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របាយការណ៍

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្រំ 2018

  ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រ្រ7%ក្នុងឆ្ន្រំ2018ន្រះដោយ

មានការរួមចំណ្រកពីវិស័យចំនួនបួនធំៗរួមមាន៖ (i) ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ

(ii) អចលនទ្រព្រយនិងសំណង់(iii)ទ្រសចរណ៍និង(iv)កសិកម្ម។យោង

តាមការសិក្រសារបស់ធនាគារពិភពលោក ការអភិវឌ្រឍវិស័យធនាគារ និង

ហិរញ្ញវត្ថបុានរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់ក្នងុការគំាទ្រ និងជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយប័ន្ន ព្រមជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រនៅកម្ពុជា។

វិស័យធនាគារសម្រ្រចបានលទ្ធផលល្អបំផុតរហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ

ជាពិស្រសការអភិវឌ្រឍវិស័យធនាគារជាមួយនឹងស្ថិរភាពរឹងមាំ ការប្រកួត

ប្រជ្រងខា្ល្រងំកា្ល្រនិងសមាហរណកម្មខ្ពស់នៅក្នងុតំបន់និងពិភពលោកដ្រល

ស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្រឍហិរញ្ញវត្ថុ និងស្របទៅនឹងគ្រប់ដំណាក់

កាលទាំងអស់ន្រយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល។ សមិទ្ធផល

ទាំងន្រះ ត្រូវបានកសាងឡើងដោយឈរនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំន្រសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្រឍ។

  ក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ វិស័យធនាគារបានលូតលាស់ និង

កើនយ៉្រងឆប់រហ័សលើទំហំទ្រព្រយសកម្មសម្ពៀតឥណទានប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

បណា្ត្រញការិយល័យព្រមទាំងផលិតផលនិងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉្រងសម្របូរ

ប្រប។នៅឆ្ន្រំ2018ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញ

វត្ថុបានកើនឡើងដល់173%ន្រផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបប្រ្រក់កម្ចដីល់

នៅឆ្ន្រំ 2018 យើងបានខិតខំប្រឹងប្រ្រងធ្វើការដើម្របីទទួល
បានទំនុកចិត្តពីអតិថិជន ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់អតិថិជន និងជ្រ្រមជ្រ្រងឱ្រយអតិថិជនទទួល
បានជោគជ័យផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈព្រលដ្រលយើងរក្រសា
បានកម្រិតបទដ្ឋ្រនសុចរិតភាពខ្ពស់បំផុត។  យើងបន្តផ្តល់
ជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថដ៏ុល្អបំផុតដោយផ្ត្រតទៅលើបច្ច្រកវិទ្រយា
ហិរញ្ញវត្ថ ុ(FinTech) ទន្ទមឹនឹងការបង្កើនសម្ពៀតឥណទាន
សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ និងចំនួនអតិថិជន ។

វិស័យឯកជនបានកើនឡើងដល់ 92%ន្រផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបហើយ

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបានកើនឡើងដល់ 102% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

បណា្ត្រញសាខាបានកើនឡើងដល់2,309នៅទូទំាងរាជធានីខ្រត្ត។លើស

ពីន្រះវិស័យធនាគារក៏បានធ្វើទំនើបកម្មជាបន្តបនា្ទ្រប់ស្របទៅនឹងការអភិវឌ្រឍ

ន្របច្ច្រកវិទ្រយានិងសា្ថ្របត្រយកម្មហិរញ្ញវត្ថកុ្នងុតំបន់និងពិភពលោកជាពិស្រស

តាមរយៈការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា

ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech)ក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ដ្រលបានរួមចំណ្រកក្នុងការធានា

សុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពភាពទាន់ព្រលវ្រលានិងថ្ល្រស្រវាសមរម្រយន្រប្រតិបត្តិ

ការធនាគារដើម្របីគាំទ្រអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ។

  យោងតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា វិស័យធនាគារនៅក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពជុាបានពង្រកីនិងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉្រងល្អនៅក្នងុតំបន់បុ៉ន្ត្រ

យើងចំាបាច់ត្រវូប្រងុប្រយ័ត្នបន្ថ្រមចំពោះហានិភ័យខាងក្រ្រមួយចំនួនដ្រល

អាចប៉ះពាល់យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចនៅ
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ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ហានិភ័យទាំងនោះរួមមាន (i)ការឡើងថ្ល្រន្រប្រ្រក់

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក(ii)បម្រ្របម្រួលនៅទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ(iii)ការកើនឡើងថ្ល្រន្រ

ប្រ្រងឆៅអន្តរជាតិដ្រលអាចជះឥទ្ធិពលដល់អត្រ្រអតិផរណានៅកម្ពុជានិង

ការកើនឡើងថ្ល្រនាំចូលនិង (iv)ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាង

គូប្រជ្រងនាំច្រញរបស់កម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុប/សហរដ្ឋអាម្ររិក។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានយ៉្រងរឹងមាំ

លទ្ធផលសម្រ្រចបាននៅឆ្ន្រំ 2018

ជំនួសមុខឱ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះថ្ន្រក់គ្រប់

គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់ទាំងអស់ ដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រ្រងបម្រើ

ការងារប្រកបដោយថមពលលះបង់ខ្ពស់ដើម្របីការរីកចម្រើនអាជីវកម្មនិង

ការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនប្រកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រង

អំណរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលភាគទុនិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រាជ

រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា និងជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាដ្រលត្រងត្រផ្តល់ការ

គាំទ្រនិងផ្តល់ឱវាទរហូតមក។

  ដោយសារការសម្រ្រចបាននូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ និងការ

រក្រសាបានស្ថិរភាពនយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពមា៉្រក្រូ

ស្រដ្ឋកិច្ចជាពិស្រសស្ថរិភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានលទ្ធផល

ល្អប្រសើរមានដូចខាងក្រ្រម៖ (i) ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រ្រយបង់ពន្ធមាន

ចំនួន78.64លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក(ii)ចំណាយធៀបនឹងចំណូលមានអត្រ្រ

35.1% (iii)ផលលើមូលធនមានអត្រ្រ29.40%(iv)ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

មានអត្រ្រ3.8% (v) រក្រសាបានអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការកម្រតិទាបត្រមឹ

0.7%(vi)ទ្រព្រយសកម្មសរុបមានចំនួន 2.38 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក (vii)

សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់1.96បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកនិងអតិថិជន

ឥណទានសរុប 395 ពាន់នាក់ (viii) សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប

1.29ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិកនិងអតិថជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប555ពាន់

នាក់ (ix)ដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់មា៉្រសុីនអ្រធីអឹមចំនួន126គ្រឿងនិង (x)

បុគ្គលិករង់ចាំបម្រើអតិថិជនមានចំនួន7,600នាក់។

ប្រ្រសាក់បន្តអភិវឌ្រឍនិងពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឥតអាក់ដើម្របីឆ្លើយ

តបទៅនឹងចលនាទីផ្រសារ បរិយកាសប្រតិបត្តកិារដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រង

ខា្ល្រំង និងការផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិ។ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងភាគទុនិកមាន

ជំនឿចិត្តយ៉្រងមុតមាថំតាមរយៈការដឹកនាំដ៏បិុនប្រសប់យុទ្ធសាស្រ្ត និង

ធនធានមនុស្រសដ៏មានសមត្ថភាពរបស់ប្រ្រសាក់នឹងធ្វើឱ្រយប្រ្រសាក់បន្តទទួល

បានលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រ្រប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ខ្ញុសូំមទទួលសា្គ្រល់

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ដ្រលការងារដ៏អសា្ច្ររ្រយរបស់ពួក

គាត់គឺជាកតា្ក្ររួមចំណ្រកដ៏សំខាន់និងជាការលះបង់កមា្ល្រងំកាយចិត្តចំពោះ

ភាពជោគជ័យរបស់ប្រ្រសាក់និងបងា្ហ្រញពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់

ចំពោះអតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

  យើងនឹងបន្តពិនិត្រយនិងធ្វើការវាយតម្ល្រហានិភ័យដោយខ្លួនឯងឱ្រយបាន

ទៀងទាត់ដើម្របីធានាថកាលានុវត្តភាពធុរកិច្ចត្រូវបានថ្លឹងថ្ល្រងសមស្រប

ទៅតាមអាទិភាពន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រឹងមាំ និងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រង

ផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រ្រសាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។យើងចូលរួមយ៉្រងសកម្ម

ជាមួយថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងដើម្របីធានាថ វប្របធម៌ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ហ្មត់

ចត់ត្រូវបានគាំទ្រគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ន្រប្រតិបត្តិការរបស់ប្រ្រសាក់។យើង

ក៏ធានាដ្ររថ មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសាក់ត្រវូបានគ្រប់គ្រងយ៉្រង

ល្អ។ យើងនឹងបន្តត្រួតពិនិត្រយយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងជួបជា

ប្រចាំជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្របីពិភាក្រសាពីបរិយកាស

ត្រួតពិនិត្រយរបស់ប្រ្រសាក់។
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  យើងរំពឹងថចក្ខុវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចឆ្ន្រំ 2019 នឹងនៅត្រមានភាពវិជ្ជមាន

ដ្រលជាការបន្តឥទ្ធិពលន្រកំណើនដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រពីបណា្ត្រឆ្ន្រំមុនៗ។ កំណើន

ស្រដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរន្រះកើតឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់រាជរដ្ឋ្រភិ

បាលកម្ពជុាក្នុងការសម្រ្រចនិងរក្រសាបានស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយមា៉្រក្រូ

ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលជាកតា្ត្រដ៏ចម្របងក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនទាំង

ក្នងុប្រទ្រសនិងអន្តរជាតិហើយសំខាន់ជាងន្រះទៀតនោះគឺការចូលរួមយ៉្រង

សកម្មរបស់វិស័យឯកជនក្នុងនាមជាដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ជាមួយរាជរដ្ឋ្រភិបាល។

ទាំងកាលានុវត្តភាព និងការប្រឈមផងដ្ររ។ ប្រ្រសាក់នឹងបន្តផ្ដ្រតលើ

ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) បង្កើនសម្ពៀត

ឥណទាននិងចំនួនអតិថិជននិងកៀរគរប្រភពមូលនិធិ។អនុលោមតាមការ

កើនឡើងបទដ្ឋ្រនន្របទប្របញ្ញត្តិទាំងក្នុងប្រទ្រស និងអន្តរជាតិ យើងនឹង

ខិតខំធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកនិងដ្រគូអាជីវកម្ម(មានជាអាទិ៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

វិទ្រយា) ដើម្របីអភិវឌ្រឍក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយ នីតិវិធី និង

ដំណើរការឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំថ្រមទៀត។

ក្នុងរយៈព្រល12ខ្រកន្លងទៅន្រះយើងបានប្រឈមនឹងបញ្ហ្រមួយចំនួន

ដូចជា ការកើនឡើងឥណទានមិនដំណើរការនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំង

មូលការផ្ល្រស់ប្ដូរបទប្របញ្ញតិ្តលើការកំណត់ពិដនអត្រ្រការប្រ្រក់ការចាត់

ចំណាត់ថ្ន្រក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវិធានធនលើអុីមភ្ររមិនការកំណត់

ទ្រនាប់មូលធនរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងឱសានវាទន្រការ

អនុវត្តប្រកាសស្ដីការផ្ដល់ឥណទានជារូបិយវត្ថុ (ប្រ្រក់រៀល)យ៉្រងហោច

ណាស់ 10% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប ដ្រលប្រការទាំងអស់ន្រះនាំមក

  ដើម្របីបង្កើនមាត្រដ្ឋ្រនស្រដ្ឋកិច្ច ប្រសិទ្ធផល និងរក្រសាបានជំហរដ៏រឹងមាំ

ប្រ្រសាក់នឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួន រួមមាន៖ i). ពង្រឹងជំហរនៅ

លើទីផ្រសារ និងបន្តពង្រីកវិសាលភាពសម្ពៀតឥណទានជាមួយនឹងកំណើន

ន្រតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងចំនួនអតិថិជន ii).ក្រប្រ្រអត្រ្រការប្រ្រក់កម្ចី

និងកម្រ្រស្រវាឱ្រយស្របតាមបទប្របញ្ញត្តិថ្មី iii). កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិ

ការដោយបង្កើនផលិតភាពបុគ្គលិក លុបចោលចំណាយរដ្ឋបាលដ្រលមិន

ចាំបាច់ និងធ្វើការបិទសាខាតូចៗ ឬ សាខាដ្រលមិនទទួលបានប្រ្រក់

ចំណ្រញiv).អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុនិងv). កៀរគរប្រភព

មូលនិធិផ្រស្រងៗ។

លទ្ធផលឆ្ន្រំ2018សបញ្ជ្រក់ឱ្រយឃើញថយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅត្របន្ត

ផ្ដល់ភាពជោគជ័យក្នុងបរយិកាសដ៏ប្រឈមន្រះ និងបងា្ហ្រញពីរបៀបដ្រល

ប្រ្រសាក់ នៅត្រនាំយកភាពខា្ល្រំង និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រ្រច

បាននូវលទ្ធផលយ៉្រងល្អ ដោយឥណទានមិនដំណើរការមានកម្រិតទាប

បំផុតប្រៀបធៀបនឹងវិស័យទំាងមូល បុគ្គលិកមានផលិតភាពខ្ពស់គ្រប់គ្រង

យើងបានបិទទំព័រឆ្ន្រំចាស់ដ្រលពោរព្រញដោយការ
ប្រឈមបានយ៉្រងជោគជ័យ ដ្រលស្ដ្រងឱ្រយឃើញតាម
រយៈលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ និងការទទួលបានភាព
ជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តលើការផ្ដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថរុបស់
យើង។ បន្ថ្រមលើន្រះយើងបានបង្កើនចំនួនអតិថិជន
និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថ ុ(FinTech)
ផងដ្ររ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018

របាយការណ៍

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
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ការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

គ្រប់គ្រងមូលធននិងហានិភ័យដោយភាពមធ្រយ័តច្របាស់លាស់ និងមាន

បុគ្គលិកចូលរួមយ៉្រងសកម្ម។យើងបន្តវប្របធម៌ដ៏រឹងមំា សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត

និងសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មហើយយើងក៏មានមោទនភាព

រួមចំពោះលទ្ធផលការងារដ្រលយើងសម្រ្រចបានទន្ទមឹនឹងន្រះដ្ររយើងមាន

ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ និងការបោះជំហានឈានទៅមុខជាមួយនឹងលក្ខណៈ

ពិស្រសបើប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រកួតប្រជ្រង ដ្រលនឹងបង្កើតនូវគុណតម្ល្រ

សម្រ្រប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈព្រលវ្រង។

ក្នងុឆ្ន្រំ2018ប្រ្រសាក់រក្រសាបាននូវជំហរនំាមុខគ្រលើទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុជា

មួយនឹងបណា្ត្រញការិយល័យ លទ្ធភាពរកប្រ្រក់ចំណ្រញ និងសម្ពៀត

ឥណទានច្រើនជាងគ្រ ដោយធានាបាននូវកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ទៀតផង។លទ្ធផលដ្រលប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានរួមមាន៖

ទ្រព្រយសកម្មសរុបនៅដំណាច់ឆ្ន្រំមានចំនួន2.38ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិក

កើនឡើង36%បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្ន្រំ2017

សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន1.96ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាមរិកកើ្រនេឡីង

26.67% និងមានអតិថិជនស្រវាឥណទានសរុបចំនួន 395 ពាន់នាក់

ប្រ្រសាក់ នៅរក្រសាជំហរនាំមុខគ្រផ្ន្រកគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុង

វិស័យដោយអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការមានត្រឹមត្រ0.7%

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបបានកើនឡើងដល់1.29ប៊ីលានដលុា្ល្ររ

អាម្ររិកនិងមានអតិថិជនស្រវាបញ្ញើសន្រសំសរុបចំនួន555ពាន់នាក់
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រ្រយបង់ពន្ធបានកើនឡើង36.76%ពោលគឺចាប់
ពី57.5លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកនៅឆ្ន្រំ2017ដល់78.64លានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកនៅដំណាច់ឆ្ន្រំ2018

ផលលើមូលធនមានអត្រ្រ29.4%និងផលលើទ្រព្រយសកម្មមានអត្រ្រ
3.8%

បណា្ត្រញការិយល័យគ្របដណ្ដប់25ខ្រត្ត-រាជធានីដ្រលមាន177

ការិយល័យនៅទូទាំងប្រទ្រសមា៉្រសុីនATMមានចំនួន126គ្រឿង
ដ្រលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងភូមិចំនួន13,966ដ្រលស្មើនឹង98% ន្រ
ភូមិសរុបទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន
7,600នាក់។

ក្នុងការសម្លឹងឆ្ព្រះទៅមុខដើម្របីជំរុញកំណើនអាជីវកម្មពិតជាមានភាព

ខុសប្ល្រកយ៉្រងខា្ល្រំងបើធៀបនឹង10ឆ្ន្រំមុនដោយសារត្រកតា្ត្រប្រកួតប្រជ្រង

ខា្ល្រំងកា្ល្រនៅលើទីផ្រសារ។ គូប្រកួតប្រជ្រងរបស់យើងភាគច្រើនបានវិវត្តទៅរក

ភាពខា្ល្រំង។ យើងក៏បានជួបប្រទះនូវការប្រកួតប្រជ្រងច្រើនឡើងៗនៅតាម

ទីតំាងភូមិសាស្ត្រដ្រលយើងកំពុងប្រតិបត្តកិារនិងការចាប់យកចំណ្រកទីផ្រសារ

ន្រធុរកិច្ចពសីា្ថ្រប័នថ្មីៗផងដ្ររ។

ការសម្លឹងឆ្ព្រះទៅមុខ
ការប្រកួតប្រជ្រង

បទប្របញ្ញត្តិ

បន្តកសាងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំ

ថ្វីបើការប្រកួតប្រជ្រងមានការកើនឡើង យើងនៅត្ររក្រសាបានជំហរនាំមុខ

គ្រ ហើយបានធ្វើការវិនិយោគសំខាន់ៗលើសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដំណើរការ

និងបច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនថ្មី និងចាស់របស់

យើង។

  តាមរយៈការឈានមុខផ្ន្រកធុរកិច្ច និងបម្រ្របម្រលួផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាបានធ្វើ

ឱ្រយផ្ល្រស់ប្ដូរនូវការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន ការក្រប្រ្រគំរូធុរកិច្ច និងការធ្វើឱ្រយ

ប្រ្រប្រលួទិដ្ឋភាពន្រការប្រកួតប្រជ្រង។ទន្ទមឹនឹងន្រះបរិយកាសបទប្របញ្ញត្តិ

សម្រ្រប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តការវិវត្ត។ភាពខា្ល្រំងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង

នឹងផ្ដល់ឱ្រយយើងនូវភាពបត់ប្រនដើម្របីបន្រសុីនឹងការផ្ល្រស់ប្ដូរបទប្របញ្ញត្តិប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាព ស្របព្រលនឹងកំណើនអាជីវកម្មរបស់យើង។ យើង

បានធ្វើឌីជីថលនិងសម្រួលដំណើរការន្រការផ្ដល់ស្រវាជូនអតិថិជនដើម្របី

កាត់បន្ថយថ្ល្រប្រតិបត្តិការ ផ្ដល់ស្រវាឱ្រយកាន់ត្រលឿន និងវិនិយោគលើ

បច្ច្រកវិទ្រយា និងនវានុវត្តន៍ក្នុងការសាងអនាគតជាមួយផលិតផលនិងស្រវា

ថ្មីៗតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុ(FinTech)  ។

ប្រ្រសាក់នាំមកនូវភាពល្អដាច់គ្រជូន
ចំពោះអតិថិជន និងភាគទុនិក

កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាគន្លះឹដ៏សំខាន់ចំពោះប្រ្រសាក់ចាប់តំាង

ពីការបដិសន្ធិដំបូងរបស់ខ្លួនមកម៉្ល្រះដូចដ្រលបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុងគុណ

   វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឱ្រយប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិជាច្រើនក្នុងរយៈព្រល

ច្រើនឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះហើយយើងមានសុទិដ្ឋនិិយមដ្រលយើងបានឆ្លងកាត់

ការផ្ល្រស់ប្ដូរជាច្រើនន្រះបានដោយជោគជ័យ។ ប្រ្រសាក់ត្រងឆ្លើយតបទៅ

នឹងការផ្ល្រស់ប្ដរូបទប្របញ្ញត្តិហើយបានវិនិយោគយ៉្រងច្រើនដើម្របីសម្របតាម

បទដ្ឋ្រនថ្មីៗ។ ទម្រង់សន្ទនីយភាពរបស់យើងគឺមានភាពរឹងមាំ ចំណ្រកឯ

អនុបាតដើមទុនថ្ន្រក់ទីមួយមានភាពរឹងមាំ និងប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិ

ផងដ្ររ។យើងជឿជាក់ថជាតុល្រយភាព បទប្របញ្ញត្តិថ្មីៗន្រះនឹងធ្វើឱ្រយយើង

កាន់ត្រមានភាពរឹងមំានិងបន្តជាគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថឈុានមុខគ្រនៅកម្ពជុា។

  ប្រ្រសាក់ មានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្របីបន្តការឈានទៅមុខដោយយើងមាន

វប្របធម៌ដ៏រឹងមាំ និងមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់យើង យើង

មានប្រវត្តដ៏ិជោគជ័យ ហើយជំហានរបស់យើងមានលក្ខណៈពិស្រសដ្រល

ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគិន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ជំុវិញពិភព

លោក។នៅទូទាំងប្រ្រសាក់ បុគ្គលិកទាំងអស់ផ្ដល់គុណតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ

ការធ្វើការរួមគា្ន្រហើយពួកគ្រមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចគា្ន្រក្នងុការបម្រើអតិថិជន

របស់ខ្លនួ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018

-

-

-

-

-

  

-

-
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តម្ល្រស្នូលរបស់យើងដោយគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់។ យើងបានកត់សមា្គ្រល់ឃើញថការកើនឡើងន្រប្រសិទ្ធផលន្រ

ការចំណាយការទទួលបានផលចំណ្រញអតិបរមានិងការកាត់បន្ថយហា

និភ័យគឺជាគុណតម្ល្រស្នលូរបស់ប្រ្រសាក់។យើងកំពុងរំព្រមើលយុទ្ធសាស្ត្រ

ធនធានមនុស្រសរយៈព្រលវ្រងហើយយើងបន្តកសាងទំនាក់ទំនងឱ្រយកាន់ត្រ

ប្រសើរជាមួយអតិថិជននិងផ្ដល់គុណតម្ល្រចំពោះភាគទុនិករបស់យើង។

ខណៈការផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិការកំណត់ពដិនអត្រ្រប្រ្រក់បម្រ្របម្រួល

ទីផ្រសារនិងការកើនឡើងន្រការប្រកួតប្រជ្រងនឹងបង្កឱ្រយមានបញ្ហ្រប្រឈមមួយ

ចំនួនកើតឡើងក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រយើងក៏បានសម្លឹងឃើញពីកាលានុវត្តភាពជា

ច្រើនផងដ្ររ។យើងប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ជូនយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវធ្វើពិពិធកម្មផលិត

ផលនិងស្រវា ពង្រឹងវប្របធម៌និងបុគ្គលិករបស់យើង ដើម្របីជំរុញឱ្រយមានការ

រីកចម្រើន និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រ្រប្រួលនៅលើទីផ្រសារ។ អ្វី

ដ្រលព្រលវ្រលាទំាងន្រះបានបងា្ហ្រញប្រ្រប់យើងគឺថយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង

កំពុងដំណើរការបានយ៉្រងល្អប្រសើរ។យើងមានជំនឿចិត្តជាងព្រលណាៗ

ទាំងអស់ថ យើងបានជ្រើសរីសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានមនុស្រសដ៏

មានសមត្ថភាពដ្រលអាចឆ្លើយតបចំពោះការប្រឈមនៅព្រលខាងមុខ។

ដោយយើងបន្តកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូនិងនិរន្តរភាពយើង

បានព្រយាយមបន្តពំានំានូវអ្វដី្រលត្រមឹត្រវូជូនចំពោះអតិថិជន និងភាគទុនិក

ដ្រលរួមដំណើរជាមួយយើងឆ្លងកាត់ព្រលវ្រលាដ៏លំបាកលំបិនន្រះឆ្ព្រះទៅ

កាន់អនាគតដ៏សម្របូររុងរឿង។

  ជំនួសមុខឱ្រយគណៈគ្រប់គ្រងន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ខ្ញុំសូម

ថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លដំប់ថ្ន្រក់និងបុគ្គលិកប្រ្រសាក់

ទាំងអស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រ្រង និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំព្រញ

ការងារអរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការគាំទ្រនិងការផ្តល់ដំបូនា្ម្រន

និងអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុានិយ័តករនិងធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា

រួមជាមួយនឹងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រប្រ្រសាក់។

លទ្ធផលដ៏ល្អឯករបស់ប្រ្រសាក់នៅឆ្ន្រំ2018គឺជាសក្ខីភាពន្រការខិតខំ

ប្រឹងប្រ្រង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ 7,600 នាក់។យើងខ្ញុំ

សូមទទួលសា្គ្រល់នូវការចូលរួមចំណ្រកន្រះ និងសូមថ្ល្រងអំណរគុណពួក

គាត់ចំពោះការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការជំរុញឱ្រយមានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉្រងត្រចះ

ត្រចង់ន្រះ។

ដឹកនាំប្រកបដោយភាពជឿជាក់

យើងមានទំនុកចិត្តយ៉្រងមុតមាំថយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងមានភាពរឹង

មាំ។តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយ៉្រងល្អប្រសើរនិងការរីកចម្រើន

ប្រកបដោយអត្ថន័យប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដ្រលយើងបានផ្ដ្រតប្រ្រសាក់

នឹងនៅត្រស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំដើម្របីអនុវត្តតាមគោលដៅលទ្ធផលរយៈព្រល

មធ្រយមនិងបង្កើតគុណតម្ល្រសម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈព្រលវ្រង។
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សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សូចនាករ 2014 2015 2016 2017 2018f

 ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(ផ.ស.ស)

ផ.ស.ស(ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 16.8 18.1 19.9 22.2 24.6

ការប្រ្រប្រួលជា%ន្រផ.ស.ស 7.1% 7.0% 7.0% 6.9% 6.9%

កម្រិតចំណូលប្រជាជនមា្ន្រក់(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,138 1,215 1,302 1,437 1,568

