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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 2013 2014 2015 2016 2017

ផលិតផល និងប្សិទ្ធភាព

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិារ 6.6% 5.7% 5.3% 4.6% 3.7%

ទំហំឥណទានជាមធ្រយម (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)  2,381  2,868  3,223  3,673 5,050

ចំនួនអតិថិជនក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់  161  131  114  101 96

ចំនួនអតិថិជនក្នុងបុគ្គលិកម្ន្រក់ 68  59   60  56 55

លទ្ធផលចំណ្ញ

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA) 4.8% 5.2% 5.3% 4.7% 3.8%

ផលលើមូលធន (RoE) 38.9% 45.0% 45.6% 36.9% 28.8%

តំបន់ប្តិបត្តិការ

ខ្រត្ត 24  25  25  25 25

ស្រុក / ខណ្ឌ 189  193  195   197  197

ឃុំ / សង្ក្រត់  1,548  1,577  1,602  1,611 1,627

ភូមិ   12,107   12,838  13,453 13,640 13,851

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

2 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

អតិថិជនប្រកបរបរន្រសាទ ខ្រត្តព្រះសីហនុ



សូចនាករ 2013 2014 2015 2016 2017

អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 6 6 7 7 7

ស្វាឥណទាន
សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501 1,548,859,337

សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 4,226,836 4,799,490 3,822,162 1,589,264 565,889

សម្ពៀតឥណទានប្រតង (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 348,058 517,506 629,038 256,201 8,003,544

សម្ពៀតឥណទានសិក្រសាអប់រំ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)                 3,722 9,165 266,249 170,433 416,317

សម្ពៀតឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)               153,785 451,336 58,100,830 123,188,399 217,004,754

សម្ពៀតឥណទានសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត តូច
  និងមធ្រយម  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 370,452,040 577,850,425 855,303,177 1,030,383,963 1,547,856,479

ស្វាប្្ក់បញ្ញើសន្សំ
សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 138,619,404 305,163,807 467,433,465 619,048,981 915,112,845

ចំនួនអតិថិជន
ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 196,906 251,112 320,893 347,034 390,460

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ 174,211 223,130 287,608 311,242 348,368

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្រ្តី 168,118 217,059 263,769 282,805 315,739

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 183,030 236,026 308,821 341,327 388,455

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត
  តូច  និងមធ្រយម                         191,208 250,113 320,559 346,888 389,866

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មី 93,431 114,236 123,078 93,814 103,333

សម្ពៀតឥណទានាមវិធីសស្្តន្ការផ្តល់ឥណទាន
ភាគរយន្រារផ្តល់ឥណទានជាក្រុម 7.05% 6.01% 3.76% 1.64% 0.51%

ភាគរយន្រារផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន 92.95% 93.99% 96.24% 98.36% 99.49%

ភាគរយន្រារផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច
  បំផុត តូច និងមធ្រយម 97.73% 99.54% 99.85% 99.95% 99.85%

ការគ្ប់គ្ងធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 2,765 4,100 5,285 6,162 7,058

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី 795 1,145 1,244 1,333 1,467

ចំនួនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង* 230 258 270 275 264

ចំនួនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាស្រ្ត*ី 8 10 12 12 14

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន 1,166 1,844 2,782 3,425 4,073

ចំនួនបុគ្គលិកដ្រលទទួលបានារបណ្តះុបណា្ត្រល 7,965 11,335 9,118 16,596 7,073

ផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ កម្មវិធីថ្ររក្រសាសុខភាព ារធានារ៉្រប់រងលើសុខភាពនិងគ្រ្រះថ្ន្រក់ សម្រ្រកមតុភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ
ការទទួលខុសត្ូវផ្ន្កសង្គមចំពោះអតិថិជន
កិច្ចារពារអតិថិជន Smart Campaign ទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រលើកិច្ចារពារអតិថិជន
ការទទួលខុសត្ូវផ្ន្កសង្គមចំពោះសហគមន៍ និងបរិស្ថ្ន
គោលារណា៍រពារបរសិា្ថ្រន និងសង្គម មនគោលនយោបាយារពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គម

គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ (អគារ) 6 9 17 19 21

ចំនួនសិស្រសានុសិស្រសដ្រលទទួលផល 4,496 6,300 11,089 12,796 14,980

ការព្ញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព
អត្រ្រអតិថិជនដ្រលបន្តប្រើប្រ្រស់ស្រវារបស់ប្រ្រសាក់ 79.37% 76.45% 81.36% 79.74% 87.25%

បណ្ត្ញប្តិបត្តិការ

ចំនួនារិយាល័យសាខ 173 176 181 181 176

ចំនួនអ្រធីអឹម 60 82 101 115 126

សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
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*សម្គ្រល់៖ ចំនួនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង គឺគិតាប់ពីតួនាទីជានាយកសាខ រហូតដល់ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ។



Annual Report 2017

មាតិកា
01
ទស្សនវិស័យ និងប្សកកម្ម

18
កុ្មប្ឹក្សាភិបាល

02
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

22
គណៈកម្មការន្ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

03
សូចនាករលទ្ធផលសង្គម

24
គណៈគ្ប់គ្ង

26
គណៈកម្មការគ្ប់គ្ង

05
សូចនាករស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពាុ

28
ផលិតផល និងស្វា

34
លទ្ធផលសង្ខ្បផ្ន្កប្តិបត្តិការ

06
ចណំប់អារម្មណ៍ ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

38
លទ្ធផលសង្ខ្បផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ

08
ចណំប់អារម្មណ៍ ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

44
ការកសងសមត្ថភាព

12
សវារ

45
សង្ខ្បលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្សារ

14
នាមស្ថ្ប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្្សក់

49
អំពីអតិថិជន

16
រចនាសម្ព័ន្ធ

55
កិច្ចការពារបរិស្ថ្ន និងសង្គម

17
ភាគទុនិក

59
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង

60
មតិរបស់សវនករឯករាជ្យ

61
ារាងតុល្យការ 

62
របាយការណ៍លទ្ធផល 

63
របាយការណ៍ស្តីពីបម្្បម្ួលមូលធន

64
របាយការណ៍លំហូរទឹកប្្ក់

61
របាយការណ៍លំហូរទឹកប្្ក់

4 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



សូចនាករ 2013 2014 2015 2016 2017p

ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (ផ.ស.ស)

ផ.ស.ស  (ប៊លីនដុល្ល្ររអាម្ររិក) 15.2 16.8 18.1 20.0 21.9

ារប្រ្រប្រួលជា % ន្រ ផ.ស.ស 7.4 7.1 7.0 7.0 6.9

កម្រិតចំណូលប្រជាជនម្ន្រក់ៗ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 1,042 1,131 1,218 1,300 1,434

ថវិការដ្ឋ្ភិបាល

ចំណូល (% ផ.ស.ស) 15.1 18.1 18.5 18.4 18.4 

ចំណាយ (% ផ.ស.ស) 21.5 21.6 20.5 21.4 23.0

សមតុល្រយថវិារដ្ឋ្រភិបាល (% ផ.ស.ស)                                                             (6.6) (3.8) (2.0) (3.0) (4.5)

ពាណិជ្ជកម្មក្្ស្ុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក)
សមតុល្រយពាណិជ្ជកម្ម (3.2) (3.2) (3.4) (3.4) (3.5)

នាំច្រញ 6.9 7.6 8.2 9.1 9.9

នាំចូល 8.9 9.6 10.5 11.3 12.3

ារវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 1.8 1.7 1.7 2.1 2.4

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារ (បម្រ្របម្រួល %) 25.2 27.1 25.7 20.5 18.3

ប្រ្រក់បញ្ញើក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ (បម្រ្របម្រួល %) 12.2 30.1 17.4 21.8 24.5

ឥណទានក្នុងស្រុក (បម្រ្របម្រួល %) 28.6 28.4 27.0 25.8 16.5

អត្រ្រារប្រ្រក់រយៈព្រលខ្លី (% ប្រាំឆ្ន្រំ) 11.3 11.5 11.7 11.8 11.7

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្ល្ររអាម្ររិក ) 3,995 4,075 4,050 4,037 4.037

សម្គ្រល់៖ bn: ប៊ីលន, p: ព្រយាករណ៍

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

សូចនាករស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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ចំណាប់អារម្មណ៍

ប្ធានក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល
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ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្ំ 2017

    ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ 2017 បានកើនឡើងជាមធ្រយម 6.9% ដោយមន

ាររួមចំណ្រកពីវិស័យាត់ដ្ររ 7%  វិស័យសំណង់ 18% និងវិស័យទ្រស

ចរណ៍ 5%។ យោងតាមធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា កតា្ត្រខងក្រ្រដ្រលទ្រទ្រង់

ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  គឺកំណើនន្រារនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ និង

ស្រប្រក ជើង ដោយមនារបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រ្រះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និង

សហរដ្ឋអាម្ររិក និងារកើនឡើងន្រារនាំច្រញទៅាន់ប្រទ្រសជប៉ុន និង

ាណាដ។

 ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានលើកឡើងជាទឡ្ហីករណ៍ថ ហានិភ័យខង

ក្រ្រអាចជះឥទ្ធពិលដល់ារអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុាក្នងុឆ្ន្រ ំ2018 ដោយ

សារារអនុវត្តគោលនយោបាយមិនច្របាស់លស់របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រល

បណា្ត្រលឲ្រយមនភាពមិនច្របាសល់ស់ក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងក្នុង

តំបន់ ខណៈវាជាប្រភពន្រលំហូរទុនដ៏សំខន់សម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា។ ម្រយ៉ា្រង

វិញទៀត ាររំពឹងពីារឡើងថ្ល្រន្រប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ក៏បានជះឥទ្ធពិលផង

ដ្ររដល់លទ្ធភាពប្រកួតប្រជ្រងារនំាច្រញទំនិញរបស់កម្ពជុាដោយសារត្រ

កម្ពុជាមនដុល្ល្ររូបនីយកម្មកម្រិតខ្ពស់។   ារគំរមកំហ្រងចំពោះទីផ្រសារនាំ

ច្រញក្នងុវិស័យសម្លៀកបំពាក់កម្ពជុា ក៏មនារកើនឡើងផងដ្ររដោយសារ

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្របា៉្រសុីហ្វិក ពុំមនារចូលរួមពី

សហរដ្ឋអាម្ររិក។ ហានិភ័យន្រកំណើនដ្រលយឺតជាងាររំពឹងទុកនៅ

ប្រទ្រសចិន  ទំនងជានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  ដូចជាវិស័យ

ទ្រសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងារវិនិយោគ។ 

   ស្ថរិភាពម៉្រក្រសូ្រដ្ឋកិច្ចគឺជាកតា្ត្ររួមចំណ្រកយ៉ា្រងសំខន់ចំពោះារអភិវឌ្រឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចមនភាពរឹងមំដោយអត្រ្រមធ្រយម 7%

ក្នុងរយៈព្រលជាង 5 ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះដ្រលបានជួយលើកកម្ពស់កម្រតិ

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 53% មកក្រ្រម

13% នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ា្រងល្អប្រសើរ

ឲ្រយនៅត្រឹមក្រ្រម 3% ខណៈដ្រលអត្រ្រប្តូរប្រ្រកម់នស្ថិរភាពល្អក្នុងបរិបទ

ដុល្ល្ររូបនីយកម្មខ្ពស់។ គោលនយោបាយថវិាមនភាពមធ្រយ័តច្របាស់លស់

ដោយរក្រសាបានប្រ្រក់បំណុលសាធារណៈនៅត្រឹមកម្រតិទាប ចំណ្រកឯ

ទុនបម្រងុសាធារណៈផ្លវូារបន្ដនិនា្ន្រារកើនឡើង។ របៀបវារៈកំណ្រទម្រង់

ជាច្រើនកំពុងត្រវូបានអនុវត្តដើម្របីពង្រងឹភាពធន់របស់ស្រដ្ឋកិច្ច និងរក្រសាបាន

ស្ថិរភាពម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច។

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យយ៉្ងរឹងមាំ

    យើងខ្ញុនឹំងបន្តត្រតួពិនិត្រយផ្រនាររបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង ដើម្របីធានាថាល

នុវត្តភាពធុរកិច្ច ត្រវូបានថ្លងឹថ្ល្រងសមស្របទៅតាមអាទិភាពន្រារគ្រប់គ្រង

ប្្សក់ បានសម្្ចភាពជោគជ័យ
បន្ថ្មទៀតលើប្តិបត្តិការ  និងលទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្ន្ំ 2017  ។ ប្តិបត្តិអាជីវកម្ម
ភាគច្ើនទទួលបាន លទ្ធផលល្អននៅក្នុងឆ្ន្ំ
ដ្លមានការប្ឈមន្ះ។ យើងខ្ញុំនឹងបន្ត
ផ្ដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថដ៏ុប្សើរន្ះតទៅទៀត
ោយផ្ត្តលើការបង្កើនការផ្តល់ឥណទាន
ប្្ក់បញ្ញើសន្សំ និងអតិថិជន។



ហានិភ័យដ៏រឹងមំ និងក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់សា្ថ្រប័នប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព។ យើងខ្ញុចូំលរួមយ៉ា្រងសកម្មជាមួយថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង ដើម្របីធានាថ

វប្របធម  ៌ន្រារគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានគំាទ្រគ្រប់កម្រិតទំាងអស់ន្រប្រតិ

បត្តាិររបស់សា្ថ្រប័ន ហើយយើងខ្ញុំក៏ធានាដ្ររថ មុខងរគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ប្រ្រសាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយា៉្រងល្អ។ យើងខ្ញុំអនុម័តកម្រតិហានិ

ភ័យដ្រលអាចទទួលយកបាន ត្រួតពិនិត្រយមើលារគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្ត

ផ្ន្រកហានិភ័យ និងធ្វើារប្រជំុជាទៀងទាត់ជាមួយក្រមុារងរគ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យដើម្របីពិភាក្រសាពីបរិយាាសត្រួតពិនិត្រយរបស់ប្រ្រសាក់។

និរន្តរភាព និងដំណើរឆ្ព្ះទៅមុខ

   នៅ 5 ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ ប្រ្រសាក់មនកំណើនទំហំធុរកិច្ចទ្វ្រដងដោយ

ផ្អ្រកលើចំនួនអតិថិជន និងចំនួននិយោជិត។ យើងសម្រ្រចបានលទ្ធផល

ប្រតិបត្តាិរ និងហិរញ្ញវត្ថបុ្រកបដោយភាពរឹងមំ ហើយស្របតាមបំណងរបស់

ភាគទុនិកដ្រលវិនិយោគរយៈព្រលវ្រង។ យើងខ្ញុបំានរៀនសូត្របទពិសោធន៍

យ៉ា្រងច្រើនពីបញ្ហ្រប្រឈមក្នងុរយៈព្រលជាច្រើនឆ្ន្រមំកន្រះ ដ្រលធ្វើឲ្រយប្រ្រសាក់

ា្ល្រយខ្លួនជាសា្ថ្រប័នប្រកបដោយភាពរឹងមំ ស្ថិតស្ថ្ររ និងរីកចម្រើនប្រកប

ដោយនិរន្តរភាពរយៈព្រលជាង 23 ឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ។ ទំនួលខុសត្រូវក្នុង

ារធានាឲ្រយបាននូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានាក់ឫសយា៉្រងជ្រ្រ

ក្នុងវប្របធម៌របស់ប្រ្រសាក់។

    យើងខ្ញុជំឿជាក់ថ វប្របធម៌របស់ប្រ្រសាក់នឹងរក្រសាបានភាពល្អប្រសើរដដ្រល

ហើយក៏នឹងវិវត្ត និងពង្រងឹភាពខ្ល្រងំបន្ថ្រមទៀតដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈម

នៅបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រខំងមុខជាបន្តទៀត។ ប្រ្រសាក់ មនថ្ន្រក់ដឹកនំាល្អគឺ លោក

សីុម ស្នាជាតិ ប្រធាននាយកប្រតិបត្ត ិដ្រលមនចំណ្រះដឹងជ្រ្រលជ្រ្រ

ក្នុងវិស័យធនាគារ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យហិរញ្ញ

វត្ថ។ុ លោកទទួលបានារគំាទ្រពីថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងដ៏មនសមត្ថភាព និងប្រព័ន្ធ

ធនាគារដ៏ទំនើប ព្រមទំាងទទួលបានារគំាទ្រ និងប្រកឹ្រសាពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

ផងដ្ររ។

សង្ខ្បសមិទ្ធផលឆ្ន្ំ 2017

       ស្របជាមួយកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់ និងាររក្រសាបានស្ថិរភាព

នយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ជាពិស្រស

ស្ថិរភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដូច

ជា៖

        1. ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រ្រយបង់ពន្ធ មនចំនួន 57.5 លនដុល្ល្ររ

 អាម្ររិក

        2. ចំណាយធៀបនឹងចំណូល មនអត្រ្រ 39%

        3. ផលលើមូលធន  មនអត្រ្រ 28.8%

        4. ផលលើទ្រព្រយសកម្ម មនអត្រ្រ 3.8% 
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       5. រក្រសាបានអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរារកម្រិតទាបត្រឹម 0.75%

           6. ទ្រព្រយសកម្មសរុបមនចំនួន 1.75 ប៊លីនដុល្ល្ររអាម្ររិក

       7. សម្ពៀតឥណទានសរបុកើនដល ់1.55 ប៊លីនដលុ្ល្ររអាម្ររកិ      

              និង អតិថិជនឥណទានសរុប 390 ពាន់នាក់

       8. សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប 915 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក និង

 អតិថិជនបញ្ញើសន្រសំសរុប 538 ពាន់នាក់

       9. ដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ម៉្រសុីនអ្រធីអឹមចំនួនប្រមណជា 130 និង

       10. បុគ្គលិកបម្រើារងរចំនួន 7,058 នាក់។

        ប្រ្រសាក់  បានអភិវឌ្រឍ និងពង្រឹងប្រតិបត្តិាររបស់ខ្លនួជាបន្តបនា្ទ្រប់ដើម្របី

ឆ្លើយតបទៅនឹងចលនាទីផ្រសារ បរិយាាសប្រតិបត្តិារដ្រលមនារប្រកួត

ប្រជ្រងខ្ល្រំង និងារផ្ល្រស់ប្ដូរបទប្របញ្ញត្តិ។ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងភាគទុនិក

មនជំនឿចិត្តយា៉្រងមុតមំថ តាមរយៈារដឹកនាំដ៏បិុនប្រសប់ យុទ្ធសាស្រ្ត

និងធនធានមនុស្រសដ៏មនសមត្ថភាពរបស់ប្រ្រសាក់ នឹងធ្វើឲ្រយប្រ្រសាក់បន្ត

ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំសូម

ទទួលសា្គ្រល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ ដ្រលកិច្ចខិតខំ

ប្រឹងប្រ្រងរបស់ពួកគាត់ គឺជាកតា្ត្ររួមចំណ្រកមួយដ៏សខំន់ចំពោះភាពជោគ

ជ័យរបស់ប្រ្រសាក់ និងចំពោះារប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងារផ្តល់ជូនស្រវាល្អ

ប្រសើរជូនដល់អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

   ជំនួសមុខឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះថ្ន្រក់គ្រប់

គ្រងនិងបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់ទាំងអស់ដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រ្រងបម្រើារ

ងរប្រកបដោយថមពល និងលះបង់ខ្ពស់ដើម្របីាររីកចម្រើនអាជីវកម្ម និង

ាររីកចម្រើនរបស់អតិថិជនប្រកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណរ

គុណដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ភាគទុនិក  អតិថិជន  អ្នកផ្គត់ផ្គង់  រជរដ្ឋ្រភិបាល

កម្ពុជា និងជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដ្រលត្រងត្រផ្តល់ារគាំទ្រ និង

ផ្តល់ឱវាទរហូតមក។



    ក្នងុរយៈព្រល 12 ខ្រចុងក្រ្រយន្រះ យើងប្រឈមនឹងបញ្ហ្រមួយចំនួនដូច

ជា៖ i). ឥណទានមិនដំណើរារក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូលបានកើនឡើង

ii). ារផ្ល្រស់ប្ដរូបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ (ារដក់ពិដនអត្រ្រារប្រ្រក់ និងចំណាត់

ថ្ន្រក់ថ្មីលើឥណទាន)។ ប្រ្រសាក់ នៅត្របន្តបម្រើអតិថិជនបានយា៉្រងច្រើន 

ដោយផលប៉ះពាល់មនកម្រិតតិច។  ខណៈដ្រលារដក់ពិដនអត្រ្រារ

ប្រ្រក់ថ្មី បានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល  យើងបាន

ប្រមើលមើលថ ឥណទានខ្ន្រតតូចបំផុត (<1,500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក) និង

ឥណទានជាក្រុមនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្ល្រំងជាងគ្រ ដោយសារត្រ

អត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់ និងចំណាយប្រតិបត្តិារខ្ពស់។ ផលិតផលឥណទាន

ទាំងន្រះមនចំនួនតិចជាង 5% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុបរបស់ប្រ្រសាក់

ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ 

       សំខន់ជាងន្រះ វិសាលភាពនិងប្រសិទ្ធផលរបស់ប្រ្រសាក់ បានផ្តល់ជំហរ

យា៉្រងរឹងមំសម្រ្រប់សា្ថ្រប័នក្នុងារគ្រប់គ្រងសា្ថ្រនភាពដ៏លំបាកន្រះ។ ដើម្របី

សម្រ្រលនូវឥទ្ធពិលទំាងន្រះ និងរក្រសាបាននូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថបុ្រកបដោយ

ភាពរឹងមំ យើងបានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួមមន៖

        1. ពង្រងឹគោលជំហរនៅក្នងុទីផ្រសារ និងបន្តពង្រកីវិសាលភាពសម្ពៀត

 ឥណទានរបស់យើងដើម្របីបំព្រញតម្រវូារអតិថិជន

        2. ក្រប្រ្រអត្រ្រារប្រ្រក់ និងថ្ល្រស្រវាឲ្រយស្របតាមបទប្របញ្ញតិ្តថ្មី

      3. ាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តាិរ ដោយបង្កើនផលិតភាពបុគ្គលិក

 លុបចោលចំណាយរដ្ឋបាលដ្រលមិនាំបាច់  និងធ្វើារបិទសាខ

 តូចៗឬសាខដ្រលមិនចំណ្រញ។

     លទ្ធផលឆ្ន្រំ 2017 បង្ហ្រញឲ្រយឃើញថ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅបន្ត

ផ្តល់ភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាាសដ៏ប្រឈមន្រះ និងបង្ហ្រញពីរបៀបដ្រល

ប្រ្រសាក់នៅត្រនំាយកភាពខ្ល្រងំ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួក្នងុារសម្រ្រចបាន

នូវលទ្ធផល ដូចជា  អត្រ្រឥណទានមិនដំណើរារមនកម្រិតទាបបំផុត

ប្រៀបធៀបក្នុងវិស័យ  បុគ្គលិកមនផលិតភាពខ្ពស់ គ្រប់គ្រងារចំណាយ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន គ្រប់គ្រងមូល

ធននិងហានិភ័យដោយភាពមធ្រយ័តច្របាស់លស់ និងមនបុគ្គលិកចូលរួម

យា៉្រងសកម្ម។ យើងមនវប្របធម៌ដ៏រឹងមំ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងសីលធម៌

ខ្ពស់  ក្នងុារបម្រើស្រវាជូនអតិថិជន ហើយយើងក៏មនមោទនភាពរួមចំពោះ

លទ្ធផលារងរ  ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ  និងារបោះជំហានដ្រលមនលក្ខណៈ

ពិស្រសបើប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រកួតប្រជ្រង ដ្រលនឹងបង្កើតគុណតម្ល្រ

សម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈព្រលវ្រង។

       នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ប្រ្រសាក់មិនត្រឹមត្ររក្រសាបាននូវជំហរនាំមុខគ្រលើទី

ផ្រសារហិរញ្ញវត្ថ ុជាមួយនឹងបណា្ត្រញារិយាល័យច្រើនជាងគ្រ លទ្ធភាពរកប្រ្រក់

ចំណ្រញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគ្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងធានា

ចំណាប់អារម្មណ៍

ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

8 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

ថ្មីម្តងទៀត    ប្្សក់ បានបង្ហ្ញភាព
ខ្ល្ំងរបស់ខ្លួនាមរយៈការសម្្ចបាននូវ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថដ៏ុរឹងមំា ខណៈតូ្វប្ឈម
បញ្ហធំ្ៗាច្ើនក្នងុវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញ
វត្ថុ ទន្ទឹមនឹងការរក្សាបាននូវ ការប្ដ្ា្ញ្ចិត្ត
របស់ខ្លនួចំពោះនិយោជិត អតិថិជន   និងភាគ
ទុនិក ក្នុងការគ្ងជំហរាគ្ឹះស្ថ្នហិរញ្ញ
វត្ថុល្អនាងគ្នៅកម្ពុា។



បាននូវនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលដ្រលប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានរួមមន៖

              ទ្រព្រយសកម្មសរុបបានចំនួន 1.75 ប៊ីលនដុល្ល្ររអាម្ររិក គឺកើន

 ឡើង 40.4% បើប្រៀបធៀបនឹងដំណាច់ឆ្ន្រំ 2016

         សម្ពៀតឥណទានសរុបមនចំនួន 1.55 ប៊ីលនដុល្ល្ររ   អាម្ររិក

 គឺកើនឡើង 50.2% និងមនអតិថិជនឥណទានសរុបចំនួន 390

 ពាន់នាក់

         ប្រ្រសាក់បន្តានមុខគ្រលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុង

 វិស័យមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុដ្រលមនអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរារត្រមឹ

 ត្រ 0.75%

         សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបបានកើនឡើងដល ់  915 លន

 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដោយមនអតិថិជនបញ្ញើសន្រសំសរុប 538 ពាន់

 នាក់

         ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រ្រយបង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់ 6.5%

  គឺកើនឡើងពី 54 លនដុល្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ដល់ 57.5 

 លនដុល្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2017

         ផលលើមូលធន  មនអត្រ្រ 28.8% និងផលលើទ្រព្រយសកម្ម

                មនអត្រ្រ 3.8%

         បណា្ត្រញារិយាល័យចំនួន 176 ទីតាំងនៅទូទាំង 25 ខ្រត្ត-

 រជធានី ម៉្រសុីនអ្រធីអឹមចំនួន 130 គ្រឿង ធ្វើប្រតិបត្ដិារនៅក្នុង

 13,851 ភូមិ ស្មើនឹង 98% ន្រភូមិសរុបទាំងអស់ជាមួយនឹង

 បុគ្គលិកបម្រើារសរុបចំនួន 7,058 នាក់។

អនុវត្តយុទ្ធសាស្្តផ្ត្ត និងសង្គតិភាព

    យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង គឺផ្ត្រត និងមនសង្គតិភាព។ យើងប្ដ្រជា្ញ្រផ្តល់នូវ

កំណើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ កំណើនប្រ្រក់ចំណ្រញនាំមុខគ្រក្នុង

