
របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ
២០១៥

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ
២០១៥

ការប្រារព្ធខបួ 
១០ ឆ្នា ំរបសយ់�ើង





សង្ខេបសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ឆ្នា  ំ២០១៥

សារពីបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

សារពីបបធាននាយ្បបតិបត្ិ

១០ ឆ្នា នំនការងាររបស់ងយី្

ទស្សនវសិ័យ ងបស្្ម្ម វប្បធម៌ការងាររមួ

ប្មធុរ្ិច្ច

ប្មសីលធម៌

វសិាលភាពបបតិបត្ិការ

ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីននផលិតផលឥណទាន

ផលិតផល និ្ងសវា្ម្មបននថែម

ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គម

ការផ្ល់បតឡប់ងៅសហគមន៍វញិ

របាយការណ៍វាស់នវ្សាថែ នភាពប្ីប្

ការទទួលសា្គ ល់ និ្រងាវា ន់

អភិបាល្ិច្ច

 ភាគទុនិ្

 រចនាសម្័ន្ធភាគហុ៊ន

 ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

 គណៈ្ម្្ម ធិការជំនាញ

 គណៈ្ម្្ម ធិការបបតិបត្ិ

 រចនាសម្័ន្ធ

ការបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស

 ការផ្ល់អតថែបបងោជន៍បបងសីរជា្មុនសបម្ប់ការគាពំារបប្បងោយការទទួលខុសបតរូវ

 ការអភិវឌ្ឍន៍ចំងណះដរឹ្ និ្ជំនាញ

 សាខាង្នាីមបបចាឆំ្នា ំ

 សុខុម្លភាពបុគ្គលិ្ និ្ការ្សា្ប្រុម

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុងបកាយសវន្ម្ម

 របាយការណ៍របស់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

 របាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ

 របាយការណ៍សាថែ នភាពហរិញ្ញវតថែុ
 របាយការណ៍លទ្ធផលចំងណញ-ខាត

 របាយការណ៍លំហូរសាច់បបា្់

 របាយការណ៍បនបមបបមរួលងដីមទុន

បណ្្ញទំនា្់ទំន្ និ្្ិច្ចសហបបតិបត្ិការ

បុពវាងហតុននការងបជីសងរសីយ្ពណ៌ផ្កា ឈូ្ និ្និមិត្សញ្្ញ របស់ចំងរនី

អាសយោ្ឋ ន និ្ងលខទំនា្់ទំន្

1

3

4

5

7

8

9

10

11

13

15

16

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

26

26

27

27

28

28

32

34

35

36

37

38

39

40

មាតិកា



សង្ខេបសមិទ្ធផលសខំាន់ៗ ឆ្នា  ំ២០១៥

សចូនាករសំខាន់ៗ ផ្នាកប្្រតិបតិតិការ

រាជធានី-ងខត្បបតិបត្ិការ

ខណ្ឌ -ប្រុ្-បសរុ្បបតិបត្ិការ

សងាកា ត់-ឃុបំបតិបត្ិការ
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ចំនួនការោិល័យរាជធានី-ងខត្
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ចំនួនបុគ្គលិ្សរុប
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សចូនាករសំខាន់ៗ ផ្នាកសង្គម

អបរានដគូខ្ចីបបា្់ជានស្ី

ផលងធៀបទំហផំលប័បតឥណទានជាមធ្យមងៅបបា្់ចំណូលបបជាជនជាមធ្យម្នាុ្ម្នា ្់ៗ

អបរានដគូខ្ចីងឡី្ វញិ
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អបរាបុគ្គលិ្ចា្ងចញ

ចំនួនអនា្ចូលរមួ្នាុ្វគ្គបណុ្ះបណ្្លងសវាអាជីវ្ម្ម

ចំនួនអនា្ចូលរមួ្នាុ្វគ្គបណុ្ះបណ្្លងសវាស្្គម

សចូនាករសំខាន់ៗ ផ្នាកហិរញ្ញ វត្ថុ

ស្ម្មធនសរុប (គិតជាលានងរៀល)
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អនុបាតមូលធនបគប់បគាន់
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សារពីបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល សារពើប្្រធាននា�កប្្រតិបតិតិ

យោក  YANNICK NICOLAS MILEV
បបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល
បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ ចំងរនី ម៉្យប្រូហាវា យននន លីមីធីត

ចំយរើន ងៅនតរ្សាបាននាមជាបបតិបត្ិ្រដ៏សំខាន់មួយ្នាុ្វសិ័យមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ
្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា រាមរយៈការពប រ្ឹ្ងគាលជំហររបស់ខ្ួន្នាុ្នាម
ជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវត្ុ   ងផ្្តងលីសមិទ្ធផលនផនា្ស្្គម  ងផ្្តងៅងលីនដគូ
ប្ីប្នដលស្ម្មនផនា្ងសដ្ឋ្ិច្ច ។  វសិ័យហរិញ្ញវតថែុ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
បន្អភិវឌ្ឍោ៉្ខ្ាំ្   ងហយីសូចនា្រងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គម   រាមរយៈការវាស់នវ្
សំងៅងលីចំណូល  និ្មិនសំងៅងលីចំណូល ្៏ម្នការរ ី្ ចងបមីនសងម្បមីផ្
នដរ ។   ្ម្ុជា  គឺជាបបងទសមួយ្នាុ្ចំងណ្មបបងទសមួយចំនួនងផ្ស្ៗ ងទៀត
នដលសងបមច  បានងគាលងៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ ៍   ងហយីសមិទ្ធផលទាំ្ អស់
ងនះ  គឺជាងម្ទនភាពសបម្ប់ភាគីពា្់ព័ន្ធទាំ្ អស់របស់បបងទស  នដលបាន
ចូលរមួចំនណ្្នាុ្ការអភិវឌ្ឍន៍ងនះ ។   

ងទាះជាោ៉្ណ្្៏ងោយការវវិឌ្ឍន៍ទាំ្ ងនះ   ម្នផលប៉ះពាល់ ជាអវជិ្ម្ន
មួយចំនួន      នដលគួរឱ្យបពរួយបារម្ភផ្នដរ រមួម្ន     ៖      ្ ំងណីនវសិមភាពបបា្់
ចំណូលភាពប្ីប្ងៅរាមជនបទ  និ្របាយការណ៍សិ្សាបសាវបជាវនន វសិ័យ
មីប្រូហរិញ្ញវតថែុ នដលច្្ុលបងាហា ញពី ្បមិតងបគាះថ្នា ្់ ននតិតថែិភាពងៅ្នាុ្តំបន់
និ្្បមិតខ្ស់ននហានិភ័យ ទា្់ទ្បំណុលវណ័្ឌ ្ សបម្ប់ប្រុមបគរួសារ នដល
ម្នចំណូលទាប។ អបរាតិតថែិភាពននការផ្ល់ងសវាងៅ្នាុ្តំបន់ងគាលងៅរបស់
ចំងរនី សថែិត្នាុ្ចំងណ្ម តិតថែិភាពតំបន់នដលម្ន   អបរាតិតថែិភាពខ្ស់បំផុតងៅ
្ម្ុជា  ងោយងហតុថ្បបជាជនប្ីប្ងៅទីប្រុ្   និ្សថែិតរាមតំបន់ទីបបជុំជន
ទាំ្ ងនះម្នភាពងាយបសរួល្នាុ្ការនសវា្រ្  និ្ទទួលបានងសវាមីប្រូហរិញ្ញ
វតថែុពីសាថែ ប័នងផ្ស្ៗ ។ សម្្ធង្ីនងឡី្ ងៅងលីចំនណ្ទីផសាររបស់ ចំងរនី ងនះ 
បានទាមទារឱ្យម្នការន្តបមរូវមួយចំនួន   និ្បានគូសបញ្្្់ពីភាពចាបំាច់
សបម្ប់សាថែ ប័ននដលងផ្្តងលីអតិថិជន ជាចម្ប្ ដូច ចំងរនី បន្ការផ្ល់ងសវា
គាពំារដល់បបជាជនប្ីប្ ជាមួយនរឹ្ផលិតផល  និ្ងសវា្ម្មនដលសមបសប
ងៅនរឹ្បរបិទរបស់ពួ្គាត់  ទាំ្ ផលិតផល  និ្ងសវានផនា្ហរិញ្ញវតថែុ  និ្មិន
នមនហរិញ្ញវតថែុ ដល់បបជាជន នដលងាយរ្ងបគាះនដលរ្នូវសម្្ធ ្ំងណីននន
បំណុលងោយងហតុថ្  ពួ្គាត់កាន់នតម្នភាពងាយបសរួល្នាុ្  ការនសវា្រ្
ទទួលបាន និ្ងធវាីឱ្យបំណុល្នាុ្ប្រុមបគរួសារង្ីនងឡី្  ។ វសិ័យមីប្រូហរញិ្ញវតថែុ
ងៅ្ម្ុជា អាចនរឹ្សថែិតងៅចំណុចរងងា្គ ះរង្្គីមួយងៅ្នាុ្បបវត្ិសានស្របស់ខ្ួន
ងហយីវា   គឺជាការទទួលខុសបតរូវនន  បគប់ភាគីពា្់ព័ន្ធ  សំងៅធានាឱ្យបានថ្
បរញិ្្ញ បនហរិញ្ញវតថែុ ងៅនតបន្រមួចំនណ្ ដល់្ំងណីនងសដ្ឋ្ិច្ចរបស់បបងទស
ផ្្ស់ប្ូរជាវជិ្ម្នដល់អតិថិជនរបស់ខ្ួន   និ្មិនប្កាឱ្យម្នឧបសគ្គចំងពាះ
ការអនុវត្ងៅងលីចំណុចទាំ្ ងនះ ។

ចំយរើន ម្នតួនាទីោ៉្សំខាន់ចូលរមួចនំណ្ងៅ្នាុ្បរបិទងនះ ជាបគរឹះសាថែ ន
ឈានមុខងគ្នាុ្ការផ្ល់ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ   បប្បងោយទំនួលខុសបតរូវងលី
ស្្គមងៅ្ម្ុជា ។ 

ងោយងសច្្ីងគារពដ៏ខ្្់ខ្ស់

    ៣ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សារពើប្្រធាននា�កប្្រតិបតិតិ

យោក យ្ង រកសា
បបធាននាយ្បបតិបត្ិ
បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ ចំងរនី ម៉្យប្រូហាវា យននន លីមីធីត

ឆ្នា ២ំ០១៥   គឺជាឆ្នា មំួយងទៀត នដលចំងរនីបានបបឈមបញ្ហា មួយចំនួន្នាុ្បបតិបត្ិការ
របស់ខ្ួន ។ បញ្ហា បបឈមទាំ្ ងនាះ  បានង្ីតងចញពីទាំ្ ្រ្ាខា្ងបរៅ  និ្ខា្្នាុ្
នតងទាះជាោ៉្ណ្ងយី្ ងៅនតអាច  រ្សាជំហររបស់ងយី្ ជាមួយ   នរឹ្ការវវិឌ្ឍន៍ខ្ួន
ជាមួយនរឹ្សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ  និ្ការបន្ន្លម្ងលីផលិតផល  និ្ងសវា្ម្មនដល
បាន្្ុះបញ្្ច ំ្ ងៅ្នាុ្  សមិទ្ធផលនផនា្បបតិបត្ិការ  និ្ការងារស្្គម  ។   គងបម្្
មួយចំនួននដលបានផ្ល់ នូវអតថែបបងោជន៍សបម្ប់  រយៈងពលនវ្ដល់នដគូរបស់ងយី្
បតរូវបាននណនា ំ   និ្ជំរុញការងបបីបបាស់ងៅបណ្្សាខាបបតិបត្ិដូចជា   ងសវាធានា
រ៉ាប់រ្ខានា តតូច ឥណទានថ្មពលនបត្ ឥណទានទរឹ្ស្ាត និ្អនាម័យ និ្ងសវា
ទូទាត់សំណ្បតឡប់ឥណទានរាមបបព័ន្ធធនាគារចល័ត ជាងដីម   ។ ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០១៥  
ចំងរនី គឺងៅនតអាចងៅមុខចំងពាះ  បបតិបត្ិការ របស់ខ្ួន  ជាមួយនរឹ្នដគូស្ម្មសរុប
ចំនួន ៤០.៣១៦ នា្់ នដលងៅ្នាុ្ងនាះម្នបបម្ណជា ៨៣ % ជានដគូនស្ី និ្
ផលប័បតឥណទានសរុបបបម្ណជា  ៣៥,៤  ពាន់  លានងរៀល  បបម្ណជា ៨,៧ 
លានដុល្ារ   ជាមួយនរឹ្   ទំហឥំណទានជាមធ្យម  ៨៧៧,០០០ ងរៀល  បបម្ណជា 
២១៧  ដុល្ារ  ។  ស្ម្មធនរបស់បគរឹះសាថែ នសរុបបានង្ីនងឡី្ ដល់  ៤៨,៤ពាន់លាន
ងរៀលបបម្ណជា ១១,៩ លានដុល្ារ ។ ចំងរនីបានបន្គាបំទមូលនិធិរបស់ខ្ួនសម្គម
មូលនិធិចំងរនី(CFA)ងៅ្នាុ្ការនណនា ំនិ្ជំរុញការងបបីបបាស់ ងសវាធានារ៉ាប់រ្ខានា ត
តូចងៅងបកាមភាពជានដគូជាមួយប្រុមហុ៊នធានារ៉ាប់រ្ ងបបវរ័ (្ម្ុជា) ម៉្យប្រូឡាហវា៍ 
ភីអិលសីុ (ភីងខអរឹមអាយ) ងៅចុ្ឆ្នា  ំ ២០១៣ និ្បានឱ្យបបតិបត្ិ ងៅបគប់សាខា្នាុ្
ឆ្នា ២ំ០១៤ ងហយី្៏ងៅនតបន្នណនា ំនិ្ជំរុញការងបបីបបាស់្នាុ្ចំងណ្មនដគូជាមួយ
លទ្ធផលជាវជិ្ម្ន បននថែមងទៀតងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ២០១៥ ងោយងហតុថ្នដគូបានយល់កាន់ 
នតចបាស់ និ្ងបបីបបាស់ងសវាងនះកាន់នតងបចីនសបម្ប់ទាំ្ នដគូផ្ទា ល់ ្៏ដូចជាសបម្ប់  
សម្ជិ្ប្រុមបគរួសាររបស់ពួ្គាត់។ ងលីសពីងនះងៅងទៀតងសវាទូទាត់សំណ្បតឡប់ 
ឥណទានងៅងបកាមភាពជានដគូជាមួយ ធនាគារឯ្ងទស  វ ី្ ្៏បានោ្់ឱ្យងបបីបបាស់
ងៅបគប់សាខាបបតិបត្ិទាំ្ អស់របស់  ចំងរនី  ្នាុ្ឆ្នា ងំនះផ្នដរ បនាទា ប់ពីទទួលបាន 
លទ្ធផល ជាវជិ្ម្ន ននការងធវាីងតស្សា្ល្ប្មួយរយៈ ។ ងសវាងនះក្ាយជាជងបមីស 
មួយងផ្ស្ងទៀត   នដលផ្ល់ភាពងាយបសរួល  ជូននដគូប្់ស្ឥណទាន របស់ពួ្គាត់ 
ម្ចំងរនីងៅរាម បគប់ភានា ្់ងារ  វ ី្   ទូទាំ្ បបងទស   និ្ជួយកាត់បនថែយការចំណ្យ 
ងៅងលីងពលងវលា ថ្មពល  និ្ថវកិា ្៏ដូចជាហានិភ័យ  ទា្់ទ្នរឹ្ការងធវាីដំងណីរ  
ម្ កាន់សាខាបបតិបត្ិរបស់ចំងរនី និ្បតឡប់ងៅលំងៅោ្ឋ ន ឬទីរាំ្ បប្បមុខរបរ 
របស់ពួ្គាត់វញិ ។    បននថែមងលីសពីងនះ គងបម្្ថ្មីមួយងទៀត្៏បតរូវបានចាប់ងផ្ីម 
ងៅចុ្ឆ្នា  ំ២០១៥  បនាទា ប់ពីងមីលងឃញីពីបញ្ហា បបឈមនានា   នដលនដគូ និ្ 
សហគមន៍ របស់ពួ្គាត់្ ំពុ្ជួបបបទះចំងពាះបញ្ហា អនាម័យ      និ្ការផ្គត់ផ្គ្់ទរឹ្
ស្ាត  ។ ចំងរនី ្ ៏បានចុះហតថែងលខា ងលី្ិច្ចបពមងបពៀ្ភាព  ជានដគូជាមួយនរឹ្អ្្គការ
Water.Org  ងបកាម្ម្មវធិី ”គងបម្្ ទរឹ្ស្ាត និ្អនាម័យ (WASH)” គងបម្្ងនះ

នរឹ្ដំងណីរការជាបន្បនាទា ប់្៏ដូចជាការោ្់ឱ្យងធវាីងតស្សា្ល្ប្្នាុ្ឆ្នា  ំ២០១៦ ងៅ
ដល់នដគូ និ្បបជាជនរស់ងៅ្នាុ្តំបន់បបតិបត្ិការរបស់ចំងរនី ។  ជាមួយនរឹ្ទស្សនៈ
វសិ័យរយៈងពលនវ្ងដីម្បក្ីាយជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ     ងផ្្ត ងលី   សមិទ្ធផលនផនា្
ស្្គមឈានមុខងគងៅ្ម្ុជា      នដលងធវាីការជាមួយបគរួសារប្ីប្នដលស្ម្មនផនា្ងសដ្ឋ
្ិច្ចងយី្ បានបន្អនុវត្ន៍យុទ្ធសានស្ងផ្ស្ៗ   សំងៅជួយងបជាមនបជ្នដគូរបស់ងយី្
្នាុ្ការងធវាីឱ្យបបងសីរងឡី្       នូវ្បមិតជីវភាពរស់ងៅរបស់ពួ្គាត់រាមរយៈការផ្ល់
ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ  និ្ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមបននថែមបប្បងោយទំនួលខុសបតរូវ  ។ 
ចំងរនី     ងៅនតបន្ឈរងលីជំហររបស់ខ្ួន នដលងយី្ ងៅនតងជឿជា្់ោ៉្មុតម្ថំ្ងសវា
មិននមនហរិញ្ញវតថែុ គឺម្នសារៈសំខាន់សបម្ប់នដគូរបស់ងយី្ ងហយីងហតុផលងននដល
ងធវាីឱ្យងយី្ បន្ការផ្ល់ងសវាទាំ្ ងនះរាមរយៈមនន្ីសបមបសបមរួលសហគមន៍ងៅរាម
សាខាបបតិបត្ិចម្ប្ៗ ។ ជាលទ្ធផលម្នអនា្ចូលរមួចំនួន ២០.៤០៣ នា្់ ងៅ្នាុ្
ឆ្នា  ំ  ២០១៥  សបម្ប់វគ្គបណុ្ះបណ្្លនផនា្ជំនាញបគប់បគ្ចាត់នច្ហរិញ្ញវតថែុ និ្
អាជីវ្ម្ម្៏ដូចជា   វគ្គបណុ្ះបណ្្លងសវាស្្គម    នដលម្នវគ្គបណុ្ះបណ្្លចំនួន
២.៩៣៧ វគ្គ។  ជាចុ្ងបកាយរា្នាមឱ្យភាគទុនិ្បបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល  គណៈ
បគប់បគ្   និ្បុគ្គលិ្ខ្ុ ំសូមបបកាសថ្ងយី្ ងៅនតបន្បបកាន់ជំហរ និ្្នទាៈដ៏រ រ្ឹ ម្ំ
្នាុ្បបតិបត្ិឱ្យបានលឥ្តងខា្ច ះ  រាមងគាលការណ៍អាជីវ្ម្មងផ្្តងលីសមិទ្ធផលស្្គម
សំងៅគាពំារដល់នដគូរបស់ងយី្     ្នាុ្្ិច្ចបបរឹ្នបប្របស់ពួ្គាត់្នាុ្ការអភិវឌ្ឍខ្ួន
និ្ប្រុមបគរួសារចា្ងចញពីភាពប្ីប្   ។  ងយី្ សូមនថ្្អំណរគុណោ៉្បជាលងបរៅ
ដល់្ិច្ចសហបបតិបត្ិការ    និ្ការគាបំទនដលងយី្ ទទួលបាន្ន្្ម្ងហយីស្្រឹម
ោ៉្មុតម្ថំ្ងយី្ នរឹ្ងៅនតបន្ទទួលបានការគាបំទនផនា្ហរិញ្ញវតថែុ      និ្នផនា្បងច្ច្
ងទសពីភាគីពា្់ព័ន្ធជាបន្បនាទា ប់ងទៀតសបម្ប់គាពំារការបបតិបត្ិងដីម្បឱី្យការផ្្ស់ប្ូរ
ជាវជិ្ម្នសបម្ប់បបជាជនប្ីប្ងៅ្ម្ុជា ។

ងោយងសច្្ីងគារពដ៏ខ្្់ខ្ស់

    ៤របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



១០ ឆ្នា នំនការងាររបសង់�ើ្

ងោយ្ត់សម្្គ ល់ងឃញីពី តបមរូវការរបស់សហគមន៍ប្ីប្មួយចំនួនធំងៅ
រាជធានីភនាំងពញមិនទាន់បតរូវបានបំងពញអ្្គការបារា ំ្ Entrepreneurs du 
Monde បានចុះហតថែងលខាងលី្ិច្ចបពមងបពៀ្មួយជាមួយ សាលារាជធានី
ភនាំងពញ និ្ប្សួ្ការបរងទស   និ្សហបបតិបត្ិការអន្រជាតិននបពះរាជា
ណ្ចប្្ម្ុជា ងដីម្បផី្ួចងផ្ីមគងបម្្ផ្ល់ឥណទានខានា តតូច ។ គងបម្្
ងនះបតរូវបានបង្កាីតងឡី្  និ្ោ្់ងឈា្ម ះថ្ ចំងរនី (ម្នន័យ្នាុ្ភាសាអ្់
ងគ្សថ្” Progress “)  ងដីម្បផី្ល់នូវងសវាហរិញ្ញវតថែុ  និ្មិននមនហរិញ្ញវតថែុ
សបម្ប់ប្រុមបគរួសារប្ីប្ងៅសហគមន៍ប្ីប្ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាំងពញនដល
ងផ្្តសំខាន់្នាុ្ការផ្ល់ងសវាឥណទាន បបា្់សន្ស ំ និ្ងសវាធានារ៉ាប់រ្
ខានា តតូច ងដីម្បបីំងពញតបមរូវការជូនដល់អាជីវ្រខានា តតូច អនា្ល្់ដូរចល័ត
និ្ស្ម្មភាពជំនួញខានា តតូចងផ្ស្ៗងទៀត ។

ឆ្នា ំ ២០០៦

ចំងរនី បានងបី្សាខាដំបូ្របស់ខ្ួនងៅងដីមឆ្នា  ំ២០០៦ និ្បានចាប់ងផ្ីម
ភាពជានដគូជាមួយគងបម្្ SKY របស់អ្្គការ GRET ្ នាុ្ការផ្ល់  ងសវាធា
នារ៉ាប់រ្សុខភាពខានា តតូចដល់នដគូរបស់ខ្ួន ។ គងបម្្ងនះ ផ្ល់ការធានា
នផនា្សុខភាពនដលបគបដណ្ប់ងលីនថ្ពិនិត្យជំ្ឺ នថ្សបម្្ពយាបាលជំ្ឺ 
និ្នថ្ថ្នា ងំពទ្យ ជាងដីម ។

ឆ្នា ំ ២០០៧

ចំងរនី    បានោ្់ឱ្យដំងណីរការងសវាមិននមនហរិញ្ញវតថែុ   រមួបញ្ចូ លទាំ្ វគ្គ
បណុ្ះបណ្្លនានា  និ្ការផ្ល់បបរឹ្សានផនា្ស្្គម  ។   ងនះ្៏ជាងលី្
ដំបូ្របស់  ចំងរនី  នដលបានពប្ី្ស្ម្មភាពដំបូ្របស់ខ្ួនងៅខា្
ងបរៅរាជធានីភនាំងពញងោយបានងបី្សាខាថ្មីមួយងៅ្នាុ្ងខត្្ណ្្ល ។
ងបរៅពីងនះផ្នដរ  ចំងរនី ្៏បានចាប់ងផ្ីមពប្ី្វសិាលភាពរបស់ខ្ួន្នាុ្
ការផ្ល់ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមដូចជា បណុ្ះបណ្្លអាជីវ្ម្ម  និ្ស្្គម 
បពមទាំ្ ងសវាផ្ល់បបរឹ្សាងោបល់ ។

ឆ្នា ំ  ២០០៨

ចំងរនី  បានបន្្សា្ងលីភាពងជាគជ័យរបស់ខ្ួន និ្បង្កាីនការបគបដណ្ប់
តំបន់នានាងៅ្នាុ្ និ្ងៅជុំវញិ រាជធានីភនាំងពញ ងៅចុ្ឆ្នា សំាថែ ប័នងនះម្ន
សាខា ចំនួនបបាបីំបងបមីនដគូ ៦.៣០០ នា្់ងហយីអ្្គការ Entrepreneurs 

du Monde បានសងបមចចិត្ងបជីសងរសីនាយ្បបតិបត្ិមួយរូបជាជនជាតិ
នខ្មរ ្នាុ្ការទទួលយ្ការងារពីអនា្បគប់បគ្បរងទសជាគងបម្្ងធវាី
មូលោ្ឋ នីយ្ម្មរបស់ខ្ួន ។

ឆ្នា ំ  ២០១០

ចំងរនី  ម្នសាខាបបតិបត្ិ១០ ៖ បបាពីំរសាខាងៅរាជធានីភនាំងពញមួយសាខា
ងៅ ងខត្ងសៀមរាបមួយសាខាងៅ  ងខត្បាត់ដំប្ និ្មួយសាខាងទៀតងៅ
ងខត្្ំព្់ចាម     ។  ងៅឆ្នា ងំនះផ្នដរ ចំងរនី បានងបី្ការោិល័យរណប
ចំនួនបបាងំដីម្បផី្ល់ងសវាកាន់នតខិតជិតងៅ្នន្្   នដលនដគូរបស់ខ្ួនរស់ងៅ 
។ ឆ្នា  ំ២០១០ គឺជាឆ្នា ដំំបូ្ផ្នដរននភាពភាពរស់រានងោយខ្ួនឯ្ងលីនផនា្
បបតិបត្ិការរបស់ ចំងរនី ។ ជាមួយគានា ងនះបគរឹះសាថែ ន្៏ទទួលបានពានរងាវា ន់ពី
MIX Market ងៅងលីរបាយការណ៍សូចនា្រស្្គមរបស់ខ្ួន ។