ថវិការដ្ឋ្រភិបាល

ចំណូល(%ផ.ស.ស) 17.1 18.0 18.9 18.6 18.8

ចំណាយ(%ផ.ស.ស) 21.6 20.9 22.0 23.6 24.6

សមតុល្រយថវិការដ្ឋ្រភិបាល(%ផ.ស.ស)                                                        -4.5 -2.9 -3.1 -5.1 -5.8

ពាណិជ្ជកម្មក្រ្រស្រុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

សមតុល្រយពាណិជ្ជកម្ម -3.2 -3.5 -3.4 -3.9 -2.5

នាំច្រញ 7.4 8.5 9.2 10.1 10.9

នាំចូល 10.6 11.9 12.6 14.0 13.4

ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 1.7 1.7 2.1 2.4 2.7

ទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ
(បម្រ្របម្រួល%)  31.1 30.0 15.2 21.7                     -   

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ
(បម្រ្របម្រួល%) 33.0 19.9 19.8 26.3                     -  

ឥណទានសរុបធៀបនឹងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប 106.8 115.8 111.4 107.4                     -  

ឥណទានសរុបធៀបនឹងផ.ស.ស(%)  67.8 81.7  85.7 93.4                     -  

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបធៀបនឹងផ.ស.ស(%) 63.4 70.5 76.9 87.0                     -  

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់(រៀលក្នុងមួយដលុា្ល្ររអាម្ររិក) 4,075 4,050 4,037 4.037 4,018

សមា្គ្រល់៖f:ព្រយាករណ៍ ប្រភព៖ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អតិថិជនប្រ្រសាក់នៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018
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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
 សូចនាករ 2014 2015 2016 2017 2018

ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ 5.7% 5.3% 4.6% 3.7% 3.1%

ទំហំឥណទានជាមធ្រយម(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)  2,868  3,223  3,673 5,050 5,407

ចំនួនឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់  131  114  101 96 98

ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់  59   60  56 55 57

លទ្ធផលចំណ្រញ

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម 5.2% 5.3% 4.7% 3.8% 3.8%

ផលលើមូលធន 45.0% 45.6% 36.9% 28.8% 29.4%

តំបន់ប្រតិបត្តិការ

ខ្រត្ត/រាជធានី  25  25  25 25 25

ស្រុក/ខណ្ខ  193  195   197  197 197

ឃុំ/សងា្ក្រត់ 1,577  1,602  1,611 1,627 1,633

ភូមិ  12,838  13,453 13,640 13,851 13,966

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ 2014 2015 2016 2017 2018
អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 6 7 7 7 7

ស្រវាឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានសរុប(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568

សម្ពៀតឥណទានក្រុម(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 4,799,490 3,822,162 1,589,264 565,889 284,317

សម្ពៀតឥណទានប្រតង(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក) 517,506 629,038 256,201 8,003,544 34,074,923

សម្ពៀតឥណទានសិក្រសាអប់រំ(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 9,165 266,249 170,433 416,317 494,055

សម្ពៀតឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 451,336 58,100,830 123,188,399 217,004,754 279,418,003

សម្ពៀតឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតតូចនិងមធ្រយម
(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 577,850,425 855,303,177 1,030,383,963 1,547,856,479 1,960,924,239

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 305,163,807 467,433,465 619,048,981 915,112,845 1,291,279,185

ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 251,112 320,893 347,034 390,460 395,166

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ 223,130 287,608 311,242 348,368 353,799

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី 217,059 263,769 282,805 315,739 317,174

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 236,026 308,821 341,327 388,455 394,212

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតតូចនិងមធ្រយម 250,113 320,559 346,888 389,866 394,778

ចំនួនអតិថិជនឥណទានថ្មី 114,236 123,078 93,814 103,333 81,607

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្ត្រន្រការផ្តល់ឥណទាន

ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម 6.01% 3.76% 1.64% 0.51% 0.24%

ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន 93.99% 96.24% 98.36% 99.49% 99.76%
ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតតូចនិង
មធ្រយម 99.54% 99.85% 99.95% 99.85% 99.90%

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 4,100 5,285 6,162 7,058 7,600

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្ត្រី 1,145 1,244 1,333 1,467 1,606

ចំនួនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង 258 270 275 264 274

ចំនួនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាស្ត្រី 10 12 12 14 18

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន 1,844 2,782 3,425 4,073 4,409

ចំនួនបុគ្គលិកដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល 11,335 9,118 16,596 7,073 7,442

ផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ កម្មវិធីថ្ររក្រសាសុខភាពការធានារ៉ា្រប់រងលើសុខភាពនិងគ្រ្រះថ្ន្រក់មាតុភាពបសសនិងផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀត

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះអតិថិជន

ការថ្ររក្រសាអតិថិជន ប្រតិបត្តិតាមបទដ្ឋ្រនន្រការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គមជាសាកលនិងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះសហគមន៍និងបរិសា្ថ្រន

គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថ្រន មាននិងអនុវត្តគោលការណ៍ការពារបរសិា្ថ្រននិងសង្គម

គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ(អគារ) 9 17 19 21 30

ចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស 6,635 10,830 14,279 17,909 21,704

ការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

អត្រ្រអតិថិជនដ្រលបន្តប្រើប្រ្រស់ស្រវារបស់ប្រ្រសាក់ 76.45% 81.36% 79.74% 87.25% 83.71%

បណា្ត្រញប្រតិបត្តិការ

ចំនួនការយិល័យសាខា 176 181 181 176 177

ចំនួនអ្រធីអឹម 82 101 115 126 126



ទស្រសនវិស័យ

ប្រសកកម្ម

ធ្វើឱ្រយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើងដើម្របីចូលរួមចំណ្រកដល់ការ

អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដុ្រល

មាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនៅជនបទ

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្ម

10របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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  ដោយមានប្រតិបត្តកិារប្រមាណជា 25ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះក្នងុវិស័យហិរញ្ញ

វត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជា ប្រ្រសាក់ គឺជាគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឈរលំដប់

ទី 1 ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសា្ថ្រប័នមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះសា្ថ្រន

ធនាគារធំៗចំនួន 5នៅកម្ពុជា។

  ប្រ្រសាក់ មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពី

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្រប មានជាអាទិ៍

ស្រវាឥណទានប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង

ទិញកាតទូរស័ព្ទផ្ទ្ររប្រ្រក់ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ប្តូរប្រ្រក់ស្រវាទូទាត់

រហ័សបើកប្រ្រក់បៀវត្រស ស្រវាធនាគារចល័ត អ្រធីអឹមមា៉្រសុីនឆូតកាត

ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនីនិងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដទ្រផ្រស្រងៗទៀត។

គិតមកត្រមឹថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018ន្រះប្រ្រសាក់ជាគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

ឈានមុខគ្រដោយមានទ្រព្រយសកម្មសរុបចំនួន2,378លានដុលា្ល្ររអាេមរិក

  ប្រ្រសាក់ ទទួលបានការគាំទ្រយ៉្រងខា្ល្រំងពីអតិថិជន អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន

និយ័តកររាជរដ្ឋ្រភិបាលជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងទទួលបាន

ពានរងា្វ្រន់ និងវិញ្ញ្របនបត្រជាច្រើនពីសា្ថ្រប័នជាតិ និងអន្ដរជាតិដូចជា

MFTransparency SEAL of Pricing Transparency, Smart 

Campaign, Planet Rating, Microfinanza Rating អគ្គនាយកដ្ឋ្រន

ពន្ធដរធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនក្រ្រឌីតប្រយូរ៉ូកម្ពុជា។ល។

និងមានបណា្ត្រញការយិល័យសាខាធំជាងគ្រលំដប់ថ្ន្រក់ទី2ជាមួយនឹង

បណា្ត្រញការិយល័យសាខាជិត200 ទីតំាងដ្រលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តកិារស្មើ

នឹង 98% ន្រចំនួនភូមិសរុបទាំងអស់ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ប្រ្រសាក់មាន

ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ការបម្រើស្រវាកម្មប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈ និង

ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលទំនើបប្រកបដោយតមា្ល្រភាព សម្រ្រប់បំព្រញតម្រូវការ

របស់អតិថិជននិងសាធារណជន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

សាវតារ

សិកា្ខ្រសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្ន្រំ2018និងរៀបចំផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ2019
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ដំណាក់កាលសំខាន់ន្រការអភិវឌ្រឍ 

ចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រ្រមរូបភាពជាគម្រ្រង

អភិវឌ្រឍន៍ ដោយទទួលបានមូលនិធិពី

សហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងគោលបំណងសា្តរ

ឡើងវិញនិងគំាទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នងុ

ខ្រត្តចំនួន6ដ្រលស្ថតិនៅជំុវិញរាជធានី

ភ្នពំ្រញរួមមានខ្រត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្ន្រងំ

កំពង់ស្ពឺតាក្រវព្រ្រវ្រងនិងសា្វយរៀង។

គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ បាន

បង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមមូល

និធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2

និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស

ត្រូវមានកម្រិត។ប្រ្រសាក់ទទួលអាជា្ញ្រ

ប័ណ្ណពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាសម្រ្រប់

ប្រកបអាជីវកម្មដោយផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ

ដល់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រ្រស

ខា្ន្រតតូច។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គ្រល់ការ

ក្រប្រ្រលក្ខន្តកិៈក្នងុការផ្ល្រស់ប្តរូភាគទុនិក

ហើយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ក៏ទទួល

សា្គល់ការក្រប្រ្រន្រះដ្ររ។

ចាប់ផ្តើមកមា្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រង ដោយ

បង្កើតសមាគមឥណទានប្រ្រសាក់ដ្រល

ជាប្រតិបតិ្តករឥណទានជនបទ និងចុះ

បញ្ជីនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
ប្រ្រសាក់ បានបញ្ចប់ការកមា្ល្រយខ្លួន

ដោយការជំនួសភាគទុនិកដំបូងគឺមូល

និធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF)

ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន5រួមមានក្រុម

ហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទ្រសប្រលហ្រសិក

សម្រ្រប់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍(BIO)

ក្រមុហុ៊នដ្រ្រហ្គនិខាភិថល(DCG)ក្រមុ

ហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍរបស់

ប្រទ្រសហូឡង់(FMO) ក្រុមហ៊ុនលងា្ក្រ

អ័ររិកលីសសុីងអិលធីឌី (LOLC) និង

ក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រ្រឌីត(Oikocredit)។

ប្រ្រសាក់មានភាគទុនិកចំនួន6រួមទាំង

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo)

ផងដ្ររ។

ប្រ្រសាក់ ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវ

កម្មអចិន្ត្រ្រយ៍ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

ប្រ្រសាក់ បានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារ

ស្នូលឈ្ម្រះថ Oracle Flexcube

Universal Banking សម្រ្រប់ផ្តល់ភាព

ងាយស្រួលក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ

របស់ខ្លួន កសាងគុណសម្របត្តិន្រការ

ប្រកួតប្រជ្រងជួយគ្រឹះសា្ថ្រនឱ្រយមានលទ្ធ

ភាពផ្តល់ស្រវាកម្ម ជូនដល់អតិថិជន

គោលដៅរបស់ខ្លួនកាន់ត្រប្រសើរជាង

មុននៅទូទាំងកម្ពុជានិងអាចគ្រប់គ្រង

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាព។

ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់

«BBB+» ពី MicroFinanza Rating ។

គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រ្រង

ប្រ្រសាក់ បានសម្រ្រចកមា្ល្រយខ្លួនពី

គម្រ្រងឥណទានទៅជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថមុានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

តាមផ្លូវច្របាប់។មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

កម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ដើម្របីជួយសម្រួលដល់គម្រ្រងកា្ល្រយខ្លួន

ន្រះ។

1995 2004
2008

2002

2007

2009

2003

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មចម្របងរបស់ប្រ្រសាក់

គឺការផ្តល់ស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជា

ជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការិយល័យ

កណា្តលរបស់ខ្លួន នៅរាជធានីភ្នំព្រញ

និងតាមការិយល័យនានាដ្រលស្ថតិនៅ

តាមបណា្តខ្រត្តនិងស្រុកនៅកម្ពុជា។
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ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន440ប៊ីលានរៀល
សមមូលនឹង 110 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ន្រភាគទុនិកទាំង 5 ខាងលើត្រូវបាន
ប្រងច្រកទៅភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមាន
ធនាគារBEA ក្រុមហ៊ុនLOLC Group

និងក្រមុហុ៊នបុគ្គលិកប្រ្រសាក់(PSCo) ។

ប្រ្រសាក់ ទទួលបានសមតុល្រយប្រ្រក់
បញ្ញើសន្រសំលើសពី 1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក។

ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់ «A
និងស្ថិរភាព»លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ពី
MicroFinanza Rating ។

ប្រ្រសាក់ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ ពី

សាធារណជនពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។

ប្រ្រសាក់ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់«A-»

ជាមួយទស្រសនវិស័យ «ស្ថិរភាព» ពី

Planet Rating ។

ប្រ្រសាក់ ទទួលបាន«ពានរងា្វ្រន់តមា្ល្រ

ភាពលើថ្ល្រលក់ផលិតផល» ពីសា្ថ្រប័ន

អន្តរជាតិMFTransparency ។

ប្រ្រសាក់ទទួលបានពានរងា្វ្រន់ឆ្នើម«គ្រះឹ

សា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានគំនិតច្ន្រ

ប្រឌិតខ្ពស់លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុន

អន្តរជាតិInternational Data Group  ។

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជី
រហូតដល់ចំនួន440ប៊ីលានរៀលសម
មូលនឹង110លានដលុា្ល្ររអាម្ររិកដ្រល
មានការចូលរួម វិនិយោគពីភាគទុនិក
ចំនួន5រួមមានភាគទុននិកBIO, DCG,

FMO, LOLC និងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន
បុគ្គលិកប្រ្រសាក់(PSCo)។

ប្រ្រសាក់ បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវា
មា៉្រសុីនឆូតកាតដើម្របីផ្ដល់ជូនស្រវាឱ្រយ
កាន់ត្រប្រសើរជូនអតិថិជន។

ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានសមិទ្ធផលសំខាន់
ថ្មីមួយដោយទទួលបានសម្ពៀតឥណ
ទាន1ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិក។

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី

ចំនួន15.4 បី៊លានរៀលដល់80បី៊លាន

រៀលបនា្ទ្រប់ពីការដកទុនវិនិយោគរបស់

ភាគទុនិក Oikocredit ។

ភាគហ៊នុវនិិយោគរបស់Oikocredit     ត្រវូ

បានប្រងច្រកទៅឱ្រយភាគទុនិកទាំង5

របស់ប្រ្រសាក់។ភាគទុនិកBIO, DCG,

FMO, LOLC និង ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក

ប្រ្រសាក់(PSCo)។

ប្រ្រសាក់ កា្ល្រយជាគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ

ដំបូងគ្រក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រល

ផ្តល់ស្រវាអ្រធីអឹម(ATM)ប្តូរប្រ្រក់ផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់និងស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស។

ប្រ្រសាក់ បានដក់ដំណើរការការិយ

ល័យកណា្ត្រល ដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុង

គោលបំណងសន្រសំសំច្រនិងមិនបង្កផល

ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថ្រនដើម្របីបម្រើអតិថិជន

ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់
188 ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹង 47

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជី
របស់ខ្លួនពី47លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដល់
72លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក។

ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ប្រ្រសាក់ កើន
ឡើងច្រើនជាង1បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ប្រ្រសាក់បានទទួលពានរងា្វ្រន់ 3 ផ្រស្រង

គា្ន្រក្នុងព្រលត្រមួយពី International

Data Group រួមមានOutstanding

Retail Banking, Financial Perfor-

mance និងSecurity Initiative។

ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក ់ «A 

និងស្ថិរភាព»លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិង

«ពិន្ទុ 4»លើលទ្ធផលសង្គមដ្រលវាយ

តម្ល្រដោយPlanet Rating។

ប្រ្រសាក់ទទួលបាន«វិញ្ញ្របនបត្រលើ

កិច្ចការពារអតិថិជន»ពីSmart Cam-

paign ។

2011
2013

2012
2014

2015 2017

2018

2016

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018



15

BANK OF CHINA (HONG KONG)
LIMITED PHNOM PENH BRANCH

  SDNOFZNANIFORKIM DCK
(FIS)

KCD-MIKROFINANZFONDS -III

KCD MIKROFINANZFONDS
(FIS) I - GLOBAL

MICROFINANCE ENHANCEMENT 
FACILITY SA (BLUE ORCHARD POOL)

BLUEORCHARD 
MICROFINANCE FUND 

JAPAN ASEAN WOMEN
 EMPOWERMENT FUND SA, 

SICAV-SIF

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA)
CORPORATION LIMITED

CATHAY UNITED BANK, 
CO., LTD.

CHANG HWA COMMERCIAL BANK,
LTD. OFFSHORE BANKING BRANCH

HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD.,
OFFSHORE BANKING BRANCH

TAISHIN INTERNATIONAL BANK 
CO., LTD, SINGAPORE BRANCH

TAIWAN BUSINESS BANK,
 OFFSHORE BANKING BRANCH

CHAILEASE INTERNATIONAL 
FINANCIAL SERVICES CO., LTD.

BANK SINOPAC, OFFSHORE
BANKING BRANCH

GRAND CAPITAL 
INTERNATIONAL LIMITED

CIMB BANK PLC

DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS-UND 
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

OESTERREICHISCHE 
ENTWICKLUNGSBANK AG(OEEB)

FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL
COOPERATION LTD (FINNFUND)

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

NORFUND, THE NORWEGIAN 
INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING

 COUNTRIES

SWEDFUND INTERNATIONAL AB

THE BANK OF EAST ASIA
LIMITED

GLOBAL COMMERCIAL 
MICROFINANCE CONSORTIUM II B.V

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

BRED BANK (CAMBODIA)
PLC

MICROVEST+PLUS, LP

MICROVEST SHORT DURATION 
FUND, LP

LENKA CAPITAL, LLC.

DUAL RETURN FUND SICAV

MICRO, SMALL & MEDIUM 
ENTERPRISES BONDS SA,

SEB II MICROFINANCE FUND

TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,
LTD., OFFSHORE BANKING BRANCH

BANK OF PANHSIN, LTD.

SUNNY BANK, LTD.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

នាមសា្ថ្រប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ប្រ្រសាក់
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 
OF CHINA LIMITED PHNOM PENH

 BRANCH

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL OF 
THE KINGDOM OF SPAIN (ICO)

KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC

FIRST COMMERCIAL BANK 
PHNOM PENH BRANCH

NEDERLANDSE FINANCIERINGS - 
MAATCHSCHAPPIJ VOOR

ONTWIKKELINGSLANDEN N.V ('FMO')

HATTON NATIONAL 
BANK PLC

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC)

IIV MIKROFINANZFONDS

NORDIC MICROFINANCE INITIATIVE
 FUND III KS

OIKOCREDIT ECUMENICAL 
DEVELOPMENT COOPERATIVE

 SOCIETY U.A.

RESPONSABILITY GLOBAL 
MICROFINANCE FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MICROFINANCE LEADERS FUND

RESPONSABILITY SICAV 
MIKROFINANZ-FONDS (LUX)

RESPONSABILITY SICAV (LUX) 
FINANCIAL INCLUSION FUND

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

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

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO
 AND SME FINANCE LEADERS

RESPONSABILITY MICRO AND SME
 FINANCE FUND

TAIWAN COOPERATIVE BANK 
PHNOM PENH BRANCH

PETTELAAR
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V.

UNION COMMERCIAL BANK PLC

PHNOM PENH COMMERCIAL BANK

TAIWAN COOPERATIVE BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

BANK OF TAIWAN, OFFSHORE
 BANKING BRANCH

THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT(OFID)

TRIODOS CUSTODY B.V-TRIODOS 
FAIR SHARE FUND

SUSTAINABILITY-FINANCE-REAL
ECONOMIES SICAV-SIF

TRIODOS SICAV II- TRIODOS
MICROFINANCE FUND

VATTANAC BANK LIMITED

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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ភាគទុនិក
ប្រ្រសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន672ប៊ីលានរៀលសមមូលនឹង168លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលបានមកពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់
ភាគទុនិកចំនួន3 រួមមានធនាគារ Bank of East Asia (BEA)ក្រុមហ៊ុន Lanka ORIX Leasing (LOLC Group) និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់
(PSCo) ។

    BEA ជាធនាគារឯករាជ្រយធំជាងគ្រនៅទីក្រុងហុងកុងដ្រលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ 1918 មានទ្រព្រយ
សកម្មសរុបចំនួន 839.5 ប៊ីលានដលុា្ល្ររហុងកុង សមមូលនឹង 107.2 ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិកគិតត្រឹម
ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រ ំ2018និងបានចុះបញ្ជកី្នងុទីផ្រសារភាគហុ៊នហុងកុងហើយBEAកា្ល្រយជាមា្ច្រស់ហុ៊នដ្រល
មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្ន្រតក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុនHang Seng Index ។

   BEA ផ្តល់ស្រវាធនាគារជាច្រើនជូនអតិថិជនដូចជាស្រវាធនាគារសម្រ្រប់សាជីវកម្មស្រវាធនាគារ
សម្រ្រប់ឯកត្តជន ស្រវាគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របតិ្ត និងស្រវាវិនិយោគទុនផ្រស្រងៗទៀត តាមរយៈបណា្ត្រញ
ការិយល័យជាង 220សាខាគ្របដណ្ដប់ទូទាំងហុងកុង និងតំបន់សំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតន្រប្រទ្រសចិន
តំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍ចក្រភពអង់គ្ល្រសនិងសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ព័ត៌មានលម្អតិសូមចូលទៅកាន់វ្របសាយត៍៖
www.hkbea.com ។

  LOLC Group ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ ដោយមានភាគហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុង

ឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងៗ។ការរីកចម្រើនដ្រលមិនធា្ល្រប់មានរបស់ក្រុមហ៊ុន LOLC Group រាប់បញ្ចូលតាំងពី

អាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ្រលផ្ត្រតជាសំខាន់លើសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតខា្ន្រត

តូចនិងខា្ន្រតមធ្រយម។LOLC ក៏មានវត្តមានលើវិស័យមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដ៏ុរឹងមំានៅកម្ពជុាភូមានិងប៉ា្រគីសា្ថ្រន។

ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមចូលទៅកាន់វ្របសាយត៍៖www.lolc.com  ។

  ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រ្រមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិទូទៅរបស់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើម្របីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់ និងដើម្របីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឱ្រយស្របតាមបទដ្ឋ្រនវិជា្ជជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹង

តមា្លភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ។ក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើសកម្មភាពលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និងដើមទុន

ផ្រស្រងៗការវិនិយោគនិងសកម្មភាពទិញលក់ព្រមទាំងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗដ្រលពាក់

ព័ន្ធដោយផ្ទ្រល់ ឬ ដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងស្រដៀងគា្ន និង

សកម្មភាពឬស្រវាកម្មដ្រលជាចរិតលក្ខណៈក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ធនាគារ  BANK OF EAST ASIA (BEA)

ក្រុមហ៊ុន  LANKA ORIX LEASING COMPANY PLC (LOLC)

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់(PSCo)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

  លោក TC ជាទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ BEA និង CVC 

Capital Partners ។

លោកបានចំណាយព្រល27ឆ្ន្រំបម្រើការងារនៅធនាគារCitibankក្នងុ
មុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅប្រទ្រសជប៉ុនត្រវ៉ា្រន់ហុង
កុង និង ចិន។ មុខតំណ្រងចុងក្រ្រយរបស់លោកនៅធនាគារ Citibank

គឺជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំហុងកុង និងជានាយកគ្រប់គ្រងស្រវាធនាគារ
សម្រ្រប់សាជីវកម្មនិងវិនិយោគទុនសម្រ្រប់ប្រទ្រសចិន។

ក្នងុចំណោមតួនាទីក្នងុកិច្ចការធុរកិច្ចស្រវាសាធារណៈនិងកិច្ចការសង្គម
ដ្រលលោកTCមានក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ រួមមានជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រ
ក្រុមហ៊ុន Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, ជា
អភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រមុហុ៊នMongolian Mining Corporation, អភិបាល

ឯករាជ្រយន្រក្រុមហ៊ុនAFFIN Holdings Berhad, ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រ

ធនាគារRizal Commercial Banking Corporation,ជាប្រធានក្រុម

ប្រកឹ្រសាន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Hong Kong Polytechnic,ជាសមាជិកគណៈ

កមា្ម្រធិការនាយកប្រតិបត្តិន្រInvestor Education Centre (IEC)ដ្រល

ស្ថិតក្រ្រមSecurities and Futures Commission,ជាសមាជិកក្រុម

ប្រឹក្រសាភិបាលHong Kong Tourism,ជាសមាជិកStanding Com-

mission on Civil Service Salaries and Conditions of Service,

ជាសមាជិកStanding Committee on Judicial Salaries and Con-

ditions of Service, ជាសមាជិក Financial Reporting Council,

ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលCommunity Chest of Hong Kong,ជា

សមាជិកHong Kong Red Cross Council និងជាអនុប្រធានកិត្តិយស

ប្រឹក្រសាយោបល់ន្រHong Kong Institute of Bankers។

លោក CHAN TZE CHING IGNATIUS 
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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លោកYuen Wai Hung Peterបានបញ្ចប់
ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
និងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។
លោកក៏បានបញ្ចប់វគ្គសិក្រសាStanford Execu-

tive Program ពីសាកលវិទ្រយាល័យStanford

Universityនៅឆ្ន្រំ 2006 ។លោកបានចូល
បម្រើការងារនៅធនាគារBEA នៅឆ្ន្រំ1985ក្នងុ
មុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាត់ការ។ លោក
បានទទួលតំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនា
យកដ្ឋ្រនកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ BEA

ចាប់ពីឆ្ន្រំ2006ដល់ឆ្ន្រំ2017  ។ក្នងុខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ
2017លោកត្រវូបានដំឡើងតួនាទីជានាយកចាត់
ច្រងទូទៅ និងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនាយក
ដ្ឋ្រនគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុនិងដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្តដ្រល
ផ្ត្រតជាសំខាន់លើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
អាជីវកម្មជាមួយដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងគ្រប់គ្រង
ការវិនិយោគរបស់ធនាគារ BEAលើគ្រឹះសា្ថ្រន
ហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រប្រទ្រស។