វិស័យ និងគុណតម្ល្ររយៈព្រលវ្រង។ យុទ្ធសាស្ត្រន្រះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ផងដ្ររ ដើម្របីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់លើទ្រព្រយសកម្ម និងកំណើនប្រ្រក់ចំណូល

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងនឹងស្វ្រងរកនូវាលនុវត្តភាពទាំងឡាយ

ដ្រលស្របទៅតាមទស្រសនវិស័យរបស់យើងអំពីននិា្ន្រារទីផ្រសារ កសាងភាព

ខ្ល្រំង និងផ្ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញខ្ពស់ដល់ភាគទុនិក។

    យើងជាអ្នកនំាមុខគ្រលើទីផ្រសារ និងជាគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់

បញ្ញើធំជាងគ្រ ដោយគិតពីទ្រព្រយសកម្ម សម្ពៀតឥណទាន សមតុល្រយប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំ។  យើងផ្ដ្រតារយកចិត្តទុកដក់ពង្រឹងពង្រីការនាំមុខរបស់

យើងតាមរយៈទំហំ វិសាលភាព និងសមត្ថភាពក្នងុារលក់ផលិតផល និង

ស្រវាចម្រុះនានា។

ការកសាងសា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគ្

 ដោយារសម្លឹងឆ្ព្រះទៅមុខ បរិយាាសប្រតិបត្តិាររបស់យើងនឹងត្រូវ

កំណត់ដោយារផ្ល្រស់ប្តូរយា៉្រងឆប់រហ័សក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងារផ្ល្រស់

ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិ។ ក្នុងដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខ  ប្រ្រសាក់នៅត្របន្តរីកចម្រើនយា៉្រង

ល្អប្រសើរ។

ការប្កួតប្ជ្ងនៅក្នុងទីផ្សារ

          ារប្រកួតប្រជ្រង គឺជាលក្ខណៈដ៏សំខន់មួយន្រទីផ្រសារ ហើយវាក៏ជួយឲ្រយ

អតិថិជនទទួលបានផលល្អប្រសើរដូចជា ថ្ល្រទាបជាងមុន និងមនជម្រើស

ច្រើនជាងមុន។ ារប្រកួតប្រជ្រងដើម្របីបានចំណ្រកទីផ្រសារក្នងុផ្ន្រកផលិតផល

ធនាគារសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមិន

ម្រនធនាគារ បានជួយលើកកម្ពស់សុខុមលភាពរបស់អតិថិជន ដោយ

អតិថិជនទទួលផលិតផលដ្រលមនថ្ល្រទាប ជម្រើសាន់ត្រច្រើន ផលិត

ផលាន់ត្រល្អ គុណភាពាន់ត្រប្រសើរ និងារទទួលបានស្រវាាន់ត្រងយ

ស្រួល។ សម្រ្រប់រយៈព្រលវ្រង អត្ថប្រយោជន៍ដ្រលអតិថិជនទទួលបានក៏

ត្រូវពឹងផ្អ្រកជាសំខន់ផងដ្ររលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏មនស្ថិរភាព និងរឹងមំ

នៅកម្ពុជា។

     ធនាគារ និងសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដ្រលយើងបានប្រកួតប្រជ្រង ជាទូទៅ

វិវត្តទៅរកភាពខ្ល្រងំ។ យើងក៏បានជួបប្រទះនូវារប្រកួតប្រជ្រងពីសា្ថ្រប័នថ្មីៗ

នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ និងចំណ្រកទីផ្រសារអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដ្ររ។ ថ្វីបើារ

ប្រកួតប្រជ្រងមនារកើនឡើង យើងនៅត្ររក្រសាបានជំហរនាំមុខគ្រ ហើយ

បានធ្វើារវិនិយោគសំខន់ៗចំពោះសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដំណើរារ និងបច្ច្រក

វិទ្រយា ដើម្របីបំព្រញតម្រូវារដល់អតិថិជនថ្មី និងាស់តាមគន្លងរបស់យើង។

ការផ្ល្ស់ប្តូរបទប្បញ្ញតិ្ត 

     វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឲ្រយអនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិាន់ត្រច្រើនឡើងនៅ

ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ ជាពិស្រសនៅឆ្ន្រំ 2017 ន្រះត្រម្ដង ហើយយើង

នៅត្រមនសុទិដ្ឋនិិយម ដ្រលយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នងុារឆ្លងាត់

ារផ្ល្រស់ប្ដរូជាច្រើន។  ប្រ្រសាក់ ត្រងបានឆ្លើយតបនឹងារផ្ល្រស់ប្តរូបទប្របញ្ញត្តិ

ហើយបានវិនិយោគយា៉្រងច្រើនដើម្របីសម្របតាមបទដ្ឋ្រនថ្មី។ ទម្រង់សន្ទ

នីយភាពរបស់យើងគឺមនភាពរឹងមំ ចំណ្រកឯអនុបាតដើមទុនថ្ន្រក់ទីមួយ 

មនភាពរឹងមំនិងអនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិផងដ្ររ។ យើងជឿជាក់ថ ជា

តុល្រយារ បទប្របញ្ញត្តិថ្មីន្រះនឹងធ្វើឲ្រយយើងាន់ត្រមនភាពរឹងមំ និងជាគ្រឹះ

សា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថាុនមុខគ្រ។

បន្តកសាងនៅលើគឹ្ះដ៏រឹងមាំ

    ប្រ្រសាក់មនគ្រឹះដ៏ធំមំដើម្របីបន្តកសាងវប្របធម៌ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត

និងឥរិយាបថសីលធម៌យ៉ា្រងរឹងមំ នៅក្នងុគ្រប់អាជីវកម្មទំាងអស់របស់យើង។

យើងមនមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលារងររបស់យើង។ យើងមនប្រវត្តិ
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ដ៏ជោគជ័យ ហើយជំហានរបស់យើងមនលក្ខណៈពិស្រសដ្រលទាក់ទាញ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគិននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជុំវិញពិភព

លោក។ នៅទូទំាងប្រ្រសាក់ បុគ្គលិកទំាងអស់ផ្ដល់គុណតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះារធ្វើ

ារជាមួយគា្ន្រ ហើយពួកគ្រមនឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចគា្ន្រក្នងុារបម្រើអតិថិជន។

ផលិតភាពារងរដ៏ខ្ពស់របស់បុគ្គលិកជាមន្ត្រីឥណទានចំនួន 4,100 នាក់

ជាង និងបណា្ត្រញារិយាល័យចំនួន 176 សាខ បានផ្ដល់ឲ្រយយើងនូវភាព

បត់ប្រន និងស្ថិរភាពផ្ន្រកប្រតិបត្តិារដ៏រឹងមំ។ អនុបាតចំណាយធៀបនឹង

ចំណូលរបស់យើងមនអត្រ្រ 39% គឺស្ថិតក្នុងចំណមគ្រឹះសា្ថ្រនដ្រលល្អ

បំផុតនៅក្នុងវិស័យ។ យើងជឿជាក់ថ ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រះនឹងបន្តឲ្រយ

ប្រ្រសាក់រក្រសាជំហរជាអ្នកនាំមុខគ្រក្នុងវិស័យទាំងមូល និងារប្រកួតប្រជ្រង

លើថ្ល្រដើម។

ការដឹកនាំប្កបដោយភាពជឿជាក់

 ខណៈារផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិ ារកំណត់ពិដនអត្រ្រារប្រ្រក់ បម្រ្រ

បម្រលួទីផ្រសារ និងារប្រកួតប្រជ្រងកើនឡើង នឹងបង្កឲ្រយមនបញ្ហ្រប្រឈម

មួយចំនួនកើតឡើងក៏ដោយ បុ៉ន្ត្រយើងក៏បានសម្លងឹឃើញពីាលនុវត្តភាព

ផងដ្ររ។ យើងប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ជូននូវយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើពិពិធកម្មផលិត

ផលនិងស្រវា ពង្រងឹវប្របធម៌និងបុគ្គលិក ដើម្របីជំរុញឲ្រយមនាររីកចម្រើននិង

ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីារប្រ្រប្រួលនៅលើទីផ្រសារ។

    អ្វីដ្រលព្រលវ្រលទាំងន្រះបានបង្ហ្រញប្រ្រប់យើងគថឺ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់

យើងកំពុងដំណើរារបានយា៉្រងល្អប្រសើរ។ យើងមនជំនឿចិត្តជាងព្រល

ណាៗទំាងអស់ថ យើងបានជ្រើសរីសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រមឹត្រវូ និងមនមនុស្រស

ដ៏មនសមត្ថភាព ដ្រលអាចឆ្លើយតបចំពោះារប្រឈមនៅព្រលខងមុខ។

ដោយយើងស្វ្រងរកកំណើនប្រកបដោយារទទួលខុសត្រូវ និងនិរន្តរភាព

យើងបានព្រយាយាមបន្តស្នើសុំារគាំទ្រពីអតិថិជន និងភាគទុនិក ឲ្រយរួម

ដំណើរជាមួយយើង ឆ្លងាត់ព្រលវ្រលដ៏លំបាកលំបិនន្រះ ឆ្ព្រះទៅាន់

អនាគតដ៏សម្របូររុងរឿង។

   យើងមនទំនុកចិត្តយ៉ា្រងមុតមំថ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងមនភាពរឹងមំ។

តាមរយៈារអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយ៉ា្រងល្អប្រសើរ និងារ រីកចម្រើនប ្រកប  

ដោយអត្ថន័យ ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដ្រលយើងបានផ្ដ្រត ប្រ្រសាក់នឹង

នៅត្រស្ថិតក្នុងជំហររឹងមំ ដើម្របីអនុវត្តតាមកម្មវត្ថុន្រលទ្ធផលរយៈព្រល

មធ្រយម និងបង្កើតគុណតម្ល្រសម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈព្រលវ្រង។

    យើងខ្ញុសូំមទទួលសា្គ្រល់ និងថ្ល្រងអំណរគុណដល់លោក Ranjit Michael

Samuel Fernando ជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំពោះារដឹកនាំ

លំដប់កំពូលរបស់លោក និងចំពោះសា្ន្រដ្រដ្រលលោកបន្រសល់ទុកសម្រ្រប់

សា្ថ្រប័ន គឺភាពរឹងមំ និងគ្រឹះស្នូលដ៏ល្អប្រសើរសម្រ្រប់ព្រលអនាគត។

     ជំនួសមុខឲ្រយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់ ខ្ញុំសូម

ថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លដំប់ថ្ន្រក់ និងបុគ្គលិកប្រ្រសាក់

ទំាងអស់ចំពោះារខិតខំប្រងឹប្រ្រង និងារតំាងចិត្តខ្ពស់ក្នងុារបំព្រញារងរ

អរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងារគាំទ្រ និងារផ្តល់ដំបូនា្ម្រន និង

អរគុណចំពោះរជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា និយ័តករ និងធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា រួម

ជាមួយនឹងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រប្រ្រសាក់។

    លទ្ធផលដ៏ល្អរបស់ប្រ្រសាក់នៅឆ្ន្រំ 2017 គឺជាសក្ខីភាពន្រារខិតខំប្រឹង

ប្រ្រង និងារលះបង់របស់បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ជិត 7,100 នាក់។ យើងខ្ញុំសូម

ទទួលសា្គ្រល់ថ ន្រះគឺជាារចូលរួមចំណ្រករបស់ពួកគាត់ និងសូមថ្ល្រង

អំណរគុណពួកគាត់ចំពោះារប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងារជំរុញឲ្រយមនលទ្ធផលជោគ

ជ័យយ៉ា្រងត្រចះត្រចង់ន្រះ។

សុីម ស្នាជាតិ

ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ
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  ាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិារដំបូងក្នុងឆ្ន្រំ 1995 ដោយទទួលបានមូលនិធិពី

សហភាពអឺរ៉ុប ប្រ្រសាក់ គឺជាគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍មួយដ្រលមនគោលដៅសា្តរ

ឡើងវិញនិងគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន 6 ដ្រលស្ថិតនៅជុំវិញ

រជធានីភ្នំព្រញរួមមន ខ្រត្តកំពងា់ម កំពង់ឆ្ន្រំង កំពង់ស្ព ឺ តាក្រវ ព្រ្រវ្រង 

និងសា្វយរៀង។ 

  ដោយគម្រ្រងទំាងមូលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2003 គណៈកម្ម

ារដឹកនាំារអនុវត្តគម្រ្រងប្រ្រសាក់ បានសម្រ្រចកម្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រង

ឥណទាន  ទៅជាគ្រះឹសា្ថនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដុ្រលមនអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីកម្ម

ទទួលសា្គ្រល់ដោយច្របាប់។ ក្នុងខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2002 ផ្រនារកម្ល្រយខ្លួនន្រះ

ត្រូវបានាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈារបង្កើតសមគមឥណទានប្រ្រសាក់ជា

ប្រតិបតិ្តករឥណទានជនបទ និងចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

   ក្នុងឆ្ន្រំ 2003 មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រុម

ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយសម្រួលដល់គម្រ្រង

កម្ល្រយខ្លួនខងលើន្រះ។  គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ត្រូវបានបង្កើត

ឡើងដោយមនារចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 និង

បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហុ៊នឯកជនទទួលខុស

ត្រូវមនកម្រិតនៅក្នុងខ្រសីហា ឆ្ន្រំ 2004 ។ បនា្ទ្រប់មកនៅក្នុងខ្រវិច្ឆិា ឆ្ន្រំ

2004   ប្រ្រសាក់បានទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា សម្រ្រប់ប្រកប

អាជីវកម្មផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រ្រសខ្ន្រត

តូច។

  ក្នុងឆ្ន្រំ 2007 ប្រ្រសាក់បានបញ្ចប់ារកម្ល្រយខ្លួនដោយារជំនួសភាគ

ទុនិកដំបូងគឺ មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) ដោយភាគទុនិកថ្មី

ចំនួន 5 រួមមន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទ្រសប្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រស

កំពុងអភិវឌ្រឍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហិ្គនខភិថល (DCG) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រ្រប់ារអភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រសហូឡង់ (FMO) ក្រុមហ៊ុនលង្ក្រអ័ររិកលីស

សុីង អិលធីឌី (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រ្រឌីត (Oikocredit) ។  ជារួម

ប្រ្រសាក់មនភាគទុនិកចំនួន 6 រួមទំាងក្រមុហុ៊នបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo)

ផងដ្ររ។

 ប្រ្រសាក់ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រ្រយ៍ពីធនាគារជាតិ

ន្រកម្ពជុា នៅក្នងុខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2007 ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គ្រល់ារ

ក្រប្រ្រលក្ខន្តិកៈរបស់ប្រ្រសាក់នៅថ្ង្រទី 14 ខ្រតុល ឆ្ន្រំ 2008 ហើយធនាគារ

ជាតិន្រកម្ពុជា ទទួលសា្គល់ារក្រប្រ្រន្រះនៅថ្ង្រទី 6 ខ្រវិច្ឆិា ឆ្ន្រំ 2008 ។

      ប្រតិបត្តិារអាជីវកម្មចម្របងរបស់ប្រ្រសាក់  គឺារផ្តល់ស្រវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដល់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈារិយាល័យកណា្តលរបស់ខ្លួន

ស្ថតិនៅរជធានីភ្នពំ្រញ  និងតាមារិយាល័យនានាដ្រលស្ថតិនៅតាមបណា្ត

ខ្រត្ត និងស្រុកនានាន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2009 ប្រ្រសាក់បាន

សម្រ្រចបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នលូឈ្ម្រះថ Oracle FLEXCUBE Uni-

versal Banking សម្រ្រប់ផ្តល់ភាពងយស្រួលក្នុងដំណើរារប្រតិបត្តិារ

របស់ខ្លនួ កសាងគុណសម្របត្តនិ្រារប្រកួតប្រជ្រង ជួយគ្រះឹសា្ថ្រនឲ្រយមនលទ្ធ

សាវតារ
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ភាពផ្តល់ស្រវាកម្មជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនាន់ត្រប្រសើរជាង

មុននៅទូទាំងកម្ពុជា   និងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មនប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាព។
    
   នៅខ្រកក្កដ ឆ្ន្រំ 2009 សា្ថ្រប័នអន្តរជាតិដ៏ល្របីឈ្ម្រះមួយក្នុងចំណម

សា្ថ្រប័នផ្រស្រងទៀតគ ឺMicrofinanza Rating ដ្រលជាសា្ថ្រប័នជំនាញក្នុងារ

ផ្តល់ចំណាត់ថ្ន្រក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោក បានផ្តល់

ចំណាត់ថ្ន្រក់ដល់ប្រ្រសាក់ក្នងុកម្រតិ «BBB+» ។ ហើយក្នងុខ្រកក្កដ ឆ្ន្រំ 

2011  Planet Rating ដ្រលជាសា្ថ្រប័នវាយតម្ល្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររនោះ

បានាត់ថ្ន្រក់ប្រ្រសាក់ក្នងុកម្រតិ «A-» និងជាគ្រះឹសា្ថ្រនដ្រលមន «ស្ថរិភាព»

សម្រ្រប់ទស្រសនៈអនាគត។

    នៅថ្ង្រទី 08 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2011 ប្រ្រសាក់ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគារ

ជាតិន្រកម្ពុជា ក្នុងារធ្វើប្រតិបត្តិារជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់

បញ្ញើពីសាធារណជន  ដ្រលផ្តល់សិទ្ធឲិ្រយត្រារិយាល័យកណា្ត្រលទទួលប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំ។

  នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2012 ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4  

ប៊ីលនរៀលដល់ចំនួន 80  ប៊ីលនរៀល បនា្ទ្រប់ពាីរដកទុនវិនិយោគរបស់់

ភាគទុនិក Oikocredit ។ ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit ត្រូវបានប្រង

ច្រករវាងភាគទុនិកទាំង 5 របស់ប្រ្រសាក់។ ភាគទុនិក BIO, DCG, FMO

និង LOLC ាន់ាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 22.25%  ក្នុងភាគទុនិកនីមួយៗ ហើយ

ភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ាន់ាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 

11% ។

  នៅឆ្ន្រំដដ្រល ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានសមិទ្ធផលមួយទៀត គឺា្ល្រយជា

គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគ្រក្នុងព្រះរជាណាចក្រកម្ពុជាដ្រលផ្តល់ស្រវា

អ្រធីអឹម (ATM) ប្តូរប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស។ ប្រ្រសាក់

ក៏បានដក់ដំណើរារារិយាល័យកណា្ត្រលដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុងគោល

បំណងសន្រសំសំច្រ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថ្រន (Eco-friendly 

purpose)។

    ក្នុងឆ្ន្រំ 2013 ប្រ្រសាក់ ទទួលបានពានរង្វ្រន់ឆ្នើម «គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដ្រលមនគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ 

International Data Group និងទទួលបាន «ពានរង្វ្រន់តម្ល្រភាពលើថ្ល្រ

លក់ផលិតផល » ពីសា្ថ្រប័នអន្តរជាតិ MFTransparency ។  ដោយឡ្រក

នៅឆ្ន្រំ 2014 ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ីលនរៀល

ដ្រលសមមូលនឹង 47 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។

   
  ក្នុងឆ្ន្រំ 2015 ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនពី 47 លន 

ដុល្ល្ររអាម្ររិកដល់ 72 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ស្របព្រលដ្រលទ្រព្រយសកម្ម

សរុបរបស់ប្រ្រសាក់កើនឡើងច្រើនជាង 1 ប៊ីលនដុល្ល្ររអាម្ររិក។ នៅក្នុង

ឆ្ន្រំដដ្រលន្រះ ប្រ្រសាក់បានទទួលពានរង្វ្រន់ 3 ផ្រស្រងគា្ន្រក្នុងព្រលត្រមួយ

ពី International Data Group រួមមន Outstanding Retail Banking, 

Financial Performance និង Security Initiative MFI Awards ហើយ

ប្រ្រសាក់ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់ «A និងស្ថិរភាព» លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

និង «ពិន្ទុ 4» លើលទ្ធផលសង្គម ដ្រលវាយតម្ល្រដោយ Planet Rating ពី

ប្រទ្រសបារំង និងទទួលបាន «វិញ្ញ្របនបត្រលើកិច្ចារពារអតិថិជន» ពី

Smart Campaign ពីសហរដ្ឋអាម្ររិក ។

  នៅឆ្ន្រំ 2016 ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 440 

ប៊ីលនរៀល សមមូលនឹង 110 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមនារចូលរួម

វិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន 5 ដដ្រល។ ហើយប្រ្រសាក់បានដក់ឲ្រយដំណើរ

ារស្រវាម៉្រសុីនឆូតាត   និងសម្រ្រចបានសមិទ្ធផលសំខន់ថ្មីមួយដោយ

ទទួលបានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊លីនដុល្ល្ររអាម្ររិក។

    នៅខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2017 ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 440 ប៊ីលនរៀល សមមូល

នឹង 110 លនដុល្ល្ររអាម្ររិករបស់ភាគទុនិកទាំង 5 ប្រ្រសាក់ត្រូវបានប្រង

ច្រកទៅភាគទុនិកចំនួន 3  រួមមនធនាគារ BEA , ក្រុមហ៊ុន LOLC Group 

និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo)។

13

សិា្ខ្រសាលបូកសរុបលទ្ធផលារងរប្រាំឆ្ន្រំ 2017 និងរៀបចំផ្រនារអាជីវកម្មឆ្ន្រំ 2018



NEDERLANDSE FINANCIERINGS -
MAATCHSCHAPPIJ VOOR
ONTWIKKELINGSLANDEN

N.V ('FMO')

GLOBAL COMMERCIAL MICROFINANCE
 CONSORTIUM II B.V

DEUTSCHE BANK 
AG NEW YORK BRANCH

DEG - DEUSTSCHE INVESTIONS-UND
ENTWICKLUNGSESELLSCHAFT

E. SUN COMMERCIAL BANK LTD., 
SINGAPORE BRANCH (ESUN)

FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL 
COOPERATION LTD (FINNFUND)

FIRST COMMERCIAL BANK 
PHNOM PENH BRANCH

OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGS
BANK AG(OEEB)/DEG

TAISHIN INTERNATIONAL BANK 
CO., LTD, SINGAPORE BRANCH

TAIWAN BUSINESS BANK

NORWEGIAN INVESTMENT FUND 
FOR DEVELOPING COUNTRIES 

(NORFUND)

OPEC FUND FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT(OFID)

HATTON NATIONAL BANK PLC

OESTERREICHISCHE 
ENTWICKLUNGSBANK AG(OEEB)

BANK OF CHINA LIMITED 
PHNOM PENH BRANCH

KCD MIKROFINANZFONDS    (FIS)

BELGIAN INVESTMENT 
COMPANY FOR DEVELOPING

COUNTRIES SA (BIO)

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) 
CORPORATION LIMITED

KCD-MIKROFINANZFONDS - III

MICROFINANCE ENHANCEMENT 
FACILITY SA (BLUE ORCHARD POOL)

BLUEORCHARD MICROFINANCE 
FUND 

JAPAN ASEAN WOMEN EMPOWERMENT
FUND SA, SICAV-SIF 

MICROFINANCE INITIATIVE FOR ASIA
 (MIFA) DEBT FUND SA, SICAV-SIF

CATHAY UNITED BANK, CO., LTD.

CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.

HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL OF 
THE KINGDOM OF SPAIN (ICO)INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

OF CHINA LIMITED PHNOM PENH
 BRANCH

នាមសា្ថ្ប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្្សាក់
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DUAL RETURN FUND SICAV

MICRO, SMALL & MEDIUM 
ENTERPRISES BONDS SA,

SEB II MICROFINANCE FUND

SEB MICROFINANCE FUND

SEB MICROFINANCE FUND III

UNION COMMERCIAL
BANK PLC

IIV MIKROFINANZFONDS

OIKOCREDIT ECUMENICAL 
DEVELOPMENT COOPERATIVE 

SOCIETY U.A.

LENKA CAPITAL, LLC.

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC)

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MIKRO- UND KMU-FINANZ-FONDS

MICROVEST SHORT DURATION 
FUND, LP

RESPONSABILITY SICAV
MIKROFINANZ-FONDS (LUX)

MICROVEST+PLUS, LP

TAIWAN COOPERATIVE
BANK PHNOM PENH BRANCH

SUSTAINABILITY-FINANCE-REAL 
ECONOMIES SICAV-SIF

TRIODOS CUSTODY B.V-TRIODOS
FAIR SHARE FUND

TRIODOS SICAV II- TRIODOS
MICROFINANCE FUND

PETTELAAR 
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V.

