
របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៤





ជាកិត្ិយសមួយសម្រាប់ ចំរ� ើន ក្នុងកា�ទទួលស្វា គមន៍ ស្ថា បនិកននគំនិតមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ និងជារាចា ស់ជ័យលាភើពាន�ង្វា ន់ណូបបលសន្ិភាពរលាក Muhammad 

Yunus បែលបានមកទស្សនារយើងរៅក្នុងបែមើនា ឆ្្២ំ០១៤ ។ ចំរ� ើន គឺជាម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុបតមួយគត់បែលរលាក Muhammad Yunu បានចនុឹះមក 

ពិនិត្យ ក្នុងកំឡនុងែំរណើ �ទស្សនកិចចា�បស់រលាក រៅម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា  បែលបានរលើកកម្សប់្្កសង្គម និងគាមំ្ទ ចំរ� ើន បែលជានែគូ�បស់ Grameen 

Credit Agricole Microfinance Foundation រឆ្្ឹះរៅ�កកា�លនុបបំបាត់ភាពម្កើម្ករៅក្នុង ម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា ។ ក្នុងកំឡនុងទស្សនកិចចា�បស់រលាកស្ 

ស្ស្្ ចា�្យ Yunus គាត់បានចំណាយរពលរវលាជួបជាមួយគណៈកម្មកា�ម្បតិបត្ិ រៅកា�យិាល័យកណ្ាល និងទស្សនានែគូបែលរានទើតាងំរៅជាយរាជធានើ

ភ្ំរពញ។

ទស្សនកិច្ចបំផសុគំនិតសបរាបក់ារងារសង្គម
ពីលោកសាស្សាតា ចារ្យ Muhammad Yunus 

គណៈករា្ម ធិកា�ម្បតិបត្ិ�បស់ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន និងរលាកស្ស្ស្្ចា�្យ Muhammad Yunus





រាតិកា
សរងខេបសមិទ្ធ្លសំខាន់ៗ
ស្�ពើម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល
ស្�ពើម្បធាននាយកម្បតិបត្ិ
អំពើចំរ� ើន
 ជើវម្បវត្ចំរ� ើន
 ទស្សនវសិ័យ របសកកម្ម វប្បធម៌កា�ង្��មួ
ប្នកា�យនុទ្ធស្ស្ស្  សំរាប់ឆ្្ ំ២០១៣-២០១៧
ស្្នែ និង�ង្វា ន់ឆ្្ ំ២០១៤
 វញិ្្ញ បនប័ម្ត   SEAL oF PRICING TRANSPARENCY ២០១៥-២០១៦
 វញិ្្ញ បនប័ម្ត  TRuELIFT  ASPIRANT
សមិទ្ធ្លម្បតិបត្ិកា� 
 វសិ្លភាពម្បតិបត្ិកា�ក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា
 នែគូរជាគជ័យ
 កា�អភិវឌ្ឍន៍ថ្មើៗ�បស់រយើង
សមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គម
 កា�បរងកើតឱ្យរានកា�ផ្លា ស់ប្ូ� និងកា�នច្ម្បឌិតសម្រាប់ម្គរួស្�ម្កើម្ក
 យន្កា�បា៉ា ន់ម្បរាណភាពម្កើម្ក
 កា�្្ល់្លម្តលប់រៅសហគមន៍
 អភិបាលកិចចា
 ភាគធនិក
 ម្ករុមម្បរកសាភិបាល
 គណៈករា្ម ធិកា�ម្បតិបត្ិ 
 សកម្មភាពសំខាន់ៗ�បស់គណៈករា្ម ធិកា�ជំនាញ
 �ចនាសម្័ន្ធ�បស់ចំរ� ើន
កា�កស្ងសមតថាភាពបនុគ្គលិក
 មូលដ្ឋា នននតនមលាតបស្ង និងកា�រលើកទរកចិត្បនុគ្គលិកប្អែករលើសមិទ្ធ្ល
 កា�អភិវឌ្ឍន៍ និងកា�កស្ងសមតថាភាពបនុគ្គលិក
 សនុែនុរាលភាព�បស់បនុគ្គលិក
 �បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរម្កាយសវនកម្ម
 �បាយកា�ណ៍�បសម់្ករុមម្បរកសាភិបាល
 �បាយកា�ណ៍�បស់សវនក�ឯករាជ្យ
 តារាងតនុល្យកា�
 �បាយកា�ណ៍ចំណូល
 �បាយកា�ណ៍លំហូ�ស្ច់ម្បាក់
 �បាយកា�ណ៍បបម្មបម្មរួលមូលធន
បនុពវារហតនុននកា�រម្ជើសរ� ើសយកពណ៌ ផ្ក ឈូក 
បណ្ាញទំនាក់ទំនង និងកិចចាសហម្បតិបត្ិកា�
 នែគូប្្កហ�ិញ្ញវតថានុ
 នែគូប្្កមិនបមនហ�ិញ្ញវតថានុ
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សលងខេបសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ  

