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2 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣
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ចូលរមួចំណែក បង�ើ្កនកំរតិជីវភាពរស់ងៅរបស់បបជាពលរដ្ឋងោយកានណ់តបបងសើរង�ើ� និ�មានងចរភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់ ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ សីលានិធិតាមរយៈការ ផ្តល់ ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ណដលមានអបតាការបរាកស់មរម្យ ។

បេសកកម្ម
ពប�រ� និ�ពប�ីកការផ្តល់ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដល៏្អបបងសើរបំផថុតដល់បបជាពលរដ្ឋ ងដីម្យីក ងៅពប�ីកមថុខរបរណដល
មាន បស្ប ់ឬបង�ើ្កតមថុខរបរថ្មីបសបចបាប ់តាមរយៈការផ្តល់ងសវាឥែទាន និ�សន្បំរាក ់។



ទស្សនៈវិសយ័
ចូលរមួចំណែក បង�ើ្កនកំរតិជីវភាពរស់ងៅរបស់បបជាពលរដ្ឋងោយកានណ់តបបងសើរង�ើ� និ�មានងចរភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់ ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ សីលានិធិតាមរយៈការ ផ្តល់ ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ណដលមានអបតាការបរាកស់មរម្យ ។

ទស្នៈវស័ិយ និ�ងបសកកម្ម........................................................................................២
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មាតិកា	 ទំព័រ

បេសកកម្ម
ពប�រ� និ�ពប�ីកការផ្តល់ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដល៏្អបបងសើរបំផថុតដល់បបជាពលរដ្ឋ ងដីម្យីក ងៅពប�ីកមថុខរបរណដល
មាន បស្ប ់ឬបង�ើ្កតមថុខរបរថ្មីបសបចបាប ់តាមរយៈការផ្តល់ងសវាឥែទាន និ�សន្បំរាក ់។
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4 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

 ក្នថុ�នាមបករុម បបរកសាភរិាល 
ខ្ថុ ំសូមសំ ណដ�ការងកាតសរងសើរដ ៏
បជាលងបរៅចំងោឹះបថុ្្គលិកបពមទា�ំ 
ថ្្ន កប់្បប់្�ប្បជ់ានថ់្្ន កទ់ា�ំអស់
ណដលរានងប្តជ្ាចិត្ត និ� ខិតខំបបរ� 
ណបប�បំងពញការងារងធ្វើឲ្យ សលីានិធ ិ
ធានារាននូវងស្រភាពដូចសព្វនថងៃងនឹះ។

 ងយា�តាមការសិកសាទីផសារ 
ណដលងយើ�រានងធ្វើងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ 
រានបងាហា ញថ្ មានបបជាពលរដ្ឋងលើស
ពីចំនួនណដលងយើ�ធាលា ប់្ ិតមានតំរូវការ
ក មចាខីា្ន តតូច  ង�ើញណដរថ្មាន
បបជាពលរដ្ឋកានណ់តងបចើនង�ើ�ចាប ់
ោរម្មែ៍ចំងោឹះងសវាហិរញ្ញ វត្ថុថ្មីៗ  ណដល 
សី លានិធិ មនិរានផ្តល់នាងពល 
បចចាថុប្ន្នងនឹះ។ តំរូវការណបបងនឹះផ្តល់ 
ឱកាសដធ៏ំងធ�ដល់ សលីានិធិ ។ 
ងោយណផ្អកងលើភាពងជា្ជយ័របស់ 
ងយើ�ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ ខ្ថុ ំមានជំងនឿ

 

សារពីបេធានបករុមបេរឹកសាភិបាល

យា៉ា �មថុតមាថំ្ ងយើ�មានលទ្ធភាព 
បំងពញតាមតំរូវការរបស់បបជាពលរដ្ឋ 
ទា�ំងនាឹះរាន។
 
 ក្នថុ�កំ�ថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ជាមយួ 
នរ�ភាពងជា្ជយ័ ដូចខា�ងលើ  
សលីានិធិ ករ៏ានបបឈមនរ� 
ឧបស្្គមយួចំនួនផ�ណដរ ប៉ាថុណន្តសំរាប ់
ឆ្្ន ២ំ០១៤ងនឹះ សលីានិធិ កំពថុ� 
បបតិបត្តិការទទួលរានងជា្ជយ័ដ ៏
បតចឹះបតច� ់ ។ ងោយមានការ 
ងបជើសងរ ើសអ្នកដរកនាថំ្មី និ�មាន 
បករុមបបរកសាភរិាលកានណ់តរ រ�មា ំ
ងយើ�នរ�ចាបង់ផ្តើមងធ្វើការងាររមួគ្្ន  
ងដើម្សំីងរចឲ្យរាននូវងបសកកម្ម 
របស់ងយើ� ក្នថុ�ងគ្លងៅផ្តល់ងសវា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ឲ្យកានណ់តល្អបបងសើរជូន 
បបជាពលរដ្ឋ ងដើម្ឲី្យពួកង្ោច 
ចាបង់ផ្តើម និ�ពប�ីកោជីវកម្មរបស់ 
ពួកង្ ។ ងយើ�បំងពញកិចចាការងនឹះ 
តាមរយៈងស្នើសថុំមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនឲ្យផ្តល់ 
ទថុនបណន្មទាកទ់ាញវនិិងយា្ិនថ្មីៗ 
ោកប់ណន្មបបងភទផលិតផល និ� 
ងសវាកម្ម បពមទា�ំពប�ីកបបតិបត្តិការ 
ោជីវកម្មងៅក្នថុ�តំបន ់ និ� ងខត្ត 
ងផ្�ៗងទៀត។

បលាក  ហួត ហាក ់

បបធានបករុមបបរកសាភរិាល



ខ្ថុ ំសូមយកឱកាសងនឹះសំណដ� 
នូវការអរ ថ្ុែចំងោឹះមាចា ស់ភា្ហ៊ថុន 
បករុមបបរកសាភរិាលបពមទា�ំបថុ្្គលិក 
ណដលរានខិតខំបំងពញការងារនាឲំ្យ
មានការអភវិឌ្ឍន ៍និ�វឌ្ឍនភាពថ្មីៗ 
បណន្មងទៀតងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ងនឹះ។

 ងបរៅពីការងបជើសងរ ើសងលាក
Sanjay Gandhi ជាបបធាននាយក 
បបតិបត្តិ ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០១៣  
សលីានិធិ ករ៏ានងបជើសងរ ើស 
ងលាក ហួត ហាក់ ជាបបធាន 
បករុមបបរកសាភរិាលថ្មី និ�ជាអ្នកដរកនាំ
មានជំនាញខ្ស់ មានការទទួលស្្គ ល់ 
ពីធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា។ ខ្ថុ ំកម៏ាន

 ជំងនឿទថុកចិត្តយា៉ា �មថុតមាផំ�ណដរ 
ចំងោឹះ សលីានិធិ ងៅងបកាមការ 
ដរកនា ំ និ�ការណែនាចំ�្អថុលទិស ពីងលាក ហួត ហាក់ និ�ងលាក 
Sanjay Gandhi ។

 ពិងសសជា�ងនឹះងៅងទៀត  
ងយើ�រានប្តូរទីតា�ំននការយិាល័យ

 កណ្្ត លរបស់សីលានិធិ ងៅទី តា�ំ 
ទំងនើបមយួដល៏្អ ណដលប�្កលកខេែៈ 
ងាយបសរួលបណន្មងទៀតដល់ 
បបតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុ និ�មាន

 ភាពងាយបសរួលដល់បថុ្្គលិក 
អ្នកជាបោ់កព់ន័្ធផ្ទា ល់ នដ្ូោជីវកម្ម 
និ�អ្នកផ្គតផ់្គ�។់ ទីតា�ំថ្មីងនឹះជួយ� 
ងលើកទរកចិត្តដល់បថុ្្គលិក បង�្កើន បបសិទ្ធិភាពបបតិបត្តិ ការងាយស្្គ ល់ 
យីងហាប រ្ឹះស្្ន បពមទា�ំបង�្កើន 
ភាពងជឿជាក ់ និ�ទំនថុកចិត្តពី 
សហ្មន ៍ និ�អ្នកជាបោ់កព់ន័្ធ។ 
ងបរៅពងីនឹះ ងយើ�រាននិ�កំពថុ�បង�្កើន
ការផ្ព្វផសាយដល់អតិថិជនរបស់ 
ងយើ� ក្នថុ�ងគ្លងៅពប�ីកចំណែក 
ទីផសាររបស់ងយើ�ឲ្យកានណ់តល្អ 
បបងសើរបណន្មងទៀត បពមទា�ំ 

សារពីបេធាននាយកបេតិេត្ិរង
បង�្កើនការកស្�សមត្ភាព 
បថុ្្គលិកងលើជំនាញសំខាន់ៗ  ។

 ចំងោឹះងសវាកម្មឥែទាន 
របស់ សលីានិធិ ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣  
ឥែទានមនិដំងែើ រការមានចំនួន 
បតរមណត០,៥៣% ចំណែកឯការផ្តល់ 
ឥែទានរានថយចថុឹះមកបតរម 
០,៦៣%ប៉ាថុងណ្ណ ឹះ។ តួងលខងនឹះ 
ទាបជា�តួងលខកាលពីឆ្្ន កំនលា� 
មក។ ងជា្ជយ័ទា�ំងនឹះរានមក 
ពីការខិតខំបំងពញការងាររបស់  
បថុ្្គលិកននការយិាល័យស្ខារបស់ 
ងយើ� ការសហការយា៉ា �ជិតស្និទ្ធ 
ក្នថុ�ចំងណ្មបថុ្្គលិក និ�ការទំនាក ់
ទំន�បបកបងោយវជិាជា ជីវៈខ្ស់របស់
បថុ្្គលិក ជាមយួោជ្ាធរមូលោ្ឋ ន 
និ�ជាមយួអតិថិជនរបស់ងយើ�។

 ងៅងដើមឆ្្ន ងំនឹះ ថ្្ន កដ់រកនាំ
របស់ប រ្ឹះស្្នរានចូលរមួសិកាខេ
ស្លាស្តីពីងគ្លការែ៍ ការោរ 
អតិថិជន ណដលរានងរៀបចំង�ើ� 
ងោយសមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា 

 និ� មានការឧបត្ម្ភថវកិាពីភា្ន កង់ារ 
អភវិឌ្ឍនរ៍ារា�ំ (AFD) ។  
សលីានិធិ រានផ្តល់ស្រៈសំខាន ់
ចំងោឹះ ចំងែឹះដរ�ណដលទទួលរាន 
ពីសិកាខេ ស្លាងនឹះ ងហើយខិតខំងលើក 
កម្ស់ការការោរដល់អតិថិជន និ� 
បបជាពលរដ្ឋណដលបតរូវការឥែទាន។ 
ជាមយួនរ�ចំងែឹះដរ�ណដលទទួល 
រាន សលីានិធិ រានងស្នើសថុំលិខិត 
ទទួលស្្គ ល់ការោរ អតិថិជន ងហើយ 
ងៅងពលងនឹះកំពថុ�រ�ចាកំារផ្តល់ការ
អនថុមត័យល់បពម។ ងោយងផ្តើម 
ងចញពីសិកាខេ ស្លា ងនឹះសីលានិធិ 
កំពថុ�ច�បក�ងគ្លការែ៍ការោរ 
អតិថិជនសំរាបប់បតិបត្តិការោជីវ 
កម្មរបស់ងយើ� និ�ផ្តល់ការបែ្តថុ ឹះ 

បណ្្ត លចំងែឹះដរ�ទាកទ់�នរ� 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ជូនដល់អតិថិជនងៅ

 ក្នថុ�ងខត្តមានផ្តល់ឥែទានពី  
សលីានិធិ។ ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ
២០១៤ងនឹះ សលីានិធិ ងរៀបចំវ្្គ 
បែ្តថុ ឹះបណ្្ត លណបបងនឹះងបចើន។ 
ខ្ថុ ំមានជំងនឿ និ�ស�្រមថ្ 
អ្នកដរកនាថំ្មីរបស់ងយើ�នរ�ដរកនា ំ
សលីានិធិ ងៅរកវឌ្ឍនភាពថ្មីៗ 
បណន្មងទៀត។ ខ្ថុ ំរានទទួលការ 
គ្បំទយា៉ា �រ រ�មាពីំបករុមបបរកសាភរិាល 
ឲ្យខ្ថុ ំ ោកប់ណន្មនូវបបងភទងសវាកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថុ បពមទា�ំពប�ីកតំបន ់
បបតិបត្តិការ ងដើម្ឲី្យង្លាើយតបតាម 
តំរូវការដខ៏្ស់របស់អតិថិជន។ 
 ការងធ្វើដូងចា្ន ឹះ មនិបតរម 
ណតផ្តល់ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុជាងបចើន 
បណន្មងទៀតដល់បបជាពលរដ្ឋប៉ាថុងណ្ណ ឹះ 
ងទ ប៉ាថុណន្តវាកជ៏ួយ�ឲ្យមានឱកាស 
ការងារងបចើនណថមងទៀត ងៅក្នថុ�ប រ្ឹះស្្ន
ផ�ណដរ។ ជាទីបញចាប ់ខ្ថុ ំសូមសំណដ� 
នូវការអរ ថ្ុែ ដល់ថ្្ន កដ់រកនា ំ
បថុ្្គលិក និ�អតិថិជន ណដលរានផ្តល់ 
ការគ្បំទ។

បលាក គុជ គន្ធបេន
បបធាននាយកបបតិបត្តិរ�
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២០១៣ ងបជើសងរ ើសបបធានបករុមបបរកសាភរិាល និ�បបធាននាយកបបតិបត្តិថ្មីបពមទា�ំមានមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនថ្មីពីរ
 រូបបណន្ម ។

២០១១ បង�្កើតស្ខាពីរងៅ កំងរៀ� និ� រាវលិ ។

២០១០ បង�្កើតស្ខាបីងៅថ្មងគ្ល ថ្មពួក និ�ងៅភ្នបំពរក ។

២០០៩ បករុមហ៊ថុន Catalyst Microfinance Investors International(CMI) Holding កាលា យជាមាចា ស់ភា្ហ៊ថុន ។

២០០៨ ងបើកស្ខាងៅងខត្តកំព�ច់ាម ។

២០០៧ ទទួលរានោជ្ាបែ័ណ ជាអចិន្តន្តយពី៍ធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា ។ បង�្កើតស្ខាថ្មីងៅងខត្ត ងសៀមរាប។

២០០៦ បករុមហ៊ថុន CARD ណដលជាវនិិងយា្ទថុនអន្តរជាតិ រានកាលា យជាមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនរបស់ សលីានិធិ ។

២០០៣ រានប្តូរងៅជាបករុមហ៊ថុនឯកជនទទួលខថុសបតរូវមានកបមតិ និ�រានកាលា យជាស្្បន័មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ងោយ

មានការទទួលស្្គ ល់ពីធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា ។

២០០២ ងបើកស្ខាងៅងខត្តរាតដំ់ប�។

២០០១ ចថុឹះបញជា ីជាបបតិបត្តិការឥែទានជនបទ ងៅធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា និ�រានបង�្កើតស្ខាថ្មីងៅក្នថុ�
 បសរុកមា៉ា ន� ងខត្តបនាទា យមានជយ័។

១៩៩៨ ក្នថុ�ឋានៈជាស្្បន័អ�្គការងបរៅរោ្ឋ ភរិាល សលីានិធិ ស្ខាទីបករុ�ភ្នងំពញរានចាបង់ផ្តើមស្ក

ល្�ផ្តល់បរាកក់មចាខីា្ន តតូច ណដលមានទំហំទរកបរាកម់និងលើសពី ៥០០ ដថុលាលា រ សហរដ្ឋោងមរកិ 

ដល់អតិថិជនចំនួន ១០០នាក។់

១៩៩៦ រានបង�្កើត សលីានិធិ ជាអ�្គការងបរៅរោ្ឋ ភរិាល ងោយោករ់មួបញចាូ លគ្្ន នូវ្ំងរា�របស់ ណ�រកម្ថុជា 

(CARE Cambodia) ណដលមានងៅក្នថុ�ងខត្តបនាទា យមានជយ័ ទីបករុ�ភ្នងំពញ និ�ងខត្តងោធិ៍ស្ត ់

ងោយមានអ�្គការណ�រ (CARE) ជាទីបបរកសា។ តំបនទ់ា�ំបីងនឹះ រានកាលា យជាទីតា�ំបបតិបត្តិការដំបូ�

ង្របស់ស្ខា សលីានិធិ ។

១៩៩៣ អ�្គការ CARE International-Cambodia ណដលទទួលរានការឧបត្ម្ភមូលនិធិពីរោ្ឋ ភរិាល 
អូ្តស្្ត លី រានស្កល្�អនថុវត្ត្ំងរា�មយួណដលមានង ្្ម ឹះថ្ “្ំងរា�ងលើកកំពស់ងសដ្ឋកិចចាស�្គម 
ដល់ភា្ន កង់ារក្នថុ�បសរុក (Social Economic Improvement for Local Agency (SEILA) Project)” 

ងៅក្នថុ�ទីបករុ�ភ្នងំពញ ។ ្ំងរា�ងនឹះមានងគ្លបំែ�ផ្តល់ឥែទាន ដល់បបជាពលរដ្ឋងាយរ�ងបគ្ឹះ 
ណដលរស់ងៅក្នថុ�តំបនង់នឹះ។ អ�្គការណ�រ ករ៏ានអនថុវត្ត្ំងរា�ធនាគ្រភូមងិៅងខត្តងោធិ៍ស្ត ់
និ� ងខត្តបនាទា យមានជយ័ តាមរយៈការឧបត្ម្ភមូលនិធិពីអ�្គការ UNDP/CARERE ។

បេវត្ិសបងខេេរេសស់លីានិធិ



 ងលាក កកវ សាបមេន មានោយថុ៣៥ឆ្្ន  ំជាអ្នកបបកបរបរផលិតទា្វ រ ប�្អួចណដក ងៅក្នថុ�ងខត្ត រាតដ់ំប� ។
 

ជាមយួនរ�ទរកបរាកក់មចាចីំនួន១៨០០ដថុលាលា រោងមរកិពី សលីានិធិ ងលាក កកវ សាបមេន ោចទិញវត្ថុធាតថុងដើម 
បណន្ម ងដើម្បីង�្កើនការផលិតទា្វ រប�្អួចឲ្យង្លាើយតាមតំរូវការរបស់ អតិថិជនរបស់ងលាក។
 ចាបត់ា�ំពីរានទទួលបរាកក់មចាងីនាឹះមក ងលាក កកវ សាបមេន មានលទ្ធភាពពប�ីកោជីវកម្ម របស់គ្ត ់និ� 
ោចរកបរាកច់ំែូលងកើនង�ើ�ណថមងទៀត។ ងោយមានសមត្ភាពខា�ហិរញ្ញ វត្ថុ ងលាក កកវ សាបមេន រាន 
ណកលំអរផទាឹះ/ទីតា�ំងធ្វើោជីវកម្មរបស់គ្ត ់ងោយរានពប�ីកទំហំពី ៤ម x ៨ម ងៅដល់ ៧ម x ២៣ម ។ ងបរៅពីងនឹះ 
ងលាក ោចទិញដី និ�ឡានសំរាបង់បបើបរាស់ ណថមងទៀតផ�។
 ងលាក កកវ សាបមេន រានសំណដ�ការអរ ថ្ុែយា៉ា �ខាលា �ំចំងោឹះកមចាខីា្ន តតូចណដល សលីានិធិ 
រានផ្តល់ដល់ងលាក ។ ងបើគ្្ម នកមចាងីនាឹះងទ ខ្ថុ ំនរ�គ្្ម នអ្វីៗដូចសព្វនថងៃងនឹះង�ើយ ។ គ្តក់ស៏�្រមណដរ ថ្នរ�ងបើក

 ោជីវកម្មថ្មីបណន្មងទៀតងៅងពលឆ្ប់ៗ ខា�មថុខងនឹះ ។

 ងលាកបសី យេ  ប េ៉   មានោយថុ៣៩ឆ្្ន  ំ ជាោជីវករលកប់តីនិ�ងប្ឿ�ងទស ងៅក្នថុ�បសរុកសំងៅលូន 
ងខត្តរាតដ់ំប� ។ ងលាកបសីរានខចាីបរាកច់ំនួន ១០.០០០រាត ពី សីលានិធិ និ�រានងបបើបរាស់ បរាកក់មចាងីនាឹះងដើម្ី