លោក YUEN WAI HUNG

PETER

អភិបាល

  លោក Krishan ជាអភិបាលន្រក្រុមហ៊ុន
Commercial Insurance Brokers (Pvt) Ltd

ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរស្រវាធានារ៉ា្រប់រងធំជាង
គ្រនៅប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ ហើយលោកក៏ជាអភិ
បាលន្រCredit Information Bureau of Sri

Lanka (CRIB) និងជាអភិបាលស្ដីទីន្រក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលន្រធនាគារ Seylan Bank PLC

នៅប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ។លោក ក៏ជាប្រធានក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលន្រ Finance Houses Associ-

ation (FHASL) ន្រប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រដ្រលជា
សា្ថ្រប័នកំពូលមួយសម្រ្រប ់Non-Bank Finan-

cial Institutions នៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ។

  លោក Krishan ជាធនាគារិកដ្រលមានបទ
ពិសោធន៍រយៈព្រល 26 ឆ្ន្រំក្នុងការគ្រប់គ្រង
ឥណទានការគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញច្រកចាយទីផ្រសារ
ការប្រមូលទិញបំណុលការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ
។ល។ លោក បានធ្វើវិភាគទានទស្រសនៈ និង
ឧទ្ទ្រសនាម Islamic Finance ជូន LOLC

Group នៅឆ្ន្រំ 2008 ហើយលោកក៏ជាវាគ្មិន
ក្នុងវ្រទិកាInternational Islamic Finance ។

លោក THILAKARATNE DON 

MANUWELGE DON KRISHAN

អភិបាល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

  លោក Ishara Chinthaka Nanayakkara
គឺជាអនុប្រធានក្រមុហុ៊ន Lanka Orix Leasing

Company Ltd (LOLC) ។លោកជាអគ្គនាយក
ក្រមុហ៊នុ Ishara Traders ដ្រលជាក្រុមហ៊ុន
ត្រសួត្រ្រយផ្លវូក្នងុការនំាចូលយនយន្តប្រើប្រ្រស់
រួច(Second-hand Motor Vehicle)នៅក្នុង
ប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ពាណិជ្ជកម្មផ្ន្រកគណន្រយ្រយពីប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី
លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទ្រសជប៉ុនរយៈ
ព្រល 2 ឆ្ន្រំ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yamagin

Corporation នៅ Tokyo ដ្រលជាក្រុមហ៊ុន
ធំជាងគ្រក្នុងការនាំច្រញយនយន្តប្រើប្រ្រស់រួច
(Second-hand Motor Vehicle) ។

លោកជាសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ក្រមុ
ហុ៊នIshara Plantation (Pvt) Ltd និង Ishara

Property Development (Pvt) Ltdហើយ
លោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ ក្រុម
ហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC

ផងដ្ររ។

លោក ISHARA CHINTHAKA 

NANAYAKKARA 

អភិបាល

  លោក Thilakaratne Don Manuwelge 

Don Krishan ជានាយកប្រតិបត្តិន្រក្រុមហ៊ុន
Commercial Leasing and Finance PLC

(សមាជិកន្រក្រមុហុ៊នLOLC Group)។លោក
ក៏ជាសមាជិកន្រAssociateship of Institute

of Bankers of Sri Lanka (AIB) ។
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  លោក Minki Brian Hong ជានាយក
ប្រតិបត្តិរបស់CVC Capital Partners ដ្រល
ធ្វើការផ្ត្រតលើការវិនិយោគនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍។
លោកBrian មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្រ្រ
ប្រទ្រសជាង20ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហ
រដ្ឋអាម្ររិក និងអាសុី។ មុនចូលបម្រើការងារជា
មួយ CVC លោកបានបម្រើការងារនៅនាយក
ដ្ឋ្រនធនាគារវិនិយោគន្រJPMorgan នៅទីក្រុង
ញូវយ៉កហុងកុងនិងកូរ៉្រ។មុនបម្រើការងារនៅ
JPMorgan លោកបានបម្រើការងារនៅDillon,

Read & Co ដ្រលជាធនាគារវិនិយោគនៅ
អាម្ររិក។
 

  លោក Brian បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិ
ញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិទ្រយាសាស្រ្ត
នយោបាយពីសាកលវិទ្រយាល័យ Brown នៅ
អាម្ររិក។

លោកHiep Van Vo (Pete Vo) ជានាយក
គ្រប់គ្រងរបស់CVC Capital Partners ។លោក
Peteចូលបម្រើការងារនៅCVCក្នុងឆ្ន្រំ2015

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍9ឆ្ន្រំលើការវិនិយោគ
ភាគហុ៊នជាមួយក្រមុហុ៊នឯកជននៅវៀតណាម។
លោកបានចំណាយព្រល5ឆ្ន្រំជាមួយក្រុមហ៊ុន
វិនិយោគភាគហុ៊នឯកជន Vietnam Investment 

Group ដ្រលមានតួនាទីជានាយក និងនាយក
ប្រតិបត្តិ។ មុនទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងន្រះ
លោក Pete បានបម្រើការងារនៅធនាគារ
Deutsche Bank ដ្រលគ្របដណ្ដប់លើទីផ្រសារ
មូលធនភាគហ៊នុវៀតណាមនងិជាដ្រគូវនិិយោគ
ភាគហ៊ុនជាមួយឯកជនក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម។
មុនព្រលមកបម្រើការងារនៅវៀតណាមលោក
Pete បានចំណាយព្រល9ឆ្ន្រំបម្រើការងារជា
មួយCitygroupក្នុងក្រុងManhattan ដ្រល
មានតួនាទីចុងក្រ្រយបំផុត ជានាយកទទួល
បន្ទកុផ្ន្រករៀបចំការផ្តល់ឥណទាន និងសុវត្ថភិាព
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀង។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពី
សាលាHarvard Business Schoolនិងបញ្ចប់
ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តពីសាលាUnited

States Military Academy នៅWest Point។

លោក MINKI BRIAN HONG

អភិបាលឯករាជ្រយ

លោក HIEP VAN VO

អភិបាលឯករាជ្រយ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

លោកសុីមស្រនាជាតិបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
និងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញ
វត្ថុនៅក្នុងឆ្ន្រំ1994។ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ1995មក
លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដះុបណា្ត្រលជាច្រើនពាក់
ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូបង្គ្រល
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of

Trainer)ដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារ
ពិភពលោកនិងUNCDF ។


  លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យ
ធនាគារនិងបានចាប់ផ្តើមបំព្រញការងារជាមួយ
ប្រ្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ1995ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រី
ឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈ ក្នុងមុខ
តំណ្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនដូចជា គណន្រយ្រយករ
នាយកសាខាគ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកកម្មវិធីMB និង
ត្រួតពិនិត្រយ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់
កណា្ត្រលឆ្ន្រំ2002មកលោកបម្រើការងារក្នុងតួ
នាទីជានាយកសាខានាយកប្រតិបត្តិការនិងជា
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្រស្រងទៀត មុននឹងចូលមកបម្រើ
ការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់នៅចុងឆ្ន្រំ2003 ។បច្ចុប្របន្ន
លោកមានតំណ្រងជាអភិបាល និងជាប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ។

លោក សុីម ស្រនាជាតិ 
អភិបាល
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គណៈកម្មការន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម 
សមាសភាពន្រគណៈកម្មការសវនកម្មអនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនា

គារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលបានច្រងដូចតទៅ៖

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ប្រ្រសាក់មានសមាជិកចំនួន3 រូបមកពីក្រុម

ប្រឹក្រសាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ ដ្រលមាន

ជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដូចមានរាយនាមខាងក្រ្រម៖

នៅឆ្ន្រំ2018គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន4ដងគឺនៅខ្រកុម្ភៈ

ឧសភាសីហានិងវិច្ឆកិាដើម្របីត្រតួពិនិត្រយនិងពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដ្រល

ទាក់ទងទៅនឹងប្រ្រសាក់។សកម្មភាពសង្ខ្របដ្រលសម្រ្រចបានដោយគណៈ

កម្មការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្ន្រំ2018រួមមាន៖

គណៈកម្មការសវនកម្មមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រ្រម៖

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនត្រូវដឹកនាំដោយសមាជិកឯក

រាជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ត្រូវមានយ៉្រងតិចបុគ្គលឯករាជ្រយមា្ន្រក់ដ្រលមានជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

ហិរញ្ញវត្ថុនិងគណន្រយ្រយ

ត្រូវមានយ៉្រងតិចបុគ្គលឯករាជ្រយមា្ន្រក់ដ្រលមានជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

ច្របាប់និងធនាគារ

ធានាឱ្រយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់ និងបទ

បញ្ញតិ្តផ្រស្រងៗព្រមទំាងធានាថព័ត៌មានដ្រលបានផ្តល់ជូនសាធារណ

ជននិងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿជាក់បាន

វាយតម្ល្រភាពសមស្របន្រវិធីសាស្រ្តគណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើដើម្របី

រៀបចំគណនីដោយឡ្រកនិងគណនីរួមបញ្ចូលគា្ន្រ

វាយតម្ល្រគុណភាពន្រនីតិវិធីត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ជាពិស្រសវាយតម្ល្រ

ថតើប្រព័ន្ធសម្រ្រប់វាស់វ្រង តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យ

មានសង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅ

ព្រលណាដ្រលសមស្រប

ពិនិត្រយបរិយកាសស្រដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជ្រង

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យដើមទុន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាពនិងប្រភពទុន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម

តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយលើហានិភ័យផ្ន្រកច្របាប់បរយិកាសនយោ

បាយនិងគោលនយោបាយនានា

តាមដនកម្រិតពដិននិងអនុបាតហានិភ័យសំខាន់ៗដ្រលកំណត់

ដោយសា្ថ្រប័ន

ត្រួតពិនិត្រយនិងអនុម័តលើគោលនយោបាយផ្រស្រងៗរបសស់ា្ថ្រប័នពិនិត្រយលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសន្រការធ្វើសវនកម្មកម្ចីការធ្វើសវនកម្ម

ប្រតិបត្តិការសាខានិងការធ្វើសវនកម្មការយិល័យកណា្ត្រល

ពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការសុើបអង្ក្រតករណីពិស្រស

ពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មខាងក្រ្រសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល

បានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2017

ពិនិត្រយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2017របស់ប្រ្រសាក់

ពិនិត្រយបញ្ហ្រប្រឈមនិងការសម្រ្រចបានរបស់នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្ម

ផ្ទ្រក្នុង

ពិនិត្រយនិងអនុម័តលើថវិកានិងផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំ2019
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1.  លោក Hiep Van Vo        ប្រធាន

2.  លោក Ishara Chinthaka 

     Nanayakkara                                                                សមាជិក

3.  លោក Yuen Wai Hung Peter             សមាជិក

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានសមាសភាពចំនួន4រូបមកពីក្រុម

ប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជ្រយ។សមាជិកទាំងអស់ន្រ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានគុណវុឌ្រឍិ និងចំណ្រះជំនាញព្រញ

ល្រញទៅលើមុខជំនាញផ្រស្រងៗដូចជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្រដ្ឋកិច្ច

ធនាគារហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តកិារសវនកម្មនិងច្របាប់។សមាជិកគណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យមានដូចខាងក្រ្រម៖

  ភារកិច្ចចម្របងៗរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានដូចខាង
ក្រ្រម៖

1.  លោកChan Tze Ching Ignatius                     

2.  លោកThilakaratne Don Manuwelge

     Don Krishan   

3.  លោក Hiep Van Vo               

4.  លោកសុីមស្រនាជាត ិ                

ប្រធាន

 សមាជិក

សមាជិក

 សមាជិក
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បរិមាណនិងគុណភាពន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

គុណភាពន្រផលប័ត្រកម្ចីនិងនិនា្ន្រការ

លទ្ធផលន្រការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នៅតាមសាខា

ការវាយតម្ល្រហានិភ័យនិងវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម និងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការសមា្អ្រតប្រ្រក់

និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម

ភាពប្រឈមន្រហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងប្រភពទុនក្នុងការគាំទ្រ

អាជីវកម្ម

ដើមទុននិងយុទ្ធសាស្រ្ត

ប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់សា្ថ្រប័ន

ឥទ្ធិពលនិងបរិយកាសស្រដ្ឋកិច្ច

ចំនួនបុគ្គលិក កើនឡើងដល់ 7.6% ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 ពីបុគ្គលិក

ចំនួន7,058នាក់(ឆ្ន្រំ2017)ដល់7,600នាក់

ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយបទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នុងនិង

នីតិវិធីន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសនិងការជ្រើសរីសបុគ្គលិក

អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្រ្ចកវិទ្រយាព័ត៌មានថ្មីសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

អនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដះុបណា្ត្រលឱ្រយមានភាពទូលំទូលាយនិងទាន់សម័យ

កំណត់កម្រិតក្នុងការដំឡើងប្រ្រក់ខ្រសម្រ្រប់បុគ្គលិកមា្ន្រក់ៗ និង

កំណត់ការផ្តល់ប្រ្រក់រងា្វ្រន់ប្រចាំឆ្ន្រំដល់បុគ្គលិក

អនុវត្តតាមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តនិានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្របាប់ស្តពីីការងារ។

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រការ   គណៈកម្មការប្រជុំចំនួន4ដង(ប្រចាំត្រីមាស)គឺក្នុងខ្រកុម្ភៈឧសភា

សីហានិងវិច្ឆកិាដោយបានធ្វើការត្រតួពិនិត្រយនិងពិភាក្រសាលើប្រធានបទដូច

ខាងក្រ្រម៖
នៅឆ្ន្រំ2018គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រការបានរៀបចំការប្រជំុចំនួន1ដង។

គណៈកម្មការសម្រចបាននូវការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖

24

គណៈគ្រប់គ្រងប្រ្រសាក់ចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជនឆ្ន្រំ2018ដ្រល
រៀបចំដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
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គណៈគ្រប់គ្រង

  េលាកសុីម េសនាជាតិបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របតតជាន់ខ្ពស់
ផផ្នកតគប់តគងអាជីវកម្មនិងបញ្ចប់ការសិក្រសាផផ្នកគណេនយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
េៅក្នុងឆ្ន្រំ1994។ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ1995មកេលាកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ
បណា្ត្រលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(Microfinance

Training of Trainer)ដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក 

និងUNCDF ។

  លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើម
បំព្រញការងារជាមួយប្រ្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រី

ឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណ្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនដូចជា
គណន្រយ្រយករនាយកសាខាគ្របូង្គ្រលផ្ន្រកកម្មវិធីMB និងអ្នកត្រតួពិនិត្រយ
និងនាយកហិរញ្ញវត្ថ។ុចាប់ពីពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ2002មកលោកបម្រើការងារ
ក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា នាយកប្រតិបត្តិការ និងជាអនុប្រធាននាយក
ប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្រស្រងទៀតមុននឹងចូលមកបម្រើ
ការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់នៅចុង
ឆ្ន្រំ 2003  ។បច្ចុប្របន្នលោកមានតំណ្រងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រ
គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់។

លោក សុីម ស្រនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញប្រ្រសាក់
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លោក អ៊ុំ សមអឿន
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ

លោក អ៊ុំ សូផន
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកអ៊ុំសូផនបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់
គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រស្រដ្ឋកិច្ចជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
មុនព្រលបម្រើការងារនៅប្រ្រសាក់លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្ន្រំលើការ
គ្រប់គ្រងគណន្រយ្រយ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធា្ល្រប់បម្រើការងារ
ក្នុងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារពាណិជ្ជធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាផងដ្ររ។

 លោកចូលបម្រើការងារនៅប្រ្រសាក់ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួល
បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្ន្រំ2007 ។បច្ចុប្របន្នន្រះលោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់។

លោកអ៊ុំសមអឿនបានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងពាណិជ្ជកម្មក្នងុឆ្ន្រំ1988

និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងឆ្ន្រំ1995 ។ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ
1995 មកគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹង
ការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។លោកក៏ជាគ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ ADBI និងTDLC របស់ធនាគារពិភព
លោកនិងUNCDF ។

   លោកធា្ល្រប់បម្រើការជាមន្ត្រីរាជការន្រមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តតាក្រវ ក្នុង
មុខងារជាប្រធានគណន្រយ្រយ។ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ1995មកលោកបានបម្រើ
ការនៅកម្មវិធីឥណទានប្រ្រសាក់ហើយលោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គ
នាយករងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ចាប់ពីដើមឆ្ន្រំ2007 ។បច្ចុប្របន្ន
ន្រះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តទិទួលបន្ទកុប្រតិបត្តកិារ
ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់។
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លោកសាយសូនីបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រក
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ
ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោកនិងUNCDF។លោកក៏បាន
បញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ
បណា្ត្រលជាច្រើនទាំងនៅតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្រឍផលិតផលការគ្រប់គ្រងអតិថិជននិងការគ្រប់គ្រង
ទីផ្រសារ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្ន្រំលើការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងការគ្រប់
គ្រងទីផ្រសារ ការអភិវឌ្រឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យឯកជន
ការងារសង្គមនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

   លោកបានចូលរួមបម្រើការងារនៅប្រ្រសាក់ក្នងុដើមឆ្ន្រំ2005ក្នងុតួនាទី
ជាប្រធានផ្ន្រកទីផ្រសារ និងត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ
ក្នុងឆ្ន្រំ2007 ។លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រង
ទីផ្រសារន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ចាប់ពីឆ្ន្រំ2010 មក។

លោកនាងសុខឃីមបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រក
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ
ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោកនិងUNCDF។លោកបានបញ្ចប់
ថ្ន្រក់បរិញ្ញបត្រវិទ្រយាសាស្រ្តក្រស្រត្រសាស្រ្តនៅឆ្នាំ  1997។លោកបានចូលរួម
វគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គ
បណ្ដុះបណា្ត្រលផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។

    ក្នុងឆ្ន្រំ1998លោកបានចាប់ផ្តើមបំព្រញការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុដោយមានតួនាទី ជាមន្ត្រីឥណទានហើយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្ត
បនា្ទ្រប់ជាសវនករផ្ទ្រក្នុង សវនករផ្ទ្រក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រតិបត្តិការ
នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។លោកត្រវូបានដំឡើងតួនាទី
ជានាយកប្រតិបត្តគិ្រប់គ្រងអាជីវកម្មន្រគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់ចាប់
ពីឆ្ន្រំ2010 មក។

លោក នាង សុខឃីម
នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

លោក សាយ សូនី
នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និង
បំណុល

ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលរបស់គ្រឹះសា្ថ្រន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខ្រ។ ចំពោះព្រលវ្រលាន្រកិច្ច
ប្រជុំលើសពីន្រះនឹងត្រូវធ្វើឡើងអាស្រ័យលើភាពចាំបាច់ជាក់ស្ត្រង។ ការ
ទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលរួមមាន៖

កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកមា្ម្រការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលបានរៀប
ចំឡើងដើម្របីពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនានា។ សកម្មភាព
ចម្របងៗដ្រលបានអនុវត្តក្នុងឆ្ន្រំ2018រួមមាន៖

រៀបចំសំណើ ផ្តល់អនុសាសន៍ និងអនុម័តផ្រនការតម្រូវការមូល
និធិ កំណត់ថ្ល្រស្រវាឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើ និងតារាងតុល្រយការន្រ
ការវិនិយោគព្រមជាមួយសំណើបង្កើតផលិតផលនិងស្រវាផ្រស្រងៗ។
ត្រួតពិនិត្រយនិងពិភាក្រសាលើសា្ថ្រនភាពនិងលទ្ធផលដ្រលទទួលបាន
ពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត និងវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និង
បំណុល។
ពិនិត្រយមើលពីលទ្ធភាពបច្ចបុ្របន្ន និងប្រមើលមើលសា្ថ្រនភាពសន្ទនីយ
ភាពនិងស្វ្រងរកប្រភពទុនបំរុងដើម្របីទប់ទល់ក្នងុករណីស្ថតិក្នងុសា្ថ្រន
ភាពលំបាកខាងផ្ន្រកសន្ទនីយភាព។
ធ្វើការប្រៀបធៀបហានិភ័យនានាទៅនឹងគោលការណ៍ ដ្រលបាន
កំណត់។ ពិភាក្រសា និងរាយការណ៍ពីឥទ្ធពិលន្ររបត់ និងការផ្ល្រស់ប្តរូ
មូលនិធិក្នងុទ្រង់ទ្រ្រយធំលើការវិនិយោគនិងយុទ្ធសាស្រ្តក្នងុការផ្តល់
ឥណទាន។
ពិនិត្រយកម្រិតដើមទុនបច្ចុប្របន្ន និងននិា្ន្រការនាព្រលអនាគត (ទ្រព្រយ
ដ្រលមានហានិភ័យនិងមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ)ដើម្របីកំណត់ភាពគ្រប់
គ្រ្រន់ទាក់ទងនឹងការរីកលូតលាស់ដ្រលបានរំពឹងទុក ហានិភ័យន្រ
ការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ហានិភ័យន្រការប្រ្រប្រួលទ្រព្រយដ្រលបាន
វិនិយោគនិងគុណភាពឥណទាន។
កំណត់និងអនុម័តលើការក្រប្រ្រទំាងឡាយទាក់ទងគោលនយោបាយ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានការវិនិយោគលើសន្ទនីយភាព
និងការពិនិត្រយតាមដនជាប្រចំាលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។
ពិនិត្រយមើលពីចក្ខុវិស័យន្រការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់និងសា្ថ្រនភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិ។
ពិនិត្រយរបាយការណ៍ គំលាតរវាងទ្រព្រយ និងបំណុលដ្រលអាចមាន
ផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ ដោយផ្ត្រតលើការប្រង
ច្រកកាលកំណត់ន្រទ្រព្រយនិងបំណុលដ្រលឈានដល់កាលវសាន
ក្នុងចំនួនធំ។
បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តសមស្រប និងចាំបាច់ដោយពិនិត្រយបច្ច័យទៅលើ
i)ការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់និងននិា្ន្រការ ii) ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើ
សន្រសំឥណទាននិងទីផ្រសារពាក់ព័ន្ធiii)ច្របាប់និងបទប្របញ្ញ្រតិនានា
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និង iv)គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។
រៀបចំបា៉្ររា៉្រម៉្រត្រសម្រ្រប់កំណត់ថ្ល្រនិងកំណត់កាលវសានន្រប្រ្រក់
បញ្ញើសន្រសំឥណទាននិងការវិនិយោគផ្រស្រងៗ។

រៀបចំសំណើ ផ្តល់អនុសាសន៍ និងអនុម័តផ្រនការតម្រូវការមូល
និធិកំណត់ថ្ល្រស្រវាឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើនិងការវិនិយោគតារាង
តុល្រយការព្រមជាមួយសំណើបង្កើតផលិតផលនិងស្រវាផ្រស្រងៗ។
ត្រួតពិនិត្រយនិងពិភាក្រសាលើសា្ថ្រនភាពនិងលទ្ធផលដ្រលទទួលបាន
ពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត និងវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និង
បំណុល។
ពិនិត្រយមើលពីលទ្ធភាពបច្ចបុ្របន្ន និងប្រមើលមើលសា្ថ្រនភាពសន្ទនីយ
ភាពនិងស្វ្រងរកប្រភពទុនបំរុងដើម្របីទប់ទល់ក្នងុករណីស្ថតិក្នងុសា្ថ្រន
ភាពលំបាកខាងផ្ន្រកសន្ទនីយភាព។
ធ្វើការប្រៀបធៀបហានិភ័យនានាទៅនឹងគោលការណ៍ ដ្រលបាន
កំណត់។ ពិភាក្រសា និងរាយការណ៍ពីឥទ្ធពិលន្ររបត់ និងការផ្ល្រស់ប្តរូ
មូលនិធិក្នងុទ្រង់ទ្រ្រយធំលើការវិនិយោគនិងយុទ្ធសាស្រ្តក្នងុការផ្តល់
ឥណទាន។
ពិនិត្រយកម្រិតដើមទុនបច្ចុប្របន្ន និងនិនា្ន្រការនាព្រលអនាគត (ទ្រព្រយ
ដ្រលមានហានិភ័យនិងមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ)ដើម្របីកំណត់ភាពគ្រប់
គ្រ្រន់ទាក់ទងនឹងការរីកលូតលាស់ដ្រលបានរំពឹងទុក ហានិភ័យន្រ
ការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ហានិភ័យន្រការប្រ្រប្រួលទ្រព្រយដ្រលបាន
វិនិយោគនិងគុណភាពឥណទាន។
កំណត់និងអនុម័តលើការក្រប្រ្រទំាងឡាយទាក់ទងគោលនយោបាយ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានការវិនិយោគលើសន្ទនីយភាព
និងការពិនិត្រយតាមដនជាប្រចំាលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។
ពិនិត្រយមើលពីចក្ខុវិស័យន្រការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់និងសា្ថ្រនភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិ។
ពិនិត្រយរបាយការណ៍ គំលាតរវាងទ្រព្រយ និងបំណុលដ្រលអាចមាន
ផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ ដោយផ្ត្រតលើការប្រង
ច្រកកាលកំណត់ន្រទ្រព្រយនិងបំណុលដ្រលឈានដល់កាលវសាន
ក្នុងចំនួនធំ។
បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តសមស្រប និងចាំបាច់ដោយពិនិត្រយបច្ច័យទៅលើ
i)ការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់និងនិនា្ន្រការ ii) ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើ
សន្រសំឥណទាននិងទីផ្រសារពាក់ព័ន្ធiii)ច្របាប់និងបទប្របញ្ញ្រតិនានា
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និង iv)គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។
រៀបចំបា៉្ររា៉្រម៉្រត្រសម្រ្រប់កំណត់ថ្ល្រនិងកំណត់កាលវសានន្រប្រ្រក់
បញ្ញើសន្រសំឥណទាននិងការវិនិយោគផ្រស្រងៗ។

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

12.

ពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងដោយពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាព
និងភាពសមស្របអាចទទួលយកបានន្រការគ្រប់គ្រងរតនាគារ ការ
គ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលនិងការផ្តល់សិទ្ធិលើសកម្មភាពនា
នាដ្រលបានលើកឡើង។
រាយការណ៍ការប្រជុំប្រចាំខ្រជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

ពិនិត្រយ និងឯកភាពលើសំណើកម្ចីសរុបចំនួន 269 លានដុលា្ល្ររអា
ម្ររិកដ្រលក្នងុនោះរួមមានប្រ្រក់កម្ចចំីនួន254 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក
និងអនុបំណុលចំនួន15លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។
បានពិនិត្រយនិងឯកភាពលើសំណើបោះផ្រសាយមូលប័ត្របំណុលសារ
ធារណៈ និងបានបញ្ជនូទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីស្នើសំុការសម្រ្រច
និងអនុម័ត ក្នុងគោលបំណងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទុនថ្មីៗ និងផ្គត់ផ្គង់
តម្រូវការទុន។
បានអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តជំរុញការផ្តល់ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលឱ្រយបាន
យ៉្រងហោចណាស់10%ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុបនៅត្រមឹខ្រធ្នូឆ្ន្រំ
2019។
បានអនុម័តកំណត់និងស្វ្រងរកប្រភពទុនជាប្រ្រក់រៀលដើម្របីគាំទ្រ
យុទ្ធសាស្រ្តជំរុញការផ្តល់ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល។
បានធ្វើកំណ្រលើកម្រិតកំណត់ន្រសា្ថ្រនភាពចំហរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
ដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជំរុញការផ្តល់ឥណទានជាប្រ្រក់
រៀល។
បានពិនិត្រយនិងឯកភាពលើគោលនយោបាយសន្ទនីយភាពថ្មីនិង
បានបញ្ជនូបន្តទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលស្នើសំុសម្រ្រចនិងអនុម័តសំដៅ
ការពារនិងកាត់បន្ថយជាអប្របបរមាលើហានិភ័យសន្ទនីយភាពស្រប
ព្រលនឹងការរីកចម្រើនយ៉្រងឆប់រហ័សន្រទំហំប្រតិបត្តិការ។
បានអនុម័តលើសំណើសំុបង្កើនកម្រតិកំណត់សន្ទនីយភាព និងផ្រន
ការប្រភពទុនយថភាពក្នងុអំឡុងព្រលបោះឆ្ន្រតជាតិឆ្ន្រំ2018 ក្នងុ
ហ្រតុផលការពារនិងកាត់បន្ថយជាអប្របបរមាលើហានិភ័យសន្ទនីយ
ភាពមុនអំឡុងព្រលនិងក្រ្រយការបោះឆ្ន្រតជាតិឆ្ន្រំ2018។
បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រអត្រ្រការប្រ្រក់សម្រ្រប់អតិថិជនជាគ្រះឹសា្ថ្រន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
បានអនុម័តលើកំណ្រប្រ្រកម្រិតកំណត់អតិបរមាន្រសាច់ប្រ្រក់រក្រសា
ទុកនៅធនាគារដ្រគូដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការចាត់ច្រងសាច់
ប្រ្រក់ផ្ទ្រក្នុង។
បានអនុម័តលើយុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់ឥណទានសំដៅបង្កើនទិន្នផលឥណ
ទាននិងកាត់បន្ថយហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល

សង្ខ្របលទ្ធផលសម្រ្រចបានសំខាន់ៗឆ្ន្រំ2018៖

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា

ក្នុងឆ្ន្រំ2018គណៈកម្មការឥណទានបានក្រលម្អរចនាសម្ព័ន្ធនិងលំ
ហូរការងារដោយផ្អ្រកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញការក្នុងគោលបំណង
ដើម្របីពង្រឹងគុណភាពឥណទាននិងផ្តល់ស្រវាកម្មជូនអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រ
រហ័សជាងមុន។អត្រ្រកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនប្រមាណជា1.21%

កើនឡើងពី390,460នាក់ក្នងុឆ្ន្រំ2017ដល់395,166នាក់ក្នងុឆ្ន្រំ2018

ដោយមានកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួន26.67% ។គណៈកម្មការឥណ
ទានដ្រលពោរព្រញទៅដោយបទពិសោធន៍  និងសមត្ថភាពទាំងនៅតាម
សាខានិងការិយល័យកណា្ត្រលបានជួយឱ្រយប្រ្រសាក់អាចវិភាគបានដិត
ដល់អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់អតិថិជន  និងរក្រសាបានគុណភាពឥណទានបាន
ល្អ។ប្រ្រសាក់មានអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការ 0.71% ក្នុងឆ្ន្រំ 2018
ដ្រលអាចបងា្ហ្រញថ ប្រ្រសាក់គឺជាសា្ថ្រប័នដ្រលអាចរក្រសាបាននូវគុណភាព
ល្អន្រសម្ពៀតឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

  ឥណទានខា្ន្រតតូច គឺនៅត្រជាផ្ន្រកសំខាន់សម្រ្រប់ការរីកចម្រើនរបស់
ប្រ្រសាក់ទាំងសម្ពៀតឥណទានចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយទំហំ
ហានិភ័យ។សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនមា្ន្រក់មានចំនួន3,967ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ2017និង4,965ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ2018។

 ដើម្របីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ
2018 គណៈកម្មការអភិឌ្រឍផលិតផលបានសម្រ្រចភារកិច្ចដោយជោគ
ជ័យដូចខាងក្រ្រម៖

  គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាលកិច្ចព័ត៌
មានវិទ្រយានៅក្នងុប្រ្រសាក់ដោយបានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីទំាងអស់សម្រ្រប់ការគំាទ្រ
ដល់ការលក់ផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រ្រសាក់។ គណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា គឺជាអ្នកដោះស្រ្រយរាល់ការងារទាក់ទងនឹង
អភិបាលកិច្ច ដូចជាការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ ការវាយតម្ល្រនិងអនុម័តយុទ្ធ
សាស្រ្តនិងថវិកានិងថ្រមទាំងពិនិត្រយជាទៀងទាត់ពីលទ្ធផលការងាររបស់
នាយកដ្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយា។ គណៈកម្មការទទួលបន្ទកុក្នងុការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត

ឱ្រយស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មនិងបច្ច្រកវិទ្រយានិងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យឱ្រយបានល្អបំផុត។

នៅក្នុងឆ្ន្រំ2018គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាបានរៀបចំការប្រជុំ
ជាច្រើនដង និងពិភាក្រសាពីបញ្ហ្រទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្រយារបស់
ប្រ្រសាក់។ ខាងក្រ្រមជាស្រចក្តីសង្រ្ខបពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ2018៖
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ការអភិវឌ្រឍផលិតផលនិងស្រវាថ្មីៗ។
ពិនិត្រយឡើងវិញពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់
លក្ខខណ្ឌទូទៅតារាងកំណត់តម្ល្រដើម្របីឱ្រយមានការប្រកួតប្រជ្រងកាន់
ត្រច្រើននិងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋ្រននានា។
តាមដនរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខាដើម្របីឱ្រយការអនុវត្តស្របតាមគោល
នយោបាយនិងនីតិវិធីនានា។
ស្វ្រងរកឱកាសល្អៗនៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុដើម្របីទាក់ទាញអតិថិជន
និងក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបន្ថ្រមទៀត។
ធានាបានថ គ្រប់ផលិតផល គឺទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញជាមួយ
នឹងចំណាយថ្ល្រដើមទាប។

ពិភាក្រសាពីយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្រយានិងផ្រនទីបងា្ហ្រញផ្លវូក្នងុការអនុវត្ត
ការកមា្ល្រយខ្លួនជាគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។
ពិភាក្រសាពីការវាយតម្ល្រដោយខ្លនួឯងនិងបងា្ហ្រញពីហានិភ័យសំខាន់ន្រ
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន។
អនុម័តគម្រ្រងក្នងុការបង្កើតPlatform, Webservice, Middleware,

Open API, Omni Channel សម្រ្រប់ការកមា្ល្រយខ្លួនជាគ្រឹះសា្ថ្រន
ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។
បានអនុម័តលើការធ្វើប្រសើរឡើងលើស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់។
បានអនុម័តលើការចូលរួមក្នងុគម្រ្រងនានាដ្រលស្ថតិក្រ្រមធនាគារ
ជាតិន្រកម្ពជុា៖1.គម្រ្រងពង្រងឹប្រព័ន្ធទូទាត់រាយនៅកម្ពជុា(គម្រ្រង
KOICA)2.គម្រ្រងប្រព័ន្ធទូទាត់រាយភា្ល្រមៗ(គម្រ្រង Bakong)។
ពិភាក្រសាពីសុវត្ថភិាពប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធដ្រលមានកម្រតិឆ្លើយតបខ្ពស់ផ្រន
ការសា្ត្ររអាជីវកម្ម(BCP)និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា។
ពិភាក្រសានិងអនុម័តគម្រ្រងគ្រប់គ្រងការស្នើសំុឥណទាននិងផ្រនការ
ប្រតិបត្តិ។

បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ(ម៉ា្រសីុនម្រប្រព័ន្ធផ្ទកុទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធ
បណា្ត្រញ)ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្ម។
អនុវត្តការភា្ជ្រប់បណា្ត្រញដ្រលមានកម្រតិឆ្លើយតបខ្ពស់ជាមួយនឹងមជ្រឈ
មណ្ឌលទិន្នន័យ។
ពង្រីកហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយានៅកម្រិតសាខាដើម្របីគាំទ្រ
ដំណើរការអាជីវកម្ម។
ពង្រងឹBCP ការប្រតិបត្តតិាមនិងសន្តសុិខព័ត៌មានវិទ្រយាការប្រងច្រក
ការងារ ផ្រនការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពនិងធ្វើឱ្រយលទ្ធផលការងារប្រសើរ
ឡើងដើម្របីគំាទ្រដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មដូចជាការផ្ល្រស់ប្ដរូការតាម
ដនឡើងវិញន្រអ្នកប្រើប្រ្រស់/សវនកម្ម ប្រព័ន្ធរក្រសាតុល្រយភាពការថ្រ
ទំាប្រព័ន្ធ/ឯកសារនិងការវាស់វ្រងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធ។
ធ្វើការសាកល្របងប្រើស្រវាCSSនិងជ្រ្រមជ្រ្រងការអនុវត្តរបស់
សមាជិកថ្មីៗ។
អភិវឌ្រឍផលិតផលថ្មីៗ និងធ្វើឱ្រយផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់ប្រសើរ
ឡើង និងអនុវត្តគម្រ្រងផ្រស្រងៗដ្រលឆ្លើយតបនឹងតម្រវូការអាជីវកម្ម។
ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ លំហូរការងារ និងការធ្វើ
ឱ្រយប្រសើរឡើង និងស្វយ័ប្រវត្តដិើម្របីជួយដល់ប្រតិបត្តកិារផ្ទ្រក្នងុ និង
ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ។
អភិវឌ្រឍកម្មវិធីថ្មីនិងក្រលម្អកម្មវិធីដ្រលមានស្រ្រប់។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018



31 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018



��ធីអឹម

ប��ើសន��ំ
ឥណ�ន

���រ���ក់

ទិញ�តទូរស័ព�

���ធ��រ
ចល័ត�មទូរស័ព���

���សុីនឆូត�ត

���ធ��រ
ចល័ត�មកុំព���ទ័រ

�ើក���ក់�ៀវត��

���រ���ក់
�ម��ខស���ត់

ទូ�ត់វ�ក�យប����ើង
(EDC)

ទូ�ត់វ�ក�យប��ទឹក
(PPWSA)

���ទូ�ត់រហ័ស

�������ងៗ

��� CSS

���ប���ក់
សមតុល��គណនី

ប��រ���ក់

POS

32

ផលិតផលនិងស្រវា 

ឥណទានក្រុម

ឥណទានខា្ន្រតតូចបំផុត

ឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច  និងមធ្រយម

  ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រមុដល់គ្រសួារដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាបរស់
នៅតាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺ
ទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មស្រូវ កសិកម្ម និងការរកចំណូលផ្រស្រងៗដូចជា
ការលក់ដូរនិងការផ្តល់ស្រវាកម្មលើវិស័យកសិកម្ម។ទំហំឥណទានក្រុម
មានរហូតដល់ចំនួន 500 ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល និង
ប្រ្រក់បាត សម្រ្រប់សមាជិកមា្ន្រក់ៗ ព្រមទាំងមានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ
រយៈព្រលខ្ចអីាចរហូតដល់24ខ្រហើយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រគឺំ17.40%។

ផលិតកម្ម  និងសកម្មភាពរកចំណូលស្របច្របាប់ផ្រស្រងៗ។ ទំហំឥណទាន
មានចំនួនរហូតដល់1,500 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកឬសមមូលជាប្រ្រក់រៀលនិង
ប្រ្រក់បាត។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំគឺ 17.40% ជាមួយរយៈព្រលខ្ចីរហូត
ដល់24ខ្រនិងមានរបៀបសងបត់ប្រនច្រើនប្រភ្រទ។

ឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយមជាឥណទានដ្រលផ្តល់ជូនជា
ពិស្រសដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយមដ្រលមានអាជីវកម្មស្ថតិនៅក្នងុ
វិស័យកសិពាណិជ្ជកម្មជំនួញជួញដូរផលិតកម្មនិងស្រវាកម្មហើយដ្រល
មានបុគ្គលិកអាចពី10នាក់ទៅ100នាក់និងមានទ្រព្រយសកម្មពី50,000

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដល់500,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហ
គ្រ្រសស្ថិតនៅបណា្ត្រក្រុងនៅក្នុងទីរួមខ្រត្តនានា និងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។
ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់500,000ដលុា្ល្ររអាម្ររិកឬសមមូល
ជាប្រ្រក់រៀលនិងប្រ្រក់បាត។អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី10.80%ទៅ

 ឥណទានខា្ន្រតតូចបំផុតត្រវូបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត
ដ្រលភាគច្រើនន្រសហគ្រ្រសទាំងន្រះ មានទម្រង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈ
គ្រសួារហើយប្រតិបត្តដិោយសមាជិកគ្រសួារដ្រលមានចំនួននិយោជិតតិច
ជាង10នាក់ និងជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផ្រសារ ជិតទីរួមស្រុកឬ
ខ្រត្ត។ អាជីវកម្មរបស់សហគ្រ្រសទាំងនោះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម

ស្រវាឥណទាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

ឥណទានសាងសង់បង្គន់

ឥណទានបុគ្គលិក

ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្មន័ថ្ន្រក់ជាតិចូលរួមចំណ្រកកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រ  និងការពារបរិសា្ថ្រន ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ឥណទានឡជីវ
ឧស្ម័នជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដ្រលអាចប្រមូលកាក
សំណល់លាមកសត្វសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់់ផលិតជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទាន
មានចំនួនរហូតដល់1,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនិងមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់
24 ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 14.40% និងមានរបៀបសងច្រើន
ប្រភ្រទ។

 ឥណទានមូ៉តូត្រវូបានបង្កើតឡើងជូនអតិថិជនសម្រ្រប់យកទៅទិញមូ៉តូ
ក្នុងគោលបំណងដើម្របីប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន។អតិថិជនអាចទទួលបានឥណ
ទានន្រះរហូតដល់2,500 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកដោយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់

36 ខ្រជាមួយរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី

16.80%ទៅ17.40%។

ប្រ្រសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្របហារវិក្កយបត្រសម្រ្រប់ឥណទាន
រយៈព្រលខ្លី។ ឥណទានន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់បង្កើនដើមទុន និង
លំហូរទឹកប្រ្រក់របស់អតិថិជន។ ឥណទានន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនធ្វើការ
ដកប្រ្រក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយបត្រមុនព្រលអតិថិជនរបស់ពួកគ្រធ្វើការ
ទូទាត់សងប្រ្រក់។ទំហំឥណទានអតិបរមាដ្រលអាចខ្ចីបានមានរហូតដល់
70%ន្រចំនួនប្រ្រក់ក្នងុវិក្កយបត្របុ៉ន្ត្រយ៉្រងច្រើនបំផុតត្រមឹ50,000ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក។ រយៈព្រលខ្ចីមានរហូតដល់ 90 ថ្ង្រជាមួយនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់
ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី12%ទៅ17.40%។

ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការការពារបរសិា្ថ្រននិងសង្គមប្រ្រសាក់បាន
ផ្តល់ឥណទានសម្រ្រប់សាងសង់បង្គន់ជូនដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទ
ដ្រលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់។ ទំហំឥណ
ទានមានរហូតដល់ 750 ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់
36ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ17.40%និងមានរបៀបសងបត់ប្រន
តាមលំហូរទឹកប្រ្រក់របស់អតិថិជន។

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្របីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការ
បំព្រញកង្វះខាតក្នុងការទិញសមា្ភ្ររៈចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្រស្រងៗ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 35% ន្រប្រ្រក់
បៀវត្រសដុលដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់
ប្រចាំឆ្ន្រំ10%និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

   ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូជូនដល់បុគ្គលិកដើម្របីឱ្រយបុគ្គលិកខ្ចីប្រ្រក់
យកទៅទិញម៉ូតូថ្មីសម្រ្រប់ជិះបម្រើការងារជាមួយសា្ថ្រប័ន។ទំហំឥណទាន
មានចំនួនរហូតដល់1,500ដលុា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់
24ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន

 ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រ្រប់ទិញ
សមា្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួឬសម្រ្រប់ចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លនួផ្រស្រងៗរួមមានគ្រឿង
សងា្ហ្ររិមសមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬទិញសមា្ភរៈផ្រស្រងៗ។
ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់50,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬសមមូលជា
ប្រ្រក់រៀលនិងប្រ្រក់បាតដោយមានរយៈព្រលខ្ចរីហូតដល់72ខ្រនិងរបៀប
សងច្រើនប្រភ្រទ។អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី12%ទៅ17.40%។

16.80%ជាមួយរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 120ខ្រ និងមានរបៀបសងច្រើន
ប្រភ្រទ។

ឥណទានការសិក្រសាអប់រំ

ឥណទានបនា្ទ្រន់

  ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្រសានុសិស្រសដ្រលត្រូវការប្រ្រក់សម្រ្រប់
បង់ថ្ល្រសិក្រសា។ ឥណទានន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ចូលរួមចំណ្រក
អភិវឌ្រឍសង្គមដោយផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំត្រឹមត្រ 14% ប៉ុណោ្ណ្រះ។
ទំហំឥណទានមានចំនួន500ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់រយៈព្រល12ខ្រនិង
មិនតម្រូវឱ្រយមានទ្រព្រយធានាទ្រ។

  ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ឥណទានន្រះជូនដល់អតិថិជនទាំងឡាយណាដ្រល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រ្រះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យដើម្របីសា្ត្ររអាជីវកម្ម
និងធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្ល្រមៗ។ អត្រ្រ
ការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំគ ឺ 17.40%ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 1,500

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬសមមូលជាប្រ្រក់រៀលនិងប្រ្រក់បាតហើយមានរយៈព្រល
ខ្ចីរហូតដល់12ខ្រជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។

ដើម្របីធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើងប្រ្រសាក់បានដក់
ឱ្រយដំណើរការឥណទានមួយប្រភ្រទទៀតសម្រ្រប់ក្រលម្អ និងតុបត្រងគ្រហ
ដ្ឋ្រន។អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចបី្រ្រក់បានរហូតដល់ចំនួន50,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ឬសមមូលប្រ្រក់រៀលនិងប្រ្រក់បាត។ រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់72ខ្រជា
មួយនឹងរបៀបសងច្រើនប្រប និងមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 12%

ទៅ17.40%។

ឥណទានម៉ូតូ

អប្របហារវិក្កយបត្រ

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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ទិញ�តទូរស័ព�

    គណនីចម្រើនគា្ម្រនកាលកំណត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្របីឆ្លើយតបតាម
តម្រូវការរបស់អតិថិជនដ្រលវិនិយោគដើម្របីទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់
សម្រ្រប់សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការ
បើកគណនីនិងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រវូរក្រសាទុកក្នងុគណនីត្រមឹត្រ100

ដលុា្ល្ររអាម្ររិកប៉ុណោ្ណ្រះ។អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ3%សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀលឬ
ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬប្រ្រក់បាត។ការដកការផ្ទ្ររ និងការទូទាត់ផ្រស្រងៗ
មានភាពងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើ
ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់បាននៅគ្រប់ការិយល័យប្រ្រសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោ្រង

ធ្វើការឬតាមរយៈមា៉្រសុីន ATM (7ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍និង24 ម៉ោ្រងក្នុង

មួយថ្ង្រ)។

ប្រ្រសាក់ខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំដើម្របី
ពង្រកីតំបន់ប្រតិបត្តកិារ និងធ្វើពិពិធកម្មស្រវាធនាគាររបស់ខ្លនួ។ ប្រ្រសាក់
ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភ្រទ ជាពិស្រសប្រជាជនក្រីក្រ។
សមតុល្រយអប្របបរមាក្នងុការបើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រវូរក្រសា
ទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមត្រ5ដុលា្ល្ររអាម្ររិកប៉ុណោ្ណ្រះ។អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ
សម្រ្រប់គណនីសន្រសំគឺ 2% សម្រ្រប់ការសន្រសំជាប្រ្រក់រៀល ឬប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកឬប្រ្រក់បាត។ការដកការផ្ទ្ររនិងការទូទាត់ផ្រស្រងៗយ៉្រងងាយស្រលួ
និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់
បាននៅគ្រប់ការិយល័យប្រ្រសាក់នៅរៀងរាល់មោ៉្រងធ្វើការ ឬ តាមរយៈ
ម៉ា្រសីុន ATMប្រ្រសាក់(7ថ្ង្រក្នងុមួយសបា្ត្រហ៍និង24ម៉ោ្រងក្នងុមួយថ្ង្រ)។

  គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង
សម្រ្រប់អតិថិជនជាប្រភ្រទឯកត្តជនដ្រលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមាន
ផ្រនការច្របាស់លាស់ក្នុងការសន្រសំប្រ្រក់ជាទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខ្រនូវចំនួន
ទឹកប្រ្រក់ជាក់លាក់ក្នុងរយៈព្រលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រូវការជាក់
ស្ត្រង។ អតិថិជនមិនត្រឹមត្រទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចាំឆ្ន្រំនោះ
ទ្រ ថ្រមទាំងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រចាំឆ្ន្រំកាន់ត្រខ្ពស់សម្រ្រប់
រយៈព្រលសន្រសំកាន់ត្រវ្រង ករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់
ន្រគណនីសន្រសំតាមផ្រនការ។ អត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចាំឆ្ន្រំ 2%សម្រ្រប់
ប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាតហើយអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រម
ប្រចាំឆ្ន្រំគឺចាប់ពី1.25%រហូតដល់5.50%សម្រ្រប់រយៈព្រលសន្រសំចាប់
ពី2ខ្រដល់36ខ្រដោយផ្តល់ជូនគ្រប់ប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ។ទំហំទឹកប្រ្រក់
អប្របបរមាសម្រ្រប់ដក់សន្រសំប្រចាំខ្រគឺចាប់ពី40,000រៀលឬ10ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកឬ400បាតឡើងទៅត្រប៉ណុោ្ណ្រះ។

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

គណនីចម្រើនគ្ម្រនកាលកំណត់

គណនីសន្រសំ

គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

គណនីកូនចម្រើន

   គណនីកូនចម្រើន គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំមួយប្រភ្រទដ្រលប្រ្រសាក់
បានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលជាមាតាបិតា ឬ អាណាព្រយាបាល
ស្របច្របាប់ដ្រលមានចំណូលទៀងទាត់និងមានបំណងចង់ធ្វើការសន្រសំប្រ្រក់
ទុកសម្រ្រប់ចំណាយលើការសិក្រសាឬការប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗនាព្រលអនាគត
របស់កូនៗ ឬសាច់ញាតិនៅក្រ្រមបន្ទុកដ្រលមានអាយុក្រ្រម 18ឆ្ន្រំ។
អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រខំ្ពស់ចាប់ពី5%ទៅដល់6%

សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត។ សមតុល្រយ

អប្របបរមាសម្រ្រប់បើកគណនីដំបូងចាប់ពី400,000រៀលឬ 100ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកឬ4,000បាត។
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គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរជាតិ

ស្រវាទូទាត់រហ័ស 

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់

គណនីចម្រើនតាមលំដប់ 

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ 

   គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភ្រទក្រុម
ហ៊ុនស្របច្របាប់(នីតិបុគ្គល)ដើម្របីអាចគ្រប់គ្រងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ឬ
ការចូលនិវត្តន៍របស់និយោជិត។ គណនីន្រះអាចបើកបានជាប្រ្រក់រៀល ឬ
ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬប្រ្រក់បាតជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់7%ប្រចំាឆ្ន្រ។ំរាល់
មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រូវផ្ទ្ររច្រញពីគណនីសន្រសំរបស់និយោជកទៅ
គណនីមូលនិធិសោធនិវត្តន៍របស់និយោជិតដោយផ្អ្រកតាមលក្ខខណ្ឌព្រម
ព្រៀងរវាងនិយោជកនិងនិយោជិត។

  ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរជាតិ គឺជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជន
អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញឬចូលក្នុងប្រទ្រសតាមរយៈប្រព័ន្ធSWIFT ដ៏មានប្រ
សិទ្ធភាព និងសុវត្ថភិាពបំផុតជាមួយប្រទ្រសនានាជំុវិញពិភពលោក។តាម
រយៈស្រវាកម្មន្រះ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញចូលក្រ្រ
ប្រទ្រសលឿនរហ័សទាន់ចិត្តចំណ្រញព្រលវ្រលាសោហុ៊យប្រតិបត្តកិារទាប
សុវត្ថិភាពខ្ពស់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រ្រក់។

   ស្រវាទូទាត់រហ័សគឺជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីរវាងធនាគារ
ឬគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដុ្រលចូលជាសមាជិកន្រប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័សដ្រល
ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ប្រតិបត្តិការន្រ
ស្រវាទូទាត់រហ័សន្រះ គឺធ្វើឡើងជាប្រ្រក់រៀលនិងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន
រហូតដល់ទំហំទឹកប្រ្រក់ចំនួន40,000,000 រៀលក្នងុមួយប្រតិបត្តកិារជាមួយ
នឹងកម្រ្រស្រវាសមរម្រយ។តាមរយៈស្រវាទូទាត់រហ័សអតិថិជនដ្រលជាអ្នក
ទទួលផលអាចទទួលមូលនិធិផ្ទ្ររភា្ល្រមៗដោយមិនចំាបាច់រង់ចំាយូរឡើយ។

  ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ ជូនដល់អតិថិជន
ដ្រលមានបំណងចង់ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅដ្រគូរបស់ពួកគ្រ ឬសាច់ញាតិដ្រលមិន
មានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់អាចប្រតិបត្តិ
តាមរយៈម៉ា្រសីុនអ្រធីអឹមឬស្រវាធនាគារចល័តបានគ្រប់ព្រលវ្រលានិងគ្រប់
ទីកន្ល្រង។ អ្នកទទួលប្រ្រក់អាចធ្វើការដកប្រ្រក់ដ្រលបានផ្ទ្ររមកតាមរយៈ
ម៉ា្រសីុនអ្រធីអឹមប្រ្រសាក់បានយ៉្រងឆប់រហ័ស និងមានសុវត្ថភិាពខ្ពស់ដោយ
មិនគិតកម្រ្រស្រវា។