សចូនាករសំខាន់ៗ ផផនាកប្រតិបតិតាការ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

រាជធានើ-រែត្បែលកំពនុងរានម្បតិបត្ិកា� ១៣ ១៤ ១៦

ម្ករុង-ែណ្ឌ -ម្សរុកបែលកំពនុងរានម្បតិបត្ិកា� ៧២ ៨៣ ៨៧

សង្ក ត់-ឃនុបំែលកំពនុងរានម្បតិបត្ិកា� ៥០៥ ៥៧៧ ៦២២

ភូមិបែលកំពនុងរានម្បតិបត្ិកា� ២.៩៦៩  ៣.៦២០ ៣.៨៤១

ចំនួនស្ខារមស�នុប ១៤ ១៥ ១៩

ចំនួនស្ខាម្សរុកស�នុប ៧ ២៤ ២១

ចំនួនកា�យិាល័យ�ណបស�នុប ១៤    -      -   

ចំនួននែគូែចាើម្បាក់សកម្មស�នុប ៤១.៤៨០ ៥២.៤១៩ ៤៦.៩១២ 

្លប័ម្តឥណទានស�នុប(ជាលានរ�ៀន) ២០.២៦៩ ២៥.១៩៩ ៣០.៤២១

្លប័ម្តឥណទានជាមធ្យម (ជាម្បាក់រ�ៀល) ៤៨៨.៦០០ ៤៨០.៧០០ ៦៤៨.៥០០ 

ឥណទានបរញចា ញែំបូងជាមធ្យម (ជាម្បាក់រ�ៀល) ៦០៤.៩០០ ៦១៥.១០០ ៨៧៣.៦០០ 

ចំនួនបនុគ្គលិកស�នុប ២៤៨ ៣៥២ ៣៤០

ចំនួនបនុគ្គលិកជាមស្ន្ើឥណទាន* ១៣៧ ១៦៨ ១៦០

្លប័ម្តឥណទានជាមធ្យមក្នុងមស្ន្ើឥណទានរ្ាក់  (គិតជាពាន់រ�ៀល) ១៤៧.៩៤៥ ១៤៩.៩៩៥ ១៩០.១៣៤

ចំនួននែគូែចាើម្បាក់គិតជាមធ្យមក្នុងមស្ន្ើឥណទានរ្ាក់ ៣០៣ ៣១២ ២៩៣

អម្តា្លប័ម្តឥណទានរានហានិភ័យធំជាង៣០នថងៃរឡើងរៅ 0,0៥% 0,៣៣% 0,៦0%

អម្តាបំណនុ លលនុបរចញពើបញ្ើ 0,0២% 0,0៥% 0,១៨%

       

*បូក�មួបញចាូ លទាងំមស្ន្ើមស្ន្ើឥណទានហាត់កា� បតមិនរាប់បញចាូ លមស្ន្ើឥណទានបែលបានដ្ក់ពាក្យឈប់ និងសថាិតក្នុងកំឡនុងរពលរ្ទេ�ភា�កិចចារនាឹះរឡើយ។ 

“ជាមួយចំរ� ើន អតិថិជនបែលរម្បើរសវាកម្ម�បស់
រយើងម្តរូវបានកំណត់ជា “នែគូ” �បស់រយើង “

06១ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សចូនាករសំខាន់ៗ ផផនាកសង្គម   ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