 ោកប់ណន្មទំនិញនិ�ងធ្វើកសិកម្ម។
 កមចាងីនាឹះរានជួយ�ងលាកបសីឲ្យមានសមត្ភាព ោចគ្បំទនិ�ដំងែើ រការោជីវកម្មរបស់ងលាក បសី ។  ងោយ

 
ទទួលរានបរាកច់ំែូលបណន្មពីភាពងជា្ជយ័ននោជីវកម្ម ងលាកបសី រានពប�ីកផទាឹះ និ�ោជីវកម្មរបស់ងលាក

 
បសី បពមទា�ំរានទិញឡានមយួងប្ឿ�សំរាបង់បបើបរាស់។ ងលាកបសីណថលា�ថ្ ជីវភាពប្រួស្រងលាកបសីរានល្អ

 បបងសើរងបចើនជា�ងពលកនលា�មក និ�រានសនយាជួយ�ផ្ព្វផសាយអំពី ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ សលីានិធិ ដល់ 
អតិថិជនរបស់ងលាកបសី។

 ងលាកបសី បេង េូ  ោយថុ២៦ឆ្្ន  ំ ជាអ្នកលកណ់ផលាងឈើបក�ថុក និ� មឆី្ ងៅក្នថុ�ងខត្តងសៀមរាប។ ងលាក
 បសីមានបំែ�ប្តូរដំបូលផទាឹះរបស់ងលាកបសី ពីបបកស់លារកណដលលិចទរក ងៅងពលងម�ងភលាៀ�ងៅជា បបកស័់�្កសីវញិ ។
 ងដើម្ងីធ្វើដូងចា្ន ឹះរាន ងលាកបសីបតរូវពប�ីក ោជីវកម្មរបស់ងលាកបសីជាមថុនសិន។ ជាមយួនរ�ទរកបរាកក់មចាចីំនួន

១.០០០.០០០ងរៀលពី សលីានិធិ សំរាបព់ប�ីកោជីវកម្ម ងលាកបសីមានលទ្ធភាពោចណកលំអរផទាឹះតាមបំែ� 
របស់ងលាកបសីរាន។
 ងលាកបសីមានបបស្សនថ៍្ ងលាកបសីោចរស់ងៅក្នថុ�ផទាឹះរបស់ងលាកបសីរានងាយបសរួលជា�មថុនងហើយ
ោជីវកម្មរបស់ងលាកបសីកដំ៏ងែើ រការរានល្អផ�ណដរ។

 ងលាកបសី បវន សម្បត្ិ  ោយថុ៥៣ឆ្្ន  ំជាកសិករោងំោត និ� ដំ�ូ�ម ីងៅក្នថុ�ងខត្តរាតដំ់ប�។ ងលាកបសី
រស់ងៅក្នថុ�ផទាឹះតូចមយួដំបូលបបកស់លារក និ�គ្្ម នបរាកសំ់រាបទិ់ញពូជ ោដំថុឹះង�ើយងៅមថុនងពល ងលាកបសីខចាីបរាកពី់ 
សលីានិធិ ។
 ងលាកបសី រានសំងរចខចាីបរាកច់ំនួន ៦.០០០.០០០ងរៀល ពី សលីានិធិ និ�រានងបបើបរាស់បរាកក់មចា ី
ងនាឹះងដើម្ទីិញពូជោដំថុឹះ និ�ណកលំអរដំបូលផទាឹះ ងហើយបរាកង់ៅសល់ងលាកបសីរានទិញបតាកទ់រ័តូចមយួសំរាប់

 ការងារកសិកម្មរបស់ងលាកបសី ។
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បេវត្ិបោគជ័យអតិេិជន សលីានិធិ
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 ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ សលីានិធិ ផ្តល់ឥែទានដល់បបជាពលរដ្ឋណដលមានចំែូលទាប សហប្ិនខា្ន តតូច និ� 
ដល់កសិករណដលរស់ងៅក្នថុ�ទីបករុ�និ�ងៅតំបនជ់នបទ ។ អតិថិជនមានជំងរ ើស ក្នថុ�ការស�បរាកក់មចា ី ្ឺតាមវធិីស�រងំលាឹះ 
ឬស�ផ្្ត ចប់រាកក់មចាទីា�ំអស់ ងោយោបស័យងៅងលើបរាក ់ចំែូលពីោជីវកម្ម និ�បបភពចំែូលរបស់អតិថិជន។

ឥណទានបករុមធានា
 ឥែទានបករុមធានាផ្តល់ជូនដល់បបជាពលរដ្ឋមានចំែូលទាប កសិករណដលរកចំែូលរានតិចតួច និ�ដល់ 
សហប្ិនខា្ន តតូច។ ងដើម្ោីចទទួលរានឥែទានបករុមធានាងនឹះ អ្នកខចាីបតរូវច�ជាបករុមធានាជាមថុនសិន។ បករុមធានាងនឹះ

 
បតរូវមានសមាជិកពី ២នាក ់ ងៅ ៥នាក ់ ងហើយោចខចាីជាបរាកដ់ថុលាលា ររានពី១០០ ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ រហូតដល់

 ៦០០ដថុលាលា រ សហរដ្ឋោងមរកិ ឬោចខចាីជាបរាកង់រៀល ឬបរាករ់ាតនថ តាមតំនលសមមូលនរ�បរាកដ់ថុលាលា រ ងោយមាន 
រយៈងពលខចាីពី ១ណខ ដល់ ១២ណខ ងហើយបតរូវស�មក ប រ្ឹះស្្នវញិតាមវធិីការបរាកប់បចាណំខ  និ�បរាកង់ដើមងៅចថុ�វ្្គ រ ឺ

 ស�រងំលាឹះបរាកង់ដើម និ�ការបរាកប់បចាណំខ ងោយោបស័យងលើបបងភទោជីវកម្ម ។

ឥណទាន IFAD
 ឥែទាន IFAD ្ឺជាឥែទានសំរាបវ់ស័ិយកសិកម្ម និ�មានងគ្លងៅជាពិងសសសំរាប ់កសិករណដលរានទទួល

 ការបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លណផ្នកកសិកម្ម ពីមនទាីរកសិកម្ម រថុកាខេ បបមាញ់ និ�ងនស្ទ។ ឥែទាន IFAD ផ្តល់ជូនណតងៅក្នថុ�ងខត្តងោធិ៍ស្ត់
 និ�ងខត្តបនាទា យមានជយ័ ប៉ាថុងណ្ណ ឹះ ។ ងដើម្មីានសិទ្ធិទទួលរានឥែទាន IFAD អតិថិជនបតរូវណតបញចាបវ់្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល
 ណផ្នកកសិកម្ម និ�បតរូវបង�្កើតជាបករុមធានាណដលមានសមាជិកពី ២នាក ់ ងៅ ៥នាក។់ ឥែទានងនឹះោចផ្តល់ជូនជា 

បរាកដ់ថុលាលា រ ពី ១០០ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ រហូតដល់ ៦០០ដថុលាលា រោងមរកិ ឬោចខចាីជាបរាកង់រៀល ឬ បរាករ់ាតនថ 
តាមតំនលសមមូល នរ�បរាកដ់ថុលាលា រ  ងោយមានរយៈងពលខចាីពី ១ណខ ដល់ ១២ណខ ងហើយបតរូវស�មកប រ្ឹះស្្នវញិតាមវធិី

 ការបរាកប់បចាណំខ  និ�បរាកង់ដើមងៅចថុ�វ្្គ រ ឺស�រងំលាឹះបរាកង់ដើម និ�ការបរាកប់បចាណំខ ។

ឥណទានបទាល
 ឥែទានងទាលផ្តល់ជូនអតិថិជនមានចំែូលទាបនិ�មធ្យម ណដលកំពថុ�បបកបោជីវកម្មខា្ន តតូច និ�មធ្យម 
កំពថុ�បបកបរបរកសិកម្ម។ អតិថិជនោចខចាីបរាកច់ាបពី់ ១០០ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ រហូតដល់ ១០.០០០ដថុលាលា រោងមរកិ

 ឬោចខចាីជាបរាកង់រៀលណខ្មរ ឬជាបរាករ់ាតនថ តាមតំនល សមមូលគ្្ន ។ រយៈងពលស�ឥែទាន ចាបព់ី ១ណខ រហូតដល់ 
២៤ណខ ងោយអនថុវត្តតាមវធិីការបរាកប់បចាណំខ  និ�បរាកង់ដើមងៅចថុ�វ្្គ រ ឺ ស�រងំលាឹះបរាកង់ដើម និ�ការបរាកប់បចាណំខ 

 ោបស័យងលើបបងភទោជីវកម្ម។ 

េលតិេលនិងបសវាកម្ម
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បបាក់សន្ស សំកាតព្វកិច្ច

េលតិេលនិងបសវាកម្ម            
កាលបរិច្ឆេទចធវីរបាយការណ៍ ២០១៣-ណខធ្នូ ២០១២-ណខធ្នូ ២០១១-ណខធ្នូ

ងខត្ត ៧ ៧ ៧

បសរុក ៧០ ៦៩ ៨៩

ការយិាល័យស្ខា ២៥ ២៥ ២៥

បថុ្្គលិក ១៩១ ២០១ ២០៧

ចំនួនអតិថិជន ៨.៤៨០ ១១.៥០២ ១៣.៨៤៦

ភា្រយននអតិថិជនឥែទានបករុមធានា ៣២,៨២% ៣២,២៤% ៣១,៧១%

ភា្រយននអតិថិជនឥែទានងទាល ៦៧,១៨% ៦៧,៧៦% ៦៨,២៩%

ផលបប័តឥែទាន ៤.៧៨៤.៦៦៣$ ៦.៧២៩.៤៣៣$ ៨.២៦៩.៣៦៣$

ផលបប័តឥែទានបករុមធានា្ិតជាភា្រយ ៦,០៣% ៧,១១% ៧,៦១%

ផលបប័តឥែទានងទាល្ិតជាភា្រយ ៩៣,៩៧% ៩២,៨៩% ៩២,៣៩%

ឥែទានមានហានិភយ័ងលើសពី៣០នថងៃ ០,៥២% ០,៤០% ១,២៦%

ចំនួនអតិថិជនោកប់រាកស់ន្ំ ១២.៤៦៧ ១៤.៦៣៧ ១៥.៩៦៨

សមតថុល្យបរាកស់ន្ំ ២៧២.៤៦៨$ ៣៥៤.១០៤$ ៤០៧.៣៦៦$

សមត្ភាពផ្គតផ់្គ�ផ់្ទា ល់ដល់បបតិបត្តិការ ១០០,០៩% ១២៥,៥២% ១០៩%

សមត្ភាពផ្គតផ់្គ�ផ់្ទា ល់ណផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ ៩៥,១០% ១២១,២៨% ១០៧%

ចំណ្យបបតិបត្តិការ ១.៤៥០.២៣៩,០០$ ១.៥៦១.៧៣៣$ ១.៧៣១.៤២៤$

បទព្យសកម្មសរថុប ៥.៨៤៧.៥៩៥,០០$ ៧.២២៥.៩៣៥$ ៨.៦២៦.៥២០$

បទព្យអកម្មសរថុប ៣.៤៨២.៩៥៦,០០$ ៤.៨៦៦.៧៨៦$ ៦.៦៧៨.៧៣២$

តំនលសថុទ្ធននប រ្ឹះស្្ន ២.៣៦៤.៦៣៩,០០$ ២.៣៥៩.១៤៩$ ១.៩៤៧.៧៨៨$

ងដើមទថុន ១.០០០.០០០,០០$ ១.០០០.០០០$ ១.០០០.០០០$

បរាកច់ំងែញសថុទ្ធមថុនកាតព់ន្ធ ១២.៣៦៩,០០$ ៤៨៦.៨០៧$ ១៧៤.៧០០$

បរាកច់ំងែញសថុទ្ធងបកាយកាតព់ន្ធ ១.៣២៨,០០$ ៤០៦.១៧៨$ ១៤៨.៧៤០$

អនថុរាតរវា�បរាកច់ែូលនិ�បទព្យសកម្ម ០,០% ៥,១% ១,៨%

អនថុរាតរវា�បរាកច់ំែូលនិ�តំនលសថុទ្ធ 
ននប រ្ឹះស្្ន ០,១% ១៨,៩% ៧,៧%

 បរាកស់ន្កំាតព្វកិចចាងនឹះ ្ឺអនថុវត្តចំងោឹះអតិថិជនណដលរានោកប់រាកស់ន្ងំៅមថុនងពល ឬ នាកាលបរងិចឆេទ
 ទទួលឥែទាន ។ ប រ្ឹះស្្នតំរូវឲ្យអតិថិជនោកប់រាកស់ន្បំណន្ម បបសិនងបើ ចំនួនទរកបរាកខ់ចាីវ្្គបន្ត មានចំនួនងបចើនជា�ទរក
 បរាកខ់ចាីវ្្គមថុន ។ អតិថិជនននឥែទានបករុមធានា និ� ឥែទានងទាល បតរូវណតោកប់រាកស់ន្ជំាចារំាចយ់ា៉ា �តិចបំផថុត ៣% 
 ននឥែទានរានទទួល ។ អតិថិជនកោ៏ចោកប់រាកស់ន្បំណន្ម ងៅក្នថុ�្ែនីសន្រំបស់ខលាួនផ�ណដរ ។ សលីានិធិ 

ផ្តល់ការបរាក ់ ងលើបរាកស់ន្រំបស់អតិថិជន តាមអបតា ៦% ក្នថុ�មយួឆ្្ន  ំ ចំងោឹះការោកប់រាកស់ន្ជំាបរាកង់រៀលណខ្មរ 
និ�ជាបរាករ់ាតនថ និ�តាមអបតា ៣% ក្នថុ�មយួឆ្្ន  ំចំងោឹះបរាកដ់ថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ ។



 វស័ិយមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុងៅក្នថុ�បបងទសជាសមាជិកោស៊្នជាងបចើន រានបបឈមមថុខនរ�វបិត្តិធងៃនធ់ងៃរក្នថុ�

 ឆ្្ន ២ំ០១០-២០១១ ។ ងបរៅពីការធាលា កច់ថុឹះងសដ្ឋកិចចាសកលក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៩ វបិត្តិងនឹះងកើតង�ើ�មយួណផ្នកងោយស្រ
 

ណតប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុណដលសំបូរហូរងហៀរ រាន្ិតអបតាការបរាកខ់្ស់ហួសងហតថុពីអតិថិជនរបស់ខលាួន ណដល
 នាឲំ្យពួកង្មនិោចស�បំែថុ លវញិរាន ជាពិងសសពីសហប្ិនខា្ន តតូច។ វបិត្តិហិរញ្ញ វត្ថុសកល ករ៏ានប�្ករ
 ការខូចខាតយា៉ា �ធងៃនធ់ងៃរដល់ប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិជាងបចើនផ�ណដរ ណដលក្នថុ�ចំងណ្មប រ្ឹះស្្នទា�ំងនាឹះ 
 រានផ្តល់មូលនិធិដល់ប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុងៅកម្ថុជា ។ ជាផលលំរាក ធនាគ្រនិ�ប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុងៅកម្ថុជាជា

ងបចើន រានបនាទា បចកខេថុវស័ិយរបស់ខលាួនសំរាបឆ់្្ន  ំ២០១០ និ�ឆ្្ន បំន្តបនា្ត បម់កងទៀត ។

 ងោយស្រណតការង�ើបង�ើ�វញិននងសដ្ឋកិចចាសកល ក្នថុ�រយៈងពលប៉ាថុនា្ម នឆ្្ន កំនលា�មកងនឹះ វស័ិយមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
 កំពថុ�លូតលាស់មានសថុខភាពល្អង�ើ�វញិ ។ និយត័កររដ្ឋ ងោយងរៀនងមងរៀនពីការធាលា កច់ថុឹះងសដ្ឋកិចចាសកលរាន
 

និ�កំពថុ�ងផ្្ត តយកចិត្តទថុកោកង់ៅងលើសកម្មភាព ទា�ំឡាយណ្ណដលោចប�្ក ការងបគ្ឹះថ្្ន កដ់ល់ឧសសាហកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�វស័ិយមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជានិយត័កររដ្ឋ រាននិ�កំពថុ�ងរៀបចំណបបបទនិ�ងគ្ល

 នងយារាយឲ្យរានចបាស់លាស់ ងដើម្កីារោរអតិថិជនងបបើបរាស់ ឥែទានហិរញ្ញ វត្ថុ។ ងៅក្នថុ�ណខឧសភា
 ឆ្្ន ២ំ០១១ អ�្គនីតិបញ្ញត្តិកម្ថុជារានអនថុមត័ចបាបម់យួណដលរានណែនាឲំ្យប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុទា�ំអស់ បតរូវណចកចាយ
 ដល់អតិថិជនរបស់ខលាួន នូវពត័ម៌ានលំអិតស្តីពី បបតិបត្តិការ ផលិតផលនិ�ងសវាកម្មរបស់ប រ្ឹះស្្ន ។ ក្នថុ�ណខមនីា

 ឆ្្ន ២ំ០១២ ការយិាល័យឥែទានកម្ថុជា បតរូវរានបង�្កើតង�ើ�ក្នថុ�ងគ្លបំែ�ជួយ�កាតប់ន្យហានិភយ័ងលើ
 អតិថិជន តាមរយៈងធ្វើមជ្ឈការការខចាីបរាករ់បស់អតិថិជន។

 

 ការទទួលរានឥែទានមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា ្ឺងៅណតបបឈមនរ�ការលំរាក។ រហូតមក
 ដល់ងពលងនឹះ បបងទសកម្ថុជាមានធនាគ្រងលើសពីចំនួន៣២ ប៉ាថុណន្តធនាគ្រភា្ងបចើនបំងរ ើ ងសវាកម្មណតចំងោឹះ
 

អ្នកមានបទព្យសម្ត្តិរស់ងៅក្នថុ�ទីបករុ�ភ្នងំពញ និ�ទីបករុ�តាមងខត្តមយួចំនួនតូចណតប៉ាថុងណ្ណ ឹះ ។ ងយា�តាម
 

ររាយការែ៍ CGAP ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០០៩ ្ឺមានបបជាពលរដ្ឋកម្ថុជាបបណហលចំនួន ៥ភា្រយ ប៉ាថុងណ្ណ ឹះ ោចទទួល
 

រានងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុជាផលាូវការ។ ធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា ណដលជាស្្បន័មានភារៈកិចចាប្បប់្�ងលើវស័ិយធនាគ្រ
 ងៅកម្ថុជា រានណប�ណចកប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុជាបីណផ្នក៖ ធនាគ្រោែិជជា ធនាគ្រឯកងទស និ�ប រ្ឹះស្្នមបីករូ

 ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ ្ិតចាបពី់ចថុ�ឆ្្ន ២ំ០១០ធនាគ្រ ោែិជជាតំរូវឲ្យមានទថុន ចថុឹះបញជា ីយា៉ា �តិចបំផថុត ៣៧.៥លានដថុលាលា រ
 សហរដ្ឋោងមរកិ ងហើយោចបបកប ប្បធ់ថុរៈកិចចាធនាគ្រ ។ ធនាគ្រឯកងទស បតរូវណតមានទថុនចថុឹះបញជា ីយា៉ា �តិច
 

បំផថុត ៧,៥លានដថុលាលា រ សហរដ្ឋោងមរកិ ងហើយោចបបកបធថុរៈកិចចាធនាគ្រជាកល់ាកណ់្មយួណដលមានចថុឹះងៅក្នថុ� 

លកខេន្តិកៈ របស់ខលាួនករ៏ាន ។ ងទាឹះបីបចចាថុប្ន្នងនឹះ ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុជាងបចើនរាន្ិតអបតាការបរាកពី់ ២០% 

 

ទិដ្ឋភាពទូបៅននវិសយ័មីបករូហរិញ្ញវត្ុបៅកម្ុោ

11របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



12 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

ដល់ ២៧% ក្នថុ�មយួឆ្្ន កំង៏ោយ កម៏ានបបជាពលរដ្ឋចំនួន ១,២លាននាក ់ ជាអតិថិជនរបស់ប រ្ឹះស្្នមបីករូ
 

ហិរញ្ញ វត្ថុចំនួន ៣០ ណដលរានទទួលសិទ្ធិពីធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា និ�មានអបតាស�ឥែទាន ៩៨%។
 ងៅក្នថុ�ណខមនីា ឆ្្ន ២ំ០១០ សមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា ណដលជាបណ្្ត ញគ្បំទមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុដសំ៏ខានរ់បស់

