឲាយសាបាមស្តង់ដរវិជា្ជជីវយៈនិងកាមសីលធម ៌
ខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អយ។ កាុមហ៊ុនអាចចូលរួមគាប់គាងទាពាយសកម្មបនិងដើម
ទុនផាសាងៗ ការវិនិយោគ និងសកម្មបភាពទិញលក់ពាមទាំងសាវាកម្មបហិរញ្ញវត្ថ្ននិងពាណិជ្ជមកម្មបផាសាងៗ
ដាលពាក់ព័ន្ធសដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយបាយោលទៅនឹងគោលបំណងខងលើ ឬ គោលបំណងសាដៀង
គ្ន និងសកម្មបភាព ឬ សាវាកម្មបដាលជាចរិតលក្ខណយៈនាការអភិវឌាឍបាតិបត្តិការរបស់កាុមហ៊ុនយ។
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អភិបាល

20 របាយការណ៍បាចាំឆ្នាំ 2016

លោក RANJIT គឺជាបាធានកាុមនាគមាាង
កសាងសមត្ថភាព ICT ដាលតាូវបានបង្កើត
ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនាបាទាសសាលីង្កាកាាម
ជំនួយមូលនិធិរបស់ធនគរពិភពលោក (World 
Bank)យ។ លោកក៏ជាបាធានកាុមកិច្ចការពិគាាះ
យោបល់របស់ធនគរពិភពលោក ដើមាបីបង្កើត 
នូវសាជីវកម្មបហិរញ្ញវត្ថ្នលំនៅដ្ឋាននាបាទាស Ma-

ldivesយ។

លោកគឺជាអកកជំនញលើផកាកគាប់គាងគមាាង
សហគាាសខ្នាតតូច-មធាយម ឯកទាសមីកាូហិរញ្ញ
វត្ថ្ន ជំនញខងចាបាប់ដាលទាក់ទងនឹងវិស័យ
ឥណទាននិងធនគរ   រៀបចំផានការយុទ្ធសសាសា្ត 
ដើមាបអីភិវឌាឍសា្ថាប័ន និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មបយ។
លោកបានបញ្ចប់ការសិកាសាជាមាធាវីដោយទទួល
បានចំណត់ថា្នាក់កិត្តិយសលាខ 1 ពីសាកល
វិទាយាល័យចាបាប់ Ceylon នាបាទាសសាីលង្កា 
បញ្ចប់បរិញ្ញាបតាចាបាប់ពីសាកលវិទាយាល័យ សាី
លង្កា ជាសមជិករបស់ Chartered Institu-

tion of Bankers នាចកាភពអង់គ្លាស និងជា
សមជិក Chartered Institute of Manage-

ment Accountants នាចកាភពអង់គ្លាសយ។

លោក HOESS ជានយកនាកាុមហុ៊ន Dragon

Capital Clean Development Invest-

ment Ltdយ។ កក្នងអំឡ្នងឆ្នាំ 1991 ដល់ឆ្នាំ 
2006 លោកធា្លាប់បមាើការងរនៅធនគរ ABN 

AMRO NV កក្នងតួនទីជាអកកគាប់គាងជាន់
ខ្ពស់ផកាកធនគរវិនិយោគ      និងធនគរពាណិជ្ជម
បាចាំាំសហរដ្ឋអាមារិក អឺរ៉ុប បាាសុីល ចិន និងថាយ។

លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាកិត្តិយសផកាក
បាវត្តិសាស្តាពីសាកលវិទាយាល័យ Northern Illi-

nois កក្នងឆ្នាំ 1988 និងថា្នាក់បរិញ្ញាបតាជាន់
ខ្ពស់ ផកាកគាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មបពីសាកលវិទាយា
ល័យ Illinois នៅ Chicago ឆ្នាំ 1992យ។ លោក
បានបញ្ចប់ថា្នាក់នយកគាប់គាងកាុមហ៊ុនពីវិទាយា
សា្ថានអូស្តាាលី និងធា្លាប់ជាសមជិកកាុមបាឹកាសា
ភិបាលធនគរអាសុីលីដពីឆ្នាំ 2005 ដល់ឆ្នាំ 
2010យ។

លោក HANCO ជានយកគាប់គាងកាុមហ៊ុន 
Priority Project Limited រហូតដល់ពាល
បច្ច្នបាបនកនាះយ។ លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 20  
ឆ្នាំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ លោកធា្លាប់បានបមាើ
ការងរជាង 16 ឆ្នាំនៅកក្នងកាុមហ៊ុន ING កក្នងមុខ
ងរជាចាើនាមតំបន់ផាសាងៗគ្នារួមទាំងអឺរ៉ុប និង
អាសីុយ។        លោកមនឯកទាសខងពិគាាះយោបល់
ទៅឲាយធនគរ កាុមហ៊ុនធានរា៉ាប់រង និងគាឹះ
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថ្នផាសាងៗទៀតលើផកាកយុទ្ធសសាសា្ត
រៀបចំរចនសម្ព័ន្ធសកាុមហ៊ុន ឥណទាន ហិរញ្ញកិច្ច
ការគាប់គាងហានិភ័យ ការគាប់គាងធនធាន
មនុសាស ការគាប់គាងបាតិបត្តិការ/ព័ត៌មនវិទាយា 
និងហិរញ្ញវត្ថ្នយ។

លោកបានបញ្ចប់ការសិកាសាជាចាើនពីវិទាយាសា្ថាន
ធនគរហូឡង់ និងបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាជាន់
ខ្ពស់គាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មប ពីសាកលវិទាយាល័យ 
Groningen បាទាសហូឡង់កក្នងឆ្នាំ 1988យ។



លោក ISHARA C. NANAYAKKARA  

អភិបាល

លោក ANTOIN BRUIJNINCKX 

អភិបាល

លោក អ៊ុំ សមអឿន
អភិបាល
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លោក ISHARA គឺជាអនុបាធានកាុមហ៊ុន Lan-

ka Orix Leasing Company Ltd (LOLC)យ។ 
លោក ជាអគ្គនយកកាុមហ៊ុន Ishara Traders 
ដាលជាកាុមហ៊ុនតាួសតាាយផ្លូវកក្នងការនំចូល
យនយន្តបាើបាាស់រួច (Second Hand Mo-

tor Vehicle) នៅកក្នងបាទាសសាីលង្កាយ។

លោកបានបញ្ចប់ការសិកាសាពាណិជ្ជមកម្មបផកាកគណ
នាយាយពីបាទាសអូស្តាាលី លោកធា្លាប់បានធ្វើការ
នៅកក្នងបាទាសជប៉ុនរយយៈពាល 2 ឆ្នាំ ជាមួយនឹង
កាុមហ៊ុន Yamagin Corporation នៅ Tokyo 

ដាលជាកាុមហ៊ុនធំជាងគាកក្នងការនំចាញយន
យន្តបាើបាាស់រួច (Second Hand Motor Ve-

hicle)យ។  

លោកជាសមជិកកាុមបាឹកាសាភិបាលរបស់កាុម
ហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង Isha-

ra Property Development (Pvt) Ltd  ហើយ 
លោក ក៏ជាសមជិកកាុមបាឹកាសាភិបាលនាកាុម
ហ៊ុនបុតាសម្ព័ន្ធសទាំងអស់របស់កាុមហ៊ុន LOLC

ផងដារយ។

លោក Antoin (1963) មនបទពិសោធន៍ជា
ចាើនលើវិស័យធនគរអន្តរជាតិ ធា្លាប់បានបមាើ
ការងរនៅបាទាសអូសា្តាលី វៀតណម សហរដ្ឋ
អាមារិក និងហូឡង់ កក្នងមុខតំណាងជាចាើនកក្នង
តួនទីជាអកកគាប់គាង ដោយទទួលខុសតាូវលើ
ការគាប់គាងសម្ពៀតឥណទាន គាប់គាងហានិ
ភ័យ និងការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 
2007 មក លោកបានបំពាញតួនទីជាអកកជំនញ 
វិជា្ជាជីវយៈជាន់ខ្ពស់កក្នងផកាកអភិបាលកិច្ច ហានិភ័យ
និងបាតិបត្តិាមយ។

បន្ថាមលើសពីនាះ លោកមនបទពិសោធន៍
ជាចាើនទាក់ទងនឹងការរៀបចំកាុមហ៊ុនវិនិយោគ
ឯកជន ការស្វាងរកដាគូវិនិយោគ និងចាករំលាក
បទពិសោធន៍ាមរយយៈការពិគាាះយោបល់ កក្នង
តួនទីមិនបាតិបត្តិករយ។ លោកជាសមជិក  កាុម
បាឹកាសាភិបាលរបស់ mBank ដាលជាគាឹះសា្ថានមី
កាូហិរញ្ញវត្ថ្នចល័តកក្នងបាទាសហ្វីលីពីន សម
ជិកកាុមបាឹកាសាភិបាលរបស់កាុមហ៊ុន NDC Me-

dia Group ដាលជាកាុមហ៊ុនោះពុម្ព និងចាញ
ផាសាយថា្នាក់តំបន់នៅបាទាសហូឡង់យ។ លោក 
Antoin ទទួលបានសញ្ញាបតាសាដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជម
កម្មប ពីសាកលវិទាយាល័យ Erasmus នៅ Rotte-

rdam លោកបានរៀបការ និងមនកូនចំនួនពីរ
នក់យ។ 

លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតា
ជាន់ខ្ពស់គាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មប ផកាកធនគរ និង
ហិរញ្ញវត្ថ្ន បញ្ចប់ការសិកាសាផកាកគណនាយាយនិង
ពាណិជ្ជមកម្មបកក្នងឆ្នាំ 1988 និងបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញា
បតាផកាកគាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មបយ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 
1995 មក លោកបានចូលរួមកក្នងកម្មបវិធីបណ្ដុះ
បណ្ដាលជាចាើនទាក់ទងនឹងការគាប់គាង និង
បាតិបត្តិការរបស់មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ លោកក៏ជាគាូ 
បង្គាលផកាកមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន ដាលទទួលសា្គាល់
ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនគរពិភព
លោក និង UNCDFយ។ 

លោកធា្លាប់បមាើការជាបាធានគណនាយាយ របស់
មន្ទីរពាណិជ្ជមកម្មប ់ាត្តាកាវ យ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ
1995 មក លោកបានបមាើការនៅកម្មបវិធីឥណ
ទានកក្នងគមាាងបាាសាក់ ហើយលោកតាូវបាន
ដំឡើងតួនទីជាអគ្គនយករងគាឹះសា្ថានមីកាូហិ
រញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់កក្នងអំឡ្នងដើមឆ្នាំ 2007យ។ បច្ច្ន
បាបនកនាះ លោកមនតួនទីជាអនុបាធាននយក
បាតិបត្តិទទួលបន្ទ្នកបាតិបត្តិការយ។
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លោកបណ្ឌិត ផា ទូច មនបទពិសោធន៍ការងរចាើនឆ្នាំលើយុទ្ធសសាស្តាគាប់គាងសាជីវកម្មប ការគាប់
គាងអាជីវកម្មប និងមុខងរផាសាងៗ លោកមនបាវត្តិការសិកាសាខ្ពស់ និងបានបន្តការអភិវឌាឍជំនញវិជា្ជា
ជីវយៈជាបាចាំយ។ បច្ច្នបាបនកលោកមនតួនទីជា CAE/CA របស់កាុមហ៊ុនដូនពាញកម្ព្នជា (Daun Pe-

nh Cambodia Group)យ។ លោកបានចំណយពាលជាង 2 ទសវតាសរ៍ធ្វើការកក្នងវិស័យផាសាងៗគ្នា 
ទាំងសា្ថាប័នមិនរកបាាក់ចំណាញ និងសា្ថាប័នរកបាាក់ចំណាញ រួមមនកាុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍
និងអាជីវកម្មបចំរុះ (សា្ថានទូតអាមារិក អ៊ុនាក់ កាុមហ៊ុនផ្ដល់សាវាកម្មប ផលិតកម្មប ពាណិជ្ជមកម្មប 
ទូរគមនគមន៍ ហាដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធស អភិវឌាឍអចលនទាពាយ សាវាហិរញ្ញវត្ថ្ន និងកក្នងវិស័យដទាទៀត) 
កក្នងតួនទីជាសមជិកកាុមបាឹកាសាភិបាលឯករាជាយកក្នងសា្ថាប័នផាសាងៗគ្នា នយកបាតិបត្តិសវនកម្មប  
ទីបាឹកាសា នយកសវនកម្មបផ្ទាកក្នង បាធានកាុមសវនកម្មបផ្ទាកក្នង សាស្តាាចារាយ នយកហិរញ្ញវត្ថ្ន 
បាធានហិរញ្ញវត្ថ្ន  នយកគាប់គាងឥណទាន នយកបាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថ្ន និងអកកបាឹកាសាយោបល់យ។ 

លោកបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់គាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មប (ផកាកហិរញ្ញវត្ថ្ន) ពីសាកលវិទាយាល័យ 
Charles Sturt បាទាសអូសា្តាលីយ។ បញ្ចប់បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់គាប់គាងពាណិជ្ជមកម្មប (ផកាកគណ
នាយាយ) ពីសាកលវិទាយាល័យ MUM រដ្ឋ IOWA សហរដ្ឋអាមារិក និងសញ្ញាបតាបណ្ឌិតគាប់គាង
ពាណិជ្ជមកម្មបពីសាកលវិទាយាល័យ PU និង EU លោកក៏បានទទួលសញ្ញាបតាបញ្ជាក់ការសិកាសា
ជាចាើនទៀតរួមមន LCCI, UK, Overseas Main Cashier, Foreign Service Institute, 

Washington D.C., U.S.A; Good Governance and Effective, Shorecap Exchange, 

IFC, Washington D.C. និងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកក្នង និងកាាបាទាសជាចាើនទៀត 
លើការគាប់គាងសាជីវកម្មបយ។ 

លោកបណ្ឌិត ផ្រធ ទូច
អភិបាលឯករាជ្រធយ
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គណៈកម្មការន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

គណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ

សមសភាពនាគណយៈកម្មបការសវនកម្មបអនុលោមាមបាកាសរបស់
ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជាដាលបានចាងដូចតទៅ៖

គណយៈកម្មបការសវនកម្មបរបស់បាាសាក់មនសមជិកចំនួន 4 រូបមក
ពីកាុមបាឹកាសាភិបាល ហើយដឹកនំដោយអភិបាលឯករាជាយដាលមន
ជំនញឯកទាសផកាកគណនាយាយ ធនគរ សវនកម្មប និងចាបាប់ដូច
មនរាយនមខងកាាម៖

គណយៈកម្មបការសវនកម្មប មនភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចខងកាាម៖

គណយៈកម្មបការសវនកម្មបរបស់គាឹះសា្ថានតាូវដឹកនំដោយអភិបាល
ឯករាជាយ

តាូវមនយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជាយម្នាក់ដាលមនជំនញឯកទាស
ផកាកហិរញ្ញវត្ថ្ន និងគណនាយាយ

តាូវមនយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជាយម្នាក់ដាលមនជំនញឯកទាស
ផកាកចាបាប់ និងធនគរ

រៀបចំគណនីដោយឡាក និងគណនីរួមបញ្ចូលគ្នា

វាយតម្លាគុណភាពនានីតិវិធីតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នង ជាពិសាសវាយ
តម្លាថាតើបាព័ន្ធសសមាាប់វាស់វាង ាមដន និងតាួតពិនិតាយ ហានិ
ភ័យ មនសង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មបភាពអនុវត្ត
បន្តនៅពាលណដាលសមសាប

ពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មបផ្ទាកក្នងបាចាំឆ្នាំ 2015

ពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មបខងកាាបាចាំឆ្នាំ 2015

ពិនិតាយ និងពិភាកាសារបាយការណ៍តាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងបាចាំឆ្នាំ 2015

មុនពាលជូនធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា

ពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មបផ្ទាកក្នងទាំងការិយល័យកណ្ដាល 
និងភូមិភាគ

ពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មបស្តីពីឥណទានមិនដំណើរការ

ពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មបស្តីពីការសុើបអង្កាតករណីពិសាស

ពិនិតាយសំណើសុំលុបឥណទាន និងពិនិតាយរបាយការណ៍សវនកម្មប
ស្តីពីឥណទានដាលសកើសុំលុបចោល និងផ្តល់អនុសាសន៍លើ
សំណើដើមាបីឲាយកាុមបាឹកាសាភិបាលអនុម័ត

ពិនិតាយ និងអនុម័តលើផានការសវនកម្មប និងថវិកាបាចាំឆ្នាំ 2017

ធានឲាយបានការអនុលោមាមលក្ខខណ្ឌតមាវូដោយចាបាប់ និងបទ-
បាបញ្ញតិ្តផាសាងៗពាមទាំងធានថាព័ត៌មនដាលបានផ្តល់ជូនសាធា
រណជននិងធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា តាឹមតាូវនិងអាចជឿជាក់បាន

វាយតម្លាភាពសមសាបនាវិធីសាសា្តគណនាយាយដាលបានបាើដើមាបី

1. លោក Ranjit Michael Samuel Fernando   ជាបាធាន

2. លោក Joseph Hoess             ជាសមជិក

3. លោក Ishara C. Nanayakkara            ជាសមជិក

4. បណ្ឌិត ផា ទូច              ជាសមជិក

គណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យតាូវបានបង្កើតឡើងដោយសមជិក
ចំនួនបួន (4) រូប ដាលសមជិកមួយរូបៗ មកពីកាមុបាកឹាសាភិបាល និង
គណយៈកម្មបការបាតិបត្តយិ។ គណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យតាវូបានដឹក
នំដោយអភិបាល ដាលមនជំនញផកាកគណនាយាយ ធនគរ ហានិ
ភ័យ សវនកម្មប និងចាបាប់យ។

សមសភាពនាគណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យរួមមន៖

   1. លោក JOSEPH HOESS                            ជាបាធាន

   2. លោក HANCO HALBERTSMA  ជាសមជិក

   3. លោក RANJIT FERNANDO  ជាសមជិក

   4. លោក សុីម សានជាតិ                    ជាសមជិក

នៅឆ្នាំ 2016 គណយៈកម្មបការសវនកម្មបបានបាជុំចំនួន 3 ដងគឺនៅ ខា
ឧសភា ខាកញ្ញា និងខាធក ូដើមាបីតាតួពិនិតាយនិងពិភាកាសាលើបញ្ហាផាសាងៗ
ដាលទាក់ទងទៅនឹងបាាសាក់យ។       សកម្មបភាពសង្ខាបដាលសមាាចបាន
ដោយគណយៈកម្មបការសវនកម្មបនៅកក្នងឆ្នាំ 2016 រួមមន៖

ពិនិតាយទិដ្ឋភាពទូទៅនាសាដ្ឋកិច្ចនិងការបាកួតបាជាង

គាប់គាងហានិភ័យទីផាសារ

គាប់គាងហានិភ័យកិត្តិស័ព្ទ

គាប់គាងហានិភ័យសន្ទនីយភាព

គាប់គាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ្ន

គាប់គាងហានិភ័យឥណទាន

គាប់គាងហានិភ័យបាតិបត្តិការ

គាប់គាងការបាតិបត្តិាមចាបាប់

គាប់គាងទំនស់ផលបាយោជន៍

គណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យ មនភារយៈកិច្ចទទួលខុសតាូវទៅលើ៖
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កក្នងអំឡ្នងឆ្នា ំ 2016 គណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យបានបាជុំចំនួន 
5 ដង៖ ខាមីនចំនួន 1 ដង ខាឧសភាចំនួន 2 ដង ខាកញ្ញាចំនួន 1 
ដង ខាវិច្ឆិកាចំនួន 1 ដង (ាមរយយៈទូរស័ព្ទ) ដើមាបីពិនិតាយ និងពិភាកាសា
អំពីធុរយៈកិច្ច និងបាតិបត្ដិការរបស់សា្ថាប័នយ។ បាធានបទសំខន់ៗដាល
បានពិភាកាសានៅកក្នងគណយៈកម្មបការគាប់គាងហានិភ័យរួមមន៖

គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រធការ

នៅឆ្នាំ 2016 គណយៈកម្មបការផ្តល់តម្លាការបានរៀបចំការបាជុំចំនួន 1 
ដង និងសមាាចបាននូវការងរសំខន់ៗដូចខងកាាម៖

បុគ្គលិកកើនឡើងដល់ 16.6%  កក្នងឆ្នាំ  2016 ពីបុគ្គលិកចំនួន 
5,285 នក់ (ឆ្នាំ 2015)  ដល់ 6,162 នក់ (ឆ្នាំ 2016)

ធ្វើឲាយកាន់តាបាសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជាផ្ទាកក្នង 
និងនីតិវិធីនាការគាប់គាងធនធានមនុសាសនិងជាើសរីសបុគ្គលិក

អនុវត្តបាព័ន្ធសបច្ចាកវិទាយាព័ត៌មនថ្មបសីមាាប់គាប់គាងធនធានមនុសាស
ឲាយកាន់តាល្អបាសើរ

អនុវត្តកម្មបវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដាលមនភាពទូលំទូលាយ និងទាន់
សម័យ

កំណត់កមាិតកក្នងការដំឡើងបាាក់ខាសមាាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ និង
កំណត់ការផ្តល់បាាក់រង្វាន់បាចាំឆ្នាំដល់បុគ្គលិក

អនុវត្តាមចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តនិនពាក់ព័ន្ធសនិងចាបាប់ស្តពីីការងរយ។

និន្នាការនាគុណភាព និងបរិមណរបស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថ្ន

សកា្តានុពលសាដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យជាលក្ខណយៈបាព័ន្ធស

ការវាយតម្លាលម្អតិ អំពីគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន និងលក្ខខណ្ឌ
នន

សម្ពៀតឥណទានអនុលោមាមគោលនយោបាយឥណទាន
និងដានកំណត់ដាលបានអនុម័ត

តាងាំងមន្តាីហានិភ័យបន្ថាមដើមាបីចូលរួមនៅកក្នងដំណើរការវាយ
តម្លាឥណទាន

លទ្ធសផលនាការវាយតម្លាហានិភ័យបាតិបត្តិការ និងសកម្មបភាព
ាមដនដើមាបីកាត់បន្ថយហានិភ័យដាលកំណត់បាន

ការអនុវត្តនាបាព័ន្ធសតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងនៅកក្នងសា្ថាប័ន ដើមាបីធាន
ឲាយមនការបាតិបត្តិាមពាញលាញាមគោលនយោបាយ / នីតិ
វិធី / ដំណើរការដាលបានអនុម័ត