  គណនីចម្រើនតាមលំដប់ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង
សម្រ្រប់អតិថិជនទូទៅដ្រលមានបំណងដក់ប្រ្រក់សន្រសំ រួមជាមួយនឹងការ
ធ្វើប្រតិបត្តិការដក់ ដកឬផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញចូលជាប្រចាំថ្ង្រទៅតាមតម្រូវការ
ជាក់ស្ត្រង។ជាមួយនឹងគណនីចម្រើនតាមលដំប់អតិថិជននឹងទទួលបាន
អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រ្រប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រងដ្រលបានដក់
សន្រសំនៅក្នងុគណនី។សមតុល្រយអប្របបរមាក្នងុការបើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់
អប្របបរមាដ្រលត្រវូរក្រសាទុកក្នងុគណនីមានចំនួនត្រមឹត្រ500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី
3.25%ទៅដល់3.50%សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀលឬប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬប្រ្រក់
បាត។បន្ថ្រមពីន្រះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើសុំប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ្រធីអឹមឬ
ស្រវាធនាគារចល័តដ្រលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ក្នុងការធ្វើ
ប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ព្រលវ្រលា (24មោ៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រនិង7ថ្ង្រក្នុងមួយ
សបា្ត្រហ៍)។

ស្រួលក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង ឬ ទូទាត់ថ្ល្រទំនិញ និងស្រវាកម្ម
ផ្រស្រងៗបានយ៉្រងឆប់រហ័សនិងសុវត្ថភិាពគ្រប់ព្រលវ្រលា(24ម៉ោ្រង/7ថ្ង្រ)

រយៈស្រវាអ្រធីអឹមស្រវាធនាគារចល័តនិងស្រវាម៉ា្រសុីនឆូតកាត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

8%សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀលឬប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬប្រ្រក់បាត។សម្រ្រប់រយៈ
ព្រលន្រការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់អតិថិជនអាចជ្រើសរីសរយៈ
ព្រលចាប់ពី1ខ្ររហូតដល់60ខ្រទៅតាមលំហូរទឹកប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រង។

  ប្រ្រសាក់ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ទាក់ទាញសម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមានកាល
កំណត់។ ជម្រើសន្រការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើន្រះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ
បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនដោយទទួលបានចំណូលច្រើន និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់
ហើយទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់អំឡុងព្រលន្រការដក់ប្រ្រក់
បញ្ញើ។អត្រ្រការប្រ្រក់ត្រវូបានបង្គរទុកជាប្រចំាថ្ង្រ និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រចំា
ខ្រឬនៅកាលវសាន។សមតុល្រយអប្របបរមាប្រ្រក់បញ្ញើសម្រ្រប់បើកគណនី
បញ្ញើមានកាលកំណត់មានចំនួន50ដលុា្ល្ររអាម្ររិក។ការបន្តគណនីបញ្ញើ
មានកាលកំណត់អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយមានការជូន
ដំណឹងជាមុន។អតិថិជនអាចទទួលបានអតតាការតបាក់តបចាំឆ្ន្រំរហូតដល់

   ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនដើម្របីផ្តល់ភាពងាយ

និងតគប់ទីកផន្លង។អតិថិជនអាចេធ្វីតបតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបតតបានតាម

ស្រវាធនាគារដទ្រទៀត
ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

អតិថិជនដ្រលមានឬគា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់
ទៅអ្នកទទួលដ្រលមាន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់បានយ៉្រង
ងាយស្រលួ។ការផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រព្រតឹ្តទៅបានផងដ្ររជាមួ
ធនាគារទំនាក់ទំនងនៅកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទ្ររប្រ្រក់នៅគ្រប់
ការិយល័យប្រ្រសាក់ឬតាមរយៈម៉ា្រសីុន ATM របស់ប្រ្រសាក់នៅទូទំាង
ប្រទ្រស និងអាចធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារចល័តប្រ្រសាក់គ្រប់ព្រលវ្រលា
និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ជាមួយនឹងការកើនឡើងន្រចំនួនបណា្ត្រញការិយល័យ
ប្រ្រសាក់នៅកម្ពុជា ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុកបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផល
ប្រយោជន៍ដ្រលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង ងាយស្រួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់
និងកម្រ្រស្រវាសមរម្រយ។

យ
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ស្រវាធនាគរចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រ

ស្រវាធនាគរចល័តតាមកុំព្រយូទ័រ

ស្រវាប្តូរប្រ្រក់

ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

ជាមួយស្រវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ
ស្រវាធនាគារដូចជា ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ពិនិត្រយរបាយកាណ៍គណនី
ទូទាត់វិក្កយបត្របញ្ចលូទឹកប្រ្រក់ក្នងុទូរស័ព្ទដ្រផ្ទ្ររប្រ្រក់ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខ
សមា្ង្រត់ (Cash-by-Code) ឬផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នកគា្ម្រនគណនីនិងមុខងារជា
ច្រើនទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់តាម
រយៈទូរស័ព្ទដ្របានគ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់ទីកន្ល្រងនិងមានសុវត្ថិខ្ពស់បំផុត។

 ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូននូវស្រវាធនាគារចល័តតាមកុំព្រយូទ័រជូនអតិថិជនដើម្របី
បង្កភាពងាយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជាមួយស្រវាន្រះ
អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការស្រវាធនាគារដូចជា ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី
ពិនិត្រយរបាយការណ៍គណនីទូទាត់វិក្កយបត្របញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ
ផ្ទ្ររប្រ្រក់ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់(Cash-by-Code)ឬផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នក
គា្ម្រនគណនី និងមុខងារជាច្រើនទៀតតាមរយៈកំុព្រយូទ័រ (កំុព្រយូទ័រលើតុ កុំព្រយូទ័រ
យួរដ្រ។ល។)បានគ្រប់ព្រលវ្រលានិងគ្រប់ទីកន្ល្រង។

ស្រវាអ្រធីអឹម

ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ្រធីអឹម(ATM)នៅក្នងុឆ្ន្រំ2012 ។
ស្រវាកម្មន្រះបានផ្តល់ភាពងាយស្រលួដល់អតិថិជនយ៉្រងច្រើន ដោយអតិ
ថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងផ្ទ្រល់។ មា៉្រសុីនអ្រធីអឹមរបស់
ប្រ្រសាក់បម្រើស្រវា24ម៉ោ្រង / 7ថ្ង្រនិងគ្រប់25ខ្រត្ត/ក្រុងទូទាំងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពជុា។ត្រមឹដំណាច់ឆ្ន្រំ2018ប្រ្រសាក់មានម៉ា្រសីុនATM ចំនួន
126 គ្រឿងនៅទូទំាងប្រទ្រស។ អតិថិជនអាចដកប្រ្រក់ ពិនិត្រយសមតុល្រយ
សាច់ប្រ្រក់ប្តូរល្រខសមា្ងត់ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើងទិញកាតទូរស័ព្ទ
ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នកគា្ម្រនគណនី។

ស្រវាមូលប្របទានប័ត្រធនាគរ

  មូលប្របទានប័ត្រធនាគារ ជាប្រភ្រទន្រឧបករណ៍ទូទាត់ដ្រលបានបង្កើត
ឡើងសម្រ្រប់ធើ្វការទូទាត់សាច់ប្រ្រក់ដោយមិនចំាបាច់កាន់សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ
ចំនួនច្រើននៅក្នុងដ្រ។អតិថិជនដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់អាចធ្វើ
ការស្នើសុំទិញមូលប្របទានប័ត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រ្រសាក់ដោយ
ចំណាយត្រឹមត្រ10ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់មូលប្របទានប័ត្រមួយសន្លឹក។

ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូនស្រវាកម្មបញ្ជ្រក់សមតុល្រយនិងប្រតិបត្តកិារគណនីដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លនួដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើសំុ
ឬប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មន្រះបាននៅគ្រប់ការិយល័យសាខាទាំងអស់របស់
ប្រ្រសាក់ដើម្របីបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី ប្រតិបត្តិការ និងសាវតារគណនី
របស់ខ្លនួ។ការច្រញលិខិតបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនីន្រះអតិថិជននឹងទទួល
បាននូវជំនឿចិត្តបន្ថ្រមទៀតពីដ្រគូអាជីវកម្មឬភាគីទីបី។

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រសត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ជួយដល់អតិថិជនដ្រល
ជាក្រមុហុ៊នស្របច្របាប់ក្នងុការរៀបចំប្រ្រក់បៀវត្រសឱ្រយទៅនិយោជិតរបស់ខ្លនួ។
និយោជកអាចធ្វើការទូទាត់ឬបើកប្រ្រក់បៀវត្រសឱ្រយទៅនិយោជិកមា្ន្រក់ៗដោយ
ផ្ទ្រល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រក្រសាការ
សមា្ង្រត់ប្រសិទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលសម្រ្រប់ទាំងភាគីនិយោជកនិង
ទាំងភាគីនិយោជិត។

ស្រវាមា៉្រសីុនឆូតកាត (POS)

   ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវាមា៉្រសីុនឆូតកាត (POS) នៅពាក់
កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2016 ដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិ
ថិជនឱ្រយកាន់ត្រមានភាពងាយស្រលួឆប់រហ័សនិងសុវត្ថភិាពខ្ពស់។ជាមួយ
ស្រវាម៉ា្រសីុនឆូតកាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារបានរួមមានដក់
ប្រ្រក់ ដកប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នងុប្រ្រសាក់ ឬផ្ទ្ររប្រ្រក់ពី
គណនីទៅអ្នកគា្ម្រនគណនីទទួលប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ (Cash-by-Code)

ការទូទាត់ថ្ល្រទំនិញនិងស្រវាពិនិត្រយសមតុល្រយគណនីទូទាត់វិក្កយបត្របញ្ចលូ
ទឹកប្រ្រក់ក្នងុទូរស័ព្ទដ្រ និងប្តរូល្រខសមា្ង្រត់ប័ណ្ណអ្រធីអឹមជាដើម។អតិថិជន
អាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយនៅគ្រប់ទីតាំងដ្រលប្រ្រសាក់បានដក់
ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាម៉ា្រសុីនឆូតកាត។

 ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់របស់ប្រ្រសាក់បានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយសម្រួលដល់
អតិថិជនក្នុងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ជាមួយអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដ្រលមាន
លក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងនៅលើទីផ្រសារ។ស្រវាកម្មប្តរូប្រ្រក់ត្រវូបានផ្តល់ជូនដល់
សាធារណជនទូទៅចាប់តាំងពីប្រ្រសាក់មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្តូរប្រ្រក់ន្រះពីធនា
គារជាតិន្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្ន្រំ 2012 មកម៉្ល្រះ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រ្រស់
ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ3ប្រភ្រទគឺប្រ្រក់រៀលប្រ្រក់ដលុា្ល្ររ
អាម្ររិកនិងប្រ្រក់បាត។

ជាមួយស្រវាATMអតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណATM ដោយមិនគិតកម្រ្រ
ស្រវា។ការដកសាច់ប្រ្រក់និងការផ្ទ្ររអាចធ្វើបានរហូតដល់ទឹកប្រ្រក់ចំនួន
1,000 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភី(VIP Card)ឬ2,000ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស(VIP Plus Card)និង2,500ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP Plus Chip Card)។

ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទគឺជាស្រវាមួយដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់
ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្របាន
យ៉្រងឆប់រហ័សនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ព្រលវ្រលា(24មោ៉្រង/ 7ថ្ង្រ)និងគ្រប់
ទីកន្ល្រង។អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារបញ្ចលូទឹកប្រ្រក់ក្នងុទូរស័ព្ទបានតាម
រយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹមស្រវាធនាគារចល័តនិងស្រវាមា៉្រសីុនឆូតកាត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រ្រក់រៀលប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិកនិងប្រ្រក់បាតដ្រលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុមនិងជាឯកត្ដជន។ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន

ចំនួនប្រមាណជា99.99%ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប។សម្ពៀតឥណទានជាក្រមុថយចុះចំនួន49.76%នៅឆ្ន្រំ2018ខណៈដ្រលឥណទានជាឯកត្ដជន

កើនឡើងរហូតដល់26.70%ស្មើនឹង413លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលកើនឡើង40.14%ឥណទានជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង

25.59%និងឥណទានជាប្រ្រក់បាតកើនឡើង29.37%។

បរយិយ
  (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

2014 2015 2016 2017 2018 ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ឥណទានសរុប 580,543,766 856,592,432 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568 413,150,230 26.67%

ឥណទានក្រុម 4,799,490 3,822,161 1,589,263 565,889 284,317 (281,572) (49.76%)

ឥណទានឯកត្តជន 575,744,276 852,770,271 1,029,291,238 1,548,293,448 1,961,725,250 413,431,802 26.70%

ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល 46,651,547 53,409,616 55,328,534 102,125,520 143,121,382 40,995,862 40.14%

ឥណទានជាប្រ្រក់
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

511,346,925 772,550,845 940,667,053 1,393,944,448 1,750,593,003 356,648,555 25.59%

ឥណទានជាប្រ្រក់បាត 22,545,294 30,631,972 34,884,914 52,789,370 68,295,184 15,505,813 29.37%

សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនឥណទាន

ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ2018អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន395,166នាក់កើនឡើង1.21%ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ថយចុះ52.37%ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង1.48%។ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង0.45%និងចំនួនអតិថិជនឥណ

ទានជាបុរសកើនឡើង4.38% ។

បរយិយ
  (នាក់)

2014 2015 2016 2017 2018 ការប្រ្រប្រួល
(នាក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

អតិថិជនឥណទានសរុប 251,112 320,893 347,034 390,460 395,166 4,706 1.21%

អតិថិជនឥណទានជាក្រុម 15,086 12,072 5,707 2,005 955 (1,050) (52.37%)

អតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 236,026 308,821 341,327 388,455 394,212 5,757 1.48%

អតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី 217,059 263,769 282,805 315,739 317,175 1,436 0.45%

អតិថិជនឥណទានជាបុរស 34,053 57,124 64,229 74,721 77,991 3,270 4.38%
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  គិតត្រមឹដំណាច់ឆ្ន្រំ2018អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន0.71%ហើយអត្រ្រសងឥណទានវិញមានចំនួន99.50%។គុណភាព

ន្រសម្ពៀតឥណទានខ្ពស់គឺដោយសារការតាមដនយ៉្រងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដប់ថ្ន្រក់ការទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រលត្រឹមត្រូវ(ជាពិស្រសមន្ត្រី

ឥណទាន) នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានត្រមឹត្រវូ និងគោលការណ៍ដោះស្រ្រយកម្ចយឺីតយ៉្រវច្របាស់លាស់។លើសពីន្រះប្រព័ន្ធធនាគារស្នលូអាចផ្ដល់

ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រ្រប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឥណទានតាមដនឥណទាននិងវិភាគឥណទាន។

ការផ្ដល់ឥណទាន

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

បរយិយ
  (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

2014 2015 2016 2017 2018
ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
(30ថ្ង្រ)

1,194,604 2,527,075 11,910,436 11,584,931 14,020,365 2,435,434 21.02%

ប្រ្រក់ដើមហួសកាលកំណត់សង 744,738 971,002 4,005,960 3,594,323 2,960,872 (633,451) (17.62%)

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុង
ហានិភ័យ(30ថ្ង្រ)

0.21% 0.30% 1.16% 0.75% 0.71% (0.04%) (5.33%)

អនុបាតសងត្រឡប់វិញ 99.58% 99.64% 98.94% 99.23% 99.50% 0.27% 0.27%

មន្ត្រីឥណទានប្រ្រសាក់ចុះជួបសួរសុខទុក្ខអតិថិជន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប

ក្នុងឆ្ន្រំ2018 ប្រ្រសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុប

ចំនួន 1,448,968,263 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង

0.67%ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ចំនួនឥណទានមានចំនួន

267,964 ថយចុះ 5.98% ។ ទំហំឥណទានជា

មធ្រយមមានចំនួន5,407ដលុា្ល្ររអាម្ររិក។
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ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

ស្រវាអ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត

 ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក កើនឡើងគួរឱ្រយកត់

សមា្គ្រល់ក្នុងរយៈព្រលប៉នុា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ។ ជាក់

ស្ត្រងនៅឆ្ន្រំ 2018 ចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់

កើនឡើង49.98លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកស្មើនឹងប្រមាណ

ជា13.19%ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

ដោយមានការតម្រូវការច្រើនពីអតិថិជននិងការ

អភិវឌ្រឍបច្ច្រកវិទ្រយាការប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណអ្រធីអឹម(ATM)

បានកើនឡើងយ៉្រងច្រើនពីមួយឆ្ន្រទំៅមួយឆ្ន្រ។ំប័ណ្ណ

អ្រធីអឹមដ្រលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនបានកើន

ដល់111,721ប័ណ្ណនៅឆ្ន្រំ2018ន្រះ។ទន្ទឹមនឹង

ន្រះដ្ររចំនួនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវាធនាគារចល័ត

មានចំនួន 16,202នាក់ផងដ្ររ។

  គិតត្រឹមខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018ន្រះអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើ

សន្រសំមានចំនួន 555,410 នាក់ ពោលគឺកើនឡើង

3.22%ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

មានចំនួន1,291,279,185ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង

41.11%ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ដលុា្ល្ររអាម្ររិក) 

ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ចំនួនទឹកប្រ្រក់ (ដលុា្ល្ររអាម្ររិក) 
ចំនួនប្រតិបត្តិការ

ចំនួនប័ណ្ណអ្រធីអឹម

ចំនួនអតិថិជនស្រវាធនាគរចល័ត
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លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប
 (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

2014 2015 2016 2017 2018

តារាងតុល្រយការ

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់ប្រ្រក់និងធនាគារ 111,469,118 175,883,227 205,768,785 192,573,065 402,739,339

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263 1,528,863,817 1,936,725,039

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 18,917,877 23,749,983 27,219,846 32,832,290 39,464,408

ទ្រព្រយសកម្មសរុប 701,574,989 1,046,806,445 1,249,373,894 1,754,269,172 2,378,928,786

បំណុល

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 305,163,807 467,433,465 619,048,981 915,112,845 1,291,279,185

អនុបំណុល 32,204,313 49,335,158 51,382,930 64,716,264 69,453,307

បំណុល 282,345,788 408,287,815 407,852,374 545,840,466 710,955,443

បំណុលសរុប 619,713,908 925,056,438 1,078,284,285 1,525,669,575 2,071,687,935

មូលធន

ដើមទុនចុះបញ្ជី 47,000,000 72,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

ទុនបម្រុង 5,482,607 2,272,647 2,565,749  2,800,230 2,976,091

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក 29,378,474 47,477,360 58,523,860   115,799,367 194,264,760

មូលធនសរុប 81,861,081 121,750,007 171,089,609 228,599,597 307,240,851

បំណុល និងមូលធនសរុប  701,574,989  1,046,806,445  1,249,373,894 1,754,269,172  2,378,928,786

ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលការប្រ្រក់និងកម្រ្រស្រវា 109,506,510 159,876,603
 

196,844,312 236,689,395 298,508,131

ចំណាយការប្រ្រក់និងកម្រ្រស្រវា  (35,668,040)  (54,816,797)  (72,333,153) (94,638,820)  (122,876,596)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ  (33,042,503)  (45,612,697)  (52,270,896) (55,996,907)  (64,518,609)

ចំណាយមិនម្រនប្រតិបត្តិការ  (3,131,325)  (1,236,354)  (4,506,261) (14,105,466)  (12,061,952)

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  (7,609,837)  (11,754,666)  (13,748,791) (14,438,214)  (20,409,720)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ  30,054,805  46,456,089  53,985,211 57,509,988  78,641,254

សូចនាករសំខាន់ៗ                                                                                   

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

ផលលើមូលធន(RoE) 45.0% 45.6% 36.9% 28.8% 29.4%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 22.6% 22.0% 20.7% 18.2% 16.8%



ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

សម្ពៀតឥណទាន និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

បរិយយ 2014 2015 2016 2017 2018

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ 4,075 4,050 4,037 4,037 4,018

សម្ពៀតឥណទានដុល(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 580,543,766 856,592,432 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់
(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)

(9,355,772) (9,419,197) (14,495,238) (19,995,520) (25,284,529)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 571,187,994 847,173,235 1,016,385,263 1,528,863,817 1,936,725,039

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន 1,844 2,782 3,425 4,073 4,409

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់
(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)

314,829 307,905 300,111 380,275 445,001

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម 251,112 320,893 347,034 390,460 395,166

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់ 136 115 101 96 90

ឥណទានមានហានិភ័យ 0.21% 0.30% 1.16% 0.75% 0.71%

   គិតត្រឹមដំណាច់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018 សម្ពៀតឥណ

ទានបានកើនឡើងយ៉្រងខា្ល្រំងពី 1,549លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកក្នងុឆ្ន្រំ2017ដល់1,962លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ក្នងុឆ្ន្រំ2018។សម្ពៀតឥណទានស្ថតិក្នងុហានិភ័យ

ក្នងុរយៈព្រលប្រ្រឆំ្ន្រកំន្លងមកបានកើនឡើងពី0.21%

ក្នុងឆ្ន្រំ2014ទៅ0.71%ក្នុងឆ្ន្រំ2018។លទ្ធផល

ន្រះបងា្ហ្រញឱ្រយឃើញថប្រ្រសាក់មានសម្ពៀតឥណ

ទានកើនឡើងខា្ល្រងំខណៈដ្រលហានិភ័យន្រឥណទាន

ស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន។

សម្ពៀតឥណទាន 

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
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ផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទាន

លទ្ធភាពស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណ្រញ

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

ចំនួនអតិថិជនសកម្មបានកើនឡើងដល់395,166

នាក់ក្នុងឆ្ន្រំ2018ខណៈដ្រលឆ្ន្រំ2017មានអតិថិ

ជនត្រ390,460នាក់ប៉ណុោ្ណ្រះ។សម្ពៀតឥណទាន

ក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់បានកើនឡើងពី 380,275

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនៅឆ្ន្រំ2017ទៅ445,001 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកក្នងុឆ្ន្រំ2018។លទ្ធផលន្រះបងា្ហ្រញថផលិត

ភាពរបស់ប្រ្រសាក់មានលក្ខណៈកាន់ត្រប្រសើរ។

ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទានមានននិា្ន្រការថយចុះ
ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ។ត្រទោះជាយ៉្រង
ណាប្រ្រសាក់អាចគ្រប់គ្រងគមា្ល្រតន្រការថយចុះន្រះ
ក្នុងកម្រិតតូចក្នុងរយៈព្រលជាច្រើនឆ្ន្រំ។ ការថយចុះ
ន្រះគឺដោយសារត្រការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ ការចូល
រួមវិនិយោគកាន់ត្រច្រើនក្នុងវិស័យ និងការផ្ល្រស់ប្តូរ
បទប្របញ្ញត្តិលើការកំណត់ពិដនអត្រ្រការប្រ្រក់ឥណ
ទាន។

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

បរិយយ 2014 2015 2016 2017 2018

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 22.6% 22.0% 20.7% 18.2% 16.8%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ 6.2% 6.3% 6.3% 6.3% 6.0%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ 5.7% 5.3% 4.6% 3.7% 3.1%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល 1.9% 1.7% 1.4% 1.2% 0.8%

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

ផលលើមូលធន (RoE) 45.0% 45.6% 36.9% 28.8% 29.4%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
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អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

   អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ មានស្ថិរភាពក្នុងរយៈ

ប្រ្រំឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះបើទោះជាប្រ្រសាក់បានពង្រីក

តំបន់ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉្រងណាក៏ដោយ។ ន្រះ

បងា្ហ្រញថប្រ្រសាក់អាចគ្រប់គ្រងរាល់ការចំណាយ

បានយ៉្រងមានប្រសិទ្ធភាព។

អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នងុ

រយៈព្រលប៉នុា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះហើយក្នុងឆ្ន្រំ2018

អនុបាតន្រះនៅត្របន្តថយចុះផងដ្ររដ្រលន្រះបងា្ហ្រញ

ឱ្រយឃើញថ ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបាននូវប្រសិទ្ធភាពន្រ

ការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្មគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ដើម្របីគំាទ្រ

ដល់កំណើនទ្រព្រយសកម្ម។

  អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល បានបន្តថយចុះពី

1.2%ក្នុងឆ្ន្រំ2017មក0.8%ក្នុងឆ្ន្រំ2018 ។បើ

ទោះជាមានការថយចុះត្របនិ្តចក្តីក៏ជាសញ្ញ្រណវិជ្ជ

មានមួយសម្រ្រប់ប្រ្រសាក់ដ្ររ។

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
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កសិដ្ឋ្រនចិញ្ចឹមមាន់របស់អតិថិជនប្រ្រសាក់នៅខ្រត្តកណា្ត្រល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

ផលលើមូលធន

     ផលលើទ្រព្រយសកម្មបានថយចុះបន្តិចបន្តួចពី

3.83%នៅឆ្ន្រំ2017មកត្រមឹ3.81%នៅឆ្ន្រំ2018។

ការថយចុះន្រះដោយសារត្រការកើនឡើងទ្រព្រយសកម្ម

សរុបពី1,754លានដលុា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ2017 ទៅ

2,379លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នងុឆ្ន្រំ2018 និងការរក្រសា

រចនាសម្ពន័្ធទ្រព្រយសកម្មផ្តល់ចំណូលដើមី្របបំព្រញបាន

នូវលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងនាមជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសាធារណជននិង

លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ឥណទាយក។

  ផលលើមូលធន បានកើនឡើងពី 28.8% នៅ

ឆ្ន្រំ2017ទៅ29.4%នៅឆ្ន្រំ2018ដោយសារលទ្ធ

ភាពន្រការរកប្រ្រក់ចំណ្រញមានការកើនឡើងក្នុងឆ្ន្រំ

2018 ។

ផលលើមូលធន

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម
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ការបណ្តះុបណា្ត្រល និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងការចុះកម្មសិក្រសា

ការកសាងសមត្ថភាព

   ដើម្របីបំព្រញតម្រវូការទីផ្រសារដ្រលកំពុងរីកចម្រើន ទៅមុខឥតឈប់ឈរ

និងរក្រសាបាននូវតំណ្រងជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលឈានមុខគ្រនៅ