RESPONSABILITY MICRO AND
 SME FINANCE FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
FINANCIAL INCLUSION FUND

RESPONSABILITY GLOBAL
MICROFINANCE FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX) 
MICRO AND SME FINANCE LEADERS

GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP
FUND S.A., SICAV-SIF

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MICROFINANCELEADERS FUND
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   BEA ជាធនាគារក្នុងស្រុកឯករជ្រយធំជាង

គ្រនៅទីក្រុងហុងកុងដ្រលបានបង្កើតឡើងនៅ

ឆ្ន្រំ 1918 មនទ្រព្រយសកម្មសរុបចំនួន 808.9 

ប៊ីលនដុល្ល្ររហុងកុង សមមូលនឹង 103.5

ប៊លីនដុល្ល្ររអាម្ររិក គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ

ឆ្ន្រំ 2017 និងបានចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្រសារភាគហ៊ុន

ហុងកុង ហើយ BEA   ា្ល្រយជាម្ច្រស់ហ៊ុនដ្រល

មនសិទ្ធិក្នុងារបោះឆ្ន្រត ក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុន

Hang Seng Index ។ BEA ផ្តល់ស្រវាធនា

គារជាច្រើនជូនអតិថិជនដូចជា ស្រវាធនាគារ

សម្រ្រប់សាជីវកម្ម ស្រវាធនាគារសម្រ្រប់ឯកត្ត

ជន ស្រវាគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របតិ្ត និងស្រវា

វិនិយោគទុនផ្រស្រងៗទៀតតាមរយៈបណា្ត្រញ

ារិយាល័យជាង 220 សាខ គ្របដណ្តប់ទូ

ទាំងហុងកុង និងតំបន់សំខន់ៗផ្រស្រងទៀតន្រ

ប្រទ្រសចិន តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ចក្រភព

អង់គ្ល្រស និងសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ព័ត៌មនលម្អតិ

សូមចូលទៅាន់វ្របសាយត៍៖ www.hkbea.

com ។

 LOLC Group ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅ

ប្រទ្រស ស្រីលង្ក្រ   ដោយមនភាគហ៊ុនជាច្រើន

នៅក្នងុឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងៗ។ ាររីកចម្រើនដ្រល

មិនធា្ល្រប់មនរបស់ក្រមុហុ៊ន LOLC Group រប់

បញ្ចលូតំាងពីអាជីវកម្មស្នលូរបស់ខ្លនួរហូតដល់

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលផ្ត្រតជាសំខន់លើសហ

គ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត ខ្ន្រតតូច និងខ្ន្រតមធ្រយម។ 

LOLC  កម៏នវត្តមនលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដ៏រឹងមំនៅកម្ពុជា ភូម និងបា៉្រគីសា្ថ្រន។  ព័ត៌

មនបន្ថ្រម សូមចូលទៅាន់ វ្របសាយត៍៖

 www.lolc.com  ។

   ក្រមុហុ៊នបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ត្រវូបាន

បង្កើតឡើងក្រ្រមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិទូទៅ

របស់ព្រះរជាណាចក្រកម្ពុជា និងមនគោល

បំណងដើម្របីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រះឹសា្ថន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ និងដើម្របីគ្រប់គ្រងារ

វិនិយោគឲ្រយស្របតាមបទដ្ឋ្រនវិជា្ជជីវៈ និងក្រម

សីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លភាព និងអភិ

បាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើសកម្មភាព

លើារគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និងដើមទុនផ្រស្រងៗ

ារវិនិយោគ  និងសកម្មភាពទិញលក់ព្រមទំាង

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗដ្រល

ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទ្រល់ ឬ ដោយប្រយោលទៅ

នឹងគោលបំណងខងលើ ឬ គោលបំណង

ស្រដៀងគា្ន  និងសកម្មភាព ឬ ស្រវាកម្មដ្រល

ជាចរិតលក្ខណៈ ក្នុងារអភិវឌ្រឍប្រតិបត្តិារ
របស់ក្រុមហ៊ុន។

    នៅឆ្ន្រំ 2017 ប្រ្រសាក់មនដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 440 ប៊ីលនរៀល សមមូលនឹង 110 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលបានមកពាីរចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគ
របស់ភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមន ធនាគារ Bank of East Asia (BEA) ក្រុមហ៊ុន Lanka ORIX Leasing (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ 
(PSCo)។

ភាគទុនិក

ធនាគារ Bank of East  Asia 

(BEA)

កុ្មហុ៊ន Lanka   ORIX Leasing 

(LOLC)

ក្ុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្្សាក ់
(PSCo)
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លោក T. C. CHAN BBS JP
ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

   លោក TC ជាទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ BEA និង CVC Capital Partners    ។  លោកបានចំណាយ
ព្រល 27 ឆ្ន្រំ បម្រើារងរនៅធនាគារ Citibank ក្នុងមុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅប្រទ្រស
ជប៉ុន ត្រវា៉្រន់ ហុងកុង និងចិន។ មុខតំណ្រងចុងក្រ្រយរបស់លោកនៅធនាគារ Citibank គឺជានាយកប្រតិបត្តិ
ប្រាំហុងកុង និងជានាយកគ្រប់គ្រងស្រវាធនាគារសម្រ្រប់សាជីវកម្ម និងវិនិយោគទុនសម្រ្រប់ប្រទ្រសចិន។
  ក្នុងចំណមតួនាទីក្នុងកិច្ចារធុរកិច្ច ស្រវាសាធារណៈ និងកិច្ចារសង្គមដ្រលលោក TC មនក្នុងព្រល
បច្ចុប្របន្នន្រះរួមមនជាអភិបាលឯករជ្រយន្រក្រុមហ៊ុន Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, ជា
អភិបាលឯករជ្រយន្រក្រុមហ៊ុន Mongolian Mining Corporation, ជាអភិបាលឯករជ្រយន្រក្រុមហ៊ុន AFFIN

Holdings Berhad, ជាអភិបាលឯករជ្រយន្រធនាគារ Rizal Commercial Banking Corporation, ជាប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្រសាន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Hong Kong Polytechnic, ជាសមជិកគណៈកម្ម្រធិារនាយកប្រតិបត្តិន្រ
Investor Education Centre (IEC) ដ្រលស្ថិតក្រ្រម Securities and Futures Commission, ជាសមជិក
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល Hong Kong Tourism, ជាសមជិក Standing Commission on Civil Service Salaries 

and Conditions of Service, ជាសមជិក Standing Committee on Judicial Salaries and Conditions 

of Service, ជាសមជិក Financial Reporting Council, ជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល Community Chest 

of Hong Kong, ជាសមជិកន្រ Hong Kong Red Cross Council និងជាអនុប្រធានកិត្តិយសប្រឹក្រសាយោបល់
ន្រ Hong Kong Institute of Bankers ។

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
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លោក ISHARA C. NANAYAKKARA
អភិបាល

    លោក ISHARA គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company PLC (LOLC)។ លោកជាអគ្គ
នាយកក្រុមហ៊ុន Ishara Traders ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនត្រួសត្រ្រយផ្លូវក្នុងារនាំចូលយានយន្តប្រើប្រ្រស់រួច (Sec-

ondhand motor vehicle) នៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលង្ក្រ។ លោកបានបញ្ចប់ារសិក្រសាពាណិជ្ជកម្មផ្ន្រកគណន្រយ្រយ
ពីប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី លោកធា្ល្រប់បានធ្វើារនៅក្នុងប្រទ្រសជប៉ុនរយៈព្រល 2 ឆ្ន្រំ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yamagin

Corporation នៅ Tokyo ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគ្រក្នុងារនាំច្រញយានយន្តប្រើប្រ្រស់រួច (Secondhand

motor vehicle) ។ លោកជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង
Ishara Property Development (Pvt) Ltd ហើយលោកក៏ជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រក្រុមហ៊ុនបុត្រ

សម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដ្ររ។

លោក PETER YUEN WAI HUNG
អភិបាល

      លោក Peter Yuen Wai Hung បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបរិញ្ញ្របត្រ
ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ លោកក៏បានបញ្ចប់វគ្គសិក្រសា Stanford Executive Program ពីសាកល
វិទ្រយាល័យ Stanford University នៅឆ្ន្រំ 2006 ។ លោកបានចូលបម្រើារងរនៅធនាគារ BEA នៅឆ្ន្រំ 1985 

ក្នុងមុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាត់ារ។ លោកបានទទួលតំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនកិច្ច
ារអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ BEA ាប់ពីឆ្ន្រំ 2006 ដល់ឆ្ន្រំ 2017 ។ ក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2017 លោកត្រូវបានដំឡើង
តួនាទីជានាយកាត់ច្រងទូទៅ និងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ និងដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្ត  
ដ្រលផ្ត្រតជាសំខន់លើារបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តាិរអាជីវកម្មជាមួយដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងគ្រប់គ្រងារវិនិយោគ
របស់ធនាគារ BEA លើគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រប្រទ្រស។



   លោក Kithsiri ជានាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិារនៅក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company

PLC (LOLC) និងជានាយកប្រតិបតិ្តផ្ន្រកនីតិកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LOLC Group ។ លោកបានចូលបម្រើារងរ

នៅ LOLC ក្នុងឆ្ន្រំ 2004 និងមនបទពិសោធន៍ជាង 25 ឆ្ន្រំជាម្រធាវី។ មុនចូលបម្រើារងរនៅ LOLC លោក

បានទទួលតំណ្រងសខំន់ៗជាច្រើននៅជាមួយរដ្ឋ្រភិបាលរួមមន មន្ត្រីារិយាល័យ State Counsel អម 

Atorney General’s Department, ប្រធានារិយាល័យ Legal & Enforcement of the Securities and 

Exchange Commission នៅស្រីលង្ក្រ, អភិបាលក្រុមហ៊ុនធានារ៉្រប់រងនៅស្រីលង្ក្រ នងិជាអ្នកចូលរួមបង្កើត 

Consumer Affairs  Authority ក្នុងតំណ្រងដំបូងជាអគ្គនាយក។

លោក KAHANDAWELA ARACHIGE KITHSIRI PERERA GUNAWARDENA
អភិបាល
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   លោក សុីម ស្រនាជាតិ បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ារ

សិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្ន្រំ 1994 ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះ

បណា្ត្រលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងារគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូ

បង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of Trainer) ដោយ ADBI, TDLC of the WB និង 

UNCDF ។

  លោកធា្ល្រប់បានធ្វើារងរជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានាប់ផ្តើមបំព្រញារងរជាមួយប្រ្រសាក់ាប់

តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណ្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនដូចជា

គណន្រយ្រយករ នាយកសាខ គ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកកម្មវិធី MB និងអ្នកត្រួតពិនិត្រយ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ាប់ពីពាក់

កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2002 មក លោកបម្រើារងរក្នុងតួនាទីជានាយកសាខ នាយកប្រតិបត្តិារ នងិជាអនុប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្រស្រងទៀតមុននឹងចូលមកបម្រើារងរជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់នៅចុងឆ្ន្រំ 2003 ។ បច្ចុប្របន្ន លោក មនតំណ្រងជា អភិបាល និងជា ប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិ។

លោក សីុម ស្នាជាតិ
អភិបាល

   លោក Brian ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CVC Capital Partners ដ្រលធ្វើារផ្ត្រតលើារវិនិយោគនៅអាសុី

អាគ្ន្រយ៍។ លោក Brian មនបទពិសោធន៍ធ្វើារនៅក្រ្រប្រទ្រសជាង 20 ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋ

អាម្ររិក និងអាសុី។ មុនចូលបម្រើារងរជាមួយ CVC លោកបានបម្រើារងរនៅនាយកដ្ឋ្រនធនាគារវិនិយោគ

ន្រ JPMorgan នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ហុងកុង និងកូរ៉្រ។ មុនបម្រើារងរនៅ JPMorgan លោកបានបម្រើារងរនៅ 

Dillon, Read & Co ដ្រលជាធនាគារវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។ លោក  Brian  បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់

បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងវិទ្រយាសាស្រ្តនយោបាយពីសាកលវិទ្រយាល័យ Brown នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។

លោក MINKI BRIAN HONG
អភិបាលឯករាជ្យ



ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល របស់គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់

20 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

   លោក Pete Vo ជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ CVC Capital Partners ។ លោក Pete ចូលបម្រើារងរនៅ

CVC ក្នុងឆ្ន្រំ 2015 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 9 ឆ្ន្រំលើារវិនិយោគភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅ

វៀតណាម។ លោកបានចំណាយព្រល  5  ឆ្ន្រំជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគភាគហ៊ុនឯកជន Vietnam Investment

Group ដ្រលមនតួនាទីជា នាយក និងនាយកប្រតិបត្តិ។ មុនទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងន្រះ លោក Pete 

បានបម្រើារងរនៅធនាគារ Deutsche Bank ដ្រលគ្របដណ្តប់លើទីផ្រសារមូលធនភាគហ៊ុនវៀតណាម និងជា

ដ្រគូវិនិយោគភាគហ៊ុនជាមួយឯកជន ក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម។ មុនព្រលមកបម្រើារងរនៅវៀតណាម លោក 

Pete បានចំណាយព្រល 9 ឆ្ន្រំ បម្រើារងរជាមួយ Citygroup ក្នុងក្រុង Manhattan ដ្រលមនតួនាទីថ្មីៗន្រះ

ជានាយកទទួលបន្ទុកផ្ន្រករៀបចាំរផ្តល់ឥណទាន និងសុវត្ថិភាពន្រកិច្ចព្រមព្រៀង។ លោកបានបញ្ចប់ារសិក្រសា

បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាល Harvard Business School និងបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ

ផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តពីសាល United States Military Academy នៅ West Point ។

លោក HIEP VAN VO
អភិបាលឯករាជ្យ
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គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

គណៈកម្មការសវនកម្ម

                                                 សមសភាពន្រគណៈកម្មារសវនកម្ម អនុលោមតាមប្រាសរបស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលបានច្រងដូចតទៅ៖

    គណៈកម្មារសវនកម្មរបស់គ្រឹះសា្ថ្រន ត្រូវដឹកនាំដោយសមជិក

          ឯករជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

           ត្រវូមនយ៉ា្រងតិចបុគ្គលឯករជ្រយម្ន្រក់ដ្រលមនជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

           ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ

              ត្រវូមនយ៉ា្រងតិចបុគ្គលឯករជ្រយម្ន្រក់ដ្រលមនជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

                     ច្របាប់ និងធនាគារ

     គណៈកម្មារសវនកម្មរបស់ប្រ្រសាក់មនសមជិកចំនួន 4 រូបមកពីក្រមុ

ប្រកឹ្រសាភិបាល ហើយដឹកនំាដោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលឯករជ្រយ ដ្រលមនជំនាញ

ឯកទ្រសផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ដូចមនរយនាមខងក្រ្រម៖

   ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ 2017 គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រ្ររព្ធកិច្ច

ប្រជុំចំនួន 4 លើក ដោយក្នុងនោះ លើកទី 1 បានធ្វើឡើងនៅក្នុងខ្រមករ 

លើកទី 2 បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខ្រមិថុនា លើកទី 3 ក្នុងខ្រសីហា និងលើកចុង

ក្រ្រយនៅក្នុងខ្រវិច្ឆិា ដើម្របីពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាអំពីធុរកិច្ច និងប្រតិបត្ដិារ

របស់សា្ថ្រប័ន។ ប្រធានបទសំខន់ៗ ដ្រលបានពិភាក្រសានៅក្នងុគណៈកម្មារ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមន៖

    គណៈកម្មារសវនកម្ម មនភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខងក្រ្រម៖

       ធានាឲ្រយបានារអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់ និងបទ

              ប្របញ្ញតិ្តផ្រស្រងៗព្រមទំាងធានាថព័ត៌មនដ្រលបានផ្តល់ជូនសាធារណ    

           ជន និងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាត្រឹមត្រូវ  និងអាចជឿជាក់បាន

              វាយតម្ល្រភាពសមស្របន្រវិធីសាស្រ្តគណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើដើម្របី

           រៀបចំគណនីដោយឡ្រក និងគណនីរួមបញ្ចូលគា្ន្រ

           វាយតម្ល្រគុណភាពន្រនីតិវិធីត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុ ជាពិស្រសវាយតម្ល្រថ

       តើប្រព័ន្ធសម្រ្រប់វាស់វ្រង តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយ ហានិភ័យ មន

    សង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅព្រល

           ណាដ្រលសមស្រប

        នៅឆ្ន្រំ  2017  គណៈកម្មារសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន 4 ដងគឺនៅ ខ្រមករ 

មិថុនា សីហា និង វិច្ឆិា ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដ្រល

ទាក់ទងទៅនឹងប្រ្រសាក់។ សកម្មភាពសង្ខ្របដ្រលសម្រ្រចបានដោយគណៈ

កម្មារសវនកម្មនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2017 រួមមន៖

           ពិនិត្រយរបាយារណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រាំឆ្ន្រំ 2016

           ពិនិត្រយធនធាន និងារសម្រ្រចបានរបស់នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ

          ពិនិត្រយលទ្ធផលប្រាំត្រមីសន្រារធ្វើសវនកម្មឥណទាន

ពិនិត្រយលទ្ធផលប្រាំត្រីមសន្រារធ្វើសវនកម្មប្រតិបត្តិារដូចជា 

សវនកម្មប្រតិបត្តិារទាំងមូលរបស់សាខ សវនកម្មព័ត៌មនវិទ្រយា 

សវនកម្មារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហានិភ័យ។

ពិនិត្រយរបាយារណ៍សវនកម្មស្តីពាីរសុើបអង្ក្រតករណីពិស្រស

ពិនិត្រយ និងអនុម័តលើផ្រនារសវនកម្ម និងថវាិប្រាំឆ្ន្រំ 2018

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

សមជិក

គណៈកម្មការន្ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

22 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

     គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមមនសមជិកចំនួនបួន (4) រូបដ្រល

ច្រញមកពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងគណៈកម្មារប្រតិបត្តិ។  គណៈកម្មារ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រវូបានដឹកនំាដោយអភិបាលដ្រលមនជំនាញទាក់ទង

នឹងវិស័យគណន្រយ្រយ ធនាគារ សវនកម្ម គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងារងរ

នីតិកម្ម។ សមសភាពន្រគណៈកម្មារគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមន៖

   

      គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មនភារកិច្ចទទួលខុសត្រវូទៅលើ៖

           ត្រួតពិនិត្រយទិដ្ឋភាពទូទៅន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងារប្រកួតប្រជ្រង

           គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

           គ្រប់គ្រងហានិភ័យដើមទុន

           គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងារផ្តល់មូលនិធិ

           គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិារ

           គ្រប់គ្រងារប្រតិបត្តិតាមច្របាប់ និងរួមទាំងារប្រឆំងារសម្អ្រត

           ប្រ្រក់

           ត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យផ្ន្រកនយោបាយ និងគោលនយោបាយ

           គ្រប់គ្រង និងត្រតួពិនិត្រយារកំណត់សូចនាករហានិភ័យសំខន់ៗ

    ពិនិត្រយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយស្នូល

           សម្រ្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអនុម័ត

1.   លោក Hiep Van Vo

2.   លោក Ishara C. Nanayakkara

3.   លោក សុីម ស្រនាជាតិ

4.   លោក Peter Yuen Wai Hung

       1.   លោក Chan Tze Ching Ignatius

     2.   លោក Kahandawela Arachige Kithsiri 

                     Perera Gunawardena

     3.   លោក Hiep Van Vo 

     4.   លោក សីុម ស្រនាជាតិ

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

សមជិក



គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្ការ

          និនា្ន្រារហានិភ័យឥណទានផ្ន្រកគុណភាព និងបរិមណរបស់វិស័យ

          ទាំងមូលនៅកម្ពុជា និងារអនុវត្តរបស់ប្រ្រសាក់

          ារវាយតម្ល្រលម្អិតអំពីគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន និងលក្ខខណ្ឌ

           នានា

          សម្ពៀតឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយឥណទាន និង

          ដ្រនកំណត់ដ្រលបានកំណត់

           ត្រងតាំង មន្ត្រី ហានិភ័យបន្ថ្រម ដើម្របីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរារវាយ

          តម្ល្រឥណទាន និងជាសមជិកគណៈកម្មារឥណទានកម្រតិសាខ

          លទ្ធផលន្រារវាយតម្ល្រហានិភ័យប្រតិបត្តិារ និងសកម្មភាពតាម

          ដនដោយគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ដើម្របីាត់បន្ថយហានិ

          ភ័យដ្រលបានកំណត់

    ារអនុវត្តន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងនៅ គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

          ប្រ្រសាក់  ដើម្របីធានាឲ្រយមនារប្រតិបត្តិតាមព្រញល្រញតាមគោល

          នយោបាយ / នីតិវិធី / និងដំណើរារដ្រលបានអនុម័ត

          ត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យដើមទុន

          សន្ទនីយភាព និងារផ្តល់មូលនិធិ ដើម្របីគំាទ្រដល់សកម្មភាពអាជីវ   

          កម្ម

    ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ ធ្វើវិសោធនកម្ម និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្រុម

           ប្រកឹ្រសាភិបាល ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឥណទាន គោលនយោ

          បាយប្រឆំងនឹងារសម្អ្រតប្រ្រក់ គោលនយោបាយអនុលោមតាម

          ច្របាប់ និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល។

  នៅឆ្ន្រំ 2017 គណៈកម្មារផ្តល់តម្ល្រារបានរៀបចំារប្រជុំចំនួន 1 

ដង។ គណៈកម្មារសម្រ្រចបាននូវារងរសំខន់ៗដូចខងក្រ្រម៖

23

បុគ្គលិកកើនឡើងដល់ 15% ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ពីបុគ្គលិកចំនួន 6,162

នាក់ (2016) ដល់ 7,058 នាក់

ធ្វើឲ្រយាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នុង និង

នីតិវិធីន្រារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស និងជ្រើសរីសបុគ្គលិក

អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មនថ្មីសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ឲ្រយាន់ត្រល្អប្រសើរ

អនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលដ្រលមនភាពទូលំទូលយ និងទាន់

សម័យ

កំណត់កម្រិតក្នុងារដំឡើងប្រ្រក់ខ្រសម្រ្រប់បុគ្គលិកម្ន្រក់ៗ និង

កំណតា់រផ្តល់ប្រ្រក់រង្វ្រន់ប្រាំឆ្ន្រំដល់បុគ្គលិក

អនុវត្តតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិានាពាក់ពន្ធនឹ័ងច្របាប់ស្តពីីារងរ។

ប្រ្រសាក់ បានទទួលវិញ្ញ្របនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រិតមស ពីអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ  



         លោក សុីម ស្រនាជាតិ បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ារ

សិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្ន្រំ 1994  ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995  មកលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល

ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងារគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកធា្ល្រប់បានធ្វើារងរជាច្រើនក្នុង

វិស័យធនាគារ និងបានាប់ផ្តើមបំព្រញារងរជាមួយប្រ្រសាក់ាប់តាំងពី ឆ្ន្រំ 1995  ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន  

និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណ្រងផ្រស្រងៗជាច្រើន ដូចជា គណន្រយ្រយករ នាយកសាខ គ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកកម្ម

វិធី MB / អ្នកត្រួតពិនិត្រយ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ាប់ពីពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រ ំ2002 មកលោកបម្រើារងរក្នងុតួនាទីជា

នាយកសាខ នាយកប្រតិបត្តិារ និងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្រស្រងទៀត 

មុននឹងចូលមកបម្រើារងរជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តគិ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់នៅចុងឆ្ន្រំ 2003 ។

   បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក មនតួនាទីជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់។

     លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ

ស្រដ្ឋកិច្ច ជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនព្រលបម្រើារងរនៅប្រ្រសាក់ លោកមនបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្ន្រំក្នុង

ារគ្រប់គ្រងគណន្រយ្រយ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធា្ល្រប់បម្រើារងរក្នុងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់

គ្រងហិរញ្ញវត្ថនុៅគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងក្រមុហុ៊នឯកជននានា។ លោក

ចូលបម្រើារងរនៅប្រ្រសាក់ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នុងឆ្ន្រ ំ2007 ។

     បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក មនតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់។

  លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកធនាគារ  និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ារសិក្រសាផ្ន្រក

គណន្រយ្រយនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្ន្រំ 1988 និង ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ក្នុងឆ្ន្រំ 1995 ។ ាប់តាំងពី

ឆ្ន្រំ 1995   មក លោកបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងារគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិារមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារ

ពិភពលោក និង UNCDF។ លោកធា្ល្រប់បម្រើារជាមន្ត្រីរជារនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តតាក្រវក្នុងមុខងរជា

ប្រធានគណន្រយ្រយ។ ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក លោកបានបម្រើារងរនៅកម្មវិធីឥណទានប្រ្រសាក់ ហើយលោក

ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់ ាប់ពីដើមឆ្ន្រ ំ2007 ។ 

   បច្ចបុ្របន្នន្រះ លោក  មនតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តទិទួលបន្ទកុប្រតិបត្តាិរ ន្រគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់។

លោក សុីម ស្នាជាតិ
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

លោក អ៊ុំ សូផន 
អនុប្ធាននាយកប្តិបត្តិ ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក អ៊ុំ សមអឿន
អនុប្ធាននាយកប្តិបត្តិ ទទួលបន្ទុកប្តិបត្តិការ

គណៈគ្ប់គ្ង

24 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



     លោក នាង សុខឃីម បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គ្រល

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកបាន

បញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្តក្រស្រត្រសាស្រ្តនៅឆ្ន្រំ  1997     ។    លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់

ទងនឹងប្រតិបត្តាិរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។ ក្នុងឆ្ន្រំ 1998  លោកបានាប់ផ្តើមបំព្រញារងរក្នុង

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយមនតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន ហើយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបនា្ទ្រប់ជាសវនករផ្ទ្រ

ក្នុង  សវនករផ្ទ្រក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រតិបត្តិារ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។

  លោក ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់  ាប់

តាំងពីឆ្ន្រំ 2010 ។ 

   លោក សាយ សូនី បានបញ្ចប់ារសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គ្រល

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកក៏បាន

បញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាំងនៅតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុប

ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុារអភិវឌ្រឍផលិតផលារគ្រប់គ្រងអតិថិជននិងារគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ។ លោក

មនបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 10 ឆ្ន្រំលើារគ្រប់គ្រងគម្រ្រង ារគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ារអភិវឌ្រឍផលិតផល និងារ

គ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម ឯកជន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលរួមបម្រើារងរនៅប្រ្រសាក់ក្នុងដើម

ឆ្ន្រំ 2005 ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្ន្រកទីផ្រសារ និងត្រវូបានដំឡើងឋានៈជានាយកគ្រប់គ្រងទីផ្រសារក្នុងឆ្ន្រំ 2007 ។ 

     លោក ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ ាប់តាំង

ពីឆ្ន្រំ 2010 ។

លោក នាង សុខឃីម  
នាយកប្តិបត្តិ គ្ប់គ្ងអាជីវកម្ម

លោក សាយ សូនី 
នាយកប្តិបត្តិ គ្ប់គ្ងទីផ្សារ
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គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

គណៈកម្មការឥណទានគណៈកម្មការគ្ប់គ្ងទ្ព្យសកម្ម
និងបំណុល

    ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ារប្រជុំគណៈកម្មារគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល

បានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន 7 ដង និងបានសម្រ្រចសមិទ្ធផលដូចខងក្រ្រម៖

បានឯកភាពលើសំណើឥណទានសរុបចំនួន 266 លនដុល្ល្ររ

អាម្ររិក   ដ្រលក្នងុនោះរួមមន បំណុលថ្ន្រក់ទី 1 ចំនួន 256 លន

ដុល្ល្ររអាម្ររិក និង អនុបំណុលចំនួន 10 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។

បានធ្វើារក្រសម្រលួឡើងវិញនូវកម្រតិអត្រ្រារប្រ្រក់សមស្របលើ

ប្រភពទុនសម្រ្រប់ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរបស់អតិថិជនជាឯកត្តជន ក្រុម

ហ៊ុន សា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្រ្រារប្រ្រក់ពីកម្ចី។

ធ្វើារអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រងឹប្រសិទ្ធភាព គ្រប់គ្រងចំណាយ និង

ាត់បន្ថយអនុបាតចំណាយធៀបចំណូល។

បានឯកភាពលើយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មក្នងុាររក្រសាអត្រ្រារប្រ្រក់លើ

សម្ពៀតឥណទាន។

បានឯកភាពលើយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មក  ្នុងារបង្កើនប្រ្រក់ចំណ្រញ

និងាត់បន្ថយហានិភ័យតារងតុល្រយារឲ្រយនៅទាប។

បានអនុម័តលើារពិនិត្រយឡើងវិញ នូវកម្រិតកំណត់ន្រសមតុល្រយ

សាចប់្រ្រក់រក្រសាទុកជាមួយធនាគារដ្រគូ។

បានឯកភាពលើផ្រនារមូលនិធិសង្គ្រ្រះសា្ថ្រនភាពតានតឹង  និង

អនុម័តលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាពថ្មីដ្រលផ្ត្រច់

ច្រញពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលដ្រល

កំពុងប្រើប្រ្រស់បច្ចុប្របន្ន។

បានធើ្វារក្រសម្រួលលើចំណុចមួយចំនួនន្ររបាយារណ៍ប្រាំ

ខ្ររបស់គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលដូចខង

ក្រ្រម៖

      បញ្ចូលរបាយារណ៍ Behavioural Maturity Gap ដ្រលផ្អ្រក

      លើារសិក្រសាពីទិន្នន័យឆ្ន្រំាស់ៗ លើឥរិយាបថរបស់អតិថិជន

      ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ និងអតិថិជនឥណទាន។

        បន្ថ្រមវិធីសាស្រ្តស្ត្រ្រសស្រណារីយ៉ូ (Stress Test) ដ្រលពាក់

      ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ សន្ទនីយភាព និងហានិភ័យទីផ្រសារ។