 បបងទស រានរាយការែ៍ថ្  សមាជិករបស់ខលាួនរានងធ្វើបបតិបត្តិការងៅក្នថុ� ងខត្តបករុ�ទា�ំ២៤ និ�មានអតិថិជនជា�
 ១លាននាក ់ ងោយមានឥែទានសរថុបចំនួន ៥១០ លានដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ បពមទា�ំមានអតិថិជនោក ់

បងញ្ញ ើបរាកច់ំនួន៧៧០.០០០នាកង់ោយមាន ទរកបរាកប់ងញ្ញ ើចំនួន ៧៥០លានដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ ។ តួងលខ 
ងនឹះ ងកើនង�ើ�ជិត២០% ននឥែទានសរថុប និ� ៥៦% ននបរាកប់ងញ្ញ ើសរថុប ងបើ្ិតពីណខធ្នូ ឆ្្ន  ំ២០០៨។ ងទាឹះបី

 មានកំងែើ នយា៉ា �ឆ្បរ់ហ័សដូងច្នឹះក្តី កអ៏្នកសង�្កតការមយួចំនួនងៅណតងមើលង�ើញភាពចងនាលា ឹះសំរាបក់ាររកីលូតលាស់

បណន្មងទៀត ងៅក្នថុ�ឧសសាហកម្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា បបសិនងបើប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុបង�្កើនសមត្ភាពក្នថុ�ការ

 
ចាតណ់ច�បរាកស់ន្ឲំ្យកានណ់តមានបបសិទ្ធិភាពណថមងទៀត ងហើយងបបើបរាស់ឲ្យកានណ់តបបងសើរង�ើ�នូវពត័ម៌ាននិ�

 
វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុ ក្នថុ�ការកាតប់ន្យការរាតប់�ឥ់ែទាន ។ ការខិតខំបបរ�ណបប�របស់ធនាគ្រ

 ជាតិននកម្ថុជា ក្នថុ�ការងលើកទរកចិត្តឲ្យមានតមាលា ភាព ងលើកកម្ស់ការផ្តល់បរាកក់មចាបីបកបងោយទទួលខថុសបតរូវ និ�

 ក្នថុ�ការផ្តល់ងយាបល់ ្ឺបតរូវទទួលរានការងកាតសរងសើរយា៉ា �ខាលា �ំថ្ជា្ំរូសំរាបភ់ាពជានដ្ូរវា�វស័ិយឯកជន 

និ� វស័ិយស្ធារែៈងៅក្នថុ�វស័ិយមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ។



បោលបៅ

លទ្ធផលសំរេចបាន ភាគេយ

បបងភទអតិថិជន ចំនួន ឥែទានរានផ្តល់
/បរាកស់ន្ំ

ភា្រយននឥែទាន/
បរាកប់ងញ្ញ ើសរថុប

អ្នកខចាីងៅជនបទ ៧.៩៩៣ ៤.៤៧៦.៥៣៤ ៩៣,៥៦%

អ្នកខចាីងៅទីបករុ� ៦០៦ ២៦៨.៧៩៣ ៥,៦២%

អ្នកខចាីងបកាម៣០០ដថុលាលា រ ៣.១០១ ២៩៧.២៩៦ ៦,២១%

អ្នកខចាីជា្តស្តី ៦.២៨២ ៣.២៤៤.៤៤០ ៦៧,៨១%

អ្នកខចាីជាបករុម ២.៧៨៣ ២៨៨.៥៤១ ៦,០៣%

អ្នកខចាីគ្្ម នបទព្យបញ្ចា ំ ១.៥៩៨ ១០៤.៦២៣ ២,១៩%

ឥែទានកសិកម្ម ៤.៣០៩ ២.៣៨០.៨១៤ ៤៩,៧៦%

ឧេករណ៍និងយន្ការេសំបពញកាតព្វកិច្ចសង្គម

ក.កាេកំណត់និងកាេពិនិត្យតាមដានភាពកករីកក

និយមនយ័បនាទា តភ់ាពបកីបក យកតាមបនាទា តភ់ាពបកីបករបស់ធនាគ្រពិភពងលាក

ការវាស់/វាយតំនលភាពបកីបក ស្ិតក្នថុ�ដំណ្កក់ាលងបជើសងរ ើសយកឧករែ៍វាស់ភាពបកីបក PPI

ការតាមោនភាពបកីបក ស្ិតក្នថុ�ដំណ្កក់ាលងបជើសងរ ើសយកឧករែ៍វាស់ភាពបកីបក PPI

ររាយការែ៍ស្តីពីការបំងពញការងារ ររាយការែ៍ បតរូវងរៀបចំងធ្វើបបចាណំខនិ�បបចាឆំ្្ន ំ

ខ.កាេយកចិត្តទុកដាក់ចំរោះអតិថិជន និងកាេកកលំអេផលិតផល

ការកំែតត់ំនលមានតមាលា ភាព

• អបតាការបរាក ់និ�នថលាងសវាោកព់ន័្ធ ោកប់ញចាូ លងៅក្នថុ�សំែថុំ ឯកស្រ ស្តីពីបរាកក់មចាី
• ផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវសំែថុំ ឯកស្រទាកទ់�នរ�ទរកបរាកក់មចា ី អបតាការបរាក ់ និ�នថលាងសវាងផ្�ៗ

 ងទៀត បពមទា�ំណញកក្នថុ�តារា�ឲ្យោចពី់គ្្ន រវា�កាលវភិា្ប�ប់រាកង់ដើម និ�ការបរាក។់ សំនថុំ 
ឯកស្រស្តីពីបរាកក់មចាបីប្ល់ជូនអតិថិជនងៅងពលមកទទួលយកបរាកក់មចា។ី

• សមាជិកននអ�្គការតមាលា ភាពមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ (MF Transparency)
• អនថុវត្តតាមងគ្លការែ៍ការោរអតិថិជនរបស់ Smart Campaign
• ោកសំ់ងែើ ទិន្ននយ័ជូន the MIX Market
• ោកសំ់ងែើ ទិន្ននយ័ជូនធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា
• ោកសំ់ងែើ ទិន្ននយ័ជូនសមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា

ការទទួលងយាបល់ពីអតិថិជន
បថុ្្គលិកងៅតាមការយិាល័យស្ខា បតរូវរានចាតណ់ច�ឲ្យចាទំទួលយក និ�ង្លាើយតបចំងោឹះបែ្តរ �តវា៉ា

 
របស់អតិថិជន។ បបអបទ់ទួលបែ្តរ �តវា៉ា របស់អតិថិជន បតរូវោកង់ៅប្បក់ារយិាល័យស្ខា។

ការបស្វបជាវទីផសារ 
សំរាបក់ារអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល ងធ្វើការបស្វបជាវទីផសារជាបបចាឆំ្្ន  ំសំរាបក់ារអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល

គ. រសវាកម្មមិនកមនហិេញ្ញវត្ុ

កម្មវធិីណែនាចំំងែឹះដរ�អំពីហិរញ្ញ វត្ថុ ងធ្វើងៅងបកាយងពលផ្តល់បរាកក់មចាី

ងគ្លនងយារាយបណន្ម
បរាកម់ាតថុភាព/បិតថុភាព ការធានារា៉ា បរ់�សថុខភាពនិ�ងបគ្ឹះថ្្ន ក ់បរាករ់ងា្វ នក់ារងារ ឯកសណ្្ឋ ន បរាក ់
ងស្ធន បពមទា�ំនថងៃឈបស់បមាកណដលរោ្ឋ ភរិាលអនថុញ្្ញ ត មានណច�ងៅណផ្នកខា�ងដើមននជំពូក ស្តីពី 
អត្បបងយាជនក៍ារងារ ងៅក្នថុ�ងសៀវងៅស្តីពីធនធានមនថុស្ បសបតាមចបាបក់ារងារននបបងទសកម្ថុជា។

Annual Report 2013

សសំរង់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសង្គមសសំខាន់ៗ សសំរាេ់នេងៃទី ៣១ កែធ្នូ ឆ្្ន សំ២០១៣

13របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



14 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

សូចនាកេ ចំនួន សមិទ្ធិផលករារនះ សមិទ្ធិផលសេុប

ចំនួនអតិថិជនរានបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល អតិថិជន ១០ ២៩៦

្តស្តី ៦ ៦ ១៩២

បថុរស ៤ ៤ ១០៤

បបជាពលរដ្ឋមនិណមនជាអតិថិជន 
ណដលរានបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល អតិថិជន ៤ ១៣៤

្តស្តី ២ ២ ៨៣

បថុរស ២ ២ ៥១

សរថុប ១៤ ១៤ ៤៣០

ង ្្ម ឹះ្ំងរា� ងធ្វើឲ្យបបងសើរង�ើ�ចំងោឹះការងធ្វើហិរញ្ញប្ទាន និ�កាតប់ន្យផលប៉ាឹះោល់ 
ណផ្នកស�្គមចំងោឹះ សន្តិសថុខងស្ៀ�ងៅក្នថុ�តំបនោ់សថុីោង្្នយ៍

កម្មវត្ថុ ផ្តល់ចំងែឹះដរ�ស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុ
ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុណដលរានចូលរមួ សីលានិធិ
តំបនស់្កល្� បសរុកមថុខកំពូល ងខត្តកណ្្ត ល

រយៈងពលងធ្វើររាយការែ៍ ០១/១២/២០១៣ - ៣១/១២/២០១៣

សមិទ្ធិេលសសំបរចបានរហូតដលប់ោបនះ

ការងារបេតិេត្ិការ

 ្ិតបតរមនថងៃទី៣១ ណខធ្នូ ឆ្្ន  ំ ២០១៣ សីលានិធិ មានអតិថិជនចំនួន ៨,៤៨០នាក ់ និ�មានឥែទានក្នថុ�នដអតិថិជនចំនួន 
៤,៧៨៤,៦៦៣ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ។ ប រ្ឹះស្្នមានការយិាល័យស្ខាចំនួន ២៥ ងៅក្នថុ�ទីបករុ�ភ្នងំពញ ងខត្តកណ្្ត ល ងខត្តងោធិស្ត ់
ងខត្តរាតដ់ំប� ងខត្តបនាទា យមានជយ័ ងខត្តងសៀមរាប និ�ងខត្តកំព�ច់ាម។

របាយការណ៍ស្ពីីវឌ្ឍនភាព បេចា សំកែ



រចនាសម្័ន្ធឥណទាននិងអតិេិជន

ចសំនួនអតិេិជនដាក់សន្ស សំ និងបបាក់សន្ស សំពីឆ្្ន សំ២០០៩ - ២០១៣

ការេបញ្ចញឥណទាន
 ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០១៣ ការផ្តល់ឥែទានសរថុបមានចំនួនទរកបរាក ់ ៧.១៥៥.៣០០ដថុលាលា រសហរដ្ឋ ោងមរកិ 
ងៅឲ្យអតិថិជនចំនួន ៩.៥០០នាក ់្ឺរានថយចថុឹះ ២៣,៨២% ងបើងធៀបងៅនរ�តួងលខឆ្្ន  ំ២០១២ ។ បរាកឥ់ែទានងនឹះ 
រានផ្តល់ឲ្យងៅក្នថុ�វស័ិយកសិកម្ម ចិញចា រមសត្វ ជំនួញ ងសវាកម្ម និ�សិប្កម្ម។

និនា្ន ការេ្លឥ់ណទានកសំឡងុឆ្្ន សំ២០១៣៖ ចសំនួនអ្នកែ្ចីនិងឥណទាន

ការដាក់បបាក់សន្ស សំ
 ទរកបរាកោ់កស់ន្សំរថុបក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០១៣ មានចំនួន ២៧២.៤៦៨ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ ងោយ មានអតិថិជនចំនួន 
១២.៤៦៧នាក។់ ទរកបរាកោ់កស់ន្រំានថយចថុឹះចំនួន ២៣,០៥% ងបើងបបៀបងធៀប ងៅនរ�ឆ្្ន កំនលា�មក ។ កំងែើ នបរាកស់ន្ ំ
ោបស័យងៅងលើការផ្តល់បរាកឥ់ែទានណដលមានភាជា ប ់លកខេខែ្ឌ កាតព្វកិចចាោកង់ចញងោយប្រឹះស្្ន។ ងទាឹះបីដូងច្នឹះក្តី វាក៏
រានបងាហា ញអំពីការងកើនង�ើ�ខាលា �ំ ននចំនួនអ្នកោកប់រាកស់ន្ផំ�ណដរ។
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1,260
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Amount dis.

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
-
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2009 2010 2011 2012 2013

11,017 15,447 15,968 14,637 12,467

$406,212 $465,934 $407,366 $354,104 $272,468

Number of deposit

Saving Balance
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38.03%

49.76%

1.84%
1.15%0.57%

8.64%
Agriculture

Business

Service

Handicraft

Aninal Husbandry

Personnel

េលេ័បតឥណទាន
 ងៅចថុ�ឆ្្ន  ំ ២០១៣ ផលបប័តឥែទានសរថុបមានចំនួន ៤.៧៨៤.៦៦៣ដថុលាលា រ សហរដ្ឋោងមរកិ ្ឺរាន 
ថយចថុឹះ ២៨,៩០% ងបើងធៀបងៅនរ�ឆ្្ន ២ំ០១២ ។ ផលបប័តឥែទានមានងៅក្នថុ�ឥែទានងទាល និ�ឥែទានបករុមធានា

 
ក្នថុ�ងនាឹះឥែទានបករុមធានាមានចំនួន ៦.០៣%  និ�ឥែទានងទាលមានចំនួន ៩៣.៩៧%។

េលេ័បតឥណទាន និងអ្នកែ្ចី ពីឆ្្ន សំ ២០០៩ - ២០១៣

បេបភទឥណទាន
 សលីានិធិ ផ្តល់ឥែទានក្នថុ�ងគ្លបំែ�ជួយ�គ្បំទឲ្យមានឱកាសបបកបរបរចិញចា រមជីវតិងៅ ក្នថុ�វស័ិយងផ្�ៗ ។

 ្ិតមកបតរមនថងៃទី ៣១ ណខធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣ ឥែទានក្នថុ�វស័ិយកសិកម្មមានចំនួន ៤៩,៧៦% ននឥែទានសរថុប ភា្ងបចើន
 ផ្តល់សំរាបដំ់ណ្ំកសិកម្ម ដូចជាបសរូវ ងោត ដំ�ូ� សណែ្ត កងខៀវ សណែ្ត កងសៀ� លងៃ ។ល។ វស័ិយជំនួញមាន ៣៨,០៣% 

ពិងសសទាកទ់�នរ�ការ ទិញលកក់្នថុ�សកម្មភាពជំនួញខា្ន តតូច។ វស័ិយងសវាកម្ម មានចំនួន ៨,៦៤% ដូចជាជួលផទាឹះ តាកស់ថុី 
កាតស់ក ់ម៉ាូតូឌថុប ជួសជថុលហា�។ល។ វស័ិយចិញចា រមសត្វតំណ្�ឲ្យ ១,៨៤% ភា្ងបចើនសំរាបម់ថុខរបរ ចិញចា រមទា បជរូក មាន ់
បតី ជាងដើម។ ចំងោឹះណផ្នកសិប្កម្ម តំណ្�ឲ្យ ០,៥៧% ននឥែទានសរថុប។ ចំងោឹះឥែទានជាលកខេែៈបថុ្្គល មានចំនួន 
១,១៥% សំរាបណ់តទិញម៉ាូតូប៉ាថុងណ្ណ ឹះ។

2009 2010 2011 2012 2013

10,433 14,395 13,846 11,502 8,480

$6,291,573 $7,692,876 $8,269,363 $6,729,433 $4,784,663

Number of borrowers

Loan Portfolio

100%

100%

100%



គុណភាពេលេ័បតឥណទានកសំឡងុឆ្្ន សំ២០១៣

គុណភាពេលេ័បតឥណទាន និងឥណទានកាត់បចញពីេញ្ ី២០០៩-២០១៣

គុណភាពេលេ័បតឥណទាន

 ក្នថុ�កំ�ថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ សលីានិធិ រានងប្តជ្ាចិត្តងលើកកម្ស់ ថ្ុែភាពងសវាកម្ម ឥែទាន និ�ងផ្្ត តយក 
ចិត្តទថុកយា៉ា �ខាលា �ំអំពីការផ្តល់ឥែទានថ្មីៗ ។ ងោយស្រមានតំរូវការឲ្យខិតខំបបមូលឥែទានកាតង់ចញពីបញជា ីកំ�ថុ�

 ឆ្្ន ២ំ០១៣ ហានិភយ័ឥែទានរានធាលា កច់ថុឹះ ដូចរានង�ើញងៅក្នថុ�បកាហ្វិកខា�ងបកាម ។ ហានិភយ័ឥែទាន និ�
 ឥែទានកាតង់ចញពីបញជា ីរានល្អបបងសើរង�ើ�ពីអបតា១,៥៧% ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១២ ងៅ១,១៥% ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ ។ លទ្ធផល
 ណបបងនឹះងកើតងចញមកពីការបណបមបបមរួលកតា្ត មយួចំនួន ដូចជាបរយិាកាសងសដ្ឋកិចចាល្អបបងសើរង�ើ� បថុ្្គលិកមានការ
 បែ្តថុ ឹះបណ្្ត លបតរមបតរូវ បថុ្្គលិកមានសមត្ភាពខ្ស់ ការបង�្កើតងគ្លនងយារាយនិ�នីតិវធិី ឥែទានថ្មី និ�ការងប្តជ្ាចិត្ត

 ក្នថុ�ការពប�រ�ការតាមោនការផ្តល់ឥែទានជាងដើម ។ បបពន័្ធឥែទាន មានណច�យា៉ា �លំអិតអំពីទិន្ននយ័ និ�ពត័ម៌ាន ងដើម្ី
 ឲ្យបថុ្្គលិកនិ�ថ្្ន កប់្បប់្� ោចបតរួតពិនិត្យ វភិា្ និ�តាមោនងសវាកម្មឥែទាន ទានង់ពលងវលា។ 
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2009 2010 2011 2012 2013

1.03% 0.59% 0.66% 1.17% 0.63%

2.85% 2.59% 1.26% 0.40% 0.52%
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េសំករេសំរលួេុគ្គលកិនិងការកសាងសមត្ភាពេុគ្គលកិ

ការអភិវឌ្ឍន៍េុគ្គលកិ

 ចាបពី់ឆ្្ន  ំ ២០១២ ដល់ឆ្្ន  ំ ២០១៣ ចំនួនបថុ្្គលិកសីលានិធិ រានថយចថុឹះពី២០១នាក ់ ងៅ ១៩១នាក ់ ងស្មើនរ� 
៥,២៣% ។ ងៅចថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ បថុ្្គលិកជា្តស្តីមានចំនួន ១៧,២៨% ននបថុ្្គលិកសរថុប។ អបតាឈបប់ថុ្្គលិកងថរ 
ងោល្ឺរានថយចថុឹះពី ១៥,៩២% ងៅ១៤,៧៣% ។  ងដើម្ោីចបបកួតបបណជ�ងៅក្នថុ�ទីផសាររាន សលីានិធិ រាន 
បង�្កើតងគ្លនងយារាយ និ�នីតិវធិីប្បប់្�ធនធានមនថុស្ ទាកទ់�នរ�ការងបជើសងរ ើស វាយតនមលា បរាកក់ំនរ និ�

 វនិយ័បថុ្្គលិក។

ការអភិវឌ្ឍន៍និងការកសាងសមត្ភាពេុគ្គលកិ

 ការអភវិឌ្ឍននិ៍�ការកស្�សមត្ភាពបថុ្្គលិក ងដើរតួនាទីយា៉ា �សំខានក់្នថុ�ការធានាឲ្យប្រឹះស្្ន បបតិបត្តិការបបកប
ងោយបបសិទ្ធិភាព។ សលីានិធិ ផ្តល់ការបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លដល់បថុ្្គលិកណដលងទើប ងបជើសងរ ើសថ្មី និ�បថុ្្គលិកងទើបដំង�ើ�ឋានៈ 
ក្នថុ�ងគ្លបំែ�ធានាថ្ ពួកង្មានជំនាញនិ�សមត្ភាពបំងពញតួនាទីថ្មីរានល្អបបងសើរ។