ឆ្នា ំ ២០០៩

ចំងរនី   បានផ្្ស់ប្ូរល្ខេន្ិ្ៈរបស់ខ្ួន ពី្ម្មវធិីរបស់អ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាល
ងៅជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនទទួលខុសបតរូវម្ន្បមិតមួយរាមរយៈការចុះបញី្
ជាមួយប្សួ្ពាណិជ្្ម្មងោយម្នភាគទុនិ្ចំនួនបីគឺ អ្្គការអន្រជាតិ
បារា ំ្  Entrepreneurs du Monde ប្រុមហុ៊នបារា ំ្  Microfinance Solidaire

(MFS) និ្វនិិងោគិនស្្គម ងលា្ Humbert Garreau de Labarre និ្
ទទួលបានវញិ្្ញ បនប័បត  ននការចុះងឈា្ម ះជាបបតិបត្ិ្រ ឥណទានពីធនាគារ
ជាតិនន្ម្ុជា ។ ងហយីបានងបី្សាខាពីរបននថែមងទៀតងៅរាមបណ្្ងខត្   
សំខាន់របស់បបងទស្ម្ុជារមួម្ន  ៖  ងខត្បាត់ដំប្ និ្ងខត្ងសៀមរាប។
បគរឹះសាថែ ន្៏ទទួលបានវញិ្្ញ បនប័បតននការទទួលសា្គ ល់ពី MFTransparency

 ងលីការផ្ួចងផ្ីម្ំណត់តម្្ភាពតនម្ ។

    ៥ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ឆ្នា ំ ២០១២

សខារាន្វ  និ្្ំពត បតរូវបានងបី្ងោយងជាគជ័យចំនណ្ឯងៅ្នាុ្ការ
បបតិបត្ិការទាំ្ មូលចំងរនី ម្នសាខា និ្ការោិល័យបបតិបត្ិចំនួន ៣៥
ងៅ្នាុ្រាជធានី-ងខត្ចំនួន ១២ ងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។  ងលីសពី
ងនះងៅងទៀត ភាគទុនិ្បីបននថែមងទៀត   ចូលរមួងៅ្នាុ្ការបននថែមងដីមទុនជា
មួយនរឹ្ចំងរនី រមួម្ន ៖ Grameen Credit Agricole Microfinance 

Foundation (CGAMF) សម្គមបុគ្គលិ្ចំងរនី និ្អនា្វនិិងោគិនស្្គម 
ងលា្បសី Sophie Dulac ។

ឆ្នា ំ ២០១៣

ងដីម្បជីួយដល់បញ្ហា សុខភាព    នដលភាគងបចីនជួបបបទះងោយនដគូរបស់ 
ចំងរនី ងសវាធានារ៉ាប់រ្សុខភាពខានា តតូចនដលផ្ល់  ការធានាជូនរាល់់ការ
ចំណ្យពយាបាលងៅមនទាីរងពទ្យ ងបគាះថ្នា ្់ដល់ ពិការ ឬមរណភាពរមួម្ន
ទាំ្ បច្ច័យចូលរមួដំងណីរការ បុណ្យសពបតរូវបានផ្ួចងផ្ីម និ្បានោ្់ងធវាី
ងតស្សា្ល្ប្ងបកាមភាពជា នដគូរវា្ សម្គមមូលនិធិ  ចំងរនី និ្ប្រុម
ហុ៊នធានារ៉ាប់រ្ងបបវរ័ (្ម្ុជា) ម៉្យប្រូឡាហវា៍ ភីអិលសីុ (ភីងខអរឹមអាយ) 
្នាុ្ឆ្នា ងំនាះផ្នដរ    ។  គិតដល់ចុ្ឆ្នា ចំំងរនីបានពប្ី្ស្ម្មភាពបបតិបត្ិ
ការរបស់ខ្ួនរហូតដល់ ៤០ សាខាបបតិបត្ិ(សាខាងមចំនួន ១៥ និ្សាខា
បសរុ្ចំនួន ២៥)ងៅ្នាុ្រាជធានី-ងខត្ចំនួន  ១៥  ។  បគរឹះសាថែ ន្៏បតរូវបាន
ងបជីសងរសីជាបគរឹះសាថែ នមួយ្នាុ្ចំងណ្មសាថែ ប័នចំនួន១០ ងដីម្បចូីលរូម្នាុ្
គងបម្្ងបតៀម  និ្ងសនាីសំុវញិ្្ញ បនប័បតននការការពារអតិថិជន  នដលផ្ួច
ងផ្ីមងោយទីភានា ្់ងារអភិវឌ្ឍរបស់បារា ំ្  AFD និ្សម្គមមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ
្ម្ុជា ។

២០១៤

ជាមួយ  នរឹ្ភាពងជាគជ័យននការងធវាីងតស្សា្ល្ប្  ងលីងសវាធានារ៉ាប់រ្
សុខភាពខានា តតូចងៅងបកាមភាពជានដគូរវា្ CFA និ្របស់ KPMI ងសវា
ងនះបតរូវបានងគនណនា ំនិ្ជំរុញការងបបីបបាស់ងៅបគប់សាខាបបតិបត្ិទាំ្
អស់របស់ចំងរនី។ ងហយីងដីម្បងីធវាីឱ្យបបងសីរងឡី្ នូវល្ខេខណ្ឌ ទូទាត់សណំ្
បតឡប់ឥណទាន  ចំងរនី  បានផ្ួចងផ្ីមភាពជានដគូជាមួយប្រុមហុ៊នផ្ល់
ងសវាធនាគារចល័តដ៏ធំមួយ្នាុ្បបងទសគឺ  វ ី្   ងដីម្បជីួយកាត់បនថែយបនទាុ្
ហរិញ្ញវតថែុ និ្ហានិភ័យនដលបតរូវបានផសារភ្ាប់ជាមួយនដគូ្នាុ្បបតិបត្ិការ
ប្់ស្ឥណទានបបចានំខរបស់ពួ្គាត់ ។ ចំងរនី ្៏បានងផ្ីមនណនាផំលិត
ផលឥណទានថ្មពលនបត្ងៅ ្នាុ្បបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួនងដីម្បី
ជួយនដគូ្នាុ្ការទទួលបានការងបបីបបាស់ថ្មពលម្នល្ខេណៈសមបសប
និ្ម្នភាពសន្សសំំនច ។ បគរឹះសាថែ ន ្៏ទទួលបានវញិ្្ញ បនប័បតពី Truelift 

ជា Truelift Aspirant ផ្នដរ ។

ឆ្នា ំ ២០១៥

ងសវាទូទាត់សំណ្បតឡប់ឥណទានបតរូវបានោ្់ងចញឱ្យងបបីបបាស់ងៅ
បគប់សាខាបបតិបត្ិបនាទា ប់ពីទទួលបានតួងលខជាវជិ្ម្នងៅអំឡុ្ងពលងធវាី
ងតស្សា្ល្ប្ ។ ចំងរនី  ្ ៏បានចុះហតថែងលខាងលី្ិច្ចបពមងបពៀ្ភាពជានដ
គូជាមួយនរឹ្ Water.Org ងបកាម្ម្មវធិី “គងបម្្ទរឹ្ស្ាត  និ្អនាម័យ”
ងដីម្បជីួយសបមរួលងៅដល់សហគមន៍  និ្នដគូរបស់ខ្ួន ។  បគរឹះសាថែ ន្៏បាន
ងបាះជំហ៊ានងៅមុខមួយជំហ៊ានបនាទា ប់ងទៀត  ងោយទទួលបានការទទួល
សា្គ ល់បននថែមពី Truelift ពី Truelift Aspirant ងៅជា Truelift Emerging 

ឆ្នា ំ  ២០១១

សាខាទី  ១១ និ្សាខាទី ១២ បតរូវបានងបី្ដំងណីរការងៅ្នាុ្ងខត្បនាទា យ
ម្នជ័យ និ្ងខត្្ំព្់ធំ ជាបន្បនាទា ប់ងហយី ចំងរនី បានងបី្ការោិល័យ
រណប  បននថែមចំនួនបបាពីំរផ្នដរ  ។ ងៅ្នាុ្ឆ្នា ងំនះចំងរនីទទួលបានអាជ្ា
ប័ ណ្ណជា បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងពញងលញមួយផ្ល់ងោយធនាគារជាតិ
នន្ម្ុជានដលជាជំហានដ៏សំខាន់ មួយ្នាុ្ការវវិឌ្ឍន៍ខ្ួនរបស់បគរឹះសាថែ ន ។ 
សម្គមមូលនិធិ  ចំងរនី  (CFA)  ្៏បតរូវបានបង្កាីតងឡី្ ផ្នដរងៅចុ្ឆ្នា ំ
២០១១ ងដីម្បពីួតនដគានា ងធវាីការជាមួយ បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុចំងរនី្នាុ្ការ
អភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលនផនា្ស្្គមងផ្ស្ៗងទៀត ដូចជា ៖ ការផ្ល់អាហារូប្រណ៍
ងៅ្ូនរបស់នដគូប្ីប្ និ្ការផ្ល់ជំនួយសងនងា្គ ះបនាទា ន់ ។ចំងរនី បានចាប់
ងផ្ីម្នាុ្ការចូលរមួ  ងលី្ដំបូ្របស់ខ្ួនផ្នដរ   ងៅងលីការោ្់ចំណ្ត់
ថ្នា ្់ហរិញ្ញវតថែុ និ្ស្្គម ងហយីបានទទួលពិនទាុ្បមិត B+ ងលីនផនា្ហរិញ្ញវតថែុ 
និ្្បមិត BBs ងលីការវាយតនម្នផនា្ស្្គមរបស់ខ្ួន ។

    ៦របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



 ទស្សនវិស�័ ងបស្្ម្ម 
វប្បធម៌ការងាររមួ

វប្បធមក៌ារងាររមួ

យបសកកម្ម

“ ងលី្្ម្ស់ជីវភាពជំនាញ និ្ជំងនឿទុ្ចិត្  ដល់ប្រុមបគរួសារប្ីប្្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជារាមរយៈការផ្ល់ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ និ្ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ច
  ស្្គមបននថែមបប្បងោយទំនួលខុសបតរូវខ្ស់ ” ។

ទស្សនវិស�័

“ ជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ្ម្ុជាឈានមុខងគនផនា្ស្្គម នដលបបតិបត្ិបប្បងោយទំនួលខុសបតរូវខ្ស់ងដីម្បនីិរន្រភាព ននការវវិឌ្ឍន៍ជាវជិ្ម្នដល់
  ជីវភាពបគរួសារប្ីប្ស្ម្មនផនា្ងសដ្ឋ្ិច្ច ” ។

ចំងរនី ផ្ល់ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ និ្ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមបននថែមដល់នដគូ ្នាុ្ងគាលបំណ្ងធវាីឲ្យសុខុម្លភាព
របស់ពួ្គាត់ម្នភាពបបងសីរងឡី្  ងហយីងប្ជ្ាចិត្ធានាឲ្យបាននូវការបបតិបតិ្បប្បងោយសីលធម៌សមធម៌
និ្តម្្ភាព បពមទាំ្ ផ្ល់នូវគុណបបងោជន៍ខ្ស់ដល់បគប់នដគូ និ្ភាគីពា្់ព័ន្ធ ។

ចំងរនី ផ្ល់ព័ត៌ម្ននដលម្នល្ខេណៈចបាស់លាស់បគប់បគាន់បតរឹមបតរូវ  ពិតបបា្ដ  និ្ទាន់ងពលងវលាពី
ល្ខេខណ្ឌ ននងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ របស់បគរឹះសាថែ នជូនដល់ អតិថិជន និ្បគប់ភាគីពា្់ព័ន្ធងហយីព័ត៌ម្នទាំ្
ងនាះបតរូវបានពន្យល់នណនារំាមវធិីសានស្ងាយទទួលយ្ ងដីម្បឲី្យពួ្គាត់ងាយយល់ពីល្ខេខណ្ឌ ទាំ្ អស់
ងនាះ ។

ចំងរនី ផ្ល់ងសវា្ម្មនដលសមបសបរាមតបមរូវការ និ្បប្បងោយបបសិទ្ធផលខ្ស់ជូនដល់ នដគូបគប់រូបងោយ
ការបបតិបត្ិងសវា ងធីវាងឡី្ បប្បងោយភាពងាយបសរួល ស្ម្ម និ្ទាន់ងពលងវលា ។

ចំងរនី ងប្ជ្ាចិត្ធានាឲ្យបានថ្ ងសវា្ម្មនដលបគរឹះសាថែ នផ្ល់ជូនដល់អតិថិជន្៏ដូចជាការបបាបស័យទា្់ទ្
ជាមួយពួ្គាត់ និ្បគប់ភាគីពា្់ព័ន្ធបបតិបត្ិបប្បងោយសីលធម៌  បពមទាំ្ មិនងធវាីឲ្យពួ្គាត់ម្នការភ័ន្
បចឡ ំ អា្់អន់បសពន់ចិត្ងោយ្នាុ្ងនាះការបបាបស័យទា្់ទ្បតរូវបាន បបតិបត្ិបប្បងោយការងគារពឲ្យ
តនម្ យុត្ិធម៌ រសួរាយរា្់ទា្់ និ្បប្បងោយការគួរសម ។

ចំងរនី ងប្ជ្ាចិត្ធានាឲ្យបានថ្ រាល់ព័ត៌ម្ន និ្ទិននាន័យរបស់នដគូ និ្បគប់ភាគីពា្់ព័ន្ធបតរូវបានការពារ និ្
នថរ្សាទុ្ោ្់ោ៉្ខ្ាប់ខ្ួន និ្ម្នសុវតថែិភាពងហយីព័ត៌ម្នទាំ្ អាចបតរូវបានយ្ងបបីបបាស់ល្គរឹ្ណ្នត
ម្នការយល់បពមពីម្្ច ស់ងោយងគាលបំណ្ និ្វសិាលភាពននការងបបីបបាស់ព័ត៌ម្ន និ្ទិននាន័យទាំ្ ងនាះ 
បតរូវបានពន្យល់បបាប់ដល់ពួ្គាត់ពីសំណ្្់បុគ្គលិ្្៏ដូចជា ភានា ្់ងាររបស់បគរឹះសាថែ ន ឲ្យយល់ជា្់បបា្ដ ។

ចំងរនី ចាត់ទុ្អតិថិជន  និ្បគប់ភាគីពា្់ព័ន្ធ  ជាបបភពធនធានដ៏ម្នតនម្មួយនដលបគរឹះសាថែ នបតរូវខិតខំ
បបរឹ្នបប្បគប់មងធយាបាយងដីម្បធីានាឱ្យបានថ្ពួ្គាត់ទទួលបាននូវការយ្ចិត្ទុ្ោ្់ខ្ស់ និ្សមរម្យ
បំផុតពីសំណ្្់បុគ្គលិ្្៏ដូចជាភានា ្់ងាររបស់បគរឹះសាថែ ន ។

ទើ១ សថុចរិត :

ទើ៣ តម្លា ភាព :

ទើ២ គថុណភាពននយសវាកម្ម :

ទើ៤ ការប្្រតិបតិតិយោ��ថុតិតិធម ៌:

ទើ៥ សម្ងា តភ់ាព :

ទើ៦ ភាពមិនយរើសយ�ើង :

    ៧ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ប្មធុរ្ិច្ច

ប្មធុរ្ិច្ច តំណ្្ងបស្្ម្មងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គមរបស់ ចំងរនី ។ ប្មងនះបតរូវបានងរៀបចំងឡី្ ងោយម្នងគាលការណ៍រមួចំនួន ៧ចំណុច 
សបម្ប់អាជីវ្ម្មស្្គម ងោយម្នការបពមងបពៀ្គានា ងលីការវាស់នវ្ ការងប្ជ្ាចិត្នដលបាន្្ុះបញ្្ច ំ្ ពីស្ម្មភាព និ្ល្ខេណៈសម្បត្ិរបស់ ចំងរនី ។សូចនា្រ
ងបបីបបាស់សបម្ប់ការវាស់សទា្់   និ្រាមោនបតរូវបានបពមងបពៀ្គានា ងោយភាគទុនិ្ទាំ្ អស់បនាទា ប់ពីម្ន្ិច្ចបបជំុការងាររមួរវា្ថ្នា ្់បគប់បគ្្ំពូល  និ្ភាគ
ទុនិ្ របស់ ចំងរនី នដលងគាលការណ៍នានាមួយចំនួនបតរូវបានដ្បស្់យ្ម្ពីនិោមនដលអាចងបបីបានជាសាធារណៈ ដូចជា MIX ឬ IRIS និ្ម្នភាពបសប
គានា ងៅនរឹ្និោមរបស់វសិ័យ្បមិតជាតិ ។

យោលការណទ៍ើ១ - និ�មន�័ធថុរកិច្ច ៖ ធុរ្ិច្ចស្្គមម្នងគាលបំណ្រមួចំនណ្្នាុ្ការជមនាះនូវភាពប្ីប្ និ្ភាពងាយរ្ងបគាះរាមរយៈវធិីសានស្
ធុរ្ិច្ចជាមូលោ្ឋ ន ។

យោលការណទ៍ើ២ - យោលបំណង ៖  ធុរ្ិច្ចស្្គមម្នងគាលបំណ្ផល្់នូវដំងណ្ះបសាយងៅនរឹ្ឯ្្ឬពហុបញ្ហា  នដលគំរាម្ំនហ្ដល់មនុស្ស និ្
ស្្គម ។

យោលការណទ៍ើ៣ - �តិថិជន (នៃគ)ូ ៖   ធុរ្ិច្ចស្្គម ការពារអតិថិជន (នដគូ)

យោលការណទ៍ើ៤ - ្លប្តឡប ់៖  ចំងរនី ម្នងគាលងៅរ្បបា្់ចំងណញ  ងដីម្បរី្សានិរន្រភាពននការងារស្្គមងសដ្ឋ្ិច្ច និ្ធនធានហរិញ្ញវតថែុសបម្ប់
រយៈងពលនវ្ ។ ជាធុរ្ិច្ចស្្គមងគាលងៅរបស់បគរឹះសាថែ ន គឺមិននមនងដីម្បអីតិបរមិ្្ម្មបបា្់ចំងណញងនាះងឡយី ។ ជាងគាលបំណ្របស់ភាគទុនិ្បសបងៅ
នរឹ្ងគាលការណ៍នប្នច្ភាគលាភរបស់ ចំងរនី បបា្់ចំងណញបតរូវបានោ្់វនិិងោគបន្ ងដីម្បអីតិបរមិ្្ម្មផលប៉ះពាល់ជាវជិ្ម្នដល់នដគូងគាលងៅរបស់ 
ចំងរនី ។

យោលការណទ៍ើ៥ - ការទទលួខថុសប្តរូវចំយោះសង្គម និងបរិស្ាន  ៖  ធុរៈ្ិច្ច ចូលរមួជួយឱ្យសហគមន៍ និ្បរសិាថែ នបបងសីរងឡី្  ។

យោលការណទ៍ើ៦- ធនធានមនថុស្ស / ការយពញចិតតិរបសប់ថុគ្គលិក  ៖   ធុរៈ្ិច្ចស្្គម ងលី្ទរឹ្ចិត្ និ្គិតគូរពីសុខុម្លភាពរបស់បុគ្គលិ្ផ្ល់
បបា្់ងបៀវត្សរាមទីផសារ និ្ផ្ល់ល្ខេខណ្ឌ ការងារងលីសពីនិោមនដលម្ន ។

យោលការណទ៍ើ៧- ការវាសផ់វង ៖   ធុរ្ិច្ចស្្គម បង្កាីតសូចនា្រពា្់ព័ន្ធងៅនរឹ្ការបតរួតពិនិត្យការងប្ជ្ាចិត្ដូចម្នបញ្្្់ជូនខា្ងលី និ្ផលប៉ះ
ពាល់នផនា្ស្្គមងៅងលីភាគីពា្់ព័ន្ធ ។

ចំងរនី ជាបគរឹះសាថែ នហរិញ្ញវតថែុងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គមបសបចបាប់មួយ នដលម្នមូលោ្ឋ នងៅ្ម្ុជាងោយផ្ល់ជូននស្ី  និ្ប្រុមបគរួសារប្ីប្ នដលស្ម្ម
នផនា្ងសដ្ឋ្ិច្ចនូវងសវាហរិញ្ញវតថែុ និ្ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមបប្បងោយនិរន្រភាព និ្ម្នតំនលសមរម្យងដីម្បរីមួចំនណ្ដល់ការកាត់បនថែយភាពប្ីប្ និ្ការ
អភិវឌ្ឍងសដ្ឋ្ិច្ចងៅ្នាុ្បបងទស ។

ចំងរនី ងផ្្តការយ្ចិត្ទុ្ោ្់សំខាន់ងលីកាងធវាីឱ្យបបងសីរងឡី្ នូវបរញិ្្ញ បនហរិញ្ញវតថែុសបម្ប់បបជាជននដលងាយរ្ងបគាះបំផុតងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
ងោយផ្ល់ជូនពួ្គាត់នូវងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ និ្ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមបននថែមបប្បងោយទំនួលខុសបតរូវ ។

ចំងរនី បបកាន់ខ្ាប់នូវនិោមរបស់វសិ័យ្នាុ្ការការពារអតិថិជន ៖ បគរឹះសាថែ នគាបំទ និ្អនុវត្រាមងគាលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់ SMART Campaign និ្
ោ្់ឱ្យងបបីបបាស់នូវនីតិវធិីសំខាន់មួយចំនួនៗងដីម្បឱី្យបបា្ដថ្ការអនុវត្អនុងលាមងៅរាមងគាលការណ៍ងនាះ  ។   ងគាលការណ៍ការពារអតិថិជននរឹ្ោ្់
បញ្ចូ ល្នាុ្សូចនា្រសមិទ្ធផលការងារស្្គមនដល ចំងរនី បានបង្កាីតងឡី្  និ្្ំណត់បពមងបពៀ្ជាមួយភាគទុនិ្ងដីម្បបីតរួតពិនិត្យរាមោនងលីសមិទ្ធផល
ការងារស្្គមរបស់ខ្ួន ។

និរន្រភាពនផនា្ងសដ្ឋ្ិច្ច និ្ហរិញ្ញវតថែុ  គឺជាគន្រឹះសំខាន់នដលអនុញ្្ញ តឱ្យ  ចំងរនី  អនុវត្  និ្រ្សាបាននូវងបស្្ម្មស្្គមរបស់ខ្ួនដូងចនាះផលប៉ះពាល់បប្ប
ងោយនិរន្រភាពនរឹ្ង្ីតម្នងឡី្ ងៅ្នាុ្តំបន់នដល ចំងរនី ម្នបបតិបត្ិការ ។ 
ជំរុញងោយវធិីសានស្អាជីវ្ម្មជាមូលោ្ឋ នមួយ និ្ការបបតិបត្ិការ្នាុ្ប្បខណ្ឌ បប្ួតបបនជ្ ចំងរនី ធានាបាននូវភាពរស់រាន និ្ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ួន 
រាមរយៈការបតរួតពិនិត្យជាបបចា ំនិ្ការងធវាីឱ្យបបងសីរងឡី្ នូវផលិតផល និ្ងសវា្ម្មរបស់ខ្ួន ។ យុទ្ធសានស្របស់ ចំងរនី ងដីម្បសីងបមចឱ្យបាននូវផលបតឡប់
ម្វញិទាំ្ នផនា្ហរិញ្ញវតថែុ និ្ស្្គមបសបរាមងបស្្ម្មស្្គមរបស់ខ្ួន ។

ចំងរនី ងប្ជ្ា្នាុ្ការចូលរមួចំនណ្ ជួយពប រ្ឹ្សហគមន៍ និ្ការការពារបរសិាថែ នសបម្ប់មនុស្សជាតិ នាងពលបច្ចុប្បននា និ្អនាគត ។

ងគាលនងោបាយធនធានមនុស្សរបស់ ចំងរនី បាន្្ុះបញ្្ច ំ្ ពីការនថរ្សាបុគ្គលិ្ ងោយសមភាព និ្គា្ម នការងរសីងអី្ ងោយងផ្្តជាពិងសសងលីការបណុ្ះ
បណ្្លសមតថែភាពរបស់បុគ្គលិ្ និ្ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីព ។

ចំងរនី បានបង្កាីតឧប្រណ៍  និ្សូចនា្រ  សបម្ប់បតរួតពិនិត្យផលសងបមចបានពីការងប្ជ្ាចិត្របស់ខ្ួនងផ្្តងលីសមិទ្ធផលស្្គមទាំ្ ងនះ ។

  MIX = Microfinance Information eXchange (www.mixmarket.org)
  IRIS  = Impact Reporting and Investment Standards (http://iris.thegiin.org/)

1
2

    ៨របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ប្មសលីធម៌

ចំងរនី  ជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ  ងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គមនដល
ងជឿជា្់ោ៉្មុតម្ថំ្ប្មសីលធម៌គឺជាធាតុសំខាន់្នាុ្ការជំរុញឱ្យចំងរនី
ទទួលបាននូវភាព  ងជាគជ័យសបម្ប់អាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន ។  វាបាន្ំណត់
ប្បខ័ណ្ឌ ងដីម្បបីគប់បគ្ការទំនា្់ទំន្ និ្ដំងណីរការអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន 
ជាមួយភាគីពា្់ព័ន្ធទាំ្ ខា្្នាុ្និ្ខា្ងបរៅរមួទាំ្  សម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សា
ភិបាលអតិថិជន / នដគូបុគ្គលិ្  បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងផ្ស្ៗងទៀតអនា្
ផ្គត់ផ្គ្់ ឬអនា្ផ្ល់ងសវា្ម្ម មនន្ីរាជរោ្ឋ ភិបាល និយត័្រ សវន្រ 
វនិិងោគិន និ្ម្្ច ស់ជំនួយ ។

១) សម្ជិកប្ករុមប្្ររឹកសាភិបាល  ៖  បងាហា ញនូវការងប្ជ្ាចិត្្នាុ្ការ
ចូលរមួោ៉្ស្ម្មងលីការសងបមចចិត្ ្នាុ្ប្បខណ្ឌ របស់  ចំងរនី  ងោយ
ចូលរមួ្ិច្ចបបជំុននប្រុមបបរឹ្សាភិបាលគណៈ្ម្្ម ធិការ ឬ ប្រុមការងារោ៉្
ងទៀ្ទាត់សំងៅងលី្្ម្ស់ង្រ ្ ិ៍ងឈា្ម ះ  និ្្ិតយានុភាពរបស់  ចំងរនី  ្នាុ្
បពរឹត្ិកាណ៍ងផ្ស្ៗ និ្ការងបាះផសាយនានា ។