បានឯកភាពលើយុទ្ធសាស្រ្តក្នងុារស្វ្រងរកប្រភពទុន ក៏ដូចជាយុទ្ធ

សាស្រ្តផ្តល់ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល ដើម្របីប្រតិបត្តតិាមប្រាសរបស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ដ្រលតម្រវូឲ្រយមនសម្ពៀតឥណទានជាប្រ្រក់

រៀលយា៉្រងហោចណាស់ស្មើនឹង 10% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប

គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019 ។

                   ក្នុងឆ្ន្រំ  2017  គណៈកម្មារឥណទានបានក្រលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ  និងលំហូរ

ារងរ ដោយផ្អ្រកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញារក្នុងគោលបំណងដើម្របី

ពង្រឹងគុណភាពឥណទាន និងផ្តល់ស្រវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្រយាន់ត្ររហ័ស

ជាងមុន។ អត្រ្រកំណើនចំនួនអតិថិជនមន ចំនួនប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង 

12.51% កើនឡើងពី 347,034 នាក់ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ដល់ 390,460 នាក់ក្នុង

ឆ្ន្រ ំ2017 ដោយមនកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួនប្រមណជា    50.25%។ 

គណៈកម្មារឥណទាន ដ្រលពោរព្រញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងសមត្ថ

ភាពទំាងនៅតាមសាខ និងារិយាល័យកណា្ត្រល បានអនុញ្ញ្រតឲ្រយប្រ្រសាក់

អាចវិភាគបានដិតដល់អំពសីា្ថ្រនភាពរបស់អតិថិជន និងរក្រសាបានគុណភាព

ឥណទានបានល្អ។  ដោយសារ ប្រ្រសាក់មនអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរារ

0.75% ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ដ្រលបណា្ត្រលឲ្រយប្រ្រសាក់ា្ល្រយជាសា្ថ្រប័នដ្រល

អាចរក្រសាបាននូវគុណភាពល្អន្រសម្ពៀតឥណទាននៅក្នងុវិស័យធនាគារ និង

ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

      ារផ្តល់ឥណទានខ្ន្រតតូច គឺនៅត្រជាផ្ន្រកសំខន់សម្រ្រប់ាររីកចម្រើន

របស់ប្រ្រសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទានសរុបចំនួនអតិថិជន និងាត់បន្ថយ

ទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនម្ន្រក់ៗជាមធ្រយមមនចំនួន

2,971 ដុល្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2016 និង 3,967 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 

2017 ។

  ដើម្របីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផ្រនារអាជីវកម្មឆ្ន្រំ 

2017 គណៈកម្មារអភិវឌ្រឈន៍ផលិតផលបានសម្រ្រចភារកិច្ចដោយជោគជ័យ

ដូចខងក្រ្រម៖

           ារអភិវឌ្រឍផលិតផលនិងស្រវាថ្មីៗ។

    ពិនិត្រយឡើងវិញនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដ្រលមនស្រ្រប់

     លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារងកំណត់តម្ល្រដើម្របីឲ្រយមនារប្រកួតប្រជ្រង

           ាន់ត្រច្រើន និងអនុលោមទៅតាមារអនុវត្តតាមបទដ្ឋ្រន។

           តាមដនរល់ារអនុវត្តរបស់សាខនីមួយៗឲ្រយស្របទៅតាមគោល

           នយោបាយនិងនីតិវិធី។

           ស្វ្រងរកឱាសល្ៗអ នៅក្នងុទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថដុើម្របីទាក់ទាញអតិថិជន

           និងក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបន្ថ្រមទៀត។

           ធានាបានថ គ្រប់ផលិតផលគឺទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញដោយមន

           ារចំណាយថ្ល្រដើមទាប។

គណៈកម្មការគ្ប់គ្ង

26 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងព័ត៌មានវិទ្យា

     គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយា ទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាល

កិច្ចព័ត៌មនវិទ្រយានៅក្នុងប្រ្រសាក់ ដ្រលបានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីទាំងអស់សម្រ្រប់

ារគាំទ្រផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រ្រសាក់។ គណៈ

កម្មារគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយាគឺជាអ្នកដោះស្រ្រយារងរទាក់ទងនឹងអភិ

បាលកិច្ច ារត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ ារវាយតម្ល្រ និងអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តនិង

ថវិាប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រត្រូវផ្ទៀងផ្ទ្រត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលព័តម៌នន្រនាយក

ដ្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាផងដ្ររ។ គណៈកម្មារមនបន្ទុកក្នងុាររៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត

អាជីវកម្ម និងបច្ច្រកវិទ្រយា និងារអនុវត្តារគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយបានល្អ

បំផុត។

     នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2017 គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយា បានធ្វើារត្រួត

ពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាពីបញ្ហ្រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រ្រសាក់។ ស្រចក្តីសង្ខ្រប

ពីសកម្មភាពសំខន់ៗមួយចំនួនរបស់ គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងព័តម៌នវិទ្រយា 

អំឡុងឆ្ន្រំ 2017 រួមមន៖

      បានធ្វើស្រចក្តីសង្ខ្របពីដំណើរារឆ្ន្រំ 2016 និងផ្រនារសម្រ្រប់

              ឆ្ន្រំ 2017

           បានពិភាក្រសាអំពីថវិាព័តម៌នវិទ្រយាសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 2017

    ារពិភាក្រសាអំពីារទូទាត់ប្រ្រក់តាមទូរស័ព្ទដ្រ  និងនិនា្ន្រារអាជីវ

            កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ FinTech នៅក្នុងទីផ្រសារអន្តរជាតិ

   បានពិនិត្រយឡើងវិញ និងអនុម័តប្រព័ន្ធារងរដើម្របីឲ្រយមនភាព

            ប្រសើរឡើងនូវប្រតិបត្តិារស្រវាកម្មធនាគារ

សង្រ្ខបលទ្ធផលសខំន់ៗរបស់ព័តម៌នវិទ្រយាឆ្ន្រំ 2017

           បានបង្កើនល្របឿនបណា្ត្រញ និងបានដំឡើងខ្រស្រជំនួយឲ្រយមនប្រសិទ្ធ

           ភាពតាមសាខដ្រលមនសា្ត្រនុពល

     បានដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព firewall ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព E-mail

           និងប្រព័ន្ធបណា្ត្រញដើម្របីារពារ និងទប់សា្ក្រត់ារវាយប្រហារផ្រស្រងៗ

      ធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងដំណើរារន្រប្រព័ន្ធ លំហូរារងរ ារបង្កើន ឬ

           អាចបត់ប្រនតាមារផ្ល្រស់ប្តូរបា៉្ររ៉្រម៉្រត្រដើម្របីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិារ

           ផ្ទ្រក្នុង និងប្រតិបត្តាិរប្រាំថ្ង្រ

      បានចុះហត្ថល្រខ និងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង “Get Genuine Win-

           dows Agreement for Large Organizations’’ ជាមួយក្រមុហុ៊ន

           Microsoft

         បានបង្កើនចំនួន ម៉្រសីុនឆូតាតដល់ទៅ 494 គ្រឿង និងអ្រធីអឹម

          126 គ្រឿង

     បានបញ្ចប់គម្រ្រង NBC-CSS និងបានដក់ឲ្រយសាកល្របង និង

   ដំណើរារដោយជោគជ័យតាមាលវិភាគរបស់  ធនាគារជាតិន្រ

          កម្ពុជា 

       បានធ្វើ switch-over ដោយជោគជ័យដើម្របីពង្រឹង BCP ពង្រឹង

        អភិបាលកិច្ច  ក្រលម្អលទ្ធផលារងរឲ្រយប្រសើរ និងសុវត្ថភិាពប្រព័ន្ធ

        អភិវឌ្រឍផលិតផលថ្មី និងក្រលម្អផលិតផលដ្រលមនស្រ្រប់  និង

           បង្កើតបណា្ត្រញដ្រលបានអនុវត្តដើម្របីបំព្រញនូវតម្រូវារអាជីវកម្ម

          និងអតិថិជន។ 
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ស្វាឥណទាន

ឥណទានក្ុម

ឥណទានខ្ន្តតូចបំផុត

1

2

   ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រុមដល់គ្រួសារដ្រលមនចំណូលទាបរស់នៅ

តាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺទាក់

ទងទៅនឹងផលិតកម្មស្រូវ សកម្មភាពកសិកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូល

ផ្រស្រងៗដូចជា ារជួញដូរ  និងារផ្តល់ស្រវាកម្មលើមុខរបរកសិកម្ម។ ទំហំឥណ

ទានមនចំនួនរហូតដល់ 500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល និង

ប្រ្រក់បាត សម្រ្រប់សមជិកម្ន្រក់ ព្រមទំាងមនរបៀបសងច្រើនយា៉្រង រយៈ

ព្រលខ្ចីអាចរហូតដល់ 24 ខ្រ ហើយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ គឺ 18% ។

 ភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រ្រសទាំងនោះរួមមន ារជួញដូរ កសិកម្ម ផលិត

កម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូលស្របច្របាប់ផ្រស្រងៗទៀត។ ទំហំឥណទានមន

ចំនួនរហូតដល់ 1,500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត។

អត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ គឺ 18% មនរបៀបសងច្រើនយា៉្រង និងមនរយៈ

ព្រលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខ្រ។  

          ឥណទានខ្ន្រតតូចបំផុត  ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត

ដ្រលភាគច្រើនសហគ្រ្រសទំាងនោះមនទម្រង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ប្រតិបត្តិដោយសមជិកគ្រួសារ និងជាទូទៅមនទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផ្រសារ

ជិតទីរួមស្រុក ឬ ខ្រត្ត ដ្រលមនចំនួននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់។ សកម្ម

ផលិតផលនិងស្វា

28 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

ឥណទានសហគ្្សខ្ន្តតូច  និងមធ្យម3

   ឥណទានសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយម ជាឥណទានដ្រលត្រូវបាន

ផ្តល់ជូនជាពិស្រសសម្រ្រប់សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច      និងមធ្រយមដ្រលមនសកម្ម

ភាពអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម

និងស្រវាកម្ម ហើយមនបុគ្គលិកចនោ្ល្រះពី 10 នាក់ ទៅ 100 នាក់ និងមន   

ទ្រព្រយសកម្មពី 50,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិកដល់ 500,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។

ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រ្រស  ស្ថតិនៅបណា្ត្រក្រុងនៅក្នុងខ្រត្តនានា និង

នៅរជធានីភ្នំព្រញ។ ទំហំឥណទានមនចំនួនរហូតដល់ 500,000  ដុល្ល្ររ

���ប��ើសន��ំ  

ឥណ�ន���តតូចបំផុត

ឥណ�នសហ���ស���តតូច-មធ��ម

ឥណ�ន��ើ���ស់���ល់ខ��ន

ឥណ�នម៉ូតូ

ឥណ�នរថយន�

ឥណ�ន���ក់ទ័រ

ឥណ�ន���សុីន�យន�

ឥណ�ន��លម���ហ���ន

ឥណ�ន��ហ���ន

ឥណ�នសិក��អប់រ�

ឥណ�ន�ងសង់បង�ន់អ�ម័យ

ឥណ�នឡជីវឧស�័ន

ឥណ�នប���ន់

ឥណ�ន��ុម

គណនីសន��ំ

គណនីច��ើន���ន�លកំណត់

គណនីសន��ំ�ម��ន�រ

គណនីកូនច��ើន

គណនីច��ើន�មលំ�ប់

គណនីប��ើ�ន�លកំណត់

គណនីមូលនិធិ�ធនិវត�ន៍

ទូ�ត់វ�ក�យប��ទឹក (PPWSA)

ទូ�ត់វ�ក�យប����ើង (EDC)

���រ���ក់

���រ���ក់�ម��ខស���ត់

���រ���ក់អន�រ�តិ

ទិញ�តទូរស័ព�

ប��រ���ក់

���ទូ�ត់រហ័ស

����ើក���ក់�ៀវត��

�����ធីអឹម (ATM)

���សុីនឆូត�ត (POS)

���ធ��រចល័ត (Mobile 

Banking & Internet Banking)

���ឥណ�ន ���ធ��រ����ងៗ 



ឥណទានការសិក្សាអប់រំ

ឥណទានបនា្ទ្ន់

ឥណទានក្លម្អនគ្ហដ្ឋ្ន

ឥណទានម៉ូតូ

5

6

7

8

    ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្រសានុសិស្រសដ្រលត្រូវារប្រ្រក់សម្រ្រប់

បង់ថ្ល្រសិក្រសា។ ឥណទានន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ចូលរួមចំណ្រក

អភិវឌ្រឍសង្គម ដោយផ្តល់អត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រតំ្រមឹត្រ 14%  បុ៉ណ្ណ្រះ។ ទំហំ

ឥណទានមនចំនួនរហូតដល់ 500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ជាមួយនឹងរយៈព្រល

ខ្ចីរហូត 12 ខ្រ និងមិនតម្រូវឲ្រយមនទ្រព្រយធានាទ្រ។

    ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានជូនដល់អតិថិជនទាំងឡាយណាដ្រលទទួល

រងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រ្រះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យដើម្របីសា្ត្ររអាជីវកម្ម និង

ធ្វើារសាងសង់លំនៅដ្ឋ្រនរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្ល្រមៗ។  អត្រ្រារ

ប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំគឺ 18% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 1,500 ដុល្ល្ររ

អាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត ហើយមនរយៈព្រលខ្ចី

រហូតដល់  12 ខ្រជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនយា៉្រង។

    ដើម្របីធ្វើឲ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង ប្រ្រសាក់បានដក់

ឲ្រយដំណើរារឥណទានមួយប្រភ្រទទៀតសម្រ្រប់ក្រលម្អ និងតុបត្រងគ្រហ

ដ្ឋ្រន។ អតិថិជនម្នក់អាចខ្ចបី្រ្រក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត។ រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 84 ខ្រជាមួយ

នឹងរបៀបសងច្រើនយា៉្រង និងមនអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្លះពី 15.60%

ទៅ 18%។

    ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនសម្រ្រប់យកទៅទិញមូ៉តូ។ អតិថិជន

អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ 2,500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដោយមនរយៈ

ព្រលខ្ចីរហូតដល់ 60 ខ្រជាមួយរបៀបសងច្រើនយា៉្រង ហើយអត្រ្រារប្រ្រក់

ប្រាំឆ្ន្រំគឺ 18%។

អាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត។ អត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ

ចនោ្លះពី 12% ទៅ 18% មនរបៀបសងច្រើនយា៉្រង ជាមួយរយៈព្រល

ខ្ចរីហូតដល់ 120 ខ្រ។

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន9

      ដោយសហារជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្ន្រក់ជាតិ  និងចូលរួមចំណ្រក

ាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងារពារបរិសា្ថ្រន  ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ឥណទាន

សម្រ្រប់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជន

បទដ្រលអាចប្រមូលាកសំណល់លមកសត្វ សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់់ផលិត

ជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមនរហូតដល់ 1,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមន

រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខ្រ ជាមួយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 14.40% និង

មនរបៀបសងច្រើនយា៉្រង។

ឥណទានសងសង់បង្គន់អនាម័យ

ឥណទានបុគ្គលិក

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក
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   ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងារារពារបរិសា្ថ្រន និងសង្គម ប្រ្រសាក់បាន

ផ្តល់ឥណទានសម្រ្រប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់

ជនបទដ្រលមនបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់។ ទំហំ

ឥណទានមនរហូតដល់ 750 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមនរយៈព្រលខ្ចីរហូត

ដល់ 36 ខ្រជាមួយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 18% និងមនរបៀបសងច្រើន

យា៉្រង។

     ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្របីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងារ

បំព្រញកង្វះខតក្នុងារទិញអ្វីដ្រលាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ារខ្វះខតផ្រស្រងៗ

ក្នុងជីវភាពប្រាំថ្ង្រ។ ទំហំឥណទានមនរហូតដល់ 40% ន្រប្រ្រក់បៀវត្រស

ដុល ដ្រលមនរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់  120   ខ្រ ជាមួយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំ

ឆ្ន្រ ំ10% និងមនរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

     ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានមូ៉តូដល់បុគ្គលិកដើម្របីឲ្រយបុគ្គលិកខ្ចបី្រ្រក់យកទៅ

ទិញម៉ូតូថ្មីសម្រ្រប់ជិះបម្រើារងរជូនសា្ថ្រប័ន។ ទំហំឥណទានមនចំនួន

រហូតដល់ 1,500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមនរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខ្រ 

ជាមួយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 10% និងមនរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

អប្បហារវិក្កយបត្13

    ប្រ្រសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្របហារវិក្កយបត្រសម្រ្រប់ឥណទានរយៈ

ព្រលខ្លី។ ឥណទានន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់បង្កើនដើមទុននិងលំហូរ

សាច់ប្រ្រក់របស់អតិថិជន។ ឥណទានន្រះអនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនធ្វើារដក

ប្រ្រក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយបត្រមុនព្រលអតិថិជនទូទាត់សងប្រ្រក់ឲ្រយ។

សមតុល្រយអតិបរមមនចំនួនរហូតដល់ 70% ន្រចំនួនប្រ្រក់ក្នុងវិក្កយបត្រ 

ប៉ុន្ត្រយ៉ា្រងច្រើនបំផុត 50,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។ រយៈព្រលខ្ចីមនរហូតដល់ 

90 ថ្ង្រ និងអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្លះពី 15.60% ទៅ 18%។

29

ឥណទានប្ើប្្ស់ផ្ទ្ល់ខ្លួន4

 ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រ្រប់ទិញ

សម្ភ្ររប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ឬ សម្រ្រប់ចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លនួរួមមន គ្រឿងសង្ហ្ររិម

សម្ភ្ររបរិា្ខ្ររ ាររៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទិញសម្ភរផ្រស្រងៗ។ ទំហំឥណ

ទានមនចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល

និងប្រ្រក់បាត ដោយមនរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 84 ខ្រមនរបៀបសងច្រើន

យា៉្រង និងអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្ល្រះពី 15.60% ទៅ 18%។



គណនីសន្សំ

គណនីកូនចម្ើន

គណនីចម្ើនាមលំដប់ 

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីចម្ើនគា្ម្នកាលកំណត់

គណនីសន្សំាមផ្នការ
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     ប្រ្រសាក់ខិតខំប្រងឹប្រ្រងក្នងុារក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំដើម្របីពង្រកី

តំបន់ប្រតិបត្តិារ និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រ្រសាក់

ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភ្រទជាពិស្រសប្រជាជនក្រីក្រ។

សមតុល្រយអប្របបរមក្នងុារបើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមដ្រលត្រវូរក្រសា

ទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមត្រ 5 ដុល្ល្ររអាម្ររិកប៉ុណ្ណ្រះ។ អត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ

សម្រ្រប់ គណនីសន្រសំគឺ 2% ជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ 

ប្រ្រក់បាត។ ារដក ារផ្ទ្ររ និងារទូទាត់សាច់ប្រ្រក់មនភាពងយស្រួល 

និងមនទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយម្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តាិរសាច់ប្រ្រកប់ាន

នៅគ្របា់រិយាល័យប្រ្រសាក់នៅរៀងរល់ម៉ោ្រងធ្វើារ ឬ តាមរយៈម៉្រសុីន 

ATM ប្រ្រសាក់ទាំង 7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍ និង 24 មោ៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ។

   គណនីកូនចម្រើន គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំមួយប្រភ្រទដ្រលប្រ្រសាក់

បានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលជាមតាបិតា ឬ អាណាព្រយាបាល

ស្របច្របាប់ទាំងឡាយណាដ្រលមនចំណូលទៀងទាត់ និងមនបំណងចង់

ធ្វើារសន្រសំប្រ្រក់ទុកសម្រ្រប់ចំណាយលើារសិក្រសា ឬ ារប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗ

នាព្រលអនាគតរបស់កូនៗ ឬ សាច់ញាតិនៅក្រ្រមបន្ទុកដ្រលមនអាយុ

ក្រ្រម 18 ឆ្ន្រំ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្ល្រះ

ពី 5% ទៅដល់ 6% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់

បាត។ សមតុល្រយអប្របបរមសម្រ្រប់បើកគណនីដំបូង គឺាប់ពី 400,000 

រៀល ឬ 100 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ 4,000 បាត ឡើងទៅត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

  គណនីចម្រើនតាមលំដប់ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនទូទៅដ្រលមនបំណងដក់ប្រ្រក់សន្រសំរួមជាមួយនឹងារ

ធ្វើប្រតិបត្តាិរដក់ ដក ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញចូលជាប្រាំថ្ង្រទៅតាមតម្រូវារ

ជាក់ស្ត្រង។    ជាមួយនឹងគណនីចម្រើនតាមលដំប់  អតិថិជននឹងទទួលបាន

នូវអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រ្រប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រងដ្រលបាន

ដក់សន្រសំនៅក្នុងគណនី។  សមតុល្រយអប្របបរមក្នុងារបើកគណនី និងទឹក

ប្រ្រក់អប្របបរមដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនី គឺត្រឹមត្រ 500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។  អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្ល្រះពី

3.25% ទៅដល់ 3.50% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ

ប្រ្រក់បាត។ បន្ថ្រមពីន្រះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើសំុប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ្រធីអឹម

ឬ ស្រវាធនាគារចល័តដ្រលផ្តល់ភាពងយស្រួលដល់អតិថិជនក្នងុារធ្វើ

ប្រតិបត្តិារបានគ្រប់ព្រលវ្រលនៅក្នុង 7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍ និង 24

មោ៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ។

     ប្រ្រសាក់ផ្តល់នូវអត្រ្រារប្រ្រក់ទាក់ទាញសម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមនាល

កំណត់។ ជម្រើសន្រារដក់ប្រ្រក់បញ្ញើន្រះ គឺជាារវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ

បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនដោយទទួលបាននូវចំណូល និងសុវត្ថភិាពខ្ពស់អត្រ្រ

ារប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់អំឡុងព្រលន្រារដក់ប្រ្រក់បញ្ញើ។ អត្រ្រារប្រ្រក់ត្រូវ

បានបង្គរទុកជាប្រាំថ្ង្រ និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រាំខ្រ ឬ នៅាលវសាន។

សមតុល្រយអប្របបរមប្រ្រក់បញ្ញើសម្រ្រប់បើកគណនីបញ្ញើមនាលកំណត់

គឺ 50 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។ ារបន្តគណនីបញ្ញើមនាលកំណត់អាចធ្វើឡើង

បានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយមនារជូនដំណឹងជាមុន។ អតិថិជនអាច

ទទួលបានអត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់ប្រាំឆ្ន្ររំហូតដល់ 7.75% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល

ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ ប្រ្រក់បាត។ សម្រ្រប់រយៈព្រលន្រារដក់ប្រ្រក់

បញ្ញើមនាលកំណត់ អតិថិជនអាចជ្រើសរីសរយៈព្រលាប់ពី 1 ខ្រ រហូត

ដល់ 36 ខ្រ។

     គណនីចម្រើនគា្ម្រនាលកំណត់ត្រវូបានផ្តល់ជូនដើម្របីឆ្លើយតបតាមតម្រវូ

ាររបស់អតិថិជនដ្រលវិនិយោគដើម្របីទទួលបានអត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់សម្រ្រប់

សមតុល្រយប្រ្រក់សន្រសំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្រយអប្របបរមក្នងុារបើកគណនី និង

ទឹកប្រ្រក់អប្របបរមដ្រលត្រវូរក្រសាទុកក្នងុគណនី គឺត្រមឹត្រ 100 ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ប៉ុណ្ណ្រះ។ អត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំគឺ 3% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររ

អាម្ររិក ឬ ប្រ្រក់បាត។ ារដក ារផ្ទ្ររ និងារទូទាត់សាច់ប្រ្រក់មនភាព

ងយស្រួល និងមនទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយម្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិារ

សាច់ប្រ្រក់បាននៅគ្រប់ារិយាល័យប្រ្រសាក់នៅរៀងរល់មោ៉្រងធ្វើារ   ឬ 

តាមរយៈម៉្រសុីន ATM ប្រ្រសាក់ (7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍ និង 24 មោ៉្រងក្នុង

មួយថ្ង្រ)។

  គណនីសន្រសំតាមផ្រនារ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនជាប្រភ្រទឯកត្តជនទំា្រងឡាយណាដ្រលមនចំណូលទៀង

ទាត់ និងមនផ្រនារច្របាស់លស់ក្នងុារសន្រសំប្រ្រក់ជាទៀងទាត់ប្រាំខ្រ

ក្នងុចំនួនទឹកប្រ្រក់ជាក់លក់  នៅក្នងុរយៈព្រលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រវូ

ារជាក់ស្ត្រង។ អតិថិជនមិនត្រឹមត្រទទួលបាននូវារប្រ្រក់គោលប្រាំឆ្ន្រំ

នោះទ្រ ថ្រមទំាងទទួលបាននូវារប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រាំឆ្ន្រខំ្ពស់ពីមួយឆ្ន្រទំៅមួយ

ឆ្ន្រ ំ ករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ន្រគណនីសន្រសំតាមផ្រន

ារ។ អត្រ្រារប្រ្រក់គោលប្រាំឆ្ន្រំគឺ 2.50% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល និង 2% 

សម្រ្រប់ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត ហើយារប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រាំឆ្ន្រំគឺ 

4.50% សម្រ្រប់ឆ្ន្រំទី 1 និង 5.50% សម្រ្រប់ឆ្ន្រំទី 2 ដោយផ្តល់ជូនគ្រប់

ប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ។ សមតុល្រយអប្របបរមសម្រ្របដ់ក់ប្រ្រក់សន្រសំប្រាំខ្រគឺ

ាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ឬ 400 បាត ឡើងទៅត្រ

ប៉ុណ្ណ្រះ។

ស្វាប្្ក់បញ្ញើសន្សំ

30 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់ាមល្ខសមា្ង្ត់ (Cash-by-Code)

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់អន្តរាតិ

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់ាមរយៈ MAYBANK MONEY EXPRESS

ស្វាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment)

7

3

4

5
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     គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភ្រទក្រុម

ហុ៊នស្របច្របាប់ (នីតិបុគ្គល) សម្រ្រប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ារចូល

និវត្តរបស់និយោជិត។  គណនីន្រះអាចបើកបានជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុល្ល្ររ

អាម្ររិក ជាមួយអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 7% សម្រ្រប់ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

និង 8.50% សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល។ រល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រូវផ្ទ្ររ

ច្រញពីគណនីសន្រសំរបស់និយោជកទៅគណនីសន្រសំរបស់និយោជិតដោយ

ផ្អ្រកតាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងរវាងនិយោជក និងនិយោជិត។

      ប្រ្រសាក់ បានផ្តល់ជូនស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសម្ង្រត់ដល់អតិថិជន