 ងរៀ�រាល់ឆ្្ន  ំ សលីានិធិ រាននលទថុកថវកិាសំរាបអ់ភវិឌ្ឍនប៍ថុ្្គលិក រមួមានសំរាបប់ែ្តថុ ឹះបណ្្ត លជំនាញ បែ្តថុ ឹះ បណ្្ត លបថុ្្គលិកងទើបងបជើសងរ ើសថ្មី បែ្តថុ ឹះបណ្្ត លអំពីផលិតផល បែ្តថុ ឹះបណ្្ត លងគ្លនងយារាយ វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល

 ជំនាញឯកងទស និ�សំរាបប់ែ្តថុ ឹះបណ្្ត លសមត្ភាពងផ្�ៗ ងទៀតងៅតាមតំរូវការ ។ សលីានិធិ កផ៏្តល់ឱកាសដល់បថុ្្គលិក 
ោចចូលរមួក្នថុ�វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លខលាីៗ ឬកម្មវធិីអបរ់ងំផ្�ៗងទៀត ។ ជាលទ្ធផល ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ងនឹះ បថុ្្គលិកប រ្ឹះស្្នរាន

 ចូលរមួក្នថុ�វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លសិកាខេ ស្លា និ�ដំងែើ រសិកសានផទាក្នថុ�ចំនួន៤៥ និ�ខា�ងបរៅ១៥ ។

 ខា�ងបកាមងនឹះ្ឺជាបបធានបទសិកសាមយួចំនួនននវ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល សិកាខេ ស្លា និ�ដំងែើ រសិកសា៖ ជំនាញងធ្វើ
 សវនកម្ម ជំនាញប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម ការបង�្កើតងគ្លនងយារាយបងចចាកវទិយា ប្បប់្�ហានិភយ័ ចបាបកិ់ចចាសនយាដី
 

និ�ឥែទាន និ�នីតិវធិីតថុលាការ ងគ្លនងយារាយ ធនធានមនថុស្ ការសំោតបរាក ់ និ�ងភរវកម្មខថុសចបាបសំ់រាប់
 ធនាគ្រនិ�មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ការប្បប់្�នផទាក្នថុ� វធិានការការោរការបនលាំលួច ការផ្តល់ចំងែឹះដរ�ស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុ ការងលើក

 កម្ស់ឧសសាហកម្ម និ�ការប្បប់្�ធនធានមនថុស្។
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Seilanithih Management Refreshment Capacity

Seilanithih Staff Social Performance Training
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Seilanithih Board of Directors and Management Team

Seilanithih CEO and Provincial Managers
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រចនាសម្័ន្ធបគេ់បគង 
រេសប់គរឹះស្ានមីបករូហរិញ្ញវត្ុ សលីានិធិ 

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង របសគ់្ររឹះស្ថា ន្ម្ីគ្រូហរិញ្ញវត្ាុ សលីាន្ិធិ 
 

 

ម្ជា សភ់ារហ ុន្ 

គ្រុម្គ្បររាភិបាល 

រណៈរម្ជា ធិការគ្រព្យសរម្ា 
  ន្ិង គ្រព្យអរម្ា រណៈរម្ជា ធិការគ្បត្ិបត្តិ 

គ្បធាន្ នាយរគ្បត្ិបត្តិ 

 គ្បធាន្ នាយរគ្បត្ិបត្តិរង 

នាយរដ្ឋា ន្ ហរិញ្ញវត្ាុ 
នាយរដ្ឋា ន្ធន្ធាន្ម្ន្ុសស 

ន្ិង រដ្ាបាល នាយរដ្ឋា ន្ គ្បត្ិបត្តិការ 

គ្បធាន្ខេត្ត 

គ្បធាន្ស្ថខា 

នាយរដ្ឋា ន្ ព្័ត្៌ម្ជន្វិរា នាយរដ្ឋា ន្ សវន្រម្ាផ្ទៃរនងុ 

រណៈរម្ជា ធិការ 
សវន្រម្ា ន្ិង ហាន្ិភ័យ 

រីគ្បររាបខចេរខរស  
អភិវឌ្ឍន្៏ម្ុេជំន្ួញ 

រីគ្បររា គ្រុម្គ្បររាភិបាល 
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បករុមបេរឹកសាភិបាល

បលាក ស៊នុ េូបរត
សមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល

 ងលាក ស៊នុ េូបរត ជាពលរដ្ឋ 
កម្ថុជា រានទទួលបរញិ្្ញ បប័តជានខ់្ស់ណផ្នក 
អបរ់ ំ (Med) ពីស្កលវទិយាល័យ the 
University of Massachusetts(USA) ។ 
ងលាកជាសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាលរ
បស់ សីលានិធិ ចាបត់ា�ំពីឆ្្ន ២ំ០០១ 
និ�រានកាលា យ ជាមាចា ស់ភា្ហ៊ថុន 
ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៦។
 ងលាក ស៊នុ េូបរត មាន 
បទពិងស្ធនក៍ារងារជា� ២០ឆ្្ន  ំ ងៅក្នថុ� 
វស័ិយអភវិឌ្ឍន ៍ និ� ជាសមាជិកបករុម 
បបរកសាភរិាលននស្្បន័សំខាន់ៗ ដនទងទៀត 
ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា បពមទា�ំរាននិ�

 កំពថុ�ងធ្វើការងារជាមយួរោ្ឋ ភរិាលអន្តរជាត ិ
និ� ស្្បន័មនិណមនរោ្ឋ ភរិាលងផ្�ៗ 
ដូចជា្ំងរា�ងលើកកម្ស់ ថ្ុែភាពកសិកម្ម 
(AQIP), បករុមហ៊ថុន Development 
Alternatives, Inc. (DAI) ជាងដើម។ 
ងលាក ករ៏ានទទួលការបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល 
ជំនាញប្បប់្�មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ និ�ងគ្ល

 
នងយារាយអភវិឌ្ឍនង៍សដ្ឋកិចចា ងៅក្នថុ� 
បបងទសកម្ថុជា អូ្តស្្ត លី សហរដ្ឋោងមរកិ 
បបងទសនថ និ�បបងទសហ្វីលីពីន។

បលាក េូវ សសំភី
សមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល

 ងលាក េូវ សសំភី បតរូវរានណត�
តា�ំជាសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាលនានថងៃទី 
២៧ ណខកថុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៣។ ងលាករាន 
ទទួលសញ្្ញ បប័តៈ Diplôme d’Etudes 
Approfondies, Administration Publique 
(DEA, ១៩៩៩), បរញិ្្ញ បប័តជានខ់្ស់ 
ណផ្នកនីតិស្ធារែៈ (Master of Public 
Law, ១៩៩៨), បរញិ្្ញ បប័តចបាប ់(១៩៩៧) 
ពីស្កលវទិយាល័យ University Lumière- 
Lyon 2 (ទីបករុ�លីយ៉ាថុ� បបងទសរារា�ំ) និ� 
ទទួលរានសញ្្ញ បប័តមថុខងារស្ធារែៈ 
អន្តរជាតិពីស្លាជាតិរដ្ឋរាល (Ecole 
Nationale d’Administration, ENA) នន 
បបងទសរារា�ំ (២០០២)។
 បចចាថុប្ន្ន ងលាក េូវ សសំភី ជា 
សមាជិកបករុមបបរកសាអ្នកចបាប ់ ននទីស្តីការ 
្ែៈរដ្ឋម្តន្តី  និ�ជាអ្្គនាយកនន បករុមហ៊ថុន 
FED Rice Battambang Co. Ltd. 
 ឆ្្ន  ំ ១៩៩៩-២០០៤ : ងលាក 
េូវ សសំភី ជាស្្តស្្ត ចារ្យចបាបោ់ែិជជា 
កម្ម និ�ធនាគ្រ ចបាបន់្រូបនីយកម្ម 
ចបាបប់ពហ្មទែ្ឌ  និ�ចបាបរ់ដ្ឋរាល ងៅ 
ស្កលវទិយាល័យ ភូមនិទានីតិស្្តស្ត និ�

 វទិយាស្្តស្តងសដ្ឋកិចចា ក្នថុ�ទីបករុ�ភ្នងំពញ។
 និ�ពីឆ្្ន  ំ២០០៥-២០០៧ : ជាអ្នកជំនាញ 

ការចបាបរ់បស់អ�្គការសហបបជាជាតិបបចា ំ
ងៅតថុលាការយថុត្តិធមអ៌ន្តរជាតិ (International 
Court of Justice, ICJ) ននទីបករុ�ឡាងអ 
បបងទសហូ��ដ់។៍

បលាក ហួត ហាក់ 
បបធានបករុមបបរកសាភរិាល

 ងលាក ហួត ហាក់ បតរូវរាន 
ងបជើសតា�ំជាសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល 
ងៅនថងៃទី ២៧ ណខ កថុម្ភៈ ឆ្្ន  ំ ២០១៣  
និ� បតរូវរានទទួលស្្គ ល់ជាបបធាន 
បករុមបបរកសាភរិាលរបស់សីលានិធិជាផលាូវការ

 ពីធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា (NBC) ងៅនថងៃទី 
៣០ ណខ ធ្នូ ឆ្្ន  ំ២០១៣។
 ងលាក ហួត ហាក់ រានចូល 
មកដរកនាកំារងារងៅសីលានិធិជាមយួ 
បទពិងស្ធនក៍ារងារជា�នម្ភឆ្្ន កំ្នថុ�វស័ិយ 
ឯកជន និ�ស្ធារែៈ។ ងលាក្ឺជា 
ស្្តស្្ត ចារ្យចបាបង់ៅស្កលវទិយាល័យ 
ភូមនិទានីតិស្្តស្ត និ�វទិយាស្្តស្តងសដ្ឋកិចចា 

 (RULE) ងៅទីបករុ�ភ្នងំពញ ចាបត់ា�ំពីឆ្្ន  ំ 
១៩៩៨។ ក្នថុ�នាមជាអ្នកចបាបប់បកបងោយ
វជិាជា ជីវៈ ងលាក ហួត ហាក់ កជ៏ាងមធាវ ី 
និ�សមាជិកបករុមបបរកសាអ្នកចបាប ់ ងហើយ 
ងលាកកម៏ានតួនាទីមយួចំនួនងៅក្នថុ�វស័ិយ
ស្ធារែៈ។
 ងលាក ហួត ហាក់ រានទទួល 
ការបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា និ�ងៅឯបរងទស។ ងលាករានទទួល 
សញ្្ញ បប័តបែ្ឌិ តណផ្នកប្បប់្�ធថុរកិចចាងៅ 
ស្កលវទិយាល័យ Preston សហរដ្ឋោងមរកិ 
សញ្្ញ បប័តអនថុបែ្ឌិ តណផ្នកប្បប់្�ស្ធារែៈ 
ងៅស្លាជាតិរដ្ឋរាល (ENA) បបងទសរារា�ំ 
និ�បរញិ្្ញ បប័តចបាបង់ៅបបងទសកម្ថុជា។



បលាក ល ីសវុណ្ណ
សមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល

 ងលាក ល ី សវុណ្ណ  ជា 
ពលរដ្ឋកម្ថុជា រានទទួលបរញិ្្ញ បប័ត 
ជានខ់្ស់ណផ្នកប្បប់្�ោែិជជាកម្ម (MBA) 
ពីស្កលវទិយាល័យចំងរ ើនពហថុបងចចាកវទិយា
ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៥ ងហើយបចចាថុប្ន្ន ងលាកកំពថុ�

 បន្តសិកសាយកសញ្្ញ បប័ត ACCA ងៅ 
ស្លា Cam-Ed ។
 ងលាក ល ី សវុណ្ណ  បតរូវរាន 
ណត�តា�ំជាសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល
ឯករាជ្យ ចាបត់ា�ំពីនថងៃទី៥ ណខងមស្ 
ឆ្្ន ២ំ០០៨ និ�ជាបបធាន្ែៈកមា្ម ធិការ 
សវនកម្មនិ�ហានិភយ័របស់ សលីានិធិ 
ចាបត់ា�ំ ពីឆ្្ន ២ំ០០៧ ។ ងលាកមាន 
បទពិងស្ធនក៍ារងារជាងបចើនឆ្្ន  ំក្នថុ�វស័ិយ

 
្ែងនយ្យ សវនកម្ម និ� ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ជាមយួអ�្គការងបរៅរោ្ឋ ភរិាលអន្តរជាតិ និ� 
ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា។
ងលាក រានចូលរមួវ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល ជំនាញ 
្ែងនយ្យ សវនកម្មការប្បប់្� វភិា្ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ការប្បប់្�ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�

 ណផនការ ោជីវកម្ម ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា 
និ�ងបរៅបបងទស ងហើយបចចាថុប្ន្នងធ្វើការងារ

 ជានាយករដ្ឋរាល និ�ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាមយួ 
អ�្គការអន្តរជាតិង ្្ម ឹះ Lutheran World 
Federation Cambodia Programme។
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បលាក គុជ គន្ធបេន 
សមាជិកបករុមបបរកសាភរិាល

 ងលាក គុជ គន្ធបេន ជាម្តន្តី 
ជានខ់្ស់មយួរូប ក្នថុ�ចំងណ្មម្តន្តីជាន ់
ខ្ស់ដនទងទៀត និ�មានតួនាទីសំខានបី់ 
ងៅក្នថុ�ប រ្ឹះស្្ន សីលានិធិ។ ងលាកមាន 
បទពិងស្ធនជ៍ា� ១៥ឆ្្ន  ំ ក្នថុ�វស័ិយមបីករូ

 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�រានទទួលបរញិ្្ញ បប័តជាន់

 ខ្ស់ណផ្នកប្បប់្�ោែិជជាកម្មជំនាញហិរញ្ញ វត្ថុ
និ�ធនាគ្រ។ ងលាក គុជ គន្ធបេន រាន 
សិកសាមថុខវជិាជា ជាងបចើនទាកទ់�នរ�ការប្បប់្�
និ�មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា 
ឥែ្ឌូ ងនសថុី និ�បបងទសហ្វីលីពីន។
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បលាក Sanjay Gandhi 
បបធាននាយកបបតិបត្តិ

 ងលាក Sanjay Gandhi ជា 
ពលរដ្ឋឥណ្្ឌ  រានចូលបំងរ ើការងារងៅ 
សលីានិធិ មានឋានៈ ជាបបធាននាយក 
បបតិបត្តិងៅក្នថុ�ណខកថុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៣។ ងលាក   
Sanjay Gandhi   មានបទពិងស្ធន ៍
ការងារជា�២០ឆ្្ន  ំងៅក្នថុ�វស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ 
និ�ជា្ែងនយ្យករជំនាញ មកពីវទិយាស្្ន
Institute of Chartered Accountant 
ននបបងទសឥណ្្ឌ ។  ងលាកមានបទពិងស្ធន ៍
ការងារជាសវនករ ជាអ្នកដរកនានំនស្្បន័ 
ចាតច់ំណ្តថ់្្ន ក ់ (Rating) ជានាយក 
អ្នកតំណ្� និ�ជាទរបបរកសាឯករាជ្យងៅក្នថុ� បបងទសចំនួន២៥ ក្នថុ�ទ្វីបោ្តហ្វិក ោសថុី និ�ទ្វីបអឺរ ៉ាថុបខា�ងកើត។ ងលាកធាលា បង់ធ្វើ 

បលាក គុជ គន្ធបេន
បបធាននាយកបបតិបត្តិរ�

 ងលាក គុជ គន្ធបេន ជា 
ពលរដ្ឋកម្ថុជា មានបទពិងស្ធនក៍ារងារ 
ជា�១៥ឆ្្ន  ំ ក្នថុ�វស័ិយមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ និ�

 រានទទួលបរញិ្្ញ បប័តជានខ់្ស់ណផ្នកប្បប់្� 
ោែិជជាកម្ម ជំនាញហិរញ្ញ វត្ថុ និ�ធនាគ្រ ។

 
ងលាក គុជ គន្ធបេន រានសិកសា 
មថុខវជិាជា ជាងបចើន ទាកទ់�នរ�ការប្បប់្� 
និ� មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា 
ឥែ្ឌូ ងនសថុី និ�បបងទសហ្វីលីពីន។ ងលាក 

 ជាម្តន្តីជានខ់្ស់មយួរូប ក្នថុ�ចំងណ្មម្តន្តី 
ជានខ់្ស់ដនទងទៀតរបស់ សលីានិធិ និ� 
មានតួនាទីជាបបធាននាយកបបតិបត្តិរ� 
និ�ជានាយក នាយកោ្ឋ នបបតិបត្តិការ។

គណៈបគេ់បគង

ការងារឲ្យស្្បន័មយួចំនួន ដូចជា M-CRIL, UNOPS និ� មូលនិធិ Bill Gates  
Foundation។ ងលាក កជ៏ាអ្នកបតរួតពិនិត្យ និ�ដរកនាកំារផ្តល់មូលនិធិ រយៈងពលណវ�

 និ�ខលាីរបស់ស្្បន័នានា ណដលមានទរកបរាកង់លើសពី ១០០លានដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ។  
 មថុននរ�ចូលបំងរ ើការងារជាមយួ សលីានិធិ ងលាក Sanjay Gandhi 
រានងធ្វើការងារងៅ ក្នថុ�ស្្បន័ចំណ្តថ់្្ន ក ់ Planet Ratings។ ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា 
ងលាករានងធ្វើការវាយតំនល ចំណ្តថ់្្ន កន់នប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុចំនួន ៦ និ�រាន

 ផ្តល់វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លស្តីពីការបតរួតពិនិត្យនផទាក្នថុ� និ�ការប្បប់្�ហានិភយ័ដល់បថុ្្គលិក

 ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។

កញ្្ញ  Mary Grace Vergavera
នាយករ� នាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ថុ

 កញ្្ញ  Mary Grace ជាពលរដ្ឋ 
ហ្វីលីពីន រានចូលបំងរ ើការងារងៅក្នថុ� 
សលីានិធិ ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០០១ បសបតាមកិចចា 
បពមងបពៀ�ជំនួយការបងចចាកងទស (Technical 
Assistance Contract Agreement) 
រវា� CARD Inc. និ� SEILANITHI 
Ltd.។ កញ្្ញ  រានទទួលបរញិ្្ញ បប័តណផ្នក 
វទិយាស្្តស្ត ជំនាញ្ែងនយ្យកិចចា (Bachelor 
of Science in Accountancy) ពីស្លា 
Divine Word College បបងទសហ្វីលីពីន។ 
កញ្្ញ  Mary Grace មានបទពិងស្ធន ៍
ការងារជា�១១ឆ្្ន  ំ ក្នថុ�ណផ្នកមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ សំរាបវ់ស័ិយបបតិបត្តិការ ធនធានមនថុស្ 
សវនកម្ម និ�ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្នថុ�ឋានៈជាម្តន្តី

 ជានខ់្ស់ជាមយួបករុមហ៊ថុនCARD Inc.។
 កញ្្ញ  ងធ្វើការងារងៅក្នថុ�បករុមការ 
ងារបបងទសកម្ថុជា (Cambodia Team)  
មានឋានៈជាអ្នកជំនាញអន្តរជាតិខា�វស័ិយ
បបតិបត្តិការ ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�រដ្ឋរាល។ កញ្្ញ  
មានបទពិងស្ធន ៍ ការងារអន្តរជាតិស្តីពី 
ហានិភយ័ននបបតិបត្តិការមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុងៅ
ក្នថុ�បបងទសប�ក់ាលា ងដស និ�បបងទសឡាវ  
និ�រានចូលរមួវ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លសមត្ភាព
ជំនាញបបតិបត្តិការមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។



បលាក ោ បេង
នាយកស្តីទី នាយកោ្ឋ នបបតិបត្តិការ

 ងលាក ោ បេង មានបទពិងស្ធន ៍
ការងារជា�១៣ឆ្្ន  ំ ងៅក្នថុ�វស័ិយមបីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ងលាករានចូលបំងរ ើការងារងៅ 
សលីានិធិ  ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ១៩៩៩  ឋានៈជាជំនួយ 
ការធនាគ្រ សហ្មន ៍ ងបកាយមកកាន ់
តំណែ�ជាម្តន្តីឥែទាន(Credit Officer)  
ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០០ និ�ជាម្តន្តីចាតណ់ច� 
ឥែទាន(Portfolio Officer) ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៣ 
ជាជំនួយការនាយកបបតិបត្តិការក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៦  
ជានាយកបបចាតំំបនក់្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៨ និ�ជា 
នាយករ� នាយកោ្ឋ ន បបតិបត្តិការក្នថុ� 
ឆ្្ន ២ំ០១១។ បចចាថុប្ន្ន ងលាកជានាយក 
ស្តីទីនាយកោ្ឋ ន បបតិបត្តិការ។
 ងលាក ោ បេង ទទួលរាន 
បរញិ្្ញ បប័តជានខ់្ស់ណផ្នករដ្ឋរាលោែិជជា 
កម្ម ជំនាញប្បប់្�ពីស្កលវទិយាល័យ 
ងបៀលបរាយ និ�រានចូលរមួវ្្គបែ្តថុ ឹះ 
បណ្្ត លមយួចំនួន ងៅក្នថុ�បបងទស និ� 
ងបរៅបបងទស ទាកទ់�នរ�វស័ិយមបីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ការអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល និ�

 ងសវាកម្មអតិថិជន។ 
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បលាក សុរឹម សាបរ េន
នាយក នាយកោ្ឋ នធនធានមនថុស្ និ�រដ្ឋរាល

 ងលាក សុរឹម សាបរ េន ជា 
ពលរដ្ឋកម្ថុជា រានទទួលបរញិ្្ញ បប័តជាន ់
ខ្ស់ណផ្នកប្បប់្�ណខ្សងា្វ កផ់្គតផ់្គ�ផ់លិតកម្ម 
ឧសសាហកម្ម (Master of Industrial 
Supply Chains) ពីស្កលវទិយាល័យ 
Marseille Luminy ងៅក្នថុ�បបងទសរារា�ំ 
និ�រានចូលបំងរ ើការងារងៅ សលីានិធិ 
ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០១៣ មានតួនាទីជានាយក 
ការយិាល័យរដ្ឋរាលនិ�ធនធានមនថុស្។ 
ងលាក សុរឹម សាបរ េន មានបទពិងស្ធន ៍
ការងារក្នថុ�វស័ិយងផ្�ៗជាងបចើនឆ្្ន ជំាមយួ 
បករុមហ៊ថុនអន្តរជាតិមយួចំនួនងៅក្នថុ�បបងទស 
រារា�ំ និ�កម្ថុជា។
 ងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា  ងលាករាន 
ងធ្វើការងារជានាយកបបចាតំំបន ់(Regional 
Manager) ននបករុមហ៊ថុនទូរ្មនា្មន ៍
Mfone។ ក្នថុ�នាមជាទីបបរកសាឯករាជ្យងៅ 
ក្នថុ�បករុមហ៊ថុន PSG Co. Ltd., ងលាក 
សុរឹម សាបរ េន ករ៏ានផ្តល់បបរកសាងយាបល់ 
ស្តីពីយថុទ្ធស្្តស្តទីផសារ និ�ផ្តល់ការបែ្តថុ ឹះ បណ្្ត លអំពី ងគ្លនងយារាយធនធាន 
មនថុស្ដល់ថ្្ន កដ់រកនារំបស់បករុមហ៊ថុនផ�ណដរ។
 ងៅក្នថុ�បបងទសរារា�ំ ងលាកមាន
តួនាទីជាអ្នកប្បប់្�្ំងរា�ងៅ SIEMENS 
អ្នកប្បប់្� ការនាងំចញងៅ ROSSIGNOL 
និ�ជាវសិ្វករណខ្សងា្វ កផ់្គតផ់្គ� ់ (Supply 
Chain) និ� ជាវសិ្វករ ផ្គតផ់្គ�។់



26 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

បលាក លាវ ដារាេ
នាយក នាយកោ្ឋ ន សវនកម្មនផទាក្នថុ�

 ងលាក លាវ ដារាេ  ចូលបំងរ ើ 
ការងារជាមយួ សលីានិធិ ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ១៩៩៩ 
ជា្ែងនយ្យករ បបចាកំារយិាល័យស្ខា 
មយួ ។ ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០០៦ ងលាកបតរូវរាន 
តំង�ើ�ឋានៈ ជាម្តន្តីអភវិឌ្នផ៍លិតផល 
និ�ងបកាយមកជាអ្នកប្បប់្�ទីផសារ និ� 
អភវិឌ្ឍនក៍ារបស្វបជាវ ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៩ ។ 
ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០១១ ងលាកបតរូវតំង�ើ�ឋានៈម្ត� 
ងទៀត ជានាយក នាយកោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ថុ។
  ងលាក ទទួលរានបរញិ្្ញ បប័ត 
ជានខ់្ស់ជំនាញហិរញ្ញ វត្ថុ និ�្ែងនយ្យ 
និ�មានបទពិងស្ធន ៍ ការងារជា�១១ឆ្្ន  ំ 
ខា�្ែងនយ្យ ការបស្វបជាវ ការអភវិឌ្ឍន ៍
ផលិតផល និ� ទីផសារ សំរាបវ់ស័ិយ 
មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ ងលាកករ៏ានចូលរមួវ្្គ 
បែ្តថុ ឹះបណ្្ត លជាងបចើន ទា�ំក្នថុ�បសរុក និ�

 ងបរៅបបងទសទាកទ់� នរ�ការវភិា្ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ប្បប់្�ហានិភយ័ ងសវាកម្មអតិថិជន និ� 
ការប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម ។

បលាក ងួន វាេ ន់ធី
នាយក នាយកោ្ឋ ន ពត័ម៌ានវទិយា

 ងលាក ងួន វាេ ន់ធី ជា 
ពលរដ្ឋកម្ថុជា រានចូលបំងរ ើការងារជាមយួ 
សលីានិធិ ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១១ ងោយយមាន 
បទពិងស្ធនក៍ារងារជា�១០ឆ្្ន  ំខា�វទិយា 
ស្្តស្តកថុំព្ូយទរ័ និ� បងចចាកវទិយាពត័ម៌ាន។
 ងលាក ទទួលរានបរញិ្្ញ បប័ត 
ណផ្នកវទិយាស្្តស្ត និ�វសិ្វករកថុំព្ូយទរ័ពីស្កល

 
វទិយាល័យភូមនិទា ភ្នងំពញ ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០២ និ�

 
រានងធ្វើការងារសំរាប់្ ំងរា�សហបគ្ស 
ខា្ន តតូចនិ�មធ្យម របស់ភា្ន កង់ារ អភវិឌ្ឍន ៍
អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋោងមរកិងៅបបងទស 
កម្ថុជា និ�បករុមហ៊ថុន ងខម បូសិក ទាកទ់� 
នរ�ការប្បប់្�បបពន័្ធ server និ� 
ពត័ម៌ានវទិយា។ 



 ្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិបង�្កើតង�ើ�ងោយបករុមបបរកសាភរិាល ងៅក្នថុ�បតីមាសទីបនួ ននឆ្្ន  ំ២០០៨ ក្នថុ�ងគ្លបំែ�

 តាមោនងមើលការងារប្បប់្� ធានាឲ្យមានការអនថុងលាមតាម ងគ្លនងយារាយ ណផនការោជីវកម្ម និ�ណផនការបបចាឆំ្្ន  ំ
បពមទា�ំមានងគ្លបំែ�តាមោនងមើលការងារ ប្បប់្�បបតិបត្តិការោជីវកម្ម ការងារប្បប់្�ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�ការងារ

 ប្បប់្�នផទាក្នថុ�របស់ប រ្ឹះស្្ន។ 

សមាសភាពគណៈកមា្ម ធិការបេតិេត្ិ
 ១. ងលាក ហួត ហាក ់ បបធាន
 ២. ងលាក ស៊ថុន បូងរត សមាជិក
 ៣. ងលាក ផូវ សំភ ី  សមាជិក
 ៤. ងលាក សថុរម ស្ងរ ៉ាន ងលខាធិការ

តួនាទីនិងការទទួលែុសបតរូវរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការបេតិេត្ិ
 ្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិបតរូវតាមោនងមើលជាងទៀ�ទាត ់នូវសកម្មភាពបបតិបត្តិការ ោជីវកម្មរបស់ សលីានិធិ ងដើម្៖ី 

• ធានាថ្ ការងបបើបរាស់ហិរញ្ញ វត្ថុ និ�បបតិបត្តិការោជីវកម្ម បសបតាម្ំងរា�ថវកិានិ�ណផនការ
• ពិនិត្យនិ�អនថុមត័យល់បពមចងំោឹះការណត�តា�ំសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាលរបស់ ប រ្ឹះស្្ន
• ផ្តល់ការណែនាខំា�យថុទ្ធស្្តស្ត ងដើម្ធីានាឲ្យការប្បប់្�បបតិបត្តិការទា�ំមូល របស់ប រ្ឹះស្្ន មានបបសិទ្ធិភាព
• ណត�តា�ំទីបបរកសាអភវិឌ្ឍនោ៍ជីវកម្ម ឲ្យជួយ�ដល់ថ្្ន កប់្បប់្�ប រ្ឹះស្្ន
• ងធ្វើងសចក្តីសំងរចចិត្តជំនួសឲ្យបករុមបបរកសាភរិាល ងៅងពលបករុមបបរកសាភរិាលមនិោច ងបើកកិចចាបបជថុំរាន
• ពិនិត្យងគ្លនងយារាយ ផលិតផល និ�ងសវាកម្មរបស់ប រ្ឹះស្្ន និ�ងរៀបចំអនថុស្សនស៍មបសប ងហើយោកជូ់ន

 បករុមបបរកសាភរិាលសំរាបអ់នថុមត័ និ�/ឬ ណកសំរលួ។

សកម្មភាពនិងសមិទ្ធិេលរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការបេតិេត្ិ
• ្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិរានជួបបបជថុំចំនួន ១០ដ� ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ ងដើម្ពីិនិត្យងមើល បបតិបត្តិការទា�ំមូលរបស់ប រ្ឹះស្្ន។

 ម្តន្តីសំខាន់ៗ ក្នថុ�ជួរថ្្ន កដ់រកនា ំ បតរូវរានតំរូវឲ្យបងាហា ញ អំពីសមទិ្ធិផលសំងរចរាននិ�ឧបស្្គនានារបស់នាយកោ្ឋ ន
 របស់ខលាួន ងៅជូន្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិ ងដើម្បីង�្កើតយថុទ្ធស្្តស្តនិ�ងលើកកម្ស់បបសិទ្ធិភាព បបតិបត្តិការរបស់ប រ្ឹះស្្ន។

សកម្មភាពសសំខាន់ៗរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការបេតិេត្ិ សសំរាេ់ឆ្្ន សំ២០១៣
• ការណកសំរលួ និ�ងធ្វើឲ្យមានបបសិទ្ធិភាពននការងារប្បប់្� ្ឺជាងគ្លងៅសំខានពី់រ ក្នថុ�ចំងណ្មងគ្លងៅសំខាន់ៗ

 របស់ប រ្ឹះស្្ន ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១៣ ។ ឧបករែ៍តាមោន សកម្មភាពមយួ (Activity Tracker Tool) បតរូវរានបង�្កើតង�ើ� 
ងដើម្ឲី្យថ្្ន កដ់រកនាងំបបើបរាស់ សំរាបពិ់និត្យតាមោនបបកបងោយបបសិទ្ធិភាព និ�ផ្តួចងផ្តើម្ំនិតរកដំងណ្ឹះបស្យ

 ចំងោឹះ បញ្ហា បបឈមនានារបស់បករុមហ៊ថុន។
• បបតិបត្តិការោជីវកម្ម និ�ស្្នភាពស្ចប់រាក ់បតរូវរានពិនិត្យតាមោនយា៉ា �យកចិត្តោក ់ងៅងរៀ�រាល់ណខ
• ទីបបរកសាចបាបម់យួរូប បតរូវរានជួលងដើម្ឲី្យជួយ�កិចចាការចបាប់

គណៈកមា្ម ធិការបេតិេត្ិ

27របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



28 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

• ររាយការែ៍ស្តីពីកាតព្វកិចចាស�្គម បតរូវរានងរាឹះពថុម្ភផ្ព្វផសាយងរៀ�រាល់ណខងៅក្នថុ�ង្ហ៍ទំពរ័ (website) របស់
 

សលីានិធិ
• ្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិ រានយល់បពមចំងោឹះជំនួយបងចចាកងទសពី្ំងរា� SBFIC សំរាបអ់�្គភាពធនធានមនថុស្ 

និ�ទីផសារ
• តារា�រចនាសម្ន័្ធប្បប់្�របស់ប រ្ឹះស្្ន និ�្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិ បតរូវរានបង�្កើតង�ើ� ងយា�តាមលទ្ធផល

 កិចចាបបជថុំបករុមបបរកសាភរិាលងៅក្នថុ�ណខសីហា
• អ�្គភាពអនថុងលាមភាព បតរូវរានបង�្កើតង�ើ�ងៅតាមការណែនាពីំធនាគ្រជាតិននកម្ថុជា
• អនថុមត័ោកឲ់្យងបបើបរាស់នូវកបាលលិខិតងរៀបចំថ្មីរបស់ប រ្ឹះស្្ន
• ្ែៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិងដើរតួនាទីយា៉ា �សំខាន ់ ក្នថុ�ការជួយ�និ�ណែនាដំល់ថ្្ន កប់្បប់្�ឲ្យសំងរចដល់ងគ្លងៅ

 ការងារប្បប់្�។



 ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្មរបស់ប រ្ឹះស្្ន បតរូវរានបង�្កើតង�ើ�នានថងៃទី ២៦ ណខកញ្្ញ  ឆ្្ន ២ំ០០៧ ។ 
្ែៈកមា្ម ធិការងនឹះ មានសមាជិកចំនួន ៣រូប ងោយរានណត�តា�ំ សមាជិកបករុមបបរកសាភរិាលឯករាជ្យមនិជាបទ់ាកទ់�

 
នរ�អ�្គភាពបបតិបត្តិ ជាបបធាន្ែៈកមា្ម ធិការ ។ ្ែៈកមា្ម ធិការបង�្កើតង�ើ�ក្នថុ�ងគ្លបំែ�ឲ្យពិនិត្យងមើលនិ�ពប�រ�

 សមត្ភាពរបស់នាយកោ្ឋ ននានា បពមទា�ំពប�រ�យន្តការប្បប់្�នផទាក្នថុ�របស់ប រ្ឹះស្្ន។

សមាសភាពននគណៈកមា្ម ធិការ
 ១. ងលាក លី សថុវែណ  បបធាន
 ២. ងលាក ស៊ថុន បថុងរត សមាជិក
 ៣. ងលាក លាវ ោរា៉ា   ងលខាធិការ

តួនាទីនិងការទទួលែុសបតរូវរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការហានិភ័យនិងសវនកម្ម
 ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្ម បំងពញការងារងដើម្ធីានាថ្ ពត័ម៌ានណដលោកប់ញចាូ ល ងៅក្នថុ�ររាយការែ៍

 ោកជូ់នបករុមបបរកសាភរិាល មានភាពងពញងលញបតរមបតរូវោចងជឿទថុកចិត្តរានោចងផទាៀ�ផ្ទា តរ់ាន និ�ទានង់ពលងវលា។ 
ងបរៅពីងនឹះ ្ែៈកមា្ម ធិការ ហានិភយ័និ�សវនកម្ម កប៏តរូវរាយការែ៍ជូនបករុមបបរកសាភរិាល អំពីងរឿ�រា៉ា វជាបោ់កព់ន័្ធ 
បតរូវងោឹះបស្យផ�ណដរ។

តួនាទីសសំខាន់ៗរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការ
• តំនលនិ�បកមសីលធម៖៌ ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្មបតរូវពិនិត្យយា៉ា �តិចម្ត�ក្នថុ�មយួឆ្្ន  ំ នូវឯកស្រ

 នានាណដលងរៀបចំង�ើ�ងោយថ្្ន កដ់រកនារំបស់ សលីានិធិ ងដើម្ងីលើកកម្ស់ និ�បងាហា ញអំពីតំនលងសវាកម្មស្ធារែៈ
 

និ�ងដើម្ធីានាឲ្យមានការអនថុងលាមតាមចបាប ់បទប្ញ្ញត្តិ ងគ្លនងយារាយ ស្ត�ោ់រ និ�បកមសីលធម។៌
• ការប្បប់្�ហានិភយ័៖ ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្ម បតរូវពិនិត្យយា៉ា �តិចម្ត�ក្នថុ�មយួឆ្្ន  ំនូវទំរ�ហ់ានិភយ័

 របស់ប រ្ឹះស្្ន និ�ណផនការប្បប់្�ហានិភយ័របស់ណផ្នកនីមយួៗ។
• បកបខែ័្ឌ បតរួតពិនិត្យការងារប្បប់្�៖ ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្ម បតរូវពិនិត្យយា៉ា � តិចម្ត�ក្នថុ�មយួឆ្្ន នូំវ

 ការងរៀបចំនផទាក្នថុ�របស់ប រ្ឹះស្្ន បពមទា�ំភាពប្បប់គ្នន់នសវនកម្ម ណដលរានងរៀបចំងធ្វើងោយថ្្ន កដ់រកនា។ំ
• តួនាទីងធ្វើសវនកម្មនផទាក្នថុ� ។

សកម្មភាពនិងសមិទ្ធិេលរេសគ់ណៈកមា្ម ធិការហានិភ័យនិងសវនកម្ម សសំរាេ់ឆ្្ន សំ២០១៣
 ក្នថុ�កំ�ថុ�ឆ្្ន  ំ ២០១៣ ្ែៈកមា្ម ធិការហានិភយ័និ�សវនកម្ម រានជួបបបជថុំ ៧ដ� ងៅក្នថុ�ណខកថុម្ភៈ ណខមនីា 
ណខមថិថុនា ណខកក្កោ ណខកញ្្ញ  និ�ណខធ្នូ។ ្ែៈកមា្ម ធិការរានសំណដ�ការយល់បពមងលើកិចចាពិងបគ្ឹះងយាបល់អំពីណផនការ

 ការងារងធ្វើសវនកម្មនផទាក្នថុ� និ�រានកតប់តាទថុកអំពីការងារងធ្វើសវនកម្មតាមណដលរានងបគ្�ទថុក ។ ្ែៈកមា្ម ធិការ រាន
 ទទួលការយល់បពមជាបន្តបនាទា បពី់នាយកោ្ឋ នសវនកម្មទា�ំពីរ ក្នថុ�កំ�ថុ�ងពលពិនិត្យង�ើ�វញិងនាឹះងហើយកំពថុ�ងធ្វើការរមួគ្្ន  

និ�សបមប សបមរួលកិចចាខិតខំនននាយកោ្ឋ នទា�ំពីរ។
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គណៈកមា្ម ធិការហានិភ័យនិងសវនកម្ម



30 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

 នាយកោ្ឋ នសវនកម្មនផទាក្នថុ� រានងធ្វើសវនកម្មតាមការយិាល័យស្ខាចំនួន២៥ ងោយស្ខា មយួចំនួនរានងធ្វើ 
សវនកម្មពីរដ�។ នាយកោ្ឋ នសវនកម្មនផទាក្នថុ�រានបំងពញកិចចាការ វាយតំនលហានិភយ័ ជាកល់ាកម់យួចំនួន ងោយរាន

 
កំែតអ់ំពីវស័ិយណដលមានហានិភយ័ខ្ស់ និ�កិចចាការសវនកម្ម ទា�ំឡាយណ្ណដលផ្តល់បបសិទ្ធិភាពខ្ស់។ វធិីវាយតំនល

 ហានិភយ័ ជាស្ត�ោ់មយួរានោកឲ់្យងបបើបរាស់ ងដើម្ងីធ្វើចំណ្តថ់្្ន កនិ់�ងធ្វើោទិភាពកិចចាការងធ្វើសវនកម្មសំខាន់ៗ  ។ ងមងរៀន
 ណដលរានងរៀន ពីការងធ្វើសវនកម្មកនលា�មក បពមទា�ំចំណ្តក់ារណដលរាន ងធ្វើតាមអនថុស្សនន៍ានា ្ ឺវាមានតំនលខ្ស់សំរាប ់

ងបជើសងរ ើសនិ�ងធ្វើណផនការងធ្វើសវនកម្ម នាងពលអនា្ត ។ ការយិាល័យសវនកម្មនផទាក្នថុ�រាន ងបបើបរាស់បបពន័្ធតាមោនមយួ 
ងដើម្បីបមូលពត៌ម័ានជាងទៀ�ទាតនិ់�ជាលកខេែៈបបពន័្ធ ។ ងបរៅពីងនឹះ ការងធ្វើទំនាកទ់ំន�ជាមយួ សវនករងៅកំ�ថុ�ងពល

 ដំងែើ រការងធ្វើសវនកម្ម រានបង�្កើនបបសិទ្ធិការងារ និ�រានជួយ�ងធ្វើឲ្យបបងសើរង�ើ�នូវការកំែតកិ់ចចាការសវនកម្ម។