២)�តិថិជន/នៃគ ូ ៖  ងលី្្ម្ស់គាបំទ និ្អនុវត្ងគាលការណ៍ការពារ
អតិថិជន  (  CPP  )  និ្ងប្ជាថែ ងធវាីការវាយតនម្ននការអនុវត្របស់ខ្ួនជា
ងទៀ្ទាត់្៏ដូចជា ការវាយតនម្ទូងៅងលីសាថែ នភាពប្ីប្របស់ប្រុមបគរួសារ 
អតិថិជន / នដគូ្នាុ្ងគាលបំណ្ងដីម្បធីានាឱ្យបានថ្  ចំងរនី  ពិតជាបាន
ផ្ល់ងសវា  ដល់បបជាជនងគាលងៅ  នដលខ្ួនបានងបជីសងរសី និ្រាមោន
ការផ្្ស់ប្ូរសាថែ នភាពប្ីប្របស់ អតិថិជន / នដគូ ្នាុ្រយៈងពលមួយងដីម្បី
ធានាថ្្ម្មវធិី របស់ងយី្ រមួចំនណ្ ដល់ការកាត់បនថែយសាថែ នភាពប្ីប្
ងៅ្នាុ្ចំងណ្មអតិថិជន/នដគូរបស់ងយី្  ។

៣) បថុគ្គលិក៖

្) ងប្ជ្ាហាមឃាត់មិនឱ្យម្នការងរសីងអី្ចំងពាះបុគ្គលិ្ឬងប្ខេជន
ងលីជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្ុបរ សាសនា ងភទ ងដីម្ំងណីត អាយុ 
និ្សាថែ នភាពងសដ្ឋ្ិច្ច ។ 
ខ) ការផ្ល់ឱកាសការងារ  ចំងពាះងប្ខេជនម្នសមតថែភាពងទាះបីជា
ជនពិការ ងោយមិនគិតពីកាយសម្បទា ងដីម្បឱី្យពួ្គាត់បង្កាីតបបា្់
ចំណូលងទៀ្ទាត់គាបំទដល់ប្រុមបគរួសារ និ្សហគមន៍ ។
គ) ផ្ល់ជូននិងោជិតជាមួយនរឹ្ឱកាសងស្មីគានា ្នាុ្ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ួន 
និ្អាជីព ងោយមិនគិតពីសាថែ នភាពននមុខតំនណ្ ។

ឃ)  ងប្ជ្ាការពារសុខភាព  និ្សុវតថែិភាពបុគ្គលិ្  នដលជា្រ្ាសំខាន់
បំផុតងៅ្នាុ្ការសងបមចចិត្ណ្មួយ ។
្)   ការផ្ល់ជូនបបា្់នខ  និ្អតថែបបងោជន៍ងផ្ស្ៗ ងៅ្នាុ្្បមិតបប្ួត
បបនជ្ រាមការរពំរឹ្ទុ្ជាអប្បបរម្ នដលបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ គួរនត
ងោះបសាយងដីម្បនីថរ្សាបុគ្គលិ្របស់ខ្ួន ។
ច)   ោ្់យន្ការបប្បងោយតម្្ភាព នានាសបម្ប់ការងោះបសាយ
មតិងោបល់ និ្បណ្រឹ ្សារទុ្ខេរបស់បុគ្គលិ្ ។

៤) ប្្រះស្ានមើប្ករូហិរញ្ញ វត្ថុយ្្សងៗយទៀត ៖ មិនទទួលយ្ 
បងាហា ញ ឬងបបីបបាស់ទិននាន័យរបស់នដគូបប្ួតបបនជ្ នដលងយី្ បានដរឹ្ 
ឬម្នងហតុផល   នដលងជឿថ្បានរងំលាភ  ងលី្ិច្ចបពមងបពៀ្ការរ្សាការ
សម្ងៃ ត់ជាមួយភាគីទីបី  ឬគូបប្ួតបបនជ្ណ្មួយរបស់ចំងរនី  ប៉ុនន្ងយី្
ងលី្ទរឹ្ចិត្ដល់បុគ្គលិ្    ងដីម្បបីបមូលនច្រនំល្និ្ការងបបីបបាស់ព័ត៌
ម្នអំពីបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងផ្ស្ៗងទៀត   ប៉ុនន្ងធវាី្នាុ្ប្បខណ្ឌ បសប
ចបាប់  និ្បប្បងោយវជ្ិាជីវៈនតប៉ុងណ្្ណ ះ ។  ដូចគានា ងៅនរឹ្ការឱ្យតនម្និ្
្ិច្ចខិតខំការពារព័ត៌ម្នផ្ទា ល់ខ្ួនរបស់ ចំងរនី  ងយី្ ្៏ងគារព  និ្ឱ្យតនម្
ងលីព័ត៌ម្នម្នល្ខេណៈសម្ងៃ ត់  ឬឯ្ជនភាពរបស់សាថែ ប័នងផ្ស្ៗងទៀត
ផ្នដរ ។

៥)  �នាក្្គត់្ ្គងឬ់�នាក្តិលយ់សវា  ៖  មិនសហការ ឬផ្ល់ងសវាងៅឱ្យ
ប្រុមហុ៊ន ឬបុគ្គលនដលអាជីវ្ម្មរបស់ពួ្គាត់ចូលរមួងៅ្នាុ្ស្ម្មភាព
ណ្មួយ សថែិត្នាុ្បញី្បដិងសធន៍របស់  I FC   និ្មិនរមួចំនណ្ងៅ្នាុ្
បបងភទបបតិបត្ិការណ្មួយនដល មិនម្នប្មសីលធម៌ឬមិនអាចបគប់
បគ្ និ្វាស់នវ្បាន ។

៦)   មននតិើរោឋា ភិបាល និ�តករ និងសវនករ   ៖   ងគារពរាម
បទប្បញ្ញត្ិ       នដលងចញងោយរាជរោ្ឋ ភិបាល      នដលរមួម្នការអនុវត្ន៍
ងគាលនងោបាយ នីតិវធិី   និ្តបមរូវការនដល បាន្ំណត់ងោយចបាប់បញ្ញត្ិ 
ការអនុវត្បប្បងោយយុត្ិធម៌ និ្ផ្ល់អតថែបបងោជន៍ដល់អតិថិជន/នដគូ 
និ្ផ្ល់មតិបតឡប់ងៅនិយត្រ និ្សវន្រ ។

៧) វិនិយោគិន និងម្្ច សជ់ំន�ួ ៖  ផ្ល់្ំណត់បរាបតរឹមបតរូវ 
ម្នតម្្ភាព និ្អាចទុ្ចិត្បានងដីម្ប ី បំងពញកាតពវា្ិច្ចផ្ូវចបាប់ និ្
ហរិញ្ញវតថែុរបស់ ចំងរនី និ្ងដីម្បបីគប់បគ្្ិច្ចការរបស់ខ្ួន ។

    ៩ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



វិសាលភាពបបតិបត្ិការ

បនាទា យម្នជ័យ

បាត់ដំប្

្ំព្់ចាម

ត្ូប្ឃ្មុ ំ

្ំព្់ឆ្នា ំ្

្ំព្់ស្ឺ

្ំព្់ធំ

្ំពត

្ណ្្ល

ប្ងចះ

ភនាំងពញ

នបពនវ្

ងពាធិ៍សាត់

ងសៀមរាប

រាន្វ

ន្ប

សរថុប

រាជធានើ/យខតតិ
     ចំននួ

ប្សរុក               ឃថុំ              ភមិូ              បថុរស               នសតិើ                  សរថុប
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៦.៩៨៦

១.៧១០

២.៦៦៥

២.៥៧១

១.០៤៨

១.៣១៦

១.៨៦៨

៣.១៤២

១.៣៨០

៧.៤៣៣

៧៥១

២.៧០៩

៣៧៥

១.៣១១

៣.៤៣២

១.៦១២

៧

៣៣.៣៣០

២.០០៣

៣.១៧៦

៣.១៣៣

១.១៦៨

១.៦៣០

២.៣៦៨

៣.៦៦៤

១.៥៥០

៩.៣៣៧

៧៩១

៣.៣៩០

៤៣៩

១.៥៨១

៣.៩៥៤

២.១២២

១០

៤០.៣១៦

    ១០របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីននផលតិផល
ឥណទាន

ចំងរនី ងៅនតបន្ការបង្កាីតថ្មី  និ្ន្លម្បបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន សំងៅងឆ្្ះងៅកាន់ភាពរ ី្ ចំងរនីរបស់បគរឹះសាថែ ន រាមរយៈការបន្អភិវឌ្ឍន៍ និ្ការងធវាីឱ្យ
បបងសីរងឡី្ នូវសមតថែភាពសាថែ ប័ន និ្ងហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធអាជីវ្ម្ម ងដីម្បផី្ល់ងសវាកាន់នតលប្បងសីរ ។ ជាលទ្ធផល  ផលិតផលឥណទាននានារបស់បគរឹះសាថែ ន
បតរូវបានន្លម្ងលីយន្ការមួយចំនួនដូចជា៖ ទំហឥំណទាន អបរាការបបា្់ រយៈងពលខ្ចី និ្យន្ការ្នាុ្ការផ្ល់ងសវា ។

�នាកប្សើ ជថុំ ម្៉ា លើន អា�ថុ ២៦ឆ្នា ំ  
�នាកលកយ់ប្គឿងយទស និងជាងយ�ើ 

យៅឃថុំនប្ពញើ យខតតិយោធិ៍សាត់

•    ពប្ី្ទំហឥំណទាន ពី ៤ លានងរៀល ឬ ១.០០០ ដុល្ារ ងៅ ១០ 
លានងរៀល ឬ ២.៥០០ដុល្ារអាងមរ ិ្  ងដីម្បបីន្្ិច្ចគាពំារដល់នដគូនដល
អាជីវ្ម្មរបស់ពួ្គាត់ម្នការវវិត្ន៍ ងហយីបតរូវការងដីមទុនងបចីនជា្មុន
សបម្ប់គាបំទបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្ម ។

•   បន្ការកាត់បនថែយទាំ្ អបរាការបបា្់  និ្នថ្ងសវារដ្ឋបាល ងដីម្បបីង្កាីន
បបសិទ្ធភាព និ្អតថែបបងោជន៍សបម្ប់បបជាជនងគាលងៅ ជាពិងសស
សបម្ប់ការងលី្ទរឹ្ចិត្ដល់នដគូ ឱ្យបន្ការចូលរមួជាមួយនរឹ្ ចំងរនី ។

• ការោ្់ងចញឱ្យងបបីបបាស់នូវងសវាទូទាត់សំណ្បតឡប់ឥណទានរាម
រយៈភានា ្់ងារវ ី្ ងៅទូទាំ្ បបងទស ។

•  បននថែមរយៈងពលឥណទាន រហូតដល់ ២៤ នខ ងដីម្បជីួយសបមរួលដល់នដគូ 
នដលបតរូវការឥណទានសបម្ប់ការទិញបទព្យអ្ម្មគាពំារអាជីវ្ម្ម ។ 

អនា្បសី ម៉្លីន ជានស្ីនដលបានងរៀបការនិ្ម្ន្ូនមួយ។ គាត់ជាអនា្ល្់
ងបគឿ្ងទសនិ្ម្នសាវា មីជាជា្ងឈ ី ។ងបរៅពីអាជីវ្ម្មរបស់គាត់ អនា្បសី
ជាទូងៅជួយឆ្្្់រូបចម្្្់ងឈជីាមួយប្ីរបស់គាត់ នដលជាបបភពចំណូល
មួយងផ្ស្ងទៀតសបម្ប់ប្រុមបគរួសារងនះ ។ ជាមួយនរឹ្ការញញរឹមងៅងលីនផទា
មុខរបស់គាត់់ អនា្បសី  ម៉្លីន  បាននិោយថ្  “  ងយី្ ម្នការសបបាយ
ចិត្ ជាមួយនរឹ្ឥណទានពី ចំងរនី នដលផ្ល់ឱ្យងយី្ នូវឱកាសងដីម្បទីិញ
ងឈបីននថែមងទៀតងដីម្បឆ្ី្្់រូបនិ្ល្់ចម្្្់ងឈបីានងបចីនជា្មុន  ។
បនាទា ប់ពីងរៀបការរចួម្   ងយី្ បានចាប់ងផ្ីមអាជីវ្ម្មទាំ្ ងនះ    នដលជួយ
ឱ្យសាថែ នភាពបគរួសាររបស់ងយី្ បបងសីរងឡី្     ។   វាគឺលប្បងសីរជា្ជីវតិ
ការងារងៅ្នាុ្ងរា្ចប្កាត់ងដរ    ដូចនដលខ្ុ ំធ្ាប់បានងធវាីពីមុនងយី្ ម្ន
បទព្យសម្បត្ិងបចីនជា្មុន  និ្ម្នការបពរួយបារម្ភតិចជា្មុនងលី្្វាះ
ខាតថវកិា្នាុ្ការចំណ្យរបស់ងយី្ ជាងរៀ្រាល់នខ “ ។ 

ជាមួយ នរឹ្ទំហឥំណទានចំនួន ១ , ៨  លានងរៀល អនា្បសី ម៉្លីន អាច
បង្កាី ន ផលិតភាព អាជីវ្ម្មរបស់គាត់ងៅ្នាុ្ការឆ្្្់រូបចម្្្់ងឈបីននថែម
ងទៀត ។ ចំងរនី ងកាតសរងសីរ និ្ងមីលងឃញីពីភាពបបងសីរងឡី្  សបម្ប់
គូសាវា មីភរោិម្នងទពងកាសល្យទាំ្ ពីររូបងនះ នដលងជឿងលីការវនិិងោគ
និ្ការបង្កាីតអាជីវ្ម្មទាំ្ ងទវាររបស់ពួ្គាត់ ។ ពួ្គាត់បាន និ្បន្ងធវាី
ងអាយបបងសីរងឡី្  នូវជីវភាពរស់ងៅ និ្រ្សានូវទស្សនជាវជិ្ម្ន្នាុ្ការ
ពប្ី្អាជីវ្ម្មទាំ្ ងនះ ។ អនា្បសី ម៉្លីន បាននិោយថ្ “ ងយី្ ម្ន
គងបម្្ទិញតូបមួយងៅ្នាុ្ផសារ  សបម្ប់ល្់រូបចម្្្់ងឈងីហយី្នាុ្ការ
ងធវាដូីងចនាះងយី្  នរ្ឹ បតរូវការការគាពំារបននថែមងទៀតពីចំងរនី ជាពិងសសងលីនផនា្
ហរិញ្ញវតថែុ “ ។ 

    ១១ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



�នាកប្សើ សថុើម �៊ ូអា�ថុ ៤៤ ឆ្នា ំ 
�នាកលកប់្រីយ្អើរ និងម្ូបអាហារ 
យៅ្សារឆ្នា ំង យខតតិកំពងឆ់្នា ំង

អវាីនដលងធវាីឱ្យងយី្ ចំណ្ប់អារម្មណ៍  អំពីបទពិងសាធន៍របស់  អនា្បសី អ៊ូ ជា
មួយ ចំងរនី គឺភាពបត់នបន និ្ការបង្កាីតអាជីវ្ម្មរាមរដូវកាលបននថែម
សបម្ប់រូបគាត់ និ្សាវា មី ។ “ ខ្ុ ំបានចាប់ងផ្ីមទទួលឥណទានងលី្ទី១ 
របស់ខ្ុ ំ ពី ចំងរនី ចំនួន ៤00.000ងរៀល ងស្មីងៅនរឹ្ ១00  ដុល្ារអាងមរ ិ្  
ងដីម្បចីាប់ងផ្ីមអាជីវ្ម្មបតីង្្ីររបស់ខ្ុ ំ។ ងនាះគឺជាអាជីវ្ម្មសនាូលរបស់ងយី្
្នាុ្អំឡុ្ងពលទរឹ្ងឡី្  ជាងពលនដលប្ីរបស់ខ្ុ ំ បានចុះងនសាទ និ្បាន
ទិញផលបតីពីអនា្ងនសាទងផ្ស្ៗងទៀតងដីម្បងីធវាីបតីង្្ីរ” អនា្បសី អ៊ូ និោយ។

អាជីវ្ម្មងនះម្នទីផសារោ៉្ខ្ាំ្  ខណៈតបមរូវការកាន់នតងបចីនពីបបជាជន
្នាុ្តំបន់ និ្ងៅរាជធានីភនាំងពញ ។ ប៉ុនន្្នាុ្អំឡុ្ងពលទរឹ្បស្ផល
ងនសាទបតីម្ន្បមិតទាបផ្នដរ ដូងចនាះប្ីរបស់គាត់បន្ការងនសាទបតី 
និ្ល្់បតីងៅ ងហយីអនា្បសី   អ៊ូ   ផ្្ស់ប្ូរពីការងធវាីបតីង្្ីរម្ងផ្្តងលីការ
ល្់មហាូបអាហារ និ្ងភសជ្ៈវញិ ។ អនា្បសីបានបញ្្្់ថ្ “  ងយី្ មិនអាច
ពរ្ឹ នផ្្នតងលីបបភពននបបា្់ចំណូលនតមួយ  ងដមី្បគីាពំារដល់ប្រុមបគរួសា
រងនះបានងទ  ខ្ុ ំម្ន្ូន៤នា្់្នាុ្បនទាុ្ងដីម្បចិីញ្ច រឹមបីបាច់ងហយីភាគងបចី
នពួ្ងគងៅជាសិស្ស្ំពុ្សិ្សាងៅងឡយីងហយី្នាុ្ងនាះងយី្ ម្ននត្ូន
បបរុសម្នា ្់ប៉ុងណ្្ណ ះ នដលបច្ចុប្បននាម្នការងារងធវាី្ នាុ្ងរា្ចប្ ។  ងហតុងនះ
ងហយីបានជាខ្ុ ំម្នការចាប់ងផ្មីអាជីវ្ម្មងនះងោយល្់មហាូបអាហារ   និ្
ងភសជ្ៈងដីម្បជីា្ិច្ចគាពំារបននថែមដល់ប្រុមបគរួសារ “ ។

អនា្បសី បាន្ត់សម្្គ ល់ងឃញីបនាទា ប់ពីទទួលបានឥណទានពី ចំងរនីសាថែ ន
ភាពប្រុមបគរួសាររបស់គាត់ម្នភាពលប្បងសីរ     ខណៈនដលគាត់ម្នលទ្ធ
ភាពផ្្ស់ទីផទាះពីរស់ងៅរាមនបព្ ម្សា្ស្់ផទាះថ្មីមួយងៅ្នាុ្ភូមិ និ្
បានទិញដីមួយចំនួនងទៀតងដីម្បទុី្បបគល់ឱ្យ្ូនរបស់គាត់បនាទា ប់ពីពួ្ងគ
ងរៀបការ ។ ចំងរនី ម្នភាពរ ី្ រាយោ៉្ខ្ាំ្ នដលបានងមីលងឃញីពីភាព
បបងសីរងឡី្ ននជីវភាពរស់ងៅរបស់អនា្បសី  អ៊ូ និ្បន្ការគាបំទដល់រូបគាត់
និ្ ប្រុមបគរួសារជាមួយនរឹ្ឥណទានចុ្ងបកាយ នដលម្នចំនួនលានងរៀល 
ងស្មីនរឹ្ ៧៥០ដុល្ារអាងមរ ិ្  និ្បន្ងៅមុខងទៀត ។

    ១២របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ផលតិផល និ្ងសវា្ម្ម
បននថែម

យលើសពើការ្តិលក់ារ�បរ់ំទាកទ់ងទឹក
សាអ ត និង�នាម�័

យសវាធានារា៉ា បរ់ងខានា តតចូយៃើម្បើកាត់
បន�្ហានិភ�័សប្ម្បន់ៃគ ូ

៦,៦០៣
១៤,០៤៤

៥៧ ១១៧

១៥៥,២៥៧

៣៤២,២៤៦

ចំនួននដគូទូទាត់
សំណ្

ចំនួនទរឹ្បបា្ធានារ៉ាប់រ្
បបមូលបាន(ពាន់ងរៀល)

ចំនួននដគូ

២០១៥
២០១៤

វត្ម្នននការបបតិបត្ិងៅរាមសហគមន៍ ចំងរនី យល់ពីបញ្ហា បបឈម
ចម្ប្ៗមួយចំនួននដលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព និ្ការរស់ងៅបបចានំថងៃរបស់
សហគមន៍ នដលខ្ួន្ំពុ្ម្នបបតិបត្ិការជាពិងសស ទរឹ្ស្ាត និ្
អនាម័យ (WASH)  ។  ងដីម្បបីង្កាីនការយល់ដរឹ្  និ្ផ្្ស់ប្ូរឥរោិបថ
ងៅងលីគងបម្្ទរឹ្ស្ាតនិ្អនាម័យ ការផ្ល់ការអប់រងំៅរាមសហគមន៍
នរឹ្ជំរុញងលី្ទរឹ្ចិត្អនា្ទទួលផលរាមរយៈការងបបីបបាស់ប្្គន់អនាម័យ
ការលា្នដជាមួយសាប៊ូ និ្ការធានានិរន្រភាពននងបបីបបាស់បបភពទរឹ្ ្៏
ដូចជាការបតរួតពិនិត្យរាមោនគុណភាពទរឹ្ ។

នដគូចម្ប្របស់ ចំងរនី គឺបគរួសារប្ីប្ងៅ្ម្ុជា នដលភាគងបចីនមិនម្ន
លទ្ធភាពទទួលបានងសវាហរិញ្ញវតថែុ ផ្ូវការជាទូងៅពួ្គាត់ម្ន្្វាះខាត
ងលីតបមរូវការជាមូលោ្ឋ ន។ ការទទួលបានការនថទាសុំខភាពផ្ូវការគឺម្ន
សារៈសំខាន់ណ្ស់សបម្ប់ពួ្គាត់    និ្ប្រុមបគរួសារ ងដីម្បបីងញ្ច ៀសខ្ួន
គាត់ និ្ប្រុមបគរួសារពីជំ្ឺធងៃន់ធងៃរ  និ្មហន្រាយមិនអាចរពំរឹ្ទុ្ណ្
មួយ។

ងហតុផលទាំ្ ងនះបានជំរុញឱ្យ  ចំងរនី គាបំទោ៉្ខ្ាំ្ ងលីសម្គមមូលនិធិ
ចំងរនី(CFA) ្នាុ្ការផ្ួចងផ្ីមនណនាគំងបម្្ងសវាធានារ៉ាប់រ្ខានា តតូចងលី
សុខភាព    និ្ជីវតិងៅងបកាមភាពសហការជានដគូជាមួយ KPMI ងៅកាន់
នដគូរបស់ចំងរនី នដលជានផនា្មួយននការជួយកាត់បនថែយហានិភ័យ និ្
ការបគប់បគ្វបិត្ិងោយគងបម្្ងនះបានចាប់ងផ្ីមរាំ្ ពីងដីមឆ្នា  ំ ២០១៣
ម្ ។ ្ិច្ចបពមងបពៀ្ងនះបតរូវបានបន្ងដីម្បផី្ល់ជូនការធានាដល់នដគូ
និ្សម្ជិ្បគរួសាររបស់ពួ្គាត់  ។ ងដីម្បទីទួលបាននូវងសវាធានា
រ៉ាប់រ្ខានា តតូចងនះនដគូឬសម្ជិ្ប្រុមបគរួសាររបស់ពួ្គាត់ម្នា ្់ៗបតរូវប្់
្នបមងសវាបបម្ណចំនួន ០.៦៥ ដុល្ារអាងមរ ិ្  ្នាុ្    ១នខ ងដីម្បរ៉ីាប់រ្
ការចំណ្យទា្់ទ្  នរឹ្ ការសបម្្ពយាបាលងៅមនទាីរងពទ្យពិការភាព
ងោយងបគាះថ្នា ្់ និ្មរណភាព។
ងសវាងនះម្នភាពបបងសីរងឡី្  និ្ការអភិវឌ្ឍន៍គួរឱ្យ្ត់សម្្គ ល់ពីមួយ
ងពលងៅមួយងពលងោយសារការខិតខំបបរឹ្នបប្រមួគានា រវា្សម្គមមូនិធិ
ចំងរនី និ្ PKMI ពីអតថែបបងោជន៍ននងសវាធានារ៉ាប់រ្សបម្ប់ពួ្គាត់
និ្សម្ជិ្បគរួសារងហយី្នាុ្ឆ្នា ២ំ០១៥ងយី្ ទទួលបានសញ្្ញ ណវជិ្ម្ន
ងៅងលីចំនួននដគូនដលបានងបបីបបាស់ងសវាធានារ៉ាប់រ្ខានា តតូចងនះ ។

ងដីម្បោី្់ចូលដំងណ្ះបសាយ ទាំ្ ងនះងៅ្នាុ្ស្ម្មភាព ចំងរនី បាន
ចុះហតថែងលខា ងលី្ិច្ចបពមងបពៀ្ភាពជានដគូមួយ ជាមួយអ្្គការ
Water.Org      ងបកាម្ម្មវធិី “ គងបម្្ហរិញ្ញប្បទានទរឹ្ស្ាត និ្អនាម័យ”
នដល្ម្មវធិីងនះម្នរយៈងពល ៣ឆ្នា  ំ ងហយីងផ្ីមអនុវត្្នាុ្តំបន់បបតិបត្ិ
ការ នដលម្នបសាប់របស់ ចំងរនី និ្ម្ន ងគាលបំណ្ផ្ល់ឥណទាន
បបម្ណចំនួន ៧.១៥០ ឥណទាន ងដីម្បជីួយឱ្យសហគមន៍ទទួលបាន
ដំងណ្ះបសាយនផនា្ទរឹ្ស្ាត និ្អនាម័យបានបតរឹមបតរូវ ។