ដ្រលមនបំណងចង់ផ្ញើប្រ្រក់ទៅដ្រគូរបស់ពួកគ្រ ឬ សាច់ញាតិដ្រលមិន

មនគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសម្ង្រត់ អាចប្រតិបត្តិ

តាមរយៈម៉្រសីុនអ្រធីអឹម ឬ ស្រវាធនាគារចល័ត ឬ ម៉្រសីុនឆូតាត បានគ្រប់

ព្រលវ្រល និងទីកន្ល្រង។ អ្នកទទួលផលអាចធ្វើារដកប្រ្រក់ដ្រលបានផ្ញើ

មក តាមរយៈម៉្រសុីនអ្រធីអឹម ឬ ម៉្រសុីនឆូតាត ប្រ្រសាក់ បានយា៉្រងឆប់

រហ័ស និងមនសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនគិតថ្ល្រ។

     ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរជាតិ គឺជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជន

អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញ ឬ ចូលក្នងុប្រទ្រសតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដ៏មនប្រសិទ្ធ

ភាព និងសុវត្ថិភាពបំផុតជាមួយប្រទ្រសនានាជុំវិញពិភពលោក។ តាមរយៈ

ស្រវាកម្មន្រះ អតិថិជននឹងទទួលបានស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញចូលក្រ្រប្រទ្រស

លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ចំណ្រញព្រលវ្រល សោហ៊ុយប្រតិបត្តិារទាប 

សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងាត់បន្ថយហានិភ័យក្នងុារដឹកជញ្ជនូសាច់ប្រ្រក់។

     បច្ចបុ្របន្នន្រះអតិថិជនរបស់ប្រ្រសាក់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីប្រទ្រសម៉្រឡ្រសីុមក

ាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទូទំាងប្រទ្រសកម្ពុជាតាមរយៈារិយាល័យសាខ

ប្រ្រសាក់ដោយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម MayBank Money Express ។ ដោយ

សហារជាមួយធនាគារ  MayBank  នៅចុងឆ្ន្រំ 2012 ប្រ្រសាក់បានដក់

ឲ្រយដំណើរារស្រវាកម្មខងលើដើម្របីបំព្រញស្រចក្តីត្រូវាររបស់អតិថិជន

ជាពិស្រសសម្រ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលបម្រើារងរនៅប្រទ្រសម៉្រឡ្រសុី 

ហើយមនបំណងផ្ទ្ររប្រ្រក់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

ក្នុងរយៈព្រលត្រប៉ុនា្ម្រននាទីប៉ុណ្ណ្រះ អ្នកទទួលនៅកម្ពុជាអាចមកធ្វើារដក

ប្រ្រក់ដ្រលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានផ្ញើមកតាមរយៈារិយាល័យប្រ្រសាក់

អនឡាញជិត 180 ទូទាំងប្រទ្រស ។

     ស្រវាទូទាត់រហ័ស គឺជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនី រវាងគ្រះឹសា្ថ្រន

ធនាគារ ឬ គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចូលជាសមជិកន្រប្រព័ន្ធទូទាត់

រហ័សដ្រលត្រវូបានផ្តចួផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ប្រតិ

បត្តិារន្រស្រវាទូទាត់រហ័សន្រះគឺធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណប្រ្រក់រៀល និងអាច

ធ្វើប្រតិបត្តាិរបានរហូតដល់ទំហំទឹកប្រ្រក់ចំនួន 40,០០០,០០០ រៀលក្នុង

មួយប្រតិបត្តាិរជាមួយនឹងកម្រ្រស្រវាសមរម្រយ។ តាមរយៈស្រវាទូទាត់រហ័ស

អតិថិជនដ្រលជាអ្នកទទួលផលអាចទទួលមូលនិធិផ្ទ្ររភា្ល្រមៗដោយមិនាំ

បាច់រងា់ំយូរឡើយ។

ស្វាទូទាត់វិក្កយបត្

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់ក្នុងស្ុក

1

2

    ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនដើម្របីផ្តល់ភាពងយ

ស្រួលក្នុងារទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង ឬ ទូទាត់ថ្ល្រទំនិញ និងស្រវាកម្ម

ផ្រស្រងៗបានយ៉ា្រងឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ព្រលវ្រល (24 ម៉ោ្រងក្នុង

មួយថ្ង្រ 7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ដ្រហ៍) និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិ

ារទូទាត់វិក្កយបត្រខងលើបានតាមរយៈប័ណ្ណអ្រធីអឹម   ស្រវាធនាគារចល័ត

និងម៉្រសុីនឆូតាត។ 

     អតិថិជនដ្រលមន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់

ទៅអ្នកទទួលដ្រលមន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់។   ារផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងដ្ររជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនង

នៅកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចធ្វើារផ្ទ្ររប្រ្រក់នៅគ្រប់ារិយាល័យប្រ្រសាក់ ឬ 

តាមរយៈម៉្រសុីន ATM របស់ប្រ្រសាក់នៅទូទាំងប្រទ្រស និងអាចធ្វើតាម

រយៈស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់ គ្រប់ព្រលវ្រល និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ ជាមួយ

នឹងារកើនឡើងន្រចំនួនបណា្ត្រញារិយាល័យនៅកម្ពុជា ារផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុង

ស្រុកបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលប្រយោជន៍ដ្រលមនលក្ខណៈប្រកួត

ប្រជ្រង ងយស្រួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកម្រ្រស្រវាសមរម្រយ។

ស្វាធនាគារដទ្ទៀត

ស្វាប្តូរប្្ក់7

   ស្រវាប្តូរប្រ្រក់របស់ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយសម្រួលដល់

អតិថិជនក្នុងារប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាមួយអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដ្រលមន

លក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងនៅលើទីផ្រសារ។  ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន

ដល់សាធារណជនទូទៅ ាប់តាំងពីប្រ្រសាក់ ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្តូរ

ប្រ្រក់ន្រះពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅឆ្ន្រំ 2012 មកម៉្ល្រះ។ ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់

ធ្វើឡើងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ 3 ប្រភ្រទគឺ ប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

និងប្រ្រក់បាត។
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ស្វាទិញកាតទូរស័ព្ទ

ស្វាធនាគារចល័តាមរយៈទូរស័ព្ទដ្

ស្វាមា៉្សុីនឆូតកាត (POS)

ស្វាបើកប្្ក់បៀវត្ស

ស្វាបញ្ជ្ក់សមតុល្យគណនី (Bank Confirmation)

ស្វាមូលប្បទានបត្ធនាគារ

ស្វាធនាគារចល័តាមរយៈអីុនធឺណ្ត

ស្វាអ្ធីអឹម

8

9

12

13

14

15

10

11

    ស្រវាទិញាតទូរស័ព្ទ គឺជាស្រវាមួយដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់

ភាពងយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងារបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្របាន

យា៉្រងឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ព្រលវ្រល (24 ម៉ោ្រងក្នុងមួយថ្ង្រ 7 ថ្ង្រ

ក្នុងមួយសបា្ដ្រហ៍) និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។  អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិារបញ្ចូល

ទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទ បានតាមរយៈ ម៉្រសុីនអ្រធីអឹម ស្រវាធនាគារចល័ត 

និងម៉្រសីុនឆូតាត។ 

  ជាមួយស្រវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដ្ររបស់ប្រ្រសាក់អតិថិជន

អាចធ្វើប្រតិបត្តិារស្រវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ពិនិត្រយ

របាយារណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ ផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់ពីគណនីទៅគា្ម្រនគណនី (ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសម្ង្រត់ Cash-by 

Code) ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រ្រសាក់ និងមុខងរជាច្រើន

ទៀត។ អតិថិជនអាចរីករយជាមួយស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់តាមរយៈ

ទូរស័ព្ទដ្របានគ្រប់ព្រលវ្រល គ្រប់ទីកន្ល្រង និងមនសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។

  ប្រ្រសាក់បានដក់ឲ្រយដំណើរារម៉្រសុីនឆូតាត (POS) នៅពាក់

កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2016 ដើម្របីសម្រួលដល់ារធ្វើប្រតិបត្តិារហិរញ្ញវត្ថុរបស់

អតិថិជនឲ្រយាន់ត្រមនភាពងយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ 

ជាមួយម៉្រសុីនឆូតាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិារបានរួមមន៖

ដក់ប្រ្រក់ ដកប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រ្រសាក់ ផ្ទ្ររ

តាមល្រខសម្ង្រត់ (Cash-by-Code)  ដកប្រ្រក់តាមល្រខសម្ង្រត់ (Cash-

by-Code) ទូទាត់ថ្ល្រទំនិញ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ 

បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ និងប្តូរល្រខសម្ង្រត់ប័ណ្ណអ្រធីអឹមជាដើម។ 

អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិារណាមួយនៅគ្រប់ទីតាំងដ្រលប្រ្រសាក់

បានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាម៉្រសុីនឆូតាត។

     ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រសត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ជួយដល់អតិថិជនដ្រល

ជាក្រមុហុ៊នស្របច្របាប់ក្នងុាររៀបចំប្រ្រក់បៀវត្រសឲ្រយទៅនិយោជិតរបស់ខ្លនួ។

និយោជកអាចធ្វើារទូទាត់ ឬ បើកប្រ្រក់បៀវត្រសឲ្រយទៅនិយោជិតម្ន្រក់ៗដោយ

ផ្ទ្រល់ទៅាន់គណនីរបស់និយោជិតពួកគ្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់រក្រសា

ារសម្ង្រត់ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពងយស្រួលសម្រ្រប់ទាំងភាគីនិយោជក

និងទាំងភាគីនិយោជិត។

       ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូនស្រវាកម្មបញ្ជ្រក់សមតុល្រយ និងប្រតិបត្តាិរគណនីដល់

អតិថិជនរបស់ខ្លួនដ្រលមនគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។  អតិថិជនអាចស្នើ

សំុ ឬ ប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មន្រះបាននៅគ្រប់ារិយាល័យសាខអនឡាញទំាង

អស់របស់ប្រ្រសាក់ដើម្របីបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនីប្រតិបត្តិារ និងសាវតារ

គណនីរបស់ខ្លួន។ ារច្រញលិខិតបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនីន្រះ អតិថិជន

នឹងទទួលបាននូវជំនឿចិត្តបន្ថ្រមទៀតពីដ្រគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

 មូលប្របទានបត្រធនាគារជាប្រភ្រទន្រឧបករណ៍ទូទាត់ដ្រលបានបង្កើត

ឡើងសម្រ្រប់ធើ្វារទូទាត់សាច់ប្រ្រក់ដោយមិនាំបាច់ាន់សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ

ចំនួនច្រើននៅក្នុងដ្រ។ អតិថិជនដ្រលមនគណនីជាមួយប្រ្រសាក់អាចធ្វើ

ារស្នើសុំទិញមូលប្របទានបត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខប្រ្រសាក់ ដោយ

ចំណាយត្រឹមត្រ 10 ដុល្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់មូលប្របទានបត្រមួយសន្លឹក។

               ប្រ្រសាក់ផ្ដល់ជូននូវស្រវាធនាគារចល័តតាមរយៈអុីនធឺណ្រត ជូនអតិថិជន

ដើម្របីបង្កភាពងយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជាមួយស្រវាន្រះ 

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិារស្រវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី 

ពិនិត្រយរបាយារណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ 

ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសម្ង្រត់ (ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគា្ម្រនគណនី ឬ Cash-

by-Code) ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រ្រសាក់ និងមុខងរជា

ច្រើនទៀតតាមរយៈកុំព្រយូទ័រ (កំុព្រយូទ័រលើតុ  កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ…..។ល។) បាន

គ្រប់ព្រលវ្រល និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។

     ប្រ្រសាក់បានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ្រធីអឹម (ATM) នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ2012 ។ 

ស្រវាកម្មន្រះបានផ្តល់ភាពងយស្រួលដល់អតិថិជនយា៉្រងច្រើន  ដោយ

អតិថិជន អាចធ្វើប្រតិបត្តិារបានដោយខ្លួនឯងផ្ទ្រល់។ ម៉្រសុីនអ្រធីអឹម

(ATM) របស់ប្រ្រសាក់បម្រើស្រវាកម្ម 24 មោ៉្រង រយៈព្រល 7 ថ្ង្រ និងគ្រប់ 

25 ខ្រត្ត/ក្រុងទូទាំងព្រះរជាណាចក្រកម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2017 

ប្រ្រសាក់ មនម៉្រសុីន ATM ចំនួន 126 គ្រឿង នៅទូទាំងប្រទ្រស។ 

អតិថិជនអាចដកប្រ្រក់ ពិនិត្រយសមតុល្រយសាច់ប្រ្រក់  ផ្ល្រស់ប្តូរល្រខសម្ងត់  

ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញាតទូរស័ព្ទ  និងផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នកមន ឬ គា្ម្រនគណនី។

ជាមួយស្រវា ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយមិនគិត

កម្រ្រ។ ារដកសាច់ប្រ្រក់ និងារផ្ទ្ររអាចធ្វើបានរហូតដល់ទឹកប្រ្រក់ចំនួន

1,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភី (VIP Card) ឬ 2,000

ដុល្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស (VIP Plus Card) និង 2,500

ដុល្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP Plus Chip Card)។ 
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បរិយាយ
 (នាក់)

2013 2014 2015 2016 2017 ការប្្បួ្ល
(នាក់់))

ការប្្ប្ួល
(%))

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 196,906 251,112 320,893 347,034 390,460 43,426 12.51%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម 13,876 15,086 12,072 5,707 2,005 (3,702) (64.87%)

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 183,030 236,026 308,821 341,327 388,455 47,128 13.81%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី 168,118 217,059 263,769 282,805 315,739 32,934 11.65%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាបុរស 28,788 34,053 57,124 64,229 74,721 10,492 16.34%

បរិយាយ
(ដលុា្ល្រអាម្រិក)

2013 2014 2015 2016 2017 ការប្្ប្ួល
(ទឹកប្្ក់)

ការប្្ប្ួល
(%)

ឥណទានសរុប 379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501 1,548,859,337 517,978,836 50.25%

ឥណទានជាក្រុម 4,226,836 4,799,490 3,822,162 1,589,264 565,889 (1,023,375) (64.39%)

ឥណទានជាឯកត្តជន 374,846,594 575,744,276 852,770,271 1,029,291,238 1,548,293,448 519,002,210 50.42%

ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល 41,949,899 46,651,547 53,409,616 55,328,534 102,125,520 46,796,986 84.58%

ឥណទានជាប្រ្រក់
  ដុល្ល្ររអាម្ររិក 325,323,675 511,346,925 772,550,845 940,667,053 1,393,944,447 453,277,394 48.19%

ឥណទានជាប្រ្រក់បាត 11,799,856 22,545,294 30,631,972 34,884,914 52,789,370 17,904,456 51.32%

    ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត ដ្រលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុម នងិជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជនមន

ចំនួនប្រមណជា 99.96% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រុមថយចុះចំនួន 64.39% នៅឆ្ន្រំ 2017 ខណៈដ្រលឥណទានជាឯកត្ដជន

កើនឡើងរហូតដល់ 50.42% ស្មើនឹង 519 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។ ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលកើនឡើង 84.58% ឥណទានជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 

48.19% និងឥណទានជាប្រ្រក់បាតកើនឡើង 51.32% ។

     នៅដំណាច់ឆ្ន្រំ 2017 អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមនចំនួន 390,460 នាក់ កើនឡើង 12.51% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ថយចុះ 64.87% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 13.81%។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង 11.65% និងចំនួនអតិថិជនឥណ

ទានជាបុរសកើនឡើង 16.34% ។

សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនឥណទាន

លទ្ធផលសង្ខ្បផ្ន្កប្តិបត្តិការ



បរិយាយ (ដុលា្ល្រអាម្រិក)
2013 2014 2015 2016 2017 ការប្្ប្ួល

(ទឹកប្្ក់)
ការប្្ប្ួល

(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ 
  (30 ថ្ង្រ)

671,111 1,194,604 2,527,075 11,910,436 11,584,931 (325,505) (2.73%)

ប្រ្រក់ដើមហួសាលកំណត់សង 392,360 744,738 971,002 4,005,960 3,594,323 (411,637) (10.28%)

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិ 
  ភ័យ (30 ថ្ង្រ) 0.18% 0.21% 0.30% 1.16% 0.75% (0.41%) (35.34%)

អនុបាតសងត្រលប់វិញ 99.68% 99.58% 99.64% 98.94% 99.23% 0.29% 0.29%

     គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2017 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមនហានិភ័យមនចំនួន 0.75% ហើយអត្រ្រសងឥណទានវិញមនចំនួន 99.23%។ គុណភាព

ខ្ពស់ន្រសម្ពៀតឥណទានគឺដោយសារារតាមដនយា៉្រងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដប់ថ្ន្រក ់ ារទទួលបានារបណ្តុះបណា្ត្រលត្រឹមត្រូវជាពិស្រសបុគ្គលិក

ជាមន្ត្រីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលារណ៍ឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលារណ៍ដោះស្រ្រយកម្ចីយឺតយ៉ា្រវច្របាស់លស់។  លើសពីន្រះប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលអាច

ផ្ដល់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មនបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រ្រប់ធ្វើារត្រួតពិនិត្រយឥណទាន តាមដនឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
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ការផ្ដល់ឥណទាន
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ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប

      ក្នុងឆ្ន្រ ំ  2017   ប្រ្រសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន 1,439,264,034 ដុល្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង   69.59% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។  ចំនួនគណនីឥណទាន
សរុបមនចំនួន 285,018 កើនឡើង 23.34%  ។ ទំហំឥណទានជាមធ្រយមមនចំនួន 5,050 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។
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    គិតត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 ន្រះអតិថិជនដក់ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំមនចំនួន 538,073 នាក់ពោលគឺកើនឡើង 9% ធៀបនឹងឆ្ន្រមុំន។ សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
ន្រះមនទឹកប្រ្រក់ 915,112,845 ដុល្ល្ររអាម្ររិកគឺកើនឡើង 48% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

ប្្ក់បញ្ញើសន្សំ

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ជាដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

        ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នងុស្រកុមនកំណើនជាលំដប់ទំាងចំនួនប្រតិបត្តាិរ និងចំនួនទឹកប្រ្រក់ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ។ ជាក់ស្ត្រងចំនួនប្រតិបត្តាិរ
ដ្រលសាធារណជនបានប្រើប្រ្រស់ស្រវាន្រះជាមួយនឹងប្រ្រសាក់មនចំនួនជាង 503 ពាន់ប្រតិបត្តិារដ្រលមនទឹកប្រ្រក់ ប្រមណជា ជាង 378 លន
ដុល្ល្ររអាម្ររិកនៅឆ្ន្រំ 2017 ។

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់ក្នុងសុ្ក
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ចំនួនទឹកប្រ្រក់(ជាដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនប្រតិបត្តិារ
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   ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរជាតិត្រូវបានាប់ផ្តើមផ្តល់ជូនអតិថិជននៅថ្ង្រទី 15 ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ 2016 ដោយមនារសហារជាមួយធនាគារ Industrial and 

Commercial Bank of China Limited “ICBC” ដ្រលជាធនាគារអន្តរារីរបស់ប្រ្រសាក់ ដើម្របីបំព្រញតម្រវូាររបស់អតិថិជន។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 
2017 ទឹកប្រ្រក់សរុបទាំងារផ្ទ្ររចូល និងារផ្ទ្ររច្រញមនចំនួនច្រើនជាង 55.76 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់អន្តរជាតិ
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     ប្រតិបត្តិារស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ន្រះបានថយចុះតិចតួចព ី1,012 ប្រតិបត្តិារនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2016 មក 606 ប្រតិបត្តិារនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ ចំណ្រកឯចំនួនទឹក
ប្រ្រក់ន្រទំហំប្រតិបត្តិារន្រះ ក៏បានថយចុះបន្តិចបន្តួចដ្ររពី 806,587 ដុល្ល្ររអាម្ររិកនៅឆ្ន្រំ 2016 មក 447,745 ដុល្ល្ររអាម្ររិកនៅ ឆ្ន្រ ំ2017 ។
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ចំនួនទឹកប្រ្រក់(ជាដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនប្រតិបត្តិារ

ស្វាផ្ទ្រប្្ក់តាមរយៈ MayBank Money Express 

 ដោយមនារគាំទ្រពីអតិថិជន និងារវិវត្តក្នុងារប្រើប្រ្រស់ស្រវាធនាគារនៅកម្ពុជា ចំនួនន្រារប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណអ្រធីអឹម បានកើនឡើងយា៉្រងច្រើន
ពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ ដ្រលមនកំណើនរហូតដល់ 93,478 ប័ណ្ណនៅឆ្ន្រំ 2017 ន្រះ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវាធនាគារចល័តមន
ចំនួន 13,945 នាក់ រហូតមកដល់ឆ្ន្រំ 2017 ន្រះ។

ស្វាអ្ធីអឹម និងស្វាធនាគារចល័ត

ចំនួនប័ណ្ណអ្រធីអឹម ចំនួនអតិថិជនស្រវាធនាគារចល័ត
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ចំនួនទឹកប្រ្រក់(ជាដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនប្រតិបត្តិារ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្ប
(ដុលា្ល្រអាម្រិក) 2013 2014 2015 2016 2017

តារាងតុល្យការ

ទ្ព្យសកម្ម

សាច់ប្រ្រក់ និងធនាគារ 65,408,161 111,469,118 175,883,227 205,768,785 192,573,065

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ 373,141,585 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263 1,528,863,817

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 13,343,505 18,917,877 23,749,983 27,219,846 32,832,290

ទ្ព្យសកម្មសរុប 451,893,251 701,574,989 1,046,806,445 1,249,373,894 1,754,269,172

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 138,619,404 305,163,807 467,433,465 619,048,981 915,112,845

អនុបំណុល 26,428,680 32,204,313 49,335,158 51,382,930 64,716,264

បំណុល 235,038,891 282,345,788 408,287,815 407,852,374 545,840,466

បំណុលសរុប 400,086,975 619,713,908 925,056,438 1,078,284,285 1,525,669,575

មូលធន

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

ទុនបម្រុង 4,698,399 5,482,607 2,272,647 2,565,749  2,800,230

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក 27,422,810 29,378,474 47,477,360 58,523,860   115,799,367

មូលធនសរុប 51,806,276 81,861,081 121,750,007 171,089,609 228,599,597

បំណុល និងមូលធនសរុប  451,893,251  701,574,989  1,046,806,445  1,249,373,894 1,754,269,172

ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលារប្រ្រក់ និងកម្រ្រស្រវា 69,129,541 109,506,510 159,876,603 196,844,312 236,689,395

ចំណាយារប្រ្រក់ និងកម្រ្រស្រវា  (21,689,336)  (35,668,040)  (54,816,797)  (72,333,153) (94,638,820)

ចំណាយប្រតិបត្តិារ  (23,132,695)  (33,042,503)  (45,612,697)  (52,270,896) (55,996,907)

ចំណាយមិនម្រនប្រតិបត្តិារ  (3,159,154)  (3,131,325)  (1,236,354)  (4,506,261) (14,105,466)

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  (4,265,009)  (7,609,837)  (11,754,666)  (13,748,791) (14,438,214)

ប្្ក់ចំណ្ញ  16,883,347  30,054,805  46,456,089  53,985,211 57,509,988

សូចនាករសំខាន់ៗ                                                                                      

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA) 4.8% 5.2% 5.3% 4.7% 3.8%

ផលលើមូលធន (RoE) 38.9% 45.0% 45.6% 36.9% 28.8%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 23.0% 22.6% 22.0% 20.7% 18.2%

លទ្ធផលសង្ខ្បផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ
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បរិយាយ 2013 2014 2015 2016 2017

ផលិតភាព និងប្សិទ្ធភាព

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ 3,995 4,075 4,050 4,037 4,037

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 379,073,429 580,543,766 856,592,432 1,030,880,501 1,548,859,337

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់  
  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) (5,931,844) (9,355,772) (9,419,197) (14,495,238) (19,995,520)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 373,141,585 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263 1,528,863,817

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន 1,166 1,844 2,782 3,435 4,073

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់ 
  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 325,106 314,829 307,905 300,111 380,275

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម 196,906 251,112 320,893 347,034 390,460

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់ 169 136 115 101 96

ឥណទានមនហានិភ័យ 0.18% 0.21% 0.30% 1.16% 0.75%

ផលិតភាព និងប្សិទ្ធភាព

សម្ពៀតឥណទាន និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

    គិតត្រឹមដំណាច់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយា៉្រងខ្ល្រំងពីចំនួន 1,031 លនដុល្ល្ររអាមរិកក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ដល់ចំនួន  1,549 លន

ដុល្ល្ររអាមរិកក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ សម្ពៀតឥណទានមនហានិភ័យ (30 ថ្ង្រ) ក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំកន្លងមកបានកើនឡើងពី 0.18% ក្នុងឆ្ន្រំ 2013 ដល់ 0.75% 

ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ប៉ុន្ត្រស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន។ លទ្ធផលន្រះបង្ហ្រញពីសញ្ញ្រណវិជ្ជមនសម្រ្រប់ប្រ្រសាក់ ដោយសារារកើនឡើងខ្ល្រំងន្រសម្ពៀត

ឥណទាន។
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 379,073,429  580,543,766  856,592,432 1,030,880,501 1,548,859,337 

2013 2014 2015 2016 2017

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ



បរិយាយ 2013 2014 2015 2016 2017

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 23.0% 22.6% 22.0% 20.7% 18.2%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.3%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិារ 6.6% 5.7% 5.3% 4.6% 3.7%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល 2.5% 1.9% 1.7% 1.4% 1.2%

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម 4.8% 5.2% 5.3% 4.7% 3.8%

ផលលើមូលធន 38.9% 45.0% 45.6% 36.9% 28.8%

ផលិតភាពរបស់មន្ត្ីឥណទាន

លទ្ធភាពស្វ្ងរកប្្ក់ចំណ្ញ

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

    ចំនួនអតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់បានធា្ល្រក់ចុះពីចំនួន 101 នាក់ ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 មក ចំនួន 96 នាក់ ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ដោយសារត្រ ប្រ្រសាក់ បាន

បង្កើនចំនួនមន្ត្រីឥណទានយា៉្រងច្រើនពីចំនួន 3,425 ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ទៅចំនួន 4,073 នាក់ ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់បាន

កើនឡើងពី 300,111 ដុល្ល្ររអាម្ររិកក្នងុឆ្ន្រ ំ2016 ដល់ 380,275  ដុល្ល្ររអាម្ររិកក្នងុឆ្ន្រ ំ2017 ដ្រលលទ្ធផលន្រះបង្ហ្រញពីគុណភាពប្រសើរន្រារគ្រប់គ្រង

ផលិតភាពរបស់ប្រ្រសាក់។

      ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទាន មននិនា្ន្រារថយចុះក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះដោយសារត្រារប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ  មនារចូលរួមវិនិយោគ

ាន់ត្រច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមនបម្រ្របម្រួលលើារកំណត់ពដិនអត្រ្រារប្រ្រក់។

40 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្ន្រក់ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្ន្រក់
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អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

       អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហាក់មនភាពទ្រឹងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំកន្លងទៅន្រះ ោះបីប្រ្រសាក់បានពង្រីកតំបន់ប្រតិបតិ្តាររបស់ខ្លួនយា៉្រងណាក៏