 បករុមការងារងធ្វើសវនកម្មរានអភវិឌ្ឍនជំ៍នាញបណន្ម តាមរយៈវ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត ល ងផ្�ៗទាក ់ទ�នរ�មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
សវនកម្ម និ�ការប្បប់្�ងលើហានិភយ័ងក�បនលាំ។ វ្្គបែ្តថុ ឹះបណ្្ត លងធ្វើសវនកម្ម នរ�បន្តងធ្វើងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០១៤ ជាបន្តងទៀត 
ងដើម្ងីលើកកម្ស់ចំងែឹះដរ� និ�ជំនាញងធ្វើសវនកម្មឲ្យមានបបសិទ្ធិភាព សំរាបត់ាមោនបបតិបត្តិការោជីវកម្មរបស់ 
សលីានិធិ នាងពលអនា្ត។ ណផនការងធ្វើសវនកម្មនាងពលអនា្ត ្ ឺបតរូវងធ្វើងៅការយិាល័យស្ខាចំនួនពីរដ�ក្នថុ�មយួឆ្្ន ។ំ

 



 ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៣ សលីានិធិ មានមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនណតពីររូប្ត។់ ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០០៧ មានមាចា ស់ភា្ហ៊ថុន ពីររូបបណន្ម 
ងទៀតរានចូលរមួ ងហើយបករុមហ៊ថុន CMI រានកាលា យជាមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនទី៥ ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០០៩ ។ ងោយស្រណតមានមាចា ស់
ភា្ហ៊ថុនចូលរមួបណន្ម ងដើមទថុន រានប�រ់ចួរបស់ សីលានិធិ រានងកើនពីចំនួន ២២៧.៤៥០ដថុលាលា រសហរដ្ឋោងមរកិ ដល់ 
១.០០០.០០០ដថុលាលា រ សហរដ្ឋោងមរកិ ្ិតបតរមឆ្្ន  ំស្រងពើពន្ធ ២០០៩។

ខាងបបកាមបនះោេញ្បី ្្ម ះននមា្ច សភ់ាគហ៊ុន និងភាគរយននទុនវិនិបយគបៅក្នងុ សលីានិធិ ៖ 

អង្គការសលីានិធិ (SEILANITHIH NGO): ៤១,២៩% ននភាគហ៊ុនសរេុ
 អ�្គការសីលានិធិ រានបង�្កើតង�ើ�ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ១ំ៩៩៦ ងោយអ�្គការណ�រអន្តរជាតិ-កម្ថុជា តាមរយៈការោករ់មួបញចាូ ល

 គ្្ន រវា�្ំងរា�នានារបស់សីលា (SEILA) ងៅក្នថុ�ទីបករុ�ភ្នងំពញ និ�ធនាគ្រភូម ិ (Village Bank) ងៅក្នថុ�ងខត្តងោធិ៍ស្ត ់
និ�បនាទា យមានជយ័ និ�រានចថុឹះ បញជា ីងៅបកសួ�មហានផទា។ ទិសងៅរបស់ អ�្គការសីលានិធិ ្ឺងលើកកម្ស់កំរតិជីវភាពរបស់ 
បបជាពលរដ្ឋ តាមរយៈផ្តល់ងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។

Catalyst Microfinance Investors (CMI) International Holding (សុអីរឹមអាយ): ៣៥,០០%
 សុអីរឹមអាយ(CMI) ្ឺជាមូលនិធិសមធមឯ៌កជនមយួ ណដលកំពថុ�ោកទ់ថុនវនិិងយា្ងៅក្នថុ�ស្្បន័ មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
នានាណដលមានសកា្ត នថុពលខ្ស់និ�កំពថុ�ងលចងធាលា  ងហើយមានការចូលរមួ និ� ប្បប់្� ងោយអ្នកបបកបមថុខរបរមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
ល្ីៗ ក្នថុ�សកលងលាក និ�អ្នកឯកងទសខា� ហិរញ្ញ វត្ថុបករុមហ៊ថុន។ សុអីរឹមអាយ(CMI) ជាបករុមហ៊ថុនទទួលខថុសបតរូវមានកំរតិ 
បង�្កើតង�ើ�ងបកាម ចបាបន់នបបងទស Mauritius។ សថុីអរមោយ(CMI) ប្បប់្�ងោយស្្បន័ ASA ងៅក្នថុ�បបទសប�ក់ាលា ងដស 
និ� ងោយ Sequoia មានមូលោ្ឋ នក្នថុ�ចបកភពអ�ង់្លាស និ�ក្នថុ�បបងទសហូ��ដ់។៍ ASA ្ឺជាស្្បន័មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុនាមំថុខ

 ង្មយួក្នថុ�ចំងណ្មស្្បន័ហិរញ្ញ វត្ថុនាមំថុខង្ ក្នថុ�ពិភពងលាក។ បច ្ថុ ចាថុប្ន្ន ASA កំពថុ�ផ្តល់ងសវាកម្មដល់អតិថិជនចំនួន 
៥លាននាក ់ងៅក្នថុ�បបងទសប�ក់ាលា ងដស។

សមាគមេុគ្គលកិ សលីានិធិ (Sellanithih Staff Association): ១៣,២៩%
 សមា្មបថុ្្គលិក សលីានិធិ អតីតជាសមា្មបថុ្្គលិក សីលានិធិប្រុប បង�្កើតង�ើ�ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០០៣ ងោយបថុ្្គលិក

 សលីានិធិ ក្នថុ�ងគ្លបំែ�ពប�រ�ស្ម្្គីភាពនផទាក្នថុ� ក្នថុ�ចំងណ្មពួកង្។ ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៨ សមា្មបថុ្្គលិកសីលានិធិ 

 បតរូវរានប្តូរង ្្ម ឹះងៅជាបករុមហ៊ថុនបថុ្្គលិកសីលានិធិ បសបតាមចបាប ់ និ�បទប្ញ្ញត្តិននបពឹះរាជាណ្ចបកកម្ថុជា។ ក្នថុ�ឆ្្ន  ំ
២០១០ បករុមហ៊ថុនបថុ្្គលិកសីលានិធិ រានប្តូរង ្្ម ឹះរបស់ខលាួនងៅជាសមា្មបថុ្្គលិកសីលានិធិវញិ។

បលាក ស៊នុ េូបរត: ៥,៤២%
 ងលាក ស៊នុ េូបរត ្ឺជាមាចា ស់ភា្ហ៊ថុនឯកជន ។ គ្តចូ់លរមួជាមយួ សលីានិធិ កំ�ថុ�ឆ្្ន  ំ២០០១ ក្នថុ�នាមជា 
ទីបបរកសាននបករុមបបរកសាភរិាល ងហើយរានកាលា យជាសមាជិកបករុមបបរកសាភរិាលក្នថុ�ឆ្្ន  ំ២០០៦។

31របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

មា្ច សភ់ាគហ៊ុន
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Center for Agriculture and Rual Development (CARD) Inc.: ៥,០០%
 CARD បង�្កើតង�ើ�ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ១៩៨៦ និ�ជាប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុនាមំថុខមយួ ងៅក្នថុ�បបងទសហ្វីលីពីន ងោយ

 មានទិសងៅជួយ�ពប�រ�អំណ្ច្តស្តីណដលបបឈមនរ�បញ្ហា ស�្គមនិ� ងសដ្ឋកិចចា ងៅក្នថុ�បបងទសហ្វីលីពីន។ CARD 

ចូលរមួជាមយួ សីលានិធិ ក្នថុ�នាមជា មាចា ស់ភា្ហ៊ថុន និ�រានចថុឹះបញជា ីជាអ�្គការងបរៅរោ្ឋ ភរិាលអន្តរជាតិ ក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា។

ធនាោរ បអសុលីដីា ភីអិលសុ ី
 ធនាោរ បអសុលីដីា ភីអិលសុ ី ជាបករុមហ៊ថុនឯកជនទទួលខថុសបតរូវមានកំរតិ ណដលរានបង�្កើតង�ើ�ងបកាម 
ចបាបស់្តីពីប រ្ឹះស្្នហិរញ្ញ វត្ថុ និ� ធនាគ្រននបពឹះរាជាណ្ចបកកម្ថុជា។ ធនាោរ បអសុលីដីា ភីអិលសុ ី រាន 
បដិសន្ធិង�ើ�ងៅក្នថុ�ណខមករា ឆ្្ន ១ំ៩៩៣ ក្នថុ�នាមជាអ�្គការងបរៅរោ្ឋ ភរិាលជាតិ សំរាបអ់ភវិឌ្ឍននិ៍�ផ្តល់ឥែទានដល់

 សហបគ្សខា្ន តតូច។



សមាគមេុគ្គលកិសលីានិធិ (SSA)

 សមា្មបថុ្្គលិកសីលានិធិ អតីតជាសមា្មបថុ្្គលិកសីលានិធិប្រុប បង�្កើតង�ើ�ងៅក្នថុ�ឆ្្ន  ំ ២០០៣ ងោយ

 បថុ្្គលិករបស់សីលានិធិ ក្នថុ�ងគ្លបំែ�ពប�រ�ស្ម្្គីភាពនផទាក្នថុ� ក្នថុ�ចំងណ្មបថុ្្គលិក។ ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០០៨ សមា្ម

 បថុ្្គលិកសីលានិធិ បតរូវរានប្តូរង ្្ម ឹះងៅជាបករុមហ៊ថុនបថុ្្គលិកសីលានិធិ បសបតាមចបាបនិ់�បទប្ញ្ញត្តិននបពឹះរាជាណ្ចបក

 កម្ថុជា។ ក្នថុ�ឆ្្ន ២ំ០១០ បករុមហ៊ថុនបថុ្្គលិកសីលានិធិ រានប្តូរង ្្ម ឹះរបស់ខលាួនងៅជាសមា្មបថុ្្គលិកសីលានិធិវញិ។

Catalyst Microfinance Investors (CMI) International Holding

          សថុីអរមោយ ្ឺជាមូលនិធិសមធមឯ៌កជនមយួ ណដលកំពថុ�ោកទ់ថុនវនិិងយា្ងៅក្នថុ� ស្្បន័មបីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុនានា
ណដលមានសកា្ត នថុពលខ្ស់និ�កំពថុ�ងលចងធាលា  ងហើយមានការចូលរមួ និ�ប្បប់្�ងោយ អ្នកបបកបមថុខរបរមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ

 ល្ីៗ ក្នថុ�សកលងលាក និ�អ្នកឯកងទស ខា�ហិរញ្ញ វត្ថុបករុមហ៊ថុន។ សថុីអរមោយ ជាបករុមហ៊ថុនទទួលខថុសបតរូវមានកំរតិ 
បង�្កើតង�ើ� ងបកាមចបាបន់នបបងទស Mauritius។ សថុីអរមោយ ប្បប់្�ងោយស្្បន័ ASA ងៅក្នថុ�បបទសប�ក់ាលា ងដស 
និ�ងោយ Sequoia មានមូលោ្ឋ នក្នថុ�ចបកភពអ�ង់្លាស និ�ក្នថុ�បបងទសហូ��ដ់។៍ ASA ្ឺជាស្្បន័មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុនាមំថុខ
ង្ មយួក្នថុ�ពិភពងលាក។ ចបចាថុប្ន្ន ASA កំពថុ�ផ្តល់ងសវាកម្មដល់អតិថិជនចំនួន៥លាននាក ់ងៅក្នថុ�បបងទសប�ក់ាលា ងដស។

ETIMOS

 ETIMOS ជាសហ្មនហ៍ិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិ ណដលមានទីស្្ន កក់ារធំងៅក្នថុ�ទីបករុ� Padua បបងទសអថុីតាលី 
និ�មានការយិាល័យ៣បបចាតំំបន ់ ងៅក្នថុ�បបងទសបសីល័ងា្ក  (Sri Lanka) ោហ៊្�ទី់ន (Argentina) និ�

 បបងទសងសងនហា្គ ល(Senegal)។ សហ្មន ៍ETIMOS បបមូលបរាកស់ន្ងំៅក្នថុ� ទ្វីបអឺរ ៉ាថុប ងហើយយកងៅវនិិងយា្ងៅក្នថុ�
បបងទសកំពថុ�អភវិឌ្ឍន ៍ងោយងធ្វើហិរញ្ញប្ទានដល់ស្្បន័ មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ងៅក្នថុ�បបងទសទា�ំងនាឹះ បពមទា�ំបង�្កើតោជីវកម្ម
ទាកទ់�នរ�ទីផសារោែិជជាកម្មងសរ ីនិ� បង�្កើតសហបគ្សស�្គម។

សហបោស MicroCredit Enterprises

 សហបគ្ស MicroCredit Enterprises ជាស្្នបន័មនិរកបរាកច់ំងែញ មានមូលោ្ឋ ន ងៅទីបករុ� Sacramento 
រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ្្ញ  សហរដ្ឋោងមរកិ។ សហបគ្ស MicroCredit Enterprises ង្ៀរ្រទថុនឯកជន ងដើម្យីកងៅឧបត្ម្ភទថុន 
ដល់មបីករូសហបគ្សងៅក្នថុ�បបងទសកំពថុ� អភវិឌ្ឍន ៍តាមរយៈការផ្តល់ឥែទាននិ�បែ័ណ ធានាដល់ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។

 

Oikocredit

 Ecumenical Development Co-operative Society, U.A. បង�្កើតង�ើ�បសបតាម ចបាបន់នបបងទសហូ��ដ់ ៍និ� 
ជាសហ្មនប៍បមូលផ្តថុ ំមយួណដលរានបង�្កើតង�ើ�ងៅក្នថុ� ឆ្្ន ១ំ៩៧៥ និ�មានការយិាល័យចថុឹះបញជា ីស្ិតងៅក្នថុ�ទីបករុ� 
Amersfoort បបងទសហូ��ដ់។៍ សហ្មនង៍នឹះ មានងគ្លបំែ�ង្ៀរ្រឥែទាននិ�ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុ ងដើម្ចូីលរមួ 
អភវិឌ្ឍនត៍ំបនប់កីបក ងៅក្នថុ�ពិភពងលាក និ�ងដើម្ងីលើកកម្ស់កំងែើ នងសដ្ឋកិចចា យថុត្តិធម ៌ស�្គម និ�ការពរ�ោកខ់លាួនឯ�។

33របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

នដគូេ្លម់ូលនិធិ
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ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ
 ធនាគ្រអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ បង�្កើតង�ើ�ងោយរាជរោ្ឋ ភរិាលកម្ថុជា ងៅក្នថុ�ឆ្្ន ១ំ៩៩៨។ ធនាគ្រអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ

 មានទិសងៅងលើកសទាួយការអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្មជនបទ និ�ងសដ្ឋកិចចាជាទូងៅ ងដើម្ចូីលរមួចំណែកកាតប់ន្យភាពបកីបក និ�

 ងលើកសទាួយកំរតិជីវភាពរស់ងៅរបស់ បបជាពលរដ្ឋ។

Savings Banks Foundation for International Cooperation

 Savings Banks Foundation for International Cooperation ្ឺជាស្្នបន័រមួគ្្ន មយួរបស់ Savings Banks 
Finance Group ងៅក្នថុ�បបងទសោ�ឺម៉ា�។់ ស្្បន័ងនឹះរានទទួលបរាកច់ំែូល ពីការបរាកន់នទថុនោកវ់និិងយា្ និ�

 ពីការឧបត្ម្ភរបស់ស្្នបន័ជាសមាជិកនន Savings Banks Finance Group ។ ការអនថុវត្ត្ំងរា�ងៅអន្តរជាតិរាន 
ទទួលជំនួយពីស្្បន័ងផ្�ៗ ដូចជា the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, the KFW 
Banking Group, សហ្មនអឺ៍រ ៉ាថុប និ�ធនាគ្រពិភពងលាក។



Renewing Agreement between Seilanithih and Savings Banks Foundation for International Cooperation

Oikocredit Funder
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 ងៅក្នថុ�ណខធ្នូ ឆ្្ន  ំ ២០១៣ សមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា រានវាយតំនល សលីានិធិ អំពីការអនថុវត្ត ងគ្លការែ៍ 
ការោរអតិថិជន(CPP)។ ងៅក្នថុ�ការវាយតំនលងនាឹះ សីលានិធិ មានចំែថុ ចខាលា �ំងបចើនក្នថុ� ការង្លាើយតបចំងោឹះអតិថិជន៖

 សមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា រានងធ្វើងសចក្តីសន្និោ្ឋ នថ្ ចំែថុ ចខាលា �ំរបស់ សីលានិធិ មានដូចខា�ងបកាម៖
• អបតាការបរាក ់លកខេខែ្ឌ ផ្តល់ឥែទាន និ�លកខេខែ្ឌ ទូទាតឥ់ែទានមថុន ោចបតណ់បនរាន
• មនិប�ខេិតប�ខេំអតិថិជន ឬមនិងបបើបរាស់វធិីប�ខេិតប�ខេំ

• អនថុវត្តវធិីណតមយួណបបក្នថុ�ការវភិា្សមត្ភាពស�បរាក់
• ងបបើបរាស់ពត៌ម័ានរបស់ការយិាល័យឥែទានកម្ថុជា ពិងបគ្ឹះងយាបល់ជាមយួោជ្ាធរមូលោ្ឋ ន និ�ជាមយួបថុ្្គលិក

 របស់ប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុដនទងទៀត
• ថ្ុែភាពឥែទាន-ពិនិត្យតាមោន និ�រាយការែ៍អំពីហានិភយ័ រានល្អបតរមបតរូវ
• ងបបើបរាស់រានបតរមបតរូវ នូវខិតបែ័ណ  បែ័ណ បបកាស បបតិទិន កា្ត រពត័ម៌ាន ងដើម្ផី្ព្វផសាយ ផលិតផល បពមទា�ំបរាបស័យ

 ទាកទ់�រានបតរមបតរូវជាមយួអតិថិជន ទា�ំោក្យសំដី ឯកស្រ និ�ទា�ំទំរ�។់ 
• ផ្តល់ងពលងវលាប្បប់គ្នដ់ល់អតិថិជន ងដើម្ពីិនិត្យលកខេខែ្ឌ ខចាីបរាក់
• ចូលរមួក្នថុ�ការផ្តួចងផ្តើមផ្តល់ចំងែឹះដរ�មបីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
• មានបកមបបតិបត្តិ ងហើយផ្ព្វផសាយរានបតរមបតរូវដល់បថុ្្គលិក តាមរយៈផ្តល់វ្្គបែ្តថុ ឹះ បណ្្ត ល និ�កិចចាសនយាការងារ
• គ្្ម នការងលើកណល�ណ្មយួក្នថុ�ការអនថុវត្តងគ្លនងយារាយហានិភយ័
• បរាកណ់ខមូលោ្ឋ នរបស់បថុ្្គលិកចថុឹះតាមស្ខា បសបតាមកំរតិអប្បរមា។

 ចំងោឹះការទទួលខថុសបតរូវណផ្នកស�្គមរបស់ប រ្ឹះស្្ន និ�លកខេខែ្ឌ តំរូវពីមាចា ស់ជំនួយនិ�ពី វនិិងយាទថុន បតរូវរាន 
សលីានិធិ កំពថុ�អនថុវត្តកិចចាការប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម (Social Performance Management)។ ការងប្តជ្ាចិត្តរបស់ 
សលីានិធិ ក្នថុ�ការអនថុវត្តកិចចាការ ប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម បតរូវរានទទួលការគ្បំទពីថ្្ន កប់្បប់្�/បថុ្្គលិក និ�

 បករុមបបរកសាភរិាល។ ងបរៅពីទទួលការយល់បពម ពីបករុមបបរកសាភរិាល ចំងោឹះការអនថុវត្តកិចចាការប្ប ់ ប្�កាតព្វកិចចា
 ស�្គម នាយកោ្ឋ នបបតិបត្តិការបតរូវរានបប្ល់ភារៈកិចចាឲ្យអនថុវត្តកិចចាការប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម។ អ្នកប្បប់្�ទីផសាររបស់
 

សលីានិធិ រានដរកនាពំិនិត្យការអនថុវត្ត កិចចាការប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គម ងោយសហការជាមយួការយិាល័យទា�ំអស់
 

របស់ប រ្ឹះស្្ន ងដើម្ធីានាថ្ កំរតិនិ�ការប្បប់្�កាតព្វកិចចាស�្គមបតរូវរានអនថុវត្តបបកបងោយបបសិទ្ធិភាព។