កម្ពុជាប្រ្រសាក់បានរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្របីសម្រ្រចនូវគោលដៅ

អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលដៅសង្គមរបស់ខ្លនួ។ដូចនៅឆ្ន្រមុំនៗដ្ររប្រ្រសាក់

បានសម្រ្រចនូវសមិទ្ធផលគួរជាទីព្រញចិត្ត ដោយសារការគ្រប់គ្រងប្រកប

ដោយគុណភាព និងមានការចូលរួមអស់ពីកមា្ល្រំងកាយចិត្តពីសំណាក់បុគ្គ

លិកគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ ដ្រលមានជំនាញច្របាស់លាស់ ឥរិយបថល្អ និងមាន

ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើការងាររបស់ខ្លួន។ នាយកដ្ឋ្រនបណ្ដុះបណា្ត្រល

និងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិកនៅត្រដើរតួយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការដុសខាត់ ពង្រឹង និង

អភិវឌ្រឍទៅលើចំណ្រះដឹង ជំនាញ និងឥរយិបថរបស់បុគ្គលិក។ កម្មវិធី

បណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិកទៅតាមតួនាទីការទទួល

ខុសត្រវូ និងការងាររបស់បុគ្គលិក ដោយមានទំាងកម្មវិធីបណ្ដះុបណា្ត្រខាង

ក្នុងនិងខាងក្រ្រ។

ប្រ្រសាក់បន្តភាពរីកចម្រើនឥតអាក់ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក

ថ្មីបុគ្គលិកផ្ល្រស់ប្តរូតួនាទីនិងបុគ្គលិកដ្រលត្រវូបានដំឡើងតួនាទី។ដូចន្រះ

ពួកគាត់ត្រវូបានផ្តល់ជូនវគ្គបណ្ដះុបណា្ត្រលសម្រ្រប់បុគ្គលិកថ្មី និងវគ្គបណ្ដះុ

បណា្ត្រលណ្រនាំការងារថ្មីដើម្របីធ្វើឱ្រយពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុង

ការបំព្រញតួនាទីរបស់ខ្លនួ។ក្នងុឆ្ន្រ ំ2018យើងបានផ្តល់វគ្គបណ្ដះុបណា្ត្រល

ចំនួន 79 វគ្គ ដ្រលមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 2,190នាក់។ដើម្របីបង្កើន

ចំណ្រះដឹងថ្មី និងក្រលម្អចំណុចខ្វះខាតក្នងុការងារ បុគ្គលិកទំាងអស់ទទួល

បាននូវការបណ្ដុះបណា្ត្រលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

របស់ខ្លួនមានចំនួន83វគ្គនិងមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន2,170 នាក់

និងវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលពិស្រស ដ្រលមានចំនួន 82 វគ្គ ដ្រលមានអ្នក

ចូលរួមចំនួន2,779នាក់។

វគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលនៅខាងក្រ្រសា្ថ្រប័នទាំងក្នុងប្រទ្រសនិងក្រ្រប្រ

ទ្រសត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកជំនាញក្នុង

ការិយល័យកណា្ត្រលដើម្របីបន្ថ្រមចំណ្រះដឹងទៅលើបច្ច្រកទ្រសនិងទទួល

បាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ  ដើម្របីយកមកអភិវឌ្រឍការងារឱ្រយកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធ

ភាពរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្រសារនាព្រលបច្ចុប្របន្នគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងប្រតិ

បត្តិការរបស់ខ្លួនជាពិស្រសយល់ដឹងពីបរិបទនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាពិភព

លោកនាព្រលបច្ចុប្របន្ន។ ក្នុងឆ្ន្រំន្រះ វគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលក្នុងប្រទ្រសមាន

ចំនួន36 វគ្គមានអ្នកចូលរួមចំនួន208នាក់និងវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលក្រ្រ

ប្រទ្រសមានចំនួន13វគ្គមានអ្នកចូលរួមចំនួន21 នាក់។

សកម្មភាពក្នុងសិកា្ខ្រសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្ន្រំ2018
និងរៀបចំផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ2019

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ការផ្តល់ឱកាសការងារស្មគ័្រចិត្តនិងអនុញ្ញ្រតឱ្រយនិស្រសិតចុះកម្មសិក្រសាគឺជា

សកម្មភាពមួយក្នងុចំណោមសកម្មភាពជាច្រើនដ្រលប្រ្រសាក់បានធ្វើជារៀង

រាល់ឆ្ន្រ។ំប្រ្រសាក់ បានធ្វើការងារន្រះយ៉្រងល្អក្នងុការជួយដល់និស្រសិតកម្ពជុា

ដើម្របីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ រៀនពីរបៀបធ្វើការងារនិងវប្របធម៌ការ

ងារក្នុងការងារអាជីព។ យ៉្រងហោចណាស់ក្នុងឆ្ន្រំន្រះប្រ្រសាក់បានទទួល

និស្រសិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 57 នាក់មកពីគ្រប់គ្រឹះសា្ថ្រនអប់រំជាច្រើនដើម្របីរៀន

និងជួយការងារផ្រស្រងៗរបស់បុគ្គលិកតាមនាយកដ្ឋ្រននីមួយៗនៅការិយល័យ

កណា្ត្រលប្រ្រសាក់។ ប្រ្រសាក់ក៏បានអនុញ្ញ្រតិឱ្រយនិស្រសិតចុះកម្មសិក្រសាដើម្របី

សរស្ររនិក្ខ្របទបញ្ចប់ការសិក្រសាចំនួន20ក្រុមផងដ្ររ។
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សង្ខ្របលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រសារ
    ប្រ្រសាក់ទទួលបានការព្រញចិត្តយ៉្រងខា្ល្រងំពីអតិថិ

ជនតាមរយៈការផ្តល់ជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្របនិង

ត្រងត្រផ្តល់ការបម្រើយ៉្រងល្អប្រសើរជូនដល់គ្រប់អតិថិ

ជន។គ្រប់ផលិតផលនិងស្រវាត្រវូបានអភិវឌ្រឍឡើងដោយ

ប្រើប្រ្រស់លទ្ធផលន្រការធ្វើការអង្ក្រតពីទីផ្រសារ និងការ

ស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងៗ។

  សកម្មភាព និងយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយជាច្រើនត្រូវ

បានអនុវត្តនិងផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយ

ផ្រស្រងៗ រួមទាំងការផ្រសព្វផ្រសាយតាមបណា្ត្រញឌីជីថលត្រវូ

បានធានាថព័ត៌មាននិងសារផ្រសព្វផ្រសាយទាំងអស់បាន

ជ្រួតជ្រ្របទៅដល់ទីផ្រសារគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាពខ្ពស់។ ប្រ្រសាក់ ក៏បានផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ

តាមរយៈការចុះផ្រសព្វផ្រសាយផ្ទ្រល់ទាំងនៅកម្រិតការិយ

ល័យកណា្ត្រល និងទំាងកម្រតិសាខា ហើយសកម្មភាព

ន្រការចុះផ្រសព្វផ្រសាយ និងលក់ដោយផ្ទ្រល់ទំាងនោះក៏បាន

អនុវត្តស្របព្រលជាមួយនឹងការផ្រសព្វផ្រសាយតាមបណា្ត្រញ

ផ្រសព្វផ្រសាយនានាផងដ្ររ។សកម្មភាពន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ

បានធ្វើឡើងដោយការកំណត់អតិថិជនគោលដៅ និង

ទីតំាងច្របាស់លាស់ក្នងុគោលបំណងដើម្របីចាប់យកទីផ្រសារ

និងបង្កើនការលក់។

  ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់ពីការិយល័យកណា្ត្រល

ភូមិភាគ និងសាខាត្រងត្រចុះត្រួតពិនិត្រយឥណទានជា

ញឹកញាប់ដើម្របីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

តាមដនការវិវត្តអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់

ដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ។ គ្រប់បុគ្គលិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ជាពិស្រសបុគ្គលិកជួរមុខត្រូវបានបណ្ដុះបណា្ត្រលជាប្រចាំពីការបម្រើស្រវា

អតិថិជននិងការសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន។

ប្រ្រសាក់បានធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងលើបទដ្ឋ្រនន្រការផ្តល់ស្រវាកម្មការគ្រប់

គ្រងការប្តឹងតវា៉្រ និងកម្មវិធីភក្តីភាពដើម្របីធានាទៅលើគុណភាពន្រការបម្រើ

ស្រវាអតិថិជន។ប្រ្រសាក់មានគោលការណ៍សំខាន់ៗក្នងុការបង្កើនការព្រញ

ចិត្តរបស់អតិថិជនដូចខាងក្រ្រម៖

ផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវាច្រើនប្រភ្រទ

ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្ៗអ ក្នងុការធ្វើប្រតិបត្តកិារធនាគារដល់អតិថិជន

ធ្វើឱ្រយមានភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយនីតិវិធីនិងដំណើរការ

ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជូនអតិថិជនក្នុងរយៈព្រល24ម៉ោ្រង

ធានាឱ្រយបាននូវតមា្ល្រភាព សុក្រឹតភាព និងភាពងាយស្រួលជូន

អតិថិជន

ផ្តល់តម្ល្រនិងគោរពគ្រប់អតិថិជន

ផ្តល់ស្រវាឱ្រយកាន់ត្រកៀកនឹងអតិថិជន

SMS



47 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ 2018

មករា

កុម្ភៈ

មីនា

ប្រ្រសាក់សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នងនៅសាលា
បឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យសា្វ្រយជ្រំស្ថិតក្នុងខ្រត្តកណា្ត្រលក្នុងគោល
បំណងបណ្ដុះវប្របធម៌អានរបស់យុវជនជំនាន់ក្រ្រយ។

   ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រកាសជ័យលាភីពានរងា្វ្រន់អក្រសរសិល្រប៍សន្តិ
ភាពលើកទី4ផ្ន្រកកំណាព្រយនិងរឿងខ្លីនៅវិទ្រយាសា្ថ្រនពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្រយ
រាជធានីភ្នំព្រញ។

ប្រ្រសាក់បានសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នងនៅ
សាលាបឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យព្រ្រយុថ្ក្រស្ថតិក្នងុខ្រត្តតាក្រវ។

ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការកម្មវិធីប្រមូ៉ូសិនដោយផ្តល់ផលប្រយោ
ជន៍យ៉្រងច្រើនជូនអតិថិជន តាមរយៈការដំឡើងអត្រ្រការប្រ្រក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់រហូតដល់ 8%ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

ប្រ្រសាក់បានឧបត្ថម្ភទិវាជាតិអំណានជាតិលើកទី3ដ្រលប្រ្ររព្ធនៅ
វិទ្រយាសា្ថ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា។

ប្រ្រសាក់បានឧបត្ថម្ភទិវាប្រ្រក់រៀលលើកទី38ន្រការដក់ឱ្រយចរាចរ
ប្រ្រក់រៀលឡើងវិញដ្រលប្រ្ររព្ធនៅមជ្រឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-
កូរ៉្រ។

ប្រ្រសាក់បានសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នងនៅ
សាលាបឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យបឹងខា្ន្ររស្ថិតក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

ប្រ្រសាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារលើកទី1របស់សាកល
វិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នពំ្រញដើម្របីផ្ដល់ការប្រកឹ្រសាអំពីអាជីពការងារ និងផ្ដល់ឱកាស
ការងារជូនយុវជន។

ម្រសា
ប្រ្រសាក់បានសមោ្ព្រធបើកឱ្រយប្រើប្រ្រស់សាខាផ្រសារថ្មីដើម្របីបម្រើស្រវា
កម្មជូនអតិថិជន។

ប្រ្រសាក់បានបន្ថ្រមរយៈព្រលដក់ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរួមមានរយៈព្រល
7ខ្រ 8ខ្រ10ខ្រនិង11ខ្រសម្រ្រប់ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។

ប្រ្រសាក់អបអរព្រឹត្តិការណ៍ន្រការសម្រ្រចបានសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើ
សន្រសំច្រើនជាង1,000លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក។

   ប្រ្រសាក់ ចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់ជាមួយអគ្គិសនីខ្រត្តកំពត និង
ស្រុកកំពង់ត្រ្រចដើម្របីផ្ដល់ស្រវាទូទាត់ថ្ល្រប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនីជូនអតិថិជន។

ឧសភា

ប្រ្រសាក់និងresponsAbility / Global Climate Partnership Fund 

(GCPF) បានរៀបចំសិកា្ខ្រសាលាស្តីអំពី «ការផ្តល់ឥណទានប្រតង និង
កំណើនឥណទានប្រតងនៅកម្ពុជា»។

មិថុនា
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ប្រ្រសាក់ទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់“A & Stable” លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ពីMicrofinanza Rating ។

កញ្ញ្រ

ធ្នូ

តុលា

វិច្ឆិកា

ប្រ្រសាក់ចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនSmartដើម្របី
ផ្ដល់ស្រវាបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនដល់សាធារណ
ជននិងអតិថិជន។

   ប្រ្រសាក់ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាព
ជាតិឆ្ន្រំ2018នៅមជ្រឈមណ្ឌលសន្នបិាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រជ្រដើម្របីតម្រង់
ទិសលើវថីិអាជីពការងារក្នងុវសិយ័ធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថុនងិការផ្ដលឱ់កាស
ការងារជាច្រើនពីប្រ្រសាក់។

 ប្រ្រសាក់ ក្រសម្រួលគណនីសន្រសំតាមផ្រនការជូនអតិថិជនដោយ
បន្ថ្រមរយៈព្រលសន្រសំចាប់ពី2ខ្ររហូតដល់36ខ្រ។

ប្រ្រសាក់បានសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នងនៅ
សាលាបឋមសិក្រសា និងអនុវិទ្រយាល័យ អណ្ដូងសំរិត ស្ថិតក្នុងខ្រត្តតាក្រវ។

   ប្រ្រសាក់ ទទួលគណៈប្រតិភូរបស់ responsAbility Investments

និងធនាគារ Maerki Baumann Bank ដើម្របីផ្ល្រស់ប្ដូរនិងច្រករំល្រកបទ
ពិសោធន៍។

   ប្រ្រសាក់ បានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារខ្រត្តបាត់ដំបងឆ្ន្រ ំ 2018 

ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសការងារជូននិស្រសិតដ្រលមានសមត្ថភាពដើម្របី
បម្រើការងារជាមួយប្រ្រសាក់។

សីហា

   ប្រ្រសាក់ អបអរសាទរជាមួយនឹងការសម្រ្រចបានទ្រព្រយសកម្មសរុប
លើសពី 2,000 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះអតិថិជន
និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រ្រប់ការគ្រ្រំទ្រនិងផ្តល់ដំបនូា្ម្រន។

ប្រ្រសាក់ចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់ជាមួយអគ្គិសនីខ្រត្តក្រច្រះនិង
ស្រុកស្នួលដើម្របីផ្ដល់ស្រវាទូទាត់ថ្ល្រប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនីជូនអតិថិជន។

ប្រ្រសាក់បានបន្ថ្រមរយៈព្រលសន្រសំលើគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
រហូតដល់60ខ្រ។

  ប្រ្រសាក់ ចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់ជាមួយអគ្គិសនីខ្រត្តរតនៈគិរី
ស្រកុវីនស្រស្រកុលំផត់និងស្រកុតាវ្រងដើម្របីផ្ដល់ស្រវាទូទាត់ថ្ល្រប្រើប្រ្រស់
អគ្គិសនីជូនអតិថិជន។

ប្រ្រសាក់សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នងនៅសាលា
បឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យត្របូងដំរីស្ថិតក្នុងខ្រត្តកណា្ត្រល។
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អំពីអតិថិជន
ការផ្ដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្របគឺជាចំណុចសំខាន់ដ្រលប្រ្រសាក់

បានប្រកាន់យក និងអនុវត្តដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងនៅ

តំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំដោយមិនគិតពីឋានៈ តួនាទី ពណ៌សម្របុរ ព្រមជា

មួយនឹងការផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភ្រទសហគ្រិនដ្រលមានអាជីវកម្មខា្ន្រត

តូចបំផុតខា្ន្រតតូចនិងខា្ន្រតមធ្រយម។ជាមួយនឹងតមា្ល្រភាពថ្ល្រស្រវានិងលក្ខ

ខណ្ឌរបស់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ អតិថិជនអាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្តយ៉្រង

ងាយស្រួលមុននឹងជ្រើសរីសលើការប្រើប្រ្រស់ផលិតផលនិងស្រវារបស់

ប្រ្រសាក់។

    ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថជូុនដល់សា្ថ្រប័ននានាដូចជាគ្រះឹសា្ថ្រន

រដ្ឋ អង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រ្រស់ស្រវាប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំផ្ទ្ររប្រ្រក់បើកប្រ្រក់បៀវត្រសនិងស្រវាធនាគារដទ្រទៀតផងដ្ររ។

នោះភាគច្រើនមានទីតំាងក្រប្ររទីប្រជំុជនទីរួមស្រកុឬខ្រត្តហើយសហគ្រ្រស

ខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតន្រះភាគច្រើនមាន

បុគ្គលិកតិចជាង 10 នាក់ ហើយភាគច្រើនន្របុគ្គលិកជាសមាជិកក្រុម

គ្រួសារ។

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជននិងទីផ្រសារដ្រល

ជាទូទៅមានបុគ្គលិកនិងកម្មករចាប់ពី10នាក់ទៅ50នាក់។

ប្រភ្រទសហគ្រ្រសខា្ន្រតមធ្រយមន្រះមានទីតំាងស្ថតិនៅឬនៅជិតទីប្រជំុ

ជនទីរួមស្រកុឬខ្រត្ត។សហគ្រ្រសន្រះជួលឬកាន់កាប់ទ្រព្រយសម្របត្តផិ្ទ្រល់

ខ្លួននិងជាទូទៅមានបុគ្គលិកចាប់ពី50នាក់ទៅ100 នាក់។

ជាសា្ថ្រប័នគតិយុត្តមិកពីវិស័យឯកជនក្លបឹសមាគមសហព័ន្ធអង្គការ

មិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនិងសា្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ។

    ចំនួនគ្រួសារប្រមាណជា 75% ន្រចំនួនគ្រួសារសរុបមានទីលំនៅនៅ

តាមបណា្ត្រខ្រត្តផ្រស្រងៗដ្រលភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្ម និងមុខរបររកប្រ្រក់

ចំណូលផ្រស្រងៗរួមមានការជួញដូរស្រវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ល។ចំណូលជា

សាច់ប្រ្រក់ជាកតា្ត្រកំណត់ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានឥណទានរបស់

គ្រួសារនីមួយៗ។

គ្រួសារ

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច

សហគ្រ្រសខា្ន្រតមធ្រយម

សា្ថ្រប័ន

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

    ភាគច្រើនន្រសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រសួារ

ដ្រលសមាជិកគ្រសួារជាអ្នកជួយក្នងុដំណើរការអាជីវកម្ម។សហគ្រ្រសទំាង
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បំណងមួយន្រះទ្រព្រ្រះប្រ្រក់ឈ្នួលកម្រ្រគាត់តិចតួចម្រនទ្រន។

ថ្ង្រមួយមន្ដ្រឥីណទានរបស់ប្រ្រសាក់បានចុះទៅផ្រសព្វផ្រសាយពីស្រវាឥណ

ទាននៅតំបន់ដ៏ឆ្ង្រយដច់ស្រយលន្រះ។ពួកគាត់ក៏សម្រ្រចចិត្តស្នើសំុប្រ្រក់

កម្ចីពីប្រ្រសាក់ក្នុងទឹកប្រ្រក់ដំបូងចំនួន 5,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនៅក្នុងឆ្ន្រំ

2012ដើម្របីទិញដីនិងសាងសង់ផ្ទះ និងប្រើប្រ្រស់ក្នងុមុខរបរលក់គ្រឿងទ្រស

ដោយមានការគាំទ្រជាទ្រព្រយធានាពីមា្ដ្រយរបស់អ្នកស្រី។ បនា្ទ្រប់ពីស្នើកម្ចី

លើកទីមួយ ប្តីប្រពន្ធមួយគូន្រះមានមុខរបរថ្មីមួយដ្រលអាចមានលទ្ធភាព

សងការប្រ្រក់ប្រចាំខ្រយ៉្រងងាយស្រួល។

ភ័ព្វសំណាងបានកើតឡើងចំពោះពួកគាត់។ក្រ្រយមកមិនយូរប៉នុា្ម្រន

ក៏មានគ្រលក់ដីចមា្ក្ររបនា្ទ្រន់ក្នុងតម្ល្រសមរម្រយ។ ពួកគាត់ក៏សម្រ្រចចិត្តមក

ស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចីបន្ថ្រមពីប្រ្រសាក់ចំនួន 8,000 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកដើម្របីទិញដី

នោះ។បនា្ទ្រប់មកពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដំដុះក្រចូនៅលើដីនោះនិងបានទទួល

បានផលបន្តបនា្ទ្រប់។

    ពួកគាត់មិនបានឈប់ត្រឹមន្រះទ្រ។ដោយមើលឃើញពីការរីកចម្រើន
ល្អប្រសើរន្រជីវភាព ពួកគាត់ក៏បានស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចីបន្ថ្រមទៀតដើម្របីពង្រីក
ការដំដុះ។ ពួកគាត់បានទិញដីចំការបន្ថ្រមដើម្របីដំក្រូចឱ្រយកាន់ត្រច្រើន។
ប្រ្រក់កម្ចចុីងក្រ្រយដ្រលស្នើសំុចុងក្រ្រយមានចំនួន40,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ជាមួយរយៈព្រលសង10ឆ្ន្រំ។

    អ្នកស្រី ស្រីនាង បានមានប្រសាសន៍ថ «ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណ
ចំពោះប្រ្រសាក់ដ្រលបានផ្ដល់ប្រ្រក់កម្ចដីល់យើងខ្ញុ។ំប្រ្រក់កម្ចទំីាងន្រះបាន
ជួយផ្ល្រស់ប្ដរូជីវភាពយើងឱ្រយល្អប្រសើរទំាងស្រងុចាប់តំាងពីបាតដ្រទទ្ររហូត
ដល់មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះសមរម្រយនិងមានចមា្ក្ររក្រូចយ៉្រងធំ។យើង
ក៏មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនៗទៅសាលារៀននៅទីប្រជុំជនផងដ្ររ»។

អ្នកស្រីបានបន្ថ្រមទៀតថផលក្រចូទំាងអស់ត្រវូបានឈ្មញួនៅភ្នពំ្រញ

ម៉្រទិញទំាងអស់ ដូច្ន្រះប្រ្រក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ត្រវូបានធានាដោយសារ

ត្រមានតម្រូវការទីផ្រសារច្រើន។ នាព្រលអនាគត ពួកគាត់ចង់ទិញឡានដឹក

ទំនិញមួយគ្រឿងសម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនក្រូចទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារដោយផ្ទ្រល់។

អ្នកស្រី រស់ ស្រីនាង
មា្ច្រស់ចំការក្រូចនៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់

អ្នកស្រីរស់ស្រីនាងមានអាយុ36ឆ្ន្រំនិង

លោកសូណារិនជាសា្វ្រមីគឺជាមា្ច្រស់ចំការក្រូច

ដ្រលមានផ្ទ្រដីប្រមាណជា20ហិចតានៅតាម

ជើងភ្នកំ្រវាញស្ថតិនៅក្នងុភូមិវាលឃំុសំរោងស្រកុ

ក្រវាញខ្រត្តពោធិ៍សាត់ភាគពាយព្រយន្រប្រទ្រស

កម្ពុជាដ្រលជាតំបន់ល្របីល្របាញខាងដំណាំក្រូច

ផ្អ្រមនិងឆ្ង្រញ់ពិសា។ពួកគាត់រៀបការនិងមាន

កូន3នាក់។

    អ្នកស្រី ស្រីនាង បានឱ្រយដឹងថ គាត់មាន

ដើមកំណើតនិងធំដឹងក្ដីនៅខ្រត្តសា្វ្រយរៀងភាគ

អាគ្ន្រយ៍ន្រប្រទ្រសកម្ពុជាប៉ុន្ត្រអ្នកស្រីបានផ្ល្រស់

ប្ដូរមករស់នៅទីន្រះជាង 10 ឆ្ន្រំទៅហើយ

ចំណ្រកលោកណារិន មានស្រុកកំណើតនៅឯ

ខ្រត្តកំពង់ចាមភាគខាងកើតន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។

  ដំបូងឡើយ ពួកគាត់គ្រ្រន់ត្រមកធ្វើការជា

កម្មករនៅចមា្ក្ររក្រូចរបស់គ្រប៉ុណោ្ណ្រះ។តាមរយៈ

ការខិតខំប្រងឹប្រ្រងនិងការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់អ្នកទំាង

ពីរព្រយាយមរកមធ្រយាបាយធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅ

មានភាពប្រសើរជាងមុន។ពួកគាត់មានក្ដីសុបិន

ចង់មានចមា្ក្ររក្រូចផ្ទ្រល់ខ្លួននៅតំបន់ដ្រលកំពុង

រស់នៅបុ៉ន្ត្រគា្ម្រនដើមទុនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គោល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018
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តាមប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជ្រក់ថប្រជាជនខ្ម្ររច្រះជំនាញត្របាញសូត្រ

ចាប់តាំងពីសតវត្រសទី 13 ក្នុងសម័យអាណាចក្រខ្ម្ររមកម៉្ល្រះ។ ជំនាញន្រះ

ត្រូវបានផ្ទ្ររបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយជាពិស្រសគឺនៅក្នុងសហគមន៍

ជនបទរហូតដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ។

   ប្រ្រសាក់ដ្រលជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រនៅកម្ពុជាចូល

រួមអភិរក្រសជំនាញប្រព្រណីនិងវប្របធម៌ខ្ម្ររតាមរយៈការផ្ដល់ស្រវាឥណទាន

ជូនដល់ប្រជាជនដ្រលមានមុខរបរត្របាញសូត្រ។

អ្នកស្រីអ៊ុនសារឹមស្ថិតក្នុងវ័យ36 ឆ្ន្រំជាស្ត្រីមានកូន3នាក់បាន

និយយថគាត់ច្រះជំនាញត្របាញន្រះពមីា្ត្រយរបស់គាត់ដ្រលធា្ល្រប់ប្រកបរបរ

ប្រព្រណីន្រះ។ក្រ្រយពីរៀបការនៅឆ្ន្រំ 2004គាត់និងសា្វ្រមីគឺលោកភឿន

ព្រជ្របានចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មត្របាញសូត្រដោយខ្លនួឯងដោយមានដើមទុន