ដោយ។ ន្រះបង្ហ្រញថ ប្រ្រសាក់អាចគ្រប់គ្រងចំណាយបានយា៉្រងមនប្រសិទ្ធភាព។
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42 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

អនុបាតចំណាយប្តិបត្តិការ

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

1.0%

0.0%
2013 2014 2015 2016 2017

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិារ
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     អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តារបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ ហើយក្នុងឆ្ន្រ ំ2017 អនុបាតន្រះនៅត្របន្តថយចុះដ្ររ ដ្រលបង្ហ្រញ

ថ ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបាននូវប្រសិទ្ធភាពន្រ ារប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្មគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់សម្រ្រប់គាំទ្រដល់កំណើនទ្រព្រយសកម្ម។

   អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 1.4% ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 មក 1.2% ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ ោះបីថយចុះត្របនិ្តចក្តី ក៏ជាសញ្ញ្រណវិជ្ជមនមួយ
ស ម្រ្រប់ប្រ្រសាក់ដ្ររ។

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
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ផលលើទ្ព្យសកម្ម

ផលលើមូលធន

     ផលលើទ្រព្រយសកម្មបានថយចុះពី 4.7% ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 មក 3.8% ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ។ ារថយចុះេនះមនភាពយឺតយា៉្រវដោយសារត្រារកើនឡើងនូវ

ទ្រព្រយសកម្មសរុបពី 1,249 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ទៅ 1,754 លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ក្នងុឆ្ន្រ ំ2017 និងាររក្រសានូវរចនាសម្ពន័្ធទ្រព្រយសកម្មផ្តល់

ចំណូលដើមី្របបំព្រញបាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាចំពោះគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើសាធារណជន  និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ

របស់ឥណទាយក។

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA)
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   ផលលើមូលធន បានថយចុះពី 36.9% ក្នុងឆ្ន្រំ 2016 មក 28.8% ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ដោយសារារកើនឡើងជាមធ្រយម ន្រមូលធនក្នុងឆ្ន្រំ 2017 

និងកម្រិតអនុបាតបំណុល។ 

ផលលើមូលធន  (RoE)
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ការបណ្តុះបណា្ត្លនិងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

ការងារស្ម័គ្ចិត្តនិងការចុះកម្មសិក្សា

    ដូចឆ្ន្រំមុនៗ ប្រ្រសាកម់នមោទនភាពដ្រលបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផល

នានា ក្រ្រមារដឹកនំាដ៏ឆ្នើមរបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង  និងារចូលរួមចំណ្រកយ៉ា្រង

សកម្មពីបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ដ្រលមនឥរិយាបថវិជ្ជមន និងទំនួលខុស

ត្រវូ។ ទន្ទមឹគា្ន្រន្រះដ្ររ នាយកដ្ឋ្រនបណ្តះុបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិកបាន

ដើរតួនាទីយា៉្រងសំខន់ក្នុងារបង្កើនសមត្ថភាព ារអភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹង និង

ជំនាញដល់បុគ្គលិកទាំងអស់។ យា៉្រងណាមិញ យើងបានបង្កើតឡើងនូវ

កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលគ្រប់ទម្រង់ សម្រ្រប់ផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកគ្រប់រូប រួម

មនទាំងារបណ្តុះបណា្ត្រលខងក្នុងនិងខងក្រ្រផងដ្ររ។

         ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ដើម្របីធ្វើឲ្រយបុគ្គលិកម្ន្រក់មនសមត្ថភាពគ្រប់

គ្រ្រន់ទាំងជំនាញ និងឥរិយាបថក្នុងារបំព្រញារងរទៅតាមតួនាទីរបស់

ខ្លួន កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលបុគ្គលិកថ្មី និងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលណ្រនាំារ

ងរថ្មីចំនួន   75 វគ្គត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រ្រប់បុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,433 

នាក់ ដ្រលទើបចូលបម្រើារងរ និងបុគ្គលិកដ្រលត្រវូបានផ្ល្រស់ប្តរូតួនាទីថ្ម។ី

   លើសពីន្រះ នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិកបាន

បង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលរំលឹកឡើងវិញស្ដីពីគោលនយោបាយ នីតិវិធី

ដ្រលបានរៀនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលបុគ្គលិកថ្មី ដល់បុគ្គលិកដ្រលបានចូល

បម្រើារងរ តិចជាងមួយឆ្ន្រំ ដើម្របីពង្រឹងលើចំណ្រះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថ

ភាពដល់ពួកគាត់។ ក្នងុនោះដ្ររ យើងសម្រ្រចបាន 2 វគ្គដ្រលមនសិា្ខ្រាម

ចូលរួមចំនួន 73 នាក់។ មិនត្រឹមត្រប៉ុណ្ណ្រះបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានចូល

រួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលរំលឹកឡើងវិញលើគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដ្រល

   ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 ប្រ្រសាក់បានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកិច្ចារសង្គមដោយ

ផ្ត្រតលើារបង្កើតធនធានមនុស្រសតាមរយៈារផ្តល់ឱាសដល់និស្រសិត

ដើម្របីចុះកម្មសិក្រសា និងធ្វើារងរស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសា្ថ្រប័ន។   ប្រ្រសាក់បានទទួល

និស្រសិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 54 នាក់ដើម្របីជាជំនួយដល់នាយកដ្ឋ្រននានាក្នុង

ារិយាល័យកណា្ត្រល និងអនុញ្ញ្រតឲ្រយនិស្រសិតសរស្ររនិក្ខ្របបទ និងចុះកម្ម

សិក្រសានៅប្រ្រសាក់ចំនួន 24 ក្រុមផងដ្ររ។

បានក្រប្រ្រយា៉្រងតិច 2 ដងក្នុង 1 ឆ្ន្រំទៅតាមមុខតំណ្រង។ ជាក់ស្ត្រងវគ្គ

បណ្តុះបណា្ត្រលចំនួន 94 វគ្គត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងមនសិា្ខ្រាមចូលរួម

ចំនួន 2,993 នាក់។ បើគិតជាមធ្រយមក្នងុមួយឆ្ន្របុំគ្គលិកម្ន្រក់ទទួលបានារ

បណ្តះុបណា្ត្រលរំលឹកឡើងវិញចំនួន 10 មោ៉្រង។

    បន្ថ្រមលើន្រះ ដើម្របីលើកកម្ពស់ចំណ្រះដឹងនិងជំនាញថ្មីៗ  និងដោះស្រ្រយ

បញ្ហ្រខ្វះខតបុគ្គលិកទំាងអស់ត្រវូបានផ្តល់ារបណ្តះុបណា្ត្រលពិស្រសដោយ

ផ្អ្រកលើមុខតំណ្រង និងារទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់។ ឆ្ន្រំន្រះយើងបាន

រៀបចំវគ្គសិក្រសាចំនួន 43 វគ្គដោយមនអ្នកចូលរួមពីបុគ្គលិកចំនួន 1,436

នាក់។

       មិនត្រមឹត្របុ៉ណ្ណ្រះ នាយកដ្ឋ្រនបណ្តះុបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិកបាន

បង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលថ្មីមួយនៅកម្រិតសាខ ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាព

និងបង្កើនចំណ្រះដឹងជំនាញដល់បុគ្គលិកតាមរយៈថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងនៅតាម

សាខផ្ទ្រល់។  សម្រ្រប់កម្មវិធីន្រះ  យើងសម្រ្រចបាន 5 លើក ដោយមួយ

លើកៗ មនារចូលរួមគ្រប់សាខរបស់ប្រ្រសាក់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទ្រស

និងមនសិា្ខ្រាមចូលរួមចំនួន 20,634 នាក់។

     ក្រ្រពីន្រះ ដើម្របីបង្កើនចំណ្រះដឹងនិងជំនាញលើារងរបច្ច្រកទ្រស និង

ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្រឍារងរឲ្រយាន់ត្រ

មនប្រសិទ្ធភាពពង្រងឹជំហរក្នងុទីផ្រសារដ្រលមនារប្រកួតប្រជ្រងខ្ល្រងំពង្រងឹ

ារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាពិស្រសយល់ដឹងពីបរិបទនៅក្នុងសង្គមក៏ដូច

ជាពិភពលោកនាព្រលបច្ចបុ្របន្ន ប្រ្រសាក់បានបញ្ជនូបុគ្គលិកចំនួន 132  នាក់

ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលក្នុងប្រទ្រសចំនួន 35 វគ្គ ហើយ 6 នាក់ចូលរួមវគ្គ

បណ្តុះបណា្ត្រល និងធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសាក្រ្រប្រទ្រសចំនួន 3 កម្មវិធី។

ការកសាងសមត្ថភាព

44 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017
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     គន្លឹះដ៏ជោគជ័យរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ប្រសូតច្រញពី

ារព្រញចតិ្តរបសអ់តថិិជនលើផលតិផលនងិស្រវាកម្មដ្រលពួកគាត់ទទលួ

បាន។ ផលិតផលផ្រស្រងៗគា្ន្រត្រូវបានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់តាមស្រចក្តីត្រូវារ

របស់អតិថិជនតាមរយៈារធ្វើអង្ក្រតទីផ្រសារ ឬ ារសិក្រសាជាក់ស្ត្រងដើម្របី

ធានាឲ្រយមនផលិតផលសមស្របទៅនឹងអតិថិជនគោលដៅដ្រលត្រូវារ

ផលិតផលទាំងនោះ។

     សកម្មភាព  និងយុទ្ធនាារផ្រសព្វផ្រសាយជាច្រើនត្រវូបានរៀបចំឡើងនិងផ្រសព្វ

ផ្រសាយតាមរយៈបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗដើម្របីធានាថព័ត៌មននិងសារ

ផ្រសព្វផ្រសាយទំាងអស់នោះបានជ្រតួជ្រ្របទៅដល់ទីផ្រសារគោលដៅប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព។ ប្រ្រសាក់ក៏បានផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈតាមរយៈារចុះផ្រសព្វ

ផ្រសាយផ្ទ្រល់នៅារិយាល័យកណា្ត្រល និងសាខផងដ្ររ។ ហើយសកម្មភាព

ន្រារចុះផ្រសព្វផ្រសាយ និងលក់ដោយផ្ទ្រល់ទាំងនោះក៏បានអនុវត្តស្របព្រល

ជាមួយនឹងារផ្រសព្វផ្រសាយតាមបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយនានាផងដ្ររ។ សកម្មភាព

ន្រារផ្រសព្វផ្រសាយបានធ្វើឡើងដោយារកំណត់អតិថិជនគោលដៅ និងទីតំាង

ច្របាស់លស់ក្នុងគោលបំណងដើម្របីវាយលុកទីផ្រសារ និងបង្កើនារលក់។

     ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ពាីរិយាល័យកណា្ត្រល ភូមិភាគ និងសាខ

ត្រងត្រចុះត្រួតពិនិត្រយឥណទានជាញឹកញាប់ដើម្របីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជា

មួយអតិថិជន តាមដនារវិវត្តអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់នូវ

ដំណះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗផងដ្ររ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិស្រស

បុគ្គលិកជួរមុខត្រូវបានទទួលារបណ្តុះបណា្ត្រលជាប្រាំអំពីារបម្រើេសវា

អតិថិជនល្អឥតខ្ច្រះ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដើម្របីប្រ្រកដ ថ

« សារត្រមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន »។

      ប្រ្រសាក់បានធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងលើបទដ្ឋ្រនន្រារផ្តល់ស្រវាកម្ម ារគ្រប់

គ្រងារប្តឹងតវា៉្រ និងកម្មវិធីភក្តីភាពដើម្របីធានាទៅលើគុណភាពន្រារបម្រើ

ស្រវាអតិថិជន រួមមន៖

 ផ្តល់តម្ល្រ និងគោរពគ្រប់អតិថិជន

 ទំនាក់ទំនងអតិថិជនគោលដៅ

 ផ្តល់ផលិតផលនិងស្រវាច្រើនប្របយា៉្រង

 ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អក្នុងារធ្វើប្រតិបត្តិារធនាគារ

 ធ្វើឲ្រយមនភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយផលិតផល និងស្រវា

  ទម្រង់ប្របបទ និងដំណើរារ

 ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជូនអតិថិជនក្នុងរយៈព្រល 24 មោ៉្រង

              ធានានូវតម្ល្រភាព សុក្រតឹភាព និងភាពងយស្រួល
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     ប្រ្រសាក់បរិា្ច្រគថវិាចំនួន 4 លនរៀល ដល់ប្រសកកម្មដ្រលផ្ដលា់រ

វះាត់ដោយឥតគិតថ្ល្ររយៈព្រល 5 ថ្ង្រ ដល់កុមរកម្ពុជា នៅមន្ទីរព្រទ្រយ

ខ្ម្ររ-សូវៀត ដ្រលដឹកនាំដោយ អង្គារ Smile Cambodia ដោយរួម

សហារជាមួយ Face to Face សហរដ្ឋអាម្ររិក Rotary Club of 

Likas Bay និង Rotary Club of Lu Chou ។

     ប្រ្រសាក់ ផ្ល្រស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញ្រថ្មី ដើម្របីឲ្រយអតិថិជនាន់ត្រងយស្រួល

ចងាំ និងបង្ហ្រញពីារប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តបម្រើស្រវាឲ្រយាន់ត្រល្អប្រសើរជាងមុន។

មករា

កុម្ភៈ

មីនា

46 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

  ប្រ្រសាក់បានទទួលយកភាគទុនិកថ្មី រួមមន ធនាគារ BEA និង

ក្រុមហ៊ុន  LOLC ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកបន្ថ្រមទៀតដលា់រអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងជួយ

តម្រង់ទិសប្រ្រសាក់ក្នុងារកម្ល្រយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ។

           ប្រ្រសាក់បានចូលរួមលើកកម្ពស់វប្របធម៌អាននៅកម្ពជុា តាមរយៈារចូល

រួមឧបត្ថម្ភថវិាចំនួន 1,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងកម្មវិធ ី« ទិវាាតិអំណនឆ្ន្ំ 

2017 » ដ្រលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

  ប្រ្រសាក់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភារប្រ្ររព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិិ 08 មីនា 

លើកទី 106 ដ្រលប្រព្រតឹ្តទៅនៅឃំុគោកចក ខ្រត្តសៀមរបដើម្របីរំឭកពីកិច្ច

ខិតខំប្រឹងប្រ្រង និងសម្ត្រងនូវារគោរព កោតសរសើរ និងក្តីស្រលញ់ដល់

ស្រ្ត ីដ្រលបានដើរតួនាទយីា៉្រងសខំន់ក្នុងសង្គម និងគ្រួសារ។

ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ប្រ្រសាក់ឧបត្ថម្ភ បង់ កៅអីថ្មដុស និងសម្ភ្ររសិក្រសាជូនវិទ្រយាល័យព្រះយុគន្ធរប្រាសាកចូ់លរមួឧបត្ថម្ភថវកិាសប្រាប ់ទិវាជាតិអំណាន កប្កាមប្បធានបទ
 «អានក�ើម្ បីភាពសុខ�ុមននជបីវតិ» កៅវទិយាសា្ថ នជាតិអបរ់ ំ

 ប្រ្រសាក់បានបរិា្ច្រគថវិាចំនួន 60 លនរៀល ជូនចំពោះាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជា ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើក 154 ទិវាពិភពលោកាកបាទ

ក្រហម និង អឌ្រឍចន្ទក្រហម សម្រ្របា់រចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយអំពី សុខុមល

ភាពសង្គមតាមរយៈគម្រ្រងស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌របស់ាក

បាទក្រហមកម្ពុជា។

    ប្រ្រសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភ្ររបរិា្ខ្ររសាលជាច្រើនរួមមន បង ់   និងកៅអី

(ថ្មដុស)10 ឈុត អាវយឺត ប៊ិច និងថង់យួរបរសិា្ថ្រនដ្រលគិតជាទឹកប្រ្រក់

សរុបចំនួន 2,400 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដល់វិទ្រយាល័យព្រះយុគន្ធរ ដើម្របីឆ្លើយតប

តាមតម្រូវារខ្វះខតរបស់សាល។

   ប្រ្រសាក់បានបរាិ្ច្រគថវិាចំនួន 5,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ារបោះ

ពុម្ព និងសម្រ្រប់ពិធីផ្រសព្វផ្រសាយជាផ្លូវារនូវសៀវភៅដ្រលមនចំណងជើង

ថ « តោះ! និយាយពីលុយ » របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណង

លើកកម្ពស់ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។

ឧសភា

     ប្រ្រសាក់បានបង្កើនទំហំប្រ្រក់កម្ចីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 200,000 ដុល្ល្ររ

អាម្ររិក ជាមួយនឹងអត្រ្រារប្រ្រក់សមរម្រយបំផុត ដ្រលមនរយៈព្រលខ្ចីរហូត

ដល់ 10 ឆ្ន្រំ ដើម្របីគាំទ្រដល់កំណើនន្រសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត ខ្ន្រតតូច

និងខ្ន្រតមធ្រយម  ត្រូវារដើមទុនធំជាងមុនដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្ម។

     ប្រ្រសាក់បានបន្ថ្រមរយៈព្រលដក់ប្រ្រក់បញ្ញើ 2 ខ្រ 4 ខ្រ និង 5 ខ្រ ពីលើ

រយៈព្រលន្រគណនីប្រ្រក់បញ្ញើមនាលកំណត់ដ្រលមនស្រ្រប់ និងបាន

ក្រប្រ្រអត្រ្រារប្រ្រក់យា៉្រងល្អប្រសើរបើធៀបនឹងទីផ្រសារ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវ

ារអតិថិជនដ្រលកំពុងត្រមនារកើនឡើង ដ្រលមនបំណងបង្កើនប្រ្រក់

កញ្ញ្



       ប្រ្រសាក់បានបរិា្ច្រគថវិាចំនួន 1,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដើម្របីឧបត្ថម្ភដល់

គម្រ្រងសង្គមមួយមនឈ្ម្រះថ «ចិត្តដូចគា្ន្រ» ក្រ្រមប្រធានបទ «ដើម្របី

សង្គម យើងអាចធ្វើបាន» ដ្រលជាកម្មវិធីមួយរៀបចំដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្រុមយុវជន U&I និងយុវជនន្រយុទ្ធ

នាារ GoGoCambodia ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱាសដល់យុវជនដើម្របី

ចូលរួមចំណ្រកដល់ារអភិវឌ្រឍសង្គម អាចបញ្ច្រញនូវទ្រពកោសល្រយ និង

គំនិតច្ន្រប្រឌិតផ្រស្រងៗរបស់ខ្លួន ជាពិស្រសាររៀនធ្វើារងរជាក្រុម។

           ប្រ្រសាក់ចូលរួមារតាំងពិព័រណ៍ារងរជាតិ និងផលិតភាពជាតិនៅមជ្រឈ

មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះព្រជ្រ ដើម្របីច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ផ្តល់

ឱាសារងរ និងកម្មសិក្រសា ដល់សិស្រសនិស្រសិត និងប្រក្ខជនដ្រលមនសា្ត្រ

នុពល ព្រមទាំងផ្រសព្វផ្រសាយពីផលិតផល និងស្រវាកម្មដល់សាធារណជន។

  ប្រ្រសាក់បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងរួមសហារជា

មួយសមជិកជាដ្រគូ រួមមន  ធនាគារអ្រសុីលីដ និងធនាគារសា្ថ្របនា 

ដើម្របីរៀបចំ  Integrated System ដ្រលមនឈ្ម្រះថ “Cambodian

Shared  Switch” ដ្រលនឹង អនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនដ្រលមនាតឥណពន្ធ

ឬ ឥណទានទាំងអស់អាចធ្វើប្រតិបត្តិារហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងធនាគារបាន។

     ប្រ្រសាក់បានទទួល «ពានរង្វ្រន់សា្ថ្រប័នឆ្នើម» ក្នងុឱាសខួប 5 ឆ្ន្រ ំរបស់

ារិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ដោយារទទួលសា្គ្រល់ារបំព្រញារងរល្អ

ប្រសើរក្នុងារសហារយា៉្រងសកម្ម និងារឆ្លើយតបយា៉្រងរហ័សបំផុតក្នុង

ារគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិារប្រាំថ្ង្រ។

តុលា
    ប្រ្រសាក់ បានដក់ឲ្រយដំណើរារសាកល្របងប្រព័ន្ធ QR Code នៅតាម

សាខចំនួន 13 ដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវាររបស់អតិថិជននាព្រលបច្ចុប្របន្ន

ន្រះ។

           ប្រ្រសាក់ បានទទួលវិញ្ញ្របនបត្រ  «អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រតិមស»  

ពីអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ដ្រលទទួលសា្គ្រល់ពាីរប្ត្រជា្ញ្ររបស់ប្រ្រសាក់ដ្រល

បានប្រាស និងបង់ពន្ធទាន់ព្រលវ្រល និងអនុលោមបានល្អតាមាតព្វ

កិច្ចពន្ធ។

      ប្រ្រសាក់ ដក់ឲ្រយដំណើរារសាជាថ្មី «កម្មវិធីសន្រសំពិស្រស សន្រសំឈ្នះ

រង្វ្រន់» និងបានផ្តល់នូវរង្វ្រន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធ្រប់រួមមន iPhone  X, 

iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S8 Plus, A7 and A3, កង្ហ្ររ 

ឆ្ន្រំងដំបាយ ឆ្ន្រំងអ៊ុត និងកំសៀវអគ្គិសនី ជូនអតិថិជនបញ្ញើសន្រសំក្នុងរយៈ

ព្រល 3 ខ្រ។

     ប្រ្រសាក់ សមោ្ព្រធអគារបណា្ណ្រល័យទី 21 ដ៏ថ្មីសនា្ល្រងមួយខ្នង នៅសាល

បឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យត្រពាំងឈូក ដ្រលស្ថិតក្នុងភូមិតាំងក្រសាំង

ឃំុពា្ន្រយ ស្រកុសំរោងទង ខ្រត្តកំពង់ស្ព ឺដើម្របីលើកកម្ពស់វប្របធម៌ន្រារអាន។

វិច្ឆិកា

ធ្នូ
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ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឱាសារងរជាច្រើនមុខតំណ្រងនៅក្នុងពិព័រណ៍ារងរ 
និងផលិតភាពជាតិ

ចំណូលបន្ថ្រមពីលំហូរទឹកប្រ្រក់ដ្រលនៅសល់ និងត្រូវារទុនបង្វិលក្នុង

រយៈព្រលខ្លី ដើម្របីទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

អគារបណា្ណ្រល័យទី 23 ដ៏ស្រស់សា្អ្រតដ្រលឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយប្រ្រសាក់នៅ
សាលបឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យ ព្រ្រយុថ្ក្រ នៅក្នុងខ្រត្តតាក្រវ 
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អំពីអតិថិជន
  យោងតាមទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្ម ប្រ្រសាក់កំពុងផ្តល់

ស្រវាធនាគារជូនក្រុមគ្រួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន

ដោយមិនគិតពីពណ៌សម្របុរ សា្ថ្រនភាព ព្រមទំាងផ្តល់ជូនសហគ្រ្រស

ខ្ន្រតតូចបំផុត ខ្នតតូច និងខ្នតមធ្រយមតាមតម្រូវារជាក់ស្ត្រង។

លើសពីន្រះ ប្រ្រសាក់ក៏បានផ្តល់ស្រវាផ្រស្រងៗជូនដលស់ា្ថ្រប័ននានា

ដូចជា សា្ថ្រប័នរដ្ឋ អង្គារក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលមនតម្រូវារក្នុង

ារប្រើប្រ្រស់ផលិតផល   និងស្រវារបស់ប្រ្រសាក់រួមមន ស្រវាប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំ  ផ្ទ្ររប្រ្រក់ បើកប្រ្រក់បៀវត្រស និងស្រវាធនាគារដទ្រទៀត។

គ្ួសារ
            ចំនួនគ្រសួារប្រហ្រលជា  75%    ន្រចំនួនគ្រសួារសរុបមនទីលំនៅ

នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តផ្រស្រងៗដ្រលភាគច្រើនន្រអតិថិជនប្រកបរបរ

កសិកម្ម និងរបររកប្រ្រក់ចំណូលផ្រស្រងៗទៀតរួមមន ារជួញដូរ 

ស្រវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ល។ ចំណូលជាសាច់ប្រ្រក់ជាកតា្ត្រកំណត់

ពីសមត្ថភាពក្នុងារទទួលបានឥណទានរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។

សហគ្្សខា្ន្តតូចបំផុត
         ភាគច្រើនន្រសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត គឺជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈ

គ្រួសារដ្រលសមជិកគ្រួសារជាអ្នកជួយក្នុងដំណើរារអាជីវកម្ម។

សហគ្រ្រសទាំងនោះភាគច្រើនមនទីតាំងជិតទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក

ឬ ខ្រត្ត ហើយសហគ្រ្រសខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រ្រស

ខ្ន្រតតូចបំផុតន្រះភាគច្រើនមនបុគ្គលិកតិចជាង 10 នាក់ ហើយ

ភាគច្រើនជាសមជិកក្រុមគ្រួសារ។

សហគ្្សខា្ន្តតូច
      សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចភាគច្រើនស្ថតិនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្រសារ

ដ្រលជាទូទៅមនបុគ្គលិក  និងកម្មករចំនួនាប់ពី 10 ទៅ 50 

នាក់។

សហគ្្សខា្ន្តមធ្យម
     ប្រភ្រទសហគ្រ្រសខ្ន្រតមធ្រយមន្រះមនទីតាំងស្ថតិនៅ ឬ នៅជិត

ទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក ឬ ខ្រត្ត។ សហគ្រ្រសន្រះជួល ឬ ាន់ាប់

ទ្រព្រយសម្របត្តិផ្ទ្រល់ខ្លួន និងជាទូទៅមនបុគ្គលិកាប់ពី 51   នាក់

ទៅ 100 នាក់។

សា្ថ្ប័ន
          ជាសា្ថ្រប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន  ក្លឹប សមគម សហព័ន្ធ 

អង្គារមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និងសា្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ។



  ខ្រត្តព្រះសីហនុ ស្ថិតនៅភាគនិរតីន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ជាខ្រត្តនៅជាប់

សមុទ្រ។ នៅចម្ង្រយប្រហ្រល 10 គ.ម ខងជើងពីទីប្រជំុជនក្រងុព្រះសីហនុ

 គឺជាតំបន់មួយដ្រលប្រជាជននិយមប្រកបរបរពីផលន្រសាទ។ យើងនឹងធ្វើ

ដំណើរទៅជួបអតិថិជនម្ន្រក់របស់ប្រ្រសាក់ ដើម្របីដឹងពីសកម្មភាពន្រារ

ប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់។

      អ្នកស្រី អិុន លីដ និង លោក ហង្រស គោ ជាសា្វ្រមី (ជាអតិថិជនប្រ្រសាក់ 

ដ្រលរស់នៅតំបន់នោះ) មនដើមកំណើតនៅ ភូមិទំនប់រលក សង្ក្រត់ល្រខ

មួយ ខណ្ឌព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ។ អ្នកស្រីបានាប់ផ្តើមរបរជាអ្នកធ្វើ