    ១៣ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



បរិស្ានសាអ តនិងការយប្្រើប្រាស់
ថាមពល

ការសហការកានផ់តរឹងម្ំ ជាម�ួ
វិធើសានសតិសងប្តឡបឥ់ណទាន
កានផ់តប្្រយសើរ

ងៅ្ម្ុជា ការងបបីបបាស់អគ្គិសនីងៅនតម្ន្ំណត់ជាមួយ នរឹ្តនម្នថ្
សបម្ប់បបជាជន ។ ងដីម្បជីួយបបជាជនងគាលងៅរបស់ងយី្ ងោះបសាយ
បញ្ហា បបឈមទាំ្ ងនះ ចំងរនី បានចូលរមួ្នាុ្្ម្មវធិីមីប្រូហរិញ្ញវតថែុនបត្
នដលម្នងឈា្ម ះថ្« សូឡាល ្ »ងបកាមគងបម្្របស់ SNV នដលគាបំទ
ងោយទីភានា ្់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់បារា ំ្  AFD និ្ ចូលរមួ្នាុ្ភាពជានដគូជា
មួយ ប្រុមហុ៊នផ្គត់ផ្គ្់សូឡាចំនួន ៣ រមួម្ន ៖ សូឡាខ្ុ ំ ផទាះនបត្  និ្
NRG Solutions ។  ចំងរនី បានរមួចំនណ្ដល់ការពប រ្ឹ្ និ្ជំរុញ
ការងបបីបបាស់ថ្មពលងនះ្នាុ្តួនាទី ជាអនា្ផ្ល់ឥណទានសបម្ប់បគរួសារ
ប្ីប្នដលម្ន្្វាះខាតហរិញ្ញវតថែុ ងដីម្បទីិញ្ញ្ចប់ផលិតផលសូឡា ។
ការបង្កាីតបរសិាថែ នស្ាត   និ្ធានាឱ្យម្នថ្មពលបគប់បគាន់សបម្ប់ការ
ងបបីបបាស់របស់នដគូ     នដលមិនទាន់ទទួលងសវាអគ្គិសនីផ្ល់ឱកាសដល់
ពួ្គាត់្នាុ្ការកាត់បនថែយការចំណ្យទា្់ទ្នរឹ្ការងបបីបបាស់ថ្មពល
និ្ជួយអភិវឌ្ឍស្ម្មភាពបង្កាីនបបា្់ចំណូលរបស់ពួ្គាត់រាមរយៈការ 
ទទួលបានផលិតផលថ្មពល  នដលអាច្ង្ីតជាថ្មី  ។ ផលិតផលងនះ
បតរូវបានចាប់ងផ្ីមរាមរយៈ ការងធវាីងតស្សា្ល្ប្ជាមួយ នរឹ្នដគូ    នដល
ម្នទីរាំ្ សថែិតងៅ្នាុ ្តំបន់ជនបទ និ្ជាយ ប្រុ ្ននទីរមួងខត្្ំព្់ធំ 
និ្បសរុ្សនទាុ្  ។
គងបម្្ងនះនរឹ្ម្ននផនការ ងដីម្បពីប្ី្ងៅរាមបណ្្ងខត្ងផ្ស្ៗងទៀត 
ដូចជា ងខត្្ំព្់ចាម និ្ងខត្ត្ូប្ឃ្មុ ំ ងៅងដីមឆ្នា ២ំ០១៦ ។

ងដីម្បងីធវាីឱ្យកាន់នតងាយបសរួល្នាុ្ការប្់ស្ឥណទានបបចានំខចំងរនីបាន
សងបមចចិត្្នាុ្ពប រ្ឹ្ភាពជានដគូជាមួយធនាគារឯ្ងទស វ ី្  នដលបាន
និ្្ំពុ្ផ្ល់ងសវាធនាគារចល័ត ងដីម្បោី្់ឱ្យងបបីបបាស់នូវវធិីសានស្ថ្មី
្នាុ្ការស្បតឡប់ឥណទានរាមរយៈ ងសវាធនាគារចល័តងនះ ងៅបគប់
តំបន់បបតិបត្ិការទាំ្ មូលរបស់ចំងរនី។ ការផ្ួចងផ្ីមងនះបានផ្ល់ជងបមីស
មួយងទៀតសបម្ប់នដគូ  ងដីម្បងីធវាីការប្់ស្ឥណទានបបចានំខរបស់ពួ្
គាត់រាមរយៈភានា ្់ងារ វ ី្  នដលបច្ចុប្បននាម្នងបចីនជា្ ៣  ពាន់្នន្្
ងៅទូទាំ្ បបងទសងោយតនម្្នាុ្មួយបបតិបត្ិការបតរឹមនត ០ , ៥   ដុល្ារ
អាងមរ ិ្  ឬ២.០០០ងរៀលប៉ុងណ្្ណ ះ។ គិតបតរឹមនខធនាូឆ្នា ២ំ០១៥ ម្ននដគូ
បបម្ណ ៨.២៣៤ នា្់ ឬ ១៩ %  នននដគូសរុបរបស់ចំងរនី  នដលបានងធវាី
ការប្់ស្ឥណទានពួ្គាត់រាមរយៈ វ ី្ ។ ជំនួសឱ្យការម្ការោិល័យ
សាខារបស់   ចំងរនី   ងសវាទូទាត់សំណ្បតឡប់ឥណទានងនះ ផ្ល់នូវអតថែ
បបងោជន៍ដល់នដគូ ដូចជា៖

- សន្សំយពលយវោ និងថវិកា ៖ ជួយកាត់បនថែយងពលងវលានិ្ការ
ចំណ្យសបម្ប់ការងធវាីដំងណីរងៅម្សាខាបបតិបត្ិរបស់ចំងរនី  ងដីម្បបី្់
ស្ឥណទានបបចានំខងោយងហតុថ្ភានា ្់ងារវ ី្ ភាគងបចីនម្នទីរាំ្ សថែិត
ងៅជិតងៅនរឹ្លំងៅោ្ឋ នរបស់នដគូ ។

- យពលយវោសងប្រាកង់ា�ប្សរួល  និងអាចបតផបនបាន   ៖
នដគូអាចងធវាីឱ្យការប្់ស្ឥណទានសូម្បនីតនថងៃចុ្សប្ាហ៍នថងៃឈប់សបម្្
និ្ងបរៅងម៉្្បបតិបត្ិការរបស់ចំងរនីរាមរយៈភានា ្់ងារ   វ ី្    នដលសថែិតងៅ
ជិតពួ្គាត់បំផុត ។

- ទទលួ�ករបូិ�បណ័្ណ យប្ចើនប្្រយភទ ៖ នដគូអាចងធវាីការទូទាត់ 
ស្បតឡប់ឥណទានជាមួយរូបិយប័ណ្ណងផ្ស្ៗគានា ងោយរយៈ        ងសវាប្ូរ
បបា្់ នដលផ្ល់ងោយភានា ្់ងារ វ ី្  ។

    ១៤របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គម

ងៅ  ចំងរនី  ងយី្ ងជឿជា្់ោ៉្មុតម្ថំ្ងបរៅពីងសវាហរិញ្ញវតថែុងសវាងសដ្ឋ្ិច្ច
ស្្គម គឺម្នសារៈសំខាន់បំផុតសបម្ប់សហគមន៍នដលងយី្ ្ំពុ្ងធវាីការ
ជាមួយ។ ការយល់ដរឹ្ងៅងលីអវាីនដលនដគូនិ្សហគមន៍របស់ពួ្គាត់បតរូវ
ការជាចាបំាច់ងបរៅពី ងសវាហរិញ្ញវតថែុបតរូវបានដ្បស្់ងចញពីលទ្ធផលននការ
សិ្សាបសាវបជាវ នានាការបតរួតពិនិត្យ  និ្វាយតនម្្៏ដូចជាយន្ការផ្ល់
ងោបល់បតឡប់ពីនដគូរបស់ងយី្ ។ ដូងចនាះ ចំងរនី បានខិតខំងដីម្បបីំងពញ
រាមតបមរូវការ ទាំ្ ងនាះរាមរយៈ វគ្គបណុ្ះបណ្្លនានា និ្្ម្មវធិី
សប្ុបរសធម៌ងដីម្បគីាបំទដល់នដគូ និ្សហគមន៍ ។

ចំងរនី ផ្ល់វគ្គបណុ្ះបណ្្លងលីជំនាញបគប់បគ្ចាត់នច្ហរិញ្ញវតថែុ និ្
អាជីវ្ម្មងដីម្បកីាត់បនថែយបញ្ហា និ្វបិត្ិលំហូរសាច់បបា្់ងៅ្នាុ្ប្រុមបគរួសារ
របស់របស់នដគូ និ្ន្លម្សាថែ នភាពអាជីវ្ម្មរបស់ពួ្គាត់។ ចំងរនីបាន
នណនាបំបធានបទមួយចំនួនងៅកាន់នដគូ  និ្សហគមន៍ទា្់ទ្នរឹ្ការ
ចំណ្យការបគប់បគ្បំណុលវណ្ឌ ្ ការសន្ស ំ នផនការថវកិា និ្ការងធវាី
ទីផសារជាមូលោ្ឋ ន ។
សម្្ភ រៈនិ្នផនការងមងរៀនជារមួបតរូវបាន្ំណត់ងចញងដីម្បឱី្យបតរូវងៅនរឹ្អនា្
ចូលរមួនដលភាគងបចីនម្ន្បមិតការសិ្សាអប់រទំាប ។ ្នាុ្រយៈងពលងពញ
មួយឆ្នា  ំ ២០១៥ ងយី្ បានផ្ល់វគ្គបណុ្ះបណ្្លអាជីវ្ម្មចំនួន ១.៩៤៥
វគ្គងៅដល់អនា្ចូលរមួចំនួន ១ ៣ . ៤ ៥ ៦ នា្់ នដលងៅ្នាុ្ងនាះម្ន 
៥.១៨១នា្់ ជានដគូរបស់ ចំងរនី ។

ការបណុ្ះបណ្្លនផនា្ស្្គម ម្នងគាលបំណ្ ងដីម្បងីលី្សទាួយដល់
្បមិត ជីវភាពរស់ងៅរបស់នដគូងគាលងៅរបស់  ចំងរនី ឱ្យកាន់នតបបងសីរ
ងឡី្ ។ នផនការងមងរៀន និ្សម្្ភ រៈសបម្ប់វគ្គងនះបតរូវបានងរៀបចំងឡី្  
ងោយងផ្្តងលីការនថរ្សាសុខភាពអនាម័ យ ការបងញ្ច ៀសផុតពីជំ្ឺចម្ប្
ៗមួយចំនួន និ្នផនការបគរួសារ ។  វគ្គបណុ្ះបណ្្លទាំ្ ងនាះម្ន
ដូចជា ៖ ការបងាកា រជំ្ឺប្ពះ និ្ជំ្ឺរាគរូស អាហាររូបតថែម្ភការបគប់បគ្
កា្សំណល់ និ្អំងពីហិ្ សា្នាុ្បគរួសារ ងមងរៀនទាំ្ ងនះម្នងគាលបំណ្
ងដីម្បជីួយងោះបសាយបញ្ហា ចម្ប្ៗ ង្ីតងឡី្ ជាញរឹ្ញាប់ ងហយីនដល
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និ្ការរស់ងៅចំងពាះអនា្នដលរស់ងៅ ្នាុ្តំបន់
អនាធិបងតយ្យ។ ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០១៥  ម្នវគ្គបណុ្ះបណ្្លចំនួន ១.៦៥០
វគ្គនដលបានផ្ល់ជូនដល់អនា្ចូលរមួ ៦.៩៤៧ នា្់ នដលងៅ្នាុ្ងនាះ
ម្ន ២.៤៥០ នា្់ ជានដគូរបស់ ចំងរនី ។

ការបណតិថុ ះបណាតិ លយលើជំនាញប្គបប់្គងចាតផ់ចង
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងអាជើវកម្ម

ការបណតិថុ ះបណាតិ លផ្នាកសង្គម

១,២៩៨

៣,៥៤៨

២,៨៧១

៥១៣

១,០៨៧

២,២៦១

២,៦៩២

៣៨៥

៨៣៥

២,១២១
១,៧៥២

៣១១

១,១៨៩

៣,០៦៥

២,៥៣២

៤៤៤
៧៧០

២,០៣០

១,៥៨៣

២៩២

ចំណ្យ បំណុលវណ្ឌ ្ សន្សំ គងបម្្ថវកិា
បគរួសារ

ការងធវាីទីផសារជា
មូលោ្ឋ ន

៥២៧

១,៤៨៧

១,១៧៦

២១១

៥១២

១,៣៧៥

១,០៧៨

១៩៧

៤៥៨

១,៣២៦

១,០០៤

១៨៩
៤៤៤

១,២៩៦

៩៤៥

១៨៨

៥០៩

១,៤៦៣

១,១២៥

២០៧

ចំនួននដគូ ចូលរមួ

ចំនួនអនា្ចូលរមួ សរុប

ចំនួនអនា្ចូលរមួ ថ្មី
ចំនួនវគ្គបណុ្ះបណ្្ល

ការបងាកា រជំ្ឺប្ពះ ការបងាកា រជំ្ឺរាគរូស អាហាររូបតថែម្ភ ការបគប់បគ្
កា្សំណល់

អំងពីហិ្ សា្នាុ្
បគរួសារ

    ១៥ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ការផ្លប់តឡប់ងៅសហគមន៍វិញ

ងគា លបំណ្ចម្ប្របស់ ចំងរនី គឺច្់ឱ្យម្នផលប៉ះពាល់ជាវជិ្ម្ន 
និ្យូរអន្វា្ ងលីជីវភាពរស់ងៅរបស់ប្រុមបគរួសារនដលប្ីប្ស្ម្មភាព
ងដីម្បឱី្យម្ននដគូអភិវឌ្ឍន៍ជា្់លា្់ សម្គមមូនិធិ ចំងរនី បានបង្កាីត
ងឡី្ ងៅចុ្ឆ្នា  ំ ២០១១ ងដីម្បពីួតនដជាមួយនរឹ្បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ
ចំងរនី នាយំ្នូវការផ្ួចងផ្ីម និ្បបតិបត្ិ្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍នានាសបម្ប់
សហគមន៍ រាមរយៈបបា្់ចំងណញសុទ្ធបបចាឆំ្នា មំួយនផនា្របស់បគរឹះសាថែ ន
មីប្រូហរិញ្ញវតថែុចំងរនី និ្ម្នការចូលរមួចំនណ្ពីបុគ្គលិ្របស់ ចំងរនី។
មូលនិធិងនះ បានងបី្ដំងណីរការ្ម្មវធិីអាហារូប្រណ៍របស់ខ្ួន ្នាុ្ឆ្នា ំ
២០១៣ ជាមួយការផ្ល់្ញ្ចប់អាហារូប្រណ៍ ជូនសិសសានុសិស្សចំនួន 
៨ ៥  នា្់ និ្បានបន្បបារព្ធងធវាី្ម្មវធិីអាហារូប្រណ៍ងនះងលី្ទី ៣
្នាុ្ឆ្នា សិំ្សា ២០១៥-២០១៦ ងៅ្នាុ្ នខតុលាឆ្នា  ំ ២០១៥ ដល់បុបត
ធីរានដគូភ្្ីភាពរបស់ចំងរនី ។ ចាប់រាំ្ ពី្ង្ីតសម្គមបានផ្ល់ជូន
អាហារូប្រណ៍ដល់សិសសានុសិស្សចំនួន   ៣៨១ នា្់ នដលជាបុបតធីរា
របស់នដគូងផ្ស្ៗ គានា របស់ ចំងរនី ។ អាហារូប្រណ៍ទាំ្ ងនាះ  រមួម្ន ៖
សម្្ភ រៈសិ្សាសបម្ប់រយៈងពញមួយឆ្នា  ំ នថ្សិ្សា និ្្្់ ងដីម្បជីួយ
សបមរួលដល់ការងធវាីដំងណីរងៅម្ពីផទាះ និ្សាលាងរៀនរបស់ពួ្ងគ ។

ងយី្ ងជឿជា្់ោ៉្មុតម្ំ ថ្  ភាគីពា្់ព័ន្ធ ភាគទុនិ្ ម្្ច ស់ជំនួយ 
ថ្នា ្់បគប់បគ្ និ្បុគ្គលិ្របស់ ចំងរនី នរឹ្បន្ជំរុញសា្ម រតីសប្ុបរសធម៌ 
និ្វប្បធម៌ ននការនច្រនំល្ងនះ ជាមួយនរឹ្ការងប្ជ្ាចិត្ខ្ស់្នាុ្ការ
បង្កាីតឱ្យម្ន្ិច្ចបបរឹ្នបប្បន្្នាុ្ការជួយបគរួសារប្ីប្ងៅទូទាំ្ បបងទស 
ងដីម្បឱី្យពួ្គាត់បានបន្ដំងណីរវវិឌ្ឈន៍ ចា្ងចញពីភាពប្ីប្ជាបន្ងៅ
មុខងទៀត ។

    ១៦របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



១ ) ្ំណត់និ្បតរួតពិនិត្យងគាលងៅសមិទ្ធផលការងារស្្គម ៖ 

៣ )  បងបមីអតិថិជនបប្បងោយទំនួលខុសបតរូវ ៖ 

៦ ) ធានាតុល្យភាពហរិញ្ញវតថែុ និ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម ៖

២ ) ធានាបាននូវការងប្ជ្ាចិត្របស់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលថ្នា ្់បគប់បគ្
      និ្បុគ្គលិ្អនុងលាមងៅរាមងបស្្ម្មស្្គមរបស់សាថែ ប័ន ៖

៥ ) អនុវត្ងគាលការណ៍ និ្និតិវធិីបគប់បគ្ធនធានបុគ្គលិ្     
   បប្បងោយទំនួលខុសបតរូវ ៖ 

៤ ) បង្កាីតផលិតផល និ្ងសវា្ម្ម នដលអាចបំងពញរាមតបមរូវការ                           
   និ្ចំណ្់ចំណូលចិត្របស់អតិថិជន ៖ 

សមិទ្្ធ លការងារសង្គមយ្្សងៗយទៀត

ចំងរនី បានងប្ជ្ាចិត្ងដីម្បក្ីាយជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុឈានមុខងគមួយងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គម ងោយការចូលរមួរបស់ខ្ួនោ៉្ស្ម្ម្នាុ្ការ
ចាប់យ្ និ្អនុវត្រាមគំនិតផ្ួចងផ្ីម្នាុ្ការជំរុញការយ្ចិត្ ទុ្ោ្់ងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គមងផ្ស្ៗ ។ ចំងរនី បានអនុវត្ងៅរាមស្្់ោជា
ស្លសបម្ប់ការបគប់បគ្ សមិទ្ធផលស្្គម ( “ U S S P M ” )  នដលបង្កាីតងឡី្ ងោយប្រុមការងារសមិទ្ធផលការងារស្្គម Social Performance 

Taskforce (SPTF) 

នផនការអាជីវ្ម្មងនះបតរូវបានបង្កាីត និ្ន្សបមរួលជាងរៀ្រាល់ឆ្នា ងំោយ
ម្នការចូលរមួពីបុគ្គលិ្ងៅ្បមិតងផ្ស្ៗននបគរឹះសាថែ ន ងហយីងគាលងៅ
យុទ្ធសានស្បតរូវបានងរៀបរាប់ោ៉្ចបាស់ជាមួយងគាលបំណ្ងដីម្បសីងបមច
បាននូវងគាលងៅសមិទ្ធផលការងារស្្គមរបស់ចំងរនី នដលម្នប្កាប់ងៅ
្នាុ្ងបស្្ម្មរបស់ខ្ួន ។  ងគាលងៅសមិទ្ធផលការងារស្្គមបតរូវបាន
ប្នបបងៅជាងគាលបំណ្នដលអាចវាស់នវ្និ្្ំណត់ងចញជាសូចនា្រ
ចម្ប្ៗនដលជាមូលោ្ឋ នសបម្ប់ការបតរួតពិនិត្យនិ្វាយតម្ ។ ដូចគានា
ងនះផ្នដរ  សូចនា្រសមិទ្ធផលការងារស្្គម បតរូវបានបងាហា ញដល់
សាធារណជនរាមរយៈរបាយការណ៍បបចាឆំ្នា រំបស់ចំងរនី និ្ម្នងៅ្នាុ្
ងគហទំព័ររបស់ MIX Market  ។

សម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលយល់បពម និ្ចុះហតថែងលខាងលីប្មធុរ្ិច្ច។ 
សម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលងធវាីទស្សន្ិច្ចងៅជួប និ្បបាបស័យទា្់ទ្ជា
មួយនដគូជាញរឹ្ញាប់ងដីម្បសីង្កាតងមីលការផ្្ស់ប្ូរ ងៅ្នាុ្ជីវភាពរស់ងៅ
របស់ពួ្ងគ និ្រាយការណ៍ម្វញិ្នាុ្្ំឡុ្្ិច្ចបបជំុប្រុមបបរឹ្សាភិបាល។ 
ងលីសពីងនះងៅងទៀត ប្មបបតិបត្ិ និ្ប្មសីលធម៌ បតរូវបានផ្ួចងផ្ីម
បង្កាីតងចញជាគុណតនម្ជាមូលោ្ឋ ន និ្និោមននការអនុវត្និ្បបតិបត្ិ
ការងារបប្បងោយជំនាញវជ្ិាជីវៈ ។  បុគ្គលិ្ទាំ្ អស់បតរូវទទួលការ
បណុ្ះបណ្្លនិ្ចុះហតថែងលខាងលីប្មបបតិបត្ិងនះងដីម្ប ីជាភស្ុរា្នន
ការយល់ដរឹ្ និ្ការងប្ជ្ាចិត្របស់ពួ្ងគ្នាុ្ការប្នបបប្មបបតិបត្ិងៅ
្នាុ្ស្ម្មភាពបំងពញការងារបបចានំថងៃរបស់ពួ្ងគ បប្បងោយបបសិទ្ធភាព
ខ្ស់ ។

ងគាលការណ៍ និ្នីតិវធិីបគប់បគ្ធនធានមនុស្សបតរូវបានបង្កាីតនិ្ជបមរុញ
ការអនុវត្សមបសប។ ចំងរនីផ្ល់នូវបបា្់ងបៀវត្ស និ្អតថែបបងោជន៍ងផ្ស្ៗ
ងៅ្នាុ្ភាពបប្ួតបបនជ្ និ្ការរពំរឹ្ទុ្ជាអប្បបរម្សបម្ប់វសិ័យងដីម្បី
នថរ្សាធនធានមនុស្សរបស់ខ្ួន។   ការសាទា បសទា្់ និ្សិ្សាងបបៀបងធៀបងលី
បបា្់ងបៀវត្សងគាល និ្អតថែបបងោជន៍ងផ្ស្ៗ បតរូវបានងធវាីជាងរៀ្រាល់ឆ្នា ំ
ងដីម្បធីានា ឱ្យបានថ្បគរឹះសាថែ នបានផ្ល់បបា្់ងបៀវត្ស និ្អតថែបបងោជន៍
ងផ្ស្ៗម្នភាព សមរម្យ ងធៀបងៅនរឹ្វសិ័យ ។ បបព័ន្ធងលី្ទរឹ្ចិត្ 
បានផសារភ្ាប់ជាមួយ   នរឹ្សូចនា្រសមិទ្ធផល ការងារស្្គមងដីម្បធីានា
ឱ្យបានទាំ្  និរន្រភាពរបស់បគរឹះសាថែ ន និ្ការបបតិបត្ិអនុងលាមងៅរាម
ងបស្្ម្ម និ្ទស្សនៈវសិ័យ ។ បុគ្គលិ្ទាំ្ អស់ទទួលបានការបណុ្ះ
បណ្្លនិ្ការរលំរឹ្ងឡី្ វញិងលីងគាលការណ៍នីតិវធិី និ្ងសច្្ីនណនាំ
្៏ដូចជាប្មបបតិបត្ិងផ្ស្ៗ ជាមួយឱកាសចូលរមួវគ្គបណុ្ះបណ្្លទាំ្
្នាុ្ និ្ងបរៅបបងទសងលីចំងណះជំនាញ  នដលចាបំាច់ងដីម្បអីនុញ្្ញ តឱ្យ
ពួ្ងគអនុវត្ការងារបានលប្បងសីរ ។ ការសិ្សាពី្បមិតងពញចិត្របស់
បុគ្គលិ្ បតរូវបានងធវាីងឡី្ ជាងរៀ្រាល់ឆ្នា  ំ ងដីម្បី្ ំណត់ការងពញចិត្របស់
បុគ្គលិ្ជារមួងៅងលីបរោិកាស ការងារ្នាុ្ប្បខណ្ឌ របស់ ចំងរនី ។
ងគាលការណ៍ស្ីពីបណ្រឹ ្សារទុ្ខេ    និ្នីតិវធិីផ្ល់ព័ត៌ម្ន និ្មតិងោបល់
បតរូវបានបង្កាីតងឡី្ និ្ជំរុញការអនុវត្ន៍ ងដីម្បធីានាឱ្យបានថ្រាល់បញ្ហា  
និ្ទុ្ខេ្្វាល់របស់បុគ្គលិ្បតរូវបានឮ  និ្ម្នការយ្ចិត្ទុ្្នាុ្ការ
ពិចារណ្វភិាគនិ្ផ្ល់ដំងណ្ះបសាយសមបសប ។

ចំងរនី បានគាបំទគំនិតផ្ួចងផ្ីមនិ្យុទ្ធនាការរបស់ SMART Campa i gn

និ្បានងធវាី ស ម្ហរណ្ម្មនិោយ ននការបបតិបត្ិបសបរាមងគាលការ
ណ៍ការពារអ តិថិជនងៅ្នាុ្បបតិបត្ិការ និ្ការអនុវត្ការងារជាងរៀ្រាល់
នថងៃរបស់ខ្ួន ។ ចំងរនី បាន្្្កាត់ការវាយតនម្ជាមុនងលីការបបតិបត្ិ
បសបរាមងគាលការណ៍ការពាអតិថិជន ពីសំណ្្់សាថែ ប័ន នដលម្នការ
ទទួល សាកា ល់ងហយីបច្ចុប្បននាបាន និ្្ំពុ្ខិតខំបបរឹ្នបប្ជាបន្ងដីម្បបីំ
ងពញនូវចងន្ាះខវាះខាតមួយចំនួនងដីម្បី្ ្្កាត់ការវាយតនម្ម្្ងទៀតសំងៅ
ទទួលបានវញិ្្ញ បនប័បតទទួលសា្គ ល់ ការបបតិបត្ិងពញងលញ បសបរាម
ងគាលការណ៍ការពារអតិថិជន ។

