របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
២០១៣

សង្ខេបសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ

មាតិកា
១

សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៣

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

៤

អំពីចំរើន

៥

សមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

៩

ការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

១០

ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម វប្បធម៌ការងាររួម

វិសាលភាពប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតប្រភេទឥណទានថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការដៃគូ
សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដើម្បីគាំពារសុខភាពដៃគូ

៨

៩

១១

១៣

សមិទ្ធផលការងារសង្គម

១៤

ការពិនិត្យតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម

១៦

សេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដើម្បីការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរ
សកម្មភាពរបស់ចំរើន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបែបសង្គម

១៤
១៧

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧

១៨

អភិបាលកិច្ច

១៩

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

២១
២៣
២៤

ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក

២៧

ភាគធនិក និងរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុន
សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាការធិការជំនាញ
ការពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្ម និងការច្នៃប្រឌិត

ការផ្តល់នូវសមត្ថភាពដល់ធនធានមនុស្សជាគន្លឹះសំខាន់

ការលើកទឹកចិត្ត ការបំផុសគំនិត និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់

១៩

២៥

២៧

និងផែនការទាយាទ

២៨

ស្នាដៃនិងរង្វាន់

២៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម

៣០

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

៣៤

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញ-ខាត
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

៣០
៣៥
៣៦

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

៣៧
៣៨

បុព្វហេតុនៃការជ្រើសរើសយក ពណ៌ ផ្កាឈូក និងនិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរើន

៣៩

បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

៤១

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

៤២

សង្ខេបសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
សូចនាករសំខាន់ៗផ្នែកប្រតិបត្តិការ

២០១១

២០១២

៩

១៣

១៤

៥១

៧២

៨៣

៣៤១

៥០៥

៥៧៧

១.៩៣៦

២.៩៦៩

៣.៦២០

១២

១៤

១៥

ចំនួនសាខាស្រុកសរុប

៣

៧

២៤

ចំនួនការិយាល័យរណបសរុប

៩

១៤

-

ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មសរុប

២៧.៩០០

៤១.៤៨០

៥២.៤១៩

ផលបត្រឥណទានសរុប(ជាលានរៀល)

១២.៩៨០

២០.២៦៩

២៥.១៩៩

៦៦៧.៣០០

៧២៧.៣០០

៧៨៤.១០០

១៦៣

២១៣

៣៣៣

៨៤

១០២

១៦៤

ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់គិតជាមធ្យមក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់

៣៣២

៤០៧

៣២០

អត្រាផលបត្រឥណទានមានហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ងៃ

០,០៥%

០,០៥%

០,៣៣%

អត្រាបំណុលលុបចេញពីបញ្ជី

០,០៦%

០,០ ២%

០,០៥%

ខេត្ត-រាជធានីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ
ខណ្ឌ-ក្រុង-ស្រុកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ
សង្កាត់-ឃុំដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ
ភូមិដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ
ចំនួនសាខាមេសរុប

ឥណទានបញ្ចេញជាមធ្យម (ជាប្រាក់រៀល)
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប
ចំនួនបុគ្គលិកជាមន្ត្រីឥណទាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

១

២០១៣

សូចនាករសំខាន់ៗផ្នែកសង្គម

២០១១

២០១២

២០១៣

ផលធៀបដៃគូខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តី

៨១,២០%

៨៥,៤%

៨៣,៥%

ផលធៀបទំហំផលបត្រឥណទានជាមធ្យមលើប្រាក់ចំណូលប្រជាជនក្នុងម្នាក់

១២,៦០%

១២,៦០%

១២,៤០%

អត្រាដៃគូខ្ចីឡើងវិញ

៧៥,២០%

៧៦%

៧២,៣០%

១៩%

២៦,៣%

២២,៤%

២២,២%

១៨,២%

២៣,៣%

អត្រាបុគ្គលិកពិការភាព

០,៦%

១,៩%

១,៧%

អត្រាបុគ្គលិកចាកចេញ

៩,៩%

១០,៨%

១៦,៥%

ចំនួនអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម

៤៤,៦៦៣

៤៤,១៤៨

១១,០៨០

ចំនួនអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គម

៤៩,៧០១

៣៧,៩៣៣

១,៩៥២

អត្រាបុគ្គលិកជាស្ត្រីសរុប
អត្រាថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រី

សូចនាករសំខាន់ៗផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មធនសរុប (ជាលានរៀល)
មូលនិធិភាគធនិកសរុប (ជាលានរៀល)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ (ជាលានរៀល)
ទិន្នផលលើផលបត្រឥណទាន
អនុបាតភាពរស់រានលើផ្នែកប្រតិបត្តិការ១
ផលត្រឡប់លើសកម្មធនសរុប១
ផលត្រឡប់លើមូលនិធិភាគធនិកសរុប១

១ មិនរាប់បញ្ចូលអំណោយ និងចំណេញ-ខាតលើអត្រាប្តូរប្រាក់

២០១១

២០១២

២០១៣

១៧.៦២៧

២៤.៨៧៤

៣១.០៤១

២.៩១៤

៥.៥៣៥

៧.០៣៤

៤៦៥.៨២៦

១៤៩.៧៩០

៣៧៣.៤៨៦

៤៩.៨%

៤៣.៥%

៤៧.១%

១០៨.១%

១០៣,៥%

១០៤.២%

២,៤%

០,៤%

១,៦%

១១.៦%

២,២%

៦,៨%

២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

សារពី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំរើន

លោកស្រី HÉLÈNE KERAUDREN

បានបន្តនូវបេសកកម្មផែក
្ន សង្គមយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបន្តទៀតនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ដោយបានបង្កើនតំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែមរួមជាមួយនឹង

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់

សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្ត

ដ៏មោះមុតរបស់ពួកគេ និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សម្រាប់ការគាំទ្រ

ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដៃគ២ូ របស់ខ្លួនឱ្យ

យ៉ាងសកម្មកន្លងមក។

បានកាន់តែប្រសើរជាងមុន។

ជ្រួលជ្រាបកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅគ្រប់កម្រិតនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយសារការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ខ្ញុំជឿជាក់ទស្សនវិស័យផ្នែកសង្គមនឹងមានការ

របស់ខ្លួនចូលទៅកាន់តែខិតជិតនឹងសហគមន៍ បានធ្វើឱ្យចំនួនដៃគូរបស់

ចំរើន

ចំរើន

ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេផ្នែកសង្គម ។

កើនឡើងដល់ជាង

៥២.០០០នាក់

នៅក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

ដែលកត្តានេះនឹងបន្តជ្រោមជ្រែងឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំរើន

សរុបចំនួន១៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដៃគូគោលដៅ ដែលត្រូវ
បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់ នៅតែជាគ្រួសារក្រីក្រជាមួយ
នឹងផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងសមស្របសម្រាប់

ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំ។

គាត់ទាំងអស់គ្នា ។
ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បានអនុញ្ញាតឱ្យ ចំរើន នាំយកមកនូវ
សេវាកម្ម និងផលិតផលថ្មីៗ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតជូនដ
ល់ដៃ គូរបស់ខ្លួនមានដូចជា ការផ្តល់ឱ្យដៃគូអាចទទួលបាននូវសេវាធានា
រ៉ាប់រងខ្នាតតូច សម្រាប់សុខភាព និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ ឥណ
ទានសម្រាប់ទិញឧបករណ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ស់ក្នុងគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម ដូចជា ភ្លើងបំភ្លឺ

សម្រាប់ការប្រើប្រា

និងការចម្អិនអាហារ និង

ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់លើអត្រាប្តូរ
ប្រាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ ។ សេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ត្រូវបាន

Hélène KERAUDREN

ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តថ្មី គឺការបង្រៀននៅតាម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សហគមន៍។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត

មន្រ្តីផែក
្ន សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងមេរៀនសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៀត
ត្រូវបានបង្កើតឡើង

និងបានបញ្ជ្រាបសេវាកម្មនេះទៅដល់ដៃគូកាន់តែ

ច្រើន ក៏ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រពីដៃគូទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមក្នុង
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះផងដែរ ។
្ន សង្គម
ភាពជោគជ័យ និងរុងរឿងរបស់ចំរើន អាស្រ័យលើបេសកកម្មផែក
របស់ខ្លួន

និងឆន្ទៈរឹងមាំ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងទីផ្សារនៃ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

។

ការវិនិច្ឆ័យការងារផ្នែកសង្គមធ្វើឡើងដោយ

Entrepreneurs du Monde និង Microfinanza បានបង្ហាញយ៉ាង
ច្បាស់ពីសមិទ្ធផល និងភាពរីកចម្រើនរបស់ចំរើន។ លើសពីនេះទៅទៀត
ចំរើន តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើដៃគូជាចម្បងដោយបានចូលរួមប្រតិបត្តិ
តាមគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន ។
សមិទ្ធផល

និងការរីកចម្រើនដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ២០១៣

នឹងរួម

ចំណែកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដើម្បីឱ្យចំរើន នៅតែមានការប្តេជ្ញា
ចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយ

ដល់ដៃគូរបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣

២ ចំរើនហៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថា ៉ដៃគូ ដ
៉ ើម្បីបង្ហាញពីការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់របស់
 គ្រឹះស្ថាន ទៅលើភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព។

សារពី
្របធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោកសួន សុភា

ឆ្នាំ ២០១៣ គឺជាឆ្នាដ
ំ អ
៏ ស្ចារយ្ សម្រាបយ
់ ង
ើ ។ ទោះបីជាមានព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍ធៗ
ំ

លើសពីនេះទៅទៀត យើងពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរីក

មិនបានគ្រោងទុកមួយចំនួនបានកើតឡើង

ចម្រើននៃសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងតួយ៉ាងការបណ្តុះបណ្តាលផ
 ្នែក

ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ

មានភាពចលាចលការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ

និងការជាប់គាំងផ្នែក

អាជីកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រតិបត្តិនៅគ្រប់ការិយាល័យរបស់

នយោបាយជាដើម ក៏យើងអាចរក្សាបាននូវកំណើន និងដំណើរប្រតិបត្តិ

ចំរើន

ការយ៉ាងល្អប្រសើរមួយ ។ តំបន់ប្រតិបត្ដិការត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៅកាន់

ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ ដៃគូចំរើន និងប្រជាពលរដ្ឋជាង ១០,០០០នាក់

ទីប្រជុំជន និងទីជនបទរបស់បណ្តាខេត្តមួយចំនួនទៀត ដូចជាខេត្តពោធិ៍

បានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង

សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តព្រៃវែង បន្ថែមទៅលើតំបន់ប្រតិបត្តិការដែល

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលយើងមានការជឿយ៉ាងមុតមាំថា

មានស្រាប់ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ប្រជាជនក្រីក្របន្ថែម

បណ្តាលទាំងនេះនឹងរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់

ទៀត ។

ពួកគាត់។ ក្រៅពីសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

ជាលទ្ធផលនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣

ដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្ម

និងផលប័ត្រ

ជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចំនួន២១នាក់។

ចំរើន ក៏បាន

និង

ខ្លឹមសារនៃវគ្គបណ្តុះ
និងសេវាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្ស

និងនិស្សិត

ឥណទានសរុបមានការកើនឡើង ២៦% និង ២៤% រៀងគ្នា ។ ចំណែក

ចំនួន៨៤ផងដែរតាមរយៈសមាគមមូលនិធិចំរើន ។ តាមរយៈសមទ្ធិផល

ឯផលប័ត្រឥណទានមានហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ងៃ គឺស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាល្អ

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៣ យើងរំពឹងទុកថានឹងអាចបង្កើនចំនួនអាហារូប

មួយ(0,៣៣%) ។ ការិយាល័យផ្តល់សេវាបានកើនឡើងដល់៤០ ជាមួយ

ករណ៍នេះនៅឆ្នាំក្រោយ ។

នឹងបុគ្គលិក៣៣៣នាក់ កំពុងផ្តល់សេវាជូនដៃគូសរុបជាង៥២.០០០ ។

ជាទីបញ្ចប់

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ

ក៏ដូចជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ប្រឹក្សាភិបាល ម្ចាស់កម្ចី អាជ្ញាធរ និងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់

និងសេវាកម្មមួយចំនួនបន្ថែមទៀតត្រូវបាន

ការរួមចំណែកជួយជ្រោមជ្រែងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ដើម្បីបន្ត

អភិវឌ្ឍន៍ ដាក់ឱ្យសាកល្បង និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ។ ដោយមានការជ្រោម

និងពង្រីកសកម្មភាព របស់ខ្លួនក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យរួច

ជ្រែងពីសមាគមមូលនិធិចំរើន

ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១១

ផុតពីភាពក្រីក្រ ហើយខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែបន្តជួយ

អាចដាក់ចេញបានដោយជោគជ័យនូវ

ជ្រោមជ្រែង យើងជាបន្តទៀតសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ ។ ជំនួសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត និងសុខភាពក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

និងបច្ចេកទេសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកត្តាដ៏សខា
ំ ន់សម្រាប់ចំរើន ក្នុងការធ្វើ

ការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន

ឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជមា
្ជ នដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ។

របស់ដៃគូ

ផលិតផល

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ចំរើន

PREVOIR(KAMPUCHEA)

MICRO-LIFE

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រប់ភាគីក្រុម

INSURANCE PLC, PKMI ។ ត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដៃគូរបស់ ចំរើន
ចំនួន១.៩២៤ និងសមាជិកគ្រួសារគាត់ ៤៥៥នាក់ ត្រូវបានធានាដោយ
កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះ ។

ក្រៅពីនេះ ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារ

ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំ។

ក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ដៃគូរបស់ ចំរើន ដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវប្រើ
ប្រាស់ប្រាក់ដល
ុ ្លារក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថៃ្ង ដូចជាការទិញ លក់ឥវ៉ាន់ជា
ដើម ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់លើអត្រាប្តូរប្រាក់ ។
ឥណទានសម្រាប់ថាមពលបៃតង ដូចជាការប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡា ចង្រ្កាន
ចម្អិនដែលមាន ប្រសិទ្ធភាពក៏កំពុងត្រូវបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រោមគម្រោង
់ មពល
មួយដែលមានឈ្មោះថា "ការផ្តល់លទ្ធភាពចំពោះការប្រើប្រាសថា

លោកសួនសុភា

បៃតង"

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងអាចដាក់ឱ្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ

២០១៤ ។ កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តែច្រើនដល់ដៃគូរបស់ ចំរើន
អាចប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត

និងអាចរួម

ចំណែកកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ក៏ដូចជាជួយជំរុញ
ការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល ដែលជួយការពារបរិស្ថានផងដែរ ។

៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

អំពីចំរើន

ចំរើន

បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនាដើមឆ្នាំ២០០៦ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើម

ឆ្នាំ ២០០៥

របស់អង្គការបារាំងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde ក្នុងនាមជា
កម្មវិធីមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
ជាសំខាន់

ជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការ

ផ្តល់សេវាឥណទាន

សេវាសន្សំប្រាក់

សាខាដំបូងៗរបស់ចំរើន
រាជធានីភ្នំពេញ

និងសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច។

គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចំកណ្តាលបេះដូង

ជិតផ្សារសំខាន់ៗ

ដើម្បីបម្រើសេវាកម្ម

និងបំពេញ

តម្រូវការជូនដល់អាជីវករខ្នាតតូច អ្នកលក់ដូរចល័ត និងសកម្មភាពជំនួញ
ខ្នាតតូចផ្សេងៗទៀត។

ដោយកត់សម្គាល់ឃើញអំពីតម្រូវការរបស់សហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនធំ
នៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញ អង្គការបារាំង Entrepreneurs
du Monde បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសាលារាជ
ធានីភ្នំពេញ និងជាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោង
ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ខ្នាតតូច។

គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមឈ្មោះ

" Chamroeun " ដែលន័យថា "ការវិវឌ្ឍន៍"

នៅក្នុងភាសាខ្មែរដើម្បី

ផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែម

ចំរើន បានឈានដល់កម្រិតនៃភាពរស់រានដោយខ្លួនឯង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ដល់ក្រុមគ្រួសារ

រស់នៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញ និងតាមជាយៗរាជធានីភ្នំពេញ ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហើយបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់បញ្ញត្តិ 
និងបានក្លាយខ្លួនទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាបណ្ណចេញ
ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ឆ្នាំ ២០០៦

ចំរើន បានចំណាយពេលវេលា២ទៅ៣ឆ្នាំដំបូងក្នុងការបង្កើតឱ្យមាននូវ

ចំរើន បានបើកសាខាដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០០៦ ។ នៅចុងឆ្នាំដដែល

និរន្តរភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន ដោយក្នុងនោះ ចំរើន បាន
បើកសាខាចំនួនគិតជាមធ្យម៣ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិការ
២ឆ្នាំដំបូង ដោយសារមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការ
ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

នោះ ចំរើន បានចាប់ដៃគូជាមួយ គម្រោង GRET’S SKY ក្នុងការផ្តល់សេវា
ធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូច ជូនដល់ដៃគូរបស់ខ្លួន ។ គម្រោងនេះផ្តល់
ការធានាផ្នែកសុខភាព ដែលគ្របដណ្តប់លើថៃព
្ល ្យាបាលជម្ងឺ ថ្លៃថ្នាំពេទ្យ
និងថ្លៃពិនិត្យជម្ងឺជាដើម ។

៥

ឆ្នាំ ២០០៧
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧

ចំរើន

រួមមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួន

ឆ្នាំ ២០០៩
បានចាប់ផ្តើមសេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
និងការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកសង្គម។

នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ចំរើន បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ពាណិ
ជ្ជកម្មហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ ជាមួយនឹងម្ចាស់

នាពេលនោះដែរ ចំរើន បានពង្រីកសកម្មភាពដំបូងរបស់ខ្លួន ទៅខាង

ភាគហ៊ុនពីរគឺ Entrepreneurs du Monde និងលោក Humbert Garreau

ក្រៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយបានបើកសាខាថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ។

de Labarre។ នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ ចំរើនបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រ
នៃការចុះឈ្មោះជាប្រតិបត្តិករឥណទានមួយពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ចំរើន ក៏បានបើកសាខាចំនួនពីរផ្សេងទៀតនៅ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិង
ខេត្តសៀមរាប ។

ឆ្នាំ ២០០៨

ឆ្នាំ ២០១០

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ចំរើន បានបន្តបង្កើនសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

នៅឆ្នាំ២០១០ ចំរើន បានបើកសាខា ដោយជោគជ័យចំនួន ១០សាខា

របស់ខ្លួននៅក្នុង

និងជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ ។

ជាលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំ

២០០៨ ចំរើន មានសាខា ០៨ បម្រើសេវាជូនដៃគូ ៦,៣០០។
លើសពីនេះទៀត Entrepreneurs du Monde
ប្រតិបត្តិ

បានជ្រើសរើសនាយក

ជាជនជាតិខែរ្ម ឱ្យទទួលគ្រប់គ្រងបន្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាជនជាតិ

ដែលរួមមាន ០៧ សាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ០១ សាខានៅខេត្តសៀមរាប
០១នៅខេត្តបាត់ដំបង និង០១នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ។ ដើម្បីបំពេញ
តាមតម្រូវការដៃគូរបស់ខ្លួន ចំរើន បានបើកការិយាល័យរណបចំនួន០៥
ដើម្បីនាំយកសេវា ទៅកាន់តែខិតជិតដៃគូ ។

បរទេស ។

៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ឆ្នាំ ២០១១

ឆ្នាំ ២០១៣

ដូចការគ្រោងទុកនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង សាខាទី១១ នៅ

នៅក្នុងខែកុម្ភៈ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាទី១២ នៅខេត្តកំពង់ធំក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភា

និង

ឆ្នាំ២០១៣

សាខាេមមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានបើកនៅ

និងការិយាល័យស្រុកបួនបន្ថែមទៀតត្រូវបានបើក

ឆ្នាំ

ផងដែរ នៅក្នុងស្រុកឈូក ស្រុកសំរោងទង ក្រុងច្បារមន និងស្រុក

២០១១ ផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ចំរើន បានបើកការិយាល័យ

គងពិសី។ សមទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គឺ

រណបបន្ថែមចំនួន០៧ទៀត

ការប្រែក្លាយការិយាល័យរណបទាំងអស់របស់ចំរើន ទៅជាសាខាស្រុក។

ដើម្បីនាំយកសេវារបស់ខ្លួនទៅកាន់តែ

ខិតជិតដៃគូរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ចំរើន បានទទួលបានអាជ្ញា

ដូច្នេះត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣

ប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាកម្មសរុបចំនួន៤០ ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន១៤ (សាខាមេចំនួន១៥

ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ដែលនេះត្រូវ

បានកត់សម្គាល់ថា ជាជំហានដ៏សខា
ំ ន់មួយ នៃការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួន។

ឆ្នាំ ២០១២
នៅក្នុងខែកុម្ភៈ និងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ចំរើន បានបើកដោយ
ជោគជ័យនូវសាខាមេចំនួនពីរបន្ថែមទៀត

គឺសាខាខេត្តតាកែវ

និង

ខេត្តកំពតជាបន្តបន្ទាប់គ្នា។ ត្រឹមដំណាច់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ចំរើន
មានការិយាល័យសេវាកម្មសរុបចំនួន
ចំនួន១២

ដែលរួមមាន

៣៥

នៅក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

សាខាមេចំនួន១៤

សាខាស្រុកចំនួន៧

និងការិយាល័យរណបចំនួន១៤ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៧

និងសាខាស្រុកចំនួន ២៥)។

ចំរើន

មានការិយាល័យផ្តល់

ទស្សនវិស័យ

បេសកកម្ម

ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឈានមុខគេផ្នែកសង្គម
ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

ដែលប្រតិបត្តិ

ដើម្បីនិរន្តរភាពនៃការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជមា
្ជ ន

ដល់ជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រសកម្មផែក
្ន សេដ្ឋកិច្ច។

លើកកម្ពស់ជីវភាពជំនាញ និងជំនឿទុកចិត្តដល់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងសេវាសេដ្ឋកិច្ច

សង្គមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

វប្បធម៌ការងាររួម
សុចរិត
ចំរើន

ការប្រតិបត្តិដោយយុត្តិធម៌
ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់អតិថិជន

ចំរើន

បេ្តជ្ញាចិត្តធានាឱ្យបានថា

សេវាកម្មដែលគ្រឹះស្ថានផ្តល់ជូន

ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់មានភាពប្រសើរឡើង

ដល់អតិថិជន ក៏ដូចជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគាត់ និងគ្រប់ដៃគូ

ហើយបេ្តជ្ញាចិត្តធានាឱ្យបាននូវការប្រតិបត្តិប្រកបដោយសីលធម៌ សមធម៌

ពាក់ព័ន្ធ ប្រតិបត្តិប្រកបដោយសីលធម៌ ព្រមទាំងមិនធ្វើឱ្យពួកគាត់អាក់

និង តម្លាភាព ព្រមទាំងផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់គ្រប់ដៃគូពាក់

អន់ស្រពន់ចិត្ត

ព័ន្ធ។

ប្រកបដោយការគោរពឱ្យតម្លៃ យុត្តិធម៌ និងភាពទន់ភ្លន់ ។

គុណភាពនៃសេវាកម្ម

សម្ងាត់ភាព

ចំរើន

ផ្តល់សេវាកម្មដែលសមស្របតាមតម្រូវការ

និងប្រកបដោយ

ចំរើន	

ដោយក្នុងនោះ

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងត្រូវបានប្រតិបត្តិ

បេ្តជ្ញាចិត្តធានាឱ្យបានថារាល់ព័តមា
៌ ន

និងទិន្នន័យរបស់ដៃគូ

ប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ ជូនដល់អតិថិជនគ្រប់រូប ដោយការប្រតិបតិ្តសេវាកម្មធើ្វ

និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា

ឡើងប្រកបដោយភាពងាយស្រួល សកម្ម និងទាន់ពេលវេលា ។

តឹងរឹង ហើយព័តមា
៌ នទាំងអស់ត្រូវបានយកប្រើប្រាស់ ល្គឹកណាតែមាន
ការយល់ព្រមពីម្ចាស់
និងទិន្នន័យទាំងនោះ

តម្លាភាព
ចំរើន

ផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រាន់ ត្រឹម

ត្រូវ ពិតប្រាកដ និងទាន់ពេលវេលា អំពីលក្ខខណ្ឌនៃសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
របស់គ្រឹះស្ថាន

ជូនដល់អតិថិជន

និងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយព័តមា
៌ ន

ទាំងនោះ ត្រូវបានពន្យល់ណែនាំតាមវិធីសាស្ត្រងាយទទួលយក ដើម្បីឱ្យ
ពួកគាត់ងាយយល់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះ ។

ត្រូវបានការពារ

និងថែរក្សាទុកដាក់យ៉ាង

ដោយគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន
ត្រូវបានពន្យល់ប្រាប់ដល់ពួកគាត់

ពីសំណាក់

បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់គ្រឹះស្ថាន ឱ្យយល់ជាក់ប្រាកដ ។
ភាពមិនរើសអើង
ចំរើន

ចាត់ទុកអតិថិជន និងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ ជាប្រភពធនធានដ៏

មានតម្លៃមួយ

ដែលគ្រឹះស្ថានត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បី

ធានាឱ្យបានថាពួកគាត់ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
សមរម្យ បំផុតពីសំណាក់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់គ្រឹះស្ថាន ។

៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

និង

សមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

វិសាលភាពប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
				
ចំនួន

រាជធានី-ខេត្ត

ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់

ស្រុក

ឃុំ

ភូមិ

បុរស

ស្រី

សរុប

បន្ទាយមានជ័យ

៣

២៣

១៣៣

៤៣៦

២.៣៧១

២.៨០៧

បាត់ដំបង

៩

៥៨

២៧២

៥២៥

៣.៣៤៦

៣.៨៧១

កំពង់ចាម

១២

៥៩

៣៨៥

៦៦១

៥.០៩០

៥.៧៥១

កំពង់ឆ្នាំង

៤

១៦

៨៧

១៨៦

១.០១៩

១.២០៥

កំពង់ស្ពឺ

៥

៣៩

៣៣៤

៥៥៣

៣.០៧២

៣.៦២៥

កំពង់ធំ

៦

៣៩

២១៦

៤៤៣

៣.៥៦២

៤.០០៥

កំពត

៥

៣៩

១១៩

១៨៩

១.៨៣៦

២.០២៥

១១

១០៦

៦៦៣

១.៥៣០

៩.៤៦៨

១០.៩៩៨

ភ្នំពេញ

៨

៩៦

៧១៧

១.៥១៥

៦.៤១០

៧.៩២៥

ព្រៃវែង

២

៧

២២

៥៦

៥២៣

៥៧៩

ពោធិ៍សាត់

៤

១៤

៩៧

៨២

១.៣៧២

១.៤៥៤

សៀមរាប

៧

៤២

២៨២

៦១៨

៤.០៩៣

៤.៧១១

តាកែវ

៦

៣៨

២៩១

៥២១

២.៩១៤

៣.៤៣៥

កែប

១

១

២

២

២៦

២៨

៨៣

៥៧៧

៣.៦២០

៧.៣១៧

៤៥.១០២

៥២.៤១៩

កណ្តាល

សុរប
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៩

ការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
សាខាបួនបន្ថែមទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងច្បារមន ស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងស្រុកឈូកខេត្តកំពត បន្ថែមទៅលើសាខា
ដែលមានស្រាប់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ លើសពីនេះទៅទៀតការិយាល័យរណប ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូនោះ
ត្រូវបានរៀបចំដំឡើងទៅជាសាខាស្រុកទាំងអស់ ដើម្បីបម្រើសេវាឱ្យបានកាន់តែល្អទៅដៃគូ និងឱ្យស្របតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៣ ចំរើន មានការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មសរុបចំនួន ៤០ (សាខាមេ១៥ និងសាខាស្រុក២៥) ក្នុងរាជធានី-ខេត្តចំនួន ១៤
កំពុងបម្រើសេវាជូនដៃគូសរុបចំនួន ៥២.០០០គ្រួសារ ជាមួយនឹងផលប័ត្រឥណទានសរុប ជាង២៥ពាន់លានរៀល (ប្រមាណជា ៦លានដុល្លារអាមេរិក) ។

អ្នកស្រីសំណាង និងអាជីវកម្មធ្វើរូបចម្លាក់របស់គាត់
អ្នកស្រី សំណាងអាយុ ៥២ឆ្នាំជាសហគ្រិនខ្នាតតូចម្នាក់