បង្គ្រក្រៀមន្រះតាំងពីឆ្ន្រំ 1994 បនា្ទ្រប់ពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

       ដំបូងឡើយ អ្នកស្រីពុមំនទូកផ្ទ្រល់ខ្លួន ដើម្របីន្រសាទបង្គ្រដោយខ្លនួឯង

ទ្រ គឺអ្នកស្រីទៅទិញបង្គ្រស្រស់ៗពីអ្នកន្រសាទនៅសមុទ្រ ដោយប្រើប្រ្រស់

ដើមទុនបន្តិចបន្តួចដ្រលខ្លួនមន។ នៅឆ្ន្រំ 2012 តាមារណ្រនាំពីអ្នកជិត

ខង អ្នកស្រីបានដក់ពាក្រយស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចីពីប្រ្រសាក់ក្នុងទឹកប្រ្រក់ដំបូង

ចំនួន 2,500 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។ អ្នកស្រីបានប្រើប្រ្រក់កម្ចីន្រះរួមផ្រសំនឹងប្រ្រក់

ចំណូលដ្រលមនស្រ្រប់មួយចំនួន ទៅធ្វើជាដើមទុនសម្រ្រប់ធ្វើទូកតូចល្មម

ដើម្របីឲ្រយសា្វ្រមីខ្លួនច្រញទៅន្រសាទដោយខ្លួនឯងវិញម្តង។   ារក្រប្រ្រផ្រន

ារថ្មីន្រះបានធ្វើឲ្រយប្រ្រក់ចំណូលអ្នកស្រីកើនឡើង ហើយជីវភាពល្អប្រសើរ

ជាងមុន។ ព្រលនោះ  អ្នកស្រីក៏បានផ្ល្រស់ប្ដូរពាីរធ្វើបង្គ្រក្រៀមដោយដ្រ

ទៅជាារធ្វើដោយម៉្រសុីនវិញម្ដង។

     ារបំពាក់ម៉្រសុីនធ្វើបង្គ្របានធ្វើឲ្រយរបរអ្នកស្រីមនាររីកចម្រើនគួរកត់

សម្គ្រល់។ ក្រ្រពីមនអតិថិជនជាច្រើននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ សព្វថ្ង្រ

អ្នកស្រី លដី មនអតិថិជនលក់ដុំបង្គ្រក្រៀម ចំនួន 2 កន្ល្រង ដ្រលត្រូវផ្គត់

ផ្គង់ជាប្រាំ នៅផ្រសារអូរឫស្រសី រជធានីភ្នំព្រញ ។

     ត្រឹមរយៈព្រលជាង 3 ឆ្ន្រំ អ្នកស្រី លីដ មនលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះក្នុង

តម្ល្រជិត 20,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដោយប្រើប្រ្រក់ចំណូលដ្រលខ្លួនរកបាន 

រួមផ្រសំនឹងប្រ្រក់កម្ចលីើកទី 2 ពីប្រ្រសាក់ចំនួន 6,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។ ដោយ

បានឃើញលទ្ធផលន្រារខិតខំប្រឹងប្រ្រង ឧស្រសាហ៍ ព្រយាយាម និងារប្រើ

ប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីពីប្រ្រសាក់បានត្រឹមត្រូវតាមគម្រ្រងផ្រនារ អ្នកស្រី លីដ

មិនរុញរក្នុងារស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចីលើកទី 3 របស់ប្រ្រសាក់ឡើយ។ អ្នកស្រី

លីដ បានស្នើសំុខ្ចទឹីកប្រ្រក់ចំនួន 10,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដើម្របីធ្វើទូកទ្រង់

ទ្រ្រយធំមួយតម្ល្រ 11,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។

     អ្នកស្រ ីអុិន លីដ បានលើកឡើងថ៖ «ារស្នើសំុប្រ្រក់កម្ចពីីប្រ្រសាក់

គឺជាារសម្រ្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុ ំដោយសារត្រដើមទុនន្រះហើយដ្រល

ធ្វើឲ្រយមុខរបរខ្ញុ ំ និងជីវភាពគ្រសួារខ្ញុមំនភាពប្រសើរឡើងរហូតដល់បច្ចបុ្របន្ន។

នៅថ្ង្រអនាគត ខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះ  និងបើកហាងលក់គ្រឿងសង្ហ្ររិមឲ្រយកូនច្របង

ព្រមទាំងទិញដីនៅភូមិឃ្ល្រំងលើ  សម្រ្រប់ធ្វើផ្ទះជួលបង្កើនប្រ្រក់ចំណូល

បន្ថ្រម»។  

អ្នកស្ី អិុន លីដា
អ្នកផលិតបងា្គ្ក្ៀម នៅខ្ត្តព្ះសីហនុ

50 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



   សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរីកចម្រើនយា៉្រងខ្ល្រំង ដ្រលជំរុញឲ្រយមន

សកម្មភាពវិនិយោគពីក្រមុហុ៊នបរទ្រសរហូតទៅដល់ខ្រត្តនានា។ កំពង់ឆ្ន្រងំ

ជាទឹកដីដ្រលបានទទួលារវិនិយោគផ្ន្រករោងចក្រតម្របាញពីក្រុមហុ៊នចិន

ជាទីដ្រលបានផ្ដល់អាជីពារងរដំបូងដល់អតិថិជនម្ន្រក់របស់ប្រ្រសាក់។

      ក្នុងទឹកមុខស្រស់ញញឹម អ្នកស្រី ាន់ វណ្ណសាក់ ក្នុងវ័យ 35 ឆ្ន្រំបាន

រៀបរប់ពីភាពជោគជ័យន្រដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ បនា្ទ្រប់ពីទទួលបានកម្ចី

ពីប្រ្រសាក់។  ជាមួយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ ៍ និងមនកូនប្រុស 2 នាក់ អ្នកស្រី

និងសា្វ្រមី សព្វថ្ង្ររស់នៅភូមិត្រពំាងចឹកសា ឃំុកំពង់ឆ្ន្រងំ ស្រកុកំពង់ឆ្ន្រងំ ខ្រត្ត

កំពង់ឆ្ន្រំង។ ដំបូងឡើយ អ្នកស្រី វណ្ណសាក់  ជាកម្មករសាមញ្ញម្ន្រក់នៅរោង

ចក្រតម្របាញរបស់ចិន ដ្រលមនទីតាំងក្នុងទីរួមខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ខណៈសា្វ្រមី

របស់គាត់ជាបុគ្គលិកផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្រយានៅទីនោះដ្ររ។ ដោយភាពឆ្ល្រតវ្រ

រហ័សរហួន និងមនារយកចិត្តទុកដក់ក្នុងារងរ អ្នកស្រី វណ្ណសាក់ ត្រូវ

បានដំឡើងតំណ្រងជាប្រធានរដ្ឋបាល។

            ក្រ្រយមក  អ្នកស្រីាប់ផ្តើមមនគំនិតរក ចំណូលបន្ថ្រមជាអ្នកលក់ខ

អាវ និងគ្រឿងាឡ្រក្នុងរោងចក្រ។ អ្នកស្រីបានដក់ពាក្រយស្នើសុំកម្ចីពី

ប្រ្រសាក់ជាលើកដំបូងចំនួន 2,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិកជាទុនបន្ថ្រម រួមផ្រសំនឹង

ប្រ្រក់ខ្ររបស់គាត់។ ត្រមឹមួយរយៈព្រលខ្ល ីអ្នកស្របីានមើលឃើញថរបរមួយ

ន្រះមនាររីកចម្រើនល្អប្រសើរ។ ផ្ដើមច្រញពីមុខរបរន្រះ អ្នកស្រាីន់ត្រមន

ទឹកចិត្ត និងគំនិតអាជីវកម្មផ្រស្រងៗដោយគិតថត្រឹមរបរមួយប្របន្រះគឺមិន

គ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ។ អ្នកស្រក៏ីបានដក់ពាក្រយស្នើសំុកម្ចពីីប្រ្រសាក់ជាបន្តបនា្ទ្រប់

ទៀតដើម្របីសម្រ្រចគោលដៅរបស់ខ្លនួ។ កម្ចទំីាងនោះត្រវូបានប្រើដើម្របីសាង

សង់ផ្ទះល្វ្រងដ្រលមនបន្ទប់ចំនួន 7 នៅក្នុងដីឡូត៍របស់អ្នកស្រី  ដើម្របី

ជួលឲ្រយកម្មករធ្វើារនៅក្នុងរោងចក្រជាមួយគា្ន្រ។ មុខរបរ 3 ក្នុងព្រលត្រមួយ

ន្រះជាប្រភពចំណូលដ៏សំខន់ដ្រលបានក្រប្រ្រជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបានល្អ

ប្រសើរយា៉្រងឆប់រហ័ស។ ោះយា៉្រងណា ក្រ្រយពីមើលឃើញតម្រូវារទឹក

បរិសុទ្ធមនារកើនឡើង អ្នកស្រីនិងសា្វ្រមីបានរៀបចំផ្រនារអាជីវកម្ម

បន្ថ្រមទៀត ដោយអ្នកស្រីនិងសា្វ្រមីបានស្នើសុំកម្ចីចំនួន 30,000 ដុល្ល្ររ

អាម្ររិក ពីប្រ្រសាក់ដើម្របីបើកដំណើរាររោងចក្រផលិតទឹកបរិសុទ្ធលក្ខណៈ

គ្រួសារសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្រសារ។ ជាមួយនឹងរបរទី 4 អ្នកស្រ ីបានជួល

បុគ្គលិកចំនួន 4 នាក់សម្រ្រប់បម្រើារងរប្រាំារ និងបានទិញឡានមួយ

គ្រឿងសម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនផងដ្ររ។ ទើបត្រដំណើរារនៅឆ្ន្រំ 2017 អ្នកស្រី

បានផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុទ្ធដល់ផ្រសារធំៗចំនួន 5 និងបានលករ់យជាប្រាំនៅភូមិ

ក្រប្ររៗនោះ។

  អ្នកស្រី ាន់ វណ្ណសាក់ បានថ្ល្រងថ៖ «ដំបូងឡើយ ខ្ញុំគិតថារខ្ចី

លុយពីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ  ធ្វើឲ្រយខ្ម្រសគ្រខ្ល្រចគ្រនិយាយដើម ត្រដល់គិត

យូរៗទៅបើមិនខ្ចី នោះយើងអត់ទុនបន្ថ្រម យើងក៏អត់រីកចម្រើន។ ខ្ញុំសូម

អរគុណប្រ្រសាក់ ដ្រលជួយផ្ដល់ទុន ធ្វើឲ្រយមុខរបររបស់ខ្ញុមំនាររីកចម្រើន

យា៉្រងខ្ល្រំង»។

51

អ្នកស្ី ចាន់ វណ្ណសសាក់
មា្ច្ស់រោងចក្ផលិតទឹកបរិសុទ្ធ នៅ ខ្ត្តកំពង់ឆ្ន្ំង



លោក ងា៉្ន់ ងិន
មា្ច្ស់ចមា្ក្រល្ហុង សុ្កទឹកឈូ នៅខ្ត្តកំពត

     ដោយមនចិត្តចង់រួចាកផុតពីភាពទីទ័លក្រន្រះបុរសមឌតូច និងស្គម

ម្ន្រកន់្រះបានសម្រ្រចចិត្តស្នើសុកំម្ចពីបី្រ្រសាក ់ដើម្របាីបផ់្តើមមខុរបររចញិ្ចមឹ

ជ្រូកលក់។ ត្របិតត្ររបរន្រះហាក់ពុំសូវធំដុំក្តី ត្រជារបរមួយន្រារាប់់ផ្តើមក្រ

ប្រ្រជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្រយមនភាពប្រសើរឡើង។  តំាងពីព្រលនោះមកលោកក៏

ឈប់ប្រកបរបរជាអ្នកបោចវល្ល៍តតទៅទៀត  ហើយលោកក៏អាចរស់នៅជុំ

គ្រួសារបានទៀតផង។

   លោក ងិន បានពោលថ៖ «បើនិយាយទៅមកដល់ព្រលន្រះ ខ្ញុំខ្ចី

ប្រ្រសាក់ប្រហ្រល 10 ដងរួចមកហើយ ជីវិតខ្ញុំក៏រីកចម្រើនគួរសមដ្ររ។

សព្វថ្ង្រន្រះខ្ញុំមនដីចម្ក្ររល្ហុង  និងសា្វ្រយចំនួន 2 ហិកតា ដីស្រ្រចំនួន 1 

ហិកតា ផ្ទះមួយខ្នង និងមនម៉ូតូ 2 គ្រឿង។ ម្រយា៉្រងទៀត  ខ្ញុំក៏មនលទ្ធភាព

បញ្ជូនកូនម្ន្រក់ទៅរៀនរហូតចប់មហាវិទ្រយាល័យ។ ហើយកូន 2 នាក់ទៀត

កំពុងធ្វើារនៅប្រទ្រសកូរ៉្រ»។ 

     នាព្រលអនាគត លោក ងិន ចងដ់ំទុរ្រននៅលើដីដ្រលមនស្រ្រប់របស់

គាត់ ព្រ្រះគាត់គិតថ ដើមទុរ្រននឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វ្រង ហើយក៏

ពិារណាខ្ចីប្រ្រក់ពីប្រ្រសាក់បន្ថ្រមទៀតដើម្របីាប់យកមុខរបរន្រះ។

52 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

  «ដោយសារត្រប្រ្រក់កម្ចីប្រ្រសាក់ ធ្វើឲ្រយខ្ញុំមនម្ហូបអាហារល្អបរិោគ

ដើមទុនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងលុយាក់សម្រ្រប់ឲ្រយកូនខ្ញុទំៅ

សាលរៀន» ន្រះជាសម្ដីរបស់លោក ង៉្រន់ ងិន និយាយរៀបរប់ពីារផ្ល្រស់

ប្ដូរក្នុងជីវិតគ្រួសារគាត់ បនា្ទ្រប់ពីបានទទួលប្រ្រក់កម្ចីពីប្រ្រសាក់នៅក្នុងឆ្ន្រំ

2010 ។ 

   មនដើមកំណើតនៅភូមិម្លិចគល់ ឃុំស្ទឹងក្រវ ស្រុកទឹកឈូ ខ្រត្តកំពត

លោក ង៉្រន់ ងិន បានចំណាយព្រលជាច្រើនឆ្ន្រំប្រកបរបរជាអ្នកបោចវល្ល៍ត

នៅលើភ្នំទឹកឈូ ដើម្របីចិញ្ចឹមគ្រួសារ ដ្រលមនកូនចំនួន 5 នាក់នៅក្នុង

បន្ទុក។

     លោក ងិន ដ្រលមនវ័យ 51 ឆ្ន្រ ំបានលើកឡើងថ៖ «  ាលពីមុនខ្ញុហូំប

ត្រអង្ករគីឡូទ្រ ព្រ្រះថរបរបោចវល្ល៍តអាចឲ្រយរកចំណូលបានត្រឹមត្រ  30  មុឺន

រៀលបុ៉ណ្ណ្រះក្នងុមួយខ្ៗរ ។ ម្រយ៉ា្រងទៀត ខ្ញុតំ្រវូទៅសា្ន្រក់នៅក្នងុព្រ្រឃ្ល្រតឆ្ង្រយ

ពីគ្រួសារប្រហ្រល 10 ថ្ង្រព្រលច្រញរកវល្ល៍តម្ដងៗ»។



បង្កើនារផលិត ហើយយើងក៏អាចទិញបានឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿង

សម្រ្រប់ដឹកយកច្រកដោយផ្ទ្រល់ពីចម្ក្ររ»។

     «អាជីវកម្មច្រកឆបន្រះបានរីកចម្រើនយា៉្រងល្អ ហើយបានធ្វើឲ្រយជីវភាព

របស់ពួកខ្ញុំប្រសើរឡើង។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ខ្ញុំ និងសា្វ្រមី បានជួលអ្នកភូមិ

ចំនួន 10 នាក់ដើម្របីបកច្រកជាប្រាំ ជួសជុលផ្ទះឡើងវិញក្នុងតម្ល្រច្រើន

ពាន់ដុល្ល្ររ និងមនអតិថិជនគោលដៅសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ច្រកឆបនៅខ្រត្ត

កំពង់ាម ក្រប ព្រះសីហនុ និងខ្រត្តកំពង់ស្ព»ឺ។

     អ្នកស្រី លង សុខណាត បានមនប្រសាសន៍ថ៖ «ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរ

គុណប្រ្រសាក់ ដ្រលជួយឲ្រយជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំមនាររីកចម្រើន ហើយ

ប្រសិនបើប្រ្រសាក់នៅត្រជាដ្រគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ ខ្ញុំនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់

ខ្ញុំបន្ថ្រមទៀតដោយទិញម៉្រសុីនពាក់កណា្ត្រលស្វ័យប្រវត្តិសម្រ្រប់ធ្វើច្រក

ឆប  និងពង្រីកអតិថិជនគោលដៅទៅដល់ខ្រត្តជាច្រើនផ្រស្រងៗទៀត»។

    សំឡ្រងខ្ទរន្រគ្រឿងម៉្រសុីន និងសកម្មភាពមមញឹករបស់កម្មករបាន

បង្ហ្រញថ ារប្រកបអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនដ្រលបានផ្តល់បទសម្ភ្រសន៍

ន្រះ ពិតជាដំណើរារបានល្អ។

     «បនា្ទ្រប់ពីរៀបារមក ខ្ញុំនិងប្ដីខ្ញុ ំបានសម្រ្រចចិត្តចិញ្ចឹមជីវិតដោយារ

ធ្វើច្រកឆបលក់នៅជុំវិញតំបន់ដ្រលយើងរស់នៅ។ ដោយឃើញថារលក់

បានផលល្អគួរសមហើយដោយជឿថយើងអាចធ្វើធំជាងន្រះទៀត ពួកយើង

ក៏ព្រយាយាមរកប្រភពទុនបន្ថ្រមដើម្របីពង្រីកមុខរបរន្រះ» ន្រះជាាររៀបរប់

របស់អ្នកស្រី លង សុខណាត អាយុ 45 ឆ្ន្រំ ព្រលកំពុងអង្គុយជិតនឹងសា្វ្រមី

របស់ខ្លួនគឺលោក ស្រម ាងឡ្រន។ សា្វ្រមីភរិយាមួយគូន្រះសព្វថ្ង្ររស់

នៅភូមិតារៀម ឃុំជ្រ្រវៀន ស្រុកព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ាម ជាមួយកូន 5 

នាក់ក្នុងបន្ទុក។

     អ្នកស្រី សុខណាត បន្ត៖ « ពួកខ្ញុំក៏នឹកឃើញភា្ល្រមថ គួរត្រទៅខ្ចីលុយពី

ប្រ្រសាក់ ដើម្របីបានជាដើមទុនសម្រ្រប់ពង្រីកមុខរបរ។ តាមរយៈប្រ្រក់កម្ចី

ដ្រលយើងទទួលបាន ពួកយើងបានជួលកម្ល្រំងពលកម្មបន្ថ្រមដើម្របីជួយ
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អ្នកស្ី លាង សុខណាត
មា្ច្ស់អាជីវកម្មផលិតច្កឆប  នៅខ្ត្តកំពង់ចាម



កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដ្រលខ្លួនរស់នៅមនភាពធូរធារ

ជាងមុន។
         

     អាជីវកម្មាន់ត្រប្រសើរពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ លោក ទី បានសម្រ្រចចិត្ត

ស្នើសុំកម្ចីចំនួន 10,000 ដុល្ល្ររ ពីប្រ្រសាក់នៅដើមឆ្ន្រំ 2015 ដើម្របីជួសជុល

ផ្ទះ  និងហាងឲ្រយមនសោភណភាព ងយស្រលួទាក់ទាញអតិថិជន។ បនា្ទ្រប់

មក នៅឆ្ន្រំ 2016 លោកក៏បានស្នើសុំកម្ចីចំនួន 15,000 ដុល្ល្ររ ដើម្របីបើក

ហាងលក់ម៉ូតូជាមុខរបរថ្មី បន្ថ្រមលើមុខរបរាស់។ លោក ទី បានរៀបរប់

ថ ហាងរបស់គាត់មនម៉ូតូតម្កល់ចនោ្ល្រះពី 25 ទៅ 50  គ្រឿង  មនបុគ្គលិក 

5 នាក់ ហើយជាធម្មតាគាត់អាចលក់ម៉ូតូប្រហ្រល 30 គ្រឿងក្នុងមួយខ្រ។

   អាជីវកម្មទាំងពីរប្រភ្រទាន់ត្ររីកចម្រើនខ្ល្រំង ទំនុកចិត្តាន់ត្រមន

អាជីវកររូបន្រះបានបន្តប្រើប្រ្រស់កម្ចីពីប្រ្រសាក់ជាលើកទី 3 ជាមួយនឹងទឹក

ប្រ្រក់ចំនួន 20,000 ដុល្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងគោលបំណងសាងសង់ផ្ទះទី 2

សម្រ្រប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។  សមិទ្ធផលទាំងអស់ន្រះគឺបានមកពីារ

ខិតខំប្រឹងប្រ្រង តស៊ូ រិះរកគ្រប់មធ្រយាបាយដើម្របីឲ្រយអនាគតកូនៗរបស់គាត់

ាន់ត្រប្រសើរ។ លោក ហ្រង ទី និងភរិយាមនស្រចក្តីរីករយយា៉្រងខ្ល្រំង

ចំពោះាររីកចម្រើនមួយន្រះ ហើយក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះប្រ្រសាក់

ដ្រលជាដ្រគូដ៏ល្អ ដ្រលបានផ្តល់កម្ចីតាមតម្រូវារ និងរហ័សទាន់ចិត្ត។ 

លោក ហ្ង ទី
មា្ច្ស់ហាងលក់ម៉ូតូ និងគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក

នៅ ខ្ត្តោធិ៍សាត់

   សមដូចសុភាសិតមួយបានពោលថ «ទីណាមនារតស៊ូទីនោះត្រង

មនជោគជ័យ» យើងពិតជាមនារកោតស្ញប់ស្ញ្រងចំពោះារខិតខំប្រងឹប្រ្រង

របស់អតិថិជនយើងម្ន្រក់ន្រះ ដ្រលធ្វើឲ្រយជីវិតទទួលបានជោគជ័យគួរកត់

សម្គ្រល់។ 

       «ចិត្តស្រលញ់ ទ្រពកោសល្រយ ឆន្ទៈមោះមុត ារជឿជាក់ ារលើកទឹក

ចិត្ត និងដើមទុន» ជាកម្ល្រំងចលករដ៏ខ្ល្រំងា្ល្រដ្រលបានជំរុញឲ្រយលោក ហ្រង 

ទី ទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មបើកហាងលក់ម៉ូតូ និងគ្រឿងអ្រឡិច

ត្រូនិករបស់ខ្លួន ដ្រលមនទីតាំងនៅភូមិផ្រសារ ឃុំអន្លង់ត្ន្រត ស្រុកក្រគរ ខ្រត្ត

ពោធ៍តសាត់។

       លោក ទី បានលើកឡើងថ គាត់និងភរិយា ឈ្ម្រះ ង៉្រ ហ្គិច បានាប់ដ្រ

គា្ន្ររកសុីយូរមកហើយ។ ដំបូងឡើយ គាត់គឺជាអ្នកជួសជុលគ្រឿងអ្រឡិចត្រូ

និកធម្មតាម្ន្រក់។ ក្រ្រយមក  ពួកគាត់ក៏ប្រកគំនិតចង់បើកហាងលក់គ្រឿង

អ្រឡិចត្រូនិក និងសម្ភ្ររអគ្គិសនី បនា្ទ្រប់ពីមើលឃើញពីតម្រូវារទីផ្រសារ និង

54 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017



កិច្ចការការពារបរិសា្ថ្ន និងសង្គម

  ប្រ្រសាក់មនគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រ្រប់ក្រុមហ៊ុន និង

សង្គមតាមរយៈារពិនិត្រយយា៉្រងយកចិត្តទុកដក់និងច្របាស់លស់អំពីបញ្ជី

សកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រននិងសង្គម និងធានាថស្របតាមលក្ខខណ្ឌ

តម្រូវដោយច្របាប់បរិសា្ថ្រនកម្ពុជានិងារអនុវត្តដ៏ល្អជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

     ប្រ្រសាក់បាននិងកំពុងអប់រំអតិថិជន និងសហគមន៍ក្នងុារវាយតម្ល្រលើ

ផលប៉ះពាល់ន្របរិសា្ថ្រននិងសង្គម និងារាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលកើត

ឡើងពីារប៉ះពាល់ទាំងនោះ។   ារពិនិត្រយនិងតាមដនត្រវូបានធ្វើឡើងជា

ប្រាំដើម្របីធានានូវប្រសិទ្ធភាពន្រគោលនយោបាយ និងារអនុវត្តកិច្ចារ

ពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គម។

    ប្រ្រសាក់ធានានូវរល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះារអនុវត្តឲ្រយប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះារគ្រប់គ្រងបរិសា្ថ្រននិងសង្គមដោយផ្ដ្រតលើចំ

ណុចសខំន់ៗដូចខងក្រ្រម៖

 អនុវត្តតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនានា

 ទីកន្ល្រងធ្វើារងរប្រកបដោយផសុកភាព

 ារប្រើប្រ្រស់ទឹកនិងថមពលអគ្គិសនី

 ារប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររនៅារិយាល័យ

 ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្ល្រងារងរ

 ផ្តល់ឱាសារងរដោយស្មើភាពនិងគា្ម្រនាររីសអើង

 ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

 ផ្តលា់រារពារ

 មនយន្តារដោះស្រ្រយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក

 គា្ម្រនពលកម្មកមុរ

                                                                                         គា្ម្រនពលកម្មដោយមនារបង្ខិតបង្ខំ និងពលកម្មដ្រលត្រូវគ្រ

               ជួញដូរ

 សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពារងរ

 ស្រវាកម្មអតិថិជន

 ារដោះស្រ្រយារមិនព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន

 ផ្តល់ារារពារសហគមន៍តាមរយៈារអភិវឌ្រឍផលិតផលសម

 ស្រប ារពង្រីកបណា្ត្រញារិយាល័យ និងចូលរួមកិច្ចារងរ

 សង្គម

 ារជ្រើសរីសសា្ថ្រប័ននិងអង្គភាពដ្រគូ

 បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃត់

     ប្រ្រសាក់ គឺជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុានមុខគ្រ ដ្រលបានាប់បដិ

សន្ធិពីគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍រួមគា្ន្ររវាងរជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុប

ដ្រលមនប្រសកកម្មផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រ្រស

ខ្ន្រតតូចបំផុតឲ្រយទទួលបាននូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

     ប្រ្រសាក់ប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងាររួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ

និរន្តរភាព តាមរយៈារសម្រ្រចឲ្រយបាននូវគោលដៅចម្របង 2 ដ្រលរួមមន

ារធានានូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរឹងមំ និងកិច្ចារារពារបរិសា្ថ្រន សង្គម និង

សហគមន៍។ បន្ថ្រមលើារចូលរួមក្នុងកិច្ចារពារបរិសា្ថ្រន និងសង្គម

ប្រ្រសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិដោយផ្អ្រកលើបទដ្ឋ្រនជា