ចំងរនី ម្នងគាលបំណ្ងដីម្បធីានាឱ្យបាននូវនិរន្រភាពងសដ្ឋ្ិច្ចហរិញ្ញវតថែុ
និ្សមិទ្ធផលការងារស្្គមរបស់ខ្ួន ងដីម្បធីានាភាពរស់រានរយៈងពលយូរ
អន្វា្ ។ ្នាុ្នាមជាអាជីវ្ម្មងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គម ងគាល
បំណ្របស់ងយី្  គឺមិនសំងៅអតិបរមិ្្ម្មបបា្់ចំងណញងនាះងឡយី ។
ងគាលបំណ្ននភាគទុនិ្ ងោយអនុងលាមងៅរាមងគាលការណ៍នប្នច្
ភាគលាភរបស់ ចំងរនី បបា្់ចំងណញទាំ្ អស់នរឹ្បតរូវោ្់វនិិងោគបន្
្នាុ្ងគាលបំណ្ងដីម្បងីធវាីអតិបរមិ្្ម្ម ផលប៉ះពាល់ជាវជិ្ម្នដល់ស្្គម។
បញី្រាយល្ខេណៈវនិិច្័យ ្នាុ្ការងបជីសងរសីភាគទុនិ្ គឺបតរូវបានបង្កាីត
ងដីម្បមី្នជាមូលោ្ឋ នច្្ុលបងាហា ញដល់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល និ្ថ្នា ្់បគប់
បគ្គិតពិចារណ្មុនងពលទទួលយ្ភាគទុនិ្ថ្មី  ។ បញ្ច ីរាយល្ខេណៈ
វនិិច្័យងនះ ម្នសារៈសំខាន់្នាុ្ការធានាថ្ភាគទុនិ្ថ្មី នដលបតរូវបាន
អនុញ្្ញ តឱ្យបណ្្្់ទុនជាមួយ ចំងរនី ម្នទស្សនវសិ័យ និ្ងបស្្ម្ម
ដូចគានា ងៅនរឹ្ ចំងរនី និ្មិនប្កាឱ្យបគរឹះសាថែ នបបឈមមុខនរឹ្ហានិភ័យ
ននការបបតិបត្ិបបាសចា្ពីងបស្្ម្មរបស់ខ្ួន  ។ គណៈ្ម្្ម ធិការបគប់
បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម ( S P C )  បតរូវបានបង្កាីតងឡី្  និ្ម្នមុខងារ
ចម្ប្ធានាបាននូវបបសិទ្ធភាព ្ នាុ្ការប្នបបងបស្្ម្មស្្គមរបស់ចំងរនី
ងៅ្នាុ្បបតិបត្ិការបបចានំថងៃរបស់បគរឹះសាថែ ន និ្ងផ្្តោ៉្ខ្ាំ្ ងលីការងលី្
្ម្ស់ការអនុវត្សមបសបអនុងលាមងៅរាមនិោមបបតិបត្ិការងារស្្គម
ងផ្ស្ៗ និ្រាមោនបតរួតពិនិត្យសមិទ្ធការងារស្្គម របស់បគរឹះសាថែ នងោយ
្ំណត់ចញនូវងគាលងៅជា្់លា្់ជាមួយ នរឹ្ឧប្រណ៍នដលអាចវាស់នវ្
បាន។

បសាវបជាវទីផសារ និ្ការសិ្សាពីនដគូជាងបចីន បតរូវបានអនុវត្ជាងទៀ្ទាត់ 
ងដីម្បងីមីលឱ្យងឃញីថ្ ងតីម្នភាពចាបំាច់្នាុ្ការន្លម្ផលិតផល និ្
ងសវា្ម្មនដលម្នបសាប់ ឬម្នតបមរូវការ្នាុ្ការបង្កាីតផលិតផល និ្
ងសវា្ម្មថ្មីៗបននថែមនដរឬងទ ។

    ១៧ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



របា�ការណ៍វាសន់វ្
សាថែ នភាពប្ីប្

ទបម្់ប៉ាន់បបម្ណភាពប្ីប្ (PAT) បតរូវបានផ្ួចងផ្ីមងបកាមការគាពំារពី
អ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្   Entrepreneurs  du  Monde  ងោយងោ្រាម
ឧប្រណ៍ប៉ាន់បបម្ណភាពប្ីប្របស់   USAID    និ្សូចនា្របសាវបជាវ
ងលីងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមថ្នា ្់ជាតិ និ្អន្រជាតិងផ្ស្ៗងហយីបតរូវបាន

ោ្់ឱ្យអនុវត្ងៅ្នាុ្ប្បខណ្ឌ របស់ ចំងរនីចាប់រាំ្ ពីឆ្នា  ំ ២០០៧ ម្
ងដីម្បវីាស់សទា្់ពីសាថែ នភាពនិ្ជីវភាពរស់ងៅរបស់នដគូ គិតចាប់ពីពួ្គាត់
បានចូលរមួជាមួយចំងរនី និ្ងដីម្បរី្ឱ្យងឃញីពីការរ ី្ ចងបមីនរបស់ពួ្
គាត់នដលពួ្គាត់ម្នបនាទា ប់ពីបានចូលរមួជាមួយងយី្  ។

រាមរយៈរបាយការណ៍វភិាគងលីទិននាន័យបស្់ងចញពីទបម្់ប៉ាន់បបម្ណ
ភាពប្ីប្្នាុ្ឆ្នា  ំ ២០១៥បានបងាហា ញថ្នដគូចំនួន ២១.១៥៤ សថែិត្នាុ្
៣៤ ការោិល័យងោយម្នពិនទាុប្ីប្ជាមធ្យម៤៩.៥  ងហយីងៅ្នាុ្ងនាះ
នដគូថ្មី្នាុ្វគ្គទី ១  ម្នចំនួន ៩.៩១៤ ម្នពិនទាុប្ីប្ជាមធ្យម ៤៨.៩  ។

- ការ�បរ់ំ ៖ ៥៧%នននដគូបានបញូ្ន្ូនមួយចំនួនឬទាំ្ អស់ចូល
ងរៀន។ ភាគរយនន្ុម្រទាំ្ អស់បានចូលសាលាចងន្ាះអាយុពី ៦-១៦
ឆ្នា បំានង្ីនពី ៣៥% ងៅ្នាុ្វគ្គទី១ ងៅ ៤ ៥ %  ្នាុ្វគ្គទី៧ ។

- យៃើមទថុនអាជើវកម្ម  ៖     ជារមួម្ននដគូចំងរនី៣៥%បតរូវការងដីម
ទុនងបចីនជា្ ២០០ ដុល្ារអាងមរ ិ្  ងដីម្បវីនិិងោគងលីអាជីវ្ម្មរបស់
ពួ្គាត់្នាុ្ងនាះម្ននត ១៤% នននដគូ្នាុ្វគ្គទី ១  បតរូវការនូវទំហទំរឹ្
បបា្់ងបចីនជា្ ២០០ ដុល្ារអាងមរ ិ្  ។

- ប្ទព្យសកម្មប្គរួសារ ៖  ភាគរយនននដគូនដលម្នម៉ូតូជិះផ្ទា ល់ខ្ួន
ម្នចំនួន ៧៣% ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ២ ០ ១ ៥ ។ បទព្យស្ម្មជាមងធយាបាយ
ងធវាីដំងណីរងនះម្នការង្ីនងឡី្ គួរឱ្យ្ត់សម្្គ ល់ពី ២ ៣ %  នននដគូ្នាុ្
វគ្គទី ១ ងៅ ៨១% ងៅ្នាុ្វគ្គទី ៧ ។

-  បង្គន�់នាម�័ ៖ ភាគរយនដគូម្នប្្គន់អនាម័យផ្ទា ល់ខ្ួនម្ន
៧ ៤ % ងៅ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០១៥ ។  ការយល់ដរឹ្អំពីអនាម័យម្នភាពបបងសីរ
ងឡី្ ពី ៥៧%  ងៅ្នាុ្វគ្គឥណទានទី១ ងៅ ៨ ៤ % ងៅ្នាុ្វគ្គទី៧ 
។

- ការផថរកសាសថុខភាព  ៖  ការទទួលបានងសវានថទានិំ្ពយាបាល
សុខភាពម្នភាពបបងសីរងឡី្ ្នាុ្ចំងណ្មនដគូចំងរនី ងធៀបវគ្គឥណទាន
ដំបូ្ និ្វគ្គទី៧ ងោយភាគរយនដគូនដលបានងៅជួបជាមួយងវជ្បណ្ឌិ ត
ឬងៅមណ្ឌ លសុខភាពបានង្ីនងឡី្ ពី ២៨%     ងៅវគ្គទី១ និ្ង្ីនងឡី្  
៣ ៦ %  ងៅវគ្គទី៧ ។

    ១៨របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ការទទួលសា្គ ល ់និ្ពានរងាវា ន់

វញិ្្ញ បនប័បតងនះបតរូវបានបបគល់ងោយ MFTransparency ម្ ចំងរនី ្ នាុ្ការ
ទ ទួ លសា្គ ល់្ិច្ចខិតខំបបរឹ្នបប្របស់បគរឹះសាថែ ន ្នាុ្ការងធវាីបច្ចុប្បននាភាពងលីការ
្ំណត់តនម្បប្បងោយតម្្ភាព ។

ចំងរនី បតរូវបានវាយតនម្ងោយ Truelift និ្ទទួលបានការទទួលសា្គ ល់ពីវឌ្ឍនភាព
ននរបស់បគរឹះសាថែ នរាមរយៈសមិទ្ធផល និ្ការបន្ុសងីគាលការណ៍ គាពំារជនប្ីប្ 
ងៅ្នាុ្បបតិបត្ិការបបចានំថងៃ និ្ទទួលបានការ ទទួលសា្គ ល់ជា  Emerging 

Pract i t ioner Mi lestone  ។ ងនះបានបងាហា ញពីវឌ្ឍនភាពម្នល្ខេណៈវជិ្
ម្ន និ្ការងប្ជ្ាចិត្ របស់ងយី្  ងដីម្បកីាត់បនថែយភាពប្ីប្ងៅ្ម្ុជា រាមរយៈ
ការផ្ល់ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ  និ្ងសវា្ម្មងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គមបននថែម បប្បងោយទំនួល
ខុសបតរូវ ។

ចំងរនី បានទទួលវញិ្្ញ បនប័បត MIX STAR ពី MIX Market សបម្ប់តម្្ភាព 
និ្ទំនួលខុសបតរូវស្្គម ។ វញិ្្ញ បនប័បតងនះគឺជាការទទួលសា្គ ល់ចំងរនី សបម្ប់
ការបបតិបត្ិបសបរាម USSPM និ្ងគាលការណ៍មីប្រូហរិញ្ញវតថែុ នបត្ នដលបាន
វាស់នវ្ងោយសូចនា្រពិងសសងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គមរបស់ MIX  ។

ងលា្ ងប្ សម្បត្ិ មនន្ីឥណទានជាន់ខ្ស់ ងៅសាខាងមពួ្ ននងខត្ងសៀមរាប
របស់  ចំងរនី   បតរូវបានងបជីសងរសី  ្នាុ្ការបប្ួតបបនជ្មនន្ីឥណទានង្នាីម្នាុ្
ចំងណ្មមនន្ីឥណទានងផ្ស្ៗងទៀតម្ពី  ១៣  បបងទស  ្នាុ្តំបន់អាសីុបបចាំ
ឆ្នា ២ំ០១៥ ងហយីទទួលបានប័ណ្ណសងសីរជាមនន្ីឥណទានង្នាីមពី Whole 
Planet Foundation ។

វិញ្្ញ បនបប្ត តម្លា ភាពតនមលា 
២០១៥-២០១៦

វិញ្្ញ បនបប្ត
TRUELIFT EMERGING PRACTITIONER MILESTONE

ោនរងាវា ន ់STAR 

ការប្្រកតួប្្រផជងមននតិើឥណទានយ្នាើម

    ១៩ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



អភិបាល្ិច្ច

ភាគទថុនិក

អ្្គការអន្ជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde ម្នបបតិបត្ិការងៅ
្នាុ្បណ្្បបងទស្ំពុ្អភិវឌ្ឍន៍ចំនួន   ១០   ងៅ្នាុ្តំបន់អាសីុអាងគនាយ ៍
និ្អានហវាិ្ ខា្លិច  ងដីម្បជីួយដល់ប្រុមបគរួសារប្ីប្បង្កាីត   និ្ពប្ី្
មុខរបរខានា តតូច  ្ នាុ្ងគាលបំណ្ងធវាីឲ្យបបងសីរងឡី្   នូវសាថែ នភាពរស់ងៅ
របស់ពួ្ងគរាមរយៈងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ និ្សហបគិនភាពនបបនផនងផ្្ត
ងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គម ។ បច្ចុប្បននា Entrepreneurs du Monde 
គឺជាភាគទុនិ្ដ៏ចម្ប្មួយរបស់     ចំងរនី     បពមទាំ្ ជាអនា្ផ្ល់ជំនួយ
បងច្ច្ងទសងលីបរបិទការងារជាងបចីន     ដល់បគរឹះសាថែ ន្នាុ្នាមជាសាថែ ប័ន
នដគូ ។

ប្រុមហុ៊នសម្គមបុគ្គលិ្ចំងរនី   បតរូវបានបង្កាីតងឡី្    និ្ចុះបញី្បសប
ចបាប់ងៅចុ្ឆ្នា  ំ ២០១១   ្នាុ្ងគាលបំណ្ងលី្្ម្ស់ភាពជាម្្ច ស់្នាុ្
ចំងណ្មថ្នា ្់ដរឹ្នា ំនិ្បុគ្គលិ្របស់ ចំងរនី ។

ងលា្   Garreau  de  Labarre បានោ្់ទុនវនិិងោគជាមួយ ចំងរនី ចាប់
រាំ្ ពីនខ្ុម្ភៈឆ្នា ២ំ០០៩្នាុ្នាមជាភាគទុនិ្ដំបូ្ ចាប់រាំ្ ពីបគរឹះសាថែ ន
បានចុះងឈា្ម ះជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនម្   ។   ងលា្ម្នបទពិងសាធន៍ោ៉្
ទូលំទូលាយជាមួយ   នរឹ្វសិ័យធនាគារ  និ្បានចូលរមួោ៉្ស្ម្ម្នាុ្
នាមជាសម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលរបស់ ចំងរនី រហូតដល់ងដីមឆ្នា  ំ២០១២ 
ផ្នដរ ។

អនា្បសី Du lac ជាអគ្គនាយកិារ្ននប្រុមហុ៊ន Publicis Groupe S.A. 

ចាប់រាំ្ ពីឆ្នា  ំ ១៩៩៩  ម្ងម្ះ ។  អនា្បសីចាប់ងផ្ីមការងារជាអនា្បង្កាីត 
និ្ជាអគ្គនាយកិាបគប់បគ្ប្រុមហុ៊ន      ផ្ល់ការបបរឹ្សាងលីការងបជីសងរសី
បុគ្គលិ្     និ្ជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល   ប្រុមហុ៊ននខ្សភាពយន្   Les 

Ecrans de Paris   រាំ្ ពីឆ្នា  ំ  ២០០១   ។    អនា្បសី្៏ជាអនា្បគប់បគ្នន
ប្រុមហុ៊នផលិតនខ្សភាពយន្  Sophie  Dulac និ្ប្រុមហុ៊ននច្ចាយនខ្ស
ភាពយន្  Sophie  Dulac ។ ងបរៅពីងនះងលា្បសី Dulac ្៏ជាអគ្គនាយកិា
ប្រុមហុ៊ន the Champs Elysées Film festival រាំ្ ពីឆ្នា ២ំ០១២ ។

ប្រុមហុ៊នបារា ំ្  Microfinance Solidaire បតរូវបានបង្កាីតងឡី្ ងោយអ្្គ
ការអន្ជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde ងៅឆ្នា ២ំ០១០ ្នាុ្នាម
ជាប្រុមហុ៊ននដលងធវាីការបណ្្្់ទុនជាមួយ នរឹ្បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ
នដលងផ្្តងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គម នដលបតរូវការងដីមទុនងដីម្បពីប្ី្
បបតិបត្ិការ ្នាុ្ន័យបងបមីជូនដល់នដគូឱ្យបានកាន់នតងបចីននថមងទៀត ។ 
ប្រុមហុ៊នបារា ំ្  Microfinance Solidaire បានក្ាយជាភាគទុនិ្របស់ 
ចំងរនី ងៅពា្់្ណ្្លឆ្នា ២ំ០១០ ។

សាថែ ប័នមូលនិធ ិ Grameen Credit Agricole Microfinance Foundation 
បតរូវបានបង្កាីតងឡី្ រាំ្ ពីឆ្នា ២ំ០០៨ ងោយ  Credit  Agricole  SA ្នាុ្
្ិច្ចសហការជាមួយងលា្សានស្ាចារ្យ  Muhammad  Yunus  នដលជាជ័យ
លាភីពានរងាវា ន់  Nobel  សន្ិភាព  និ្ Grameen  Trust  ។  សាថែ ប័នងនះ
អនុវត្រាមគុណតនម្របស់អនា្បង្កាីតនិ្បាន្ម្្យការរាំ្ ចិត្របស់ខ្ួន
ជាស្ម្មភាពអនុវត្ន៍    រាមរយៈការជួយគាពំារដល់ការ    អភិវឌ្ឍរបស់ 
បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុនិ្សបមបសបមរួល្នាុ្ការផ្ួចងផ្ីមបង្កាីតអាជីវ្ម្ម
នបបនផនងផ្្តងលី  សមិទ្ធផលការងារស្្គម   ងៅ្នាុ្បណ្្បបងទស្ំពុ្
អភិវឌ្ឍន៍ ។

យោក HUMBERT GARREAU DE LABARRE

យោកប្សើ  SOPHIE DULAC

ប្ករុមហ៊ថុនសម្គមបថុគ្គលិកចំយរើន

    ២០របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



រចនាសម្ន័្ធភាគហ៊ថុន

យ ្្ម ះ ប្្រយភទ ចំននួហ៊ថុន តនមលាភាគហ៊ថុន
គិតជាោនយ់រៀល

�ប្រាភាគហ៊ថុន

Entrepreneurs du Monde អ្្គការបារា ំ្ អន្រជាតិ ៣៤.៧៥៧ ១.៧៣៧.៨៥០ ៣៥,៩៥%

Microfinance Solidaire ប្រុមហុ៊នបារា ំ្ ១៩.៣១០ ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧% 

GCAMF សាថែ ប័នមូលនិធិ ១៩.៣១០  ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧% 

អនា្បសី Sophie Dulac បុគ្គល ១១.០០០ ៥៥០.០០០ ១១,៣៨% 

Chamroeun Staff Association ប្រុមហុ៊ននខ្មរ ១០.៦០២ ៥៣០.១០០ ១0,៩៧% 

ងលា្ Humbert Garreau de Labarre បុគ្គល ១.៧០២ ៨៥.១០០ ១,៧៦% 

    ២១ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



នាងពលបច្ចុប្បននាងនះ ងលា្ Yannick ជាអនា្សបមបសបមរួលននអ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde 

បបចាបំបងទស្ម្ុជា ឥណ្្ឌ  និ្ភូម្  ។ ងលា្ធ្ាប់ងធវាីការជាមួយអ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde 
្នាុ្តំបន់អាសីុរាំ្ ពីឆ្នា ២ំ០១១ ងោយបបចាកំារងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ម៉្នីល បបងទសហវាលីីពីន ។ ងលា្ Yannick ម្នបទ
ពិងសាធន៍ងធវាីការជាមួយនរឹ្សាថែ ប័នហរិញ្ញវតថែុ   និ្អ្្គការមិននមនរោ្ឋ ភិបាលមួយចំនួនងទៀត ្នាុ្ងនាះរមួម្នការងធវាី
ការងារអស់រយៈងពលជា្៦ឆ្នា មំ្ងហយីងៅ្នាុ្បបងទសអានហវាិ្ ខា្លិច ។  Yannick  បានបញ្ប់ថ្នា ្់អនុបណ្ឌិ ត
ងលីការសិ្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍ពីសាលា Oriental and African Studies  ងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ឡុ្ដ៍ បបងទសអ្់ងគ្ស 
និ្ឯ្ងទសស្្គមវទិយា ពីសា្លវទិយាល័យ  ParisV René Descartes និ្ងៅទីប្រុ្ប៉ារសី បបងទសបារា ំ្  ។

ងលា្ David គឺជាអនា្តំណ្្របស់អនា្បសី Sophie Dulac នដ លម្នបទពិងសាធន៍ជា្២១ឆ្នា  ំ នផនា្ហរិញ្ញវតថែុ
ជាមួយនរឹ្បគរឹះសាថែ នជាងបចីន ដូចជា the CIC Group  និ្ the Credit Agricole Group ។ ងៅ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០០៨ 
ងលា្ David បានសហការបង្កាីត  Finenza Investissement Alternatif នដលជានផនា្មួយរបស់ Fenenza Group 

ជាប្រុមហុ៊ន    នដលងផ្្តការយ្ចិត្ទុ្ោ្់្នាុ្ការនច្ចាយ   និ្ការបបរឹ្សាងោបល់ងលីការបគប់បគ្ស្ម្មធន 
( រាំ្ ពីឆ្នា  ំ ២០០៩  Fenenza   បានផ្ល់ការបបរឹ្សាងោបល់ដល់វនិិងោគិនជាសាថែ ប័ន   និ្ជានបបនផនោ្់រាំ្
ការោិល័យល្ខេណៈបគរួសារ សបម្ ប់ការវនិិងោគរបស់ពួ្ងគងៅ្នាុ្វសិ័យមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ) ។ ងលា្ David 

បានបញ្ចប់ការសិ្សាពីសាលា the Institut Superieur de Gestion (Paris) និ្ Conservatoire National des 

Arts et Metiers (Paris) ។ David ្ ៏ជាងបឡាធិការរបស់អ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាលបារា ំ្ នដលងផ្្តងលីវសិ័យអប់រ ំនិ្
បតរូវបានងបជីសងរសីជាអនា្បបរឹ្សាថ្នា ្់ជាតិននអ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាលបារា ំ្ ដ៏ធំមួយផ្នដរ ។

ងលា្ Philippe គឺជាអនា្តំណ្្របស់ Grameen Credit Agricole Microfinance Foundation ។ 
ចាប់រាំ្ ពីឆ្នា ំ ១៩៨៦ រហូតដល់ឆ្នា ២ំ០០៤ ងលា្បានបងបមីការងារងៅ្នាុ្អ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាលបារា ំ្ ជាងបចីន
ងោយបានចំណ្យងពល៦ឆ្នា ំ្ នាុ្ចំងណ្ម១៨ឆ្នា  ំ ងៅរាមបណ្្បបងទសប្ីប្មួយចំនួន ដូចជា Rwanda ឥណ្្ឌ  
និ្ ហវាលីីពីន  ។  ងលា្បតរូវបានចាត់ឱ្យទទួលបនទាុ្ងលីគងបម្្អភិវឌ្ឍន៍   និ្មីប្រូហរិញ្ញវតថែុ   ។  ងលា្បានបងបមី
ការងារជានាយ្បបតិបត្ិដំបូ្ងគរបស់បណ្្ញ មីប្រូហរិញ្ញវតថែុអឺរ ៉ុបងៅងពលនដលបណ្្ញងនះបតរូវបានបង្កាីតងឡី្
ងៅ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០០៤ ងហយីងៅនខវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១០ ងលា្បានចូលបងបមីការងារជាមួយ Grameen Credit Agrcole

Microfinance Foundation ្ នាុ្តួនាទីជាបបធាននផនា្អភិវឌ្ឍន៍ និ្ផ្ល់ជំនួយបងច្ច្ងទស ។ ងលា្ Philippe     បាន
បញ្ចប់ថ្នា ្់អនុបណ្ឌិ តជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ស្្គម    ងៅរាមតំបន់ទីបបជុំជន     ពីសា្លវទិយាល័យ Universite d’Evry

និ្បានបញ្ចប់ថ្នា ្់អនុបណ្ឌិ តមួយងទៀតជំនាញអភិបាល្ិច្ចអាជីវ្ម្ម ពី University of San Fransisco។ ងបរៅពី
ងនះងលា្្៏ជាបបធានគណៈ្ម្្ម ធិការបគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គមរបស់ ចំងរនីផ្នដរ ។

ងលា្  Franck  គឺជាអនា្តំណ្្របស់ប្រុមហុ៊នបារា ំ្    Microfinance   Solidaire  ងលា្បានបងបមីការងារងៅ្នាុ្
វសិ័យឯ្ជនអស់រយៈងពល៤ឆ្នា  ំ មុនងពលចូលបងបមីការងារជាមួយអ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាលនផនា្អភិវឌ្ឍន៍ ។ បបការ
ងនះបានជំរុញឱ្យងលា្បានម្បងបមីការងារងៅ្នាុ្បបងទស Haiti និ្ហវាលីីពីន ជា្នន្្នដលងលា្បតរូវចំណ្យ
ងពល៦ឆ្នា  ំងដីម្បបីគប់បគ្្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍ និ្គងបម្្ងសវាមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងៅរាមមូលោ្ឋ ន ។ បទពិងសាធន៍ងនះបាន
ជំរុញឲ្យងលា្បង្កាីតអ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្    Entrepreneurs   du   Monde  ងឡី្  ងៅឆ្នា  ំ១៩៩៨ ជាអ្្គការងបរៅ
រោ្ឋ ភិបាល ជំនាញមួយនដលជួយគាបំទ នផនា្បបតិបត្ិការបងច្ច្ងទស   និ្ហរិញ្ញវតថែុ  ដល់្ម្មវធិីមីប្រូហរិញ្ញវតថែុនដល
ងផ្្តងៅងលីសមិទ្ធផលការងារស្្គម ងៅ្នាុ្បបងទស Haiti តំបន់អាសីុ និ្អានហវាិ្ ខា្លិច ។ បច្ចុប្បននាងនះ ងលា្ 
Franck   គឺជានាយ្បបតិបត្ិរបស់អ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្     Entrepreneurs    du    Monde    និ្ជាបបធានប្រុម
បបរឹ្សាភិបាលរបស់ប្រុមហុ៊នបារា ំ្     Microfinance Solidaire    ។    ងលា្បានបញ្ចប់ការសិ្សាពីសាលាបគប់បគ្
 EDHEC ងៅ្នាុ្រដ្ឋ Lille បបងទសបារា ំ្  ។

ងលា្ Grégoire បានបងបមីការងារជាបបធាន្ម្មវធិីរបស់អ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde បបចាំ
បបងទស្ម្ុជាពីឆ្នា ២ំ០០៥ រហូតដល់២០០៨ ងដីម្បបីង្កាីត ចំងរនី ។ ងបកាយម្ងលា្បានក្ាយជាបបធាន្ម្ម
វធិីបបចាតំំបន់អាសីុរបស់អ្្គការអន្រជាតិបារា ំ្  Entrepreneurs du Monde ។ មុនងពលបងបមីការងារទាំ្ ងនះ 
ងលា្ធ្ាប់បងបមីការងារងៅបបងទស Guinea និ្ Madagascar  ជាមួយអ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាលជាងបចីនរយៈងពល
៦ឆ្នា  ំ និ្ងៅ្នាុ្វសិ័យឯ្ជនងៅអឺរ ៉ុប អស់រយៈងពល៤ឆ្នា នំថមងទៀត ។ ងលា្ Grégoire ជានាយ្ទីផសារងៅ 
ADIE ជាបគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុដ៏ធំមយួងៅបបងទសបារា ំ្  ឯទីប្រុ្ប៉ារសី បនាទា ប់ម្ជានាយ្តំបន់ Ile de 