ត្រឹមត្រ500ដុលា្ល្ររប៉ុណោ្ណ្រះ។ជាមួយនឹងដើមទុនតិចតួចប្របន្រះអ្នកស្រី

សារឹមអាចទិញវត្ថុធាតុដើមតិចតួចដូចជាអំបោះសូត្រដ្រលធ្វើឱ្រយរបរគាត់

មានការរីកចម្រើនតិចតួចប៉ុណោ្ណ្រះ។

  បនា្ទ្រប់មក គាត់ត្រូវបានមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់របស់ប្រ្រសាក់នៅក្នុងភូមិ

ទាក់ទងគាត់និងជម្រ្របជូនពីការខ្ចីប្រ្រក់។អ្នកស្រីសារឹមនិងសា្វ្រមីបាន

ពិភាក្រសាគា្ន្រ ហើយបានសម្រ្រចចិត្តស្នើសុំកម្ចីជាលើកដំបូងពីប្រ្រសាក់ក្នុង

ចំនួនទឹកប្រ្រក់1,500ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។លោកព្រជ្រដ្រលជាអ្នកត្របាញដ៏

បុិនប្រសប់ផងដ្ររនោះបានខិតខំធ្វើការយ៉្រងខា្ល្រំងជាមួយភរយិដើម្របីធ្វើឱ្រយ

មុខរបររីកចម្រើនឱ្រយបានឆប់រហ័ស។ ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រ្រង និង

ឆន្ទៈស្រលាញ់ក្នុងការងារសិប្របកម្មន្រះ មុខរបររបស់ពួកគាត់មានការរីក

ចម្រើនគួរជាទីកត់សមា្គ្រល់។ ពួកគាត់ទទួលបានការបញ្ជ្រទិញជាច្រើនពី

សំណាក់អាជីវករនៅផ្រសារអូឡាំពិកនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។

    អ្នកស្រីសារឹមបានលើកឡើងពោរព្រញដោយមោទនភាពថ «ផលិត

ផលនីមួយៗដ្រលយើងផលិតមានលក្ខណៈពិស្រស និងត្រូវបានធ្វើឡើង

ដោយការព្រញចិត្ត។ ពួកយើងព្រយាយមផ្ដល់ជូនក្រណាត់សូត្រដ្រលមាន

គុណភាពល្អបំផុតដល់អតិថិជន។ហ្រតុន្រះហើយជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតន្រះ

មុខរបររបស់យើងរីកចម្រើនយ៉្រងល្អ។ ទោះជាយ៉្រងណា ដោយសារមាន

តម្រូវការខ្ពស់ យើងមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មឱ្រយធំ។ ដូចដ្រលយើង

បានដឹងហើយថសំពត់សូត្រហូល គឺជាសម្លៀកបំពាក់ប្របប្រព្រណីដ៏ចាំ

បាច់សម្រ្រប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្រយសាសនានានា។ ដូច្ន្រះ

តម្រូវការត្រងត្រមានជានិច្ចដោយសារត្រជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កម្ពុជាកាន់ត្រប្រសើរឡើង»។

   ដោយមើលឃើញឱកាសដ៏ធំធ្រងន្រះ ប្តីប្រពន្ធមួយគូន្រះបានស្នើសុំ

កម្ចីពីប្រ្រសាក់ជាបន្តបនា្ទ្រប់។ កម្ចីចុងក្រ្រយ (លើកទី 4) មានចំនួន

អ្នកស្រី អ៊ុន សារឹម
មុខរបរត្របាញកំណាត់សូត្រនៅខ្រត្តតាក្រវ 11,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិកត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របីពង្រកីមុខរបរបន្ថ្រម។ពួកគ្រ

បានទិញកីតម្របាញចំនួន10ហើយបានជួលអ្នកតម្របាញដ្រលមានជំនាញ

ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ឱ្រយផលិតកំណាត់សូត្រឱ្រយពួកគាត់។

អ្នកស្រីសារឹមបន្តទៀតថ«ខ្ញុំបានជួយស្ត្រីនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំឱ្រយមាន

ការងារសមរម្រយ។អ្នកទាំងនោះអាចបំព្រញភារកិច្ចរបស់ពួកគ្រនៅផ្ទះរបស់

គ្រដោយទទួលបានប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រម។ ដូច្ន្រះពួកគ្រមិនចាំបាច់ចំណាក

ស្រុកទៅប្រទ្រសជិតខាងដើម្របីរកការងារធ្វើនោះទ្រ។ ន្រះជាការជួយទប់

សា្ក្រត់ការជួញដូរមនុស្រសនិងលក្ខខណ្ឌការងារលំបាកៗ»។

       «សមិទ្ធផលទំាងអស់ន្រះបានមកពីការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចពីីប្រ្រសាក់។

ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់ប្រ្រសាក់ដ្រលបានគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ពួកយើងគឺមិនត្រមឹត្រជួយដល់អាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនបុ៉ណោ្ណ្រះទ្រថ្រម

ទាំងចូលរួមថ្ររក្រសាប្រព្រណីខ្ម្ររដ៏មានតម្ល្រផងដ្ររ»។

    លោកព្រជ្របានបញ្ជ្រក់ថ«ដោយសារប្រ្រសាក់ ជីវិតរបស់ពួកយើង

បានផ្ល្រស់ប្តូរទៅរកភាពល្អប្រសើរច្រើន។ យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ថ្ល្រសាលារៀន

កូនទិញរថយន្តថ្មីក្រលម្អផ្ទះនិងទិញតូបមួយនៅផ្រសារក្នងុតំបន់ទីប្រជំុជន»។

លោកព្រជ្របង្ហើបថនៅព្រលអនាគតគាត់ចង់ទិញផ្ទះថ្មមួីយនៅរាជធានី

ភ្នំព្រញសម្រ្រប់ការសា្ន្រក់នៅរបស់កូនៗនៅព្រលពួកគ្រធំឡើងហើយអាច

បន្តការសិក្រសានៅទីនោះបាន។
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អ្នកស្រី លី លីណា
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកពិសាបរិសុទ្ធនៅខ្រត្តព្រ្រវ្រង

ការយល់ដឹងពីននិា្ន្រការទីផ្រសារនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺជាចំណុច

ខា្ល្រំងរបស់អ្នកជំនួញ។ អ្នកស្រី លី លីណា ដ្រលជាអតិថិជនមា្ន្រក់របស់

ប្រ្រសាក់បានបងា្ហ្រញពីគុណសម្របត្តនិ្រះនៅក្នងុការបណា្ត្រក់ទុនអាជីវកម្មទំាង

អស់របស់លោកស្រីនៅក្នុងទីផ្រសារដ្រលមានការវិវត្តឥតឈប់ឈរ។

អ្នកស្រីលីណានិងសា្វ្រមីឈ្ម្រះលោកឡុងនីរស់នៅភូមិបទសន្ទ្រ្រ
ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខ្រត្តព្រ្រវ្រង។ អ្នកស្រីបានកា្ល្រយជាអតិថិជន
របស់ប្រ្រសាក់តាំងពីឆ្ន្រំ 2002 នៅព្រលដ្រលប្រ្រសាក់គឺជាគម្រ្រងអភិ
វឌ្រឍន៍។

កាលពី17 ឆ្ន្រំមុនអ្នកស្រីលីណាបានទាក់ទងប្រ្រសាក់ដើម្របីទទួល

បានកម្ចលីើកដំបូងរបស់គាត់ជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន1,000,000រៀល(ប្រហ្រល

250ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)ដើម្របីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រី។អាជីវកម្មន្រះបាន

ដំណើរការល្អ ដោយអនុញ្ញ្រតឱ្រយគាត់មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះសមរម្រយ

មួយសម្រ្រប់គ្រួសារដ្រលមានសមាជិកច្រើន(កូនចំនួន7 នាក់នៅក្នុង

បន្ទុក)។

   ទន្ទឹមនឹងព្រលវ្រលាច្រះត្ររំកិលទៅមុខ អ្នកស្រីក៏បានឆ្លងកាត់ការ

បណា្ត្រក់ទុនរកសុីជាច្រើនផងដ្ររ រាប់តាំងពីការចិញ្ចឹមត្រី ទៅ ចិញ្ចឹមមាន់

ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមចង្រិតនិងចុងក្រ្រយគឺរបរផលិតទឹកបរិសុទ្ធ។

បច្ចុប្របន្នអ្នកស្រីលីណានិងសា្វ្រមីបានផ្ត្រតសំខាន់ត្រលើមុខជំនួញ

ត្រពីរប៉ុណោ្ណ្រះ គឺចិញ្ចឹមចង្រិត និងផលិតកម្មទឹកបរិសុទ្ធតាមស្ដង់ដរជា

លក្ខណៈគ្រួសារ។

  អ្នកស្រីមិនត្រឹមត្រចិញ្ចឹមចង្រិតប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងលក់ចំណី

សម្រ្រប់ចង្រតិទៅឱ្រយកសិករចិញ្ចមឹចង្រតិផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររហើយគាត់បាន

ធ្វើជាឈ្មួញកណា្ត្រលក្នុងការលក់ការទិញនិងផ្គត់ផ្គង់សត្វចង្រិតទៅឱ្រយអតិ

ថិជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញនិងតំបន់ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកផ្រស្រងៗទៀត។

ដើម្របីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មទឹកបរិសុទ្ធអ្នកស្រីលីណាបានខ្ចីប្រ្រក់ចំនួន

11,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពីប្រ្រសាក់ដើម្របីទិញប្រព័ន្ធអូស្មូសបន្រសុទ្ធទឹកសា្អ្រត

ស្នើសំុអាជា្ញ្រប័ណ្ណលើសា្ល្រកសញ្ញ្រ និងដំណើរការផ្លវូច្របាប់មួយចំនួន។លោក

ស្រីអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅតំបន់ជិតខាង។តម្រូវការ

លើទឹកបរិសុទ្ធដ្រលលោកស្រីផលិតគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារត្រ

ការផលិតមានគុណភាព។

    អ្នកស្រីលីណាបានមានប្រសាសនថ៍៖«ខ្ញុំបានប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចី

ពីប្រ្រសាក់ជាច្រើនដងអស់រយៈព្រលជិត 20ឆ្ន្រំមកហើយ។ខ្ញុំមានជីវភាព

ល្អប្រសើរជាងមុនមានផ្ទះល្អហើយអាចបញ្ជនូកូនរបស់ខ្ញុទំៅសិក្រសាចំណ្រះ

ដឹងទូទៅនៅសាលារដ្ឋ និងរៀនជំនាញបច្ច្រកទ្រសនៅមជ្រឈមណ្ឌលបណ្ដុះ

បណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈសម្រ្រប់អនាគតការងាររបស់ពួកគ្រ។ខ្ញុំអាចសងប្រ្រក់កម្ចី

បានដោយគា្ម្រនបញ្ហ្រអ្វីនោះទ្រ»។

អ្នកស្រីលីណាបានបន្តថ«ខ្ញុសូំមអរគុណប្រ្រសាក់ខា្ល្រងំណាស់ដ្រល

បានផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីដល់ខ្ញុំ ដើម្របីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ឥឡូវន្រះជីវភាពរស់

នៅរបស់ពួកយើង គឺបានល្អប្រសើរជាងមុន។ ខ្ញុំក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញ

ដីមួយកន្ល្រង ដ្រលខ្ញុំមានគម្រ្រងដំដើមសា្វ្រយដើម្របីលក់ដ្រលជាប្រភព

ចំណូលមួយផ្រស្រងទៀត»។
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មាស ច័ន្ទផលា្ល្រ
សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្ម្រងដ្រលធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនក្នុងវិស័យ

រចនាម៉ូដសួនច្របារ

មុននឹងកា្ល្រយជាអ្នករចនាមូ៉ដសួនច្របារអ្នកនាងមាសចាន់ផលា្ល្រគឺជា

គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្ល្រស និងគំនូរនៅសាលាឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំ

ព្រញ។

    ថ្ង្រមួយគាត់បានសម្រ្រចចិត្តឈប់ធ្វើការដើម្របីមកបើកអាជីវកម្មផ្ទ្រល់

ខ្លួនជាមួយនឹងទឹកប្រ្រក់ដ្រលគាត់សន្រសំបានបនិ្តចបន្តួច។គាត់បានបើកអា

ជីវកម្មជាច្រើនដូចជាបើកហាងបាយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្ត្រអាជីវ

កម្មទាំងអស់នោះពុំទទួលបានជោគជ័យឡើយ។

    ប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យប្របន្រះគាត់បានព្រយាយមឆ្លុះបញ្ច្រំងពីភាព

ខា្ល្រំង និងភាពខ្រសាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញ និងស្វ្រងរកមធ្រយាបាយប្របណា

ដ្រលអាចបង្កើតប្រ្រក់ចំណូលបាន។ស្រ្រប់ត្រគាត់គិតឃើញថគាត់គួរត្រ

បើកមុខរបរណាដ្រលប្រើទ្រពកោសល្រយន្រការគូរគំនូរដ្រលគាត់ច្រះគួបផ្រសំ

នឹងចំណង់ចំណូលចិត្តដំផ្ក្រ។ហើយនោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមន្រមុខរបររចនា

ម៉ូដសួនច្របាររបស់អ្នកនាងផលា្ល្រ។

គាត់មានមហិច្ឆតាធំប៉ុន្ត្រគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើពីតូចទៅ។ដំបូងក្នុង

ឆ្ន្រំ2015ដោយមានត្រឹមដើមទុនត្រ50ដលុា្ល្ររគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមលក់

ដើមផ្ក្រតាមរយៈបណា្ត្រញសង្គមហ្វ្រសបុ៊ក។គាត់មិនមានស្តកុដើមផ្ក្រផ្ទ្រល់

ខ្លួននោះទ្រ។គាត់បានថតរូបដើមរុក្ខជាតិឬដើមផ្ក្រប្ល្រកៗពីហាងដ្រគូផ្គត់

ផ្គង់របស់គាត់រួចធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈទំព័រហ្វ្រសប៊ុក។នៅព្រលដ្រល

មានការបញ្ជ្រទិញអ្នកនាងផលា្ល្របានទៅទិញផ្ក្រពីហាងនោះដោយជំពាក់

សិន រួចដឹកជញ្ជូនទៅឱ្រយអតិថិជនរបស់គាត់ក្នុងតម្ល្រមួយដ្រលគាត់អាច

ទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញ។ គួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលដ្ររសម្រ្រប់គាត់ ក្នុងមួយថ្ង្រៗ

គាត់អាចលក់ដច់ដើមផ្ក្របានចំនួនរាប់រយដើម។ អតិថិជនរបស់គាត់ភាគ

ច្រើន គឺជាជនជាតិខ្ម្ររ និងជនជាតិបរទ្រសរស់នៅប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលមាន

និស្រស័យស្រលាញ់ចូលចិត្តផ្ក្រនិងសួនច្របារ។

មុខរបរលក់ដើមផ្ក្រតាមអនឡាញរបស់អ្នកនាងផលា្ល្របានដំណើរការ

ទៅយ៉្រងល្អប្រសើរដ្រលជំរុញឱ្រយគាត់ឈានទៅជំហានបនា្ទ្រប់ជាអ្នករចនាមូ៉ដ

សួនច្របារដ៏ព្រញល្រញមា្ន្រក់។ ដោយសារដើមទុនមិនគ្រប់គ្រ្រន់ អ្នកនាង

ផលា្ល្ររក៏បានសម្រ្រចចិត្តស្នើសុំឥណទានពីប្រ្រសាក់ជាលើកដំបូងចំនួន

5,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដើម្របីធ្វើជាដើមទុនសម្រ្រប់គម្រ្រងរៀបចំរចនាមូ៉ដនៅ

តាមសួនច្របារតាមផ្ទះនិងភោជនីយដ្ឋ្រន។កម្ចីមួយន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់

សម្រ្រប់ទិញដើមផ្ក្ររុក្ខជាតិគ្រួសស្ម្រនិងរបស់ផ្រស្រងៗ។ដោយសារទ្រព

កោសល្រយឆន្ទៈនិងភាពមានទំនួលខុសត្រូវអ្នកនាងផលា្ល្រមានលទ្ធភាព

ទទួលបានគម្រ្រងជាច្រើន ដោយមានការគាំទ្រយ៉្រងខា្ល្រំងពីសា្វ្រមីគាត់។

បនា្ទ្រប់មកគាត់ក៏បានស្នើសុំកម្ចីចំនួន30,000ដលុា្ល្ររបន្ថ្រមដើម្របីពង្រីកមុខ

របរន្រះ។

សន្ទុះន្រភាពជោគជ័យរបស់គាត់មិនឈប់ត្រឹមចំណុចន្រះទ្រ។ដោយ

មានការណ្រនាំពីអតិថិជនចាស់ៗរបស់គាត់អ្នកនាងផលា្ល្រ ក៏បានដ្រញថ្ល្រ

ឈ្នះគម្រ្រងរចនាមូ៉ដសួនច្របារនៅសណា្ឋ្រគារថ្មីៗជាច្រើននៅខ្រត្តសៀមរាប

រាជធានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តព្រះសីហនុ។ គាត់ក៏បានស្នើសុំកម្ចីពីប្រ្រសាក់ជា

លើកទីបីក្នងុចំនួន30,000ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់គម្រ្រងទំាងន្រះនិងបាន

បើកសួនផ្ក្រមួយនៅភូមិសំរោងសងា្ក្រត់តាខ្ម្រក្រុងតាខ្ម្រខ្រត្តកណា្ត្រល។

   នៅព្រលដ្រលសួរថតើគាត់ច្រះជំនាញន្រះមកពីណាអ្នកនាងផលា្ល្រ

បានពោលថ គាត់បានរៀនច្រះគូររូបពីឪពុកគាត់ ដ្រលជាវិចិត្រករ រីឯ

សម្រ្រប់ជំនាញរចនាមូ៉ដសួនផ្ក្រន្រះគាត់រៀនដោយខ្លនួឯងដោយទទួលបាន

គំនិតពីYouTube។បច្ចុប្របន្នន្រះគាត់អាចគូរនិងរចនាម៉ូដសួនច្របារបាន

ប្រកបដោយទ្រសនាស្រសស់ា្អ្រតជាច្រើន។

អ្នកនាងផលា្ល្របាននិយយថ «ខ្ញុពិំតជាសប្របាយរីករាយណាស់ដ្រល

មានមុខរបរមួយន្រះអាចឱ្រយខ្ញុំប្រើប្រ្រស់ទ្រពកោសល្រយន្រការគូររូប និងផត់

ពណ៌ គួបផ្រសំនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តដំផ្ក្ររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាមានក្ដីរំភើប

ណាស់ដ្រលបានធ្វើតាមសំឡ្រងប្រះដូងរបស់ខ្លនួ។ខ្ញុសូំមអរគុណប្រ្រសាក់

ជាអន្រកដ្រលបានបំព្រញក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញ

វត្ថុ»។

    អ្នកនាងផលា្ល្របន្ត «ដោយសារមុខរបរមានការលូតលាស់ល្អ ជីវភាព

គ្រសួារខ្ញុក៏ំបានល្អប្រសើរទៅតាមនោះដ្ររ។ បច្ចបុ្របន្នន្រះយើងមានបុគ្គលិក

សម្រ្រប់ការងាររចនានិងថ្រសួនផ្ក្រចំនួន 20 នាក់។ ទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់

មានកូនក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនចិញ្ចឹម 2 នាក់ទៅរៀនសូត្រ

នៅសាលា។ខ្ញុំបានទិញដីមួយកន្ល្រងនិងផ្ទះថ្មីផងដ្ររ»។
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ភ្ជួររាស់ដីស្រ្រឱ្រយកសិករដទ្រ។

   លោកឡោ វណា្ណ្រ បាននិយយថ «តាមរយៈប្រ្រក់កម្ចីដ្រលយើង

ទទួលបាន វាបានធ្វើឱ្រយជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងកាន់ត្រប្រសើរឡើងជា

លំដប់តាំងពីផ្ទះតូចមួយរហូតដល់មានផ្ទះធំនិងមានរថយន្តមួយគ្រឿង»។

ថ្វបីើលោកមិនបានរៀនសូត្របានចប់ចុងចប់ដើមម្រនត្រលោកវណា្ណ្រ រួមនឹង

ឪពុកមា្ដ្រយ ខំជំនះគ្រប់ប្របយ៉្រងដើម្របីប្អូនស្រីរៀបចប់វិទ្រយាល័យ និងមាន

ចំណ្រះដឹងគ្រប់គ្រ្រន់។

លោកឡោវណា្ណ្របានបញ្ជ្រក់ថលោកនឹងពង្រកីអាជីវកម្មបន្ថ្រមទៀត

ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការស្រវាភ្ជួររាស់ដី និងបង្កើនប្រ្រក់ចំណូលដោយគ្រ្រង

ទិញត្រ្រក់ទ័រថ្មីមា៉្រកគូបូតា1គ្រឿងបន្ថ្រមទៀតព្រ្រះត្រ្រក់ទ័រន្រះអាចជួយ

សន្រសំសំច្រខ្ពស់និងគុណភាពល្អហើយលោកក៏បានបង្ហើបថលោកមាន

គម្រ្រងបង្កើតមុខរបរបោះដុំគ្រឿងទ្រស និងភ្រសជ្ជៈដ្រលមានប្អូនស្រីជាទី

ស្រលាញ់របស់លោកជាអ្នកមើលការខុសត្រវូដើម្របីរកចំណូលបន្ថ្រមហើយ

អាចឱ្រយឪពុកមា្ដ្រយគាត់បានសម្រ្រកពីការងារព្រ្រះគាត់នឿយហត់តាំងពី

ក្ម្រងមកម៉្ល្រះ។

   ចុងបញ្ចប់ លោកបានថ្ល្រងអំណរគុណប្រ្រសាក់ ដ្រលជួយឱ្រយជីវភាព

គ្រួសារលោកឱ្រយមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទកភាព ដោយបញ្ជ្រក់ថបើ

គា្ម្រនប្រ្រសាក់លោកគា្ម្រនលទ្ធភាពកសាងជីវភាពបានដូចសព្វថ្ង្រន្រះឡើយ។

ក្នុងវ័យ31ឆ្ន្រំនិងនៅលីវនៅឡើយយុវជនឡោវណា្ណ្របាននិយយ

ពោរព្រញដោយក្តីសង្រឃឹមថឱ្រយត្រមានការតស៊ូព្រយាយមបំណងប្រ្រថ្ន្រគង់

ត្របានសម្រ្រច។ ដើម្របីលើកកម្ពស់ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឱ្រយបានប្រសើរឡើង

យុវជនន្រះនិងឪពុកខ្លួនឈ្ម្រះអ៊ុករីតត្រងខិតខំធ្វើការមិនគិតនឿយហត់

និងរិះរកវិធីនានាដើម្របីពង្រីករបររបស់ខ្លួន។ ដោយមានមា្ដ្រយ និងប្អូនស្រី

មា្ន្រក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទុក គ្រួសារដ្រលមានសមាជិក 4 នាក់ន្រះដ្រលមាន

ទីលំនៅនៅភូមិថ្មីឃំុសា្វ្រយអំពារស្រកុមុខកំពូលខ្រត្តកណា្ត្រលបានកា្ល្រយ

ជាអតិថិជនឥណទានរបស់ប្រ្រសាក់អស់រយៈព្រលជាង10ឆ្ន្រមំកហើយ។

    ដំបូងឡើយគ្រួសារន្រះបានស្នើសុំកម្ចីពីប្រ្រសាក់ចំនួន 500 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកដើម្របីទិញពូជស្រូវដំឈូកនិងបន្ល្រផ្រស្រងៗ។ដោយទទួលបានទិន្ន

ផលល្អគ្រួសារន្រះបានបន្តប្រើប្រ្រស់កម្ចីពីប្រ្រសាក់ប្រមាណជាជិត10ដង

មកហើយដើម្របពីង្រកីរបររបសខ់្លនួឱ្រយរតឹត្រប្រសើរឡើង។ដោយមើលឃើញ

ពីឱកាសនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះនៅដើម

ឆ្ន្រំ2018យុវជនឡោវណា្ណ្របានពិភាក្រសាគា្ន្រជាមួយក្រុមគ្រួសារស្នើសុំកម្ចី

ពបី្រ្រសាក់ចំនួន31,000    ដលុា្ល្ររអាម្ររកិដើម្របទិីញត្រ្រក់ទ័រទំនើបមា៉្រកគូបូតា

1 គ្រឿងក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើស្រ្រចមា្ក្ររឱ្រយបានកាន់ត្រ

ច្រើន បង្កើនផលិតភាពការងារ និងរកចំណូលបន្ថ្រមដោយការសីុឈ្នួល

លោក ឡោ វណា្ណ្រ
អតិថិជនឥណទានត្រ្រក់ទ័រ
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កិច្ចការពារបរសិា្ថ្រន និងសង្គម
ប្រ្រសាក់ឈរនៅលំដប់កំពូលក្នងុវិស័យមីក្រហិូរញ្ញវត្ថនិុងធនាគារនៅ

កម្ពុជា និងមានការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប

ដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការសម្រ្រចឱ្រយបាននូវគោលដៅចម្របងចំនួន3រួម

មាន លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលសង្គម និងកំណើនឥណទានប្រតង។

ប្រ្រសាក់បានរៀបចំសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្របីប្រតិបត្តតិាមបទដ្ឋ្រនជា

សកលសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម (USSPM)គោលការណ៍ការ

ការពារអតិថិជនទាំង7 ចំណុចរបស់Smart Campaign បញ្ជីអាជីវកម្ម

ហាមឃាត់ ច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនៅក្នុងស្រុក និងសន្ធិសញ្ញ្រអន្តរជាតិ

នានា។

  ប្រ្រសាក់ មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រ្រប់សា្ថ្រប័នអតិ

ថិជន និងសហគមន៍នានាតាមរយៈការពិនិត្រយយ៉្រងយកចិត្តទុកដក់ និង

ច្របាស់លាស់អំពីបញ្ជីសកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់បរសិា្ថ្រននិងសង្គមនិងធានា

ថស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់បរិសា្ថ្រនកម្ពុជា និងការអនុវត្តជា

លក្ខណៈអន្តរជាតិ។ ប្រ្រសាក់ បាននិងកំពុងណ្រនាំអតិថិជន និងសហ

គមន៍ក្នុងការវាយតម្ល្រលើផលប៉ះពាល់ន្របរិសា្ថ្រននិងសង្គម ព្រមទាំងការ

កាត់បន្ថយ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំង

នោះ។ ការពិនិត្រយនិងតាមដនត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្របីធានាបាននូវ