សន្ទនីយភាពនិងការផ្តល់មូលនិធិដើមាបីគំទាដល់សកម្មបភាពអា
ជីវកម្មប

ផ្តល់អនុសាសន៍លើគោលនយោបាយឥណទាន គោលនយោ
បាយបាឆំងនឹងការសម្អាតបាាក់ គោលនយោបាយបាតិបត្តិាម
ចាបាប់ និងគោលនយោបាយគាប់គាងទាពាយសកម្មបនិងបំណុលជូន 
ទៅកាុមបាឹកាសាភិបាលយ។

ពិនិតាយបាឆំងនឹងការសម្អាតបាាក់

ពិនិតាយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសំខន់ៗ
សមាាប់កាុមបាឹកាសាភិបាលអនុម័ត
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គណៈគ្រធប់គ្រធង

លោក សុីម សានជាតិ បានបញ្ចប់ការសិកាសា
ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់ផកាកគាប់គាងអាជីវកម្មប
និងបញ្ចប់ការសិកាសាផកាកគណនាយាយនិងហិរញ្ញវត្ថ្ន
កក្នងឆ្នាំ 1994យ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 1995 មកលោក
បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាចាើនពាក់ព័ន្ធស
នឹងការគាប់គាងនិងបាតិបត្តិការមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។
លោកក៏តាូវបានទទួលសា្គាល់ជាគាូបង្គាលមីកាូ
ហិរញ្ញវត្ថ្នដោយ ADBI, TDLC របស់ធនគរ
ពិភពលោក និង UNCDFយ។ លោកធា្លាប់បានធ្វើ
ការងរជាចាើនកក្នងវិស័យធនគរ និងបានចាប់
ផ្តើមបំពាញការងរជាមួយបាាសាក់ចាប់ាំងពី
ឆ្នាំ 1995 កក្នងតួនទីជាមន្តាីឥណទាន និងតាូវ
បានដំឡើង ឋានយៈកក្នងមុខតំណាងផាសាងៗជាចាើន
ដូចជា គណនាយាយករ នយកសាខ គាូបង្គាល
ផកាកកម្មបវិធី MB អកកតាួតពិនិតាយ និងនយកហិរញ្ញ
វត្ថ្នយ។ ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2002 មកលោក
បមាើការងរកក្នងតួនទីជានយកសាខ នយក
បាតិបត្តកិារ និងជាអនុបាធាននយកបាតិបត្តនិៅ
គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នមួយផាសាងទៀត មុននឹង
ចូលមកបមាើការងរជាបាធាននយកបាតិបត្តគិាះឹ 
សា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់នៅចុងឆ្នាំ 2003យ។ 

បច្ច្នបាបនកនាះ លោកមនតួនទីជាបាធាននយក
បាតិបត្តិនាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់យ។

លោក អ៊ុំ  សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបតាជាន់
ខ្ពស់ផកាកធនគរនិងហិរញ្ញវត្ថ្ន និងបញ្ចប់ការសិកាសា
ផកាកគណនាយាយនិងពាណិជ្ជមកម្មបកក្នងឆ្នា ំ1988  និង
ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាផកាកគាប់គាងអាជីវកម្មប កក្នងឆំ្នា
1995យ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 1995 មក គត់បានចូល
រួមកក្នងកម្មបវិធីបណ្ដះុបណ្ដាលជាចាើនទាក់ទងនឹង
ការគាប់គាង និងបាតិបត្តិការមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ 
លោកក៏ជា គាូបង្គាលផកាកមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នដាល
ទទួលសា្គាល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់
ធនគរពិភពលោក និង UNCDFយ។  លោកធា្លាប់
បមាើការជាមន្តាីរាជការនាមន្ទីរពាណិជ្ជមកម្មប ់ាត្ត
ាកាវ កក្នងមុខងរជាបាធានគណនាយាយយ។ ចាប់
ាំងពីឆ្នាំ 1995 មក លោកបានបមាើការនៅកម្មប
វិធីឥណទានបាាសាក់ ហើយលោកតាូវបានដំ
ឡើងតួនទីជាអគ្គនយករងគាះឹសា្ថានមីកាូហិរញ្ញ
វត្ថ្នបាាសាក់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 2007យ។

បច្ច្នបាបនកនាះ លោកមនតួនទីជាអនុបាធានន
យកបាតិបត្តិទទួលបន្ទ្នកបាតិបត្តកិារនាគាះឹសា្ថាន
មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់យ។

លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិកាសាថា្នាក់បរិ
ញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់ផកាកគាប់គាងអាជីវកម្មបនិងថា្នាក់
បរិញ្ញាបតាសាដ្ឋកិច្ចជំនញធនគរនិងហិរញ្ញ
វត្ថ្នយ។ មុនពាលបមាើការងរនៅបាាសាក់ លោក
មនបទពិសោធន៍ចាើនឆ្នា ំលើការគាប់គាងគណ
នាយាយ គាប់គាងហិរញ្ញវត្ថ្ននិងធនគរ និងធា្លាប់
បមាើការងរកក្នងតួនទីជានយកបាតិបត្តគិាប់គាង
ហិរញ្ញវត្ថ្ននៅគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន ធនគរពា
ណិជ្ជម ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា និងកាុមហ៊ុនឯក
ជនននផងដារយ។ លោកចូលបមាើការងរនៅ
បាាសាក់កក្នងតួនទីជាអគ្គនយករងទទួលបន្ទ្នក
ហិរញ្ញវត្ថ្ននៅឆ្នាំ 2007យ។

បច្ច្នបាបនកនាះ លោកមនតួនទីជាអនុបាធានន
យកបាតិបត្តិទទួលបន្ទ្នកហិរញ្ញវត្ថ្ននាគាឹះសា្ថានមី
កាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់យ។

លោក សុីម ស្រធនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ

លោក អ៊ុំ សមអឿន
អនុប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកប្រធតិបត្តិការ

លោក អ៊ុំ សូផន
អនុប្រធាននាយកប្រធតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
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លោក ស៊ូ វណ្ណថន បានបញ្ចប់ការសិកាសាបរិញ្ញា
បតាជាន់ខ្ពស់គាប់គាងរដ្ឋបាលសាធារណយៈ និង
បានបញ្ចប់ការ សិកាសាផកាកឯកទាសធនគរ នៅ
ឆ្នា ំ   1988យ។                       លោក ក៏ជាគាបូង្គាលលើគោលការណ៍
នននាគាឹះសា្ថនមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន  និងការគាប់គាង
បំណុលហួសកាលកំណត់ ដាលបានផ្តល់ជូន
ដោយ CGAP & EDA Rural Systems

Pvt Ltd យ។ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 1982 មកលោកបាន
ចូលរួមកក្នងវគ្គបណ្ដះុ បណ្ដាល ជាចាើនទាក់ទងនឹង
ការគាប់គាងបាតិបត្តិការធនគរ បាតិបត្តិការមី
កាូហិរញ្ញវត្ថ្ន និងធនធានមនុសាសយ។ លោកមនបទ
ពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំ លើមុខតំណាងការងរជា
ចាើនជាមួយគមាាងបាាសាក់ ធនគរជាតិ នា
កម្ព្នជា និងគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នផាសាងទៀត
ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយអាជីពការងរដំបូងជា មន្តាី
ឥណទាន គណនាយាយករ អកកគាប់គាងបាព័ន្ធស
MB និងបាឡាករ សវនករផ្ទាកក្នង អកកតាតួពិនិតាយ
នៅមូលដ្ឋាន នយកធនគរ ថា្នាក់សាុក អកក
សមាបសមាួលឥណទានថា្នាក់់ាត្ត អនុបាធាន
ការិយល័យឥណទាន នយកសាខ នយក
តំបន់ និងជានយកភូមិភាគយ។ លោកបានចាប់
ផ្តើមការងរជាមួយនឹងបាាសាក់ឡើង វិញនៅឆ្នាំ 
2009 កក្នងតួនទីជានយកគាប់គាងធនធាន
មនុសាសយ។

លោកតាូវបានដំឡើងតួនទីជានយកបាតិបត្តិ
គាប់គាងធនធានមនុសាសនាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញ 
វត្ថ្នបាាសាក់ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 2010យ។

លោក ស៊ូ វណ្ណថន
នាយកប្រធតិបត្តិ គ្រធប់គ្រធងធនានមនុស្រធស

លោក នង សុខឃីម បញ្ចប់ការសិកាសាថា្នាក់បរិ
ញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់គាប់គាងអាជីវកម្មប និងជាគាូ
បង្គាលមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នដាលទទួលសា្គាល់ដោយ
ADBI, TLDC របស់ធនគរពិភពលោក និង
UNCDFយ។          លោកបានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតាវិទាយា
សាសា្តកាសាតាសាសា្តនៅឆ្នាំ 1997 យ។        លោកបាន
ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាចាើនទាក់ទងនឹង
បាតិបត្តិការមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល
ផាសាងៗទៀតផងដារយ។ កក្នងឆ្នាំ1998 លោកបាន
ចាប់ផ្តើមបំពាញការងរកក្នងវិស័យមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន
ដោយមនតួនទី ជាមន្តាីឥណទាន ហើយតាូវ
បានដំឡើងតួនទីជាបន្តបន្ទាប់ជា សវនករផ្ទា
កក្នង សវនករផ្ទាកក្នងជាន់ខ្ពស់ នយករងបាតិបត្តិ
ការ  នយករងឥណទាន និងជានយកឥណ
ទានយ។

លោកតាូវបានដំឡើងតួនទីជានយកបាតិបត្តិ
គាប់គាងអាជីវកម្មបនាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នបាា
សាក់ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 2010យ។

លោក នាង សុខឃីម
នាយកប្រធតិបត្តិ គ្រធប់គ្រធងអាជីវកម្ម

លោក សាយ  សូនី បានបញ្ចប់ការសិកាសាថា្នាក់
បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់គាប់គាងអាជីវកម្មប និងជា
គាបូង្គាលមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នដាលទទួលសា្គាល់ដោយ
ADBI, TLDC របស់ធនគរពិភពលោក និង 
UNCDFយ។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតា
គាប់គាងទីផាសារហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដះុ
បណ្ដាលជាចាើន ទាំងនៅតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុប
ទាក់ទងនឹងបាតិបត្តិការមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន ការអភិវឌាឍ
ផលិតផល ការគាប់គាងអតិថិជន និងការគាប់
គាងទីផាសារយ។ លោកមនបទពិសោធន៍ចាើនជាង 
10 ឆ្នាំលើការគាប់គាងគមាាង ការគាប់គាងទី
ផាសារ ការអភិវឌាឍផលិតផល និងការគាប់គាងទាំង
កក្នងវិស័យឯកជន ការងរសង្គម និងមីកាូហិរញ្ញ
វត្ថ្នយ។ លោកបានចូលរួមបមាើការងរនៅបាាសាក់
កក្នងដើមឆ្នាំ 2005 កក្នងតួនទីជាបាធានផកាកទីផាសារ
និង តាូវបានដំឡើងតួនទីជានយកគាប់គាងទី
ផាសារកក្នងឆ្នាំ 2007យ។

លោកតាូវបានដំឡើងតួនទីជានយកបាតិបត្តិ
គាប់គាងទីផាសារនាគាះឹសា្ថានមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នបាាសាក់ 
ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 2010យ។

លោក សាយ សូនី
នាយកប្រធតិបត្តិ គ្រធប់គ្រធងទីផ្រធសារ
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28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធង

គណៈកម្មការឥណទាន

គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងទ្រធព្រធយសកម្មនិងបំណុល

គណយៈកម្មបការគាប់គាងទាពាយ និងបំណុលបានបាជុំចំនួន 10 ដង កក្នងឆ្នាំ 2016 ហើយសមាាចបានលទ្ធសផលសំខន់ៗមួយចំនួនដូចខងកាាម៖

អនុម័តទទួលយកឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន 169.06 លានដុលា្លារអាមារិក និងអនុបំណុល 15 លានដុលា្លារអាមារិក

ធ្វើវិសោធនកម្មបលើកទី 3 លើចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួននាគោលនយោបាយគាប់គាងទាពាយ និងបំណុលដូចខងកាាម៖

គណយៈកម្មបការគាប់គាងទាពាយសកម្មប និងបំណុលបានធ្វើការពិនិតាយនិងកាបាាលើរបាយការណ៍បាចាំខាមួយចំនួន៖

អនុវត្ត និងបាតិបត្តិយ៉ាងពាញលាញនូវអនុបាតសាច់បាាក់ងយសាួលថ្មបី និងអនុបាតសំខន់ៗមួយចំនួនទៀត ឲាយសាបទៅាមបទបាបញ្ញត្តិ 
និងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់បំណុល ដើមាបីការកាត់បន្ថយហានិភ័យសន្ទនីយភាពឲាយស្ថិតនៅកមាិតទាប

ធ្វើការបន្ថាមរបាយការណ៍កំណត់កមាិតអនុបាតស្ថិរភាពបាភពទុនរយយៈពាលវាងដើមាបីបន្ទាបគំលាតសន្ទនីយភាព ជាសកម្មបភាពចមាបង
ដើមាបីការពារហានិភ័យសន្ទនីយភាពរយយៈពាលវាង

ធ្វើការបន្ថាមថ្មបីនូវដានកំណត់នាគំលាតរូបិយប័ណ្ណបរទាសទោលដើមាបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនាអតាាប្តូរបាាក់ឲាយនៅតូចយ។

អភិវឌាឍ និងបន្ថាមនូវរបាយការណ៍អនុបាតសន្ទនីយភាពថ្មបីដាលអាចទាញយកមកបាើ និងដំណើរការដោយស្វ័យបាវត្តិពីបាព័ន្ធសទិនកន័យ
សកូល សមាាប់ធ្វើការតាួតពិនិតាយ ាមដនបាចាំថ្ងា និងបាចាំខា

ធ្វើការបន្ថាមនូវរបាយការណ៍អនុបាតស្ថិរភាពបាភពទុនសុទ្ធសរយយៈពាលវាង

អភិវឌាឍនូវទមាង់របាយការណ៍ថ្មបី ជាឧបករណ៍ធ្វើសន្ទសាសន៍ នាហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យនាការបាាបាួលនៅលើទីផាសារ

បន្ថាមនូវរបាយការណ៍ថ្មបីមួយសមាាប់ពិនិតាយមើលគំលាតសា្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណបរទាសចំហ ដាលអាចទាញយកមកបាើ និងដំណើរការ
ដោយស្វ័យបាវត្តិពីបាព័ន្ធសទិនកន័យសកូល ដាលអនុញ្ញាតឲាយអកកតាួតពិនិតាយ ាមដនបាចាំថ្ងា និងបាចាំខា ដាលជាព័ត៌មនសំខន់សមាាប់
អកកគាប់គាងធ្វើការចាត់ចាងទាន់ពាលវាលានៅពាលចាំបាច់យ។

សមាាចជមាុះចោល បំណុលរយយៈពាលខ្លី និងបាភពទុនដាលបង្កហានិភ័យ

អនុម័តលើកំណាបាាថ្មបីនាទំហំកំណត់សមតុលាយហានិភ័យនាសមភាគី

ពងាឹងបន្ថាមយុទ្ធសសាសា្តអាជីវកម្មបដើមាបីធ្វើឲាយបាាក់ចំណាញកើនឡើង និងបន្ទាបហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ្នយ។

គណៈកម្មការអភិវឌ្រធឍផលិតផល
ដើមាបីធានបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបាមផានការអាជីវកម្មបឆ្នាំ 2016 គណយៈកម្មបការអភិវឌាឈផលិតផលបានសមាាចភារកិច្ចដោយជោគ
ជ័យដូចខងកាាម៖

ការអភិវឌាឍផលិតផលនិងសាវាកម្មបថ្មបីៗ

ពិនិតាយឡើងវិញនូវលក្ខណយៈទូទៅរបស់ផលិតផលដាលមនសាាប់ លក្ខខណ្ឌទូទៅ ារាងកំណត់តម្លាដើមាបីឲាយមនការបាកួតបាជាងកាន់តា
ចាើននិងអនុលោមទៅាមការអនុវត្តាមបទដ្ឋាន

ាមដនរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខដើមាបីឲាយការអនុវត្តសាបទៅាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី

កក្នងឆ្នាំ 2016 គណយៈកម្មបការឥណទានបានកាលម្អរចនសម្ព័ន្ធស និងលំហូរការងរដោយផ្អាកាមអនុសាសន៍របស់ជំនញការកក្នងគោលបំណង
ដើមាបីពងាងឹគុណភាពឥណទាន និងផ្តល់សាវាកម្មបជូនអតិថិជនឲាយកាន់តារហ័សជាងមុនយ។ អតាាកំណើនចំនួនអតិថិជនមនចំនួនបាហាក់បាហាល
នឹង 8% កើនឡើងពី 320,893 នក់កក្នងឆ្នាំ 2015 ដល់ 347,034 នក់កក្នងឆ្នាំ 2016 ដោយមនកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួនបាមណជា 
20%យ។  គណយៈកម្មបការឥណទាន ដាលពោរពាញទៅដោយបទពិសោធន៍  និងសមត្ថភាពទាំងនៅាមសាខ និងការិយល័យកណ្ដាល បានជួយ
ឲាយបាាសាក់អាចវិភាគបានដិតដល់អំពីសា្ថានភាពរបស់អតិថិជន  និងរកាសាបានគុណភាពឥណទានបានល្អយ។  បាាសាក់មនអតាាឥណទានមិន
ដំណើរការ 1.16% កក្នងឆ្នាំ 2016 ដាលអាចបង្ហាញថា បាាសាក់ជាសា្ថាប័នដាលអាចរកាសាបាននូវគុណភាពល្អនាសម្ពៀតឥណទាននៅកក្នងវិស័យ
ធនគរនិងហិរញ្ញវត្ថ្នកក្នងបាទាសកម្ព្នជាយ។ ឥណទានខ្នាតតូច គឺនៅតាជាផកាកសំខន់សមាាប់ការរីកចមាើនរបស់បាាសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន 
ចំនួនអតិថិជន  និងការកាត់បន្ថយទំហំហានិភ័យយ។ សម្ពៀតឥណទានកក្នងអតិថិជនម្នាក់មនចំនួន 2,669 ដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2015 និង 2,971 
ដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2016 យ។
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ស្វាងរកឱកាសល្អៗនៅកក្នងទីផាសារហិរញ្ញវត្ថ្នដើមាបីទាក់ទាញអតិថិជននិងកាណ្ឌបាមូលបាាក់បញ្ញើសនាសំបន្ថាមទៀត

ធានបានថា គាប់ផលិតផលគឺទទួលបានបាាក់ចំណាញដោយមនការចំណយថ្លាដើមទាបយ។

គណៈកម្មការដឹកនាំការងរព័ត៌មានវិទ្រធយា

គណយៈកម្មបការដឹកនំការងរព័ត៌មនវិទាយា ទទួលខុសតាូវចំពោះអភិបាល
កិច្ចព័ត៌មនវិទាយានៅកក្នងបាាសាក់ ពោលគឺ អភិវឌាឍកម្មបវិធីទំាងអស់សមាាប់
ការគំទាផលិតផល និងបាព័ន្ធសគាប់គាងផ្ទាកក្នងរបស់បាាសាក់យ។ គណយៈ
កម្មបការដឹកនំការងរព័ត៌មនវិទាយាគឺជាអកកដោះសាាយការងរទាក់ទងនឹង
អភិបាលកិច្ចដូចជា តាតួពិនិតាយឡើងវិញ វាយតម្លា និងអនុម័តយុទ្ធសសាសា្ត
និងថវិកា   លើសពីនាះថាមទាំងតាូវាមដនជាទៀងទាត់នូវលទ្ធសផល 
របស់នយកដ្ឋានព័ត៌មនវិទាយា យ។ គណយៈកម្មបការនាះទទួលបន្ទ្នកបនាស្នីគ្នា 
រវាងយុទ្ធសសាសា្តអាជីវកម្មប និងព័ត៌មនវិទាយា និងទទួលបន្ទ្នកអនុវត្តការ
បត្តិការគាប់គាងហានិភ័យឲាយបានល្អបំផុតយ។

នៅកក្នងឆ្នាំ 2016 គណយៈកម្មបការដឹកនំការងរព័ត៌មនវិទាយា បានបើកកិច្ច
បាជុំ 4 ដង នៅកក្នងខាមករា មិថុន តុលា និងវិច្ឆិកា ដើមាបីតាួតពិនិតាយ និង
ពិភាកាសាពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបាាសាក់យ។ សាចក្តីសង្ខាបពីសកម្មប
ភាពសំខន់ៗមួយចំនួនរបស់ គណយៈកម្មបការគាប់គាងព័ត៌មនវិទាយា អំឡ្នង
ឆ្នាំ 2016 រួមមន៖

បាតិ

បានធ្វើសាចក្តសីង្ខាបពីដំណើរការឆ្នា ំ2015 និងផានការសមាាប់ឆ្នា ំ2016

បានពិភាកាសាអំពីថវិកាព័ត៌មនវិទាយាសមាាប់ឆ្នាំ 2016

បានពិភាកាសាអំពីចំណត់ថា្នាក់ និងការពងាងឹសន្ដសុិខសុវត្ថភិាពព័ត៌មន 
វិទាយា

បានពិនិតាយតម្លា និងបានសមាាចចិត្តលើវិធីសាសា្តចរចាជាមួយអកកផ្តល់
សាវាតភា្ជាប់បណ្ដាញ

បានពិនិតាយពីវិសាលភាពការអនុវត្តម៉ាសុីនឆូតកាត

បានពិភាកាសាអំពីវិសាលភាព ការរៀបចំផានការ ការវិភាគពីផលប៉ះ 
ពាល់ ការរៀបចំថវិកា និងការចុះហត្ថលាខ លើគមាាងធ្វើបច្ច្នបាបនកកម្មប 
លើបាព័ន្ធស FC 

បានពិភាកាសា និងអនុម័តលើ hardware ការរៀបចំថវិកា និងការចុះហត្ថ
លាខ

បានតាងាំងសមជិកអនុគណយៈកម្មបការ និងកាមុសកលូសមាាប់គមាាង
ធ្វើបច្ច្នបាបនកកម្មបលើបាព័ន្ធស FC

បានពិភាកាសា និងអនុម័តលើលំហូរការងរបាតិបតិ្តការថ្មបី ដើមាបីពងាឹង
បាព័ន្ធសតាួតពិនិតាយទ្វាភាគ

បានតាួតពិនិតាយ និងពិភាកាសាពីផានការ ការរីកចមាើន បញ្ហាបាឈម ឬ 
យោបល់នាគមាាងធ្វើបច្ច្នបាបនកកម្មបលើបាព័ន្ធស FC

បានតាតួពិនិតាយ និងពិភាកាសាអំពីថវិកាព័ត៌មនវិទាយាសមាាប់ឆ្នា ំ2017យ។

បាព័ន្ធសបណ្ដាញដើមាបីការពារការវាយបាហារផាសាងៗ 

បានដក់ឲាយដំណើរការបាព័ន្ធសាមដនប័ណ្ណ ដើមាបីគាប់គាងសំណើឲាយ
មនបាសិទ្ធសភាពពីសាខមកកាន់មជាឈមណ្ឌលប័ណ្ណ