France ងៅចុ្ឆ្នា ២ំ០១៣ ។ ងលា្ Grégoire បានបញ្ចប់ការសិ្សាពីសាលាពាណិជ្្ម្ម និ្បគប់បគ្ ESPEME 

បបងទសបារា ំ្  ជំនាញបគបបគ្ចាត់នច្ហរិញ្ញវតថែុ និ្បានសិ្សាងៅ្នាុ្្ម្មវធិីសិ្សាផ្្ស់ប្ូរបទពិងសាធន៍ផ្នដរ
ងៅឯ   Hotstra   University   នាទីប្រុ្ញូវយ៉្  សហរដ្ឋអាងមរ ិ្  ។ ងបរៅពីងនះ ងលា្្៏ជាបបធានគណៈ្ម្្ម ធិការ
សវន្ម្មរបស់ ចំងរនី ផ្នដរ ។

ងោ្  Yannick  Milev

ងោ្ Grégoire Héaulme

ងោ្ David MOOS

ងោ្ Philippe Guichandut

(បបធាន)

(សមាជិ្ឯ្រាជ្យ)

(សមាជិ្)

(សមាជិ្)

(សមាជិ្)
ងោ្Franck Renaudin

ប្ករុមប្្ររឹកសាភិបាល

    ២២របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



គណៈកម្្ម ធិការជំនាញ

គណៈ្ម្្ម ធិការងនះបានបង្កាីតងឡី្    ចំនួន   ៤    ងដីម្បពីប រ្ឹ្បននថែមងលី
អភិបាល្ិច្ច   សបម្ប់ការបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស    បគប់បគ្សមិទ្ធផល
កា រងារស្្គម បគប់បគ្ហានិភ័យ និ្ សវន្ម្ម ។ គណៈ្ម្្ម ធិការ 
ទាំ្ ងនះបានងធវាីការបបជុំ   និ្ងធវាីរបាយការណ៍ជាោ៉្ងទៀ្ទាត់  បបចាបំតី
ម្សពីដំងណីរការវឌ្ឍនភាព ជូនដល់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល ។

តួនាទីចម្ប្របស់គណៈ្ម្្ម ធិការបគប់បគ្ហានិភ័យ គឺងដីម្បធីានាឱ្យបាន
ថ្រាល់ហានិភ័យចម្ប្ ៗ  ពា្់ព័ន្ធនរឹ្គរឹបះសាថែ ន  ចំងរនី  បតរូវបានរ្ងឃញី
សា្គ ល់ចបាស់   និ្អាចងធវាីការវាយតនម្បានងហយី  បតរូវធានាថ្យុទ្ធសានស្
ងគាលការណ៍ នីតិវធិីងសច្្ីនណនា ំ ម្នបគប់បគាន់ងដីម្បងីធវាីការបគប់បគ្ 
និ្ទប់សាកា ត់ហានិភ័យទាំ្ ងនាះ   ។   សម្ជិ្ភាពរបស់គណៈ្ម្្ម ធិការ
ងនះរមួម្នប្រុមបបរឹ្សាភិបាល  និ្គណៈ្ម្្ម ធិការបបតិបត្ិរបស់បគរឹះសាថែ ន
ងដីម្បធីានាបានការបបតិបត្ិផ្ទា ល់ និ្បប្បងោយបបសិទ្ធភាព ។ ងៅឆ្នា  ំ
២០១៥  គណៈ្ម្្ម ការបគប់បគ្ហានិភ័យ   បានងធវាីការជាមួយអនា្បបរឹ្សា
នផនា្ហានិភ័យ ងបកាមការគាបំទនផនា្ហរិញ្ញវតថែុពី Oikocredit ៥០% ។  
លទ្ធផលបឋម    គឺរបាយការណ៍ការបគប់បគ្   បតរួតពិនិត្យហានិភ័យរបស់
បគរឹះសាថែ ន (Risk and Control Self-Assessment) នដលម្ន ២១ 
ចំនុចលម្ិតបានរ្ងឃញី ្នាុ្្ំឡុ្ងពលសិកាខេ សាលា និ្បានោ្់ងចញ
នូវនផនការងដីម្បអីនុវត្ ។

គណៈ្ម្្ម ធិការសវន្ម្មបតរូវបានដរឹ្នាងំោយសម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល
ឯ្រាជ្យមួយ ។ តួនាទីរបស់ខ្ួន គឺងដីម្បបីតរួតពិនិត្យងមីលពីបបសិទ្ធភាពនន
ការងធវាីសវន្ម្មនផទា្នាុ្   និ្ពិនិត្យងឡី្ វញិនូវសុចរតិភាព   និ្ភាពសម
បសបននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុចំងរនី  ។  គណៈ្ម្្ម ធិការសវន្ម្មជាអនា្
ងបជីសងរសីប្រុមហុ៊ន  សវន្ម្មខា្ងបរៅ   និ្ងធវាីការោ៉្ស្ិតរមួតជាមួយ
ប្រុមហុ៊នងនាះ ។ នាយកិាបបតិបត្ិសវន្ម្មនផទា្នាុ្  គឺជាសម្ជិ្ស្ម្ម
ននគណៈ្ម្្ម ធិការងនះ  នដលជាគន្រឹះដ៏សំខាន់ងដីម្បធីានាបាននូវការបតរួត
ពិនិត្យដ៏ម្នបបសិទ្ធភាព នដលជាយន្ការននការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្ ។
ងៅឆ្នា  ំ ២០១៥ គណៈ្ម្្ម ធិការសវន្ម្ម បានងធវាីការបបជុំបបម្ណជា 
៤ដ្ ងដីម្បបីតរួតពិនិត្យ និ្ពិភា្សាគានា ងៅងលី ៖ ការងធវាីបច្ចុប្បននាភាព
ងលីរបាយការណ៍សវន្ម្ម ងធវាីការងបជីសងរសីអនា្បបរឹ្សាសបម្ប់ IFRS 

នរឹ្ងធវាីការបតរួតពិនិត្យ រាមោនងលីតួនាទីរបស់សវន្ម្មនផទា្នាុ្ងៅចំងរនី 
ងធវាីការផ្ល់សុពលភាពនផនការបបចាឆំ្នា  ំ និ្ធានាបាននូវទំនា្់ទំន្រវា្ 
គណៈ្ម្្ម ធិការបគប់បគ្ហានិភ័យ និ្គណៈ្ម្្ម ធិការសវន្ម្ម 
ងហយីបន្ងធវាីការបតរួតពិនិត្យ   និ្ផ្ល់ព័ត៌ម្នបតឡប់   ងលីការងាររបស់
សវន្ម្មនផទា្នាុ្ ។

ងលា្ Christian ANDERSON នដលជាបបធាននាយ្បបតិបត្ិរបស់ 
BOPA    ជាបបធានគណៈ្ម្្ម ធិការងនះ    និ្ងបគា្ក្ាយជាភាគទុនិ្ ថ្មី
របស់ចំងរនី    ។    តួនាទីរបស់គណៈ្ម្្ម ធិការងនះ  បតរូវងោះបសាយ  និ្
បគប់បគ្ហានិភ័យបប្បងោយបបសិទ្ធភាព   និ្ទាន់ងពលងវលា ងលីនផនា្
ធនធានមនុស្ស   ជាមួយចំងរនី    និ្ធានាបាននូវបបសិទ្ធភាពរចនាសម្័ន្ធ
បគរឹះសាថែ ន    និ្ម្នងគាលការណ៍    និ្ការបបតិបត្ិធនធានមនុស្ស  និ្
អតថែបបងោជន៍ងផ្ស្ៗបប្បងោយការបប្ួតបបនជ្ ។

ងោ្   Christian ANDERSON
បបធាន
ងោ្ Yannick NICOLAS MILEV
សមាជិ្
ងោ្   ចាន់ សាងវឿ្
សមាជិ្

ងោ្  Philippe GUICHANDUT
បបធាន
ងោ្បស ី  Eugénie CONSTANCIAS
សមាជិ្
ងោ្បស ីលរឹម សធុារ ី
 សមាជិ្

គណៈ្ម្្ម ធិការជំនាញមួយងនះ បតរូវបានបង្កាីតងឡី្ ្នាុ្ប្បខណ្ឌ  ចំងរនី 
ងដីម្បធីានាបាននូវការបបកាន់ភ្ាប់នូវការបបតិបត្ិងៅរាមទស្សនវសិ័យ និ្
ងបស្្ម្មរបស់គរឹបះសាថែ ន   និ្ធានាបាននូវវនិរន្រភាពនផនា្ហរិញ្ញវតថែុ ។
គណៈ្ម្្ម ធិការងនះម្នមុខងារ្នាុ្ការនបបក្ាយងបស្្ម្មរបស់បគរឹះសាថែ ន
ងៅជាការបបតិបត្ិជា្់នស្្      និ្ងោយយ្ចិត្ទុ្ោ្់ជាខ្ាំ្     ងលីការ
បបតិបត្ិ   និ្ការបគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម  រាមរយៈការងបបីបបាស់
ឧប្រណ៍វាស់នវ្ សូចនា្រ  នដលបតរូវបានងគទទួលសា្គ ល់ និ្ការ្ំណត់
នូវងគាលងៅជា្់លា្់  និ្អាចវាស់នវ្បាន  ។  គណៈ្ម្្ម ធិការងនះម្ន
សម្ជិ្ភាព  នដលបប្បងោយជំនាញ  និ្បទពិងសាធន៍ទា្់ទ្នរឹ្ការ
បគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម និ្វសិ័យមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ។
ងៅឆ្នា  ំ  ២០១៥    ម្នបបធានបទមួយចំនួន   បានងធវាីការបតរួតពិនិត្យ  និ្
ពិភា្សាងោយគណៈ្ម្្ម ធិការបគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម រមួម្ន៖ 
ការោ្់ឱ្យងបបីបបាស់ជាផ្ូវការ និ្ការបងញ្ៀបប្មបបតិបត្ិ ប្ម សីលធម៌

ងោ្   Grégoire HÉAULME
បបធាន
ងោ្  Yannick NICOLAS MILEV
សមាជិ្
ងោ្បស ី WONG Somaly
សមាជិ្

គណៈកម្្ម ធិការប្គបប់្គងហានិភ�័ 

គណៈកម្្ម ធិការប្គបប់្គងសមិទ្្ធ លការងារ
សង្គម

គណៈកម្្ម ធិការសវនកម្ម

គណៈកម្្ម ធិការប្គបប់្គងធនធានមនថុស្ស

ងោ្បស ី Hélène KERAUDREN
បបធាន
ងោ្   Yannick NICOLAS MILEV
សមាជិ្
្ញ្ញា   Niroshani SAWANAWADU
សមាជិ្
ងោ្  ងផ្ រ្សា 
សមាជិ្
ងោ្បស ី អាត ភារណុ
សមាជិ្
ងោ្បស ី នណ ឌីណា
សមាជិ្

និ ្ប្មធុរ្ិច្ចស្្គម និ្ការបតរួតពិនិត្យ និ្ងធវាីបច្ចុប្បននាភាពងលីគងបម្្
ងគាលការណ៍គាពំារអតិថិជន    ងបកាមការគាបំទពី    AFD    និ្សម្គម
មីប្រូហរិញ្ញវតថែុ្ម្ុជា ។

    ២៣ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



គណៈកម្្ម ធិការប្្រតិបតិតិ

ងោ្ ងផ្ រ្សា 

្ញ្ញា  អ៊ុច ផល្គណុ 

ងោ្បស ីអាត ភារនុ 

ងោ្បស ីវ្្ស សមុា៉ា ល ី

បបធាននា�្បបតិបត្ិ
(បបធាន)

នា�កិាបបតិបត្ិរដ្ឋបាល
(សមាជិ្)

នា�កិាបបតិបត្ិហរិញញាវតថែុ 
(សមាជិ្)

នា�កិាបបតិបត្ិសវន្ម្មនផទៃ្នាុ្
(សមាជិ្)

ងលា្ រ្សា ចូលបងបមីការងារជាមួយចំងរនីជានាយ្បបតិបត្ិបបតិបត្ិការងៅចុ្ឆ្នា ២ំ០១១ ងោយទទួលបនទាុ្បគប់បគ្
្ិច្ចការទា្់ទ្នរឹ្នផនា្បបតិបត្ិការ ការបសាវបជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍ ងសវាងសដ្ឋ្ិច្ចស្្គម ទីផសារនិ្ការទំនា្់ទំន្ និ្ការ
បគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម ។ ្នាុ្នខវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៥ ងលា្បតរូវបាននត្រាំ្ ជាបបធាននាយ្បបតិបត្ិរបស់ 
ចំងរនី ។  ងលា្ម្នបទពិងសាធន៍ជា្ ១៦ ឆ្នា  ំ ្នាុ្វសិ័យមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងៅ្នាុ្មុខតំនណ្ងផ្ស្ ៗ ។ ងលា្បានទទួល
សញ្្ញ បបតអនុបណ្ឌិ តនផនា្បគប់បគ្  និ្ទទួលបានបរញិ្្ញ បបតនផនា្ទីផសារផ្នដរ  ។ ងលា្្៏បានចូលរមួផ្នដរងៅ្នាុ្
វគ្គបណុ្ះបណ្្ល សិកាខេ សាលា ្ ិច្ចបបជំុ និ្សននាិសិទ្នាុ្ និ្ងបរៅបបងទស្ម្ុជា ដូចជា បបងទសអីុរាលី បារា ំ្  ហវាលីីពីន 
ចិន ឥណ្្ឌ  បសីលងាកា  និ្ងវៀតណ្ម ។ បច្ចុប្បននាងលា្ជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាលរបស់ CSA ចាប់រាំ្ ពីនខមីនា 
ឆ្នា ២ំ០១៦ បពមទាំ្ សម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលវចិារណ្ថ្មួយ ្នាុ្្ម្មវធិីជីវតិ និ្លុយ ននវទិយាសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ
្ម្ុជា (CMI) ។  ងបរៅពីងនះ ចាប់រាំ្ ពីនខងមសាឆ្នា  ំ២០១៣ រហូតដល់នខ្្កាោ ឆ្នា ២ំ០១៥ ងលា្បានបងបមីការងារជា
បបធាន្្រឹបការងារស្្គម ននសម្គមមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ្ម្ុជា (CMA) ផ្នដរ ។

្ញ្្ញ  ផល្គុណ ចូលបងបមីការងារងៅចំងរនី ជាបបធាននាយ្ោ្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍អាជីវ្ម្ម និ្ស្្គមងៅនខ្ុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០០៧និ្
បានផ្្ស់ប្ូរតួនាទីងៅជាបបធាននាយ្ោ្ឋ នធនធានមនុស្សងៅនខតុលាឆ្នា  ំ២០០៨  ។  បនាទា ប់ម្ ្ ញ្្ញ បតរូវបានដំងឡី្
តួនាទីជានាយកិាបបតិបត្ិធនធានមនុស្ស  និ្បច្ចុប្បននាងនះជានាយកិាបបតិបតិ្រដ្ឋបាល  ។  ្នាុ្តួនាទីងនះ្ញ្្ញ បគប់បគ្
ងលី្ិច្ចការធនធានមនុស្ស   ការបណុ្ះបណ្្ល   និ្ការងាររដ្ឋបាល   ។   មុនចូលបងបមីការងារងៅ   ចំងរនី   ្ញ្្ញ ម្ន
បទពិងសាធន៍ជា្  ២០ឆ្នា  ំ  ជាមួយអ្្គការងបរៅរោ្ឋ ភិបាល   និ្វសិ័យសាធារណៈ ។  បច្ចុប្បននាងនះ្ញ្្ញ បានបញ្ចប់ថ្នា ្់
បរញិ្្ញ បបត និ្ងប្ខេភាពថ្នា ្់អនុបណ្ឌិ តនផនា្បគប់បគ្ពាណិជ្្ម្ម ងៅវទិយាសាថែ នអភិវឌ្ឍន៍អាសីុសច្ចះ និ្បានបញ្ចប់ការ
សិ្សា្បមិតមធ្យមនផនា្ជំនួយការវសិវា្ម្មងៅ្នាុ្បងច្ច្វទិយាតមបាញពីមហាវទិយាល័យIVNOVO Textile នាបបងទសរុស្ស។ី

ងលា្បសី  សុម៉្លី  បានបងបមីការងារជាមួយចំងរនី ជាមនន្ីសវន្ម្មនផទា្នាុ្ និ្ព័ត៌ម្នវទិយាងៅឆ្នា ២ំ០០៧ ។ ងលា្បសី
បតរូវបានដំងឡី្ តួនាទីជា បបធាននាយ្ោ្ឋ នសវន្ម្មនផទា្នាុ្ងៅឆ្នា  ំ ២០១០ និ្បនាទា ប់ម្ជានាយកិាបបតិបត្ិសវន្ម្ម
នផទា្នាុ្នាឆ្នា ២ំ០១១   ។   ងលា្បសី   បានបគប់បគ្រាប់បគប់្ិច្ចការទាំ្ អស់  នដលទា្់ទ្នរឹ្ការងធវាីសវន្ម្មងលីនផនា្
បបតិបត្ិការ ហរិញ្ញវតថែុ និ្ព័ត៌ម្នវទិយា   ។   មុនចូលបងបមីការងារងៅចំងរនី      ងលា្បសី  បានបងបមីការងារ្នាុ្បរបិទជា
ងបចីន  ដូចជានផនា្រដ្ឋបាល ឥណទាន   និ្ព័ត៌ម្នវទិយាចាប់ពីឆ្នា ១ំ៩៩៧ ដលឆ់្នា ២ំ០០៧  ។  បច្ចុប្បននាងនះ ងលា្បសីជា
ងប្ខេជនអនុបណ្ឌិ តបគប់បគ្អាជីវ្ម្ម   ជំនាញធនាគារ   និ្ហរិញ្ញវតថែុ   ងៅសា្លវទិយាល័យភនាំងពញអន្រជាតិ និ្បាន
បញ្ចប់ថ្នា ្់បរញិ្្ញ បបតនផនា្វទិយាសានស្្ំុព្ូយទ័រផ្នដរ។

ងលា្បសី ភារុណ បានចូលបងបមីការងារងៅចំងរនី ្នាុ្តួនាទីជាបបធាននាយ្ោ្ឋ នហរិញ្ញវតថែុងៅឆ្នា  ំ ២០១៣ និ្បតរូវ
បាននត្រាំ្ ជានាយកិាបបតិបត្ិហរិញ្ញវតថែុស្ីទីងៅនខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៤ និ្ជានាយកិាបបតិបត្ិហរិញ្ញវតថែុ ្នាុ្នខ្ុម្ភះ 
ឆ្នា ២ំ០១៥ ។ ងលា្បសី បានបគប់បគ្ការងារ និ្ស្ម្មភាពទាំ្ អស់ទា្់ទ្នរឹ្នផនា្ហរិញ្ញវតថែុ និ្គណងនយ្យ ។ 
ងលា្បសីម្នបទពិងសាធន៏បួនឆ្នា ជំាមួយប្រុមហុ៊នគណងនយ្យសវន្ម្មអន្រជាតិ, PricewaterhouseCoopers ។ 
បច្ចុប្បននាងនះ   ងលា្បសី   ្ំពុ្បន្ការសិ្សានផនា្   ACCA  ងៅ CamEd Business School ងហយីបានទទួលសញ្្ញ បបត
បរញិ្្ញ បបតចំនួនពីររមួម្ន ឯ្ងទសងអ្ូពាណិជ្្ម្មងៅសា្លវទិយាល័យជាតិបគប់បគ្ (NUM) និ្ធនាគារ 
និ្ហរិញ្ញវតថែុ ងៅសា្លវទិយាល័យ្មុ្ជា (UC) ។ បពមជាមួយងនះនដរ ងលា្បសី ្៏បានចូលរមួវគ្គបណុ្ះបណ្្លមួយ
ចំនួន  និ្សិកាខេ សាលា (ទាំ្ ខា្្នាុ្ និ្ខា្ងបរៅ) នដលពា្់ព័ន្ធនរឹ្តួនាទី និ្ការទទួលខុសបតរូវរបស់គាត់ ។

    ២៤របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥
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ការបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស

ការ្តិល�់តប្្្រយោជនប៍្្រយសើរជាងមថុនសប្ម្ប់
ការោំោរប្្រកបយោ�ការទទលួខថុសប្តរូវ

ការ�ភិវឌ្ឍនច៍ំយណះៃឹងនិងជំនាញ

ងគាលងៅចម្ប្្នាុ្ការងរៀបចំយុទ្ធសានស្ផ្ល់នូវអតថែបបងោជន៍លប្បងសីរជា្មុនគឺងដីម្បបីងាហា ញដល់បុគ្គលិ្របស់ងយី្  និ្ការងលី្ទរឹ្ចិត្ដល់ពួ្ងគចំងពាះ
្ិច្ចខិតខំបបរឹ្នបប្របស់ពួ្ងគ ងដីម្បសីងបមចបាននូវការរមួចំនណ្នាុ្ងបស្្ម្ម ច្ខេុវសិ័យ គុណតនម្ និ្ងគាលងៅរបស់ ចំងរនី ងហយីងយី្ រពំរឹ្ទុ្ថ្ 
វានរឹ្អាចជួយជំរុញ្នទាៈ  និ្ងធវាីឱ្យផលិតភាពការងារកាន់នតបបងសីរងឡី្ ្នាុ្បរោិកាសរ ី្ រាយ  ។  ្នាុ្ឆ្នា  ំ ២០១ ៥ នាយ្ោ្ឋ នធនធានមនុស្ស  បានងធវាីន្
សបមរួលបបា្់ងបៀវត្ស សបម្ប់បុគ្គលិ្ងៅបគប់្បមិតទាំ្ អស់ងោយងជាគជ័យ ងដីម្បធីានាថ្ បបា្់ងបៀវត្សងៅចំងរនី ម្នតម្្ភាព និ្ម្នការបប្ួតបបនជ្ 
ងបីងបបៀបងធៀបងៅនរឹ្បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុងផ្ស្ងទៀត ងៅ្នាុ្បបងទស្ម្ុជា ។ ងបរៅពីងនះនាយ្ោ្ឋ នធនធានមនុស្ស បានន្សបមរួលបបា្់នខអប្បរម្រាម
ម្បតោ្ឋ នថ្មីងៅដល់បុគ្គលិ្សរុប ៧៥% នន បុគ្គលិ្សរុប ងហយី្នាុ្ងនាះម្នបុគ្គលិ្ ៧១នា្់ ទទួលបានការងឡី្ តួនាទី និ្ ៨៧នា្់ ងផ្ស្ងទៀតទទួល
បាននូវបបា្់ងលី្ទរឹ្ចិត្សបម្ប់សមិទ្ធផលការងារ្នាុ្មួយឆ្នា ។ំ

ចំងរនី បានជបមរុញ និ្បង្កាីតឱ្យម្នវប្បធម៍ នដលអាចឱ្យបុគ្គលិ្អភិវឌ្ឍខ្ួនឯ្ងៅ្នាុ្អាជីពការងាររបស់ពួ្ងគ និ្ការផ្ល់សិទ្ធអំនាច ដល់បុគ្គលិ្្នាុ្ការ
ងធវាីងសច្្ីសងបមចចិត្រមួមួយ ។ ទនទារឹមនរឹ្ងនះ ឱកាស្នាុ្ការអភិវឌ្ឍន៍សបម្ប់បុគ្គលិ្ និ្ថ្នា ្់បគប់បគ្ បតរូវបានផ្ល់ជូន ងដីម្បី្ សា្សមតថែភាពរបស់ពួ្ងគ 
្នាុ្ងនាះរមួម្នវគ្គបណុ្ះបណ្្ល និ្ការរលំរឹ្ងមងរៀនងឡី្ វញិ ទាំ្ ការបណុ្ះបណ្្លខា្្នាុ្ និ្ខា្ងបរៅ ចំងរនី ។ ្នាុ្រយៈងពលមួយឆ្នា ២ំ០១៥ 
ម្នគណៈបគប់បគ្   និ្បុគ្គលិ្ជាងបចីននា្់   បតរូវបានបញូ្នងៅចូលរមួវគ្គបណុ្ះបណ្្លខា្្នាុ្   និ្ខា្ងបរៅ  ្៏ដូចជាការផ្ល់អាហារូប្រណ៍ជូនដល់
បុគ្គលិ្ផ្នដរ ។

វគ្គបណុ្ះបណ្្លខា្្នាុ្ / ខា្ងបរៅ 
និ្ការគាបំទ

៧៥ ២៨១ ៦៤៧

វគ្គបណតិថុ ះបណាតិ ល ចំននួវគ្គ ចំននួបថុគ្គលិកនសតិើ ចំននួបថុគ្គលិកបថុរស

    ២៦របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សាខាយ្នាើមប្្រចាំឆ្នា ំ

ងផ្្តងលីលទ្ធផលជាមូលោ្ឋ នបបចាឆំ្នា  ំចំងរនី   បានផ្ល់នូវការងកាតសរងសីរ
និ្រងាវា ន់ងៅដល់សាខា និ្បុគ្គលិ្ នដលទទួលបានសមិទ្ធផលការងារល ្
។  ងនះសបញ្្្់ពីការទទួលសា្គ ល់របស់សាថែ ប័នងៅងលីការខិតខំបបរឹ្នបប្
និ្ការងប្ជ្ាចិត្្នាុ្ការចូលរមួចំនណ្របស់បុគ្គលិ្  ្ នាុ្ការ្សា្ចំងរនី
ងៅនថងៃងនះ ។ សបម្ប់សាខា  និ្បុគ្គលិ្  នដលម្នសមិទ្ធផលការងារល្
បតរូវបានវាស់នវ្   រាមរយៈល្ខេណៈវនិិច្័យមួយចំនួន   នដលបាន្ំណត់
ងចញសបម្ប់ការបប្ួតបបនជ្ខា្្នាុ្  រមួម្ន  អបរាផលបបតឥណទាន
ម្នហានិភ័យងលីសពី៣០នថងៃ(PAR30)អបរានដគូភ្្ីភាពនិ្សមតថែភាព
របស់ពួ្ងគ្នាុ្ការបង្កាីនចំនួននដគូ និ្ទំហនំនផលបបតឥណទាន ។ 