ប្រសិទ្ធភាពន្រគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន និង

សង្គម។

ប្រ្រសាក់មានគោលបំណងផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍

និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនៅជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រសកកម្មសង្គម

គោលបំណងសង្គម

សូចនាករសំខាន់ៗន្រការកិច្ចការពារ
សង្គម និងបរិសា្ថ្រន

គោលដៅសង្គម
គោលដៅសង្គមទី1៖អតិថិជនគោលដៅ

គោលដៅសង្គមទី2៖ការបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន

បង្កើនការទទួលបានស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន

ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

បង្កើតការងារ

អភិវឌ្រឍសហគ្រ្រសដ្រលទើបបង្កើតថ្មី

រក្រសាកំណើនសហគ្រ្រសដ្រលមានស្រ្រប់

ប្រតិបត្តិតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនានា

ទីកន្ល្រងធ្វើការងារប្រកបដោយផសុកភាព

ការប្រើប្រ្រស់ទឹកនិងថមពលអគ្គិសនី

ការប្រើប្រ្រស់សមា្ភ្ររៈនៅការយិល័យ

ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្ល្រងការងារ

ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាពនិងគា្ម្រនការរីសអើង

ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

ដំណើរការកាត់បន្ថយចំណាយដោយមានភាពត្រឹមត្រូវ

មានយន្តការដោះស្រ្រយការប្តឹងតវា៉្រ

គា្ម្រនពលកម្មកុមារ

គា្ម្រនពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំនិងពលកម្មដ្រលត្រូវគ្រជួញដូរ

សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ

ស្រវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព

ការដោះស្រ្រយការមិនព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន

ចូលរួមការការពារសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្រឍផលិតផលសមស្រប

ការពង្រីកបណា្ត្រញការិយល័យនិងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម

ពិស្រសគម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

ការជ្រើសរីសសា្ថ្រប័ននិងអង្គភាពដ្រគូ

មានបញ្ជីមុខរបរឬសកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

គោលដៅសង្គមទី3 របស់យើងគឺលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា

ជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព។

សូចនាករខាងក្រ្រមត្រូវបានប្រើដើម្របីវាស់វ្រងការអនុវត្តការងារសង្គម

និងបរសិា្ថ្រនរបស់ប្រ្រសាក់៖

គោលដៅសង្គមទី3៖បង្កើតការផ្ល្រស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសម្រ្រប់អតិថិជន

គោលដៅ

អតិថិជននៅតាមសហគមន៍ជនបទ គឺជាគ្រួសារនៅតាមភូមិនៅទី

ជនបទ។

អតិថិជនសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតរាប់បញ្ចលូទំាងសហគ្រ្រដ្រលមាន

និយោជិតតិចជាង 10 នាក់ និង/ឬ ទ្រព្រយសកម្មតិចជាង 50,000

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

គោលបំណងរបស់យើង គឺផ្ដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជាស្រវាឥណទាន និង

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន ដោយបន្ថ្រមលើការផ្តល់

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀតដ្រលមានការអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់។

-

-
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ការការពារបរសិា្ថ្រន
    ប្រ្រសាក់បានបង្កើតនិងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គមដើម្របីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិក។គ្រប់ជំហានន្រ

ដំណើរការឥណទានត្រូវបានបញ្ចូលការហាមឃាត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានជូនអតិថិជនដ្រលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចមានច្រងក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពអាជីវ

កម្មដ្រលត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រ្រសាក់ក៏បានចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ឱ្រយទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្ដុះបណា្ត្រលផ្ន្រកសង្គមនិងបរសិា្ថ្រន

ហ្វឹកហាត់និងតាមដនព្រមទាំងវាយតម្ល្រការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមនិងបរិសា្ថ្រនផងដ្ររ។

ការកសាងវប្របធម៌ន្រការ«រីកចម្រើនជាមួយគា្ន្រ»គឺជាការប្រ្តជា្ញ្រចិត្តនិងជាពាក្រយសោ្ល្រករបស់ប្រ្រសាក់ជាមួយនឹងការថ្ររក្រសាការពារនិយោជិតអតិថិជន

និងសហគមន៍ដោយស្មើភាពគា្ន្រ។ ប្រ្រសាក់ក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនជូនអតិថិជន ដើម្របីបម្រើអតិថិជនឱ្រយបានល្អប្រសើរស្របទៅនឹងគោល

នយោបាយបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់ដ្រលដក់ឱ្រយអនុវត្តដោយមានតមា្ល្រភាពព្រញល្រញសម្រ្រប់ទាំងភាគីទាំងក្នុងនិងក្រ្រ។

   ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតផលិតផលឥណទានដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមប្រភ្រទនីមួយៗរួមមាន ឥណទានសិក្រសាអប់រំ ឥណទានប្រតង

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រននិងឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យជាដើម។

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍

សូចនាករ 2014 2015 2016 2017 2018

ថាមពល

ការប្រើអគ្គិសនីនិងទឹកជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 158 155 151 140 128

ការប្រើប្រ្រងឥន្ធនៈជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 241 288 309 351 352

ឱកាសការងារ

ចំនួនបុគ្គលិក 4,100 5,285 6,162 7,058 7,600

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី 1,145 1,244 1,333 1,467 1,606

ការកសាងសមត្ថភាព

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល 1,912 1,807 1,708 2,506 2,190

ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រ្រប់ដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល 8,771 9,118 12,504 4,567 5,175

ចំនួនអ្នកហាត់ការ(ក្រុម) 8 20 32 24 20

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 51 66 64 54 57

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម

ចំនួនបណា្ណ្រល័យ(អគារ) 9 19 21 25 30

ចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស 8,112 13,883 19,899 26,825 34,761

ឥណទាន

ចំនួនឥណទានប្រតង 7,561 8,153 8,695 9,305 10,663

ចំនួនឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន 35,472 45,114 44,030 65,312 81,504

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម 250,113 320,559 346,888 389,866 394,778
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   ប្រ្រសាក់ បានបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថ្រន

និងសង្គមដើម្របីជៀសវាងការផ្តល់ឥណទាន ឬស្រវាកម្មជូនដល់អតិថិជន

ដ្រលមានមុខជំនួញក្នុងបញ្ជីខាងក្រ្រម៖

ផលិតកម្មឬសកម្មភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខំឬ

ពលកម្មកុមារដ្រលប្រកបដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ ឬ ក្នងុលក្ខណៈក្រងប្រវ័ញ្ច

ផលិតកម្មឬពាណិជ្ជកម្មផលិតផលឬសកម្មភាពណាមួយដ្រល

ចាត់ទុកថផ្ទុយនឹងច្របាប់ ឬ បទប្របញ្ញត្តិរបស់ប្រទ្រសមា្ច្រស់ផ្ទះ ឬ

អនុសញ្ញ្រនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្មឬពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះ

ផលិតកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មភ្រសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកល្រងស្រ្រ

បៀរនិងស្រ្រ)

ផលិតកម្មឬពាណិជ្ជកម្មថ្ន្រំជក់

ការជួញដូរកាកសំណល់ឆ្លងដ្រនឬផលិតផលកាកសំណល់

ល្រប្រងសុីសងកាសុីណូនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រ្រសដ្រលមានលក្ខណៈ

ស្រដៀងន្រះ

ជំនួញសត្វព្រ្រ ឬផលិតផលមកពីសត្វព្រ្រដ្រលបានហាមឃាត់តាម

សន្ធិសញ្ញ្រ CITES (សន្ធិសញ្ញ្រស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើ

ប្រភ្រទសត្វព្រ្រដ្រលជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រ្រស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រ្រះថ្ន្រក់ដូចជា

ធាតុវិទ្រយុសកម្មជាដើម

ផលិតកម្មឬការប្រើប្រ្រស់សារធាតុសរស្រដ្រលមិនអាចបំផ្ល្រញបាន

ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្ល្រញឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់នៅក្នងុព្រ្រត្រពិូក

ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងព្រ្រត្រូពិក

ផលិតកម្មឬការជួញដូរឈើឬផលិតផលព្រ្រឈើផ្រស្រងៗដ្រលទទួល

បានពីព្រ្រឈើដ្រលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង

ផលិតកម្មឬការជួញដូរផលិតផលដ្រលមានផ្ទុកសារជាត ិPCBs

ផលិតកម្មឬសកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដ្រលត្រវូបានហាមឃាត់

ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្មឬការជួញដូរថ្ន្រំសមា្ល្រប់សត្វល្អិតឬតិណាឃាតដ្រលត្រូវ

បានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្មឬសកម្មភាពជំនួញដ្រលនំាឱ្រយមានការបំផ្លចិបំផ្ល្រញបរិសា្ថ្រន

ធម្មជាតិនិងជាពិស្រសស្រទាប់អូហ្រសូន

ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្រសាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថ្ន្រំសង្កូវដ្រល

មានគ្រ្រះថ្ន្រក់ក្នងុទំហំច្រើនឬការប្រើប្រ្រស់ក្នងុលក្ខណៈជាអាជីវកម្ម

ថ្ន្រំសង្កូវដ្រលមានគ្រ្រះថ្ន្រក់

ការន្រសាទដ្រលប្រើប្រ្រស់អួន មង។ល។ ដ្រលមានប្រវ្រងលើសពី

2.5គីឡូម៉្រត្រ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ

បណ្ដឹងស្របច្របាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគា្ម្រនឯកសារ

យល់ព្រមព្រញល្រញពីប្រជាពលរដ្ឋ

អាជីវកម្មដ្រលទាក់ទងនឹងការផលិតក្រច្ន្រឬច្រកចាយថ្ន្រខុំសច្របាប់

រូបភាពអាសអាភាសឬការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬផ្ដល់ស្រវាផលិត

ផលដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងន្រះ

បរិចា្ច្រគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពជុាសម្រ្រប់ឧបត្ថម្ភក្នងុក្របខណ្ឌ

ន្រការងារស្មគ័្រចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌

ឧបត្ថម្ភថវិការៀបចំទិវាជាតិអំណាន

ផ្តល់សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្រជូនដល់សិស្រសានុសិស្រសនិងសាលារៀនរបស់រដ្ឋ

ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងអំណាននិងព្រតឹ្តកិារណ៍ផ្រស្រងៗ

20

21

22

-

-

-

-

   ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណ្រកជំរុញវប្របធម៌អាន និងកសាងសមត្ថ

ភាពសិស្រសនៅសាលារដ្ឋ ប្រ្រសាក់បានសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យចំនួន

30 ខ្នងជូនដល់សិស្រសានុសិស្រសដោយបានបំពាក់សៀវភៅ សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ

និងផ្តល់ការគំាទ្រគម្រ្រងរយៈព្រល3ឆ្ន្រ។ំគម្រ្រងន្រះផ្តល់ផលប្រយោជន៍

ដល់អ្នកប្រើបណា្ណ្រល័យជាសិស្រសចំនួន 34,761 នាក់ដ្រលមកពីគ្រួសារ

ចំនួន 70,537 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុង 346 ភូមិន្រខ្រត្តចំនួន 9 ៃនព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា។

    គិតត្រឹមថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018ន្រះប្រ្រសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយ

សង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ជូនដល់គ្រួសារដ្រលជាអតិថិជនប្រ្រសាក់ ដ្រលរងគ្រ្រះ

ដោយគ្រ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តិភ័យនិងគ្រ្រះថ្ន្រក់ផ្រស្រងៗចំនួន368

គ្រួសារ។កម្មវិធីន្រះអាចជួយសម្រួលដល់អតិថិជនបានភា្ល្រមៗខណៈព្រល

ដ្រលពួកគ្រត្រូវការជំនួយបនា្ទ្រន់។

សវនកម្មសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសា្ថ្រប័ននិងជាទៀងទាត់រៀង

រាល់ឆ្ន្រ។ំឧបករណ៍សូចនាករគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម(SPI) និងឧបករណ៍

ការការពារអតិថិជនរបស់Smart Campaign ត្រូវបានប្រើដើម្របីពិនិត្រយការ

អនុវត្តរបស់ខ្លនួចំពោះប្រសកកម្មសង្គមគោលដៅសង្គមបទដ្ឋ្រនជាសកល

សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និងបទដ្ឋ្រនការ

ការពារអតិថិជនរបស ់Smart Campaign ។

ការងារសង្គមផ្រស្រងៗរួមមាន៖

បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្ម
ហាមឃាត់

កិច្ចការងារអភិវឌ្រឍសង្គម
គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់

ការងារសង្គមផ្រស្រងៗ

សវនកម្មសង្គម
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង

   ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជាកតា្ត្រមូលដ្ឋ្រនដ្រលជួយឱ្រយប្រតិបត្តិការប្រចាំ

ថ្ង្ររបស់សា្ថ្រប័នទទួលបានជោគជ័យនិងជួយឱ្រយសា្ថ្រប័នសម្រ្រចបានគោល

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ។ការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុទន់ខ្រសាយឬគា្ម្រនប្រសិទ្ធភាព

បានធ្វើឱ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។

   ប្រ្រសាក់បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ៏រឹងមាំដើម្របីការពារទ្រព្រយ

សកម្ម ការពារប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវស្រវា

បម្រើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងនានាដ្រលអាចកើតឡើង

ដោយច្រតនាឬអច្រតនានិងដើម្របីធានាថបុគ្គលិកអនុវត្តការងារដោយ

គោរពតាមគោលនយោបាយនិងស្រចក្ដីណ្រនាំផ្រស្រងៗ។

   គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ប្រ្រសាក់ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលទៅ

ក្នងុប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដើម្របីការពារហានិភ័យ។ ការប្រងច្រកកាតព្វកិច្ច

ត្រឹមត្រូវនិងការត្រួតពិនិត្រយទ្វ្រដងគឺជួយចៀសវាងមិនឱ្រយបុគ្គលិកត្រមា្ន្រក់ធ្វើ

ប្រតិបត្តិការទាំងមូលត្រមា្ន្រក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ

និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។ ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ

បុគ្គលិកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងនូវរាល់បញ្ហ្រដូចជា ការមិនបាន

ប្រតិបត្តិតាមឬការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្រស្រងៗ។

គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់មានតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសាក់។

គណៈគ្រប់គ្រងនាយកនាយិកានាយកដ្ឋ្រននាយកភូមិភាគនាយកសាខា

និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ។

   ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល បានកំណត់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របសស់ា្ថ្រប័ន និងត្រួតពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ប្រ្រសាក់។

    ដើម្របីឱ្រយការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រ្រសាក់បានបង្កើត

ឱ្រយមាននាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនៅឆ្ន្រំ2001និងបានកំណត់តួនាទីនិង

ការទទួលខុសត្រូវច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ធ្វើការវាយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយលើ

ភាពគ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយ និងប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលអនុវត្ត

ដោយថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រ្រសាក់។នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរាយការណ៍

ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថ្ន្រក់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដោយផ្ទ្រល់។នាយកដ្ឋ្រន

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រតិបត្តិតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាស្តីពី«ការ

ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ» ចំពោះការរៀបចំ

រចនាសម្ព័ន្ធន្រសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង គោលបំណងន្រមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ធនធានយុទ្ធសាស្រ្តនិងនីតិវិធីសវនកម្ម។បន្ថ្រមលើសពីន្រះទៀតនាយក

ដ្ឋ្រនអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្រយដោយផ្អ្រកលើបទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិសម្រ្រប់ការ

អនុវត្តវជិា្ជ្រជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

នៅដំណាច់ឆ្ន្រំ2018នាយកដ្ឋ្រនមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន105រូប

ក្នងុនោះមាន91 រូបបម្រើការនៅតាមការិយល័យភូមិភាគ/សាខា។ជារៀង

រាល់ឆ្ន្រំនាយកដ្ឋ្រនត្រងផ្ល្រស់ប្ដូរទីតាំងការងាររបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងតាមភូមិ

ភាគដើម្របីជៀសវាងជមោ្ល្រះផលប្រយោជន៍។សវនករភូមិភាគត្រងធ្វើត្រួត

ពិនិត្រយជាប្រចាំលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន គុណភាពស្រវាបម្រើអតិថិ

ជនប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់ប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររប្រ្រក់ប្រតិបត្តិការដក់

ដកប្រ្រក់និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

    ក្នុងឆ្ន្រំ2018នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងបានបញ្ចប់2,050កិច្ចការ

ងារសវនកម្មដោយគ្របដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តកិារសំខាន់ៗ

និងធ្វើការសុើបអង្ក្រតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទ្រក្នុង

ភូមិភាគបានចុះពិនិត្រយអតិថិជនចំនួន 79,930 នាក់ស្មើនឹង 18.53% ន្រ

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្របីវាយតម្ល្រគុណភាពឥណទាន និងដើម្របី

បញ្ជ្រក់ថការបញ្ច្រញឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់

សា្ថ្រប័ន គោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងបទដ្ឋ្រនជាសកលក្នុងការគ្រប់

គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

លទ្ធផលសវនកម្មនិងសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្ន្រំ2018 របស់ប្រ្រសាក់បាន

បងា្ហ្រញថឥណទានដ្រលបានផ្តល់ឱ្រយអតិថិជនស្របតាមគោលនយោបាយ

នានានិងមានគុណភាពឥណទានល្អ។បុគ្គលិកសាខាបានបំព្រញការងារ

របស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរ និងបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងយ៉្រងមាន

ប្រសិទ្ធភាពផងដ្ររ។

« ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងគឺជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រភាពជោគជ័យ »
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មតិរបស់សវនករឯករាជ្រយ
   តាមមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បងា្ហ្រញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រ្រកដ និងត្រឹមត្រូវលើសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន នាថ្ង្រទី 31

ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ដោយអនុវត្តតាមស្តងដ់រគណន្រយ្រយកម្ពុជា

និងបទប្របញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

Stable
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តារាងតុល្រយការ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018

�គឹះ�� នមី�ក�ហរិ��វត�ុ ���ក់ 
 
��ងតុល��រ  

ស��ប់�រយិបរេិច�ទប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ �� ំ 2018 
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  2018 2017 
  ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល 
�ទព�សកម�      
�ច់��ក់ក�ុងៃដ  109,863,596  441,431,929  75,102,882  303,190,335  
សមតុល�េ� 
ធ��រ�តិៃនកម�ុ�  285,519,462  1,147,217,198  107,182,560  432,695,995  
សមតុល�េ�ធ��រេផ�ងៗ  7,356,281  29,557,537  10,287,623  41,531,134  
ឥណ�នផ�ល់ដល់អតិថិជន  1,936,725,039  7,781,761,207  1,528,863,817  6,172,023,229  
�ទព�សកម�េផ�ងៗ  24,781,015  99,570,118  20,993,129  84,749,262  
�ទព� និងបរ�ិ� រ  4,958,112  19,921,694  4,799,471  19,375,464  
�ទព�សកម�អរបីូ  1,592,753  6,399,682  1,799,265  7,263,633  
ពន�ពន�រ��ទព�សកម�សុទ�  8,132,528  32,676,498  5,240,425  21,155,597  

�ទព�សកម�សរបុ  2,378,928,786 9,558,535,863 1,754,269,172 7,081,984,649 
 
�ទព�អកម� និងមូលធន      

�ទព�អកម�      
��ក់បេ��ពីធ��រ និង 
�គឹះ�� នហិរ��វត�ុ��  53,986,218  216,916,624  41,805,083  168,767,120  
��ក់បេ��ពីអតិថិជន  1,237,292,967  4,971,443,141  873,307,762  3,525,543,435  
��ក់កម�ី  621,386,452  2,496,730,764  476,681,777  1,924,364,334  
អនុបំណុល  69,453,307  279,063,388  64,716,264  261,259,558  
បំណុលពន�េល��ក់ចំេណញ  20,538,620  82,524,175  15,323,182  61,859,686  
សំវ�ិនធនេលអត��បេ�ជន៍  
បុគ�លិក  1,266,404  5,088,411  -  -  
បំណុលេផ�ងៗ  67,763,967  272,275,620  53,835,507  217,333,942  

�ទព�អកម�សរបុ  2,071,687,935  8,324,042,123  1,525,669,575  6,159,128,075  
មូលធន      
េដមទុន  110,000,000  441,980,000  110,000,000  444,070,000  
ទុនប�ម�ង  2,976,091  11,957,934  2,800,230  11,304,529  
��ក់ចំេណញរក�ទុក  194,264,760  780,555,806  115,799,367  467,482,045  

មូលធនសរបុ  307,240,851  1,234,493,740  228,599,597  922,856,574  

�ទព�អកម� និងមូលធនសរបុ  2,378,928,786 9,558,535,863 1,754,269,172 7,081,984,649 
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

�គឹះ�� នមី�ក�ហរិ��វត�ុ ���ក់ 
 
រ�យ�រណ៍លទ�ផល  

ស��ប់�រយិបរេិច�ទប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ �� ំ 2018 

 
 

11 

  2018 2017 
  ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល 
 
ចំណូល�បតិបត�ិ�រ      
ចំណូលពី�រ��ក់  279,243,493  1,122,000,355  230,799,149  931,736,165  
ចំ�យ�រ��ក់  (120,182,278) (482,892,393) (92,408,365) (373,052,570) 

ចំណូលពី�រ��ក់សុទ�  159,061,215  639,107,962  138,390,784  558,683,595  
ចំណូលកៃ�ម និងកៃ�ម 
េជង�រ - សុទ�  9,251,770  37,173,612  1,797,911  7,258,167  
ចំណូលពី�បតិបត�ិ�រេផ�ងៗ  7,318,550  29,405,934  1,861,880  7,516,410  
(�ត)/ចំេណញសុទ�ពី�រប�ូរ

របិូយប័ណ�  (70,408) (282,899) 714,348  2,883,823  

ចំេណញ�បតិបត�ិ�រ  175,561,127  705,404,609  142,764,923  576,341,994  
ចំណូល�ជំនួយ  1,410,727  5,668,301  193,291  780,317  
ចំ�យេលបុគ�លិក  (45,094,394) (181,189,275) (38,683,311) (156,164,527) 
ចំ�យទូេ� និងរដ��ល  (16,955,733) (68,128,135) (14,628,031) (59,053,361) 
សំវ�ិនធនេល�រ�តបង់ 
ឥណ�នផ�ល់ដល់អតិថិជន  (13,402,271) (53,850,325) (15,013,105) (60,607,905) 
ចំ�យរលំស់  (2,468,482) (9,918,361) (2,685,565) (10,841,626) 

��ក់ចំេណញមុនដកពន�  99,050,974  397,986,814  71,948,202  290,454,891  
ចំ�យពន�េល��ក់ចំេណញ  (20,409,720) (82,006,255) (14,438,214) (58,287,069) 

��ក់ចំេណញសុទ�  78,641,254  315,980,559  57,509,988  232,167,822  
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របាយការណ៍ស្តីពីបម្រ្របម្រួលមូលធន

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

�គឹះ�� នមី�ក�ហរិ��វត�ុ ���ក់ 
 
រ�យ�រណ៍បែ�មប�ម�លមូលធន  
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 េដមទុន ទុនប�ម�ង ��ក់ចំេណញរក�ទុក  សរបុ 

 ដុ�� រ�េមរកិ ដុ�� រ�េមរកិ ដុ�� រ�េមរកិ ដុ�� រ�េមរកិ 

សមតុល��ៃថ�ទី 01 ែខ មក�  
�� ំ 2018 110,000,000 2,800,230 115,799,367 228,599,597 

ចំេណញសុទ� - - 78,641,254 78,641,254 

េផ�រេ��ទុនប�ម�ង - 175,861 (175,861) - 

សមតុល��ៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ  
�� ំ 2018 110,000,000  2,976,091 194,264,760  307,240,851  

(សមមូល�ន់េរ�ល) 441,980,000  11,957,934  780,555,806  1,234,493,740  

សមតុល��ៃថ�ទី 01 ែខមក�  
�� ំ 2017 110,000,000  2,565,749  58,523,860  171,089,609  

ចំេណញសុទ� - - 57,509,988  57,509,988  

េផ�រេ��ទុនប�ម�ង - 234,481  (234,481) - 

សមតុល��ៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ �� ំ 
2017 110,000,000  2,800,230  115,799,367  228,599,597 

(សមមូល�ន់េរ�ល) 444,070,000  11,304,529  467,482,045  922,856,574 
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ2018

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2018

�គឹះ�� នមី�ក�ហរិ��វត�ុ ���ក់ 
 
រ�យ�រណ៍លហូំរ�ច់��ក់ 
ស��ប់�រយិបរេិច�ទប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ �� ំ 2018 
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  2018 2017 
  ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល ដុ�� រ�េមរកិ �ន់េរ�ល 

សកម��ព�បតិបត�ិ�រ      
�ច់��ក់េ�បក�ុងសកម��ព 
�បតិបត�ិ�រ  34,698,193  139,412,951  (160,538,937) (648,095,692) 
សកម��ពវនិិេ�គ      
�រទិញ�ទព� និងបរ�ិ� រ  (2,386,620) (9,589,439) (1,437,254) (5,802,194) 
�រទិញ�ទព�សកម�អរបីូ  (99,340) (399,148) (16,525) (66,711) 
�ច់��ក់ទទួល�នពី�រលក់ 
�ទព�និងបរ�ិ� រ  140,913  566,189  57,474  232,023  

�ច់��ក់សុទ� េ�ប��ស់ក�ុង
សកម��ពវនិិេ�គ  (2,345,047) (9,422,398) (1,396,305) (5,636,882) 
សកម��ពហិរ��ប��ន      
កម�ីពីធ��រ  283,433,178  1,138,834,509  272,521,840  1,100,170,668  
�រសង��ក់កម�ីពីធ��រ  (138,658,127) (557,128,354) (149,677,709) (604,248,911) 
អនុបំណុល  15,000,000  60,270,000  10,000,000  40,370,000  
�រសង��ក់អនុបំណុល  (10,333,333) (41,519,332) (6,666,667) (26,913,335) 
�ច់��ក់សុទ� េ�ប��ស់ក�ុង 
សកម��ពហិរ��ប��ន  149,441,718  600,456,823  126,177,464  509,378,422  

កំេណ ន (តំហយ) សុទ�ៃន�ច់��ក់  181,794,864  730,447,376  (35,757,778) (144,354,152) 
�ច់��ក់ េ�េដម�� ំ  109,200,777  440,843,536 144,958,555  585,197,688  
លេម��ងពី�រប�ូររបិូយប័ណ�  - (2,070,426) - - 

�ច់��ក់�ចុង��  ំ  290,995,641  1,169,220,486  109,200,777  440,843,536  
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