មជាឈមណ្ឌលជំនួយផកាកព័ត៌មនវិទាយា និងសាវាធនគរអាឡិចតាូនិក 
តាវូបានបង្កើតឡើងដើមាបីផ្ដល់ជំនួយដល់អកកបាើបាាស់ទាំងអស់

បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគមាាងធ្វើបច្ច្នបាបនកកម្មបលើបាព័ន្ធស FC ដាល
បានបម្លាង server ពី Intel Base ទៅ Oracle SPARC ហើយបានបាើ
បាាស់បាព័ន្ធសផ្ទ្នកទិនកន័យ EMC ដាលមនដំណើរការកាន់តាលឿនយ។

បានបញ្ចប់រួចជាសា្ថាពរគមាាងម៉ាសុីនឆូតកាត ដោយមនម៉ាសុីន
ឆូតកាតចំនួន 200 បានដក់ឲាយបាើបាាស់យ។ ចំណាកម៉ាសុីន ATM 

ចំនួន 20 ទីាំងថ្មបី តាូវបានដំឡើងបន្ថាមយ។  

បានសាកលាបង និងដំណើរការដោយជោគជ័យនូវគមាាង NBC-CSS  
ាមកាលវិភាគរបស់ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា 

គមាាងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកាុងភកំពាញតាូវបានសាកលាបងដោយជោគ
ជ័យ និងបានដក់ឲាយដំណើរការ

អកកបាើបាាស់សាវាធនគរអាឡិចតាូនិក ឥឡូវនាះអាចផ្ទារបាាក់ទៅ
កាន់គណនីណមួយក៏បានាមបាព័ន្ធសធនគរសកូល

បានដំឡើងកុំពាយូទ័រ Windows 7 លើកុំពាយូទ័រដោយយើងអាចមន
លទ្ធសភាពគាប់គាងការបាើបាាស់ និងការដក់កមាិតការបាើបាាស់ឧប
ករណ៍ផ្ទ្នកចល័ត

កំពុងដំណើរការធ្វើទំនើបកម្មបបាព័ន្ធសធនគរសកូលដោយបច្ចាកវិទាយាចុង
កាាយបំផុត ដើមាបីបង្កើនភាពបត់បាន ស្ថិរភាព ការពងាឹងលើមុខងរ 
សុវត្ថិភាពរបស់បាព័ន្ធស និងលក្ខណយៈថ្មបីៗមួយចំនួនទៀតដើមាបីគំទាដល់
តមាូវការអាជីវកម្មប

បង្កើតផលិតផល                                                                 ថ្មបី ការកាលម្អផលិតផលដាលមនសាាប់ និងអនុវត្ត
បណ្ដាញកក្នងការបំពាញតមាូវការអាជីវកម្មប និងសាចក្តីតាូវការរបស ់
អតិថិជន ដូចជា គណនីចមាើនាមលំដប់ និងសាវាទូទាត់រហ័ស

បានតាួតពិនិតាយមើលដំណើរការបាព័ន្ធសធនគរសកូល លំហូរការងរ
បាតិបត្ដិការដាលមនសាាប់ ផ្លាស់ប្តូរ parameterization ដើមាបីគំទា
ដល់បាតិបតិ្តការបាចាំថ្ងា ដូចជា ភាពស្វ័យបាវត្តិបាព័ន្ធស CBS ការ
បំពាក់ម៉ាសុីនចាប់លាខរៀងរង់ចាំ (48 សាខ) កមាាសាវាបាាក់កម្ចី 
និង UDFs ជាដើម

បានធ្វើ switch-over ដោយជោគជ័យដើមាបីពងាឹង BCP ពងាឹង 
អភិបាលកិច្ច កាលម្អលទ្ធសផលការងរឲាយបាសើរ និងសុវត្ថិភាពបាព័ន្ធស

បានបង្កើតកម្មបវិធីចំនួន 6 ដើមាបីបម្លាងការងរដាលធ្វើដោយដាទៅជា
ការងរស្វ័យបាវត្តិ ហើយកម្មបវិធីចំនួន 2 ទៀតកំពុងស្ថិតកក្នងដំណក់
កាលអភិវឌាឍយ។  

សង្ខាបលទ្ធសផលសំខន់ៗរបស់ព័ត៌មនវិទាយាឆ្នាំ 2016 ៖

   បានបង្កើនលាបឿនការតភា្ជាប់សាខ 4-25 ដង និងបានដំឡើងខាសាជំនួយ
  យ៉ាងហោចណស់ពីកាុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សាវាអុីនធឺណាតពីរផាសាងគ្នា

  បានដំឡើងបាព័ន្ធសសុវត្ថិភាព firewall បាព័ន្ធសសុវត្ថិភាព E-mail និង
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ផលិតផល និងស្រធវាកម្ម

ឥណទានសម្រធ្រធប់ការសិក្រធសាអប់រំ

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិសាសានុសិសាសដាលតាូវការបាាក់សមាាប់បង់
ថ្លាសិកាសាយ។ ឥណទាននាះតាូវបានរៀបចំឡើងសមាាប់ចូលរួមចំណាកអភិ
វឌាឍសង្គមដោយផ្តល់អតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំតាឹមតា 14% ប៉ុណ្ណាះយ។ ទំហំ
ឥណទានមនចំនួន 500 ដុលា្លារអាមារិក សមាាប់រយយៈពាល 12 ខា និង 
មិនតមាូវឲាយមនទាពាយធានទាយ។

ឥណទានបនា្ទ្រធន់

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានជូនដល់អតិថិជនទាំងឡាយណដាលទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយគាាះធម្មបជាតិ និងអគ្គីភ័យដើមាបីសា្តារអាជីវកម្មប និងធ្វើ
ការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគត់ឡើងវិញបានភា្លាមៗយ។ អតាាការបាាក់
បាចាំឆ្នាំគឺ 24% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 500 ដុលា្លារអាមា
រិក ឬ សមមូលបាាក់រៀល និងបាាក់បាត ហើយមនរយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់  
12 ខា ជាមួយនឹងរបៀបសងចាើនយ៉ាងយ។

ឥណទានក្រធលម្អគ្រធហដា្ឋ្រធន

ដើមាបីធ្វើឲាយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនបាសើរឡើង បាាសាក់បានដក់
ឲាយដំណើរការឥណទានមួយបាភាទទៀតសមាាប់កាលម្អ និងតុបតាងគាហ
ដ្ឋានយ។ អតិថិជនម្នក់អាចខ្ចីបាាក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000 ដុលា្លារអា
មារិក ឬ សមមូលបាាក់រៀល និងបាាក់បាតយ។ រយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់ 72 
ខា ជាមួយនឹងរបៀបសងចាើនបាប និងមនអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំចាប់ព ី
13.2% ឡើងទៅយ។ 

ឥណទានសម្រធ្រធប់ទិញម៉ូតូ

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនសមាាប់យកទៅទិញម៉ូតូយ។ អតិថិជន
អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ 2,500 ដុលា្លារអាមារិក ដោយមនរយយៈ
ពាលខ្ចីរហូតដល់ 36 ខា ជាមួយរបៀបសងចាើនយ៉ាង ហើយអតាាការបាាក់
បាចាំឆ្នាំចាប់ពី 19.8% ទៅ 27.6% យ។

ឥណទានសម្រធ្រធប់ជីវឧស្ម័ន

ដោយសហការជាមួយកម្មបវិធីឡជីវឧស្មប័នថា្នាក់ជាតិ  ចូលរួមចំណាកកាត់
បន្ថយភាពកាីកា  និងការពារបរិសា្ថាន បាាសាក់បានផ្តល់ឥណទានសមាាប់
សាងសង់ឡជីវឧស្មប័នជូនដល់បាជាពលរដ្ឋរស់នៅាមតំបន់ជនបទដាល
អាចបាមូលកាកសំណល់លាមកសត្វសមាាប់បាើបាាស់់ផលិតជីវឧស្មប័នយ។
ទំហំឥណទានមនរហូតដល់ 1,000 ដុលា្លារអាមារិក ដាលមនរយយៈពាលខ្ចី
រហូតដល់ 24 ខា ជាមួយអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ 14.4% និងមនរបៀបសង
ចាើនបាភាទយ។

ឥណទានជាក្រធុម

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានជាកាុមដល់គាួសារដាលមនចំណូលទាបរស់នៅ
ាមតំបន់ជនបទ និងទីបាជុំជនយ។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគចាើនគឺពាក់
ព័ន្ធសនឹងផលិតកម្មបសាូវ សកម្មបភាពកសិកម្មប និងសកម្មបភាពរកចំណូលផាសាងៗ
ដូចជា ការជួញដូរ  និងអាជីវកម្មបផ្តល់សាវាកម្មបកក្នងការងរកសិកម្មបយ។ ទំហំ
ឥណទានកាុមមនរហូតដល់ចំនួន 500 ដុលា្លារអាមារិក ឬ សមមូលបាាក់
រៀល និងបាាក់បាត សមាាប់សមជិកម្នាក់ ពាមទាំងមនរបៀបសងចាើន
យ៉ាង រយយៈពាលខ្ចីអាចរហូតដល់ 12 ខា ហើយអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ គឺ 
30%យ។

ឥណទានខា្ន្រធតតូចបំផុត

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត តាូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគាាសខ្នាតតូចបំផុត
ដាលភាគចាើនសហគាាសទំាងនាះមនទមាង់អាជីវកម្មបជាលក្ខណយៈគាសួារ
បាតិបត្តិដោយសមជិកគាួសារ  និងជាទូទៅមនទីាំងស្ថិតនៅតំបន់ផាសារ
ជិតទីរួមសាុក ឬ ់ាត្ត ដោយមនចំនួននិយោជិតតិចជាង 10 នក់ យ។ 
សកម្មបភាពអាជីវកម្មបរបស់សហគាាសទាំងនោះរួមមន ការជួញដូរ កសិកម្មប
ផលិតកម្មប  និងសកម្មបភាពរកចំណូលសាបចាបាប់ផាសាងៗទៀតយ។ ទំហំឥណ
ទានមនចំនួនរហូតដល់ 1,500 ដុលា្លារអាមារិក ឬ សមមូលបាាក់រៀល និង 
បាាក់បាតយ។ អតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំចាប់ពី 26.4% ទៅ 28.8% និងមន 
រយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខា និងមនរបៀបសងចាើនសណ្ឋានយ។  

ឥណទានសម្រធ្រធប់សហគ្រធ្រធសខា្ន្រធតតូច និងខា្ន្រធតមធ្រធយម

ឥណទានសមាាប់សហគាាសខ្នាតតូច និងខ្នាតមធាយម ជាឥណទានដាល 
តាវូបានផ្តល់ជូនជាពិសាសសមាាប់សហគាាសខ្នាតតូច  និងខ្នាតមធាយមដាល
មនសកម្មបភាពអាជីវកម្មបកក្នងវិស័យកសិពាណិជ្ជមកម្មប ជំនួញជួញដូរ ផលិត 
កម្មប និងសាវាកម្មប ហើយដាលមនបុគ្គលិកចនោ្លាះពី 10 នក់ ទៅ 100 នក់  
និងមនទាពាយសកម្មបពី  50,000  ដុលា្លារអាមារិកដល់ 500,000 ដុលា្លារអា
មារិកយ។ ទីាំងអាជីវកម្មបរបស់សហគាាសស្ថិតនៅបណ្ដាកាុងនៅកក្នង់ាត្ត 
នន និងនៅរាជធានីភកំពាញយ។ ទំហំឥណទានមនរហូតដល់ 100,000  

ដុលា្លារអាមារិក ឬ សមមូលបាាក់រៀល និងបាាក់បាតយ។ អតាាការបាាក ់
បាចាំឆ្នាំចាប់ពី 13.2% ទៅ 27.6% ជាមួយរយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខា
និងមនរបៀបសងចាើនបាបយ។

ឥណទានប្រធើប្រធ្រធស់ផ្ទ្រធល់ខ្លួន

បាាសាក់ផ្តល់ជូនសាវាឥណទានបាើបាាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសមាាប់
ជាវសម្ភារបាើបាាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សមាាប់ចំណយផ្ទាល់ខ្លួនរួមមន គាឿង
សង្ហារឹម សម្ភារបរិកា្ខារ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសម្ភរផាសាងៗយ។ 
ទំហំឥណទានមនចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុលា្លារអាមារិក ឬ សមមូល

ស្រធវាឥណទាន

បាាក់រៀល  និងបាាក់បាត ដោយមនរយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់  72  ខា និង
របៀបសងចាើនបាភាទយ។ អតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំចាប់ពី 15.6% ទៅ 30%យ។  
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ឥណទានបុគ្គលិក

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើមាបីជួយសមាួលបុគ្គលិកកក្នងការបំ
ពាញកង្វះខតកក្នងការទិញអ្វីដាលចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខតផាសាងៗ
កក្នងជីវភាពបាចាំថ្ងាយ។ ទំហំឥណទានមនរហូតដល់ 40% នាបាាក់បៀវតាស
ដុល ដាលមនរយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខា ជាមួយអតាាការបាាក់បាចាំ
ឆ្នាំ 10% និងមនរបៀបសងរំលស់ថារយ។

អប្រធបហារវិក្កយបត្រធ

បាាសាក់បានបង្កើតផលិតផលអបាបហារវិក្កយបតាសមាាប់ឥណទានរយយៈ
ពាលខ្លីយ។ ឥណទាននាះតាូវបានបាើបាាស់សមាាប់បង្កើនដើមទុន និងលំ
ហូរទឹកបាាក់របស់អតិថិជនយ។ ឥណទាននាះអនុញ្ញាតឲាយអតិថិជនធ្វើការ
ដកបាាក់ាមចំនួននៅកក្នងវិក្កយបតាមុនពាលអតិថិជនទូទាត់សងបាាក់ឲាយយ។
សមតុលាយអតិបរមមនចំនួនរហូតដល់ 70%  នាចំនួនបាាក់កក្នងវិក្កយបតា 
ឬ យ៉ាងចាើនបំផុត 50,000 ដុលា្លារអាមារិកយ។ រយយៈពាលខ្ចីមនរហូតដល់ 
90 ថ្ងា និងអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំចាប់ពី 24% ទៅ 30%យ។

ឥណទានសម្រធ្រធប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យ 

ដើមាបីចូលរួមចំណាកកក្នងការការពារបរិសា្ថាននិងសង្គម  បាាសាក់បានផ្តល់
ឥណទានសមាាប់សាងសង់បង្គន់អនម័យ ដល់បាជាជនរស់នៅតំបន់ជន
បទដាលមនបំណងសាងសង់បង្គន់អនម័យសមាាប់បាើបាាស់យ។ ទំហំ
ឥណទានមនរហូតដល់ 750 ដុលា្លារអាមារិក ដាលមនរយយៈពាលខ្ចី
រហូតដល់ 36 ខា ជាមួយអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ 28.8% និងមនរបៀប
សងចាើនបាភាទយ។

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

បាាសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូដល់បុគ្គលិកដើមាបីឲាយបុគ្គលិកខ្ចីបាាក់យកទៅ
ទិញម៉ូតូថ្មបីសមាាប់ជិះបមាើការងរជូនសា្ថាប័នយ។ ទំហំឥណទានមនរហូត 
ដល់ 1,500  ដុលា្លារអាមារិក ដាលមនរយយៈពាលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខា ជា
មួយអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ 10% និងមនរបៀបសងរំលស់ថារយ។
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ស្រធវាធនាគារ

គណនីសន្រធសំ

បាាសាក់ខិតខំបាឹងបាាងកក្នងការកាណ្ឌបាមូលបាាក់បញ្ញើសនាសំដើមាបីពងាីក
តំបន់បាតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មបផលិតផលធនគររបស់ខ្លួនយ។ បាាសាក់
ទទួលបាាក់បញ្ញើពីបាជាពលរដ្ឋគាប់បាភាទជាពិសាសបាជាជនកាកីាយ។ សម
តុលាយអបាបបរមកក្នងការបើកគណនី និងទឹកបាាក់អបាបបរមដាលតាូវរកាសាទុក
កក្នងគណនីគឺតាឹមតា 1 ដុលា្លារអាមារិកប៉ុណ្ណាះយ។ អតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ
សមាាប់ គណនីសនាសំគឺ  2.5% ជា បាាក់រៀល និង 2% ជាបាាក់ដុលា្លារ
អាមារិក ឬ បាាក់បាតយ។ ការដក ការផ្ទារ និងការទូទាត់សាច់បាាក់មនភាព
ងយសាួល និងមនទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយម្ចស់គណនីអាចធ្វើបាតិបត្តិការ
សាច់បាាក់បាននៅគាប់ការិយល័យបាាសាក់នៅរៀងរាល់មោ៉ាងធ្វើការ ឬ 
ាមរយយៈម៉ាសុីន  ATM បាាសាក់ទាំង 7 ថ្ងាកក្នងមួយសបា្តាហ៍ និង 24 មោ៉ាង
កក្នងមួយថ្ងាយ។

គណនីចម្រធើនគា្ម្រធនកាលកំណត់

គណនីចមាើនគ្មានកាលកំណត់តាូវបានផ្តល់ជូនដើមាបីឆ្លើយតបាមតមាូវ
ការរបស់អតិថិជនដាលវិនិយោគដើមាបីទទួលបានអតាាការបាាក់ខ្ពស់សមាាប់
សមតុលាយបាាក់សនាសំរបស់ខ្លួនយ។  សមតុលាយអបាបបរមកក្នងការបើកគណនី 
និងទឹកបាាក់អបាបបរមដាលតាវូរកាសាទុកកក្នងគណនី គឺតាមឹតា 100 ដុលា្លារអា
មារិកប៉ុណ្ណាះយ។  អតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំគឺ 4%  សមាាប់បាាក់រៀល ឬ បាាក់
បាត ហើយ 3% សមាាប់បាាក់ដុលា្លារអាមារិកយ។ ការដក ការផ្ទារ និងការ
ទូទាត់សាច់បាាក់មនភាពងយសាួល និងមនទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយម្ចស់
គណនីអាចធ្វើបាតិបត្តកិារសាច់បាាក់បាននៅគាប់ការិយល័យបាាសាក់នៅ
រៀងរាល់មោ៉ាងធ្វើការ ឬ ាមរយយៈម៉ាសុីន ATM បាាសាក់ទាំង 7 ថ្ងាកក្នងមួយ
សបា្តាហ៍ និង 24 មោ៉ាងកក្នងមួយថ្ងាយ។

គណនីចម្រធើនតាមលំដាប់ 

គណនីចមាើនាមលំដប់ គឺជាបាភាទគណនីសនាសំដាលបង្កើតឡើងសមាាប់
អតិថិជនទូទៅ ដាលមនបំណងដក់បាាក់សនាសំ រួមជាមួយនឹងការធ្វើបាតិ
បត្តិការដក់ ដក ឬ ផ្ទារបាាក់ចាញចូលជាបាចាំថ្ងាទៅាមតមាូវការជាក់
ស្តាងយ។  ជាមួយនឹងគណនីចមាើនាមលំដប់ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវ
អតាាការបាាក់បាាបាួលខ្ពស់ទៅាមទំហំទឹកបាាក់ជាក់ស្តាងដាលបានដក់
សនាសំនៅកក្នងគណនីយ។  សមតុលាយអបាបបរមកក្នងការបើកគណនី និងទឹកបាាក់
អបាបបរមដាលតាូវរកាសាទុកកក្នងគណនី គឺតាឹមតា 500 ដុលា្លារអាមារិកតា
បុ៉ណ្ណាះយ។   អតិថិជននឹងទទួលបានអតាាការបាាក់ខ្ពស់បាចំាឆ្នាចំាប់ពី   4.5% 
ទៅដល់  4.75% សមាាប់បាាក់រៀល ឬ 3.5% ទៅដល់  4.25% សមាាប់
បាាក់ដុលា្លារអាមារិក និងបាាក់បាតយ។ បន្ថាមពីនាះទៅទៀតអតិថិជនអាចសកើ
សុំបាើបាាស់សាវាអាធីអឹម ឬ សាវាធនគរចល័ត  ដាលផ្តល់ភាពងយ
សាួលដល់អតិថិជនកក្នងការធ្វើបាតិបត្តិការធនគរបានគាប់ពាលវាលានៅ

កក្នង 7 ថ្ងាកក្នងមួយសបា្តាហ៍ និង 24 មោ៉ាងកក្នងមួយថ្ងាយ។

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍តាូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជាបាភាទកាុមហុ៊ន
សាបចាបាប់(នីតិបុគ្គល) សមាាប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ការចូលនិវត្តន៍
របស់និយោជិតយ។ គណនីនាះអាចបើកបានជាបាាក់រៀល ឬ បាាក់ដុលា្លារ
អាមារិក ជាមួយអតាាការបាាក់បាចាំឆ្នាំ  7% សមាាប់បាាក់ដុលា្លារអាមារិក 
និង 8.5% សមាាប់បាាក់រៀលយ។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងតាូវផ្ទារ
ចាញពីគណនីសនាសំរបស់និយោជកទៅគណនីសនាសំរបស់និយោជិតដោយ
ផ្អាកាមលក្ខខណ្ឌពាមពាៀងរវាងនិយោជក និងនិយោជិតយ។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

បាាសាក់ផ្តល់នូវអតាាការបាាក់ទាក់ទាញសមាាប់គណនីបញ្ញើមនកាល
កំណត់យ។ ជមាើសនាការដក់បាាក់បញ្ញើនាះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អបាសើរ
បំផុតសមាាប់អតិថិជនដោយទទួលបាននូវចំណូល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់យ។  
អតាាការបាាក់ថារសមាាប់អំឡ្នងពាលនាការដក់បាាក់បញ្ញើយ។ អតាាការ
បាាក់តាូវបានបង្គរទុកជាបាចាំថ្ងា  និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាបាចាំខា ឬ នៅ 
កាលវសានយ។ សមតុលាយអបាបបរមបាាក់បញ្ញើសមាាប់បើកគណនីបញ្ញើមន
កាលកំណត់គឺ 50 ដុលា្លារអាមារិកយ។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់
អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យបាវត្តិ ឬ ដោយមនការជូនដំណឹងជាមុនយ។ 
អតិថិជនអាចទទួលបានអតាាការបាាក់ខ្ពស់បាចាំឆ្នាំរហូតដល់ 10.3% 

សមាាប់បាាក់រៀល ឬ 8.4% សមាាប់បាាក់ដុលា្លារអាមារិក ឬ 9% សមាាប់ 
បាាក់បាតយ។ សមាាប់រយយៈពាលនាការដក់បាាក់បញ្ញើមនកាលកំណត ់ 
អតិថិជនអាចជាើសរីសរយយៈពាលចាប់ពី 1 ខា រហូតដល់ 36 ខាយ។