្លរធៀបនែគូែចាើម្បាក់ជាស្ស្ើ ៨៥,៤% ៨៦,0% ៨៤,៦%

្លរធៀបទំហំ្ លប័ម្តឥណទានជាមធ្យមរលើម្បាក់ចំណូលម្បជាជនក្នុងរ្ាក់ ១៣,៩% ១២,៧% ១៤,៧%

អម្តានែគូែចាើរឡើងវញិ ៧៦,0% ៧៤,៥% ៦៩,២%

អម្តាបនុគ្គលិកជាស្ស្ើស�នុប ២៦,៣% ២៣,៨% ២៦,៥%

អម្តាថ្្ក់ែរកនាជំាស្ស្ើ ១៥,៦% ១៤,១% ៩,៩%

អម្តាបនុគ្គលិកពិកា�ភាព ១,៩% ១,៨% ២,១%

អម្តាបនុគ្គលិកចាករចញ ១០,៨% ១៦,៥% ៣១,៣%

ចំនួនអ្កចូល�មួក្នុងវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលរសវាអាជើវកម្ម ៤៤.១៤៨ ១១.១៩៤ ១៤.៥៥៩

ចំនួនអ្កចូល�មួក្នុងវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលរសវារសែឋាកិចចាសង្គម ៣៧.៩៣៣ ១.២៤៧ ៧២៥

សចូនាករសំខាន់ៗ ផផនាកហិរញ្ញ វត្ុ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

សកម្មធនស�នុប (គិតជាលានរ�ៀល) ២៤.៨៧៤ ៣១.០៤៤ ៤០.០៧៩ 

មូលនិធិភាគធនិកស�នុប (គិតជាលានរ�ៀល) ៥.៥៣៥ ៦.៩០៩ ៨.៦៧៣

ម្បាក់ចំរណញសនុទ្ធរម្កាយបង់ពន្ធ (គិតជាពាន់រ�ៀល) ១៤៩.៧៩០ ៣៧៣.៤៨៦ (២៨១.៥៧៩)  

អននុបាតភាព�ស់រានរលើប្្កម្បតិបត្ិកា� ១០៤,៩% ១០២,៨% ៩៧,៧%

្លម្តឡប់រលើសកម្មធនស�នុប ០,៧% ១,២% (០,៨%)

្លម្តឡប់រលើមូលនិធិភាគធនិកស�នុប ៣,៥% ៦,៨% (៣,៦%)

ម្ទព្យសកម្មស�នុប និងមូលនិធិភាគធនិក បានរកើនរឡើងយា៉ា ងខាលា ងំពើឆ្្ ំ២០១២ ប៉ានុបន្ម្បាក់ចរំណញសនុទ្ធរម្កាយបង់ពន្ធរៅក្នុងឆ្្២ំ០១៤ គឺជារ�ឿងរដ្យបឡក
មួយសម្រាប់រយើងរែើម្បើសិកសាបបនថាម ។ កា�ចំណាយបែលមិនបាន�ពំរងទនុកបានរកើតរឡើងរៅក្នុងប្្កម្បតិបត្ិកា� និងហ�ិញ្ញវតថានុបែលបណ្ាលមកពើកា�រកើនរឡើង
នូវអម្តាកា�ចាករចញ�បស់បនុគ្គលិក និងបញ្ហា ស្ចម់្បាក់សម្រាប់បរញចា ញឥណទាន រដ្យស្�កា�ជាប់គាងំនរយាបាយបែលបានបន្រម្កាយពើកា�របាឹះរឆ្្ត
ថ្្ក់ជាតិក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជារៅចនុងឆ្្២ំ០១៣ ។ បទប្បញ្ញត្ិ និងតម្មរូវកា�ថ្មើ ពើធនាគា�ជាតិននកម្នុជា សម្រាប់កា�បង់នថលាអាជាញា ប័ណ្ណម្បចាឆ្ំ្ ំសម្រាប ់
ស្ខាទាងំអស់ និងនថលាជួលកា�យិាល័យបានរកើនរឡើង បែលរធវាើឱ្យកា�ចំណាយរៅចំរ� ើនរកើនរឡើងយា៉ា ងខាលា ងំ  ។ ម្បាក់ចំរណញសនុទ្ធ (ខាត) ក៏បាន បណ្ាល ឱ្យ 
អម្តា នន្លម្តឡប់រលើសកម្មធន   និង្លម្តឡប់រលើមូលនិធិភាគធនិករៅឆ្្២ំ០១៤ ធាលា ក់ចនុឹះ្ងបែ� ។ យា៉ា ងណាមិនុញបទពិរស្ធន៍បែលរយើងបានរ�ៀនពើ
ឆ្្ ំ ២០១៤   រានស្�ៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួករយើង រដ្យវាបានម្បាប់ែំណរ ងឱ្យរយើងរ�ៀបចំែលាួនរយើង និង បសវាង�កវធិើស្ស្ស្រែើម្បើអននុវត្ឱ្យបានលអែម្បរសើ�
ជាងមនុន សម្រាប់ឆ្្បំនាទេ ប់ខាងមនុែ ។