ការបគេ់បគងកាតព្វកិច្ចសង្គម (Social Performance 
 Management) និង សលីានិធិ



 សលីានិធិ ងធ្វើការងារឲ្យមានតថុល្យភាពរវា�ងគ្លងៅហិរញ្ញ វត្ថុនិ�ងគ្លងៅស�្គម របស់ខលាួន។ សលីានិធិ ្ឺជា 
ប រ្ឹះស្្នមយួក្នថុ�ចំងណ្មប រ្ឹះស្្នមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុងៅក្នថុ�បបងទសកម្ថុជា ណដលបតរូវរានងបជើសងរ ើសងោយ PlaNet Finance 
និ�សមា្មមបីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ថុជា ឲ្យអនថុវត្តកិចចាការប្បប់្� កាតព្វកិចចាស�្គម (Social Performance Management)  
និ�ផលិតផលកសិកម្ម (Agricultural Products) សំរាបអ់តិថិជន។ ងោយមានការគ្បំទណផ្នក ហិរញ្ញ វត្ថុនិ�សំភារៈពី 
Planet Finance សលីានិធិ រានអនថុវត្តស្កល្�នូវកម្មវធិី ផ្តល់ចំងែឹះដរ�ហិរញ្ញ វត្ថុ (FinLit) ដល់អតិថិជនងៅក្នថុ� 
ស្ខាមថុខកំពូល។ កម្មវធិី FinLit រានជួយ�ងលើកកម្ស់ ថ្ុែភាពការងាររបស់សីលានិធិ និ�រានផ្តល់ចំងែឹះដរ�ខា�

 ហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់អតិថិជន ងោយរានជួយ�ឲ្យការប្បប់្�ស្ចប់រាករ់បស់ពួកង្មានបបសិទ្ធិភាព។ ជំនួយបងចចាកងទសពី 
 PlaNet Finance រានជួយ�ឲ្យ សលីានិធិ មានសមត្ភាពបង�្កើត ងគ្លងៅស�្គមរបស់ខលាួនរានចបាស់លាស់ ងហើយោច 

ងបបើបរាស់ឧបករែ៍ និ�យន្តការរានបតរមបតរូវ។
 ងោយស្ររានបញចាប់្ ំងរា�ស្កល្�ខា�ងលើ សលីានិធិ នរ�បន្តអនថុវត្តនិ�ងធ្វើឲ្យបបងសើរង�ើ� នូវកាតព្វកិចចាស�្គម

 
សំរាបអ់តិថិជន។ ប រ្ឹះស្្នមានការងប្តជ្ាចិត្តក្នថុ�ការពប�ីកងសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យកានណ់តល្អជូនបបជាពលរដ្ឋ ក្នថុ�ងគ្ល

 បំែ�ពប�ីកោជីវកម្មរបស់ខលាួន កដូ៏ចជាចាបង់ផ្តើមោជីវកម្មបសបចបាបថ់្មីៗបណន្មងទៀត ដូចជាការផ្តល់ងសវាកម្មឥែទាន
 

និ�ងសវាកម្មសន្ ំ។
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Client  Activities

Social Client Performance



Seilanithih Conducted  Social  Performance Training to Clients

Etimos Funder Field Visiting
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របាយការណ៍រេសប់ករុមបេរឹកសាភិបាល



ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

២ 

 
ឥណទានអាក្ររ់ និងជាប់សងសយ័ 

មុ្នធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុនម្រត្ូវបានធរៀបចាំធ ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលបានចាត់្វធិានការ
សម្ស្សបនន ធែើម្បី្នែល់ការអុះអាងថានីតិ្វ ិ្ ីពាក់ព័នធជាមួ្យការលុបធចាលឥណទានអាម្រកក់ និង
ការធ វ្ើសាំវធិាន្នធលើឥណទានអាម្រកក់ និងសងស័យម្រត្ូវបានយកម្កអនុវត្ដ ធហើយនិងធជ្ឿជាក់ថារាល់  
ឥណទានអាម្រកក់ម្រត្វូបានលុបធចាលធហើយសាំវធិាន្នម្រត្វូបានបា៉ា ន់សាម នយា៉ាងម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់ឥណទាន
អាម្រកក់ និងសងស័យ។ 

ធៅកាលបរធិចេទននរបាយកាណ៍ធនុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលពុាំបានែឹងពីម្រពឹត្ដិការណ៍ណ្តមួ្យ ដែលអាចបណ្តដ ល 
ឱ្យចាំនួនទឹកម្របាក់ននឥណទានអាម្រកក់ដែលបានលុបធចាល ឬចាំនួនទឹកម្របាក់សាំវធិាន្នធលើឥណទានអាម្រកក់ 
និងសងស័យធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុនានចាំនួនមិ្នម្រគប់ម្រគាន់ជាសារវនាធនុះធទ។ 
 
ក្ទ្ពយសរមមចរនដ 

មុ្នធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុនម្រត្ូវបានធរៀបចាំធ ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលបានចាត់្វធិានការ
នន ធែើម្បី្នែល់ការអុះអាងថា នីតិ្វ ិ្ ីពាក់ព័នធជាមួ្យម្រទពយសកម្មចរនដ (ធលើកដលងដត្ករណីពាក់ព័នធ
ជាមួ្យឥណទាន) ដែលមិ្នទាំនងជាអាចលក់បានតាម្សកម្មភ្នពពាណិជ្ជកម្ម្ម្មតាកនុងបញ្ជ ីកាគណធនយយ
របស់ម្រកុម្ហ ុន ម្រត្ូវបានលុបធចាលឱ្យធសើមនឹងត្នម្លដែលអាចលក់បានកនុងទីផារ។ 

ធៅកាលបរធិចេទននរបាយកាណ៍ធនុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល សូម្ធ្វើការអុះអាងថា ពុាំបានែឹងពីម្រពឹត្ដិការណ៍ណ្ត 
មួ្យ ដែលអាចបណ្តដ លឱ្យការកាំណត់្ត្នម្លននម្រទពយសកម្មរយៈធពលែលីធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ម្រកុម្ហ ុនានការយល់ម្រច ាំ និងានភ្នពមិ្នសម្ស្សបជាសារវនដធនុះធទ។ 
 
វិធីសាស្ដសដរំណត់តម្មៃ  

ធៅកាលបរធិចេទននរបាយការណ៍ធនុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលសូម្ធ ើ្វការអុះអាង ពុាំបានែឹងពីធហតុ្ការណ៍ណ្ត 
មួ្យដែលបានធកើត្ធ ើង និងធ្វើឱ្យប៉ាុះពាល់ែល់វ ិ្ ីសាស្ដសដវាយត្នម្លម្រទពយសកម្ម និងម្រទពអកម្មដែលាន
ស្សាប់ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុន ដែលនាំឱ្យានការយល់ម្រច ាំ និងានភ្នពមិ្នសម្
ស្សបជាសារវនដធនុះធទ។  
 
បំណ៊ុ លយថាហហត៊ុ និងបំណ៊ុ លហផសងៗ 

នកាលបរធិចេទននរបាយការណ៍ធនុះ៖ 
 គាម នបនទុកធលើម្រទពយសកម្មរបស់ម្រកុម្ហ ុនដែលធកើត្ធចញពីការធានបាំណុលរបស់បុគាលណ្តមួ្យចាប់ពី

ចុងការយិបរធិចេទហិរញ្ញវត្ថុធនុះ និង 
 គាម នបាំណុលយថាធហតុ្ទាក់ទងនឹងម្រកុម្ហ ុនធផសងធទៀត្ធម្រៅពីបាំណុលធកើត្ធ ើងពីសកម្មភ្នពពាណិជ្ជកម្ម

្ម្មតារបស់ម្រគឹុះសាថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុធនុះធទ ចាប់ពីចុងការយិបរធិចេទហិរញ្ញវត្ថុម្ក។ 

ដផែកតាម្ទសសនៈរបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលគាម នបាំណុលយថាធហតុ្ ឬបាំណុលធផសងបរបស់ម្រកុម្ហ ុនដែលអាច 
ឬទាំនងកាល យជាកាត្ពវកិចចកនុងអាំ ុង ១២ ដែបនទ ប់ពីចុងការយិបរធិចេទននរបាយការណ៍ដែលនឹងាន ឬអាច
ានផលប៉ាុះពាល់ជាសារវនដធៅធលើសម្ត្ថភ្នពរបស់ម្រកុម្ហ ុន កនុងការបាំធពញកាត្ពវកិចចរបស់ែលួនធៅធពល
បាំណុលទាាំងធនុះកាល យជាបាំណុលពិត្។ 
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ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

៤ 

 
ភាគរមមរបសអ់ភិបាល 

ពុាំមានអភិបាលណាមាន ក់មានភាគកមមរបស់ត្កុមហ ុនផ្នាេះផ្ទ ផ្លើកន្លងន្តអភិបាលន្ែលកាន់កាប់ភាគហ ុន
របស់ត្កុមហ ុនផ្ដាយផ្ទា ល់ ឬត្បផ្ោលនាឆុងការយិបរផិ្ឆេទ ែូឆមានបង្ហា ញខាងផ្ត្កាម៖ 
 

 ២០១៣ ២០១២ 

អភិបាល 

កាន់កាប់ (%) ចាំនួនភ្នគហ ុន 
ដែលមួ្យហ ុន
ានត្នម្ល ១០
ែុោល អាធម្រកិ 

កាន់កាប់ (%) ចាំនួនភ្នគហ ុន 
ដែលមួ្យហ ុន
ានត្នម្ល ១០
ែុោល អាធម្រកិ 

ធោក ស ុន បូធរត្ ៥.៤២% ៥.៤២៤ ៥.៤២% ៥.៤២៤ 
ធោក គុជ្ ធសដាឋ  ២.៨៦% ២៨៦០ ២.៨៦% ២៨៦០ 
ធោក គុជ្ គនធធងន ០.៥៣% ៥២៩ ០.៥៣% ៥២៩ 
 
អតថក្បហោជន៍របសអ់ភិបាល 

កនុងអាំឡុងផ្ពល និងផ្ៅឆុងការយិបរផិ្ឆេទផ្នេះ មិនមានកិឆចត្ពមផ្ត្ពៀងណាមួយន្ែលមានស្រាប់ (កនុងផ្នាេះ 
ត្កុមហ ុនជាភាគីមាា ង) ន្ែលកមមវតថុននកិឆចត្ពមផ្ត្ពៀងផ្នាេះ អាឆបងកលទធភាពែល់សមាជិកត្កុមត្បឹកាភិបាល 
ណាមាន ក់ឱ្យទទួលបាននូវអតថត្បផ្ោជន៍តាមមផ្ធោបាយផ្សេងៗ ែូឆជាការទិញភាគហ ុន ឬប័ណណបាំណុល
របស់ត្កុមហ ុន ឬរបស់ាជីវកមមែនទ។ 

ពុាំមានអភិបាលណាមាន ក់របស់ត្កុមហ ុនបានទទួល ឬមានសិទធិទទួលបាននូវអតថត្បផ្ោជន៍ណាមួយ (ផ្លើក
ន្លងន្តអតថត្បផ្ោជន៍ន្ែលមានកនុងឆាំនួនសរបុត្តូវទទួលបាន ឬែល់នងៃកាំណត់ន្ែលត្តូវទទួលផ្ដាយត្កុម
ត្បឹកាភិបាលែូឆបានបង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ)តាមរយៈផ្ហតុសលននកិឆចសនោន្ែលបានផ្ធវើផ្ឡើង
ផ្ដាយត្កុមហ ុន ឬជាមួយនឹងត្កុមហ ុន ន្ែលអភិបាលផ្នាេះជាសមាជិកត្កុមត្បឹកាភិបាល ឬក៏ជាមួយ    
ត្កុមហ ុនណាមួយ ន្ែលអភិបាលផ្នាេះមានសលត្បផ្ោជន៍ហិរញ្ញវតថុជាារវន័ដ ផ្លើកន្លងន្តអតថត្បផ្ោជន៍ 

ទាំងឡាយណាន្ែលត្តូវបានលាតត្តដាងព័ត៌មានកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
 
របាយការណ៍សដពីីការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលហលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ  

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ជាអនកទទួលែុសម្រតូ្វធែើម្បីធានថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដល់នូវទិែឋភ្នពពិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ 
ននសាថ នភ្នពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុន នចុងការយិបរធិចេទ នងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ និងលទធផលម្របតិ្បត្ដិការ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ធហើយនិងរបាយការណ៍លាំហូរសាច់ម្របាក់សម្រាប់ការយិបរធិចេទបញ្ច ប់។ កនុងការធរៀបចាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលម្រត្វូបានត្ម្រម្វូឱ្យ៖ 
 អនុម័្ត្ធគាលនធយាបាយគណធនយយសម្ស្សប ធដាយត្ម្រម្ូវឱ្យានការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់សាម ន ធដាយ

សម្ធហតុ្ផល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ធហើយម្រត្ូវអនុវត្ដធគាលនធយាបាយទាាំងធនុះជាម្របចាាំ 
 អនុវត្ដតាម្បទបញ្ញត្ដិ និងធសចកដីដណនាំដែលធចញផាយធដាយ្នគារជាតិ្ននកម្ពុជា និងសដង់ដារ

គណធនយយកម្ពុជា ឬម្របសិនធបើានគាំោត្ននការអនុវត្ដបទបញ្ញត្ដិ និងធសចកដីដណនាំធហើយនិងសាង់ដារ 
ដែលជាម្របធយាជ្ន៍ែល់ការបង្ហា ញនូវភ្នពពិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនុះគាល ត្ទាាំង
ធនុះម្រត្ូវោត្ម្រត្ដាងព័ត៌្ានពនយល់ និងកាំណត់្ចាំនួនទឹកម្របាក់កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

 រកាទុកបញ្ជ ីគណធនយយឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ និងធានថាម្របព័នធននការម្រគប់ម្រគងនផទកនុងានម្របសិទធភ្នព 

43របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



44 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



45របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



46 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
តារាងត៊ុលយការ 
ននងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៨ 

 
  ២០១៣ ២០១២ 

 

កាំណត់្
សាា ល់ 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល  
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

    
(ការកាំណត់្ធ ើងវញិ   
កាំណត់្សាា ល់ ២៥) 

 
ម្រទពយសកម្ម      

សាច់ម្របាក់កនុងនែ  ១៥.៨៥៦  ៦៣.៣៤៥  ១៦.២៤៥  ៦៤.៩០០  
សម្តុ្លយធៅ្នគារជាតិ្ននកម្ពុជា ៣ ៥០.២៧៩  ២០០.៨៦៥  ៥០.២៤១  ២០០.៧១៣  
សម្តុ្លយធៅ្នគារែនទ ៤ ៤៤៥.៦៦៣  ១.៧៨០.៤២៤  ២៤៦.៧១៤  ៩៨៥.៦២៤  
ឥណទានផាល់ឱ្យអតិ្ងិជ្ន  ៥ ៤.៧៧៥.៧៧៦  ១៩.០៧៩.២២៥  ៦.៦៤៤.០៨២  ២៦.៥៤៣.១០៦ 
ម្រទពយសកម្មធផសងប ៦ ៤៤៣.៣៥៥  ១.៧៧១.២០៣  ១៨៨.៩១៩ ៧៥៤.៧៣១ 
អចលនម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ៧ ២០.៦៧២  ៨២.៥៨៥  ២៩.១៨៤  ១១៦.៥៩០  
ម្រទពយសកម្មអរូបី ៨ ៦.៦៦៦  ២៦.៦៣១  ១៤.៥៧៤  ៥៨.២២៣  
ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម ១០ ៨៩.៣២៨ ៣៥៦.៨៦៥ ៦០.៩៤៥ ២៤៣.៤៧៥ 

ម្រទពយសកម្មសរបុ   ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 
 
ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុន      

ម្រទពយអកម្ម      

ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិចច ៩ ២៧២.៤៦៨  ១.០៨៨.៥១០  ៣៥៤.១០៤  ១.៤១៤.៦៤៧  
ពនធបចចុបបននម្រត្ូវបង់ ១០ ៣៣.២១៥ ១៣២.៦៩៤ ១១១.០៤០ ៤៤៣.៦០៥ 
ម្រទពយអកម្មធផសងប ១១ ២០៤.២២០ ៨១៥.៨៥៩ ៤២៧.៦៩០ ១.៧០៨.៦២២ 
កម្ចី ១២ ២.៦៩៤.៦៧៧  ១០.៧៦៥.២៣៥  ៣.៧៥៣.៦០៣  ១៤.៩៩៥.៦៤២  
សាំវធិាន្នធលើមូ្លនិ្ិធសា្ន
និវត្ាន៍ និងម្របាក់បាំណ្តច់ការង្ហរ ១៣ ២៧៨.៣៧៦ ១.១១២.១១២ ២៤១.១៥៦ ៩៦៣.៤១៩ 

ម្រទពយអកម្មសរបុ  ៣.៤៨២.៩៥៦ ១៣.៩១៤.៤១០ ៤.៨៨៧.៥៩៣ ១៩.៥២៥.៩៣៥ 
 
មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុន      

ធែើម្ទុន  ១៤ ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០    ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០ 
ទុនបម្រម្ុង ១៥ ៣២៧.២៥៩ ១.៣០៧.៤០០ ៣២៦.៨៦០ ១.៣០៥.៨០៦ 
បាំណុលបនទ ប់បនសាំ ១៦ ៥១២.២៩៨  ២.០៤៦.៦៣១  ៥១២.២៩៨ ២.០៤៦.៦៣១ 
ចាំធណញរកាទុក  ៥២៥.០៨២ ២.០៩៧.៧០២ ៥២៤.១៥៣ ២.០៩៣.៩៩០ 

មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុនសរបុ  ២.៣៦៤.៦៣៩ ៩.៤៤៦.៧៣៣ ២.៣៦៣.៣១១ ៩.៤៤១.៤២៧ 

ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុនសរបុ          ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 

 

កាំណត់្សាា ល់ភ្នជ ប់ពីធលែ ១ ែល់ ២៧ ជាដផនកននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។



ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
តារាងត៊ុលយការ 
ននងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៨ 

 
  ២០១៣ ២០១២ 

 

កាំណត់្
សាា ល់ 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល  
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

    
(ការកាំណត់្ធ ើងវញិ   
កាំណត់្សាា ល់ ២៥) 

 
ម្រទពយសកម្ម      

សាច់ម្របាក់កនុងនែ  ១៥.៨៥៦  ៦៣.៣៤៥  ១៦.២៤៥  ៦៤.៩០០  
សម្តុ្លយធៅ្នគារជាតិ្ននកម្ពុជា ៣ ៥០.២៧៩  ២០០.៨៦៥  ៥០.២៤១  ២០០.៧១៣  
សម្តុ្លយធៅ្នគារែនទ ៤ ៤៤៥.៦៦៣  ១.៧៨០.៤២៤  ២៤៦.៧១៤  ៩៨៥.៦២៤  
ឥណទានផាល់ឱ្យអតិ្ងិជ្ន  ៥ ៤.៧៧៥.៧៧៦  ១៩.០៧៩.២២៥  ៦.៦៤៤.០៨២  ២៦.៥៤៣.១០៦ 
ម្រទពយសកម្មធផសងប ៦ ៤៤៣.៣៥៥  ១.៧៧១.២០៣  ១៨៨.៩១៩ ៧៥៤.៧៣១ 
អចលនម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ៧ ២០.៦៧២  ៨២.៥៨៥  ២៩.១៨៤  ១១៦.៥៩០  
ម្រទពយសកម្មអរូបី ៨ ៦.៦៦៦  ២៦.៦៣១  ១៤.៥៧៤  ៥៨.២២៣  
ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម ១០ ៨៩.៣២៨ ៣៥៦.៨៦៥ ៦០.៩៤៥ ២៤៣.៤៧៥ 

ម្រទពយសកម្មសរបុ   ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 
 
ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុន      

ម្រទពយអកម្ម      

ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិចច ៩ ២៧២.៤៦៨  ១.០៨៨.៥១០  ៣៥៤.១០៤  ១.៤១៤.៦៤៧  
ពនធបចចុបបននម្រត្ូវបង់ ១០ ៣៣.២១៥ ១៣២.៦៩៤ ១១១.០៤០ ៤៤៣.៦០៥ 
ម្រទពយអកម្មធផសងប ១១ ២០៤.២២០ ៨១៥.៨៥៩ ៤២៧.៦៩០ ១.៧០៨.៦២២ 
កម្ចី ១២ ២.៦៩៤.៦៧៧  ១០.៧៦៥.២៣៥  ៣.៧៥៣.៦០៣  ១៤.៩៩៥.៦៤២  
សាំវធិាន្នធលើមូ្លនិ្ិធសា្ន
និវត្ាន៍ និងម្របាក់បាំណ្តច់ការង្ហរ ១៣ ២៧៨.៣៧៦ ១.១១២.១១២ ២៤១.១៥៦ ៩៦៣.៤១៩ 