គណនីសន្រធសំតាមផ្រធនការ

គណនីសនាសំាមផានការ គឺជាបាភាទគណនីសនាសំដាលបង្កើតឡើងសមាាប់
អតិថិជនជាបាភាទឯកត្តជនទាំាងឡាយណដាលមនចំណូលទៀងទាត់ 
និងមនផានការចាបាស់លាស់កក្នងការសនាសំបាាក់ជាទៀងទាត់បាចំាខានូវចំនួន
ទឹកបាាក់ជាក់លាក់  នៅកក្នងរយយៈពាលកំណត់ណមួយទៅាមតមាូវការ
ជាក់ស្តាងយ។ អតិថិជនមិនតាឹមតាទទួលបាននូវការបាាក់គោលបាចាំឆ្នាំនោះ
ទា  ថាមទាំងទទួលបាននូវការបាាក់បន្ថាមបាចាំឆ្នាំខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយ
ឆ្នាំ ករណីអតិថិជនបានគោរពាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នាគណនីសនាសំាម
ផានការយ។ អតាាការបាាក់គោលបាចាំឆ្នាំគឺ 2.5% សមាាប់បាាក់រៀល និង
2% សមាាប់បាាក់ដុលា្លារអាមារិក និងបាាក់បាត ហើយការបាាក់បន្ថាម
បាចាំឆ្នាំគឺ 4.5% សមាាប់ឆ្នាំទី 1 និង 5.5% សមាាប់ឆ្នាំទី 2 ដោយផ្តល់
ជូនគាប់បាភាទរូបិយប័ណ្ណយ។ សមតុលាយអបាបបរមសមាាប់ដក់បាាក់សនាសំ
បាចាំខា គឺចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុលា្លារអាមារិក ឬ 400 បាតឡើងទៅ
តាប៉ុណ្ណាះយ។
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ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់ក្នុងស្រធុក

អតិថិជនដាលមន ឬ ពុំមនគណនីសនាសំជាមួយបាាសាក់អាចផ្ទារបាាក់ទៅ
អកកទទួលដាលមន ឬ ពុំមនគណនីសនាសំជាមួយបាាសាក់យ។ ការផ្ទារបាាក់
អន្តរធនគរក៏អាចបាពាឹត្តទៅបានផងដារជាមួយធនគរទំនក់ទំនងនៅ
កម្ព្នជាយ។   អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទារបាាក់នៅគាប់ការិយល័យបាាសាក់  ឬ  
ាមរយយៈម៉ាសុីន  ATM  របស់បាាសាក់នៅទូទាំងបាទាស និង អាចធ្វើាម
រយយៈបាព័ន្ធសធនគរចល័តបាាសាក់គាប់ពាលវាលា និងគាប់ទីកន្លាងយ។  ជា
មួយនឹងការកើនឡើងនាចំនួនបណ្ដាញការិយល័យទូទាំងបាទាសកម្ព្នជា
ការផ្ទារបាាក់កក្នងសាុក បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលបាយោជន៍ ដាលមន
លក្ខណយៈបាកួតបាជាង ងយសាួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកមាាសាវាសមរមាយយ។

ស្រធវាប្តូរប្រធ្រធក់

សាវាប្តូរបាាក់របស់បាាសាក់ បានបង្កើតឡើងដើមាបីជួយសមាួលដល់អតិថិ
ជនកក្នងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាមួយអតាាប្តូរបាាក់ដាលមនលក្ខណយៈ
បាកួតបាជាងនៅលើទីផាសារយ។ សាវាប្តូរបាាក់តាូវបានផ្តល់ជូនដល់សាធារណ
ជនទូទៅចាប់ាំងពីបាាសាក់ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណប្តូរបាាក់នាះពីធនគរ
ជាតិ នា កម្ព្នជានៅឆ្នាំ 2012 មកម្លា៉ះយ។ សាវាប្តូរបាាក់ធ្វើឡើងជាមួយនឹង
រូបិយប័ណ្ណ 3 បាភាទគឺ បាាក់រៀល បាាក់ដុលា្លារអាមារិក និងបាាក់បាតយ។

ស្រធវាអ្រធធីអឹម

បាាសាក់បានដក់ឲាយបាើបាាស់សាវាអាធីអឹម (ATM) នៅកក្នងឆ្នាំ 2012យ។
សាវាកម្មបនាះបានផ្តល់ភាពងយសាួលដល់អតិថិជនយ៉ាងចាើនដោយអតិ
ថិជនអាចធ្វើបាតិបត្តកិារបានដោយខ្លនួឯងផ្ទាល់យ។ ម៉ាសីុនអាធីអឹម (ATM)
របស់បាាសាក់បមាើសាវាកម្មប 24 មោ៉ាង រយយៈពាល 7 ថ្ងា និងគាប់ 25 ់ាត្ត/
កាុងទូទាំងពាះរាជាណចកាកម្ព្នជាយ។ តាឹមដំណច់ឆ្នាំ 2016 បាាសាក់មន
ម៉ាសុីន  ATM ចំនួន 115  គាឿងនៅទូទំាងបាទាសយ។   អតិថិជនអាចដកបាាក់  
ពិនិតាយសមតុលាយសាច់បាាក់  ផ្លាស់ប្តូរលាខសម្ងត់  ទូទាត់វិក្កយបតា ទិញ
កាតទូរស័ព្ទ  និងផ្ទារបាាក់ទៅអកកមន ឬ គ្មានគណនីយ។ ជាមួយសាវា ATM 

អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយមិនគិតកមាា និងគ្មានកមាាថា
រកាសាបាចាំខាឬបាចាំឆ្នាំឡើយយ។ ការដកសាច់បាាក់ និងការផ្ទារអាចធ្វើបាន
រហូតដល់ទឹកបាាក់ចំនួន 1,000 ដុលា្លារអាមារិកសមាាប់ប័ណ្ណវីអាយភី 
(VIP Card) ឬ 2,000 ដុលា្លារអាមារិកសមាាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស (VIP 

Plus Card) និង 2,500 ដុលា្លារអាមារិកសមាាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប 
(VIP Plus Chip Card)យ។

ស្រធវាបើកប្រធ្រធក់បៀវត្រធស

សាវាបើកបាាក់បៀវតាសតាូវបានផ្តល់ជូនសមាាប់ជួយដល់អតិថិជនដាលជា
កាុមហ៊ុនសាបចាបាប់កក្នងការរៀបចំបាាក់បៀវតាសឲាយទៅនិយោជិតរបស់ខ្លួនយ។ 
និយោជកអាចធ្វើការទូទាត់ ឬ បើកបាាក់បៀវតាសឲាយទៅនិយោជិតម្នាក់ៗដោយ
ផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិតពួកគាបាកបដោយសុវត្ថភិាពខ្ពស់ រកាសា
ការសម្ងាត់ បាសិទ្ធសភាព និងភាពងយសាួល ទាំងភាគីនិយោជក និងទាំង 
ភាគីនិយោជិតយ។

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់តាមរយៈ MAYBANK MONEY EXPRESS

បច្ច្នបាបនកនាះអតិថិជនរបស់បាាសាក់អាចផ្ទារបាាក់ពីបាទាសម៉ាឡាសុីមក
កាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទូទាំងបាទាសកម្ព្នជាាមរយយៈការិយល័យសាខ
បាាសាក់ដោយបាើបាាស់សាវាកម្មប MayBank Money Expressយ។  ដោយ
សហការជាមួយធនគរ  MayBank  នៅចុងឆ្នាំ 2012 បាាសាក់បានដក់
ឲាយដំណើរការសាវាកម្មបខងលើដើមាបីបំពាញសាចក្តីតាូវការរបស់អតិថិជន
មនបំណងផ្ទារបាាក់ជូនកាុមគាួសាររបស់ខ្លួននៅបាទាសកម្ព្នជាយ។ កក្នងរយយៈ
ពាលតាប៉ុន្មាននទីប៉ុណ្ណាះ អកកទទួលនៅកម្ព្នជាអាចមកធ្វើការដកបាាក់
ដាលកាុមគាួសាររបស់ខ្លួនបានផ្ញើមកាមរយយៈការិយល័យបាាសាក់ អន
ឡាញជាង 180យ។

ស្រធវាបញ្ជ្រធក់សមតុល្រធយគណនី ( BANK CONFIRMATION)

បាាសាក់ផ្តល់ជូនសាវាកម្មបបញ្ជាក់សមតុលាយ  និងបាតិបត្តិការគណនីដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លួនដាលមនគណនីជាមួយបាាសាក់យ។ អតិថិជនអាចសកើ
សុំ ឬ បាើបាាស់សាវាកម្មបនាះបាននៅគាប់ការិយល័យសាខអនឡាញ
ទាំងអស់របស់បាាសាក់ដើមាបីបញ្ជាក់សមតុលាយគណនី បាតិបត្តិការ និង
សាវារគណនីរបស់ខ្លួនយ។ ការចាញលិខិតបញ្ជាក់សមតុលាយគណនីនាះ
អតិថិជននឹងទទួលបាននូវជំនឿចិត្តបន្ថាមទៀតពីដាគូអាជីវកម្មប ឬ ភាគី
ពាក់ព័ន្ធសយ។

ស្រធវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដ្រធ       

ជាមួយសាវាធនគរចល័តាមរយយៈទូរស័ព្ទដា អតិថិជនអាចធ្វើបាតិបត្ត ិ
ការសាវាធនគរដូចជា៖ ពិនិតាយសមតុលាយគណនី ពិនិតាយរបាយការណ៍
គណនី ទូទាត់វិក្កយបតា បញ្ចូលទឹកបាាក់កក្នងទូរស័ព្ទដា ផ្ទារបាាក់ពីគណនី
ទៅគ្មានគណនី (Cash-by-Code) ផ្ទារបាាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅកក្នង
បាាសាក់ និងមុខងរជាចាើនទៀតយ។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយសាវាធន
គរចល័តបាាសាក់ាមរយយៈទូរស័ព្ទដាបានគាប់ពាលវាលាគាប់ទីកន្លាង និង
មនសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតយ។

ស្រធវាធនាគារចល័តតាមរយៈអុីនធឺណ្រធត

បាាសាក់ផ្ដល់ជូននូវសាវាធនគរចល័តាមរយយៈអុីនធឺណាត ជូនអតិថិជន 
ដើមាបីបង្កភាពងយសាួល ឆប់រហ័ស និង សុវត្ថិភាពខ្ពស់យ។ អតិថិជនអាច
ធ្វើបាតិបត្តិការសាវាធនគរដូចជា៖ ពិនិតាយសមតុលាយគណនី ពិនិតាយរបាយ
ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបតា បញ្ចូលទឹកបាាក់កក្នងទូរស័ព្ទដា ផ្ទារបាាក់ពី
គណនីទៅគ្មានគណនី (Cash-by-Code) ផ្ទារបាាក់ពីគណនីទៅគណនី
នៅកក្នងបាាសាក់ និងមុខងរជាចាើនទៀត ាមរយយៈកំុពាយូទ័រ (កុំពាយូទ័រលើតុ
កុំពាយូទ័រយួរដាយ។លយ។) បានគាប់ពាលវាលា និងគាប់ទីកន្លាងយ។

ស្រធវាមូលប្រធបទានប័ត្រធធនាគារ

មូលបាបទានប័តាធនគរជាបាភាទនាឧបករណ៍ទូទាត់ ដាលបានបង្កើត
ឡើងសមាាប់ធើ្វការទូទាត់សាច់បាាក់ដោយមិនចំាបាច់កាន់សាច់បាាក់សុទ្ធស
ចំនួនចាើននៅកក្នងដាយ។ អតិថិជនដាលមនគណនីជាមួយបាាសាក់អាចធ្វើ
ការសកើសុំទិញមូលបាបទានប័តាធនគរបាននៅគាប់សាខបាាសាក់ ដោយ
ចំណយតាឹមតា 10 ដុលា្លារអាមារិកសមាាប់មូលបាបទានប័តាមួយសន្លឹកយ។
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ស្រធវាផ្ញើប្រធ្រធក់តាមរយៈ Cash-by-Code

បាាសាក់បានផ្តល់ជូននូវសាវា Cash-by-Code ដល់អតិថិជនដាលតាូវ 
ការផ្ញើបាាក់ទៅដាគូរបស់ពួកគា ឬ សាច់ញាតិដាលមិនមនគណនីជាមួយ
បាាសាក់យ។ សាវា Cash-by-Code អាចបាតិបត្តិាមរយយៈម៉ាសុីន ATM 
សាវាធនគរចល័ត ឬ សាវាម៉ាសុីនឆូតកាតបានគាប់ពាលវាលា និងទី
កន្លាងយ។ អកកទទួលផលអាចធ្វើការដកបាាក់ដាលបានផ្ញើមកបានយ៉ាងឆប់
រហ័ស និងមនសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនគិតថ្លាយ។

ស្រធវាមា៉្រធសុីនឆូតកាត (POS)

បាាសាក់បានដក់ឲាយដំណើរការសាវាម៉ាសុីនឆូតកាត (POS) នៅពាក់
កណ្ដាលឆ្នាំ 2016 ដើមាបីសមាួលដល់ការធ្វើបាតិបត្តិការគណនីរបស់អតិថិ
ជនឲាយកាន់តាមនភាពងយសាលួ ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថភិាពខ្ពស់យ។ ជាមួយ
សាវាម៉ាសុនីឆូតកាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើបាតិបត្តិការជាចាើនរមួមន៖
ដក់បាាក់ ដកបាាក់ ផ្ទារបាាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅកក្នងបាាសាក់ ផ្ទារបាាក់
ពីគណនីទៅគ្មានគណនី(Cash-by-Code) ដកបាាក់ាមរយយៈលាខកូដ
សម្ងាត់ ការទូទាត់ថ្លាទំនិញ ការពិនិតាយសមតុលាយគណនី ទូទាត់វិក្កយបតា
បញ្ចូលទឹកបាាក់កក្នងទូរស័ព្ទដា និងប្តូរលាខកូដសម្ងាត់ប័ណ្ណអាធីអឹមជា
ដើមយ។

ស្រធវាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment)

សាវាទូទាត់រហ័ស គឺជាសាវាផ្ទារបាាក់ពីគណនីទៅគណនី រវាងគាឹះសា្ថាន
ធនគរ ឬ គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន ដាលចូលជាសមជិកនាបាព័ន្ធសទូទាត់
រហ័ស ដាលតាូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា
(NBC)យ។ បាតិបត្តិការនាសាវាទូទាត់រហ័សនាះ គឺធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណ
បាាក់រៀល (KHR)  និងអាចធ្វើបាតិបត្តិការបានរហូតដល់ទំហំទឹកបាាក់
ចំនួន 40,000,000 រៀល កក្នងមួយបាតិបត្តិការជាមួយនឹងកមាាសាវាសម
រមាយយ។ ាមរយយៈសាវាទូទាត់រហ័ស អតិថិជនដាលជាអកកទទួលផលអាច
ទទួលមូលនិធិផ្ទារភា្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរឡើយយ។

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់អន្តរជាតិ

សាវាផ្ទារបាាក់អន្តរជាតិ គឺជាសាវាកម្មបផ្ទារបាាក់ាមរយយៈបាព័ន្ធស SWIFT

ដ៏មនបាសិទ្ធសភាព និងសុវត្ថភិាពបំផុតជាមួយបាទាសននជំុវិញពិភពលោក
ាមរយយៈធនគរដាគូកក្នងសាុករបស់បាាសាក់យ។ ាមរយយៈសាវាកម្មបនាះ អតិ
ថិជននឹងទទួលបាននូវសាវាផ្ទារបាាក់ចាញចូលកាាបាទាសលឿនរហ័ស
ទាន់ចិត្ត ចំណាញពាលវាលា សោហ៊ុយបាតិបត្តិការទាប សុវត្ថិភាពខ្ពស់ 
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យកក្នងការដឹកជញ្ជមូនសាច់បាាក់យ។
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លទ្ធផលសង្ខ្រធបផ្ន្រធកប្រធតិបត្តិការ
សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនឥណទាន

បរិយយ
(ដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក)

2012 2013 2014 2015 2016 ការប្រធ្រធប្រធួល
(ទឹកប្រធ្រធក់)

ការប្រធ្រធប្រធួល
(%)

ឥណទានសរុប 214,857,594 379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501 174,288,068 20.35%

ឥណទានជាកាុម 1,932,893 4,226,836 4,799,490 3,822,162 1,589,264 (2,232,898) (58.42%)

ឥណទានជាឯកត្តជន 212,924,701 374,846,594 575,744,276 852,770,271 1,029,291,238 176,520,966 20.70%

ឥណទានជាបាាក់រៀល 42,876,997 41,949,899 46,651,547 53,409,616 55,328,534 1,918,919 3.59%

ឥណទានជាបាាក់
  ដុលា្លារអាមារិក

165,707,651 325,323,675 511,346,925 772,550,845 940,667,053 168,116,208 21.76%

ឥណទានជាបាាក់បាត 6,272,946 11,799,856 22,545,294 30,631,972 34,884,914 4,252,942 13.88%

បរិយយ
(នាក់)

2012 2013 2014 2015 2016 ការប្រធ្រធប្រធួល
(នាក់)

ការប្រធ្រធប្រធួល
(%)

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 134,146 196,906 251,112 320,893 347,034 26,141 8.15%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាកាុម 9,509 13,876 15,086 12,072 5,707 (6,365) (52.73%)

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 124,637 183,030 236,026 308,821 341,327 32,506 10.53%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្តាី 104,476 168,118 217,059 263,769 282,805 19,036 7.22%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាបុរស 29,670 28,788 34,053 57,124 64,229 7,105 12.44%

ឥណទានតាូវបានផ្ដល់ជាបាាក់រៀល  បាាក់ដុលា្លារអាមារិក  និងបាាក់បាត ដាលអាចខ្ចីជាឥណទានជាកាុម  និងជាឯកត្ដជនយ។  ឥណទានជាឯកត្ដជន
មនចំនួនបាមណជា  99.85% នាសម្ពៀតឥណទានសរុបយ។ សម្ពៀតឥណទានជាកាុមថយចុះចំនួន  58.42% នៅឆ្នាំ  2016 ខណយៈដាលឥណទានជា
ឯកត្ដជនកើនឡើងរហូតដល់ 20.70% ស្មបើនឹង 177 លានដុលា្លារអាមារិកយ។ ឥណទានជាបាាក់រៀលកើនឡើង 3.59% ឥណទានជាបាាក់ដុលា្លារអាមារិក 
កើនឡើង 21.76%  និងឥណទានជាបាាក់បាតកើនឡើង 13.88%យ។

នៅដំណច់ឆ្នាំ 2016 អតិថិជនឥណទានសកម្មបសរុបមនចំនួន  347,034  នក់កើនឡើង  8.15% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនយ។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាកាុម
ថយចុះ 52.73% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 10.53%យ។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្តាីកើនឡើង 7.22% និងចំនួនអតិថិជន
ឥណទានជាបុរសកើនឡើង 12.44%យ។
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ការផ្ដល់ឥណទាន

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

បរិយយ 2012 2013 2014 2015 2016 ការប្រធ្រធប្រធួល
(ទឹកប្រធ្រធក់)

ការប្រធ្រធប្រធួល
(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតកក្នងហានិភ័យ (30 ថ្ងា) 426,806 671,111 1,194,604 2,527,075 11,910,436 9,383,362 371.31%

បាាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង 264,846 392,360 744,738 971,002 4,005,960 3,034,957 312.56%

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតកក្នងហានិភ័យ (30 ថ្ងា) 0.20% 0.18% 0.21% 0.30% 1.16% 0.86% 291.63%

អនុបាតសងតាលប់វិញ 99.67% 99.68% 99.58% 99.64% 98.94% (0.69%) (0.70%)

កក្នងឆ្នាំ 2016 បាាសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន 848,657,427 ដុលា្លារអាមារិកកើនឡើង 1.75% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនយ។ ចំនួនឥណទានមនចំនួន 
231,076 ថយចុះ 10.72%យ។ ទំហំឥណទានជាមធាយមមនចំនួន 3,673 ដុលា្លារអាមារិកយ។

គិតតាឹមដំណច់ឆ្នាំ 2016 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមនហានិភ័យមនចំនួន 1.16% ហើយអតាាសងឥណទានវិញមនចំនួន 98.94% យ។ គុណភាព
ខ្ពស់នាសម្ពៀតឥណទាន គឺដោយសារការាមដនយ៉ាងល្អរបស់បុគ្គលិកគាប់លំដប់ថា្នាក់ ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាឹមតាូវជាពិសាសបុគ្គលិក
ជាមន្តាីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានតាឹមតាូវ និងគោលការណ៍ដោះសាាយកម្ចីយឺតយ៉ាវចាបាស់លាស់យ។ លើសពីនាះ បាព័ន្ធសធនគរសកូល 

អាចផ្ដល់ទិនកន័យ និងព័ត៌មនបានតាឹមតាូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសមាាប់ធ្វើការតាួតពិនិតាយឥណទាន ាមដនឥណទាន និងវិភាគឥណទានយ។

ការផ្ដល់ឥណទាន

ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលា្លារអាមារិក)

2012 2013 2014 2015 2016
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ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប

 258,814 231,076

 627,993,964 

 257,954,761 

 441,617,045 

 834,031,342 848,657,427

 184,883 

 123,970 

 219,040 

របាយការណ៍បាចាំឆ្នាំ 2016
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ប្រធ្រធក់បញ្ញើសន្រធសំ

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់ក្នុងស្រធុក និងស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់អន្តរជាតិ

គិតតាឹមខាធកូ ឆ្នាំ 2016 នាះ អតិថិជនដក់បាាក់បញ្ញើសនាសំមនចំនួន 494,375 នក់ ពោលគឺកើនឡើង 10% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនយ។ សមតុលាយបាាក់បញ្ញើសនាសំ
នាះមនទឹកបាាក់ 619,048,981 ដុលា្លារអាមារិក គឺកើនឡើង 32% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនយ។

សមតុលាយបាាក់បញ្ញើសនាសំ (ដុលា្លាអារមារិក) ចំនួនអតិថិជនបាាក់បញ្ញើសនាសំ
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ប្រធ្រធក់បញ្ញើសន្រធសំ

 57,211,753 
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  494,375 
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0

2012

 305,163,807 

សាវាផ្ទារបាាក់កក្នងសាុកមនកំណើនយ៉ាងខ្លាំងទាំងចំនួនបាតិបត្តិការ និងចំនួនទឹកបាាក់កក្នងរយយៈពាលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនាះយ។ ជាក់ស្តាង ចំនួនបាតិបត្តិ
ការដាលសាធារណជនបានបាើបាាស់សាវានាះជាមួយនឹងបាាសាក់ បានកើនឡើងដល់បាមណជា 549 ពាន់បាតិបត្តិការជាមួយនឹងទឹកបាាក់បាមណជា 
352 លានដុលា្លារអាមារិកនៅឆ្នាំ 2016យ។