មានសមាជិកគ្រួសារចំនួន៧នាក់នៅឯទីរួមខេត្តកណ្តាល។

ការចាប់ផ្តើមមុខរបរមួយវាមិនងាយដូចការបកចេកទេ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អ្នកស្រីសំណាង និងប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមបើករបរទទួលទាន
លើកដំបូងរបស់គាត់ ដោយធ្វើជាអ្នកទទួលធ្វើ និងលក់គ្រឿងចម្លាក់សម្រាប់
ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តអារាម សំណង់លក្ខណៈក្បាច់ខែរ្ម ។ល។ ដែលគាត់បានរៀន
ពីឪពុកម្តាយគាត់។

ពួកគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនពេលចាប់ផ្តើមដំបូង

ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាលើកដំបូង ដូចជាការរកទីតាំងធ្វើអាជីវកម្ម

អ្នកស្រី

និងរកអតិថិជនថ្មី ដោយសារតែគាត់បានប្តូរទីតាំងពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់

ទ្រាយធំជាងមុន

ដើម្បីមករកសីុនៅឯខេត្តកណ្តាល ជាយក្រុងតាខ្មៅវិញ។ គាត់មករកសីុនៅទី

ទាក់ទាញអតិថិជនអោយចូលមើលនិងទិញ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ គាត់បានដឹងពី

នេះដោយពំុបានជួលកម្មករណាទេ

គ្រឺះស្ថាន ចំរើន គាត់បានធ្វើការខ្ចីជាលើកដំបូងចំនួន ៤០០.០០០រៀល

ជាកំលាំងដែលគាត់អាចរកចំណូលបាន

គឺកូនប្រុសគាត់ទាំងអស់ចូលរួមជួយ
១៥ដុល្លារ

ដែលគាត់ចំណាយលើការជួលទីតាំង ៨០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

សុបិនក
្ត ្លាយជាការពិតជាមួយចាប់ផ្តើមដំបូងមកកាន់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញវត្ថុ ចំរើន

ក្នុងមួយថ្ងៃ។

សំណាង

មានបំណងពង្រីកមុខរបររបស់គាត់អោយមានទ្រង់
និងអាចធ្វើរូបចម្លាក់ឱ្យបានច្រើនដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញ

ដើម្បីធ្វើការទិញគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើរូបចម្លាក់។
ចំរើន

បន្ទាប់ពីទទួលឥណទានពី

បានច្រើនវគ្គមុខរបរគាត់កាន់តែរីកចម្រើន

ហើយលើកចុងក្រោយ

នេះគាត់បានខ្ចីពីគ្រឺះស្ថាន ចំរើន រហូតដល់ ២.០០០.០០០រៀល ស្មើនឹង
៥០០ដុល្លារ

ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់។

ចំណូលពីអាជីវកម្ម

របស់គាត់កាន់តែខ្ពស់ រហូតដល់ ៥០ដុល្លារ ទៅ ៧០ដុល្លារក្នុងមួយថៃ្ង។
គាត់បានអរគុណចំពោះគ្រឺះស្ថាន

ចំរើន

រួមចំណែកជួយគាត់។

បន្ទាប់ពីគម្រោងកម្ចីនេះចប់ គាត់ចង់ធ្វើការខ្ចីកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀត
ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មគាត់កាន់តែប្រសើរឡើង។

១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ការច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតប្រភេទឥណទានថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការដៃគូ
ដោយយល់ច្បាស់ថាសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថៃរ្ង បស់ដៃគូមួយចំនួនត្រូវការប្រើប្រាស់ ប្រាក់ដល
ុ ្លារសម្រាប់ដោះដូរទំនិញ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
បានបង្កើតឥណទានជាប្រាក់ដល
ុ ្លារ

ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់ដៃគូទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រភេទប្រាក់ដល
ុ ្លារត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនក្នុង

សម្រួលដល់ដំណើរប្រតិបត្តិការ។

និងជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ

នៅក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៣

ឥណទានប្រភេទនេះត្រូវបានគាំទ្រ និងមានកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ទាំងគុណភាពឥណទាន និងទំនោរតម្រូវការ។
ផ្តល់ឥណទានចំពោះដំណោះស្រាយនៃថាមពលកកើតឡើងវិញ

ដូចជាបន្ទះសូឡា

ចង្រ្កានចំអិន

ចំរើន

។

ឥណទាន
ជាលទ្ធផល

ជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយទៀតនៃការ

ដែលមានប្រសិទ្ធភាពកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្រោម

គម្រោងមួយឈ្មោះថា (កម្មវិធីឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតង) ដែលត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមួយភាគធំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Frankfurt
សហការជាមួយនឹងកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

។

ការផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ផលិតផលថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមើលឃើញទិដ្ឋភាព

ជាក់សែង
្ត ថាដៃគូ ចំរើន មួយភាគធំ ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមខេត្តនានាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថាមពលប្រើប្រាស់ ទាំងការដែលពុំអាចទទួលបានការ
ផ្គត់ផ្គង់ ឬមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់តែតម្លៃខ្ពស់ ។ គម្រោងខាងលើនេះ មិនមែនត្រឹមតែជួយឱ្យដៃគូចំរើន អាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាព
និងថាមពលបៃតងប៉ណ
ុ
្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៀតផង។

ឥណទានជាលក្ខណៈឯកត្តបុគ្គល
ឥណទានចំរើន ៈ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានតម្រូវការដើមទុន ដើម្បីយកទៅពង្រីកមុខរបរ ឬ

			

បង្កើតមុខរបរថ្មីជាលក្ខណៈខ្នាតតូចរួមមាន ដូចជាផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញ ឬសេវាកម្ម។ល។

ឥណទាន
ៈ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើជូនក្រុមគ្រួសារគោលដៅ ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ចំរើន មានតម្រូវការ

			

ទុនខ្នាតមធ្យមសមល្មមសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ដៃគូដែលប្រើប្រាស់ឥណទានសហគ្រិនភាគច្រើនបញ្ចប់

			
ឥណទាន

វគ្គឥណទានចំរើន ឬឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ និងត្រូវការដើមទុនច្រើនជាងមុន។

សហគ្រិន

សង្គ្រោះបន្ទាន់

ៈ

			

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ដៃគូ ដែលកំពុងមានឥណទានជាមួយចំរើន សម្រាប់ករណីពួកគាត់ជួបប្រទះ 		
គ្រោះអាសន្នផ្សេងៗ ជាលក្ខណៈប្រធានសក្តិ ដូចជាគ្រោះធម្មជាតិ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

ឥណទានជាលក្ខណៈក្រុម
ឥណទាន
ៈ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានចំរើន ដោយសារតែពួកគេរស់នៅផ្ទះ

			

ជួលជាមួយសាច់ញាតិ ឬមិនអាចស្វែងរកអ្នកធានាបាន។ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនដៃគូជាលក្ខណៈក្រុមដែលមាន

			

សមាជិកចាប់ពី៣ ទៅ៥នាក់ ដោយពួកគាត់ត្រូវធានាឥណទានគ្នាទៅវិញទៅមក។

អភិវឌ្ឍន៍

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

១១

ចំនួនឥណទានបែងចែកតាមប្រភេទផលិតផល
៤៦%
៣៤%

២០%

០%
ឥណទានសហគ្រិន

ឥណទានចំរើន

ឥណទានសង្គ្រោះបន្ទាន់

ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍

ពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង អ្នកស្រីពមា
ំុ ន ដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
ការទិញទំនិញច្រើនទុកលក់នោះទេ។
ដែលកាលនោះគាត់រកចំណូលបានត្រឹមតែ

១៥.០០០រៀល

(៣.៧៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយថ្ងៃ ពីការលក់ប្រហិត និងស្លាបមាន់អាំង។
ជាមួយនឹងចំណូលនេះ គាត់ត្រូវចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ និងតម្លៃ
ឈ្នួលផ្ទះ ៣០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ដែលធ្វើអោយគាត់ពិបាកក្នុងការ
សន្សំជាមួយចំណូលដ៏តិចតួចនេះ។
អ្នកស្រី

បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសំុខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឺះស្្ថានមីក្រូហិរញ

វត្ថុ ចំរើន ចំនួន ៦០០.០០០ រៀល ដើម្បីពង្រីកមុខរបររបស់គាត់។
តាមរយៈប្រាក់ឥណទាននេះគាត់អាចទិញគ្រឿងអាហារ
បន្ទាប់បន្សំ

ដែលធ្វើឱ្យចំណូលគាត់កើនដល់

និងគ្រឿង

២៥.០០០

រៀល

(៦.២៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ចាប់ពីពេលនោះមកគាត់អាចសន្សំ
បានដល់ទៅ ៥០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។
នៅវគ្គទីបី អ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន ២,០០០,០០០រៀល

ពីចំរើន

ដើម្បីវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលធ្វើឱ្យគាត់បានចំណូល
ដល់ទៅ ៥០,០០០រៀល (១២.៥ដុល្លារ)។
បន្ទាប់ពីការវិវត្តន៍នៃរបររកសីុរបស់គាត់

ការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតជាមេគ្រួសារ
អ្នកស្រី

សារេ៉ត

អាយុ

៤៥ឆ្នាំ

ពាក្យសំុខ្ចីជាបន្តបន្ទាប់ ចំណូលគាត់កាន់តែច្រើន

ជាស្ត្រីេមម៉ាយរកសីុចិញ្ចឹមជីវិត

ដែលមានកូនស្រី២នាក់ក្នុងបន្ទុក។ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត

អ្នកស្រីបានចាប់ផ្តើមដាក់

និងគ្រួសារ

អ្នកស្រីបានប្រកបរបរ លក់គ្រឿងបរិភោគបន្ទាប់បន្សំដូចជា ស្លាប

ហើយគាត់

មានលទ្ធភាពទិញបានផ្ទះតូចល្មមមួយ សំរាប់ការរស់នៅរបស់គាត់។
ប្រាក់កម្ចីពីចំរើន

ជាផ្នែកមួយដែលបានលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ

និងអាចឱ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះេនះ។

មាន់អាំង ប្រហិតចៀន និងភេសជ្ជៈេផ្សងៗទៀត អស់រយៈពេល
១៣ឆ្នាំមកហើយ។

១២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដើម្បីគាំពារសុខភាពដៃគូ
មានគ្រួសារក្រីក្រតិចតួចណាស់
សេវាធានារា៉ាប់រង
ខាងលើដូចជា

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់

ដើម្បីការពារហានិភ័យទាំងឡាយ

និងឧប្បទ្ទវហេតុ

ការស្លាប់នៃអ្នករកចំណូលរបស់គ្រួសារ

ការឈឺថ្កាត់

យោងទៅតាមលទ្ធផលជាវិជមា
្ជ ននៃតួលេខទាំងពីរ និងកម្រិតនៃការពេញ
ចិត្តពីដៃគូ ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ ចំរើនមានគម្រោងពង្រីកនូវកម្មវិធី
នេះនៅទូទាំងតំបន់ប្រតិបត្ដិការរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។

ឬក៏បាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិ សត្វពាហនៈ និងផ្ទះសម្បែងជាដើម។
ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង

ដើម្បីបញ្ចៀសពីហានិភ័យទៅលើដៃគូ

របស់ចំរើន។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញវត្ថុ ចំរើន បានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មលើ
សមាគមមូលនិធិ

ចំរើន

ក្នុងការណែនាំពីសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

ក្រោមការសហការជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រេវ័រ
ម៉ាយក្រូឡាយហ្វ៍ ភីអិលស៊ី (ភីខេអឹមអាយ)

(កម្ពុជា)

ទៅកាន់ដៃគូរបស់ចំរើន

ដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដៃគូក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
និងគ្រោះថ្នាក់ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៣ មក ។
ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រង

ដៃគូក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារ

អោយបង់នូវសាច់ប្រាក់តិចតួចបំផុត
០.៥០ដុល្លារ (២.០០០រៀល)
ព្យាបាលសំរាកនៅមន្ទីពេទ្យ

ដែលតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

ក្នុងមួយខែ
គ្រោះថ្នាក់

និងបាត់បង់អាយុជីវិត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គឺតម្រូវ

១៣

ដើម្បីជាសំណងនៃការ
ពិការភាពដោយចៃដន្យ

សូចនាករ ២០១៣
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ			
ចំនួនអតិថិជនដែលបានទិញ
ចំនួនអតិថិជនដែលបានសង

		

៨
២.៣៧៩
១០

សមិទ្ធផលការងារសង្គម
វត្ថុបំណងចម្បងរបស់ចំរើន គឺធយ
្វើ ៉ាងណាឱ្យមានលទ្ធផលជាវិជមា
្ជ នខ្លាំង

សមិទ្ធផលការងារសង្គមគឺជាអាទិភាពរបស់ចំរើន

ក្លា

តាម រយៈប្រភេទដៃគូគោលដៅដែលគ្រឹះស្ថានបាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយ

និងយូរអង្វែងទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែល

សកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកប

ដោយការទទួលខុសត្រូវ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែម។

ដូចបានឆ្លុះបញ្ចាំង

ប្រភេទផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឡើង

និងរបៀបរបប

ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន។

សេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដើម្បីការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន

មានជំនឿ

និងជំហរយ៉ាងមុតមាំថាការ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ អ្នកចូលរួមចំនួន ៥២ បានរៀននូវមុខវិជ្ជាជំនាញជាង

ផ្តលជ
់ ន
ូ ត្រម
ឹ តែសវា
េ មីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថុ នឹងមិនអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល
ែ

៥០៨ មេរៀន។

ជាដៃគូគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទេ។

លើសពីការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ

ចាប់ផ្តើមឡើងដំបូងនៅចំរើន

សេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមត្រូវបាន

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

និងវគ្គជំនាញគ្រឹះស្ថាន

ដោយដើរតួជាសេវាកម្ម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ថែមទាំងបានផ្តល់ជូននូវការអប់រំ ផ្នែកសង្គមមួយ

បន្ថែមលើសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្តល់ជូនដៃគូ។ គោលបំណង

ចំនួនទៀតដូចជា អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការថែរក្សាសុខភាព របបអាហារ

សំខាន់របស់សេវាកម្មនេះ គឺបង្កើនទំនុកចិត្ត និងជំនាញរបស់ដៃគតា
ូ មរយៈ

គ្រោះថ្នាក់របស់គ្រឿងញៀន

ការផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្តាល

២០១៣

និងការប្រឹក្សាយោបល់ដល់ពួកគាត់។

មេរៀនសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលថ្មី ដែលមានអត្ថន័យសំខាន់លើផ្នែក

១.៩៧៥នាក់

ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងសាខាទាំងអស់របស់ចំរើន

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រទេស។

នៅទូទាំង

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់

ដែលផ្តល់ការចូលរួមដោយសេរីសម្រាប់ដៃគូរបស់ចំរើន
របស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកជិតខាង

និងការការពារបរិស្ថានជាដើម។

មានអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គមនេះមានចំនួន
លើប្រធានបទចំនួន

១៧១។

ដើម្បីឱ្យកាន់តែមាន

និងអាចឆ្លើយតបបានចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងសង្គម

ដែលដៃគូរបស់ចំរើន ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមសហគមន៍កំពុងជួប

និងក្រុមគ្រួសារ

ប្រទះប្រធានបទថ្មីៗនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គមកំពុងត្រូវបាន

និងមិត្តភក្តិជាមួយនឹងមេរៀនសំខាន់ៗ

អភិវឌ្ឍបន្ថែម តាំងតែពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៣ និងត្រូវបានរំពឹងទុកថា

ចំនួន៥គឺ គ្រប់គ្រងការចំណាយ ការសន្សំ ការពារបំណុលវ័ណ្ឌក ផែនការ

អាចដាក់សាកល្បងបាននៅដើមឆ្នាំ ២០១៤ ។

ថវិកាគ្រួសារ

ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្ម

និងការធ្វើទីផ្សារ។

នៅឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

និងសង្គមត្រូវបានបង្រៀនទៅកាន់ដៃ

ចំនួន១.៣៩៨ ត្រូវបានបង្រៀនស្តីអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន

គូទាំងអស់ដើម្បីជួយពួកគាត់

អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១១.០៨០នាក់។

និងអាជីវកម្ម

ការបណ្តុះបណ្តាល វគ្គជំនាញបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្រៀនទៅដៃគូរបស់

របស់គាត់។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៣ មានតែមេរៀនប្រមាណ ៩៨៣

ចំរើន និងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាដ៏ទាបបំផុតមួយ ។

ប៉ណ
ុ
្ណោះត្រូវបានបង្រៀន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនោះរួមមាន ការធ្វើនំ ការធ្វើម្ហូប ការឆ្លាក់ផែឈ
្ល
ើ

សម្រួលឡើងវិញ ។

ពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គម

និងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូច
ដោយសារតែមេរៀនត្រូវការការរៀបចំកែ

ការក្រងផ្កា និងជំនាញធ្វើក្រចកជាដើម ។

១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Entrepreneurs du Monde បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិនិត្យ

ចំរើន

ការអនុវត្តសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបានជួយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់

មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលជាបុគ្គលិកដ៏សកម្មក្នុងការផ្តល់សេវា

សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនោះក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ថែមផងដែរ ។

មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីឱ្យគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់ការ

ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ មានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសរុបចំនួន២៣នាក់

បណ្តុះបណ្តាល។ សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលនឹងនៅតែបន្តធ្វើសម្រាប់

បម្រើការងារទូទាំងសាខារបស់ចំរើន ។

ឆ្នាំ២០១៤ ហើយសកម្មភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ។

សូចនាករសំខាន់ៗ

២០១១

២០១២

2013 ២០១៣

១.៨៣៩

២.៤៥០

១.៣៩៨

៤៤.៦៦៣

៤៤.១៤៨

១១.០៨០

២.៣៣៥

២.១៤២

១៧១

៤៩.៧០១

៣៧.៩៣៣

១.៩៥២

២.១៣២

៤.៥១៨

៩៨៣

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម

ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសរុប
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប
ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គម
ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសរុប
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប
ចំនួនវគ្គប្រឹក្សាយោបល់សរុប

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

១៥

ការពិនិត្យតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម
ដើម្បីធានាឱ្យបានថាសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន
នោះចំរើន

ពិតជាត្រូវគោលដៅ

បានប្រើប្រាស់ទម្រង់វាយតម្លៃភាពក្រីក្រ

ដើម្បីសួរទៅកាន់

ជាងនេះទៅទៀត ការបង្កើតនូវឧបករណ៍នេះ ថែមទាំងជួយស្ថាប័នក្នុងការ
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

និងកំណត់បានពីភាពលំអៀងដែលរកឃើញ ។

ដៃគូថ្មីទាំងអស់ និងនៅរាល់ចន្លោះពីរវគ្គម្តងជាបន្តបន្ទាប់។ តាមរយៈការ

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន

សាកសួរនេះបានផ្តល់ជាព័ត៌មាន ឱ្យស្ថាប័នអាចដឹងថាប្រតិបត្តិការរបស់

សង្គមដែលបានកំណត់ និងដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីការរីកចម្រើន អំពីស្ថានភាព

ខ្លួនពិតជាទៅដល់ដៃគូគោលដៅរបស់ខ្លួន ហើយនេះក៏ជាសូចនាករមួយ

សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃដៃគូរបស់ខ្លួន ចំរើន បានធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសកម្មភាព

ដើម្បីវាស់វែងថាតើដៃគមា
ូ នភាពរីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើន បន្ទាប់ពីបាន

របស់ខ្លួនជាទៀងទាត់នៅលើការងារផ្នែកសង្គម ដោយប្រើប្រាស់យន្តការ

ប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

រាល់ទិន្នន័យដែលប្រមូលមក

ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យមួយនឹងត្រូវបានវិភាគជារៀង
រាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់
ដៃគូដែលចំរើនកំពុងផ្តល់សេវាកម្មជូន ។
បើទោះបីជាវិធប
ី ៉ាន់ប្រមាណភាពក្រីក្រនេះ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ

ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅខាងក្នុងរួមជាមួយការជួយគាំទ្រពី
du Monde ក៏ដោយ ក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Entrepreneurs

ចំរើន

នៅតែចូលរួម

យ៉ាងសកម្មជាមួយសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

និងដៃគូ

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងការកែសម្រួលសន្ទស្សន៍វឌ្ឍនភាព

ភាពក្រីក្រ

ដែលជាវិធប
ី ៉ាន់ប្រមាណភាពក្រីក្រផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយ Grameen

ឱ្យស្របតាមទិសដៅផ្នែក

ជាច្រើនដូចជា សូចនាករផ្នែកកិច្ចការសង្គមរបស់ Cerise (SPI) បទដ្ឋាន
សកលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការងារសង្គម

និងចំណាត់ថ្នាក់ពខា
ី ងក្រៅ

រួមទាំងការចំណាត់ថ្នាក់ផែក
្ន សង្គម និងចំណាត់ថ្នាកស
់ ្ថាប័ន ។
នៅដើមឆ្នាំ២០១៣ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ក៏បានចូលរួមផងដែរ
ជាមួយសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
អភិវឌ្ឍន៌បារំាង(AFD)

(CMA)

និងភ្នាក់ងារ

ក្នុងគម្រោងឆ្ពោះទៅកាន់ការការពារដៃគូ

តាមរយៈគម្រោងនឹងអាចឱ្យចំរើន វាយតម្លៃពីការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនលើការ
គាំពារដៃគូ ដោយប្រើគោលការណ៍ដែលបង្កើតដោយ Smart Campaign
។ រាល់ចំនុចខ្វះខាតដែលត្រូវបានរកឃើញ និងត្រូវបានជួយដោះស្រាយ
ដោយក្រុមជំនាញ ។

Foundation យោងតាមទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ២០០៤ ដោយរំពឹង
ទុកថានឹងទទួលបានវិធប
ី ៉ាន់ប្រមាណជាលក្ខណអន្តរជាតិ មកប្រើប្រាស់
ដើម្បីឱ្យរាល់ទិន្នន័យអំពីភាពក្រីក្រ

Geographic
Targeting

និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលប្រមូលបាន

ស្របតាមនិយាមស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ

ជាពិសេសការស្រាវជ្រាវអំពីភាព

ក្រីក្រ ។

SR towards community 100.0%
and environment 80.0%

Individual targeting

60.0%

SR towards clients

Pro-poor methodology

40.0%
20.0%

Targeting/
Outreach

SR towards staff

0.0%

Range of traditional
Sevices

100.0%
80.0%

Social
responsibility

60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

Empowerment
Adaptation of
services

Quality of services

Client participation
Economic
benefits

Innovative and
non
financial services

Average of + Chamroeun 2012 SAEA (1 MFIs)

Benefit for clients

។

Average of + (Plusieurs elements)+ Cambodia (9 MFIs)
Peer group + (Plusieurs elements)+ Asia+Young (16 MFIs)

១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

សកម្មភាពរបស់ចំរើន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបែបសង្គម
គឺជាឆ្នាំដែលសមាគមមូលនិធិចំរើន

បានធ្វើការសម្ពោធ

នៅចុងឆ្នាំ២០១១ ចំរើន បានបង្កើតសមាគមមូលនិធិចំរើន ដែលជាផ្នែក

ឆ្នាំ២០១៣

មួយសំខាន់ដែលចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈ

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍លើកទី១។

ការពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថានភាពរស់នៅ

រៀននៅបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ មាន

របស់ប្រជាជនក្រីក្រ។ សមាគមមូលនិធិចំរើន មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា

ឱកាសដាក់ពាក្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ មានបេក្ខជនចំនួន៥៩៨ នាក់

សកម្មភាពចម្បងទាំងបីនេះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ដៃគូរបស់

បានធ្វើការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍នេះ។ ជាលទ្ធផលក្នុងដំណើរការនៃ

ចំរើន និងសហគមទាំងមូល។

ការជ្រើសរើស និងការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌ មានបេក្ខជនចំនួន៨៥នាក់
ទទួលនូវរង្វាន់អាហារូបករណ៍

ដៃគូរបស់ចំរើន

ដែលមានកូនកំពុង

ភាគច្រើននៅបឋមសិក្សា។

ជ័យលាភី

សមាគមមូនិធិចំរើន ផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សក្រីក្រ ដែលអាច

អាហារូបករណ៍នីមួយៗរួមមាន កង់ ដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និង

ផ្តល់ឱ្យពួកគេចាកចេញពីភាពអវិជ្ជា

កញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សា ដែលគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ការសិក្សា១ឆ្នាំពេញ។

តាមរយៈការទទួលបាននូវការអប់រំ

និងជំនាញសមស្រប។ ដូចនេះពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូល និងផ្គត់ផ្គង់
ទៅលើជីវភាពរស់នៅនាពេលអនាគតបាន។ ក្រៅពីនេះ សមាគមមូលនិធិ
ចំរើន

មានបំណងផ្តល់នូវជំនួយមូលនិធិទៅដល់អង្គការក្នុងស្រុក

អង្គការអន្តរជាតិនឹងបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

និង

ដើម្បីជួយទៅ

ដល់ដៃគូរបស់ចំរើន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

១៧

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសំរាប់ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧

នៅចុងឆ្នាំ២០១២

សិក្ខាសាលាជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមាន

ការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ និងតួនាទីដើម្បីបង្កើត
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំរំកិលសម្រាប់ចំរើន។

ជា

លទ្ធផលផែនការយុទ្ធសាស្រ្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយទទួលបាន
ការផ្តល់សុពលភាពពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ នៅដើមឆ្នាំ២០១៤។
យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំរំកិលរបស់ចំរើន

នៅតែរក្សាការយក

ចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗបីគឺ៖ បម្រើសេវាកម្មដល់
សហគ្រិនក្រីក្រខ្នាតតូចឱ្យបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល
និងសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈសមស្រប
បេសកកម្មការងារសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
និងរក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព

និងផលចំណេញសមស្រប។

ពង្រឹងបេសកកម្មសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅខាងលើ ចំរើនមានវត្ថុបំណងដូចខាងក្រោម៖

• ពង្រឹងយន្តការការពារដៃគូ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រាស័យទាក់
ទងជាមួយដៃគូ

• ផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានកម្រៃសេវាអាចទទួលយក
បានដោយដៃគូ

• កែលម្អសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង
• គាំពារសកម្មភាពរបស់សមាគមមូលនិធិចំរើន
• ពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម
• ផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបដោយការជំរុញ
លើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់សេចក្តីគោរពឱ្យតម្លៃ

• កសាងកិត្តិសព្ទរបស់ចំរើនឱ្យបានរឹងមាំ

រក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព និងផលប្រាក់ចំណេញសមស្រប

បម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រិនក្រីក្រខ្នាតតូចឱ្យបានកាន់

• បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានភាពរឹងមាំ និង

មានលក្ខណៈសមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ

•ទាក់ទាញភាគធនិកថ្មីៗបន្ថែម ក៏ដូចជាជ្រើសរើសតែងតាំងបន្ថែម

តែច្រើនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែល

ដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តខាងលើ ចំរើនបាន
ដាក់ចេញនូវវត្ថុបំណងដូចខាងក្រោម៖

• ពង្រីកប្រតិបត្តិការឱ្យបានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រកាន់តែច្រើន
• ធានាឱ្យបាននូវការពេញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ពីសំណាក់ដៃគូ
• ផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់ដៃគូ

 សុវត្ថិភាពខ្ពស់

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

• បង្កើនប្រភពធនធានថវិកាឱ្យបានកាន់តែច្រើន
• ធ្វើការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល និងសកម្មភាពការងាររបស់គ្រឹះស្ថាន
ដោយភ្នាក់ងារជំនាញពីខាងក្រៅជាប្រចាំ

• ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណសេវាប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
• ធានាឱ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង
ប្រសិទ្ធផលខ្ពស់

• បង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 ដែលមានភាពរឹងមាំ

•ធានាឱ្យបាននូវការអនុវត្តន៍ដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់
និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលតម្រូវ

១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

អភិបាលកិច្ច
ភាគធនិក និងរចនាសម្ព័នភាគហ៊ុន
ប្រភេទ

ចំនួន
ភាគហ៊ុន

តម្លៃភាគហ៊ុន

(គិតជារៀល)

អត្រា
ភាគហ៊ុន

Entrepreneurs du Monde

អង្គការអន្តរជាតិ

៣៤.៧៥៧

១.៧៣៧.៨៥០

៣៥,៩៥%

Microfinance Solidaire

ក្រុមហ៊ុនបារាំង

១៩.៣១០

៩៦៥.៥០០

១៩,៩៧%

GCAMF

មូលនិធិអន្តរជាតិ

១៩.៣១០

៩៦៥.៥០០

១៩,៩៧%

លោកស្រី Sophie Dulac

ឯកត្តបុគ្គល

១១.០០០

១៥០.០០០

១១,៣៨%

ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរើន

ក្រុមហ៊ុនសមាគមចំរើន

១០.៦០២

៥៣០.១០០

១០,៩៧%

លោក Humbert Garreau de Labarre

ឯកត្តបុគ្គលិក

១៧.០២២

៨៥.១០០

១,៧៦%

ភាគធនិក

អង្គការបារំាងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde

ក្រុមហ៊ុន Microfinance Solidaire

Entrepreneurs du Monde

Microfinance Solidaire ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Entrepreneurs

មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបណ្តាប្រទេស

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្របង្កើត

និងពង្រីកមុខរបរ

ខ្នាតតូចក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួក
គេតាមរយៈសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងសហគ្រិនភាព

បែបផែនផ្តោតលើ

សមិទ្ធផលការងារសង្គម។ បច្ចុប្បន្ន Entrepreneurs du Monde គឺជា
ភាគធនិកដ៏ចម្បងមួយរបស់ចំរើន ព្រមទាំងជាអ្នកផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស
លើបរិបទការងារជាច្រើនដល់គ្រឹះស្ថាន ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដៃគូ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

១៩

du Monde នៅឆ្នាំ ២០១០ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបណ្តាក់ទុន
ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តោតលើសមិទ្ធផលការងារសង្គម
ដែលត្រូវការដើមទុនដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការ ក្នុងន័យការបម្រើជូនដល់ដៃ
គូឱ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត។

Microfinance

Solidaire

ែខកក្កដា ឆ្នា២
ំ ០១០។

បានក្លាយជាភាគធនិករបស់ចំរើន នៅក្នុង

ស្ថាប័ននេះផ្តោតលើគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដែលចង់ឱ្យអភិបាលកិច្ចរបស់

ស្ថាប័នមូលនិធិ Grameen Crédit Agricole
Microfinance Foundation

ខ្លួនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
ការពារដៃគូ

មានតម្លាភាព

និងអនុវត្តគោលការណ៍

ហើយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើស្ថាប័ន ដែលមានប្រតិបត្តិការ

ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងចំពោះស្ថាប័ន

Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation ត្រូវបានបង្កើត

ដែលយកចិត្តទុកដាក់លើស្រ្តី។

ក្នុងនាមជាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់

ឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០៨ ដោយ Crédit Agricole SA ក្នុងកិច្ចសហការជា

ចំណេញ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

មួយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Muhammad Yunus ដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់

បាននឹងកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាព

Nobel សន្តិភាព និងGrameen Trust។ ស្ថាប័ននេះអនុវត្តតាមគុណតម្លៃ

ដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័ននៅរក្សាទុកនូវសាច់ប្រាក់

ចំនួន៥០លានផោន

របស់អ្នកបង្កើត និងបានកម្លាយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនជាសកម្មភាពអនុវត្តន៍

ដែលផ្តល់ដោយ អ្នកបង្កើតមូលនិធិ។ បច្ចុប្បន្ននេះ

Grameen Crédit

តាមរយៈការជួយគាំពារដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង

Agricole Microfinance Foundation បានផ្តល់ឥណទានដល់ចំរើន

សម្របសម្រួលផែនផ្តោតលើសមិទ្ធផលសង្គម នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុង

ផងដែរ។

និងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទមួយ

អភិវឌ្ឍន៍។

លោកស្រី Sophie Dulac

លោក Humbert Garreau de Labarre

លោកស្រី Sophie Dulac Labarre

លោក Humbert Garreau de Labarre

លោកស្រី Dulac ជាអគ្គនាយិការងនៃក្រុមហ៊ុន Publicis Groupe S.A.

លោក Garreau de Labarre បានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយចំរើន

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ មកម្លេះ។ លោកស្រីចាប់ផ្តើមការងារជាអ្នកបង្កើត
និងជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

ផ្តល់ការប្រឹក្សាលើការជ្រើសរើស

បុគ្គលិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនខ្សែភាពយន្ត Les Ecrans
de Paris តាំងពីឆ្នាំ២០០១។ លោកស្រីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន
ផលិតខ្សែភាពយន្ត Sophie Dulac និងក្រុមហ៊ុនចែកចាយខ្សែភាពយន្ត

ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងនាមជាភាគធនិកដំបូងនៅពេលដែល
គ្រឹះស្ថានបានចុះឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនឯកជន។
យ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងវិស័យធនាគារ

លោកមានបទពិសោធន៍
និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលរបស់ចំរើន រហូតដល់ដើមឆ្នាំ២០១២ ផងដែរ។

Sophie Dulac។ ក្រៅពីនេះ លោកស្រី Dulac ក៏ជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន
the Champs Elysées Film festivalតាំងពីឆ្នាំ២០១២។

ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរើន
ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរើន ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីស្រប
ច្បាប់នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពជា
ម្ចាស់របស់ចំរើន ក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក។

២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Philippe Guichandut

លោកស្រី Hélène Keraudren

លោក David Moos

1

2

3

4

5

ប្រធាន

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិកឯ
 ករាជ្យ

សមាជិក

1

លោក Grégoire Héaulme

លោក Franck Renaudin

អ្នកស្រី Hélène គឺជាតំណាង Entrepreneurs du Monde ដែលបានបម្រើការងាររយៈពេល៩ឆ្នាំជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យ
ឯកជននៅប្រទេសបារំាង និងក្រៅប្រទេស មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយ

Entrepreneurs du Monde នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣។ ក្នុងនាមជា

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធព័តមា
៌ នវិទ្យា អ្នកស្រីបានចំណាយពេល១៨ខែដំបូងនៅប្រទេស Haiti មុនពេលផ្លាស់មកបម្រើការងារនៅការិយាល័យ
កណ្តាលក្នុងប្រទេសបារាំង ដើម្បីធ្វើការគាំទ្រដល់ស្ថាប័ន ជាដៃគូរបស់ Entrepreneurs du Monde ទូទាំងពិភពលោក។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ អ្នកស្រី
បានផ្លាស់មកប្រទេសកម្ពុជា ហើយថ្មីៗនេះ អ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម។ អ្នកស្រី Hélène
បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាគ្រប់គ្រង ESCP ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រសិក្សាភាសាចិនពីសាលា INALCO នៃប្រទេសបារំាង។
ក្រៅពីការងារខាងលើ អ្នកស្រីក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ចំរើន ផងដែរ។

2

លោក David គឺជាតំណាងរបស់លោកស្រី Sophie Dulac ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានជាច្រើន ដូចជា the

CIC Group និង the Crédit Agricole Group។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោក David បានសហការបង្កើត Finenza Investissement Alternatif
ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ Fenenza Group ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចែកចាយ និងការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
សកម្មធន (តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ Fenenza បានផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់វិនិយោគិនជាស្ថាប័ន

និងការិយាល័យបែបផែនលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់

ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ លោក David បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា the Institute Supérieur de Gestion (Paris) ។ លោក

David ក៏ជាបេឡាធិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំង ដែលផ្តោតលើវិស័យអប់រំ និងត្រូវបានជ្រើសរើសជា Conseiller National នៃអង្គការក្រៅ
រដ្ឋាភិបាលបារាំងដ៏ធំមួយផងដែរ។

3

លោក Philippe គឺជាតំណាងរបស់ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation។

តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៤ លោក

បានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាច្រើន ដោយបានចំណាយពេល៦ឆ្នាំក្នុងចំណោម១៧ឆ្នាំ នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្រីក្រមួយ
ចំនួនដូចជា រ្វា៉ន់ដា ឥណ្ឌា និងហ្វីលីពីន ដោយលោកត្រូវបានចាត់ឱ្យទទួលបន្ទុកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបម្រើការងា
រជានាយកប្រតិបត្តិដំបូងគេរបស់បណ្តាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុប នៅពេលដែលបណ្តាញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ហើយនៅ

ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំ២០១០ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍
និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។ លោក Philippe បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅតាមតំបន់ជាយក្រុង ពី Université d’Evry
និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយទៀតជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មពី University of San Fransisco។ ក្រៅពីនេះ លោកក៏ជាប្រធានគណៈក
ម្មាធិការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គមរបស់ចំរើនផងដែរ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២១

4

លោក Grégoire បានបម្រើការងារជាប្រធានកម្មវិធីរបស់ Entrepreneurs du Monde ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៥

រហូតដល់២០០៨

ដើម្បីបង្កើតចំរើន។ ក្រោយមក លោកបានក្លាយជាប្រធានកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ Entrepreneurs du Monde។ មុនពេលបម្រើការងារទាំងនេះ
លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅប្រទេស Guinea និង Madagascar ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន រយៈពេល៦ឆ្នាំ និងនៅក្នុងវិស័យឯកជន
នៅអឺរ៉ុប អស់រយៈពេល៤ឆ្នាំថែមទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកជានាយកទីផ្សារនៅ ADIE ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅប្រទេសបារំាងឯ
ទីក្រុងប៉ារីស។ លោក Grégoire បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រប់គ្រង ESPEME

ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងបានសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធី

សិក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផងដែរ នៅឯ Hotstra University នាទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រៅពីនេះ លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ
សវនកម្មរបស់ចំរើនផងដែរ។

5

លោក Franck គឺជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំង Microfinance Solidaire។ លោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំ មុន
ពេលចូលបម្រើការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំង។ ប្រការនេះបានជម្រុញឱ្យលោកបានមកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេស Haiti និងហ្វីលីពីន
ជាកន្លែងដែលលោកត្រូវចំណាយពេល៧ឆ្នាំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ និងសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមមូលដ្ឋាន។ បទពិសោធន៍នេះបានជំរុញ
ឱ្យលោកបង្កើត Entrepreneurs du Monde ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៨ ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជំនាញមួយដែលជួយគាំទ្រផ្នែកប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស
និងហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តោតទៅលើសមិទ្ធផលការងារសង្គម នៅក្នុងប្រទេស Haiti អាស៊ី និងអា្រហិកខាងលិច។ បច្ចុប្បន្ននេះលោក

Franck គឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Entrepreneurs du Monde និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំង Microfinance Solidaire។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាគ្រប់គ្រង EDHEC នៅក្នុងរដ្ឋ Lille ប្រទេសបារំាង។

២២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាការធិការជំនាញ
គណៈកម្មាធិការជំនាញនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវបានបង្កើតឡើង

គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកភាពដែលប្រកបដោយជំនាញ និងបទ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ការងារ

ពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម

បរិបទមួយចំនួនរួមមាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គមការ

និងសវនកម្ម។

មានកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស

គណៈកម្មាធិការជំនាញទាំងនេះ

នៅឆ្នាំ ២០១៣ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមបានសម្រប

និងរាយការណ៍ជាប្រចាំនូវវឌ្ឍនភាពការងារ

សម្រួលជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃទម្រង់សម្រាប់តាមដានលើស្ថាន

របស់ខ្លួន ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ភាពនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ចំរើន ស្របតាមនិយាម
ជាសកលនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម

មុខងាររបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺត្រូវធានាឱ្យបានថារាល់
ហានិភ័យចម្បងៗពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានចំរើន អាចកំណត់

និងវាយតម្លៃ

បានក៏ដូចជា អាចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ នីតិវិធីសេចក្តីណែនាំ
និងឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រង

និងទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងនោះ។

និងវាយតម្លៃលើហានិភ័យមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធិការនេះហើយ
យន្តការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់លើដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបាន
និងអនុវត្តជាប្រចាំ។

បង្កើតឡើង

សមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ របស់គ្រឹះស្ថាន
ការអនុវត្តន៍បែបនេះ

ដែលផ្តួចផ្តើមឡើង

Social Performance Task Force ដោយបានអនុវត្តយ៉ាងទៀងទាត់លើ

គណៈកម្មាការធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គម្រោងត្រួតពិនិត្យ

និងវិស័យ

ដើម្បីធានាបានថាការប្រតិបត្តិតាមតួនាទីភារកិច្ច

ការតាមដានចំពោះការរីកចម្រើន
ខ្វះខាត

នៃសកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់ចំណុច

ដែលបានរកឃើញសំរាប់ផែក
្ន គ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គមរបស់

គ្រឹះស្ថាន

ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈយន្តការល្បីៗមួយចំនួនដូចជា

Cerise's SPI និងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពខា
ី ងក្រៅ ។ គណៈកម្មាធិការនេះ
បានពិភាក្សាផងដែរ លើលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវក្រមសីលធ៌ម
ប្រតិបត្តិឱ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន

ដែលត្រូវបានផ្តួច

ផ្តើមដោយ SmartCampaign ដោយបានបង្កើតក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម
និងក្របខ័ណ្ឌការងារ

សម្រាប់ផ្នែកគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ចំរើន

និងបានជួយសម្របសម្រួល

ក្នុងការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារវាយតម្លៃពីខាង

ក្រៅដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៅលើស្ថាប័ននៅចុងឆ្នាំ២០១៣ ។

និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រព្រឹត្តទៅ
មានលក្ខណៈដោយផ្ទាល់ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គណៈ
កម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព កែលម្អឆ្លើយតប
ចំពោះចំណុចដែលមានហានិភ័យមួយចំនួន ដែលបានកំណត់នៅក្នុងការ
វាយតម្លៃហានិភ័យនាឆ្នាំ២០១២
និងរាយការណ៍ពីហានិភ័យ

ដោយបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

និងបានសម្របសម្រួលទាំងស្រុងចំពោះការ

វាយតម្លៃហានិភ័យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ក៏ដូចជាពិនិត្យ និងឆ្លើយតបអំពីសកម្ម
ភាពត្រូវធ្វើដើម្បីកែលម្អចំពោះហានិភ័យទាំងនោះ ។

លោក

PHILIPPE GUICHANDUT

(ប្រធាន)

លោក

EUGÉNIE CONSTANCIAS (សមាជិក)

លោក

ផេង រក្សា			

(សមាជិក)

អ្នកស្រី

លឹម សុធារី		

(សមាជិក)

គណៈកម្មាការធិការសវនកម្ម
គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយនេះ មានប្រធានជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ្នកស្រី

HÉLÈNE KERAUDREN

(ប្រធាន)

ឯករាជ្យ ដោយក្នុងនោះតួនាទី និងភារកិច្ចចម្បងៗរបស់គណៈកម្មាធិការ

លោក

Philippe Guichandut

(សមាជិក)

រួមមានការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន ប្រសិទ្ធភាពនៃសវនកម្មផៃក
្ទ ្នុង និងការ

លោក

សួន សុភា			

(សមាជិក)

លោក

ផេង រក្សា			

(សមាជិក)

លោក

ស្លេះ រំលី 		

(សមាជិក)

ត្រួតពិនិត្យលើសុចរិតភាពនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
រាជ្យ

យ៉ាងសំខាន់មួយ សម្រាប់យន្តការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផៃ្ទក្នុង។

គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងក្របខណ្ឌ ចំរើន
របស់គ្រឹះស្ថាន