07២របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សារពី
ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល

ជាកិត្ិយសមួយ   បែលែញានុ ំបានទទួលតបំណងជា  ម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល�បស់ 
ចំរ� ើន រៅរែើមឆ្្ ំ២០១៤      កា�រធវាើកា�ជាមួយ   Entrepreneurs    du   Monde 
គិតចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០១១   មក ចំរ� ើន ជាអង្គភាពមួយបែលែញានុ ំបានរៅជិតជារម្ចើន                 
ឆ្្មំករហើយ និងបែលែញានុ ំរគា�ពយា៉ា ងខាលា ងំ ។  សមតថាភាពម្គបម់្គងកំរណើ នម្បតិ បត្ិ 
កា� រទាឹះសិថាតក្នុងប�យិាកាសសង្គម និងនរយាបាយមិនរានភាពនរងន� បតសូច នា                             
ក�សង្គម       និងហ�ិញ្ញវតថានុ អាច�កសាបានលអែម្បរសើ� គឺជាកា�បញ្្ក់ពើភាពខាលា ងំ�បស់ 
ចំរ� ើន ក្នុងប�បិទបចចានុប្បន្ ។

ឆ្្២ំ០១៤ គឺជាឆ្្ែំ៏លំបាកសម្រាប់ ចំរ� ើន បែលបានម្បឈមនរងបញ្ហា ហ�ិញ្ញវតថានុ         
និងនរយាបាយ ។ ម្បជាជនម្កើម្ករៅទើម្ករុង និងជាយម្ករុង បែលជានែគូរគាល
រៅសំខាន់�បស់ ចំរ� ើន បាន�ង្លប៉ាឹះពាល់យា៉ា ងខាលា ងំ   រដ្យស្�ភាពចលាចល
ខាងនរយាបាយ ម្សបរពលជាមួយគ្ារនឹះ ចំរ� ើន ក៏ជួបកា�លំបាកជាមួយនរងបញ្ហា
បសវាង�កមូលនិធិ បែលកំហតិលទ្ធភាពករំណើ ន�បស់ែលាួន ក្នុងកា�សរម្មចែល់រគាល
រៅ ។

រមរ�ៀនរម្ចើនបែលបានជួបក្នុងឆ្្ ំ២០១៤   បែលអាចឆលានុឹះបញ្ចា ងំបានពើភាព� រងរាំ
�បស់ ចំរ� ើន   និងកា�រប្ជាញា រៅនរងរគាលបំណងប្្កសង្គម�បសែ់លាួន  ។ រាននិន្ា
កា�ជាវជិ្រានមួយចំនួនសម្រាប់ឆ្្២ំ០១៥  �មួរានកំរណើ នម្បតិបត្ិកា�បែលបាន 
សទេនុឹះរងើបរឡើងពើកា�ជាប់គាងំរៅក្នុងឆ្ឆា ២ំ០១៤ កនលាងមក កា�ចាប់រ្្ើមកិចចាសហ
កា�ជានែគូប្្កហ�ិញ្ញវតថានុម្បកបរដ្យប ល្ាផ្ក ថ្មើៗរទៀត និងកា�រធវាើសរាហ�ណកម្ម 
ចំរ� ើន រៅក្នុងកា�្្ួចរ្្ើមរសវាឥណទានថ្មពលនបតង សម្រាប់កា�្្ល់ហ�ិញ្ញប្ប 
ទានក្នុងវសិ័យថ្មពលរៅក្នុងម្បរទសកម្នុជា ។
 