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់ក្នុងស្រធុក

ចំនួនទឹកបាាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) ចំនួនបាតិបត្តិការ
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សាវាផ្ទារបាាក់អន្តរជាតិតាូវបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូនអតិថិជននៅថ្ងាទី  15 ខាកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដោយមនការសហការជាមួយធនគរ Industrial and 

Commercial Bank of China Limited ‘ICBC’ ដាលជាធនគរអន្តរការីរបស់បាាសាក់ ដើមាបីបំពាញតមាូវការរបស់អតិថិជនយ។ គិតតាឹមដំណច់ឆ្នាំ
2016 ទឹកបាាក់សរុបទាំងការផ្ទារចូល និងការផ្ទារចាញមនចំនួនចាើនជាង 2 លានដុលា្លារអាមារិកយ។

បាតិបត្តិការសាវាផ្ទារបាាក់នាះបានថយចុះតិចតួចពី 1,115 បាតិបត្តិការនៅកក្នងឆ្នាំ 2015 មក 1,012 បាតិបត្តិការនៅកក្នងឆ្នាំ 2016យ។ ចំណាកឯចំនួនទឹក 
បាាក់នាទំហំបាតិបត្តិការនាះក៏បានថយចុះបន្តិចបន្តួចដារពី 850,301 ដុលា្លារអាមារិកនៅឆ្នាំ 2015 មក 806,587 ដុលា្លារអាមារិកនៅឆ្នាំ 2016យ។

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់តាមរយៈ MayBank Money Express

ចំនួនទឹកបាាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) ចំនួនបាតិបត្តិការ

ស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់អន្តរជាតិ
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ចំនួនទឹកបាាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) ចំនួនបាតិបត្តិការ
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ដោយមនការគំទាពីអតិថិជន និងការវិវត្តកក្នងការបាើបាាស់សាវាកម្មបនៅកម្ព្នជា ចំនួននាការបាើបាាស់ប័ណ្ណអាធីអឹម ATM បានកើនយ៉ាងចាើនពីមួយឆ្នាំទៅ
មួយឆ្នាំ ដាលមនកំណើនរហូតដល់ 76,564 ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ 2016 នាះយ។  ទន្ទឹមនឹងនាះដារ ចំនួនអតិថិជនបាើបាាស់សាវាធនគរចល័តមនចំនួន 9,656 
នក់យ។

ស្រធវាអ្រធធីអឹម និងស្រធវាធនាគារចល័ត

ចំនួនប័ណ្ណអាធីអឹម ចំនួនអតិថិជនសាវាធនគរចល័ត
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លទ្ធផលសង្ខ្រធបផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រធប
(ដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក) 2012 2013 2014 2015 2016

តារាងតុល្រធយការ

ទ្រធព្រធយសកម្ម

សាច់បាាក់ និងធនគរ 31,321,060 65,408,161 111,469,118 175,883,227 205,768,785 

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធស 211,508,052 373,141,585 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263 

ទាពាយសកម្មបផាសាងៗ 8,744,529 13,343,505 18,917,877 23,749,983 27,219,846 

ទ្រធព្រធយសកម្មសរុប 251,573,641 451,893,251 701,574,989 1,046,806,445 1,249,373,894 

បំណុល

បាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 57,211,753 138,619,404 305,163,807 467,433,465 619,048,981 

អនុបំណុល 11,428,680 26,428,680 32,204,313 49,335,158 51,382,930 

បំណុល 148,010,279 235,038,891 282,345,788 408,287,815 407,852,374 

បំណុលសរុប 216,650,712 400,086,975 619,713,908 925,056,438 1,078,284,285 

មូលធន

ដើមទុនចុះបញ្ជមី 19,685,067 19,685,067 47,000,000 72,000,000 110,000,000 

ទុនបមាុង 3,809,529 4,698,399 5,482,607 2,272,647 2,565,749  

បាាក់ចំណាញរកាសាទុក 11,428,333 27,422,810 29,378,474 47,477,360 58,523,860   

មូលធនសរុប 34,922,929 51,806,276 81,861,081 121,750,007 171,089,609 

បំណុល និងមូលធនសរុប  251,573,641  451,893,251  701,574,989  1,046,806,445  1,249,373,894 

ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលការបាាក់ និងកមាាសាវា 43,408,328 69,129,541 109,506,510 159,876,603 196,844,312 

ចំណយការបាាក់ និងកមាាសាវា  (11,678,092)  (21,689,336)  (35,668,040)  (54,816,797)  (72,333,153)

ចំណយបាតិបត្តិការ  (16,568,689)  (23,132,695)  (33,042,503)  (45,612,697)  (52,270,896)

ចំណយមិនមានបាតិបត្តិការ  (702,823)  (3,159,154)  (3,131,325)  (1,236,354)  (4,506,261)

ចំណយពន្ធសលើបាាក់ចំណាញ  (2,931,343)  (4,265,009)  (7,609,837)  (11,754,666)  (13,748,791)

ប្រធ្រធក់ចំណ្រធញ  11,527,381  16,883,347  30,054,805  46,456,089  53,985,211 

សូចនាករសំខាន់ៗ                                                                                      

ផលលើទាពាយសកម្មប (RoA) 5.7% 4.8% 5.2% 5.3% 4.7%

ផលលើមូលធន (RoE) 39.5% 38.9% 45.0% 45.6% 36.9%

ទិនកផលពីសម្ពៀតឥណទាន 23.5% 23.0% 22.6% 22.0% 20.7%
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ផលិតភាព និងប្រធសិទ្ធភាព

គិតតាឹមដំណច់ខាធកូ ឆ្នាំ 2016 សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន 857 លានដុលា្លារអាមរិកកក្នងឆ្នាំ 2015 ដល់ចំនួន1,031 លានដុលា្លារ
អាមរិកកក្នងឆ្នាំ 2016យ។ សម្ពៀតឥណទានមនហានិភ័យ (30  ថ្ងា) កក្នងរយយៈពាលបាាំឆ្នាំកន្លងមកបានកើនឡើងពី 0.20% កក្នងឆ្នាំ 2012 ដល់ 1.16% កក្នងឆ្នាំ  
2016 បុ៉ន្តាអាចគាប់គាងបានយ។ លទ្ធសផលនាះបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមមនសមាាប់បាាសាក់ដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនាសម្ពៀតឥណទានយ។
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សម្ពៀតឥណទានដុល អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតកក្នងហានិភ័យ
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បរិយយ 2012 2013 2014 2015 2016

ផលិតភាព និងប្រធសិទ្ធភាព

អតាាប្តូរបាាក់ 3,995 3,995 4,075 4,050 4,037

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុលា្លារអាមារិក) 214,857,594 379,073,429 580,543,766 856,592,432 1,030,880,501

សំវិធានធនលើឥណទានអាកាក់ 
(ដុលា្លារអាមារិក)

(3,349,542) (5,931,844) (9,355,772) (9,419,197) (14,495,238)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធស  (ដុលា្លារអាមារិក) 211,508,052 373,141,585 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263

ចំនួនមន្តាីឥណទាន 953 1,166 1,844 2,782 3,435

សម្ពៀតឥណទានកក្នងមន្តាីឥណទានម្នាក់ 
(ដុលា្លារអាមារិក)

225,454 325,106 314,829 307,905 300,111

ចំនួនអតិថិជនសកម្មប 134,146 196,906 251,112 320,893 347,034

អតិថិជនសកម្មបកក្នងមន្តាីឥណទានម្នាក់ 141 169 136 115 101

ឥណទានមនហានិភ័យ 0.20% 0.18% 0.21% 0.30% 1.16% 
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លទ្ធភាពស្វ្រធងរកប្រធ្រធក់ចំណ្រធញ

បរិយយ 2012 2013 2014 2015 2016

ទិនកផលពីសម្ពៀតឥណទាន 23.5% 23.0% 22.6% 22.0% 20.7% 

អនុបាតចំណយហិរញ្ញវត្ថ្ន 5.7% 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 

អនុបាតចំណយបាតិបត្តិការ 8.1% 6.6% 5.7% 5.3% 4.6% 

អនុបាតចំណយរដ្ឋបាល 2.8% 2.5% 1.9% 1.7% 1.4% 

ផលលើទាពាយសកម្មប (RoA) 5.7% 4.8% 5.2% 5.3% 4.7% 

ផលលើមូលធន (RoE) 39.5% 38.9% 45.0% 45.6% 36.9% 
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ទិនកផលពីសម្ពៀតឥណទាន

2012 2013 2014 2015 2016

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 

23.0%

ចំនួនអតិថិជនសកម្មបកក្នងមន្តាីឥណទានម្នាក់បានធា្លាក់ចុះពីចំនួន 115 នក់កក្នងឆ្នាំ 2015 មកចំនួន 101 នក់កក្នងឆ្នាំ 2016 ខណៈពាលដាលសម្ពៀត
ឥណទានកក្នងមន្តាីឥណទានម្នាក់បានធា្លាក់ចុះពី 307,905  ដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2015 មកតាឹម 300,111  ដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2016យ។ ប៉ុន្តាការធា្លាក់ចុះ
នាះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់បាាសាក់ទា ដោយសារតាការថយចុះនាះ បណ្ដាលមកពីការកើនឡើងខ្លាំងនាចំនួនបុគ្គលិកឥណទានពី 2,782   
នក់កក្នងឆ្នាំ 2015 ដល់ 3,435  នក់កក្នងឆ្នាំ 2016យ។  

សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) ចំនួនអតិថិជនសកម្មបធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

ផលិតភាពរបស់មន្ត្រធីឥណទាន
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ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទានមននិន្នាការថយចុះកក្នងរយយៈពាលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនាះ ដោយសារតាការបាកួតបាជាងទីផាសារ និងមនការចូលរួមវិនិយោគ
កាន់តាចាើនកក្នងវិស័យមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។
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5.7%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណយហិរញ្ញវត្ថ្នហាក់មនភាពទាឹងបើបាៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនាះទោះបីបាាសាក់បានពងាីកតំបន់បាតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណក៏ដោយយ។
នាះបង្ហាញថា បាាសាក់អាចគាប់គាងចំណយបានយ៉ាងមនបាសិទ្ធសភាពយ។

អនុបាតចំណយបាតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះកក្នងរយយៈពាលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនាះ ហើយកក្នងឆ្នាំ 2016 អនុបាតនាះនៅតាបន្តថយចុះដារ ដាលបង្ហាញថា
បាាសាក់សមាាចបាននូវបាសិទ្ធសភាពនាការបាើបាាស់ទាពាយសកម្មបគួរឲាយកត់សម្គាល់សមាាប់គំទាដល់កំណើនទាពាយសកម្មបយ។
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ផលលើទាពាយសកម្មបបានថយចុះពី 5.3% កក្នងឆ្នាំ 2015 ទៅ 4.7% កក្នងឆ្នាំ 2016យ។ ការថយចុះនាះមនភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតាការកើនឡើងនូវទាពាយ
សកម្មបសរុបពី 1,047 លានដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ2015 ទៅ 1,249 លានដុលា្លារអាមារិកកក្នងឆ្នាំ 2016 និងការរកាសានូវរចនសម្ព័ន្ធសទាពាយសកម្មបផ្តល់ចំណូល
ដើមីាបបំពាញបាននូវលក្ខខណ្ឌននរបស់ធនគរជាតិចំពោះគាះឹសា្ថានមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នទទួលបាាក់បញ្ញើសាធារណជន និងលក្ខខណ្ឌតមាវូរបស់ឥណទាយកយ។

អនុបាតចំណយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 1.7% កក្នងឆ្នាំ 2015 មក 1.4% កក្នងឆ្នាំ 2016យ។ ទោះបីថយចុះតាបនិ្តចក្តី ក៏ជាសញ្ញាណវិជ្ជមមនមួយសមាាប់ 
បាាសាក់ដារយ។

ផលលើមូលធនបានថយចុះពី 45.6% កក្នងឆ្នាំ 2015 មក 36.9% កក្នងឆ្នាំ 2016 ដោយសារការកើនឡើងជាមធាយមនាមូលធនកក្នងឆ្នាំ 2016 និងកមាិត
អនុបាតបំណុលយ។
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ការកសាងសមត្ថភាព

ដើម្រធប ី
បន្តការរីកចមាើន និងរកាសាបាននូវ
តំណាងជាមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នដាលាន

មុខគានៅកម្ព្នជា បាាសាក់បានរៀបចំផានការ
យុទ្ធសសាស្តាដើមាបីសមាាចនូវគោលដៅអាជីវកម្មប
ហិរញ្ញវត្ថ្ន និងគោលដៅសង្គមរបស់ខ្លនួយ។ មិនខុស
ពីឆ្នាំមុនៗដារ បាាសាក់នៅតាបង្កើតឡើងនូវ
សមិទ្ធសផលគួរជាទីពាញចិត្ត កាាមការដឹកនំ
បាកបដោយភាពា្លាសវារបស់ថា្នាក់គាប់គាងនិង 
មនការចូលរួមអស់ពីកម្លាងំកាយចិត្តពីសំណក់
បុគ្គលិកគាប់ជាន់ថា្នាក់ ដាលមនជំនញចាបាស់
លាស់ ឥរិយបថល្អ និងមនការទទួលខុសតាូវ
ខ្ពស់លើការងររបស់ខ្លួនយ។ នយកដ្ឋានបណ្ដុះ
បណ្ដាល និងអភិវឌាឍន៍បុគ្គលិកនៅតាដើរតួយ៉ាង
សំខន់កក្នងការដុសខត់ ពងាឹង និងអភិវឌាឍទៅ
លើចំណាះដឹង ជំនញ និងឥរិយបថរបស់បុគ្គ
លិកយ។ កម្មបវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាចាើនតាូវបាន
ផ្តល់ឲាយបុគ្គលិកាមមុខតំណាង ការទទួលខុស
តាូវ និងតួនទីរបស់បុគ្គលិក កក្នងនោះរួមមនកម្មប
វិធីបណ្ដះុបណ្ដាលខងកក្នង និងវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាល
ខងកាាយ។ 

ដោយបាាសាក់មនភាពរីកចមាើនជាបន្តបន្ទាប់ 
តមាូវឲាយមនការជាើសរីសបុគ្គលិកថ្មបី ការផ្លាស់
ប្ដរូតួនទីបុគ្គលិក និងការដំឡើងតួនទីយ។ ការណ៍ 
នាះបាពាឹត្តទៅាមរយយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និង
វគ្គតមាង់ទិស ដើមាបធី្វើឲាយពួកគត់មនសមត្ថភាព
គាប់គាាន់កក្នងការបំពាញតួនទីរបស់ខ្លួនយ។ កក្នង
ឆ្នាំ 2016 នាះ យើងបានផ្តល់វគ្គសិកាសាចំនួន 59 
វគ្គ ដាលមនបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 1,708 នក់យ។ 
បុគ្គលិកដាលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គ
លិកថ្មបី និងវគ្គតមាង់ទិសរួច ក៏បានចូលរួមកក្នងវគ្គ
បណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ ដាលមនចំនួន 
40 វគ្គ និងមនបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 1,384 

នក់យ។ ដើមាបីបង្កើនចំណាះដឹងថ្មបី និងកាលម្អចំ
ណុចខ្វះខតកក្នងការងរ បុគ្គលិកទំាងអស់ទទួល
បាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួ
នទី និងការទទួលខុសតាូវរបស់ខ្លួន និងវគ្គ
បណ្ដុះបណ្ដាលពិសាស កក្នងឆ្នាំនាះមនចំនួន 
358 វគ្គដាលមនអកកចូលរួមចំនួន 13,238 នក់យ។

កក្នងឆ្នាំ 2016 វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខងកាាសា្ថាប័ន ទាំងកក្នងបាទាស និងកាាបាទាសមនចំនួន 63 
វគ្គ និងមនអកកចូលរួមចំនួន 266 នក់យ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាះផ្តល់ជូនសមាាប់ថា្នាក់គាប់គាង និង
បុគ្គលិកជំនញកក្នងការិយល័យកណ្ដាល ដើមាបីបន្ថាមចំណាះដឹងទៅលើបច្ចាកទាស និងទទួលបាន
នូវបទពិសោធន៍ថ្មបីៗ ដើមាបីយកមកអភិវឌាឍការងរឲាយកាន់តាមនបាសិទ្ធសភាព រៀបចំយុទ្ធសសាសា្តកក្នង 
ការទន្ទាានទីផាសារនពាលបច្ច្នបាបនក គាប់គាងហានិភ័យកក្នងបាតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ជាពិសាសយល់ដឹងពី
បរិបទនៅកក្នងសង្គមក៏ដូចជាពិភពលោកនពាលបច្ច្នបាបនកយ។

ការងរស្ម័គ្រធចិត្តនិងការចុះកម្មសិក្រធសា

ការផ្តល់ឱកាសការងរស្មប័គាចិត្ត និងការអនុញ្ញាតឲាយនិសាសិតចុះកម្មបសិកាសា គឺជាសកម្មបភាពមួយកក្នងចំ
ណមសកម្មបភាពជាចាើនដាលបាាសាក់បានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើមាបីជួយដល់និសាសិតកម្ព្នជាដាលពុំ
ទាន់មនបទពិសោធន៍ការងរដើមាបីឲាយពួកគាសា្គាល់ និងរៀនពីរបៀបធ្វើការងរ និងវបាបធម៌កក្នងការងរ
អាជីពយ។ យ៉ាងហោចណស់កក្នងឆ្នាំ 2016 បាាសាក់បានទទួលនិសាសិតស្មប័គាចិត្តចំនួន 64 នក់មកពី
គាប់គាឹះសា្ថានអប់រំននដើមាបីជាជំនួយដល់ការងរបុគ្គលិកការិយល័យកណ្ដាលនៅាមនយកដ្ឋាន
នីមួយៗដោយផ្អាកលើជំនញរបស់ពួកគត់យ។ លើសពីនាះទៅទៀតបាាសាក់ក៏បានអនុញ្ញាតឲាយនិសាសិត
ចុះកម្មបសិកាសាផ្ទាល់ដើមាបីសរសារនិក្ខាបទបញ្ចប់ការសិកាសាចំនួន 32 កាុមយ។ 

ការបណ្តុះបណា្ត្រធលនិងអភិវឌ្រធឍន៍បុគ្គលិក



48 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

សង្ខ្រធបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រធសារនិងព្រធឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

មុខងរនិងភារកិច្ចចមាបងរបស់នយកដ្ឋានទីផាសារ គឺធាននូវការ
បំពាញចិត្តគាប់បាបយ៉ាងរបស់អតិថិជនលើសពីផលិត

ផលនិងសាវាកម្មបដាលពួកគត់ទទួលបានយ។ ផលិតផលផាសាងៗតាវូបានដក់
ឲាយបាើបាាស់ាមសាចក្តីតាូវការរបស់អតិថិជនាមរយយៈការធ្វើអង្កាតទីផាសារ 
ឬ ការសិកាសាជាក់ស្តាងដើមាបីធានឲាយមនផលិតផលសមសាបទៅនឹងអតិថិ
ជនគោលដៅដាលតាូវការផលិតផលទាំងនោះយ។ ជាមួយគ្នានាះដារ ក៏ទាម
ទារឲាយមនទំនក់ទំនងយ៉ាងជិតសកទិ្ធសរវាងនយកដ្ឋានទីផាសារ និងនយកដ្ឋាន
អភិវឌាឍន៍ផលិតផលដើមាបីសមាាចបាននូវការដក់ឲាយបាើបាាស់នូវផលិតផល
និងសាវាធនគរដ៏ល្អយ។ នយកដ្ឋានទីផាសារក៏តាូវបំពាញការងរពាក់ព័ន្ធសនឹង
ការាមដននិងការវាយតម្លាដើមាបីធានថាការអភិវឌាឍផលិតផលនោះបាកប
ដោយបាសិទ្ធសភាពនិងឆ្លើយតបាមតមាូវការទីផាសារយ។ 

សកម្មបភាពនិងយុទ្ធសនការផាសព្វផាសាយជាចាើនតាូវបានរៀបចំឡើងនិងផាសព្វ
ផាសាយាមរយយៈបណ្ដាញផាសព្វផាសាយផាសាងៗដើមាបីធានថាព័ត៌មននិងសារ
ផាសព្វផាសាយទំាងអស់នោះបានជាតួជាាបទៅដល់ទីផាសារគោលដៅបាកបដោយ
បាសិទ្ធសភាពយ។ លើសពីនាះទៅទៀត បាាសាក់ក៏បានផាសព្វផាសាយជាសាធារ
ណយៈាមរយយៈការចុះផាសព្វផាសាយផ្ទាល់នៅការិយល័យកណ្ដាល និងសាខ
ផងដារយ។ ហើយសកម្មបភាពនាការចុះផាសព្វផាសាយ និងលក់ដោយផ្ទាល់ទាំង
នោះក៏បានអនុវត្តសាបពាលជាមួយនឹងការផាសព្វផាសាយាមបណ្ដាញផាសព្វ
ផាសាយននផងដារយ។ សកម្មបភាពនាការផាសព្វផាសាយបានធ្វើឡើងដោយការ
កំណត់អតិថិជនគោលដៅនិងទីាំងចាបាស់លាស់កក្នងគោលបំណងដើមាបី
វាយលុកទីផាសារ និងបង្កើនការលក់យ។

ថា្នាក់គាប់គាងគាប់ជាន់ថា្នាក់ពីការិយល័យកណ្ដាល ភូមិភាគ និងសាខ
តាងតាចុះតាួតពិនិតាយឥណទានជាញឹកញាប់ដើមាបីបង្កើនទំនក់ទំនងល្អជា
មួយអតិថិជន ាមដនការវិវត្តអាជីវកម្មបរបស់អតិថិជន ពាមទាំងផ្តល់នូវ
ដំណះសាាយផកាកហិរញ្ញវត្ថ្នផាសាងទៀតផងដារយ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិ
សាសបុគ្គលិកជួរមុខតាវូបានទទួលការបណ្ដះុបណ្ដាលជាបាចំាអំពីការបមាើ
សាវាអតិថិជនល្អឥតខ្ចាះ និងទំនក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដើមាបីបាាកដ 
ថា «សារតាមួយតាូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន»យ។ សាបពាលជាមួយគ្នានាះ ការ
កសាងភាពជាដាគូអាជីវកម្មបដាលមនឈ្មាះថា «P. Point» បានបង្កើន
ដាគូអាជីវកម្មបឲាយកាន់តាចាើនឡើងផងដារ ដើមាបីឲាយអតិថិជនដាលបាើបាាស់
ប័ណ្ណអាធីអឹមបាាសាក់អាចទទួលបាននូវអត្ថបាយោជន៍បន្ថាមដូចជាការ
បញ្ច្នះតម្លាលើការជាវផលិតផល និងសាវាកម្មប ពាមទាំងផលបាយោជន៍
ផាសាងៗទៀតយ។