ម្រទពយអកម្មសរបុ  ៣.៤៨២.៩៥៦ ១៣.៩១៤.៤១០ ៤.៨៨៧.៥៩៣ ១៩.៥២៥.៩៣៥ 
 
មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុន      

ធែើម្ទុន  ១៤ ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០    ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០ 
ទុនបម្រម្ុង ១៥ ៣២៧.២៥៩ ១.៣០៧.៤០០ ៣២៦.៨៦០ ១.៣០៥.៨០៦ 
បាំណុលបនទ ប់បនសាំ ១៦ ៥១២.២៩៨  ២.០៤៦.៦៣១  ៥១២.២៩៨ ២.០៤៦.៦៣១ 
ចាំធណញរកាទុក  ៥២៥.០៨២ ២.០៩៧.៧០២ ៥២៤.១៥៣ ២.០៩៣.៩៩០ 

មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុនសរបុ  ២.៣៦៤.៦៣៩ ៩.៤៤៦.៧៣៣ ២.៣៦៣.៣១១ ៩.៤៤១.៤២៧ 

ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុនសរបុ          ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 

 

កាំណត់្សាា ល់ភ្នជ ប់ពីធលែ ១ ែល់ ២៧ ជាដផនកននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។
47របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



48 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
តារាងត៊ុលយការ 
ននងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៨ 

 
  ២០១៣ ២០១២ 

 

កាំណត់្
សាា ល់ 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល  
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

    
(ការកាំណត់្ធ ើងវញិ   
កាំណត់្សាា ល់ ២៥) 

 
ម្រទពយសកម្ម      

សាច់ម្របាក់កនុងនែ  ១៥.៨៥៦  ៦៣.៣៤៥  ១៦.២៤៥  ៦៤.៩០០  
សម្តុ្លយធៅ្នគារជាតិ្ននកម្ពុជា ៣ ៥០.២៧៩  ២០០.៨៦៥  ៥០.២៤១  ២០០.៧១៣  
សម្តុ្លយធៅ្នគារែនទ ៤ ៤៤៥.៦៦៣  ១.៧៨០.៤២៤  ២៤៦.៧១៤  ៩៨៥.៦២៤  
ឥណទានផាល់ឱ្យអតិ្ងិជ្ន  ៥ ៤.៧៧៥.៧៧៦  ១៩.០៧៩.២២៥  ៦.៦៤៤.០៨២  ២៦.៥៤៣.១០៦ 
ម្រទពយសកម្មធផសងប ៦ ៤៤៣.៣៥៥  ១.៧៧១.២០៣  ១៨៨.៩១៩ ៧៥៤.៧៣១ 
អចលនម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ៧ ២០.៦៧២  ៨២.៥៨៥  ២៩.១៨៤  ១១៦.៥៩០  
ម្រទពយសកម្មអរូបី ៨ ៦.៦៦៦  ២៦.៦៣១  ១៤.៥៧៤  ៥៨.២២៣  
ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម ១០ ៨៩.៣២៨ ៣៥៦.៨៦៥ ៦០.៩៤៥ ២៤៣.៤៧៥ 

ម្រទពយសកម្មសរបុ   ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 
 
ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុន      

ម្រទពយអកម្ម      

ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិចច ៩ ២៧២.៤៦៨  ១.០៨៨.៥១០  ៣៥៤.១០៤  ១.៤១៤.៦៤៧  
ពនធបចចុបបននម្រត្ូវបង់ ១០ ៣៣.២១៥ ១៣២.៦៩៤ ១១១.០៤០ ៤៤៣.៦០៥ 
ម្រទពយអកម្មធផសងប ១១ ២០៤.២២០ ៨១៥.៨៥៩ ៤២៧.៦៩០ ១.៧០៨.៦២២ 
កម្ចី ១២ ២.៦៩៤.៦៧៧  ១០.៧៦៥.២៣៥  ៣.៧៥៣.៦០៣  ១៤.៩៩៥.៦៤២  
សាំវធិាន្នធលើមូ្លនិ្ិធសា្ន
និវត្ាន៍ និងម្របាក់បាំណ្តច់ការង្ហរ ១៣ ២៧៨.៣៧៦ ១.១១២.១១២ ២៤១.១៥៦ ៩៦៣.៤១៩ 

ម្រទពយអកម្មសរបុ  ៣.៤៨២.៩៥៦ ១៣.៩១៤.៤១០ ៤.៨៨៧.៥៩៣ ១៩.៥២៥.៩៣៥ 
 
មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុន      

ធែើម្ទុន  ១៤ ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០    ១.០០០.០០០  ៣.៩៩៥.០០០ 
ទុនបម្រម្ុង ១៥ ៣២៧.២៥៩ ១.៣០៧.៤០០ ៣២៦.៨៦០ ១.៣០៥.៨០៦ 
បាំណុលបនទ ប់បនសាំ ១៦ ៥១២.២៩៨  ២.០៤៦.៦៣១  ៥១២.២៩៨ ២.០៤៦.៦៣១ 
ចាំធណញរកាទុក  ៥២៥.០៨២ ២.០៩៧.៧០២ ៥២៤.១៥៣ ២.០៩៣.៩៩០ 

មូ្ល្នាច ស់ភ្នគហ ុនសរបុ  ២.៣៦៤.៦៣៩ ៩.៤៤៦.៧៣៣ ២.៣៦៣.៣១១ ៩.៤៤១.៤២៧ 

ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុនសរបុ          ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 

 

កាំណត់្សាា ល់ភ្នជ ប់ពីធលែ ១ ែល់ ២៧ ជាដផនកននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។

ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
របាយការណ៍លទ្ធផល 
សម្រាប់ការយិបរធិចេទបញ្ច ប់នងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៩ 

 

 
 ២០១៣ ២០១២ 

 

កាំណត់្
សាា ល់ 

 ែុោល រអាធម្រកិ  សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល 
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

 ែុោល រអាធម្រកិ  សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល 
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

    
(ការកាំណត់្ធ ើងវញិ   
កាំណត់្សាា ល់ ២៥) 

 
ចាំណូលម្របតិ្បត្ាិការ      

ចាំណូលពីការម្របាក់ ១៧ ១.៨៥៣.២៩០  ៧.៤០៣.៨៩៤  ២.៤៧៤.៤០៩  ៩.៨៨៥.២៦៤  
ចាំណ្តយធលើការម្របាក់ ១៨ (៣៧០.០៨៨) (១.៤៧៨.៥០២) (៤៩៧.០២៨)  (១.៩៨៥.៦២៧)  

ចាំណូលការម្របាក់សុទធ  ១.៤៨៣.២០២  ៥.៩២៥.៣៩២  ១.៩៧៧.៣៨១  ៧.៨៩៩.៦៣៧  

ចាំណ្តយកនម្រម្ឈនួល និងកនម្រម្ធជ្ើងសារ 

 

(១៦.៥៨៦) (៦៦.២៦១) (១៦.៣៨៦)  (៦៥.៤៦២)  
ចាំណូល (នាតត្) ម្របតិ្បត្ាិការធផសងប ១៩ (៨៤.៦៨៤) (៣៣៨.៣១៣) ១៤១.៣៧៦  ៥៦៤.៧៩៧  
ចាំណ្តយបុគាលិក ២០ (១.០១៤.៨៨៤) (៤.០៥៤.៤៦២) (១.០៦០.៩៥០)  (៤.២៣៨.៤៩៥)  
រ ាំលស់ 

 
(២៨.៧៧៦) (១១៤.៩៦០) (៣៥.៥១៩)  (១៤១.៨៩៨)  

ចាំណ្តយទូធៅ និងរែឋបាល ២១ (៤០៦.៥៧៩) (១.៦២៤.២៨២) (៥១២.៣០៨)  (២.០៤៦.៦៧០)  

ចាំណូលម្របតិ្បត្ាិការសរបុ 

 

(៦៨.៣០៧) (២៧២.៨៨៦) ៤៩៣.៥៩៤  ១.៩៧១.៩០៩  

ការកត់្ប្ញ្ញច សននសាំវធិាន្ន
សម្រាប់ឥណទានអាម្រកក់ និង
សងស័យ និងឥណទាននាតត្បង់ 
ដែលម្របមូ្លបានម្កវញិ ២២ ៨០.៦៧៦  ៣២២.៣០១  ២២.២១៨  ៨៨.៧៦១  

ចាំធណញមុ្នធពលបង់ពនធ 

 

១២.៣៦៩  ៤៩.៤១៥  ៥១៥.៨១២  ២.០៦០.៦៧០  

ពនធធលើម្របាក់ចាំធណញ ១០ (១១.០៤១) (៤៤.១០៩) (១២៩.៣០៧) (៥១៦.៥៨១) 

ចាំធណញសុទធកនុងការយិបរធិចេទ 

 

១.៣២៨ ៥.៣០៦ ៣៨៦.៥០៥ ១.៥៤៤.០៨៩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់្សាា ល់ភ្នជ ប់ពីធលែ ១ ែល់ ២៧ ជាដផនកននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។



ក្រុមហ ៊ុន សលីានិធិលមីីធីត  
 
តារាងត៊ុលយការ 
ននងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៨ 

 
  ២០១៣ ២០១២ 

 

កាំណត់្
សាា ល់ 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល 
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្ល  
ពាន់ធរៀល  
(កាំណត់្ 

សាា ល់ ២.៣.១) 

    
(ការកាំណត់្ធ ើងវញិ   
កាំណត់្សាា ល់ ២៥) 

 
ម្រទពយសកម្ម      

សាច់ម្របាក់កនុងនែ  ១៥.៨៥៦  ៦៣.៣៤៥  ១៦.២៤៥  ៦៤.៩០០  
សម្តុ្លយធៅ្នគារជាតិ្ននកម្ពុជា ៣ ៥០.២៧៩  ២០០.៨៦៥  ៥០.២៤១  ២០០.៧១៣  
សម្តុ្លយធៅ្នគារែនទ ៤ ៤៤៥.៦៦៣  ១.៧៨០.៤២៤  ២៤៦.៧១៤  ៩៨៥.៦២៤  
ឥណទានផាល់ឱ្យអតិ្ងិជ្ន  ៥ ៤.៧៧៥.៧៧៦  ១៩.០៧៩.២២៥  ៦.៦៤៤.០៨២  ២៦.៥៤៣.១០៦ 
ម្រទពយសកម្មធផសងប ៦ ៤៤៣.៣៥៥  ១.៧៧១.២០៣  ១៨៨.៩១៩ ៧៥៤.៧៣១ 
អចលនម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ៧ ២០.៦៧២  ៨២.៥៨៥  ២៩.១៨៤  ១១៦.៥៩០  
ម្រទពយសកម្មអរូបី ៨ ៦.៦៦៦  ២៦.៦៣១  ១៤.៥៧៤  ៥៨.២២៣  
ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម ១០ ៨៩.៣២៨ ៣៥៦.៨៦៥ ៦០.៩៤៥ ២៤៣.៤៧៥ 

ម្រទពយសកម្មសរបុ   ៥.៨៤៧.៥៩៥ ២៣.៣៦១.១៤៣ ៧.២៥០.៩០៤ ២៨.៩៦៧.៣៦២ 
 
ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នាច ស់ 
ភ្នគហ ុន      

ម្រទពយអកម្ម      

ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិចច ៩ ២៧២.៤៦៨  ១.០៨៨.៥១០  ៣៥៤.១០៤  ១.៤១៤.៦៤៧  
ពនធបចចុបបននម្រត្ូវបង់ ១០ ៣៣.២១៥ ១៣២.៦៩៤ ១១១.០៤០ ៤៤៣.៦០៥ 
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ស្ខាខែ្ឌ ណសនសថុខ
ផទាឹះងលខ៤៥F ផលាូវងលខ៣៧១ ភូមបិតោ�ំឈូក សងា្ក តទ់រកថ្លា  ខែ្ឌ ណសនសថុខ រាជធានីភ្នងំពញ
ទូរស័ពទាៈ ០២៣ ៦៣ ៩៥ ៧៩៧ / អថុីណម៉ាលៈ pnp@seilanihih.com.kh 

ស្ខាខែ្ឌ ងោធិ៍ណសនជយ័
ផទាឹះងលខB១ ភូមនិបពបពី�ខា�ងជើ� សងា្ក តង់ចាម ងៅ ខែ្ឌ ងោធិ៍ណសនជយ័ រាជធានីភ្នងំពញ
ទូរស័ពទាៈ ០២៣ ៦៩ ១២ ០៩៥ / អថុីណម៉ាលៈ dkr@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកមថុខកំពូល
ផលាូវជាតិងលខ៦A ភូមងិបកាម �ថុំណបពកអញ្ចា ញ បសរុកមថុខកំពូល ងខត្តកណ្្ត ល
ទូរស័ពទាៈ ០២៤  ៦៥ ៤៣ ៣៦៦ / អថុីណម៉ាលៈ mkp@seilanithih.com.kh

ស្ខាងខត្តងោធិ៍ស្ត់
ផទាឹះងលខ៤១២ ផលាូវជាតិងលខ៥ ភូមស្ិ្នីយ ៍សងា្ក តស់្្វ យោត ់បករុ�ងោធិ៍ស្ត ់ងខត្តងោធិ៍ស្ត ់
ទូរស័ពទាៈ ០៥២ ៦៣ ៤៣ ៥៥៥ / អថុីណម៉ាលៈ pur@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុករាកាន
ផលាូវជាតិងលខ៥ បករុមទី១ ភូមខិា្ន ចរមាស �ថុំបរ�ខា្ន រ បសរុករាកាន ងខត្តងោធិ៍ស្ត់
ទូរស័ពទាៈ ០៥២ ៦៥ ៥០ ៨៨៨ / អថុីណម៉ាលៈ bkn@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកភ្នបំកវា៉ា ញ
បករុមទី២ ភូមសិ្ូវរកី �ថុំលាច បសរុកភ្នបំកវាញ ងខត្តងោធិ៍ស្ត់
ទូរស័ពទាៈ ០៥២ ៦៤ ១៤ ៦៦៦ / អថុីណម៉ាលៈ kvn@seilanithih.com.kh

ស្ខាងខត្តរាតដំ់ប�
ផទាឹះងលខ០៨៦ ផលាូវជាតិងលខ៥ បករុមទី៣ ភូមអិូរខាជា យ �ថុំណបពកបពឹះងស្តច បករុ�រាតដំ់ប� ងខត្ត រាតដំ់ប� 
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៤ ៦១ ៧៧៧ / អថុីណម៉ាលៈ btb@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកសំ�ូត
ផទាឹះងលខ៨១ បករុមទី៥ ភូមអិូរទនទារម �ថុំតាស្ញ បសរុកសំ�ូត ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៥ ១៣ ៨៨៨ / អថុីណម៉ាលៈ slt@seilanithih.com.kh

ទសំនាក់ទសំនងបយើងែ្ុសំ

51របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣



52 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៣

ស្ខាបសរុកងមា�ឫស្ី
ផលាូវជាតិងលខ៥ ភូមកិនន្បនាទា យ �ថុំងមា� បសរុកងមា�ឫស្ ីងខត្តរាតដ់ំប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៧ ៥៧ ០០០ / អថុីណម៉ាលៈ mrs@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកថ្មងគ្ល
ផទាឹះងលខ២៥៣ បករុមទី១៩ ភូមងិរា៉ា យយ� ់�ថុំតាពូ� បសរុកថ្មងគ្ល ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៤ ៤៤ ៥៤៥ / អថុីណម៉ាលៈ tkl@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកបងវល
បករុមទី១ ភូមបិងវលមយួ �ថុំបងវល បសរុកបងវល ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៣ ០៦ ៨២៤ / អថុីណម៉ាលៈ bvl@seilanithih.com.kh

ស្ខាងខត្តបនាទា យមានជយ័
ផទាឹះងលខ៥-៦ ភូមបិី សងា្ក តប់ពឹះពនាលា  បករុ�សិរងីស្ ភែ័ ងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៣ ២២ ២២១ / អថុីណម៉ាលៈ bmc@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកអូរងបរៅ
ភូមយិា�ថ្មី �ថុំកូប បសរុកអូរងបរៅ ងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៣ ៣៣ ៣២០ / អថុីណម៉ាលៈ och@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកបពឹះងនបតបពឹះ
បករុមទី៣៣ ភូមចិបកី �ថុំជបវ់ារ ីបសរុកបពឹះងនបតបពឹះ ងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៤ ៩៩ ៩៩១ / អថុីណម៉ាលៈ prn@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកម�្គលបូរ ី
ផទាឹះងលខ៣៩ ផលាូជាតិងលខ៥ ភូមអិូរសងៃួត �ថុំបនាទា យ នា� បសរុកម�្គលបូរ ីងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៥ ១០ ១០១ / អថុីណម៉ាលៈ mkb@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកថ្មពួក
ភូមកិសិែ �ថុំថ្មពួក បសរុកថ្មពួក ងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៥ ០៣ ២២២ / អថុីណម៉ាលៈ tpk@seilanithih.com.kh

ស្ខាងខត្តងសៀមរាប
ភូមជិនលា� ់សងា្ក តស់្លាកំងរ ើក បករុ�ងសៀមរាប ងខត្តងសៀមរាប
ទូរស័ពទាៈ ០៦៣ ៦៣ ៩៩ ៩៦៩ / អថុីណម៉ាលៈ srp@seilanithih.com.kh



ស្ខាបសរុកពួក
ផទាឹះងលខ០១៨៦ បករុមទី១១ ភូមងិគ្កថ្មី �ថុំពួក បសរុកពួក ងខត្តងសៀមរាប
ទូរស័ពទាៈ ០៦៣ ៦៤ ០១ ០០០ / អថុីណម៉ាលៈ pok@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកបកឡាញ់
ផទាឹះ១០ បករុមទី១ផលាូវងលខ៦៨ ភូមកិំព�ថ់្កូវ២ �ថុំកំព�ថ់្កូវ បសរុកបកឡាញ់ ងខត្តងសៀមរាប
ទូរស័ពទាៈ ០៦៣ ៦៣ ៦០ ០៩៩ / អថុីណម៉ាលៈ kln@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកសំងៅលូន
ភូមបិតោ�ំបពលិត �ថុំសន្តិភាព បសរុកសំងៅលូន ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៤ ៩៩ ៤៤៤ / អថុីណម៉ាលៈ spl@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកមា៉ា ន�
ផទាឹះងលខ៥៧ បករុមទី៤ ភូមកិណ្្ត ល �ថុំមា៉ា ន� បសរុកមា៉ា ន� ងខត្តបនាទា យមានជយ័
ទូរស័ពទាៈ ០៥៤ ៦៥ ៣៥ ៤៥៥ / អថុីណម៉ាលៈ mal@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកភ្នបំពរក
ផទាឹះងលខ១៤៨ បករុមទី១៨ ភូមភិ្នតូំច �ថុំងពបជចិនា្ត  បសរុកភ្នបំពរក ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៣ ៩០ ០៨៨ / អថុីណម៉ាលៈ ppr@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកកំងរៀ�
ភូមដូិ� �ថុំបរ�រា�ំ បសរុកកំងរៀ� ងខត្តរាតដំ់ប�
ទូរស័ពទាៈ ០៥៣ ៦៣ ០៥ ៩០៣ / អថុីណម៉ាលៈ krg@seilanithih.com.kh

ស្ខាងខត្តកំព�ច់ាម
ផទាឹះងលខ១៤៤ ផលាូវទួលស្ូវ ភូមពិីរ សងា្ក តវ់ាលវ� ់បករុ�កំព�ច់ាម ងខត្តកំព�ច់ាម
ទូរស័ពទាៈ ០៤២ ៦៩ ០០ ១៦៨ / អថុីណម៉ាលៈ kpc@seilanithih.com.kh

ស្ខាបសរុកចំការងលើ
បករុមទី០១ ភូមថិ្នល់ណបកងកើត �ថុំស្្វ យទាប បសរុកចំការងលើ ងខត្តកំព�ច់ាម
ទូរស័ពទាៈ ០៤២ ៦៣ ៣៣ ១២៤ / អថុីណម៉ាលៈ ckl@seilanithih.com.kh
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