្នាុ្ឆ្នា  ំ ២០១៥ ម្នសាខា ៥ ទទួលបានពានរងាវា ន់ជាសាខាង្នាីម 
រមួម្ន៖ ១) សាខាពួ្ ២) សាខា្ំព្់ធំ  ៣) សាខានបពឈរ ៤) 
សាខាសូបទនិគម  ៥) សាខាងពាធិ៍សាត់ ។ ងលីសពីងនះ ្ ៏ម្នការផ្ល់រងាវា ន់ 
និ្ការងលី្ទរឹ្ចិត្ ដល់បុគ្គលិ្ នដលបានបងបមីការងារងៅ ចំងរនី 
រយៈងពល ងលីសពី៥ ឆ្នា ផំ្នដរ ។ 
ចំងរនី បានយល់ និ្នច្រនំល្ការងកាតសរងសីររបស់ខ្ួនងៅបគប់បុគ្គលិ្
ផ្នដរ  ជាពិងសសសបម្ប់បុគ្គលិ្  នដលបងបមីការងារ ងៅរាមមូលោ្ឋ ន
ជាមួយនដគូងោយផ្ទា ល់ និ្បង្កាីតឱ្យម្នផលវជិ្ម្នដល់សហគមន៍ ។

សថុខថុម្លភាពបថុគ្គលិក   និង
ការកសាងប្ករុម

សុខុម្លភាពបុគ្គលិ្ និ្ការ្សា្ប្រុម គឺជានផនា្សំខាន់ននការបគប់បគ្ 
និ្ការអភិវឌ្ឍន៍សមតថែភាពធនធានមនុស្សងដីម្បឱី្យសាថែ ប័នមួយខ្ាំ្  នដល
ងធវាីឱ្យនដគូរ ី្ រាយបន្ងៅជាមួយងយី្ ។ ្ នាុ្ឆ្នា  ំ២០១៥ ចំងរនីបានផ្ួចងផ្ីម
បបារព្ធបពរឹត្ិការណ៍មួយចំនួនសបម្ប់ការជួបជំុបុគ្គលិ្រមួម្ន្ម្មវធិីបុណ្យ
ចូលឆ្នា ថំ្មីបបនពណីជាតិនខ្មរ   ពិធីខួប្ំងណីត   នដលបបារព្ធងរៀ្រាល់នខ  ។ 

ងោយយល់   ថ្ការបន្ចូលរមួរបស់បុគ្គលិ្  គឺម្នសារៈសំខាន់សបម្ប់
ចំងរនី ងដីម្បបីន្អភិវឌ្ឍបប្បងោយនិរន្រភាព  និ្ផលប៉ះពាល់ជាវជិ្ម្ន
ដល់ស្្គម   សាថែ ប័នងនះបានងប្ជ្ាចិត្ខ្ស់   ងដីម្បបីន្្ិច្ចខិតខំបបរឹ្នបប្
របស់ខ្ួន្នាុ្ការបំងពញនូវភាពងពញចិត្ និ្្សា្ប្រុមដ៏រ រ្ឹ ម្ ំ។

    ២៧ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



របា�ការណ៍ហរិញញាវតថែុងបកា�
សវន្ម្ម

របា�ការណរ៍បសប់្ករុមប្្ររឹកសាភិបាល

ពតម៌្ន�ំពើប្ករុមហ៊ថុន

លទ្្ធ លប្្រតិបតិតិការ

ទថុនបប្មរុង និងសំវិធានធន

ឥណទានអាប្កក ់និងជាបស់ង្ស័�T

ប្ទព្យសកម្មចរន្ដT

ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលរបស់ ចំងរនីម៉្យប្រូហាវា យននន លីមីធីត (“ប្រុមហុ៊ន”) សូមបងាហា ញរបាយការណ៍របស់  ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល និ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់
ប្រុមហុ៊នសបម្ប់ការយិបរងិច្ទបញ្ចប់នថងៃទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៥។

របាយការណ៍លទ្ធផលរបស់ប្រុមហុ៊នសបម្ប់ការយិបរងិច្ទម្នដូចខា្ងបកាម ៖

ចំងរនីម៉្យប្រូហាវា យននន    លីមីធីត   (“  ប្រុមហុ៊ន  ”)   នដលសា្គ ល់ជាផ្ូវការជា    ចំងរនីម៉្យប្រូហាវា យននន    បតរូវបានបង្កាីតដំបូ្ងៅឆ្នា  ំ   ២០០៦  ងោយ 
Entrepreneurs du Monde (“EdM”) និ្បនាទា ប់ម្ចុះបញី្ងៅប្សួ្ពាណិជ្្ម្ម ជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនទទួលខុសបតរូវម្ន្បមិត នានថងៃទី០២ នខ្ុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០០៩ ងលខបញី្Co.៥៦១៣/០៩E។

ស្ម្មភាពចម្ប្របស់ប្រុមហុ៊ន គឺផ្ល់ងសវា្ម្មបបា្់្ម្ចីដល់អតិថិជន្នាុ្បសរុ្រាមរយៈ ទីសានា ្់ការ្ណ្្ល ងៅទីប្រុ្ភនាំងពញ និ្ ការោិល័យថ្នា ្់ងខត្ 
និ្បសរុ្នានា ងៅ្នាុ្បបងទស្ម្ុជា។

មុនងពលនដលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊ន បតរូវបានងរៀបចំងឡី្  ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលបានចាត់វធិានការសមបសបនានា ងដីម្បឈីានដល់ការអះអា្ថ្
នីតិវធិីពា្់ព័ន្ធជាមួយការលុបងចាលឥណទានអាប្្់ និ្ការងធវាីសំវធិានធនងលីឥណទានអាប្្់ និ្ស្្សយ័បតរូវបានយ្ម្អនុវត្ ងហយីនិ្ងជឿជា្់ថ្ 
រាល់ឥណទានអាប្្់បតរូវបានលុបងចាល ងហយីសំវធិានធនបតរូវបានប៉ាន់សា្ម នោ៉្បគប់បគាន់សបម្ប់ឥណទាន អាប្្់ និ្ស្្សយ័។
ងៅកាលបរងិច្ទននរបាយកាណ៍ងនះ ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលសូមងធវាីការអះអា្ពំុម្នបពរឹត្ិការណ៍ណ្មួយនដលអាចបណ្្លឲ្យចំនួនទរឹ្បបា្់ននឥណទានអាប្្់
នដលបានលុបងចាល ឬ ចំនួនទរឹ្បបា្់សំវធិានធនងលីឥណទានអាប្្់ និ្ស្្សយ័ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊នពំុបគប់បគាន់ជាសារវន្ងនាះ
ងទ។

មុនងពលនដលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊នបតរូវបានងរៀបចំងឡី្    ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល   បានចាត់វធិានការនានា  ងដីម្បឈីានដល់ការអះអា្ថ្  នីតិវធិី
ពា្់ព័ន្ធជាមួយបទព្យស្ម្មចរន្(ងលី្នល្នត្រណីពា្់ព័ន្ធជាមួយឥណទាន)នដលមិនទំន្ជាអាចល្់បានរាមស្ម្មភាពពាណិជ្្ម្មធម្មរា្នាុ្បញី្ការ
គណងនយ្យរបស់ប្រុមហុ៊ន បតរូវបានលុបងចាលឲ្យងសី្មនរឹ្តនម្ នដលអាចល្់បាន្នាុ្ទីផសារ ។
ងៅកាលបរងិច្ទននរបាយកាណ៍ងនះ ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល សូមងធវាីការអះអា្ថ្ ពំុម្នបពរឹត្ិការណ៍ណ្មួយ នដលអាចបណ្្លឲ្យការ្ំណត់តនម្ននបទព្យស្ម្ម
រយៈងពលខ្ី ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ របស់ប្រុមហុ៊នម្នការភាន់បចឡ ំនិ្ម្នភាពមិនសមបសបជាសារវន្ងនាះងទ។

ពំុម្នបនបមបបមរួលជាសារវន្ងលី    ឬពីទុនបបមរុ្    និ្សំវធិានធនសបម្ប់ការយិបរងិច្ទ   ងលី្នល្នតបនបមបបមរួល  នដលបតរូវបានលាតបតោ្បងាហា ញ្នាុ្
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ។

ខាត មុនប្់ពន្ធ (៣៥១.៥៨៧) (៤៣៣.៧២៣) 

(១៥៤.១៣៥) (១២១.២២២) 

(   ៥០៥.៧២២ ) ( ៥៥៤.៩៤៥ ) 

២០១៥
ោនយ់រៀល

២០១៤
ោនយ់រៀល

ពន្ធងលីបបា្់ចំងណញ 

ខាត យប្កា�បងព់ន្ធ   

    ២៨របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



វិធើសានស្ដកំណតត់នមលាT

បំណថុ ល�ថាយហតថុ និងបំណថុ លយ្្សងៗ

បផប្មបប្មរួលននកាលៈយទសៈ

សម្សធាតថុមិនប្្រប្ករី

យហតថុការណយ៍ប្កា�កាលបរិយចឆេទននរារាងតថុល្យការ

ប្ករុមប្្ររឹកសាភិបាល

ងៅកាលបរងិច្ទននរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលសូមងធីវាការអះអា្  ពំុម្នបពរឹត្ិការណ៍ណ្មួយ  នដលបានង្ីតងឡី្  និ្ងធវាីឲ្យប៉ះពាល់ដល់វធិីសានស្
វាយតនម្បទព្យស្ម្ម និ្បទពអ្ម្មនដលម្នបសាប់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊ន នដលនាឲំ្យម្នការភាន់បចឡ ំ និ្ម្នភាពមិនសមបសបជា
សារវន្ងនាះងទ ។

ងៅកាលបរងិច្ទននរបាយការណ៍ងនះ  ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលសូមងធីវាការអះអា្ថ្ ពំុម្នបពរឹត្ិការណ៍ណ្មួយនដលបានង្ីតងឡី្   និ្ងធវាីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិននាន័យ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ របស់ប្រុមហុ៊ននដលនាឲំ្យម្នការភាន់បចឡ។ំ

នផ្្រាមទស្សនៈរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល   លទ្ធផលននបបតិបត្ិការរបស់ប្រុមហុ៊ន   សបម្ប់ការយិបរងិច្ទហរិញ្ញវតថែុងនះ  មិនបានរ្នូវផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ពី
សម្សធាតុបបតិបត្ិការ រងឺហតុការណ៍មិនបបប្តីងឡយី។ 
ងលីសពីងនះងៅងទៀត ពំុម្នការង្ីតងឡី្ ្នាុ្ចងន្ាះចុ្ការយិបរងិច្ទ និ្កាលបរងិច្ទរបាយការណ៍ននធាតុបបតិបត្ិការ ឬ ងហតុការណ៍មិនបបប្តីណ្មួយ
នដលងធវាីឲ្យប៉ះពាល់ជាសារវន្ដល់បបតិបត្ិការរបស់ប្រុមហុ៊ន សបម្ប់ការយិបរងិច្ទហរិញ្ញវតថែុបច្ចុប្បននា នដលរបាយការណ៍ងនះបានងធវាីងឡី្ ។

ពំុម្នបពរឹត្ិការណ៍ណ្មួយ នដលបានង្ីតងឡី្ ងបកាយកាលបរងិច្ទននរារា្តុល្យការ នដលតបមរូវឲ្យបងាហា ញ ឬន្តបមរូវងបរៅពីងហតុការណ៍ នដលបានបងាហា ញ្នាុ្
្ំណត់សម្្គ ល់ងលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុងឡយី។

គា្ម នបនទាុ្ងលីបទព្យស្ម្មរបស់ប្រុមហុ៊ន នដលង្ីតងចញពីការធានាបំណុលរបស់បុគ្គលណ្មួយចាប់ពីចុ្ការយិបរងិច្ទហរិញ្ញវតថែុងនះ និ្គា្ម នបំណុលយថ្
ងហតុទា្់ទ្នរឹ្ប្រុមហុ៊នងផ្ស្ងទៀត    ងបរៅពីបំណុលង្ីតងឡី្ ពីស្ម្មភាពពាណិជ្្ម្មធម្មរារបស់  បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ  ងនាះងទ ចាប់ពីចុ្ការយិបរងិច្ទ
ហរិញ្ញវតថែុម្។
នផ្្រាមទស្សនៈរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលគា្ម នបំណុលយថ្ងហតុ ឬ បំណុលងផ្ស្ៗរបស់ប្រុមហុ៊ននដល អាច ឬ ទំន្ក្ាយជាកាតពវា្ិច្ច្នាុ្អំឡុ្ ១២ នខងទ 
បនាទា ប់ពីចុ្ការយិបរងិច្ទននរបាយការណ៍នដលនរឹ្ម្ន ឬ អាចម្នផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ ងៅងលីសមតថែភាពរបស់ប្រុមហុ៊ន្នាុ្ការបំងពញកាតពវា្ិច្ចរបសខ់្ួន
ងៅ ងពលបំណុលទាំ្ ងនាះក្ាយជាបំណុលពិត។

នាកាលបរងិច្ទននរបាយការណ៍ងនះ ៖

សម្សភាពននប្រុមបបរឹ្សាភិបាលងៅ្នាុ្អំឡុ្ការយិបរងិច្ទងនះ និ្ងៅកាលបរងិច្ទននរបាយការណ៍ងនះ រមួម្ន ៖

យោក  Yannick Nicolas Milev                ប្្រធាន

យោក  Franck Renaudin    សម្ជិក

យោក   Philippe Guichandut   សម្ជិក

យោក  David Moos    សម្ជិក

យោក  Gregoire Heaulme   �ភិបាលឯករាជ្យ

    ២៩ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សវនករ

ភាគកម្មរបស�់ភិបាល

�តប្្្រយោជនរ៍បស�់ភិបាល

របា�ការណស៍្ដើពើ ការទទលួខថុសប្តរូវរបសប់្ករុមប្្ររឹកសាភិបាល
យលើរបា�ការណហ៍ិរញ្ញ វត្ថុ

ប្រុមហុ៊នសវន្រឯ្រាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវន្ររបស់ប្រុមហុ៊ន។

ពំុម្នអភិបាលណ្ម្នា ្់ម្នភាគ្ម្មរបស់ប្រុមហុ៊នងនាះងទ។ មិនម្ន្ិច្ចបពមងបពៀ្ណ្មួយនដលម្ន បសាប់ (្នាុ្ងនាះប្រុមហុ៊នជាភាគីម្ខេ ្) នដល្ម្មវតថែុ
នន្ិច្ចបពមងបពៀ្ងនាះ អាចប្កាលទ្ធភាពដល់សម្ជិ្ ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលណ្ម្នា ្់ ឲ្យទទួលបាននូវអតថែបបងោជន៍ពីប្រុមហុ៊ន ឬ របស់សាជីវ្ម្មដនទ។

្នាុ្អំឡុ្ងពល និ្ងៅចុ្ការយិបរងិច្ទងនះ ពំុម្ន្ិច្ចបពមងបពៀ្ណ្មួយនដលម្នបសាប់ (្នាុ្ងនាះ ប្រុមហុ៊នជាភាគីម្ខេ ្) នដល្ម្មវតថែុនន្ិច្ចបពមងបពៀ្ងនាះ 
អាចប្កាលទ្ធភាពដល់សម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល ណ្ម្នា ្់ឲ្យទទួលបាននូវអតថែបបងោជន៍រាមមងធយាបាយងផ្ស្ៗ ដូចជា ការទិញភាគហុ៊ន  ឬ  ប័ណ្ណបំណុល
របស់ប្រុមហុ៊ន ឬ របស់សាជីវ្ម្មដនទ។
ពំុម្នអភិបាលណ្ម្នា ្់របស់ប្រុមហុ៊នបានទទួល ឬ ម្នសិទ្ធិទទួលបាននូវអតថែបបងោជន៍ណ្មួយ (ងលី្នល្នតអតថែបបងោជន៍   នដលម្ន្នាុ្ចំនួនសរុប
បតរូវទទួលបាន ឬ ដល់នថងៃ្ំណត់នដលបតរូវទទួល ងោយប្រុមបបរឹ្សាភិបាល ដូចបានបងាហា ញ្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ) រាមរយៈងហតុផលនន្ិច្ចសនយា 
នដលបានងធវាីងឡី្ ងោយប្រុមហុ៊ន ឬ ជាមួយនរឹ្ប្រុមហុ៊ននដលអភិបាលងនាះជាសម្ជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល ឬ ្៏ជាមួយប្រុមហុ៊នណ្មួយនដលអភិបាលងនាះ 
ម្នផលបបងោជន៍ហរិញ្ញវតថែុជាសារវន្ ងលី្នល្នតអតថែបបងោជន៍ ទាំ្ ឡាយណ្នដលបតរូវបានលាតបតោ្ពត៌ម្ន្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ។

គណៈបគប់បគ្ជាអនា្ទទួលខុសបតរូវងដីម្បធីានាថ្  បញី្គណងនយ្យម្នភាពបតរឹមបតរូវ  បតរូវបានរ្សាទុ្  និ្លាតបតោ្ បងាហា ញអំពីសាថែ នភាពហរិញ្ញវតថែុរបស់
ប្រុមហុ៊នឲ្យបានបតរឹមបតរូវសមងហតុផល  បគប់ងពលងហយី  និ្ធានាថ្បញី្គណងនយ្យបសបរាមបបព័ន្ធគណងនយ្យនដលបានចុះបញី្ ។ ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល្៏ជា
អនា្ទទួលខុសបតរូវ  ្នាុ្ការនថរ្សាបទព្យស្ម្មរបស់ប្រុមហុ៊នងហយី  និ្ចាត់វធិានការសមបសបងដីម្បទីប់សាកា ត់  និ្នសវា្រ្្ំហុសងចតនា ងហយីនិ្ភាពមិន
បបប្តីងផ្ស្ៗ។

ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលសូមបញ្្្់ថ្ ប្រុមហុ៊នបានអនុវត្រាមល័្ខេខ័ណ្ឌ តបមរូវចាបំាច់នានាដូចនដលបានបញ្្្់ ខា្ងលី្នាុ្ការងរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ។

ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល ជាអនា្ទទួលខុសបតរូវងដីម្បធីានាថ្ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុផ្ល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និ្បតរឹមបតរូវ ននសាថែ នភាពហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊ន 
នាចុ្ការយិបរងិច្ទ នថងៃទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ និ្លទ្ធផលបបតិបត្ិការ ហរិញ្ញវតថែុ ងហយីនិ្របាយការណ៍លំហូរសាច់បបា្់សបម្ប់ការយិបរងិច្ទបញ្ចប់។ 
ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលបតរូវពិនិត្យ្នាុ្ការងរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុងនះ ងោយគណៈបគប់បគ្នដលបតរូវអនុវត្ដូចខា្ងបកាម៖

 •   អនុម័តងគាលនងោបាយគណងនយ្យសមបសប  ងោយតបមរូវឲ្យម្នការវនិិច្័យ  និ្ការប៉ាន់សា្ម ន  ងោយសមងហតុផល និ្បបរុ្បបយត័នា ងហយី
                បតរូវអនុវត្ងគាលនងោបាយទាំ្ ងនាះជាបបចា ំ
            •   អនុវត្រាមបទប្បញ្ញត្ិ និ្ងសច្្ីនណនានំដលងចញផសាយងោយធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្ស្្់ោរគណងនយ្យ្ម្ុជា ឬ បបសិនងបីម្នគំលាត    
     ននការអនុវត្ន៍បទប្បញ្ញត្ិ និ្ងសច្្ីនណនាងំហយីនិ្ស្្់ោរ នដលជាបបងោជន៍ដល់ការបងាហា ញនូវភាពពិត និ្បតរឹមបតរូវ របស់របាយការណ៍
     ហរិញ្ញវតថែុងនាះគម្្តទាំ្ ងនាះបតរូវលាតបតោ្ព័ត៌ម្នពន្យល់ និ្្ំណត់ចំនួនទរឹ្បបា្់្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ 
 •   រ្សាទុ្បញី្គណងនយ្យឲ្យបានបគប់បគាន់ និ្ធានាថ្បបព័ន្ធននការបគប់បគ្នផទា្នាុ្ម្នបបសិទ្ធភាព
 •   ងរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ   ងោយឈរងលីមូលោ្ឋ ននិរន្រភាពងលី្នល្នត   ្នាុ្្រណីនដលប្រុមហុ៊ន   មិនអាចបន្ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មនា
                 អនាគត
 •     បង្កាីតងគាលនងោបាយទាំ្ មូលសបម្ប់ប្រុមហុ៊ន  អនុម័តិរាល់ការសងបមចចិត្  និ្ស្ម្មភាពទាំ្ ឡាយ  នដលម្នឥទ្ធិពលងលីបបតិបត្ិការ
                អាជីវ្ម្ម និ្លទ្ធផលននបបតិបត្ិការរបស់ប្រុមហុ៊ន ងហយីនិ្ធានាថ្ងគាលនងោបាយ និ្ការសងបមចចិត្ទាំ្ ងនាះ បតរូវបាន្្ុះបញ្្ច ំ្ ោ៉្  
     សមបសប្នាុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ។

    ៣០របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ការ�នថុមត័ិយលើរបា�ការណហ៍ិរញ្ញ វត្ថុ

ងយី្ ខ្ុ ំជាប្រុមបបរឹ្សាភិបាល  សូមអនុម័តិងលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ  នដលម្នភ្ាប់ជាមួយងនះនដលបងាហា ញនូវទិដ្ឋភាពពិតបបា្ដ  និ្បតរឹមបតរូវ  ននសាថែ នភាព
ហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊ន នានថងៃទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ និ្   លទ្ធផលននបបតិបត្ិការហរិញ្ញវតថែុ បពមទាំ្ របាយការណ៍លំហូរសាច់បបា្់ សបម្ប់ការយិបរងិច្ទបញ្ចប់ 
ងោយអនុងលាមរាមស្្់ោរ គណងនយ្យ្ម្ុជា និ្បទប្បញ្ញត្ិ និ្ងសច្្ីនណនារំបស់ធនាគារជាតិនន ្ម្ុជា។

តំណ្្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

រាជធានីភនាំងពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា

នថងៃទី០៤ នខងមសា ឆ្នា ២ំ០១៦

Yannick Nicolas MILEV 
បបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

    ៣១ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ជនូចំយោះ ភាគទថុនិកននចំយរើនម្៉ា �ប្ករូហាវា �ផនន
លើមើធើត

ការទទលួខថុសប្តរូវរបសគ់ណៈប្គបប់្គង
ចំយោះរបា�ការណហ៍ិរញ្ញ វត្ថុ

ការទទលួខថុសប្តរូវរបសស់វនករ

ងយី្ ខ្ុ ំបានងធវាីសវន្ម្មងៅងលី      របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុរបស់     ចំងរនី
ម៉្ យ ប្រូហាវា យននន លីមីធីត (“ប្រុមហុ៊ន”) នដលរមួម្នរារា្តុល្យការ 
នានថងៃទី ៣១ នខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៥ របាយការណ៍លទ្ធផល    និ្របាយការណ៍
បនបមបបមរួលមូលធន   បពមទាំ្ របាយការណ៍   លំហូរសាច់បបា្់សបម្ប់
ការយិបរងិច្ទបញ្ចប់     ងហយីនិ្ងសច្្ីសង្ខេប    ននងគាលនងោបាយ
គណងនយ្យសំខាន់ៗ និ្្ំណត់សម្្គ ល់ងផ្ស្ងទៀត។

រាល់នីតិវធិីនដលងយី្ ខ្ុ ំ    បានងបជីសងរសីខា្ងលីគឺពរឹ្នផ្្   ងៅងលីការ
វនិិច្័យរបស់សវន្រ    ងោយរាប់បញ្ចូ លនូវការវាយតនម្ងលីហានិភ័យងលី
ភាពខុស្្គ្ជាសារវន្ ននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ  នដលបណ្្លម្ពីការ
ន្្្បន្ំឬ ការភាន់បចឡ ំ។  ្នាុ្ការវាយតនម្ងលីហានិភ័យទាំ្ ងនាះងយី្
ខ្ុ ំបានពិនិត្យងលីបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្   នដលពា្់ព័ន្ធងៅនរឹ្ការងរៀបចំ
និ្ការបងាហា ញពីទិដ្ឋភាព    ពិតបបា្ដននរបាយការណ៍     ហរិញ្ញវតថែុរបស់
ប្រុមហុ៊នងដីម្បងីរៀបចំនីតិវធិីសវន្ម្ម នដលសមបសបងៅរាមកាលៈងទសៈ
ប៉ុនន្ការវាយតនម្ទាំ្ ងនះ  មិននមនសបម្ប់ងគាលបំណ្ ្នាុ្ការបងញ្ច ញ
មតិងោបល់ងលី   បបសិទ្ធិភាពននបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្  របស់ប្រុមហុ៊ន
ងនាះងទ។ ការងារសវន្ម្មរបស់ងយី្ ខ្ុ ំ្៏រមួបញ្ចូ លផ្នដរនូវការវាយតនម្
ងលីភាពសមបសបននងគាលនងោបាយគណងនយ្យ    នដលបានងបបីបបាស់ 
និ្ភាពសមងហតុផលននការប៉ាន់សា្ម នគណងនយ្យសំខាន់ៗ     នដលងធវាី
ងឡី្ ងោយគណៈបគប់បគ្បពមទាំ្ ការវាយតនម្ងលីការបងាហា ញនន
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុទាំ្ មូល។

ងយី្ ខ្ុ ំងជឿជា្់ថ្ភស្ុរា្សវន្ម្មនដលងយី្ ខ្ុ ំបានទទួលម្នល្ខេណៈ
បគប់បគាន់      និ្សមបសបងដីម្បផី្ល់ជាមូលោ្ឋ ន្នាុ្ការបងញ្ច ញមតិ
ងោបល់របស់ងយី្ ខ្ុ ំ។

គណៈបគប់បគ្ជាអនា្ទទួលខុសបតរូវចំងពាះការងរៀបចំនិ្ការបងាហា ញទិដ្ឋ
ភាពពិតបបា្ដ  និ្បតរឹមបតរូវននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុងោយអនុងលាម
ងៅរាមស្្់ោរគណងនយ្យ្ម្ុជាងហយី   និ្បទបញ្ញត្ិ   និ្ងសច្្ី
នណនានំដលងចញងោយធនាគារជាតិនន្ម្ុជាងហយីនិ្ទទួលខុសបតរូវ
ដូចគានា ផ្នដរចំងពាះបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្នដលគណៈបគប់បគ្គិតថ្
ម្នសារៈបបងោជន៍្នាុ្ការងរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុនដលពំុម្ន
្ំហុស្្គ្ជាសារវន្ នដលបណ្្លម្ពីការន្្្បន្ំ ឬការភាន់បចឡ។ំ