និងបេសកកម្ម

ខណៈដែលភាពរស់រានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានធានា។

គណៈកម្មាធិការនេះ

មានមុខងារក្នុងការដឹកនាំបកប្រែបេសកកម្មរបស់

្ត និងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការ
គ្រឹះស្ថាន ទៅជាការប្រតិបត្តិជាក់សែង
ជម្រុញការអនុវត្តន៍តាមបទពិសោធន៍កសាងសមិទ្ធផលការងារសង្គមល្អ
នានា ក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម តាម
រយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់វែងដែលមានការទទួលស្គាល់ សូចនាករ
និងផែនការជាក់លាក់។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៣

និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នដែលបានជ្រើសរើសនោះ។

នាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្ម ជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការ ដែលជាគន្លឹះ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារ
ដើម្បីធានាបាននូវការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនវិស័យ

មានតួនាទីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯក

នៅឆ្នាំ ២០១៣ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសវនកម្មបានធ្វើការពិនិត្យ និង
កែសម្រួលទៅលើបទដ្ឋានការងាររបស់សវនកម្ម

បានជ្រើសរើសសវនករ

ខាងក្រៅដើម្បីធ្វើសវនកម្មនៅ ចំរើន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣ និងបានធ្វើការ
អនុម័តលើផែនប្រចាំឆ្នាំ

ក៏ដូចជាបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការសហការគ្នារវាង

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ។
លោក

GRÉGOIRE HÉAULME

(ប្រធាន)

លោក

YANNICK MILEV		

(សមាជិក)

អ្នកស្រី

វង្ស សុម៉ាល		
ី

(សមាជិក)

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

កញ្ញា អ៊ុច ផល្គុណ

លោក ស្លេះ រំលី

លោក ផេង រក្សា

អ្នកស្រី វង្ស សុម៉ាលី

1

2

3

4

5

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
(ប្រធាន)

នាយិកាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល
(សមាជិក)

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
(សមាជិក)

នាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ
(សមាជិក)

នាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្មផ
 ៃក
្ទ ្នុង
(អ្នកសង្កេតការណ៍)

លោក សួន សុភា

1

លោក សុភា ចូលបម្រើការងារនៅចំរើន ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នាខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨។ លោកមានបទពិសោធន៍ជិត២០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ មុនចូលបម្រើការងារនៅចំរើន លោកបានបម្រើការងារជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន
នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។

បច្ចុប្បន្ននេះ

លោកជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅនៅសាកល

វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន២ ជំនាញគណនេយ្យ និងគ្រប់គ្រង។ លោក សុភា ក៏ជាប្រធានសមាគមមូលនិធិចំរើន
និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផងដែរ។

2

កញ្ញា ផល្គុណ ចូលបម្រើការងារនៅ ចំរើន ជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងសង្គម នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ មុននឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ
តួនាទីទៅជាប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

នៅខែតុលា

ឆ្នាំ២០០៨។

បន្ទាប់មក

កញ្ញាត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិធនធាន

មនុស្ស និងបច្ចុប្បន្ននេះ ជានាយិកាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល។ ក្នុងតួនាទីនេះ កញ្ញាគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការធនធានមនុស្ស បណ្តុះបណ្តាល និងរដ្ឋបាល។
មុនចូលបម្រើការងារនៅចំរើន កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ជាង១៥ឆ្នាំ ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យសាធារណៈ។ បច្ចុប្បន្ននេះ កញ្ញាជាបេក្ខជន
ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

នៅវិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៌អាសីុសច្ចៈ

និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមធ្យមផ្នែកជំនួយការវិស្វកម្មនៅក្នុង

បច្ចេកវិទ្យាតម្បាញពី IVNOVO Textile College នាប្រទេសរុស្សី។

3

លោក រំលី ចូលបម្រើការងារនៅចំរើនជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០០៨ និងបន្ទាប់ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិ
៌ នវិទ្យា។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅ ចំរើន លោកបាន
ហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០១០។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកគ្រប់គ្រងកិច្ចការរតនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័តមា
បម្រើការងារជាសវនករជាន់ខ្ពស់ ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់២០០៧ នៅក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យដ៏ល្បីល្បាញមួយ ហើយលោកក៏មានបទពិសោធន៍ការងារ
ក្នុងរយៈពេលមួយដ៏យូរជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ក្នុងបរិបទការងារជាច្រើន។ លោកបានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតជំនាញគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផែក
្ន គណនេយ្យ និង CAT។

លោកក៏ជាសមាជិកក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលសមាគមបុគ្គលិក និងសមាគមមូលនិធិចំរើនផងដែរ ។
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លោក

រក្សា

ទងនឹងប្រតិបត្តិការ

ចូលបម្រើការងារជាមួយចំរើនជានាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ
ការស្រាវជ្រាវ

និងអភិវឌ្ឍន៍

លោកមានបទពិសោធន៍ការងារជាង១០ឆ្នាំ

សេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ទីផ្សារ

នៅចុងឆ្នាំ២០១១
និងទំនាក់ទំនង

ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្រឹះស្ថានល្បីៗជាច្រើន

ដោយទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទាក់
និងការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម។

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិត

គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញទីផ្សារ។
លោកក៏ជាប្រធានក្លឹបផ្នែកគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម នៃសមាគមមីក្រូហិរញវត្ថុកម្ពុជា និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមបុគ្គលិកចំរើន និង
ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមូលនិធិចំរើនផងដែរ។

5

អ្នកស្រី សុម៉ាលី បម្រើការងារជាមួយចំរើន ជាមន្រ្តីសវនកម្មផៃក
្ទ ្នុង និងព័តមា
៌ នវិទ្យា នាឆ្នាំ២០០៧។ អ្នកស្រីត្រូវដំឡើងតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋាន
្ទ ្នុង នាឆ្នាំ២០១១។ អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលទាក់ទង
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង នាឆ្នាំ២០១០ និងបន្ទាប់មកជានាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្មផៃក
នឹងសវនកម្ម រួមមានសវនកម្មលើផែក
្ន ប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័តមា
៌ នវិទ្យា។ មុនចូលបម្រើការងារនៅចំរើន អ្នកស្រីបានបម្រើការងារក្នុងបរិបទជា
ច្រើន ដូចជាផ្នែករដ្ឋបាល ឥណទាន និងព័តមា
៌ នវិទ្យា ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៦។ បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកស្រីជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ។ អ្នកស្រីក៏ជាសមាជិកក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមបុគ្គលិកចំរើន និងទទួលបន្ទុកផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញវត្ថុ នៃសមាគមមូលនិធិចំរើន។

២៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ការពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្ម
និងការច្នៃប្រឌិត
ចំរើន មានកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ផ្នែកបុគ្គលិក ផ្នែកទូទាត់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ និងផ្នែកគ្រប់គ្រង

ខណៈតម្រូវការលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបែបសង្គម មានការកើនឡើង

និងអភិវឌ្ឍន៍សមិទ្ធផលការងារ

ដែរនោះ។ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននេះ គ្រឹះស្ថានបានពង្រឹង

ដ្ឋានធនធានមនុស្ស

និងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន

រួមមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ការវាយតម្លៃ

នាយកដ្ឋាន

ជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានបង្កើតឱ្យមាន

និងផ្នែកឯកទេសបន្ថែមទៀត

ដើម្បីបំពេញភាពចាំបាច់

ការទូទាត់សំណង

ត្រូវបានបង្កើតឱ្យមាននៅក្នុងនាយក

ដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
និងរង្វាន់ការថែរក្សាបុគ្គលិក

ការដោះស្រាយលើ

ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍន៍ និងការពង្រីកដំណើរការអាជីវកម្ម និងការត្រួត

មតិកែលម្អ និងទំនាស់ការងារ ។

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

ក្រុមការងារផ្នែកសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមត្រូវបានបំបែកចេញជាពីគឺ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

នាយកដ្ឋានជំនាញមួយចំនួន

និងផ្នែកមួយចំនួនត្រូវបានបន្ថែមទៀតដូចជា

សេវា

ផ្នែករតនាគារ

អាជីវកម្ម និងសេវាសង្គមដើម្បីឱ្យកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ និងបំពេញ

ផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាព ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៌សមិទ្ធផលការងារ ផ្នែកគ្រប់គ្រង

បន្ថែមនូវសេចក្តីត្រូវការ ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាជូនដៃគូរបស់ ចំរើន។

ផ្នែកបុគ្គលិក ផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍ ផ្នែកទូទាត់សំណង ផ្នែកសេវាអាជីវកម្ម

ផ្នែកសេវាអាជីវកម្មនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់

និងផ្នែកសេវាសង្គមកិច្ចត្រូវបានបង្កើតផងដែរ។

ខាងហិរញ្ញវត្ថុ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាមេផ្ទះ និងសេវាប្រឹក្សាផ្នែកអាជីវកម្ម

នាយកដ្ឋានរតនាគារ ត្រូវបានបំបែកចេញពីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឱ្យ

ដោយឡែកផ្នែកសេវាសង្គមនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបណ្តុះបណ្តាល

ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិការចរន្តសាច់ប្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នមានភាពល្អប្រសើរ

ផ្នែកសង្គម

ជាងមុន ពិសេសលំហូរសាច់ប្រាក់រវាងការិយាល័យបំរើសេវាកម្មនីមួយៗ

ឬអង្គការជំនាញ ។

និងការិយាល័យកណ្តាល។ នាយកដ្ឋាន រតនាគារនេះក៏ដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងសកម្មភាពរកមូលនិធិ

ដោយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹង

វិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។
ផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ត្រូវបានបង្កើតដោយឡែកពីនាយកដ្ឋាន

ប្រតិបត្ដិការ ដើម្បីធានាបាននូវការកាន់តែប្រសើរឡើងនៅលើសកម្មភាព
ប្រតិបត្ដិការប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៥

ការប្រឹក្សាយោបល់

សេវាបណ្តុះបណ្តាល

និងការណែនាំដៃគូទៅកាន់ស្ថាប័ន

តំបន់

សាខា

តំបន់

ខាធិការនី

ងសមិទផល

តំបន់

សាខា

សងម

តំបន់

សាខា

ប់

តំបន់

សាខា

ពិធីការ

រចនាសម្ព័នការងាររបស់ចំរើន

កចាប់ និង

តំបន់

សាខា

តិបតិតាម

តំបន់

សាខា

សវនកមកគាំពារ

សាខា

កលទកម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៦

ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក
សូចនាករ

២០១១

២០១២

២០១៣

១៦៣

២១៣

៣៣៣

៨៤

១០២

១៦៤

៤

១០

២១

អត្រាបុគ្គលិកចាកចេញ

១០%

១១%

១៦%

អត្រាបុគ្គលិកជាស្រ្តី

១៩%

២៦%

២៤%

អត្រាបុគ្គលិកដែលមានកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍

៤៧%

៦៩%

៨៨%

ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន
ចំនួនមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ការផ្តល់នូវសមត្តិភាពដល់ធនធានមនុស្សជាគន្លឹះសំខាន់
និងបុគ្គលិក

លើសពីនេះទៀត យើងបានបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកចំនួន៧៤នាក់

ទូទៅ គឺនៅតែជាអាទិភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយយើងបាន

ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៣៤ រយៈពេល៦២ថ្ងៃ ទៅលើប្រធាន

ជឿយ៉ាងមុតមាំថាធនធានមនុស្សគឺជាទ្រព្យសកម្មដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុង

បទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកសំខាន់ៗមួយចំនួន

ការជួយកសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃស្ថាប័នមួយ

ទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ចំរើនទាំងថ្នាក់គ្រប់គ្រង

រលូន

និងធានាបាននូវដំណើរការដ៏

និងសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលការពង្រីកខ្លួនទៅមុខទៀត។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនរួមមាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាសាលា

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និងវគ្គបង្វឹកផ្ទាល់ត្រូវបានរៀបចំ

និងផ្តល់ជូន

និងសិក្ខាសាលា

ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ មួយចំនួនផងដែរ ។
ចំរើន ក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់
ខ្ពស់ចំនួន ១៥ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ដើម្បីបន្តរួមចំណែកបន្ថែមទៀត

ទៅគ្រប់បុគ្គលិកទាំងថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទូទៅ។

ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន៤៨ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយនាយកដ្ឋានបណ្តុះ

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន១០រង្វាន់បន្ថែមទៀតដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនតាម

បណ្តាលដែលបានចំណាយពេលសរុបចំនួន ១២១ថ្ងៃ

រយៈការចាប់រង្វាន់ ក្នុងពេលប្រារព្វពិធីប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ ។

ចូលរួមសរុប ចំនួន១.១៣៨ នាក់ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៧

និងមានអ្នក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ក៏បាន

ការលើកទឹកចិត្ត ការបំផុសគំនិត និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការ
ផ្តល់រង្វាន់ និងផែនការទាយាទ
ការទទួលស្គាល់ស្នាដៃ

និងការផ្តល់រង្វាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធលើក

ទឹកចិត្តតែមួយគត់ដែលត្រូវប្រើជាមួយបុគ្គលិកនោះទេ
ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពអំពីប្រព័ន្ធនេះ
ភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេផងដែរ

ប៉ុន្តែការទំនាក់

គឺជាឧបករណ៍មានប្រសិទិ្ធ
ដើម្បីនាំយកឱកាសអាជីវកម្ម

ផែនការទាយាទ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គឺជាការផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយទៀតបានអនុវត្តក្នុងគ្រឹះស្ថាន
ចំរើន

ដោយស្ថាប័នមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមុខ

តំណែងមួយចំនួន គឺជាសរសៃឈាមអាយុជីវិត និងឆ្អឹងខ្នងរបស់ស្ថាប័ន
ហើយវាគឺជាហានិភ័យមួយយ៉ាងខ្លាំង

ប្រសិនបើតំណែងទាំងនោះ

បន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រឹះស្ថាន។

ត្រូវបានទុកឱ្យទំនេរ។ ក្រៅពីនេះការផ្តួចផ្តើមនេះ ក៏បានរួមចំណែកក្នុងការ

ការលើកទឹកចិត្ត

កសាងផ្លូវសម្រាប់អាជីពការងារនៅចំរើន

គឺជាផ្នែកមួយយា៉ងសំខាន់ដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធផល

និងរក្សាបុគ្គលិកល្អៗឱ្យនៅជា

ការងារ ឱកាស និងជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរអាជីពរបស់បុគ្គលិក ខណៈ

មួយស្ថាប័ន។ អ្នកស្នងតំណែងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តំណែងគ្រប់គ្រង

ពេលមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើននៃការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកជាច្រើនទៀតត្រូវ

គឺចាប់ពីកម្រិតប្រតិបត្តិទៅដល់ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន។

បានប្រើប្រាស់នោះការទទួលស្គាលស
់ ្នាដៃការងារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួនធំ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ទាយាទទាំងនោះនៅ

ក៏ជាវិធីសាស្រ្តដមា
៏ ន

ប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមួយផងដែរ។

ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៣។

នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មានវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗនៃការលើកទឹក

ទាំងអស់តម្រូវឱ្យធ្វើវិស្សមកាលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល២សប្តាហ៍ជាប់

ចិត្តបុគ្គលិក និងការទទួលស្គាល់ស្នាដៃការងារដែលរួមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

គ្នាក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ស្នងតំណែងដែលបានកំណត់

និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រាក់ រង្វាន់ប្រាក់ខែទី១៣

ការអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់ ។

មិនតែបណ
៉ុ
្ណោះរាល់បុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រង

និងទី១៤ លិខិតសរសើរ ប័ណ្ណសរសើរ និងពានរង្វាន់ជាដើម។
នៅឆ្នាំ២០១៣

ចំរើន

បានផ្ដល់ពានរង្វាន់មួយទៅសាខាកំពង់ធំ

សម្រាបស
់ ្នាដៃប្រសើរបំផុតប្រចាំឆ្នាំ

ហើយក៏បានចែកជូនប័ណ្ណសរសើរ

លិខិតសរសើរ រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ជាការកោតសរសើរ និងទទួលស្គាល់
ស្នាដៃដល់បុគ្គលិកដែលប្រតិបត្តិការងារល្អប្រចាំឆ្នាំ៥នាក់ សាខាល្អបំផុត
ចំនួន៣ និងបុគ្គលិកដែលបានបម្រើការងារនៅចំរើន អស់រយៈពេល៥ឆ្នាំ
និងសាខាដែលរក្សាបាន

ការប្រតិបត្តិការល្អបំផុតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាជា

ច្រើនឆ្នាំ។

២៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ស្នាដៃ និងរង្វាន់
ឆ្នាំ ២០១៣ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ទទួលបានៈ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ស្នាដៃ “Best Urban Microfinance” ពី Global Bank and Finance review.
វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាលស
់ ្នាដៃ “Best Social Driven Microfinance” ពី Global Bank and Finance review.
ពិន្ទុការវាយតម្លៃកម្រិត “BB-” ទៅលើគ្រឹះស្ថានពី Microfinaza Rating.

s
ពិន្ទុការវាយតម្លៃកម្រិត “ BB” ទៅលើផ្នែកសង្គម ពីMicrofinaza Rating.
ទទួលបាន “Pricing Transparency” ពីMFTranparency

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានក្តីសោមនស្សរីករាយធ្វើការបង្ហាញជូននូវរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះ
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត ហៅកាត់ថា (ក្រុមហ៊ុន) ដែលបានធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ និង

បញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្ដល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជូនអតិថិជន តាមរយៈការិយាល័យកណ្ដាល របស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ និង
តាមរយៈបណ្ដាសាខាជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្តាខេត្ដ និងស្រុកនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានដូចខាងក្រោម៖

						
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

២០១២
២០១៣
ពាន់រ		
ៀល
						
ពាន់រៀល
៥៤៨,៧១៤

២៣២,៥៩០

(១៧៥,២២៨)

(៨២,៨០០)

										
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១៤៩,៧៩០

						
៣៧៣,៤៨៦

ភាគលាភ
ពុមា
ំ នការប្រកាស ឬការបែងចែកភាគលាភទេ ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានស្នើឱ្យមានការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទធ្វើ

របាយការណ៍នេះទេ ។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តលើទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

ដើមទុន
នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ភាគទុនិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វានែន លីមីតធីត បានអនុម័តបន្ថែម
ដើមទុនពី ៣,៥៩៩,៩០០,០០០ រៀល ទៅ ៤,៨៣៤,០៥០,០០០ រៀល។ ដើមទុនសរុបដែលបា
 នចុះបញ្ជីមានចំនួន ៩៦,៦៨១ ហ៊ុន

(នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២: ៧១,៩៩៨ ហ៊ុន) ដែលមានតម្លៃ ចារឹក ៥០,០០០ រៀល ក្នុងមួយហ៊ុន។ ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន
ត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ និងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ។

៣០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រប

ដើម្បីបញ្ជាក់ថា

វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលឥណទានអាក្រក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលជឿជាក់ថារាល់ឥណទានដែលបានដឹងថាមិនអាចប្រមូលបានត្រូវបានលុបចោល

ហើយសំវិធានធនត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់ឥណទានដែលជាប់សង្ស័យ។ គិតត្រឹមកាលបរិចេទ
្ឆ នៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដែល
នាំឱ្យឥណទានអាក្រក់ដែលបានជម្រះចេញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃមិនគ្រប់
គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ ។

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរៀបចំឡើង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ

ដើម្បីបញ្ជាក់ថា បណ្តាទ្រព្យសកម្មចរន្តទាំងអស់ ក្រៅពីបំណុលដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលទំនងជាមិនអាច
ទទួលស្គាល់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតាត្រូវបានកាត់បន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចប្រមូលបានជាក់ស្តែង ។

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មចរន្ត
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើង

វិធីសាស្ត្រដែលមានកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម
និងមិនសមស្របនោះទេ ។

នឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តន៍

និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទៀត
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមាន៖
(ក)

ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទ ក្នុងការធានាចំពោះបំណុល

(ខ)

បំណុលយថាហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុន ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក ក្រៅអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

របស់បុគ្គលណាមួយឡើយ ។
ធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានមតិថាពុំមានបំណុលយថាភាព

ឬបំណុលផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបំពេញ

ឬអាចនឹងត្រូវបំពេញក្នុង

រយៈពេល១២ ខែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ដែលនឹងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចដែលបានកំណត់ និងនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃកំណត់ ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន
មិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ដែលនឹងបណ្តាលឱ្យមានតួលេខនៃចំនួនណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាព

៣១

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

មានមតិថាលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ

មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត

ដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផង
ដែរថា នៅក្នុងចន្លោះពេលចាប់ពីថៃច
្ង ុងការិយបរិច្ឆេទ ដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះពុំមានចំណាត់ថ្នាក់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍

ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុង
ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលរបាយការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនោះទេ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនិងនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ រួមមាន៖
លោកស្រី HÉLÈNE KERAUDREN		
លោក
លោក
លោក
លោក

Franck Renaudin
Philippe Guichandut
David Moos			
Grégoire Héaulme

(ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)
(សមាជិក)
(សមាជិក)
(សមាជិក)

(សមាជិកឯករាជ្យ)

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍
ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍សារវន្ត កើតឡើងក្រោយកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែលតម្រូវឱ្យមានការលាតត្រដាង ឬនិយ័តភាពក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍ដែល
បានលាតត្រដាងរួចហើយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចំណែកហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
មិនមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់ មានចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេ ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នៅក្នុង និងនាចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ ពុមា
ំ នការរៀបចំណាមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយមធ្យោបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីក្រុមហ៊ុន
ទៀតទេ

។

ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ

អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ

សន្យាធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន

ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់បានទទួល

(ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)

ឬពីក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃ

ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវ
តាមរយៈការចុះកិច្ច

ឬដោយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក

ឬក៏ជាមួយ

ក្រុមហ៊ុន ដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នោះមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើននោះទេ លើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

៣២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវភាពពិត និង
ត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ដែលបានបញ្ចប់ ។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រូវ៖
(ក)

អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលសមស្រប ដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណ យ៉ាងសមហេតុផល 		

(ខ)

អនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការ

(គ)

(ឃ)
(ង)

និងប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសង្គតិភាព ។

កំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីនេះ ដើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបង្ហាញ
ពន្យល់ និងកំណត់បរិមាណឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។

រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរភាពនៃដំណើការអាជីវកម្ម លុះត្រាតែមាន ករណីមិនសមរម្យក្នុងការ 		
សន្មតថា ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាពេលអនាគត ដែលអាចរំពឹងទុកបាន និង

ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្ដីសម្រេច ដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់ 		
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយត្រូវប្រាកដថាកិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង 		
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់តម្រូវការ ដូចមានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការអនុម័តិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តាងនាមឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីតធីត យើងខ្ញុំសូមអះអាងថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលភ្ជាប់មកជាមួយ

បានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

គិតត្រឹម

ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ

កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក សួន

សុភា

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣៣

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិក
ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីតធីត
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីតធីត ហៅកាត់ថា

(ក្រុមហ៊ុន) ដែលរួមមានតារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់និងកំណត់សម្គាល់

គណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រមទាំងព័តមា
៌ នពន្យល់ផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី៩ ដល់ទី៥៨ ។

រួមមានសេចក្តីសង្ខេបលើគោលនយោបាយ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកគ្រប់គ្រង

មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ

និងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះដោយអនុលោមទៅតាម

ស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យជៀសផុតពីការបង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារតែការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ

គឺការបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។

ដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។
ស្តង់ដារទាំងនោះ

តម្រូវឱ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅ

តាមតម្រូវការនៃក្រមសីលធម៌ នឹងគ្រោងធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសមហេតុផលថារបាយការណ៍
ពុមា
ំ នការបង្ហាញខុសជាសារវន្តឡើយ។

ការធ្វើសវនកម្ម

រួមមានការអនុវត្តន៍នូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីទទួលបាននូវ

ភស្តុតាងដែលទាក់ទង ទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និងការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការជ្រើសរើសនីតិវិធីទាំងនេះ គឺ

ផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើហានិភ័យ ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង្ហាញខុសជាសារវន្តនៃរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ នៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការ

គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឱ្យ
សមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ

ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឡើយ។ ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការវាយតម្លៃទៅលើភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុនបាន ប្រើប្រាស់ និងភាព

សមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

ព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើការបង្ហាញនៃរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមស្របសម្រាប់ ជាមូល

ដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។

៣៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៧៤,៥០៣

១៧៥,៣២១

៣,៤៤៦,៧៤៩

១៨៤,២១៥

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

៥១៨,៧២៧

៣,៣៥៦,២៩៩

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

២៥,១៥១,៩៤៥

២០,២៦០,៦៥០

១,៤៨៤,៤៨៧

៦៨៣,៦២៦

៣២៧,០៨៥

២១០,៤៨៦

៤០,៦៥៨

៤,២៥០

៣១,០៤៤,១៥៤

២៤,៨៧៤,៨៤៧

៣,៤៦៥,៦៩៥

៥,៥៧៩,៩២២

១៩,៣៣១,៧៧១

១៣,១៦០,៤៧៤

១,២៧៦,៧៧១

៥៥៦,៣៩៤

៦០,៩០៨

៤២,២០៣

២៤,១៣៥,១៤៥

១៩,៣៣៨,៩៩៣

៤,៨៣៤,០៥០

៣,៥៩៩,៩០០

៥៤៩,៩៥៦

៧៨៤,៤៣៧

៤៩,៤៥៥

៣០,៧៨១

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

១,៤៧៥,៥៤៨

១,១២០,៧៣៦

សរុបមូលធន

៦,៩០៩,០០៩

៥,៥៣៥,៨៥៤

៣១,០៤៤,១៥៤

២៤,៨៧៤,៨៤៧

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
សរុបទ្រព្យសកម្ម
បំណុល និងមូលធនបំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ឥណទាន
បំណុលផ្សេងៗ
សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
សរុបបំណុល
មូលធន
ដើមទុន
បុព្វលាភភាគហ៊ុន
ទុនបម្រុងស្របច្បាប់

សរុបបំណុល និងមូលធន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣៥

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញ-ខាត

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ចំណូលពីការប្រាក់

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៩,៧៩៥,៦១៤

៦,៥៨០,៦៨៩

(១,៦២១,៧១៨)

(៨៨៤,៣១៧)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៨,១៧៣,៨៩៦

៥,៦៩៦,៣៧២

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៩៩២,៩៣៣

៧៣៤,៧៨១

(៤០)

(១,២៤១)

(៨,៩៧៨,៦១៩)

(៦,២៤៩,៩១៤)

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

(៥១,៣២៧)

(៥,០៩២)

ចំណេញប្រតិបត្តិការ

១៣៦,៨៤៣

១៧៤,៩០៦

ប្រាក់ជំនួយ

៤១១,៨៧១

៥៧,៦៨៤

ចំណេញមុនដកពន្ធ

៥៤៨,៧១៤

២៣២,៥៩០

(១៧៥,២២៨)

(៨២,៨០០)

៣៧៣,៤៨៦

១៤៩,៧៩០

ចំណាយការប្រាក់

ចំណាយកម្រៃជើងសារ
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
្ឆ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិចេទ

៣៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(៤,៣៥២,១០៩)

(៣,៣២២,៦៨០)

(២៦០,៨៣៦)

(១១៣,៩៥៦)

(៤៨,៩៣៨)

(១,៩៩៨)

៥,០៣៦

-

(៣០៤,៧៣៨)

(១១៥,៩៥៤)

១១,៣៩៥,៦៨៨

៦,៩៦៣,៧៩១

(៥,២២៤,៣៩១)

(២,៧៨០,៧១៧)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

៦,១៧១,២៩៧

៤,១៨៣,០៧៤

ការកើនឡើងនូវសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូល

១,៥១៤,៤៥០

៧៤៤,៤៤០

្ឆ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដើមការិយបរិចេទ

២,២៨៣,៨២៧

២,០៣៩,៣៨៧

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆេទ

៣,៧៩៨,២៧៧

២,៧៨៣,៨២៧

សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសុទ្ធ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីឥណទាន
ការទូទាត់សងឥណទាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣៧

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

១,០០១,៧២៧

១,៦៨៧,១៥០

២,៩១៤,៤៧៧

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

-

-

៧៨៤,៤៣៧

ប្រាក់ចំណេញ

-

-

-

-

ទុនបម្រុង

១,៩១២,៧៥០

-

-

(៣០,៧៨១)