បាាសាក់ បានធ្វើឲាយបាសើរឡើងនូវបទដ្ឋានបមាើសាវាអតិថិជន ការគាប ់
គាងការប្តឹងតវា៉ារបស់អតិថិជន និងកម្មបវិធីភក្តីភាព រួមមន៖

  ធ្វើបច្ច្នបាបនកភាពគោលការណ៍ សាចក្ដីណានំ និងនីតិវិធីបមាើសាវានិង
ថារកាសាអតិថិជន សមាាប់ការអនុវត្ត

  ធ្វើបច្ច្នបាបនកភាពរបាយការណ៍ព័ត៌មនតាលប់ពីអតិថិជន និងទមាង់ផ្តល់

មតិយោបល់សមាាប់ការអនុវត្ត

 ធ្វើបច្ច្នបាបនកភាពកមាងសំណួរ-ចម្លើយ លើផលិតផលសាវាធនគរ និង
ទីាំងម៉ាសុីនអាធីអឹមជាភាសាខ្មបារ និងភាសាអង់គ្លាសសមាាប់គំទា
ដល់បុគ្គលិកជួរមុខ

 ដំឡើងម៉ាសុីនចាប់លាខរៀងរង់ចាំ ដើមាបីគាប់គាងគុណភាពសាវាកម្មប 
(ចំនួន 48 សាខ)

ការចុះអង្កាត តាួតពិនិតាយ និងគំទាដល់ការបមាើសាវាអតិថិជនាម
សាខចំនួន (119 សាខ) 

ាមដនពីសា្ថានភាពកាតមាូវនូវចំណុចខ្វះខតដាលបានរកឃើញពាល
ចុះតាួតពិនិតាយសាខជាមួយនយកសាខ

 សង្ខាបពីចំណុចដាលតាូវកាលម្អាមសាខដាលបានរកឃើញរៀងរាល់
តាមីសដើមាបីផ្ញើជូនគណយៈគាប់គាង និងនយកសាខសមាាប់ជាព័ត៌មន
 និងធ្វើការកាលម្អ

រៀបចំបាការគួរជៀសវាងកក្នងការអនុវត្តការបមាើសាវាអតិថិជនសមាាប់
បុគ្គលិកជួរមុខ

 រៀបចំកម្មបវីធីភក្តីភាពអតិថិជនចំនួន 2  ដងដើមាបីលើកទឹកចិត្ត និងថារកាសា
អតិថិជន

រៀបចំកាដូដល់ដាគូដាលផ្តល់ឥណទានដល់បាាសាក់នឱកាសបុណាយ
ចូលឆ្នាំចិន

 ផលិតលាខរៀងរង់ចាំសមាាប់គាប់សាខ (លើកលាងសាខដាលមន
ម៉ាសុីនចាប់លាខរៀង) ដើមាបីសមាួលដល់សាខកក្នងការគាប់គាងអតិថិ
ជនអង្គ្នយរង់ចាំ

 ផលិតស្ទីគ័រលាខទូរស័ព្ទសមាាប់អតិថិជនផ្តល់មតិយោបល់ ឬ ប្តឹងតវា៉ា
ដើមាបីផាសព្វផាសាយឲាយអតិថិជនបានដឹងពីរបៀបនាការបញ្ចាញមតិយោបល់យ។

 បន្ថាមលាខទូរស័ព្ទទំនក់ទំនងចំនួន 2 ខាសាបន្ថាមទៀតសមាាប់លាខ
សាវាអតិថិជនដើមាបីបំពាញាមតមាូវការអតិថិជន និងបង្កើនការហៅទូរ
ស័ព្ទចូលយ។

  ផ្ញើសារជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពី ផលិតផលថ្មប ីនិងកម្មបវិធីពិសាសនន
ដល់អតិថិជនដាលមនសាាប់ អតិថិជនដាលធា្លាប់បានទំនក់ទំនងមក
កាន់ផកាកទំនក់ទំនងអតិថិជន និងដាគូពាណិជ្ជមកម្មប

កាដូសមាាប់អតិថិជនបញ្ញើសនាសំធំៗចំនួន 388 នក់ នឱកាស
បុណាយចូលឆ្នាំចិនសមាាប់គាប់ភូមិភាគ

ផ្ញើសារជូនពរអតិថិជននៅថ្ងាខួបកំណើត (5,069 អតិថិជន) 

សាវាម៉ាសុីនឆូតកាត ចំនួន 9,622 នក់
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រៀបចំ របាយការណ៍ផ្តល់ព័ត៌មនតាលប់របស់អតិថិជនបាចំាខា ជូនដល់
គណយៈគាប់គាង និងថា្នាក់គាប់គាងាមសាខ ដើមាបីជាព័ត៌មន និងធ្វើ
ការកាលម្អ

រៀបចំរបាយការណ៍អតិថិជនប្តឹងតវា៉ាបាចាំថ្ងា ាមរយយៈការិយល័យ 
ទំនក់ទំនងអតិថិជន ជូនដល់គណយៈគាប់គាង និងសាខពាក់ព័ន្ធសដើមាបី
កាលម្អ

 ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលរបស់អតិថិជនចំនួន 60,445 នក់

 ទទួលបានការប្តងឹតវ៉ាាពីអតិថិជនចំនួន 549 នក់ាមរយយៈការិយល័យ
ទំនក់ទំនងអតិថិជន ការប្តឹងតវា៉ាដោយផ្ទាល់ បាអប់ផ្តល់មតិយោបល់
នៅាមសាខ អុីម៉ាល និង បណ្ដាញសង្គមហ្វាសប៊ុកយ។

 គំទាដល់អតិថិជន និងសាខ កក្នងការបង្ខាំងប័ណ្ណអាធីអឹម និង សាវា
ធនគរចល័ត ការដក់ប័ណ្ណអាធីអឹម ឬ សាវាធនគរចល័តឲាយដំណើរ
ការមនចំនួន 1,458 ករណី

 គំទាដល់អតិថិជនដាលភ្លាចអត្តលាខបាើបាាស់់ សាវាធនគរចល័តយ។

កម្មបវិធីរីកចមាើនដោយសុខុមលភាពចំនួន 14,996 នក់ 

សាវាទូទាត់វិក្កយបតាបាើបាាស់ទឹកសា្អាត ចំនួន 30,000 នក់



50 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

សង្ខ្រធបព្រធឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ប្រធ្រធសាក់បានដក់ឲាយដំណើរការ «យុទ្ធសនការរីកចមាើនដោយសុខុមល
ភាព» ដោយផ្តល់ជូនអតិថិជនបាាក់បញ្ញើសនាសំទាំងអស់នូវអតាាការបាាក់
ខ្ពស់រហូតដល់ 9.75%  កក្នង 1 ឆ្នា ំពាមទំាងកាដូពិសាសៗជាចាើនទៀតដើមាបី
អបអរទាពាយសកម្មបសរុបចំនួន 1 ប៊ីលានដុលា្លារអាមារិកយ។ យុទ្ធសនការនាះ
បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងាទី 19 ខាមករា ដល់ថ្ងាទី 30 ខាមិថុន ឆ្នាំ 2016យ។

ប្រធ្រធសាក់បានធ្វើពិធីសមោ្ពាធដក់ឲាយបាើបាាស់អគរបណ្ណាល័យចំនួន 2 ខកង
ដាលមនទីាំងស្ថិតនៅសាលាបឋមសិកាសា ហ៊ុន សាន ខ្នាចរមស នៅ
់ាត្តបាត់ដំបង និងសាលាបឋមសិកាសាកផ្តៀក នៅ់ាត្តសៀមរាបយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បានដក់ឲាយដំណើរការសាវាកម្មបថ្មបី មនឈ្មាះថា «គណនីចមាើន
ាមលំដប់» ដាលតាវូបានបង្កើតឡើងសមាាប់អតិថិជនដាលចង់ដក់បាាក់
ដាលនៅទំនារ ដោយអាចដក់ ដក និងផ្ទារបាាក់បាចាំថ្ងាាមតមាូវការយ។ 
សាវានាះអនុញ្ញាតឲាយអតិថិជនទទួលបានអតាាការបាាក់ខ្ពស់ ាមចំនួន 
ទឹកបាាក់សនាសំកក្នងគណនីយ។

ប្រធ្រធសាក់បានបរិចា្ចាគថវិកាចំនួន 4,000,000 រៀល ជូនចំពោះអង្គការ 
Smile Cambodia ដើមាបីគំទាបាសកកម្មបវាជ្ជមសាសា្តដោយផ្តល់ការវះកាត់
ឥតគិតថ្លាដល់កុមរកម្ព្នជាដាលមនបញ្ហាបបូរមត់ឆាប កាអូមមត់ឆាប
ឬ រលាក ខូចទាង់ទាាយ តាចៀកខងកាា និងបញ្ហាដទាផាសាងទៀតដាល
ទាក់ទងនឹងទមាង់មុខ ដាលបាពាឹត្តទៅរយយៈពាល 5 ថ្ងា នៅមន្ទីរពាទាយមិត្ត
ភាពខ្មបារសូវៀតយ។

ប្រធ្រធសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភារននដូចជា សៀវភៅ កាបូបសា្ពាយ អាវយឺត 
កៅអីជ័រ និងកាមារ៉ាាសុវត្ថភិាព ជូនសាលាបឋមសិកាសាវត្តទួលទំពូងដាលស្ថតិ
នៅកក្នងរាជធានីភកំពាញ ដើមាបីឆ្លើយតបនឹងតមាូវការរបស់សាលារៀនដាល
កំពុងខ្វះខតយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បានចូលរួមជាមួយធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា ធនគរពាណិជ្ជម និង
គាះឹសា្ថានមីកាហិូរញ្ញវត្ថ្នចំនួន 12 ផាសាងទៀតនៅកម្ព្នជា ដើមាបីដក់ឲាយបាើបាាស់
«សាវាទូទាត់រហ័ស» ដាលអនុញ្ញាតឲាយអតិថិជនអាចទទួលបានបាាក់ភា្លាមៗ
ាមតមាូវការ និងដើមាបីលើកកម្ពស់ការបាើបាាស់បាាក់រៀលយ។ 

ក្រធុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រធ្រធសាក់បានលើក «ពានរង្វាន់បាល់ទាត់សមគមមី
កាូហិរញ្ញវត្ថ្នកម្ព្នជា» សាជាថ្មបីម្តងទៀតយ។  នាះគឺជាលើកទីពីរហើយដាល
បាាសាក់បានគាងតំណាងជើងឯកនាះ (ឆ្នាំ 2014 និង ឆ្នាំ 2016) យ។

ប្រធ្រធសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជមរីបស់ខ្លនួពី 72 លានដុលា្លារអាមារិក ដល់
110 លានដុលា្លារអាមារិកយ។ ភាគហ៊ុនរបស់បាាសាក់ តាូវបានបាងចាកកក្នង
ចំណមភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមន ៖ BIO, DCG, FMO, LOLC ដោយ
កាន់កាប់ភាគហ៊ុនស្មបើៗគ្នា ចំនួន 22.25% និងកាុមហ៊ុនបុគ្គលិកបាាសាក់ 
(PSCo) មនភាគហ៊ុន 11%យ។

ប្រធ្រធសាក់បានដក់ឲាយដំណើរការសាវាកម្មបថ្មប ី«ម៉ាសីុនឆូតកាតបាាសាក់» ដើមាបី
បំពាញសាចក្ដតីាវូការរបស់អតិថិជនដាលកំពុងមនការកើនឡើងយ។ ម៉ាសុីន

ប្រធ្រធសាក់បានសមោ្ពាធដក់ឲាយបាើបាាស់អគរបណ្ណាល័យទី 14 ដាលមន 
ទីាំងស្ថិតនៅសាលាបឋមសិកាសាសា្វាយទាប ់ាត្តកំពង់ស្ពឺយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បានសហការឧបត្ថម្ភ «សនកិសីទថា្នាក់ជាតិស្តីពីការអភិវឌាឍវិស័យ 
មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ននៅកម្ព្នជា» និង «ពិព័រណ៍ផលិតផល សាវាកម្មប មីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន
និងសហគាាសខ្នាតតូច» ដាលតាូវបានរៀបចំឡើងដោយធនគរជាតិ នា
កម្ព្នជា នៅវិមនសន្តិភាព និងនៅកោះពាជា មនរយយៈពាល 3 ថ្ងា ដើមាបីលើក
កម្ពស់ចំណាះដឹង និងតួនទីគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នកក្នងការអភិវឌាឍវិស័យ
សាដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកាយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បានបរិចា្ចាគថវិកាចំនួន 3,000 ដុលា្លារអាមារិក ដល់កាសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា ដើមាបីរៀបចំ «ទិវាជាតិអំណន» កក្នងន័យបណ្ដុះវបាបធម៌
នាការអានដល់បាជាជនកម្ព្នជាយ។  

ប្រធ្រធសាក់បានធ្វើពិធីបាគល់អគរបណ្ណាល័យចំនួន 2 ខកងជូនដល់សាលា
បឋមសិកាសានិងអនុវិទាយាល័យហ្មបសាត និងសាលាបឋមសិកាសាគូលានតាបូង 
ដាលស្ថតិនៅកក្នង ា់ត្តពាះវិហារយ។ សមិទ្ធសផលទំាងនាះគឺជាអគរបណ្ណាល័យ
ទី 15 និងទី 16 នាគមាាងបណ្ណាល័យបាាសាក់យ។

ប្រធ្រធសាក់បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 5,000 ដុលា្លារអាមារិកដល់ពាឹត្តិការណ៍ 
«អង្គរសង្កាាន្ត» ដាលបាារព្ធសធ្វើឡើងរយយៈពាល 3 ថ្ងានៅ់ាត្តសៀមរាប ដើមាបី
ចូលរួមចំណាកកក្នងការអភិវឌាឍវិស័យទាសចរណ៍ និងលើកកម្ពស់វបាបធម៌ខ្មបារយ។

ប្រធ្រធសាក់បានបរិចា្ចាគថវិកាចំនួន 12,500 ដុលា្លារអាមារិក ជូនកាកបាទកាហម
កម្ព្នជានឱកាសបាារព្ធសពិធី «ខួបលើកទី 153 នាទិវាពិភពលោកកាកបាទ
កាហម អឌាឍចន្ទកាហម» ដើមាបីលើកកម្ពស់សុខុមលភាពសង្គមកាាម
គមាាងស្មប័គាចិត្ត និងសកម្មបភាពមនុសាសធម៌របស់កាកបាទកាហមកម្ព្នជាយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បានចូលរួមលើកកម្ពស់វបាបធម៌ខ្មបារ និងវបាបធម៌នាការចាករំលាក 
ដោយបានឧបត្ថម្ភការសម្តាងសិលាបយៈរបស់សិសាសានុសិសាស ដាលតាវូបានរៀប
ចំឡើងដោយសាលាអន្តរជាតិយូអាសអា នៅកក្នងទិវាកុមរអន្តរជាតិយ។

ខ្រធមករា 

ខ្រធកុម្ភៈ

ខ្រធមីនា

ខ្រធម្រធសា

ខ្រធឧសភា 

ខ្រធមិថុនា 

ខ្រធកក្កដា  

ខ្រធសីហា  
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ប្រធ្រធសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភារននជូនសាលាបឋមសិកាសាវត្តទួលទំពូង

ខ្រធវិច្ឆិកា 

ខ្រធធ្នូ 

អាឡិចតាូនិកទំនើបនាះ អនុញ្ញាតឲាយអតិថិជនអាចធ្វើបាតិបត្តិការជាចាើន 
ដូចជា៖ ដក់បាាក់ ដកបាាក់ ផ្ទារបាាក់ ទូទាត់វិក្កយបតា និងទិញកាតទូរស័ព្ទ
ជាដើមយ។ 

ប្រធ្រធសាក់បន្តសាងសង់អគរបណ្ណាល័យ 4 ផាសាងទៀត ដាលស្ថិតនៅកក្នង
់ាត្តកំពង់ធំ និង់ាត្តកំពង់ស្ពឺ ដើមាបីបន្តការចូលរួមចំណាកការអភិវឌាឍសង្គម
និងការអប់រំយ។

ប្រធ្រធសាក់ទទួលបានបាាក់កម្ចីចំនួន 15 លានដុលា្លារអាមារិកពី FINNFU-

NDយ។ វាជាផកាកមួយនាឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន 55 លានដុលា្លារអាមារិក
ដាលមនការរៀបចំឡើងដោយ សា្ថាប័នអភិវឌាឍន៍ហិរញ្ញវត្ថ្នរបស់អាឡឺម៉ង់ 
DEG ហើយឥណទាននាះនឹងតាូវបានបាើបាាស់ដើមាបីពងាីកការផ្តល់បាាក់
កម្ចីបន្ថាមទៀតដល់អាជីវកម្មបខ្នាតតូច និងអតិថិជនបាាក់កម្ចីបាាក់ចំណូល
ទាបនិងមធាយមយ។

ប្រធ្រធសាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្មបបាព័ន្ធសធនគរសកូល FC UBS V12.1 

ដើមាបីបង្កើនភាពងយសាួលជូនដល់អតិថិជន និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមាូវ 
ការទីផាសារហិរញ្ញវត្ថ្នយ។  

ប្រធ្រធសាក់បានសមាាចសមិទ្ធសផលសំខន់ថ្មបមួីយនៅកក្នងបាតិបត្ដកិាររយយៈពាល
20 ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដោយទទួលបានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុលា្លារ
អាមារិកយ។ ជាមួយនឹងលទ្ធសផលនាះ បាាសាក់បានបមាើនិងធ្វើឲាយជីវភាពរស់
នៅរបស់អតិថិជនចំនួនជាង 340 ពាន់នក់ នៅទូទាំងបាទាសមនភាព
ល្អបាសើរឡើងយ។

ប្រធ្រធសាក់បានចូលរួម «ពិព័រណ៍ការងរថា្នាក់ជាតិលើកទី 6» នៅមជាឈមណ្ឌល
សនកិបាត និងពិព័រណ៍កោះពាជា ដើមាបីចាករំលាកបទពិសោធន៍ និងផ្តល់
ឱកាសការងរ     និងកម្មបសកិាសាដលនិ់សាសតិ     និងបាក្ខជនដាលមនសកា្តានុពល 
ពាមទំាងបានផាសព្វផាសាយពីផលិតផល និងសាវាកម្មបរបស់ខ្លនួដល់សាធារណ
ជនយ។

ប្រធ្រធសាក់បានដក់ឲាយដំណើរការ «សាវាទូទាត់វិក្កយបតាទឹក» ដាលអនុញ្ញាត
ឲាយអតិថិជនអាចទូទាត់វិក្កយបតាទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកាុងភកំពាញយ។

ប្រធ្រធសាក់បានឧបត្ថម្ភ «ការបាកួតបាជាងគូរគំនូរបរិសា្ថានដណ្ដើមជ័យលា
ភីកុមរ» ដាលតាូវបានរៀបចំឡើងដោយកាសួងបរិសា្ថាន ដើមាបីលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិសា្ថាន និងជំរុញឲាយសិសាសានុសិសាស បញ្ចាញទាព
កោសលាយចកាបាឌិតរបស់ពួកគាយ។  ការគំទារបស់បាាសាក់កក្នងពាឹត្តិការណ៍ដ៏
មនអត្ថន័យនាះ បានឆ្លើយតបសាបទៅាមគោលការណ៍ការពារបរិសា្ថាន
និងសង្គម ពាមទាំងទំនួលខុសតាូវសង្គមរបស់បាាសាក់យ។

ខ្រធកញ្ញ្រធ

ប្រធ្រធសាក់ បានដក់ឲាយដំណើរការសាវាថ្មបីមួយទៀត នោះគឺ «សាវាផ្ទារបាាក់
អន្តរជាត»ិ ាមរយយៈធនគរអន្តរការី អាយសុីប៊ីសុីយ។ នាះជាមធាយាបាយថ្មបី
សមាាប់អតិថិជនបាាសាក់ទាំងអស់អាចធ្វើការផ្ទារបាាក់ ទាំងការផ្ទារចាញ 
និងទទួលបាាក់ពីកាាបាទាសយ។ 
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អំពីអតិថិជន
យោងាមទសាសនវិស័យ និងបាសកកម្មប បាាសាក់កំពុងផ្តល់ជូនសាវាធនគរជូនកាុមគាួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ  និងទីបាជុំជនដោយមិនគិតពីពណ៌
សមាប្នរ សា្ថានភាព ពាមទាំងផ្តល់ជូនសហគាាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នតតូច និងខ្នាតមធាយមាមតមាូវការជាក់ស្តាងយ។ លើសពីនាះបាាសាក់ក៏បានផ្តល់សាវាកម្មប
ផាសាងៗជូនដល់សា្ថាប័នននដូចជា សា្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការកាារដ្ឋាភិបាល ដាលមនតមាូវការកក្នងការបាើបាាស់ផលិតផលរបស់បាាសាក់រួមមន សាវាបាាក ់
បញ្ញើសនាសំ ផ្ទារបាាក់ បើកបាាក់បៀវតាស និងសាវាធនគរដទាទៀតយ។

ចំនួនគាួសារបាហាលជា 90% នាចំនួនគាួសារសរុបមនទីលំនៅនៅាមបណ្ដា់ាត្តផាសាងៗដាលភាគចាើននាអតិថិជនបាកបរបរកសិកម្មប និងរបររកបាាក់
ចំណូលផាសាងៗទៀតរួមមន ការជួញដូរ សាវាកម្មបដឹកជញ្ជមូនយ។លយ។ ចំណូលជាសាច់បាាក់ជាកា្តាកំណត់ពីសមត្ថភាពកក្នងការទទួលបានឥណទានរបស ់
គាួសារនីមួយៗយ។

បាភាទសហគាាសខ្នាតមធាយមនាះមនទីាំងស្ថិតនៅ ឬ នៅជិតទីបាជុំជន ទីរួមសាុក  ឬ ់ ាត្តយ។ សហគាាសនាះជួល ឬ កាន់កាប់ទាពាយសមាបត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និង
ជាទូទៅមនបុគ្គលិកចាប់ពី 50 នក់ ដល់ 100 នក់យ។

ជាសា្ថាប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន ក្លឹប សមគម សហព័ន្ធស អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល  និងសា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដារយ។