ការទទួលខុសបតរូវរបស់ងយី្ ខ្ុ ំ   គឺបងញ្ចញមតិងោបល់ងលីរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថែុងនះងោយនផ្្  ងលីមូលោ្ឋ នននការងារសវន្ម្ម  ។ ងយី្ ខ្ុ ំបាន
ងធវាីការងារសវន្ម្មងោយអនុងលាមងៅរាមស្្់ោរអន្រជាតិស្ីពសីវន្ម្ម
នន្ម្ុជា ។ ស្្់ោរទាំ្ ងនាះតបមរូវឲ្យងយី្ ខ្ុ ំអនុវត្រាមតបមរូវការននប្ម
សីលធម៌ និ្ងរៀបចំនផនការ  និ្បំងពញការងារសវន្ម្មងដីម្បទីទួលបាន
នូវការធានាសមងហតុផល  ងដីម្បអីះអា្ថ្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ ពំុម្ន
្ំហុស្្គ្ជាសារវន្ងឡយី ។ ការងារសវន្ម្មងយី្ ខ្ុ ំ  រមួម្នការអនុវត្
នីតិវធិីទាំ្ ឡាយងដីម្បទីទួលបាននូវភស្ុរា្        នដលទា្់ទ្ងៅនរឹ្ 
បរមិ្ណទរឹ្បបា្់   និ្្ំណត់សម្្គ ល់ទាំ្ ឡាយងៅ្នាុ្របាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថែុ ។

របា�ការណរ៍បសស់វនករឯករាជ្យ

    ៣២របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



មតិយោបលរ់បសស់វនករ

រាមមតិងោបល់របស់ងយី្ ខ្ុ ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុងនះបងាហា ញនូវទិដ្ឋភាពពិតបបា្ដ  និ្បតរឹមបតរូវងលីសាថែ នភាពហរិញ្ញវតថែុរបស់ប្រុមហុ៊ននានថងៃទី៣១ នខធនាូ  ឆ្នា ំ
២០១៥ បពមទាំ្ លទ្ធផលហរិញ្ញវតថែុ និ្លំហូរសាច់បបា្់សបម្ប់ការយិបរងិច្ទបញ្ចប់ងោយអនុងលាមងៅរាមស្្់ោរគណងនយ្យ្ម្ុជា ងហយីនិ្បទបញ្ញត្ិ 
និ្ងគាលការណ៍នណនានំដលងចញងោយធនាគារជាតិនន្ម្ុជា។

MARIA CRISTINA M. CALIMBAS

PARTNER

ប្រុមហុ៊នគណងនយ្យ្រជំនាញ និ្ សវន្របបតិបសរុត

រាជធានីភនាំងពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា

នថងៃទី៤ នខងមសា ឆ្នា ២ំ០១៦

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

    ៣៣ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



នានថងាទើ៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៥

របា�ការណស្៍ានភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

        កំណត់
សម្្គ ល់

២០១៥
ោនយ់រៀល

២០១៤
ោនយ់រៀល

ប្ទព្យសកម្ម

សាច់បបា្់្នាុ្នដ ៤        ១៩៨.៨៩៩ ៥៤.៩៤២

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ៣ ២៤៨.៦៤៤ ២៤៩.៣៤០

សមតុល្យតមកាល់ងៅធនាគារងផ្ស្ៗ ៤ ១០.៩០៨.៧២៧ ៧.០៨៧.៦៤៥

ឥណទានងៅអតិថិជន ៥ ៣៤.៥៨២.២៧៦ ៣០.២៦៦.៦៧១

អចលនបទព្យ និ្ហតថែូប្រណ៍ ៦ ៣២១.៩២២ ៥៤៨.៤៨១

្ម្មវធិី្ំុព្ួយទ័រ ៧ ៦៨.៦៥៩ ៣១.០១១

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ ៨ ១.៨៩៤.៦៩៦ ១.៨១៨.៦១៧

ប្ទព្យសកម្មសរថុប ៤៨.២២៣.៨២៣ ៤០.០៥៦.៧០៧

បំណថុ ល និងមលូធនម្្ច សភ់ាភហ៊ថុន

ប្ទព្យ�កម្ម

គណនីបតរូវស្ និ្ចំណ្យប្្គរ ៩ ៥៧០.៧២២ ១.៦៨៦.២៤៤

គណនីពន្ធនដលបតរូវប្់ ១០ ១៤.២២៤ ១១.៣៩៥

បបា្់បងញ្ញីពីអតិថិជន ១១ ៩២២.៥៧២ ២.២៥២.២៩៨

បបា្់្ម្ចី ១២ ៣៨.៨២១.៨៧៧ ២៧.៧០៦.៦២០

ប្ទព្យ�កម្មសរថុប ៤០.៣២៩.៣៩៥ ៣១.៦៥៦.៥៥៧

មលូធនម្្ច សភ់ាគហ៊ថុន

មូលធនភាគហុ៊ន ១៣ ៤.៨៣៤.០៥០ ៤.៨៣៤.០៥០

ភាគហុ៊នធានារ៉ាប់រ្ ៥៤៩.៩៥៦ ៥៤៩.៩៥៦

បបា្់បបមរុ្ ១៣ ៤៩.៤៥៥ ៤៩.៤៥៥

បំណុលបនាទា ប់បន្សំ ១៤ ២.០៤៦.០៨៦ ២.០៤៦.០៨៦

បបា្់ចំងណញរ្សាទុ្ ៤១៤.៨៨១ ៩២០.៦០៣

សរថុបមលូធនម្្ច សភ់ាគហ៊ថុន ៧.៨៩៤.៤២៨ ៨.៤០០.១៥០

ប្ទព្យ�កម្ម និងមលូធនម្្ច សភ់ាភហ៊ថុនសរថុប ៤៨.២២៣.៨២៣ ៤០.០៥៦.៧០៧

    ៣៤របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



របា�ការណល៍ទ្្ធ លចំយណញ-ខាត 

សប្ម្បក់ារិ�បរិយចឆេទបញ្ច ប ់នថងាទើ៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៥

ចំណូលប្្រតិបតិ្ដការ

ចំណូលពីការបបា្់   

ចំណ្យការបបា្់    

ចំណូលពើការប្រាកស់ថុទ្ធ

ចំណូល្នបមឈនាួល ្នបមងជី្សារ និ្ចំណូលងផ្ស្ៗ

សរថុបចំណូលប្្រតិបតិតិការ

សំវធិានធនសបម្ប់ការខាតងៅងលីការ  ផ្ល់ឥណទានងៅអតិថិជន

ចំណ្យបបតិបត្ិការងផ្ស្ៗ

ការចំយណញ (ខាត) មថុនយពលបងព់ន្ធ

ពន្ធងលីបបា្់ចំងណញ

ការចំយណញ (ខាត) សថុទ្ធ

១៥

១៦

១៧

៥

១៨

១០

១៣.៩៦០.៣៥២

(៣.៦៣១.៥១៨)

១០.៣២៨.៨៣៤

១.៩៦៥.២១៩

១២.២៩៤.០៥៣

(៧៨៣.៧៤៦)

(១១.៨៦១.៨៩៤)

(៣៥១.៥៨៧)

(១៥៤.១៣៥)

(៥០៥.៧២២)

១០.៩៨៦.៤៥០

(២.៣១៩.៥៣៣)

៨.៦៦៦.៩១៧

១.៣៧០.៣៦៨

១០.០៣៧.២៨៥

(១៥៩.៥២៦)

(១០.៣១១.៤៨២)

(៤៣៣.៧២៣)

(១២១.២២២)

(៥៥៤.៩៤៥)

 កំណត់
    សម្្គ ល់

 ២០១៥
ោនយ់រៀល

២០១៤
ោនយ់រៀល

ដូចនច្ងឡី្ វញិ 
្ំណត់សម្្គ ល់ងលខ ២១

   ៣៥ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សកម្មភាពប្្រតិបតិ្ដការ

ចំយណញ (ខាត) មថុនបងព់ន្ធ (៣៥១.៥៨៧) (៤៣៣.៧២៣)

និយត័្ម្ម

          រលំស់              ១៨ ២៩៧.៦៨៧ ២២២.៧៨៩

          ចំងណញពីការល្់អចលនបទព្យ និ្ហតថែូប្រណ៍ - (៥៩)

          ពន្ធងលីបបា្់ចំងណញ                                                                                                                                                                                             ១០ (១៥១.៣០៦) (១៧០.៧៣៥)

សាច់បបា្់សុទ្ធបានពី (ងបបីបបាស់្នាុ្) ស្ម្មភាពបបតិបត្ិ (២០៥.២០៦) (៣៨១.៧២៨)

្ំងណីនបទព្យស្ម្ម

          បបា្់បងញ្ញី និ្ បបា្់បងញ្ញីកាល្ំណត់ជាមួយធនាគារងផ្ស្ៗ (៥.០៣៧.៥៤៩) (៤.៥៧០.០៨៤)   

          ឥណទានងៅអតិថិជន (៤.៣១៥.៦០៥) (៥.១១៤.៧២៦)

          បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ (៧៦.០៧៩) (៣៣៤.១៣០)

្ំងណីន (តំហយ)ននបំណុលបបតិបត្ិការ

          គណនីបតរូវស្ និ្ចំណ្យប្្គរ (១.១១៥.៥២២) ៤០៩.៤៧២

          បបា្់បងញ្ញីពីអតិថិជន (១.៣២៩.៧២៦) (១.២១៣.៣៩៧)

សាចប់្រាកស់ថុទ្ធយប្្រើប្រាសក់នាថុងសកម្មភាពប្្រតិបតិ្ដការ (១២.០៧៩.៦៨៧) (១១.២០៤.៥៩៣)

ចលនាសាចប់្រាកម់កពើសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញអចលនបទព្យ និ្ហតថែូប្រណ៍             ៦ (៥៧.៣៧៩) (៤៣២.៤៣១)

ការទិញ្ម្មវធិី្ំុព្ូយទ័រ             ៧ (៥១.៣៩៧) (៤.០៥៦)

ចំណូលពីការល្់អចលនបទព្យ និ្ហតថែូប្រណ៍ - ២.០០៨

សាចប់្រាកស់ថុទ្ធយប្្រើប្រាសក់នាថុងសកម្មភាពវិនិយោគ (១០៨.៧៧៦) (៤៣៤.៤៧៩)

ចលនាសាចប់្រាកប់ានមកពើសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

ចំណូលពីបបា្់្ម្ចី ១៩.១៦៣.១០១ ២៣.៧៥៦.៦៣១

បបា្់ស្់្ម្ចី (៨.០៤៧.៨៤៤) (១៥.៣៨១.៧៨២)

ចំណូលពីបំណុលបនាទា ប់បន្សំ - ២.០៤៦.៨៦

សាចប់្រាកស់ថុទ្ធយប្្រើប្រាសក់នាថុងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ១១.១១៥.២៥៧ ១០.៤២០.៩៣៥

កំយណើន (តំហ�) សាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់មមលូ (១.០៧៣.២០៦) (១.២១៨.១៣៧)

សាច់បបា្់និ្សាច់បបា្់សមមូលនាងដីមឆ្នា ំ ២.៥៨០.១៤០ ៣.៧៩៨.២៧៧

សាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់មមលូនាចថុងការិ�បរិយចឆេទ             ៤ ១.៥០៦.៩៣៤ ២.៥៨០.១៤០

 

 កំណត់
    សម្្គ ល់

 ២០១៥
ោនយ់រៀល

២០១៤
ោនយ់រៀល

ដូចនច្ងឡី្ វញិ 
្ំណត់សម្្គ ល់

ងលខ ២១

របា�ការណល៍ំហរូសាចប់្រាក់
សប្ម្បក់ារិ�បរិយចឆេទបញ្ច ប ់នថងាទើ៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៥

   ៣៦របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥
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    ៣៧ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



បណ្ាញទំនា្់ទំន្ 
និ្្ិច្ចសហបបតិបត្ិការ

នៃគផូ្នាកហិរញ្ញ វត្ថុ

នៃគមូិនផមនផ្នាកហិរញ្ញ វត្ថុ

    ៣៨របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



បុពវាងហតុននការងបជើសងរ ើស�្ពណ៌ 
ផ្កា ឈូ្  និ្និមិត្សញ្ញា របស ់ចំងរ ើន

    ៣៩ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥

ងៅ្នាុ្ចិត្វទិយា ពណ៌ផ្កា ឈូ្គឺជាសញ្្ញ នន្្ីស្្រឹមមួយ ។ វាគឺជាពណ៌នដលម្នអត្ន័យ ជាវជិ្ម្ន្នាុ្ការបំផុសសា្ម រតីឱ្យម្នភាព្្់ងរ្ៅ ។ 

ទស្សនៈងៅ្នាុ្ ចំងរនី ពណ៌ផ្កា ឈូ្គឺជាពណ៌នន្្ីងមរ្ា ការអប់រ ំនិ្្្ីបសឡាញ់ ។ វា្៏ជាតំណ្្ឱ្យពណ៌របស់ផ្កា ឈូ្នដលបតរូវបានងបជីសជានិមិត្

សញ្្ញ របស់ ចំងរនី ផ្នដរ ។ ផ្កា ឈូ្ ជានិមិត្រូបននលាភសំណ្្ងៅ្នាុ្បពះពុទ្ធសាសនា នដលជាសាសនានដលម្នអនា្បបតិបត្ិរាមភាគងបចីន

ងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ងហយីផ្កា ឈូ្្៏ជានិមិត្រូបននការតស៊ូ និ្ភាពខ្ាំ្  ងៅ្នាុ្ ចំងរនី។ ផ្កា ឈូ្ដុះ ងចញពីបរឹ្ភ្់ ងហយីអាចលូតលាស់

ងឡី្ ខ្ស់រាមទរឹ្បរឹ្ ប៉ុនន្ងៅងពលនដលទរឹ្បស្ចុះផ្កា ឈូ្មិនដួលចុះរាមងនាះងទ គឺងៅរ្សាជំហរខ្ស់ងនាះដនដល និ្កាន់នតរ ី្ លូតលាស់ 

ម្ននផ្ផ្កា ល ្ងទៀតផ្ ។ធម្មជាតិននការរ ី្ លូតលាស់របស់ផ្កា ឈូ្គឺតំណ្្ឱ្យភាពអ្់អាចក្ាហាន និ្ការពុះពារបគប់ឧបសគ្គងដីម្ប ីសងបមចបាន

ងជាគជ័យ ងបីងទាះបីជាសាថែ នភាពលំបា្ណ្មួយ្៏ងោយ ។

ពាណិជ្សញ្្ញ របស់បគរឹះសាថែ នមីប្រូហរិញ្ញវតថែុ ចំងរនី ម្នរា្ជារ្វា្់មួយ

 ម្នសរងសរអ្្សរពណ៌សងលីនផទាព៌ណផ្កា ឈូ្ ជាពា្្យនខ្មរថ្ "ចំងរនី"

នដលជា តំណ្្ឱ្យ "ការវវិឌ្ឍន៍" នដលម្ន អត្ន័យថ្ " Prosperity" 

ជាភាសាអ្់ងគ្ស និ្សញ្្ញ ដុំមូលពណ៌សចំនួន១៣ ។

   :  ងដីម្បី្ សា្មូលោ្ឋ នបគរឹះអាជីវ្ម្មរបស់នដគូ និ្ងដីម្ប ី

    ងលី្្ម្ស់្ំរតិជីវភាពរស់ងៅរបស់ពួ្ងគ 

 ពណ៌ផ្កា ឈូ្ : ងដីម្បបីងាហា ញពីអារម្មណ៍ននការយ្ចិត្ទុ្ោ្់ ភាពទន់ភ្ន់ ការផ្ល់តនម្

    ផ្ទា ល់ខ្ួន             និ្ការទទួលយ្

 ពណ៌ស  : បងាហា ញតម្្ភាព និ្ភាពងសា្ម ះបត្់ចំងពាះការបំងរងីសវា្ម្ម របស់ ចំងរនី

 រ្វា្់មូល   : បងាហា ញពីការរបួរមួសាមគ្គីងដីម្បកីារអភិវឌ្ឍន៍

 ពា្្យចំងរនី :  បងាហា ញពីការរាំ្ ចិត្បាននូវនិរន្ភាពរវា្ចំងរនី និ្នដគូ



ទំនា្់ទំន្សាខា

ការិោល�័កណាតិ ល និងការិោល�័ប្្រតិបតិតិការ

(៨៥៥) ២៣ ៩៥ ៩៩ ៧៧/ ០៧០ ៣២ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៤២៥ ផ្ូវ ២៧១ សងាកា ត់ទួលទំពូ្២ ខណ្ឌ ចំការមន
រាជធានីភនាំងពញ

សាខាយប្ជា�ចងាវា រ

(៨៥៥) ៧០ ៣០ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ១៨អា ផ្ូវជាតិងលខ ៦អា ភូមិ ៣ សងាកា ត់ងបជាយចងាវា រ
ខណ្ឌ ឬស្សនី្វ រាជធានីភនាំងពញ

សាខា្សារយោធិ៍ចិនតថុង

(៨៥៥) ៧០ ៣៤ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៥C ផ្ូវសហ័ន្ធរុស្ស ីភូមិ្បាលដំរ ី សងាកា ត់កាកាប 
ខណ្ឌ ដងងាកា រ  រាជធានីភនាំងពញ
 
សាខា្សារប្ចាំងចំយរះ

(៨៥៥) ៧០ ៣៦ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ១០៤ ផ្ូវជាតិងលខ៥ សងាកា ត់គីឡូនមបតងលខ៦
ខណ្ឌ ឬស្សនី្វ រាជធានីភនាំងពញ

សាខាយខតតិ

សាខាយខតតិបាតៃ់ំបង
(៨៥៥) ៧០ ៣៩ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ២៩ ផ្ូវងលខ៣ ភូមិ្ម្ម្រ សងាកា ត់សាវា យ ប្រុ្បាត់ដំប្ 
ងខត្បាត់ដំប្
 

សាខាប្សរុកយម្ងឬស្សើ
(៨៥៥) ៧០ ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ ៥ ភូមិ្នន្សបនាទា យ ឃុងំម្្  បសរុ្ងម្្ឬស្ស ី
ងខត្បាត់ដំប្

សាខាប្សរុកថ្មយោល
(៨៥៥) ៧០ ៣៣ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ៥ ភូមិ្សិ្ម្ម ឃុរំាពូ្ បសរុ្ថ្មងគាល ងខត្បាត់ដំប្

យខតតិបាតៃ់ំបង

សាខាបនាទា �ម្នជ�័
(៨៥៥) ៧០ ៤១ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៥៥អា ផ្ូវជាតិងលខ៦ សងាកា ត់្ំព្់សាវា យ ប្រុ្សិរងីសាភ័ណ្ឌ  
ងខត្បនាទា យម្នជ័យ

យខតតិបនាទា �ម្នជ�័

សាខាយខតតិកណាតិ ល
(៨៥៥) ៧០ ៣៥ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៥៤២ ផ្ូវងប២១ ភូមិរាង ្្ម  សងាកា ត់រាង ្្ម  ប្រុ្រាង ្្ម  
ងខត្្ណ្្ល

សាខាពញាឮ
(៨៥៥) ៧០ ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ១៧១ ផ្ូវជាតិងលខ ៥ ភូមិបប្់ក្ា ឃុវំហិារហ្ួ្
បសរុ្ពញាឮ ងខត្្ណ្្ល

សាខាកណាតិ លសទាឹង
(៨៥៥) ៧០ ៣៧ ៧៥ ៧៥/ ៧០ ៤៨ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវងលខ ១០៤ ភូមិសាវា យមី្ ឃុបំារគូ បសរុ្្ណ្្លសទារឹ្ 
ងខត្្ណ្្ល

សាខាប្សរុកសាអ ង
(៨៥៥) ៧០ ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៦០២ ភូមិនបព្រុន ឃុនំបព្គួយ បសរុ្ស្ា្ ងខត្្ណ្្ល

សាខាប្សរុកយកាះធ ំ
(៨៥៥) ៧០ ៩៧ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៦១ ប្រុម ៤ ផ្ូវងលខ ២១ ភូមិនបព្ថ្មី នបព្ឃុថំ្មី 
បសរុ្ងកាះធំ ងខត្្ណ្្ល

យខតតិកណាតិ ល

    ៤០របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សាខាប្សរុកគងពិសើ 
(៨៥៥) ៧០ ៩៦ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៤២ ផ្ូវជាតិងលខ ៣ ភូមិបរាខំានា រ ឃុសំនាំប្ងពី បសរុ្គ្ពិសី 
ងខត្្ំព្់ស្ឺ
 

សាខាយខតតិកំពងស់្ពឺ
(៨៥៥) ៧០ ៦១ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៦០ ផ្ូវជាតិងលខ ៤ ប្រុម ៤ ភូមិចំការដូ្ សងាកា ត់ចបារមន 
ប្រុ្ចបារមន ងខត្្ំព្់ស្ឺ

យខតតិកំពងស់្ពឺ

សាខាយខតតិកំពងធ់ំ
(៨៥៥) ៧០ ៤២ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ ៦អា ភូមិអាចារ្យលា្់ ប្រុ្សទារឹ្នសន ងខត្្ំព្់ធំ
 

សាខាប្សរុកសនទាថុក 
(៨៥៥) ៧០ ៥៤ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ១០២  ផ្ូវជាតិងលខ ៦អា ភូមិ្ំព្់ថ្ម ឃុំ្ ំព្់ថ្ម 
បសរុ្សនទាុ្ ងខត្្ំព្់ធំ

សាខាយខតតិរាផកវ 
(៨៥៥) ៧០ ៤៥ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ១៩៨ ផ្ូវងលខ ២០ ភូមិបតពាំ្ អ្្គ សងាកា ត់រកាងបរៅ
ប្រុ្ដូនន្វ ងខត្រាន្វ

សាខាយខតតិប្កយចះ
(៨៥៥) ៦៩ ៤៤ ៨១ ៨១
ផ្ូវជាតិងលខ ៧ ភូមិអូរឬស្ស ីឃុអូំរឬស្ស ីប្រុ្ប្ងចះ ងខត្ប្ងចះ

សាខាយខតតិកំពត 
(៨៥៥) ៧០ ៩៩ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ៤២ ផ្ូវជាតិងលខ ៣ ភូមិ្ំព្់បាយខា្ងជី្
សងាកា ត់្ំព្់បាយ ប្រុ្្ំពត ងខត្្ំពត

សាខាប្សរុក�កូ 
(៨៥៥) ៧០ ៩៣ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ ៣ ភូមិប្សាំ្  ឃុឈូំ្ បសរុ្ឈូ្ ងខត្្ំពត

យខតតិកំពងធ់ំ

យខតតិកំពត 

យខតតិរាផកវយខតតិប្កយចះ

សាខាប្សរុកយកៀនសាវា �
(៨៥៥) ៧០ ៤៣ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ ១ ភូមិទួលងរានា ត ឃុគំគីរ បសរុ្ង្ៀនសាវា យ ងខត្្ណ្្ល

សាខាប្សរុក�ង្គសនាួល 
(៨៥៥) ០៧០ ២៩ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ  ផ្ូវជាតិងលខ ៤ ភូមិចុ្បងងា្គ ល ឃុនំប្ចាន បសរុ្អ្្គសនាួល 
ងខត្្ណ្្ល

សាខាប្សរុកខសាចក់ណាតិ ល
(៨៥៥) ៧០ ៦២ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវងលខ៨ ភូមិអន្្់ ឃុនំបព្រាម្្់ បសរុ្ខសាច់្ណ្្ល ងខត្្ណ្្ល

សាខាប្សរុកកំពងឆ់្នា ំង 
(៨៥៥) ៦៩ ៣៧ ៨១ ៨១
ភូមិប្ឡាច ឃុំ្ ំព្់ឆ្នា ំ្  ប្រុ្្ំព្់ឆ្នា ំ្  ងខត្្ំព្់ឆ្នា ំ្

យខតតិកំពងឆ់្នា ំង

សាខាយខតតិកំពងច់ាម 
(៨៥៥) ៧០ ៤០ ៧៥ ៧៥
ភូមិ ១៥ ភូមិ្ំព្់ចាម សងាកា ត់្ំព្់ចាម ប្រុ្្ំព្់ចាម 
ងខត្្ំព្់ចាម

សាខាប្សរុកនប្ព�រ 
(៨៥៥) ៧០ ៥៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ៧ ភូមិនបពងរាតរឹ្ ឃុនំបជងវៀ្ បសរុ្នបពឈរ 
ងខត្្ំព្់ចាម

សាខាប្សរុកយជើងនប្ព
(៨៥៥) ១០ ៤៤ ៨១ ៨១
ភូមិរានសន ឃុសូំទិប បសរុ្ងជី្នបព ងខត្្ំព្់ចាម

យខយខតតិកំពងច់ាម

    ៤១ របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



សាខាត្បងូឃ្មថុំ
(៨៥៥) ៩៣ ២២ ៨១ ៨១
ផ្ូវជាតិងលខ៧ ភូមិសួ្លិច សងាកា ត់សួ្ ប្រុ្សួ្ ងខត្ត្ូប្ឃុ ំ

យខតតិយសៀមរាបយខតតិត្បងូឃ្មថុ ំ

សាខាយខតតិយសៀមរាប
(៨៥៥) ៧០ ៣៨ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជន្ុ្ ភូមិជន្ុ្ សងាកា ត់សាលា្ំងរ ី្  ប្រុ្ងសៀមរាប 
ងខត្ងសៀមរាប

សាខាពកួ 
(៨៥៥) ៧០ ៥២ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិងលខ ៦អា ភូមិអូររាបបា្់ ឃុពំួ្ បសរុ្ពួ្ ងខត្ងសៀមរាប

សាខាសបូ្ទនិគម
(៨៥៥) ៧០ ៦០ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ១១៧ ផ្ូវជាតិងលខ ៦ ប្រុម ៦ ភូមិដំនដ្ថ្មី ឃុដំំនដ្
បសរុ្សូបតនិគម ងខត្ងសៀមរាប

សាខាយខតតិយោធិ៍សាត ់
(៨៥៥) ៧០ ៦៨ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ ២៥៥ ផ្ូវជាតិងលខ ៥ ភូមិថនាល់បំនប្ សងាកា ត់រលាប 
ប្រុ្ងពាធិ៍សាត់ ងខត្ងពាធិសាត់

សាខាប្សរុកោមរក៍
(៨៥៥) ៧០ ២៧ ៧៥ ៧៥
ផទាះងលខ១៦ ផ្ូវជាតិងលខ១ ភូមិ ៤ ឃុនំបព្ខសាយ
បសរុ្ពាមរ្៍ ងខត្នបពនវ្

យខតតិយោធិ៍សាត់យខតតិនប្ពផវង

    ៤២របា�ការណ ៍ប្្រចាំឆ្នា ំ២០១៥



ផទាះងលខ ៤២៥ ផ្ូវ ២៧១ សងាកា ត់ទួលទំពូ្២ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាំងពញ

០២៣ ៩៥៩  ៧៧៧ www.chamroeun.com info@chamroeun.com