រលើសពើកំរណើ ន និងកា�រធវាើពិពិធកម្មរសវាហ�ិញ្ញវតថានុ រៅឆ្្២ំ០១៥ ចំរ� ើន  នរងបន្
បរងកើនចំនួនមស្ន្ើរសវារសែឋាកិចចាសង្គម អភិវឌ្ឍបបនថាមនូវរមរ�ៀនសម្រាប់បណ្នុ ឹះ
បណ្ាល និងកា�កស្ងសមតថាភាព ែល់នែគូ រែើម្បើម្បាកែថ្ពួកគាតរ់ានលទ្ធភាព
ម្បកបអាជើវកម្មរ្្សងៗម្បកបរដ្យម្បសិទ្ធភាព  ។

ជាមួយបនុគ្គលិកបែលបាន និងកំពនុងែិតែំម្បរងបម្បងជារ�ៀងរាល់នថងៃ រែើម្បើធានាបាន
នូវគនុណភាព ននរសវា�បស់ចំរ� ើន ថ្្ក់ម្គប់ម្គង ម្ករុមម្បរកសាភិបាល និងភាគធនិក 
រយើង�ពំរងទនុកថ្ ឆ្្២ំ០១៥ នរងជាឆ្្ែំ៏អស្ចា �្យ បែលជួយ ចំរ� ើន ឲ្យបន្ជាស្ថា ប័ន
ែ៏សំខាន់រៅក្នុងវសិ័យមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុរៅកម្នុជា ។

រដ្យរសចក្ើរគា�ពែ៏ែ្ង់ែ្ស់បំ ន្ុតអំពើែញានុ ំ។

លោក  YANNICK NICOLAS MILEV
ម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល
ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន រា៉ា ាយម្ករូហាវា យបនន លើមើធើត

08៣ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សារពី
ប្រធាននាយកប្រតិបតិតា

រដ្យរសចក្ើរគា�ពែ៏ែ្ង់ែ្ស់បំ ន្ុតអំពើែញានុ ំ។

លោក សនួ   សភុា

ម្បធាននាយកម្បតិបត្ិ
ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន  រា៉ា ាយម្ករូហាវា យបនន លើមើធើត

២០១៤  រនឹះ គឺឆ្្ែំនុសបបលាកពើរគមួយសម្រាប់រយើង ទាងំសមិទ្្ធ លសរម្មចបាន 
និងកា�បកលមអែ្លិត្ល និងរសវារឡើងវញិ ។ ចំរ� ើន បានជួបបញ្ហា ម្បឈមមួយ 
ចំនួនរៅក្នុងឆ្្២ំ០១៤ បែលរយើងមិនបាន�ពំរងទនុក  រដ្យស្�កត្ាខាងក្នុង និង 
ខាងរម្រៅស្ថា ប័ន  ។           ជាក់បសង្កា�ធាលា ក់ចនុឹះននរសែឋាកិចចា�បស់ម្បរទសកម្នុជា រដ្យ
ស្�ភាពតានតរងប្្កនរយាបាយបែលបន្រម្កាយពើកា�របាឹះរឆ្្តថ្្ក់ជាតិ�បស់
ម្បរទសកម្នុជាកាលពើឆ្្មំនុន  និងភាពចលាចលរៅក្នុងវសិ័យឧសសាហកម្មកាត់រែ�
 ។ រទាឹះយា៉ា ងណា រដ្យអននុវត្ប្នកា�យនុទ្ធស្ស្ស្ចបាស់លាស់ អភិបាលកិចចាលអែ
 ម្បកាន់ខ្ាប់រៅនរងែំរណើ �កា�ម្បតិបត្ិកា� និងកា�ទទួលែនុសម្តរូវប្្កសង្គមរយើង
បារធវាើកា�រែើម្បើរលើកកម្ស់ម្បតិបត្ិកា� ចំរ� ើន រៅក្នុងកម្មិតមួយននរគាលរៅ �បស់ 
រយើង។
សមិទ្្ធ លសរម្មចបាន�មួរាន៖