១៤៩,៧៩០

បុព្វលាភ

សមតុល្យនាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
១,៦៨៧,១៥០

៧៨៤,៤៣៧

៣០,៧៨១

១៤៩,៧៩០

៥,៥៣៥,៨៥៤

ដើមទុន

ការបង្វែរប្រាក់កម្ចីពីភាគទុនិកទៅជាដើមទុន

-

-

-

១,១២០,៧៣៦

៥,៥៣៥,៨៥៤

សរុប

ការបង្វែរប្រាក់កម្ចីពីភាគទុនិកទៅជាបុព្វលាភភាគហ៊ុន

-

-

៣០,៧៨១

១,១២០,៧៣៦

៩៩៩,៦៦៩

រក្សាទុក

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅទុនបម្រុងស្របច្បាប់

-

៧៨៤,៤៣៧

៣០,៧៨១

-

-

ស្របច្បាប់

ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៣,៥៩៩,៩០០

៧៨៤,៤៣៧

-

-

៣៧៣,៤៨៦

ភាគហ៊ុន

សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៣,៥៩៩,៩០០

-

-

៣៧៣,៤៨៦

-

ពាន់រៀល

សមតុល្យនាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

៩៩៩,៦៦៩

(២៣៤,៤៨១)

-

(១៨,៦៧៤)

៦,៩០៩,០០៩

ពាន់រៀល

ការបង្វែរប្រាក់កម្ចីពីភាគទុនិកទៅជាដើមទុន

២៣៤,៤៨១

-

១៨,៦៧៤

១,៤៧៥,៥៤៨

ពាន់រៀល

ការបង្វែរបុព្វលាភភាគហ៊ុនទៅជាដើមទុន

-

-

៤៩,៤៥៥

ពាន់រៀល

ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

៥៤៩,៩៥៦

ពាន់រៀល

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅទុនបម្រុងស្របច្បាប់

៤,៨៣៤,០៥០

សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣៨

បុព្វហេតុនៃការជ្រើសរើសយក
ពណ៌ ផ្កាឈូក និងនិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរើន

នៅក្នុងចិត្តវិទ្យា ពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមមួយ ។ វាគឺជាពណ៌ដែលមានអត្តន័យ ជាវិជមា
្ជ នក្នុងការបំផុស
ស្មារតីឱ្យមានភាពកក់ក្តៅ ។ ទស្សនៈនៅក្នុង ចំរើន ពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាពណ៌នៃក្ដីមេត្តា ការអប់រំ និងក្ដីស្រឡាញ់ ។
វាក៏ជាតំណាងឱ្យពណ៌របស់ផ្កាឈូកដែលត្រូវបានជ្រើសជានិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរើន ផងដែរ ។
ផ្កាឈូក ជានិមិត្តរូបនៃលាភសំណាងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលជាសាសនាដែលមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមភាគច្រើន
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយផ្កាឈូកក៏ជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូ និងភាពខ្លាំង នៅក្នុង ចំរើន។ ផ្កាឈូកដុះ
ចេញពីបឹងភក់ ហើយអាចលូតលាស់ឡើងខ្ពស់តាមទឹកបឹង ប៉ុនែនៅ
្ត ពេលដែលទឹកស្រកចុះផ្កាឈូកមិនដួលចុះតាម
នោះទេ គឺនៅរក្សាជំហរខ្ពស់នោះដដែល និងកាន់តែរីកលូតលាស់ មានផ្លែផ្កាល្អ ទៀតផង ។
ធម្មជាតិនៃការរីកលូតលាស់របស់ផ្កាឈូកគឺតំណាងឱ្យភាពអង់អាចក្លាហាន
សម្រេចបានជោគជ័យ បើទោះបីជាស្ថានភាពលំបាកណាមួយក៏ដោយ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៣៩

និងការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បី

ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មានរាងជារង្វង់មួយ មានសរសេរអក្សរពណ៌សលើផៃព
្ទ ៌ណផ្កាឈូកជាពាក្យខ្មែរថា "ចំរើន" ដែលជា
តំណាងឱ្យ "ការវិវឌ្ឍន៍" ដែលមាន អត្តន័យថា " Prosperity" ជាភាសាអង់គេស
្ល និងសញ្ញាដុំមូលពណ៌សចំនួន១៣ ។

			

: 	

ដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះអាជីវកម្មរបស់ដៃគូ និងដើម្បីលើកកម្ពស់កំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ	

ពណ៌ផ្កាឈូក

:

ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃការយកចិត្តទុកដាក់ ភាពទន់ភ្លន់ ការផ្តល់តម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននិងការទទួលយក

ពណ៌ស		

:

បង្ហាញតម្លាភាព និងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការបំរើសេវាកម្មរបស់ ចំរើន

រង្វង់មូល

:

បង្ហាញពីការរួបរួមសាមគ្គីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍

ពាក្យចំរើន

:

បង្ហាញពីការតាំងចិត្តបាននូវនិរន្តភាពរវាងចំរើន និងដៃគូ

៤០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ដៃគូផែក
្ន ហិរញ្ញវត្ថុ

ដៃគូមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

៤១

�សយ��ន�រ��ល័យ
�រ��ល័យ�ភ�ំ��ញ
�រ��ល័យក��ល

០២៣ ៩៥ ៩៧ ៧៧ / ០៧០ ៣២ ៧៥ ៧៥
អ�រ��ខ៤២៥ ផ��វ��ខ២៧១ ស��ត់ទួលទំពូង២
ខណ�ចំ�រមន �ជ�នីភ�ំ��ញ ។

���� ��យច��

���� ផ��រ�ធ�ចិនតុង

���� ផ��រច��អំ�

���� ផ��រ��ំងចំ��ះ

០៧០ ៣០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១៨� ផ��វ�តិ៦� បុរ�សុភមង�ល ភូមិ៣ ស��ត់��យច��រ
ខណ���យច��រ �ជ�នីភ�ំ��ញ។
០៧០ ៣១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៥៩៩�� ផ��វ�តិ��ខ១ ភូមិ�ើម���ង ស��ត់ច��រអំ�ទី២
ខណ�ច��រអំ� �ជ�នីភ�ំ��ញ ។

០៧០ ៣៤ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៥�� ផ��វសហព័ន�រុស��ី ភូមិក��លដំរ� ស��ត់��ប
ខណ��ធ���នជ័យ �ជ�នីភ�ំ��ញ។
០៧០ ៣៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៤�� ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិ��នខ�ស់ ស��ត់គីឡ��៉�ត��ខ៦
ខណ�ឬស��ី��វ �ជ�នីភ�ំ��ញ

�រ��ល័យ�មប����ត�
��ត�ក��ល

���� ផ��រ���

០៧០ ៣៥ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៥៤២ ផ��វ��ខ២១�� ភូមិ��� ស��ត់���
��ុង��� ��ត�ក��ល ។

េខត�កំពង់ស�ឺ
����ុក គងពិសី

០៧០ ៩៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៤២ ផ��វ�តិ��ខ៣ ភូមិ��ំ��រ ឃុំស�ំ���ើ
��ុកគងពិសី ��ត�កំពង់ស�ឺ។

���� ព��ឮ

����ុក សំ�ងទង

���� ក��លស�ឹង

����ុក ច��រមន

����ុក ��ង

េខត��ៀម�ប

០៧០ ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១៧១ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិ��ក់��រ ឃុំវ��រហ��ង
��ុកព�ឮ ��ត�ក��ល។
០៧០ ៣៧ ៧៥ ៧៥ / ៧០ ៤៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ��ន ផ��វ១០៤ ភូមិ��យមីង ឃុំ�គូរ ��ុកក��លស�ឹង
��ត�ក��ល។
០៧០ ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៦០២ ភូមិ��ករុន ឃុំ��កគយ ��ុក��ង ��ត�ក��ល។

����ុក �ះធំ

០៧០ ៩៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៦១ ��ុមទី៤ ផ��វ�តិ��ខ២១ ភូមិ��កថ�ី ឃុំ��កថ�ី
��ុក�ះធំ ��ត�ក��ល ។

����ុក �ៀន��យ

០៧០ ៤៣ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ��ន ផ��វ�តិ��ខ១ ភូមិទួល��ត ឃុំគគីរ
��ុក�ៀន��យ ��ត�ក��ល ។

����ុក �ើក��ក

០៧០ ២៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៣៥៤ ផ��វ�តិ��ខ១ ��ុមទី២០ ភូមិកំពង់ចម�ង
ឃុំ��កទ��ប់ ��ុក�ើក��ក ��ត�ក��ល។

����ុក អង�ស�ល

០៧០ ២៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៣២ ផ��វ�តិ��ខ៤ ភូមិចុងប��ល ឃុំ��ក�ន
��ុកអង�ស�ល ��ត�ក��ល ។

����ុក ��កលួង

០៧០ ៥០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ��ន ភូមិ��ក�ង ឃុំ��កលួង ��ុកខ��ច់ក��ល
��ត�ក��ល។

០៧០ ៥១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ ��ន ផ��វ�តិ��ខ៤ ភូមិ��គុយ ឃុំ���ំងគង
��ុកសំ�ងទង ��ត�កំពង់ស�ឺ។
០៧០ ៦១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៦០ ផ��វ�តិ��ខ៤ ��ុមទី៤ ភូមិសំណង់
ស��ត់រ�ធំ ��ុងច��រមន ��ត�កំពង់ស�ឺ។

���� �ៀម�ប

០៧០ ៣៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ស�ិតក��ងភូមិវត�បូព៌ ឃុំ��កំ��ក ��ុក�ៀម�ប
��ត��ៀម�ប។

���� ពួក

០៧០ ៥២ ៧៥ ៧៥
ផ��វ�តិ៦� ភូមិអូរ���ក់ ឃុំពួក ��ុកពួក ��ត��ៀម�ប។

����ុក សូ��និគម

០៧០ ៦០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១១៧ ផ��វ�តិ��ខ៦ ��ុម៦ ភូមិដំ��កថ�ី ឃុំដំ��ក
��ុកសូ��និគម ��ត��ៀម�ប។

េខត�កំពង់��ំង

����ុក កំពង់��ំង

០៦៩ ៣៧ ៨១ ៨១
ភូមិទួល���ញ់ ឃុំកំពង់��ំង ��ុងកំពង់��ំង ��ត�កំពង់��ំង។

����ុក កំពង់���ច

០៧០ ៣៣ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខអឺ០៣៨ ភូមិ�ើមព��ល ឃុំថ�ឥដ� ��ុកកំពង់���ច
��ត�កំពង់��ំង ។

����ុក ��ក�ម�ក់

០៧០ ៦២ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៣៧ ផ��វ��ខ៣៨០ ភូមិ��ក��ក់ ឃុំ��ក��ក់
��ុកខ��ច់ក��ល ��ត�ក��ល ។

៤២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

េខត��ត់ដំបង

��ត�កំពង់ធំ

���� �ត់ដំបង

���� កំពង់ធំ

����ុក �ងឬស��ី

����ុក សន��ក

����ុក ថ��ល

េខត����វ

០៧០ ៣៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ២៩ ផ��វ��ខ៣ ភូមិកម�ករ ស��ត់��យ��
��ុង�ត់ដំបង ��ត��ត់ដំបង។
០៧០ ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិក����ប��យ ឃុំ�ង
��ុក�ងឬស��ី ��ត��ត់ដំបង។
០៧០ ៣៣ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិកសិកម� ឃុំ�ពូង
��ុកថ��ល ��ត��ត់ដំបង។

��ត�កំពង់�ម

០៧០ ៥៤ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៩ ផ��វ�តិ��ខ៦ ភូមិធន់�ង ឃុំកំពង់ថ�
��ុកសន��ក ��ត�កំពង់ធំ ។

���� ���វ

០៧០ ៤៥ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១៩៨ ផ��វ��ខ២០ ភូមិ���ំងអង� ស��ត់រ���
��ុងដូន��វ ��ត����វ។

����ុក ��ំកក់

���� កំពង់�ម

០៧០ ៤០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ភូមិ១៥ ស��ត់កំពង់�ម ��ុងកំពង់�ម
��ត�កំពង់�ម ។

����ុក ��ឈរ

០៧០ ៥៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ផ��វ�តិ��ខ៧ ភូមិ��ទទឹង ឃុំ���ៀន
��ុក��ឈរ ��ត�កំពង់�ម។

����ុក �ើង��

០១០ ៤៤ ៨១ ៨១
ផ�ះ��ន��ខ ភូមិ���ន ឃុំសូទិព� ��ុក�ើង��
��ត�កំពង់�ម ។

����ុក សួង

០៩៣ ២២ ៨១ ៨១
ផ�ះ��ខ១៩៩ ��ុមទី៣៥ ភូមិ�ើងឡង ស��ត់សួង
��ុងសួង ��ត�កំពង់�ម ។

េខត�ប��យ�នជ័យ
���� ប��យ�នជ័យ

០៧០ ៤១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៥៥� ផ��វ�តិ��ខ៦ ស��ត់កំពង់��យ
��ុងសិរ��ភ័ណ� ��ត�ប��យ�នជ័យ។

����ុក មង�លបូរ�

០៦៩ ៣៨ ៨១ ៨១
ផ�ះ��ន��ខ ��ុមទី០៧ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិ�គ��យ
ឃុំឬស��ី��ក ��ុកមង�លបូរ� ��ត�ប��យ�នជ័យ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

០៧០ ៤២ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ ��ន ផ��វ�តិ��ខ៦� ភូមិ��រ��លក�័
��ុងស�ឹង��ន ��ត�កំពង់ធំ។

៤៣

០៧០ ៩៤ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ ��ន ផ��វ�តិ��ខ៣ ភូមិ��រ���ង ឃុំអង���ម
��ុក��ំកក់ ��ត����វ ។

��ត�កំពត
���� កំពត

០៧០ ៩៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៤២ ផ��វ�តិ��ខ៣ ភូមិកំពង់�យ�ង�ើង
ស��ត់កំពង់�យ ��ុងកំពត ��ត�កំពត ។

����ុក ឈូក

០៧០ ៩៣ ៧៥ ៧៥
ផ��វ�តិ��ខ៣ ភូមិ�� ឃុំសត�ពង ��ុកឈូក ��ត�កំពត ។

��ត��ធ��ត់

���� �ធិ៌�ត់

០៧០ ៦៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ២៥៥ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិថ�ល់បំ��ក ស��ត់រ�ប
��ុង�ធ��ត់ ��ត��ធ��ត់ ។

��ត�����ះ

���� ����ះ

០៦៩ ៤៤ ៨១ ៨១
ផ��វ�តិ��ខ៧ ភូមិអូរឬស��ី ឃុំអូរឬស��ី ��ុង����ះ ��ត�����ះ ។

ការិយាល័យកណ្តាល
អគារលេខ ៤២៥ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពួង២

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងលេខៈ ០២៣ ៩៥៩ ៧៧៧ អីុមែលៈ info@chamroeun.com
គេហទំព័រៈ www.chamroeun.com