សកលសម្រ្រប់ារគ្រប់គ្រងារអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និងគោល

ារណ៍ារារពារអតិថិជនទាំង 7 ចំណុចរបស់ Smart Campaign ព្រម

ទាំងអនុលោមតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋ្រនសន្ធិសញ្ញ្រអន្តរជាតិ

នានា។

ទស្សនវិស័យនិងប្សកកម្មផ្ន្កសង្គម និងបរិស្ថ្ន

សូចនាករសខំន់ៗន្កិច្ចការពារសង្គម និងបរិស្ថ្ន

បង្កើនារទទួលបានស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ

ចូលរួមាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

បង្កើតារងរ

ារអភិវឌ្រឍារបង្កើតសហគ្រ្រស

កំណើនសហគ្រ្រសដ្រលមនស្រ្រប់

ប្សកកម្មសង្គម

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិសា្ថ្ន

គោលដៅសង្គម

55

   ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតគោលនយោបាយារពារបរិសា្ថ្រន   និងសង្គមដើម្របី

លើកកម្ពស់ារអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋ្រននីមួយៗ។  គ្រប់ជំហានន្រដំណើរារ

ឥណទាន ត្រូវបានបញ្ចូលនូវារហាមឃត់ ក្នុងារផ្ដល់ឥណទានជូន

អតិថិជនដ្រលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពដ្រលត្រូវបាន

ហាមឃត់។ ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររប្រ្រសាក់ ក៏បានាត់តាំងសមជិកបុគ្គលិក

ម្ន្រក់ឲ្រយទទួលខុសត្រូវក្នុងារចូលរួម និងរៀបចំារបណ្តុះបណា្ត្រលផ្ន្រក

សង្គម និងបរសិា្ថ្រនារហ្វឹកហាត់ និងារតាមដន ព្រមទាំងវាយតម្ល្រារ

អនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរសិា្ថ្រនផងដ្ររ។

ការការពារបរិស្ថ្ន



     ដោយប្រាន់យកពាក្រយសោ្ល្រក «រីកចម្រើនជាមួយគា្ន្រ» ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតវប្របធម៌ដោយអនុវត្តស្មើភាពគ្រប់បុគ្គលិក អតិថិជនគ្រប់ប្រភ្រទ និងសហ

គមន៍ទាំងមូល។ គោលារណ៍ារពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គមរបស់ប្រ្រសាក់មនច្រងយា៉្រងច្របាស់លស់ និងត្រូវអនុវត្តរល់អតិថិជន និយោជិត សហគមន៍ 

និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គោលារណ៍ធនធានមនុស្រសរបស់ប្រ្រសាក់ដ្រលដក់ច្រញគឺមនតម្ល្រភាព 100% សម្រ្រប់ទាំងភាគីខងក្នុងនិងខងក្រ្រ។

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍

ការប្ើប្្ស់អគ្គិសនី និងទឹក

ប្ភ្ទ 2013 2014 2015 2016 2017

ថាមពល

អគ្គិសនី និងទឹកជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកម្ន្រក់ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 165 158 155 151 140

ប្រ្រងឥន្ធនៈជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកម្ន្រក់ (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) 261 241 288 309 351

ប្ភ្ទ 2013 2014 2015 2016 2017

បុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិក 2,765 4,100 5,285 6,162 7,058

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី 795 1,145 1,244 1,333 1,467

ការកសងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដ្រលទទួលបានារបណ្តុះបណា្ត្រល 893 1,912 1,807 1,708 2,506

ចំនួនបុគ្គលិកមនស្រ្រប់ដ្រលទទួលបានារបណ្តុះបណា្ត្រល 6,761 8,771 9,118 12,504 4,567

ចំនួនអ្នកហាតា់រ 20 ក្រុម 8 ក្រុម 20 ក្រុម 32 ក្រុម 24 ក្រុម

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 41 51 66 64 54

ការទទួលខុសតូ្វផ្ន្កសង្គម

ចំនួនបណា្ណ្រល័យ 6 ខ្នង 9 ខ្នង 17 ខ្នង 19 ខ្នង 21 ខ្នង

ចំនួនសិស្រសានុសិស្រសដ្រលបានទទួលផល 4,496 6,300 11,089 12,796 14,980

ឥណទាន

 ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្ម័ន 741 768 693 314 91

 ចំនួនឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន 22,049 35,472 45,114 44,030 65,312

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចបំផុត ខ្ន្រតតូច 
និងខ្ន្រតមធ្រយម  191,208 250,113 320,559 346,888 389,863

56 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

  ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រ្រប់ារអប់រំ ក្នងុគោលបំណងផ្តលឱ់ាសាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតដល់សិស្រសានុសិស្រសក្នុងារបញ្ចប់ារសិក្រសា

កម្រិតថ្ន្រក់មហាវិទ្រយាល័យរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ ប្រ្រសាក់ ក៏ផ្តល់ឥណទានសម្រ្រប់ក្រលម្អលំនៅដ្ឋ្រនដើម្របីជួយអតិថិជនអាចបំព្រញនូវតម្រូវារ

គ្រួសារផងដ្ររ។

    ជាមួយនឹងទិសដៅច្របាស់លស់ ប្រ្រសាក់រួមជាមួយនឹងដ្រគូអាជីវកម្មគឺកម្មវិធីឡជីវឧស្មន័ជាតិ (NBP) បានធ្វើារងរក្នុងារជំរុញកិច្ចារពារបរិសា្ថ្រន

 អនាម័យ និងសុខុមលភាពសង្គម។



      ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុគោលបំណង

ចូលរួមលើកកម្ពស់ អនាម័យថ្ររក្រសាបរិសា្ថ្រនរស់នៅនិងថ្ររក្រសាសុខភាពប្រជា

ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍។

  ប្រ្រសាក់បានបង្កើតឥណទានប្រតងផ្រស្រងទៀត គឺឥណទានត្រ្រក់ទ័រ

និងគោយន្ត ដ្រលជួយគំាទ្រដល់អតិថិជនក្នងុារប្រើប្រ្រស់គ្រឿងយន្តដ្រល

សន្រសំថមពលាប់ពី 20% ឡើងទៅ។

ផលិតកម្ម ារជួញដូរ ាររក្រសាទុក និងារដឹកជញ្ជូនថ្ន្រំសង្កូវ ដ្រល

មនគ្រ្រះថ្ន្រក់ក្នុងទំហំច្រើន ឬ ារប្រើប្រ្រស់ក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវ

កម្មនូវថ្ន្រំសង្កូវដ្រលមនគ្រ្រះថ្ន្រក់

ារន្រសាទដ្រលប្រើប្រ្រស់អួន មង...។ ល ។ ដ្រលមនប្រវ្រងលើស

ពី 2.5 គីឡូម៉្រត្រ 

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិាន់ាប់ដីធ្លី ឬ

បណ្តឹងស្របច្របាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគា្ម្រនឯកសារ

យល់ព្រមព្រញល្រញ របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

អាជីវកម្មដ្រលទាក់ទងនឹងារផលិតក្រច្ន្រ  ឬ  ច្រកាយថ្ន្រខុំសច្របាប់

រូបភាពអាសអាភាស ឬ ារផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់ស្រវាផលិត

ផលដ្រលមនលក្ខណៈស្រដៀងន្រះ។

បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

     គម្រ្រងអភិវឌ្រឍបណា្ណ្រល័យ៖ គម្រ្រងសាងសង់បណា្ណ្រល័យត្រវូបានាប់

ផ្តើមអនុវត្តនៅឆ្ន្រ ំ2011 ក្នងុគោលបំណងដើម្របីជួយកុមរនិងសិស្រសានុសិស្រស

ឲ្រយមនទម្ល្រប់អានសៀវភៅ ជំរុញវប្របធម៌អាន និងដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុង

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាឲ្រយសម្រ្រចបាននូវគោល

ដៅអភិវឌ្រឍសហស្រសវត្រសរ៍។ គម្រ្រងន្រះបានអនុវត្តក្រ្រមារាប់ដ្រគូជាមួយ

នឹងអង្គារក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលនិងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ គ្រប់អគារ

បណា្ណ្រល័យទំាងអស់បំពាក់ទៅដោយសម្ភ្ររបរិា្ខ្ររ និងបណ្តះុបណា្ត្រលបណា្ណ្រ

រក្រស។ គិតាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 2011 មក ប្រ្រសាក់បានសាងសង់បណា្ណ្រល័យ

ចំនួន 25 ខ្នងជូនសាលរៀនរដ្ឋ ដោយអគារបណា្ណ្រល័យចំនួន 21 ខ្នង បាន

បើកឲ្រយដំណើរប្រើប្រ្រស់ជូនសិស្រសានុសិស្រស លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសហគមន៍

និងអគារបណា្ណ្រល័យចំនួន 3 ខ្នង ទៀតកំពុងដំណើរារបំពាក់សម្ភ្ររនិង

ធនធានឯកសារ។

     កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់៖ គិតត្រមឹថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2017 ន្រះ កម្មវិធី

ជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ប្រ្រសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយជូនដល់គ្រួសារប្រជា

ពលរដ្ឋជាអតិថិជនដ្រលរងគ្រ្រះដោយគ្រ្រះមហន្តរយធម្មជាតិ និងវិបត្តិ

គ្រ្រះភ័យ និងគ្រ្រះថ្ន្រក់ផ្រស្រងៗបានចំនួន 232 គ្រួសារ ដោយចំណាយ

ថវិាអស់ចំនួន 14,417 ដុល្ល្ររអាម្ររិក។

     

    ារងរសង្គមផ្រស្រងៗ៖ ក្រ្រពីគម្រ្រងបណា្ណ្រល័យនិងកម្មវិធីជំនួយសង្គ្រ្រះ

បនា្ទ្រន់ ប្រ្រសាក់បានចូលរួមក្នុងារងរសង្គមជាច្រើនទៀត។ ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 

ន្រះ ប្រ្រសាក់បានចំណាយថវិាអស់ចំនួន 25,482 ដុល្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់

ចូលរួមក្នុងកិច្ចារងរសង្គមទាំ្រងន្រះ រួមមន៖

     ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវាិជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នងុាររៀបចំទិវា  

     ជាតិអំណាន

 ឧបត្ថម្ភថវិាជូនធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា សម្រ្រប់ារបោះពុម្ពផ្រសាយ

  សៀវភៅចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមនចំណងជើងថ «តះ! 

     និយាយពីលុយ»

កិច្ចការងរអភិវឌ្ឍសង្គម
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ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយ

បង្ខ ំឬ ពលកម្មកុមរដ្រលប្រកបដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ ឬ ក្នងុលក្ខណៈ

ក្រងប្រវ័ញ្ច

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយ 

ដ្រលាត់ទុកថផ្ទុយនឹងច្របាប់ ឬ បទប្របញ្ញត្តិរបស់ប្រទ្រសម្ច្រស់

ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញ្រនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះ 

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភ្រសជ្ជៈមនជាតិស្រវឹង (លើកល្រង

ស្រ្របៀរ និងស្រ្រ)

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថ្ន្រំជក់

ល្រប្រងសុីសង ាសុីណូ  និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រ្រសដ្រលមន

លក្ខណៈស្រដៀងន្រះ

ជំនួញសត្វព្រ្រ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រ្រដ្រលបានហាមឃត់

តាម CITES (សន្ធសិញ្ញ្រស្តពីីារជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រភ្រទ

សត្វព្រ្រដ្រលជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ារប្រើប្រ្រស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រ្រះថ្ន្រក់ដូច

ជាធាតុវិទ្រយុសកម្មជាដើម

ផលិតកម្ម ឬ ារប្រើប្រ្រស់សារធាតុសរស្រដ្រលមិនអាចបំផ្ល្រញ

បាន

ារទិញឧបករណ៍ាប់បំផ្ល្រញឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងព្រ្រ

ត្រូពិច 

ប្រតិបត្តិារជួញដូរឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងព្រ្រត្រូពិច 

ផលិតកម្ម ឬ ារជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រ្រឈើផ្រស្រងៗដ្រល

ទទួលបានពីព្រ្រឈើដ្រលមិនទានម់នារគ្រប់គ្រង

ផលិតកម្ម ឬ ារជួញដូរផលិតផលដ្រលមនផ្ទុក PCBs

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដ្រលត្រូវបានហាម

ឃត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ ារជួញដូរថ្ន្រំសម្ល្រប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃតដ្រល

ត្រូវបានហាមឃត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញ ដ្រលនាំឲ្រយមនារបំផ្លិចបំផ្ល្រញ

បរិសា្ថ្រនធម្មជាតិ និងជាពិស្រសស្រទាប់អូសូន



បរិា្ច្រគថវិាជូនាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រ្រប់ឧបត្ថម្ភក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រ ារស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌

ផ្តល់មូលនិធិសម្រ្រប់ារវះាត់និងារព្រយាបាលកុមរ និងប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទដ្រលមនជំងឺឺ្របមត់និងឺ្របក្រអូមមត់តាមរយៈអង្គ

ារសា្ម្រយកម្ពុជា

ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិាជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសម្រ្រប់អនុវត្តគម្រ្រងសង្គមមួយ មនឈ្ម្រះថ «ចិត្តដូចគា្ន្រ» ក្រ្រមប្រធានបទ «ដើម្របី

សង្គម យើងអាចធ្វើបាន»

សម្ភ្ររបរិា្ខ្ររជូនដល់សាលរដ្ឋ និងរដ្ឋបាលថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ

58 របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ 2017

ពិធបីសករាពោ ធដាកឲ់្យកប្បើប្រាស់ជាផ្ូវការអគារបណាណា ល័យទបី 21 ដ�លឧបត្ថម្ភមូលនិធិកដាយប្រាសាក ់កៅសាលាបឋមសិកសា
 និងអនុវទិយាល័យប្តពាងំឈូក ក្ុងកខត្តកំពងស់ពោពឺ



ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង

ការត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងគឺជាមូលដា្ឋ្នគ្ឹះន្ភាព
ជោគជ័យ

     ារត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជាកតា្ត្រមូលដ្ឋ្រន  ដ្រលជួយឲ្រយប្រតិបត្តិារប្រាំថ្ង្រ

របស់សា្ថ្រប័នទទួលបានជោគជ័យ និងជួយឲ្រយសា្ថ្រប័នសម្រ្រចបាននូវគោល

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។  ារត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងទន់ខ្រសាយ   ឬ   គា្ម្រនប្រសិទ្ធ

ភាពបានធ្វើឲ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលារខតបង់។

     ប្រ្រសាក់បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ៏រឹងមំមួយដើម្របីារពារ

ទ្រព្រយសកម្ម ារពារប្រ្រក់បញ្ញើ  របស់សាធារណជន ធ្វើឲ្រយាន់ត្រប្រសើរឡើង

នូវស្រវាបម្រើអតិថិជន ារពារនិងាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងនានាដ្រលអាច

កើតឡើងដោយច្រតនា ឬ អច្រតនា និងដើម្របីធានាថ បុគ្គលិកអនុវត្តារងរ

គោរពតាមគោលនយោបាយ និងស្រចក្ដីណ្រនាំផ្រស្រងៗ។

     គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ប្រ្រសាក់ ត្រូវបានដក់បញ្ចលូទៅក្នុង

ប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដើម្របីារពារហានិភ័យ។ ារប្រងច្រកាតព្វកិច្ចត្រមឹ

ត្រូវ និងារត្រួតពិនិត្រយទ្វ្រដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲ្រយបុគ្គលិកត្រម្ន្រក់ធ្វើ

ប្រតិបត្តិារទាំងមូលត្រម្ន្រក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ 

និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។ ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ បុគ្គ

លិក ត្រវូផ្តល់ព័ត៌មនមកថ្ន្រក់លើនូវរល់បញ្ហ្រដូចជាារមិនបានអនុវត្តតាម

ឬ ារមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្រស្រងៗ។

     គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់មនតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសាក់។

គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តជិាន់ខ្ពស់ នាយកភូមិភាគ នាយកសាខ និងបុគ្គលិក

ទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងារអនុវត្តារត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង និងគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យដ្រលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិារប្រាំថ្ង្រ។

  ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  បានបង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់សា្ថ្រប័ន និងត្រួតពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ប្រ្រសាក់។

     ដើម្របីឲ្រយារត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ប្រ្រសាក់បានបង្កើត

ឲ្រយមននាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនៅឆ្ន្រ ំ 2001  ដោយបានកំណតន់វូតនួាទ ី

និងារទទួលខុសត្រូវច្របាស់លស់សម្រ្រប់ធ្វើារវាយតម្ល្រដោយឯករជ្រយ

លើភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និងប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រល

អនុវត្តដោយថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រ្រសាក់។   នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

រយារណ៍ទៅគណៈកម្មារសវនកម្មថ្ន្រក់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដោយផ្ទ្រល់។ 

នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងអនុលោមតាមប្រាសរបស់ធនាគារជាតិន្រ

កម្ពុជា ស្តីពី «ារត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ»ុ

ចំពោះាររៀបចំរចនាសម្ពន័្ធន្រសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ គោលបំណងន្រមុខងរសវន

កម្មផ្ទ្រក្នុង ធនធាន យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ លើសពីន្រះទៀត 

នាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តារងរត្រតួពិនិត្រយដោយផ្អ្រកលើបទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិសម្រ្រប់

ារអនុវត្តវិជា្ជ្រជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

     ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង បានជ្រើសរីសបុគ្គលិកបន្ថ្រម 

10 រូប ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រើនរបសស់ា្ថ្រប័ន។ នៅចុងឆ្ន្រំ 2017 

នាយកដ្ឋ្រនមនបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 108 រូប ដោយទទួលបានារគាំទ្រ

យា៉្រងខ្ល្រំងពីសំណាក់គណៈកម្មារសវនកម្ម ថ្ន្រក់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និង

គណៈគ្រប់គ្រង។ នៅតាមសាខនីមួយៗមនសវនករផ្ទ្រក្នងុដើម្របីធ្វើារត្រតួ

ពិនិត្រយជាប្រាំលើគុណភាពន្រសម្ពៀតឥណទាន គុណភាពស្រវាបម្រើ

អតិថិជន ប្រតិបត្តិារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់ ប្រតិបត្តិារផ្ទ្ររប្រ្រក់ ប្រតិបត្តិារ

ដក់ប្រ្រក ់ ដកប្រ្រក់ និងារចំណាយទូទៅរបស់សាខ។

    ក្នុងឆ្ន្រំ 2017 នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងបានបញ្ចប់ 1,849 កិច្ចារងរ

សវនកម្ម ដោយគ្របដណ្តប់ារធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិារសំខន់ៗ 

និងធ្វើារសុើបអង្ក្រតលើសកម្មភាពជាកល់ក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទ្រក្នុង

ភូមិភាគបានចុះពិនិត្រយអតិថិជនចំនួន 74,861 នាក់ ស្មើនឹង 19.17% ន្រ

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្របីវាយតម្ល្រគុណភាពឥណទាន និងដើម្របី

បញ្ជ្រក់ថារបញ្ច្រញឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់

សា្ថ្រប័ន  គោលារណ៍ារពារអតិថិជន និងបទដ្ឋ្រនជាសកលក្នុងារគ្រប់

គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

      លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទ្ធផលប្រាំឆ្ន្រ ំ2017 របស់ប្រ្រសាក់  បង្ហ្រញ

ថ ឥណទានដ្រលបានផ្តល់ឲ្រយអតិថិជនអនុលោមតាមគោលនយោបាយ

នានា និងមនគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលកិសាខបានបំព្រញារងរ

របស់ខ្លនួបានល្អប្រសើរ និងបានអនុវត្តារត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុយ៉ា្រងមនប្រសិទ្ធ

ភាពផងដ្ររ។
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  ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហ្រញនវូភាពត្រឹមត្រូវន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊នុនាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 

ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រ្រក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រ្របា់រិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប ់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រយ្រយកម្ពុជា 
និងគោលារណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនងឹាររៀបចំ និងារកំណត់បង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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តារាងតុល្យការ ុ

ងតុល រ  

ៃថទី 31 ែខ ធូ ំ 2017 

 10 

 
 2017 2016 
 កំណត ់     
   (កំណត់  4)  (កំណត់  4) 

 

ច់ ក់កុងៃដ 5 75,102,882  303,190,335  39,422,071   159,146,901 
 

 ធ រ តិៃនកមុ  6 107,182,560  432,695,995  102,455,211   413,611,687 
  

  7 10,287,623   41,531,134  63,891,503   257,929,998 
 8 1,528,863,817   6,172,023,229       1,016,385,263             4,103,147,307 

 9 20,993,129   84,749,262  17,165,045   69,295,285 
 10 4,799,471   19,375,464  6,416,079   25,901,711 
 11 1,799,265   7,263,633  1,437,812   5,804,447 

 12 5,240,425   21,155,597  2,200,910   8,885,074 
         

សរបុ ទព សកម  1,754,269,172   7,081,984,649  1,249,373,894   5,043,722,410 
         

នធលូមងិន លណុំប  

បំណុល 
 

 គឹះ នហិរ វតុ  13 41,805,083   168,767,120  7,281,147   29,393,990 
 14 873,307,762   3,525,543,435  611,767,834   2,469,706,746 

ឥណ នវ ិ រូបន៍  -  -  1,782,332   7,195,274 
  15 476,681,777   1,924,364,334  363,837,648   1,468,812,585 

អនុបំណុល  16 64,716,264   261,259,558  51,382,930   207,432,888 
 17 53,835,507   217,333,942  25,263,366   101,988,210 

បំណុល  12 15,323,182   61,859,686  12,290,277   49,615,848 
 18 -   -  4,678,751   18,888,118 

         

សរបុបំណុល 1,525,669,575   6,159,128,075  1,078,284,285   4,353,033,659 
         

មូលធន 

េដើមទុន   19 110,000,000   444,070,000  110,000,000   444,070,000 
   2,800,230   11,304,529  2,565,749   10,357,929 

  115,799,367   467,482,045  58,523,860   236,260,822 
         

សរបុមូលធន   228,599,597   922,856,574  171,089,609   690,688,751 
         

សរបុបំណុល និងមូលធន  1,754,269,172   7,081,984,649  1,249,373,894   5,043,722,410 
         
 

កំណត់ស ល់ដូច ន ប់ មួយ គឺ ែផកមួយៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ ។ 
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របាយការណ៍លទ្ធផលគឹះ នមី កហរិ វតុ  

រ យ រណ៍លទផល 

ស ប់ រយិបរេិចទែដល នប ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ  ំ2017 
 
 
 2017 2016 
 កំណត ់     
   )  ) 
 
 

 20 230,799,149   931,736,165  189,129,050   763,513,975 

 21 (92,408,365)  (373,052,570) (70,358,915)  (284,038,940) 
         

ចំណូលពី រ ក់សុទ  138,390,784   558,683,595  118,770,135   479,475,035 

សំវ ិ ន  

  8 (15,013,105)  (60,607,905) (5,076,038)  (20,491,965) 
         

ចំណូល រ ក់ប ប់ពីសំវ ិ នធនស ប់ 

 ឥណ ន កក់ និង ប់សង យ័ 123,377,679   498,075,690    113,694,097   458,983,070 
         

 
ចំណូល  

  -  22 1,869,106   7,545,581 4,806,853   19,405,266 

 23 1,790,685   7,228,995  934,171   3,771,248 

េលើ  24 (38,683,311)  (156,164,527)  (36,020,132)  (145,413,273) 

 25 (2,685,565)  (10,841,626) (2,393,614)  (9,663,020) 

 26 (14,628,031)  (59,053,361)  (13,857,150)  (55,941,315) 
         

ចំណូលពី បតិបតិ រ  71,040,563   286,790,752  67,164,225   271,141,976 

ចំេណញសុទពី របូររូបិយប័ណ  714,348  2,883,823 560,527   2,262,847 

  193,291   780,316 9,250   37,342 
         

ក់ចំេណញមុនដកពន  71,948,202   290,454,891  67,734,002   273,442,165 

 12 (14,438,214)  (58,287,069)  (13,748,791)  (55,503,869) 
         

ក់ចំេណញសុទស ប់ រយិបរេិចទ 57,509,988   232,167,822 53,985,211   217,938,296 
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របាយការណ៍ស្តីពីបម្្បម្ួលមូលធន

រ យ រណ៍សីពីបែ មប មលមូលធន  

ស ប់ រយិបរេិចទែដល នប ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ  ំ2017 
 
 េដើមទុន    បុរស  
     
 

1 2016 72,000,000  2,272,647   47,477,360   121,750,007 
 - - 53,985,211   53,985,211 

េដើមទុន 38,000,000  - (38,000,000) - 
 - 293,102   (293,102) - 
 - - (4,645,609)  (4,645,609) 

         

31 ែខ ធូ ំ 2016 110,000,000  2,565,749 58,523,860  171,089,609 
         

 -  444,070,000  10,357,929   236,260,822     690,688,751 
         
 

1 ែខ  2017 110,000,000   2,565,749   58,523,860   171,089,609 
ចំេណញ  -  - 57,509,988   57,509,988 

 - 234,481  (234,481)  - 
         

31 ែខ ធូ ំ 2017 110,000,000   2,800,230   115,799,367   228,599,597 
         

(សមមូល  -  444,070,000   11,304,529   467,482,045   922,856,574 
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របាយការណ៍លំហូរទឹកប្្ក់
រ យ រណ៍លំហូរទឹក ក់ 

ស ប់ រយិបរេិចទែដល នប ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ  ំ2017 
 
 2017 2016 
 កំណត ់     
   (កំណត់  4)  (កំណត់  4) 
 

 

កុង  
  27 (284,555,311)  (1,148,749,793)    (77,555,927)  (313,093,277) 

  227,611,716   918,868,497  187,924,198  758,649,987 
  (83,267,683)  (336,151,637)  (64,991,232)  (262,369,604) 

  (14,444,824)  (58,313,754)  (12,940,885)  (52,242,353) 

  (5,882,835)  (23,749,005) (266,576)  (1,076,167) 
         

(េ បើកុង)/ទទួល  
   (160,538,937)  (648,095,692) 32,169,578   129,868,586 
         

 

  (1,437,254)  (5,802,194)  (3,057,380)  (12,342,643) 

  (16,525)  (66,711)  (81,360)  (328,450) 
 

   57,474   232,023  10,479   42,303 
  -  -  (3,788,072)  (15,292,447) 

         

កុង 
 សកម ពវនិិេ គ  (1,396,305)  (5,636,882)  (6,916,333)  (27,921,237) 
         

 

  282,521,840   1,140,540,668  168,475,800   680,136,805 
  (156,344,376)  (631,162,246)  (165,211,210)  (666,957,655) 

  -  -  (4,645,609)  (18,754,324) 
         

/(េ បើ ស់កុង) 
   126,177,464   509,378,422  (1,381,019)  (5,575,174) 
         

/កំេណើន  និង 
   (35,757,778)  (144,354,152)  23,872,226   96,372,175 

 េដើម 
   144,958,555   585,197,688  121,086,329   490,399,632 

ពី របូររបិូយប័ណ  -  - -   (1,574,119) 
         

 និង  
 ចុង  28 109,200,777   440,843,536  144,958,555   585,197,688 
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