ភាគចាើននាសហគាាសខ្នាតតូចបំផុត  គឺជាអាជីវកម្មបជាលក្ខណយៈគាួសារដាលសមជិកគាួសារជាអកកជួយកក្នងដំណើរការអាជីវកម្មបយ។ សហគាាសទាំងនោះ
ភាគចាើនមនទីាំងជិតទីបាជុំជន ទីរួមសាុក  ឬ  ់ាត្ត ហើយសហគាាសខ្លះស្ថិតនៅាមទីជនបទយ។ ភាគចាើននាសហគាាសខ្នាតតូចបំផុតនាះមន 
បុគ្គលិកតិចជាង 10 នក់ ហើយភាគចាើនជាសមជិកកាុមគាួសារយ។

សហគាាសខ្នាតតូចភាគចាើនស្ថិតនៅាមទីបាជុំជន និងទីផាសារដាលជាទូទៅមនបុគ្គលិកនិងកម្មបករចំនួនចាប់ពី 10 ដល់ 50 នក់យ។

គ្រធួសារ

សហគ្រធ្រធសខា្ន្រធតមធ្រធយម

សា្ថ្រធប័ន

សហគ្រធ្រធសខា្ន្រធតតូចបំផុត

សហគ្រធ្រធសខា្ន្រធតតូច



53

ធា្លាប់ជាកម្មបការិនីរោងចកា សាីបុិចបានសមាាចចិត្តបើកអាជីវកម្មបផ្ទាល់ខ្លួនដោយបើកជាហាងកាត់ដារ
សម្លៀកបំពាក់ និងបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានសិសាសានុសិសាសដល់សាលារៀននននៅរាជធាន ី
ភកំពាញយ។ ដំបូងឡើយ នងបានទទួលបានកិច្ចសនាយាបញ្ជាទិញពីសាលារៀនឯកជនមួយនៅកក្នងរាជ
ធានីភកំពាញ ដោយមនការជួយជាាមជាាងពីមិត្តរបស់នងជាជនជាតិជប៉ុនយ។ 

សព្វថ្ងានាះ សាីបុិចរស់នៅ និងបាកបមុខរបរកក្នងភូមិឫសាសី 1 សង្កាត់ស្ទឹងមនជ័យ ខណ្ឌមនជ័យ 
រាជធានីភកំពាញយ។

ស្ថតិកក្នងវ័យ 29 ឆ្នា ំបាកបដោយបញ្ញា សា្វាហាប់ និងទឹកមុខពោរពាញដោយសា្នាមញញឹម សាបិុីច បាន
ពោលថា ជាមនុសាសសាីម្នាក់ នងមនការខ្លាចរអាកក្នងការចាប់ផ្តើមបង្កើតមុខរបរថ្មបី ពីពាាះនងមន

អកកសា ីពាាប ច័ន្ទណរី មនវ័យ 59 ឆ្នា ំជាសិបាបករ
ស្មបនូឆ្នាងំ រស់នៅភូមិទាាក្ត ីឃំុសាាថ្មប ីសាកុរលាប្អៀរ 
់ាត្តកំពង់ឆ្នាំងយ។ គត់បានបាកបរបរស្មបូនក្អម
ឆ្នាំងអស់រយយៈពាលជិតដប់ឆ្នាំមកហើយ ដោយ
រៀនជំនញនាះពីដូនារបស់គត់យ។ សព្វថ្ងា អកក
សាលីក់ក្អមឆ្នាងំឲាយអកកោះដំុ ដើមាបីចាកចាយទៅ
់ាត្តដទាទៀតយ។ 

អកកសាីបាននិយយថា អកកសាីបានខ្ចីបាាក់ពី
បាាសាក់ជាចាើនឆ្នាំមកហើយ ដើមាបីពងាីកមុខ
របររបស់អកកសាីយ។ អកកសាីបានលើកឡើងថា៖ 
«បើទោះបីជាខ្ញ្នំបានទទួលជំនញមួយនាះពីដូន
ាជាចាើនតំណ ហើយមនបទពិសោធន៍កក្នង
ការផលិតក្អមឆ្នាំងក្តី ក៏ប៉ុន្តាការផលិតពិតជាពិ
បាកណស់ ហើយដំណើរការយឺតទៀតផងយ។ 
ជាងនាះទៅទៀត យើងពិបាកនឹងរកជួលកម្មបករយ។
ដូចកាះហើយ បានជាខ្ញ្នំតាូវការទិញម៉ាសុីនពាក់

លោកស្រធី ឈន់ ស្រធីបុិច
ហាងកាត់ដ្រធរសម្លៀកបំពាក់ នៅខណ្ឌមមានជ័យ រាជានីភ្នំព្រធញ

តាម្នាក់ឯង ហើយគ្មានបទពិសោធន៍កក្នងការរកសីុ
ទៀតយ។ ប៉ុន្តាដោយមនការលើកទឹកចិត្តនិងការ
គទំាពីមិត្តរបសគ់ត់            សាបិុីចក៏សមាាចចិត្តបាកប
របរកាត់ដារសម្លៀកបំពាក់នាះយ។ យ៉ាងណមិញ 
ដោយសារតាកង្វះដើមទុន បុិចក៏បានដក់ពាកាយ
សកើសុំបាាក់កម្ចីពីបាាសាក់យ។

សាីបុិច បានសា្គាល់បាាសាក់ាមរយយៈអកកជិត
ខង ដាលបានណានំនងឲាយទាក់ទងបាាសាក់
សមាាប់បង្កើនដើមទុនយ។ សាីបុិចក៏បានទៅកាន់
ការិយល័យបាាសាក់ដាលនៅជិតផ្ទះរបស់គត់
ដើមាបីពិគាាះយោបល់យ។ 

លោកសាីបានមនបាសាសន៍ថា អតាាការបាាក់
របស់បាាសាក់សមរមាយ អាចទទួលយកបាន ចំ
ណាកដំណើរការកម្ចមីនភាពងយសាលួ រហ័ស 
និងមិនទាមទារឯកសារចាើនយ។ 

បាាក់កម្ចីដំបូងរបស់សាីបុិចមនចំនួន 15,000 
ដុលា្លរអាមារិកសមាាប់រយយៈពាល 5 ឆ្នាំ តាូវបាន
បាើបាាស់កក្នងរបរកាត់ដារសម្លៀកបំពាក់នាះយ។ 

នៅថ្ងាអនគត សាបិុីចចង់ពងាកីមុខរបរ និងពងាកី
សាខឲាយបានចាើនទូទាំងបាទាសយ។

អ្នកស្រធី ព្រធ្រធប ច័ន្ទណារី
សិប្រធបករស្មូនឆ្ន្រធំង នៅស្រធុករលាប្អៀរ ខ្រធត្តកំពង់ឆ្ន្រធំង



54 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2016

លោក លាង អាត សព្វថ្ងាជាអកកផលិតធូប នៅ
កក្នងភូមិភកំតូច ឃុំសុភី សាុកបាទី ់ាត្តាកាវយ។ 
លោក   និងភរិយ (អកកសាី សុន ផល្លី) បានបាកប
អាជីវកម្មបមួយនាះជាយូរឆ្នាំមកហើយ  ប៉ុន្តាការ
ផ្តត់ផ្គង់នាះសមាាប់តាអកកភូមិ និងអកកលក់ដាល
នៅកាបារៗផ្ទះគត់ប៉ុណ្ណាះយ។ 

ពីមួយថ្ងាទៅមួយថ្ងា តមាូវការបាជាជនបាើបាាស់
ផលិតផលនាះមនការកើនឡើងដាលធ្វើឲាយលោក
អាត មនបំណងបង្កើនផលិតផលរបស់លោក
ដើមាបីបំពាញតមាវូការអតិថិជនយ។ លោក អាត មន 
ម៉ូតូកង់បីមួយគាឿង ដើមាបីដឹកជញ្ជមូនទំនិញទៅ
កន្លាងជិតៗ ប៉ុន្តាលោកនៅតាជួបបញ្ហាបាឈម

លោក ជា ថាង ជាម្ចាស់ចំការធូរាន រស់នៅកក្នងភូមិទទឹងថ្ងា ឃំុបឹងទូក សាកុទឹកឈូ ់ ាត្តកំពតយ។  ដោយ
មនបំណងចង់ពងាីកមុខរបរឲាយរីកចមាើននៅថ្ងាអនគត លោក ជា ថាង និងភរិយ បានស្វាងរកកម្ចី
ដើមាបីទាទាង់កសិដ្ឋានរបស់ពួកគត់យ។ ពាលនោះពួកគត់ក៏បានសមាាចចិត្តសកើសំុបាាក់កម្ចពីីបាាសាក់យ។ 

ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 1996 លោក ជា ថាង បានដំធូរានជាចាើនដើមលើផ្ទាដីបាហាលមួយហិចា តាបញ្ហា
ជាចាើនបានកើតឡើងដូចជា កង្វះខតការគំទាផកាកហិរញ្ញវត្ថ្ន និងការបាាបាួលអាកាសធាតុជាដើមយ។ 
យ៉ាងណមិញ ដោយសារចំណាះនិងជំនញរបស់គត់ គត់បានធ្វើឲាយដីរបស់គត់មនជីវជាតិដើមាបី
អាចដំធូរានបានយ៉ាងល្អ លូតលាស់បានលឿន និងបានផលចាើនយ។

ដោយមើលឃើញពីអត្ថបាយោជន៍ នាការបាើ
បាាសប់ាាក់កម្ចីពីបាាសាក់ គត់បានសកើសុំបាាក់
កម្ចីចំនួន 4 ដងយ។   លើកទីមួយ លោកបានខ្ចីបាាក់
ចំនួន 2,000 ដុលា្លារអាមារិក ដើមាបីទាទាង់កសិដ្ឋាន
របស់គត់ ហើយបាាក់កម្ចីចុងកាាយរបស់លោក
មនទឹកបាាក់ 20,000 ដុលា្លារអាមារិកយ។ លោក
បានបាើបាាស់បាាក់កម្ចីនាះ ដើមាបីទិញកសិដ្ឋានថ្មបី
មួយឲាយកូនបាសុរបស់គត់ដាលមនទំហំ 8,000 

ម៉ាតាកាឡា ជាប់កសិដ្ឋានរបស់គត់យ។

អកកសាី សាង យ៉ាង ដាលតាូវជាភរិយ បាននិ
យយថា ពួកគត់មនសាចក្តីរីករាយដាលបាន
ទទួលបាាក់កម្ចីពីបាាសាក់ ពីពាាះបាាក់កម្ចីនាះ 
ធ្វើឲាយជីវិតមនភាពបាសើរឡើងយ។ «យើងទទួល 
បានបាាក់ចំណូលចាើន ពីចម្ការធូរានរបស់យើង
ពាាះយើងបានលក់វាដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជន
នៅភកពំាញ ដោយមិនឆ្លងកាត់ឈ្មបញួកណ្ដាល»យ។

សមាាប់ថ្ងាអនគត ពួកគត់សងាឃឹមថា របររបស់
ពួកគត់នឹងដំណើរការដោយរលូន ដាលធ្វើឲាយ
ជីវភាពរស់នៅបាសើរឡើង និងបន្តរីកចមាើនទៅ
មុខ និងមនការគំទាផកាកហិរញ្ញវត្ថ្នពីបាាសាក់យ។
លោក ជា ថាង និងបាពន្ធសរបស់គត់បានថ្លាងអំ
ណរគុណយ៉ាងជាាលជាាចំពោះបាាសាក់ ដាល
បានផ្តល់បាាក់កម្ចី ដាលធ្វើឲាយអាជីវកម្មបរបស់
ពួកគត់បាសើរឡើងយ។

លោក ជា ថ្រធង
មា្ច្រធស់ចំការធូរ្រធន នៅស្រធុកទឹកឈូ ខ្រធត្តកំពត

កណ្ដាលស្វយ័បាវត្ត ិសម្ភារ និងបរិកា្ខាផាសាងៗដើមាបីកាត់បន្ថយពាលវាលាកក្នងការផលិត និងផលិតផលិតផលឲាយបានចាើន»យ។ 

លោក សុឹម សាត តាូវជាសា្វាមី បានបន្ថាមថា លោក និងគាួសារ  មនមោទនភាពកក្នងការបន្តបាកបរបរមួយនាះ ពាាះវាជារបរមនតម្លាដាលបានបនាសល់
ទុកពីដូនាយ។ លោក និងគាួសារសូមថ្លាងអំណរគុណយ៉ាងជាាលជាាចំពោះបាាសាក់ដាលបានជួយលើកទឹកចិត្តសិបាបករស្មបូនក្អមឆ្នាំង ាមរយយៈការផ្តល់
បាាក់កម្ចីដើមាបីទាទាង់របរសិបាបកម្មបមួយនាះយ។

លោក លាង អាត
មា្ច្រធស់អាជីវកម្មផលិតធូប នៅស្រធុកបាទី ខ្រធត្តតាក្រធវ
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នឹងការដឹកជញ្ជមូនយ។ ដោយមនរបរជាលក្ខណយៈគាួសារ លោកក៏តាូវបាឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថ្ន ហើយមិនអាចទិញយនយន្តបន្ថាមបានឡើយយ។

ដោយមនមហិច្ឆាជាក់លាក់កក្នងការពងាីកមុខរបរ លោក អាត បានសមាាចចិត្តដក់ពាកាយសកើសុំបាាក់កម្ចីពីបាាសាក់បន្ទាប់ពីមនការណានំពីអកកជិត
ខងនៅឆ្នាំ 2012យ។ ការសមាាចចិត្តដំបូងបានធ្វើឲាយគត់អាចដោះសាាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថ្នបានយ៉ាងមនបាសិទ្ធសភាពយ។  លោក អាត បានចាប់ផ្តើមទិញឡាន
ដឹកទំនិញមួយគាឿង និងបានពងាីករបររបស់លោកដោយបង្កើនការដឹកជញ្ជមូនទៅផាសារនៅឆ្ងាយៗយ។ បាាក់ចំណូលគាួសារបានកើនឡើងបន្តិចម្តងៗយ។  
លើសពីនាះទៀត ការលក់ធូបបានកើនឡើងយ។ ដោយសារតាមុខរបរមនការរីកចមាើនជាលំដប់ លោក អាត បានសកើសុំបាាក់កម្ចីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់
បច្ច្នបាបនកយ។ លោកបានជួលកម្មបករជាង 10 នក់ ដើមាបីជួយកក្នងការផលិត និងជំរុញការដឹកជញ្ជមូនចាកចាយយ។ លោកក៏បានសាងសង់ដំបូលស័ង្កសីនៅមុខ 
ផ្ទះតម្លា 1,500 ដុលា្លារអាមារិកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនាះផងដារយ។ 

លោក លាង អាត បានលើកឡើងថា៖ «បាាសាក់ជាដាគូហិរញ្ញវត្ថ្នដ៏ល្អ ហើយបានជួយគាួសាររបស់ខ្ញ្នំបង្កើតបាាក់ចំណូលបានចាើនជាងមុនយ។ ខ្ញ្នំលាង
ពាួយពីរឿងខ្វះខតយនយន្តសមាាប់ដឹកជញ្ជមូនទៀតហើយ»យ។ 

អ្នកស្រធី ប៊ិន ស្រធីនិច
លក់គ្រធឿងសំណង់ នៅស្រធុកគងពិសី ខ្រធត្តកំពង់ស្ពឺ

ដោយមនការប្តាជា្ញាចិត្តខ្ពស់ អកកសាី ប៊ិន សាីនិច 
ជាសា្តអីាជីវករវ័យក្មបាងដាលបានបើកអាជីវកម្មបដំបូង
របស់គត់ ជាអកកលក់គាឿងអលង្ការយ។ កាាយពី
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កក្នងឆ្នាំ 2013  អកកសាីបានបាឹកាសា
យោបល់ជាមួយសា្វាមីនិងឪពុកម្តាយពីបាភពដើម
ទុនសមាាប់ការពងាីកអាជីវកម្មបលក់គាឿងសំណង់
នៅកក្នងភូមិកាសាំងជីមើ ឃុំវាល សាុកគងពិសី 
់ាត្តកំពង់ស្ពឺយ។ ទីបំផុត ពួកគត់ក៏បានជាើសរីស
បាាសាក់ជាដាគូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ 

មុនពាលទទួលបានបាាក់កម្ចីពីបាាសាក់ មុខរបរ
របស់សាីនិចមនតាសាខមួយប៉ុណ្ណាះ ដាលមន
ទីាំងស្ថិតកក្នង់ាត្តាកាវយ។ គត់មនចំណប់អា 
រម្មបណ៍យ៉ាងខ្លាងំចង់ពងាកីមុខរបរយ។ ដូចកាះគត់ក៏បាន
ខ្ចីបាាក់ចំនួន 3,000 ដុលា្លារអាមារិក ពីបាាសាក់ដើមាបី
ទិញសម្ភារទំនើបៗបាកបដោយគុណភាព ដក់ាំង
នៅសាខរបស់អកកសាីដើមាបីបង្កើនភាពទាក់ទាញយ។

អាជីវកម្មបរបស់អកកសាីដំណើរការដោយរលូន ហាតុនាះអកកសាីបានបន្តខ្ចីបាាក់កក្នងចំនួនចាើនជាងមុន ដាលបច្ច្នបាបនកនាះ ទឹកបាាក់កម្ចីរបស់អកកសាីមនចំនួន
25,000 ដុលា្លារអាមារិកដើមាបីបាើបាាស់កក្នងអាជីវកម្មបយ។

កន្លងមកមនសា្ថាប័នផាសាងៗជាចាើនបានមកទាក់ទងអកកសាីដារ ប៉ុន្តាអកកសាីបានសមាាចចិត្តជាើសរីសបាាសាក់ជាដាគូ ពាាះបាាសាក់មនអតាាការ 
បាាក់សមរមាយ មិនទាមទារឯកសារចាើន ហើយសាវាកម្មបអតិថិជនបាកបដោយវិជា្ជាជីវយៈយ។ 

កាាយពីទទួលបានបាាក់កម្ចីពីបាាសាក់ ជីវភាពរបស់អកកសាីបានផ្លាស់ប្តូរជាចាើន ពីពាាះឥឡូវអកកសាីមនសាខ 2 បន្ថាមទៀតដោយបាើបាាស់កម្ចីរបស់
បាាសាក់យ។ អកកសាីជាអតិថិជនឥណទានល្អ ហើយតាងតាបង់បាាក់ទាន់ពាលវាលាយ។ ប៊ិន សាីនិច សព្វថ្ងាធ្វើការជាមួយអកកោះដុំគាឿងសំណង់ធំៗចំនួន
បីកន្លាង នៅ់ាត្តាកាវ និង់ាត្តកំពង់ស្ពឺយ។

ជាចុងបញ្ចប់ ប៊ិន សាីនិច បានថ្លាងអំណរគុណបាាសាក់ដាលបានគំទាគត់កក្នងដំណើរការអាជីវកម្មបដាលធ្វើឲាយជីវភាពគាួសារគត់បាសើរឡើងយ។ នៅថ្ងា
អនគតអកកសាីមនបំណងចង់ពងាីកអាជីវកម្មបរបស់អកកសាីបន្ថាមទៀត ហើយអកកសាីនឹងនៅតាជាើសរីសបាាសាក់ជាដាគូហិរញ្ញវត្ថ្នយ។
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កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិសា្ថ្រធន

សវនកម្មបសង្គមរបស់បាាសាក់តាូវបានធ្វើឡើងដោយបាើបាាស់ឧបករណ៍ SPI4 ដាលបង្កើតឡើងដោយ CERISE (បណ្ដាញផ្លាស់ប្តូរចំណាះដឹងសមាាប ់
បាតិបត្តិករមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្ន)យ។ SPI នាះអាចវាស់វាងលើគោលដៅសង្គមរបស់បាាសាក់ដោយផ្អាកលើចំណុចទាំង 6 នាបទដ្ឋានជាសកលសមាាប់ការគាប ់
គាងការអនុវត្តលទ្ធសផលសង្គម (USSPM) និងវាស់វាងលើបាសិទ្ធសភាពបាតិបត្តិការរបស់បាាសាក់ដើមាបីឆ្ពាះទៅសមាាចបានគោលដៅទាំងនោះយ។ 

សវនកម្មបសង្គមតាូវបានធ្វើឡើងាមរយយៈវិធីសាស្តាវាយតម្លាខ្លួនឯងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំយ។ លទ្ធសផលនាការវាយតម្លានាះបានអនុញ្ញាតឲាយគណយៈគាប់គាង និងកាុម
បាឹកាសាភិបាលដឹកនំបាាសាក់ឆ្ពាះទៅសមាាចបានបាសកកម្មបសង្គមរបស់ខ្លួនយ។

បាាសាក់ គឺជាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថ្នានមុខមួយ  ដាលមនកំណើតចាញពីគមាាងអភិវឌាឍរួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ព្នជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាល
មនបាសកកម្មបផ្ដល់នូវលទ្ធសភាពដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគាាសខ្នាតតូចបំផុតឲាយទទួលបាននូវសាវាហិរញ្ញវត្ថ្នបាកបដោយនិរន្តរភាពយ។

បាាសាក់ ប្ដាជា្ញាចិត្តខ្ពស់កក្នងការរួមចំណាកអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាកបដោយនិរន្តរភាពាមរយយៈការសមាាចឲាយបាននូវគោលដៅចំបងចំនួន 2 ដាលរួមមនការ 
ធាននូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថ្នរឹងមំ និងកិច្ចការពារបរិសា្ថាន សង្គម និងសហគមន៍យ។ 

បន្ថាមលើការចូលរួមកក្នងកិច្ចការពារបរិសា្ថាន និងសង្គម បាាសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសសាស្តា  និងការអនុវត្តបាតិបត្តិការដោយផ្អាកលើស្ដង់ដរសាកលសមាាប់  
ការគាប់គាងការអនុវត្តផកាកសង្គម (USSPM) និងគោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជនទាំង 7 របស់ Smart Campaign ចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តិមូលដ្ឋាន
និងសន្ធសិសញ្ញាអន្តរជាតិយ។លយ។

សវនកម្មសង្គម

ប្រធសកកម្មសង្គម

គោលដៅសង្គម

ទស្រធសនវិស័យ និងប្រធសកកម្មផ្ន្រធកសង្គម និងបរិសា្ថ្រធន

បង្កើនការទទួលបានសាវាហិរញ្ញវត្ថ្ន

ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពកាីកា

ឱកាសការងរ

ការអភិវឌាឍសហគាាសបង្កើតថ្មបី

កំណើនអាជីវកម្មបដាលមនសាាប់

បាាសាក់មនគោលបំណងជំរុញភាពរីកចមាើនសមាាប់កាុមហ៊ុន និងសង្គម ាមរយយៈការពិនិតាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ និងចាបាស់លាស់អំពីបញ្ជមីសកម្មបភាព
ដាលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន និងសង្គម និងធានថាសាបាមលក្ខខណ្ឌតមាូវដោយចាបាប់បរិសា្ថានកម្ព្នជា និងការអនុវត្តដ៏ល្អជាលក្ខណយៈអន្តរជាតិ យ។ បាាសាក់
បាននិងកំពុងអប់រំអតិថិជន និងសហគមន៍កក្នងការវាយតម្លាលើផលប៉ះពាល់នាបរិសា្ថាននិងសង្គម និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដាលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់
ទាំងនោះយ។ ការពិនិតាយ និងាមដនតាូវបានធ្វើឡើងជាបាចាំដើមាបីធាននូវបាសិទ្ធសភាពនាគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិសា្ថាន និងសង្គមយ។
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បាាសាក់ធាននូវរាល់សកម្មបភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តបាកបដោយបាសិទ្ធសភាពចំពោះការគាប់គាងបរិសា្ថាន និងសង្គមដោយផ្ដាតលើចំណុច
សំខន់ៗដូចខងកាាម៖

បាតិបត្តិាមចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តិនន

ទីកន្លាងធ្វើការងរបាកបដោយផសុកភាព

ការបាើបាាស់ទឹក និងថាមពលអគ្គិសនី

ការបាើបាាស់សម្ភារនៅការិយល័យ

ទំនក់ទំនងនៅទីកន្លាងការងរ

ផ្តល់ឱកាសការងរដោយស្មបើភាព និងគ្មានការរីសអើង

អង្គភាពរបស់និយោជិត

ផ្តល់ការការពារ

យន្តការដោះសាាយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក

គ្មានពលកម្មបកុមរ

គ្មានពលកម្មបដោយមនការបង្ខិតបង្ខំ និងពលកម្មបដាលតាូវគាជួញដូរ

សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងរ

សាវាកម្មបអតិថិជន

ការដោះសាាយការមិនពាញចិត្តរបស់អតិថិជន

ផ្តល់ការការពារសហគមន៍ាមរយយៈការអភិវឌាឍផលិតផលសមសាប ការពងាីកបណ្ដាញការិយល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងរសង្គម

ការជាើសរីសសា្ថាប័ន និងអង្គភាពដាគូ

បញ្ជមីមុខរបរ ឬ សកម្មបភាពអាជីវកម្មបហាមឃាត់

បាាសាក់ បានបង្កើតគោលការណ៍ការពារបរិសា្ថាន និងសង្គម ដើមាបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់នយកដ្ឋាននីមួយៗយ។ ហើយគាប់ជំហាននាដំណើរការ 
ឥណទាន តាូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃាត់កក្នងការផ្ដល់ឥណទានទៅអតិថិជនដាលបាកបមុខរបរអាជីវកម្មបដូចកក្នងបញ្ជមីសកម្មបភាពដាលតាូវបានហាម  
ឃាត់យ។ ជាមួយគ្នានាះដារ បាាសាក់ក៏បានចាត់ាំងបុគ្គលិកម្នាក់ឲាយទទួលខុសតាូវកក្នងការចូលរួម និងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផកាកសង្គម និងបរិសា្ថាន 
ការហ្វឹកហាត់ និងការាមដន ពាមទាំងវាយតម្លាការអនុវត្តសកម្មបភាពសង្គម និងបរិសា្ថានផងដារយ។

ការប្រធើប្រធ្រធស់អគ្គិសនី និងទឹក៖

ការការពារបរិសា្ថ្រធន

ប្រធភ្រធទ 2012 2013 2014 2015 2016

ថាមពល

អគ្គិសនី និងទឹកជាមធាយមកក្នងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) 125 165 158 155 151 

បាាងឥន្ធសនយៈជាមធាយមកក្នងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុលា្លារអាមារិក) 284 261 241 288 309

សូចនាករសំខាន់ៗន្រធកិច្ចការពារសង្គម និងបរិសា្ថ្រធន
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ដោយបាកាន់យកពាកាយសោ្លាក «រីកចមាើនជាមួយគ្នា» បាាសាក់ បានបង្កើតវបាបធម៌ដោយអនុវត្តស្មបើភាពគាប់បុគ្គលិក  អតិថិជនគាប់បាភាទ និងសហគមន៍
ទាំងមូលយ។ គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថាន និងសង្គមរបស់បាាសាក់មនចាងយ៉ាងចាបាស់លាស់ និងតាូវអនុវត្តរាល់អតិថិជន និយោជិត សហគមន៍ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធសយ។ គោលការណ៍ធនធានមនុសាសរបស់បាាសាក់ដាលដក់ចាញគឺមនតម្លាភាព 100% សមាាប់ទាំងភាគីខងកក្នង និងខងកាាយ។

ការការពារសង្គម និងសហគមន៍

ប្រធភ្រធទ 2012 2013 2014 2015 2016

បុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិក 2,135 2,765 4,100 5,285 6,162

ចំនួនបុគ្គលិកជាសា្តី 586 795 1,145 1,244 1,333

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មបីដាលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល 832 893 1,912 1,807 1,708

ចំនួនបុគ្គលិកមនសាាប់ដាលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល 3,924 6,761 8,771 9,118 12,504

ចំនួនអកកហាត់ការ 13 កាុម 20 កាុម 8 កាុម 20 កាុម 32 កាុម

ចំនួនអកកស្មប័គាចិត្ត 32 41 51 66 64

ការទទួលខុសត្រធូវផ្ន្រធកសង្គម

ចំនួនបណ្ណាល័យ 2 ខកង 6 ខកង 9 ខកង 17 ខកង 19 ខកង

ចំនួនសិសាសានុសិសាសដាលបានទទួលផល 2,046 4,496 6,300 11,089 12,796

ឥណទាន

 ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្មប័ន 1,288 741 768 693 314

 ចំនួនឥណទានកាលម្អគាហដ្ឋាន 11,137 22,049 35,472 45,114 44,030

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគាាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច 
និងខ្នាតមធាយម 114,907  191,208 250,113 320,559 346,888

បាាសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសមាាប់ការអប់រំកក្នងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសកាន់តាចាើនថាមទៀតដល់សិសាសានុសិសាសកក្នងការបញ្ចប់ការសិកាសាកមាិត
ថា្នាក់មហាវិទាយាល័យរបស់ពួកគត់យ។ ជាមួយគ្នាដារ បាាសាក់ក៏ផ្តល់ឥណទានសមាាប់កាលម្អលំនៅដ្ឋានដើមាបីជួយអតិថិជនអាចបំពាញនូវតមាូវការគាួសារ
ផងដារយ។

ជាមួយនឹងទិសដៅចាបាស់លាស់ បាាសាក់រួមជាមួយនឹងដាគូរបស់ខ្លួន គឺកម្មបវិធីឡជីវឧស្មប័នជាតិ  (NBP) បានធ្វើការងរកក្នងការជំរុញកិច្ចការពារបរិសា្ថាន 
អនម័យ និងសុខុមលភាពសង្គមយ។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនម័យតាូវបានបង្កើតឡើងកក្នងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់អនម័យ ថារកាសាបរិសា្ថានរស់នៅ និងថារកាសាសុខភាពបាជា
ពលរដ្ឋនៅកក្នងសហគមន៍យ។
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បញ្ជមីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

ផលិតកម្មប ឬ សកម្មបភាពដាលពាក់ព័ន្ធសនឹងទមាង់ពលកម្មបដោយបង្ខំ ឬ ពលកម្មបកុមរដាលបាកបដោយគាាះថា្នាក់ ឬ កក្នងលក្ខណយៈកាងបាវ័ញ្ច

ផលិតកម្មប ឬ ពាណិជ្ជមកម្មបផលិតផល ឬ សកម្មបភាពណមួយដាលចាត់ទុកថាផ្ទ្នយនឹងចាបាប់ ឬ បទបាបញ្ញត្តិរបស់បាទាសម្ចាស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញា
និងកិច្ចពាមពាៀងអន្តរជាតិនន

ផលិតកម្មប ឬ ពាណិជ្ជមកម្មបអាវុធ និងគាឿងផ្ទ្នះ 

ផលិតកម្មប ឬ ពាណិជ្ជមកម្មបភាសជ្ជមយៈមនជាតិសាវឹង (លើកលាងសាាបៀរនិងសាា)

ផលិតកម្មប ឬ ពាណិជ្ជមកម្មបថា្នាំជក់

លាបាងសុីសង កាសុីណូ និងកាុមហ៊ុនសហគាាសដាលមនលក្ខណយៈសាដៀងនាះ

ជំនួញសត្វពាា ឬ ផលិតផលមកពីសត្វពាាដាលបានហាមឃាត់ាម CITES (សន្ធសិសញ្ញាស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើបាភាទសត្វពាាដាល
ជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្មប ឬ ការបាើបាាស់ ឬ ជំនួញវត្ថ្នធាតុដើមគាាះថា្នាក់ដូចជាធាតុវិទាយ្នសកម្មបជាដើម

ផលិតកម្មប ឬ ការបាើបាាស់សារធាតុសរសាដាលមិនអាចបំផ្លាញបាន

ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្លាញឈើបាើបាាស់កក្នងពាាតាូពិច

បាតិបត្តិការជួញដូរពាាឈើកក្នងពាាតាូពិច

ផលិតកម្មប ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលពាាឈើផាសាងៗដាលទទួលបានពីពាាឈើដាលមិនទាន់មនការគាប់គាង

ផលិតកម្មប ឬ ការជួញដូរផលិតផលដាលមនផ្ទ្នក PCBs

ផលិតកម្មប ឬ សកម្មបភាពជំនួញចំពោះឱសថដាលតាូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្មប ឬ ការជួញដូរថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ  តិណឃាតដាលតាូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្មប ឬ សកម្មបភាពជំនួញដាលនំឲាយមនការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិសា្ថានធម្មបជាតិ និងជាពិសាសសាទាប់អូហាសូន

ផលិតកម្មប ការជួញដូរ ការរកាសាទុក និងការដឹកជញ្ជមូនថា្នាំសង្កូវ ដាលមនគាាះថា្នាក់កក្នងទំហំចាើន ឬ ការបាើបាាស់កក្នងលក្ខណយៈជាអាជីវកម្មបនូវថា្នាំ
សង្កូវដាលមនគាាះថា្នាក់

ការនាសាទដាលបាើបាាស់អួន មងយ។លយ។ ដាលមនបាវាងលើសពី 2.5 គីឡូម៉ាតា 

ផលិតកម្មប ឬ សកម្មបភាពដាលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធសិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ បណ្ដឹងសាបចាបាប់របស់បាជាពលរដ្ឋស្លូតតាង់ដោយគ្មានឯកសារយល់ពាមពាញ
លាញរបស់បាជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

អាជីវកម្មបដាលទាក់ទងនឹងការផលិតកាចកា ឬ ចាកចាយថា្នាំខុសចាបាប់

រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ សកម្មបភាពដាលមនលក្ខណយៈសាដៀងនាះយ។  

កិច្ចការទំនួលខុសត្រធូវសង្គម

គម្រធ្រធងអភិវឌ្រធឍបណា្ណ្រធល័យ៖ គមាាងសាងសង់បណ្ណាល័យតាូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ 2011 កក្នងគោលបំណងដើមាបីជួយកុមរ និងសិសាសានុសិសាសឲាយ
មនទម្លាប់អានសៀវភៅ ជំរុញវបាបធម៌អាន និងដើមាបីចូលរួមចំណាកកក្នងយុទ្ធសសាស្តាចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ព្នជាឲាយសមាាចបាននូវគោលដៅ
អភិវឌាឍសហសាសវតាសរ៍យ។ គមាាងនាះបានអនុវត្តកាាមការចាប់ដាគូជាមួយនឹងអង្គការកាារដ្ឋាភិបាល និងកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាយ។ គាប់អគរបណ្ណា
ល័យទាំងអស់បំពាក់ទៅដោយសម្ភារ បរិកា្ខារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ណារកាសយ។ គិតចាប់ាំងពីឆ្នាំ 2011 មកបាាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន
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19 ខកងជូនសាលារៀនរដ្ឋ ដោយអគរបណ្ណាល័យចំនួន 17 ខកង បានបើកឲាយដំណើរការបាើបាាស់ជូនសិសាសានុសិសាស លោកគាូអកកគាូ និងសហគមន៍ និង 
អគរបណ្ណាល័យចំនួន 2 ខកងផាសាងទៀតកំពុងដំណើរការសាងសង់យ។

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រធ្រធះបនា្ទ្រធន់៖ កក្នងឆ្នាំ 2016 នាះ កម្មបវិធីជំនួយសង្គាាះបន្ទាន់បាាសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយជូនដល់គាួសារបាជាពលរដ្ឋជាអតិថិជនដាល
រងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយធម្មបជាតិ និងវិបត្តិគាាះភ័យ និងគាាះថា្នាក់ផាសាងៗបានចំនួន 176 គាួសារដោយចំណយថវិកាអស់ចំនួន 11,554 ដុលា្លារអា
មារិកយ។ 

ការងរសង្គមផ្រធស្រធងៗ៖ កាាពីគមាាងបណ្ណាល័យ និងកម្មបវិធីជំនួយសង្គាាះបន្ទាន់ បាាសាក់បានចូលរួមកក្នងការងរសង្គមជាចាើនទៀតដូចជា៖ 

 ផ្តល់មូលនិធិសមាាប់ការវះកាត់ និងការពាយាបាលកុមរនិងបាជាជនកាីកានៅាមជនបទដាលមនជំងឺឆាបមត់ និងឆាបកាអូមមត់ាមរយយៈ
 អង្គការសា្មាយកម្ព្នជា  

 បរិចា្ចាគថវិកាជូនកាកបាទកាហមកម្ព្នជាសមាាប់ឧបត្ថម្ភកក្នងកាបខណ្ឌនាការស្មប័គាចិត្ត និងសកម្មបភាពមនុសាសធម៌   

 ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជូនកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាកក្នងការរៀបចំទិវាជាតិអំណន 

 ផ្តល់សម្ភារ និងបរិកា្ខារជូនសាលារៀន និង

 ចូលរួមឧបត្ថម្ភការរៀបចំការបាកួតបាជាងផាសាងៗនៅាមសា្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនននយ។
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ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង

ការតាតួពិនិតាយផ្ទាកក្នងជាកា្តាមូលដ្ឋានដាលជួយឲាយបាតិបត្តកិារបាចំាថ្ងារបស់
សា្ថាប័នទទួលបានជោគជ័យ និងសមាាចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មបរបស់
ខ្លួនយ។ ការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងទន់់ាសាយ ឬ គ្មានបាសិទ្ធសភាព បានធ្វើឲាយគាឹះ
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថ្នជាចាើនទទួលការខតបង់យ។

បាាសាក់បានបង្កើតនូវបាព័ន្ធសតាតួពិនិតាយផ្ទាកក្នងដ៏រឹងមំមួយដើមាបីការពារទាពាយ
សកម្មប ការពារបាាក់បញ្ញើរបស់សាធារណជន ដើមាបីធ្វើឲាយកាន់តាបាសើរឡើង
នូវសាវាបមាើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងននដាលអាច
កើតឡើងដោយចាតន ឬ អចាតន និងដើមាបីធានថា បុគ្គលិកអនុវត្តការ
ងរដោយគោរពាមសាចក្ដីណានំនិងគោលការណ៍ផាសាងៗយ។

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់បាាសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយដក់បញ្ចូល
នូវបាព័ន្ធសតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងដើមាបីការពារហានិភ័យយ។ ការបាងចាងកាតព្វកិច្ច
តាឹមតាូវនិងការតាួតពិនិតាយទ្វាដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲាយបុគ្គលិកតាម្នាក់ធ្វើ
បាតិបត្តិការទាំងមូលតាម្នាក់ឯងបានយ។ បុគ្គលិកគាប់រូបតាូវទទួលខុសតាូវ
និងអនុវត្តាមគោលការណ៍តាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងយ។ ជាមួយគ្នានាះដារ បុគ្គលិក
តាូវផ្តល់ព័ត៌មនមកថា្នាក់លើនូវរាល់បញ្ហាដូចជា ការមិនបានអនុវត្តាម ឬ 
ការមិនគោរពាមគោលនយោបាយផាសាងៗយ។

គាប់បុគ្គលិកទំាងអស់មនតួនទីគាប់គាងហានិភ័យរបស់បាាសាក់យ។ គណយៈ
គាប់គាង នយកភូមិភាគ នយកសាខ និងបុគ្គលិកទាំងអស់តាូវទទួល
ខុសតាូវកក្នងការអនុវត្តការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នង និងគាប់គាងហានិភ័យដាល 
អាចកើតឡើងកក្នងបាតិបត្តិការបាចាំថ្ងាយ។

កាុមបាឹកាសាភិបាល បានបង្កើតគោលនយោបាយគាប់គាងហានិភ័យរបស់
សា្ថាប័ន និងតាួតពិនិតាយពីបាសិទ្ធសភាពនាកាបខ័ណ្ឌគាប់គាងហានិភ័យរបស់
បាាសាក់យ។

បាាសាក់បានបង្កើតឲាយមននយកដ្ឋានសវនកម្មបផ្ទាកក្នងនៅឆ្នាំ 2001 ដើមាបី
ឲាយការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងមនបាសិទ្ធសភាព ដោយបានកំណត់នូវតួនទីនិង
ការទទួលខុសតាូវចាបាស់លាស់សមាាប់ធ្វើការវាយតម្លាដោយឯករាជាយលើ
ភាពគាប់ជាងុជាាយ និងបាសិទ្ធសភាពនាបាព័ន្ធសតាតួពិនិតាយផ្ទាកក្នងដាលអនុវត្ត
ដោយថា្នាក់គាប់គាងរបស់បាាសាក់យ។ នយកដ្ឋានសវនកម្មបផ្ទាកក្នងរាយការណ៍
ទៅគណយៈកម្មបការសវនកម្មបថា្នាក់កាុមបាឹកាសាភិបាលដោយផ្ទាល់យ។ នយក
ដ្ឋានសវនកម្មបផ្ទាកក្នងអនុលោមាមបាកាសរបស់ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា
ស្តីពី «ការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងរបស់គាឹះសា្ថានធនគរនិងហិរញ្ញវត្ថ្ន» ចំពោះ

ការរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធសនាសវនកម្មបផ្ទាកក្នង គោលបំណងនាមុខងរសវនកម្មប
កម្មបផ្ទាកក្នង ធនធាន យុទ្ធសសាសា្ត និងនីតិវិធីសវនកម្មបយ។ លើសពីនាះទៀត 
នយកដ្ឋានអនុវត្តការងរតាតួពិនិតាយដោយផ្អាកលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិសមាាប់
ការអនុវត្តវិជា្ជាជីវយៈសវនកម្មបផ្ទាកក្នងយ។

នៅឆ្នា ំ2016 យើងបានជាើសរីសបុគ្គលិកផកាកសវនកម្មប 13 នក់បន្ថាមទៀត
ដើមាបីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនរបស់សា្ថាប័នយ។ នៅចុងឆ្នាំ 2016 នាះនយក
ដ្ឋានមនបុគ្គលិកជំនញ 98 នក់ដាលតាូវបានគំទាយ៉ាងខ្លាំងដោយ
គណយៈកម្មបការសវនកម្មប និងគណយៈគាប់គាងយ។ សាខនីមួយៗមនសវនករ
ផ្ទាកក្នងមួយរូប ដាលបានពិនិតាយជាទៀងទាត់នូវគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
គុណភាពនាការផ្តល់សាវាអតិថិជន  ការគាប់គាងសាច់បាាក់ ដក់បាាក់ 
និងដកបាាក់ និងការចំណយទូទៅរបស់សាខយ។

កក្នងឆ្នាំ 2016 នយកដ្ឋានសវនកម្មបផ្ទាកក្នងបានបញ្ចប់ 1,764 កិច្ចការងរ
សវនកម្មប ដោយគាបដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មបលើគាប់បាតិបត្តិការសំខន់ៗ 
និងធ្វើការសុើបអង្កាតលើសកម្មបភាពជាក់លាក់មួយចំនួនយ។ សវនករផ្ទាកក្នង
សាខបានចុះពិនិតាយអតិថិជនចំនួន 73,092 នក់ស្មបើនឹង 20.95% នា
ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើមាបីវាយតម្លាគុណភាពឥណទាន និងដើមាបី
បញ្ជាក់ថាការបញ្ចាញឥណទានអនុលោមាមគោលនយោបាយននរបស់
សា្ថាប័ន គោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងបទដ្ឋានជាសកលកក្នងការគាប់
គាងលទ្ធសផលសង្គមយ។

លទ្ធសផលសវនកម្មប និងសមិទ្ធសផលបាចំាឆ្នាំ 2016 របស់បាាសាក់បង្ហាញថា 
ឥណទានដាលបានផ្តល់ឲាយអតិថិជនអនុលោមាមគោលនយោបាយនន
និងមនគុណភាពឥណទានល្អយ។ បុគ្គលិកសាខបានបំពាញការងររបស់
ខ្លួនបានល្អបាសើរ និងបានអនុវត្តការតាួតពិនិតាយផ្ទាកក្នងយ៉ាងមនបាសិទ្ធស
ភាពផងដារយ។

« ការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងគឺជាមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះន្រធ

ភាពជោគជ័យ »
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មតិរបស់សវនករឯករាជ្រធយ

តារាងតុល្រធយការ

សម្គាល់៖ ារាងតុលាយការនាះដកសាង់ចាញពីរបាយការណ៍សវនកម្មបឆ្នាំ 2016យ។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញ្នំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ្នជាសារវន្ត បានបង្ហាញនូវភាពតាឹមតាូវនាសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថ្នរបស់កាុមហ៊ុននថ្ងាទី 31 ខាធកូ ឆ្នាំ 2016 ពាមទាំង
លទ្ធសផលហិរញ្ញវត្ថ្ន និងលំហូរទឹកបាាក់របស់កាុមហ៊ុន សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទដាលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅាមស្តង់ដរគណនាយាយកម្ព្នជា និងគោល
ការណ៍ណានំរបស់ធនគរជាតិ នា កម្ព្នជា ពាក់ព័ន្ធសនឹងការរៀបចំ  និងការកំណត់បង្ហាញនៅកក្នងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ្នយ។ 
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្គាល់៖ របាយការណ៍លទ្ធសផលនាះដកសាង់ចាញពីរបាយការណ៍សវនកម្មបឆ្នាំ 2016យ។



65

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រធ្រធបម្រធួលមូលធន

សម្គាល់៖ របាយការណ៍ស្ដីពីបមាាបមាួលមូលធននាះដកសាង់ចាញពីរបាយការណ៍សវនកម្មបឆ្នាំ 2016យ។
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របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រធ្រធក់

សម្គាល់៖ របាយការណ៍លំហូរទឹកបាាក់នាះដកសាង់ចាញពីរបាយការណ៍សវនកម្មបឆ្នាំ 2016យ។
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