ម្យ៉ាងវញិរទៀត រែើម្បើរធវាើឱ្យម្បរសើ�រឡើងនូវវធិើស្ស្ស្ននកា�ទូទាត់សងម្តលប់ឥណ 
ទានមក ចំរ� ើន ជូនែល់នែគូ�បសរ់យើង  ចំរ� ើនបានចនុឹះហតថារលខារលើអននុស្ស�ណៈ
ននកា�រយាគយល់ ជាមួយម្ករុមហ៊នុន វ ើង កម្នុជា។  រសវាបបនថាមរនឹះបាន្្ល់នូវ្ល
ម្បរយាជន៍ជារម្ចើនែល់នែគូ�បស់រយើង  រដ្យកាត់បនថាយកា�ចំណាយរពលរវលា 
ថ្មពល   និងកា�ចំណាយថវកិា�បស់ពួកគាត់   ក្នុងកា�រធវាើឱ្យកា�បង់សងម្តលប់ 
ឥណទានម្ងៗ ។ 
រែើម្បើកា�ពា�នែគូ�បសរ់យើង   ចំរ� ើន បានគាមំ្ទសរាគមមូល និធិ ចំរ� ើន (សនុើរអហវា 
រអ) ក្នុងកា�បណនារំសវាធានារា៉ាប់�ងខ្ាតតូចថ្មើមួយរៅ រម្កាម  ភាព  ជានែគូជាមួយ 
ម្ករុមហ៊នុនធានារា៉ាប់�ងរម្បវ�័ (កម្នុជា) រា៉ា យម្ករូឡាហវា៍ ភើអិលសនុើ (ភើរែអរមអាយ) 
រៅចនុងឆ្្ ំ២០១៣ ។ រសវាធានារា៉ាប់�ងរនឹះ ម្តរូវបាន ដ្ក់  រច ញ ឱ្យរម្បើម្បាស់រៅ 
ម្គប់ស្ខាទាងំអស�់បស់ចំរ� ើន ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ ក្នុងរនាឹះរាននែគូ និងម្គរួស្� 
�បស់ពួកគាត់ចំនួន៦.៦០៣ នាក់បានរម្បើម្បាស់រសវាធានារា៉ាប់�ង ខ្ា ត តូចរនឹះ 
រហើយអ្កបែលទាមទា�សំណងរានចំនួន ៥៧ នាក់ ។ 
ចំរ� ើន បានរធវាើម្បតិបត្ិកា�រដ្យរានបំណងរែើម្បើបរម្មើែល់នែគូម្កើម្ក បែលសកម្ម
ជាមួយនរងកា�បថទា ំនិងរសវាកម្មលអែបំ ន្ុត ។  រយើងក៏បាន្្ល់វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាល
ពាក់ព័ន្ធនរងកា�បរងកើតចំណូល និងវគ្គរ្្សងៗរទៀតសម្រាប់នែគូនិងអ្កមិនបមននែ
គូ។ ថ្្ក់ម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិកទាងំអស់រៅចំរ� ើនម្តរូវបានរលើកទរកចិត្ឱ្យចូល�មួ 
និង�មួចំបណកែល់កា�អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ រម្កាមទស្សនៈ ”នែគូរែើម្បើ រជាគ ជ័យ” 
។ រនឹះរានន័យថ្ទាងំចំរ� ើន និងនែគូ នរងទទួលបានភាពរជាគជ័យជាមួយគ្ា ។ 
រៅចនុងឆ្្ ំ២០១៤ ចំរ� ើន រានមស្ន្ើសម្មបសម្មរួលសហគមន៍ចំនួន១៦នាក់បែ ល   
បាន្្ល់វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលចំនួន ២.១៤០វគ្គ  និងអ្កចូល�មួចំនួន១៥.២៨៤ 
នាក់ ។ ទិន្ន័យ�បស់រយើងបានបង្ហា ញថ្ អាជើវកម្ម�បស់រយើងនរងបន្ជួបសញ្្ញ   
វជិ្រាន ក្នុង�យៈរពលប៉ានុនា្ម នឆ្្ខំាងមនុែរនឹះរដ្យរានកា�គាមំ្ទយា៉ា ងខាលា ងំពើម្ករុម 
ម្បរកសាភិបាល គណៈម្គបម់្គង និងបនុគ្គលិកចំរ� ើន ។

ជា ចនុ ងរម្កាយក្នុងនាមម្ករុមម្បរ កសាភិបាល ថ្្ក់ម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិក 
រយើងសូមម្បកាសកា�រប្ជាញា ចិត្ែ៏� រងរា�ំបសរ់យើងរែើម្បើ�មួចំបណកនិង
កា�គាមំ្ទចំរ� ើន តាមរគាលកា�ណ៍ននសកម្មភាពអាជើវកម្ម រដ្យរផ្្ត
រលើរសវារសែឋាកិចចាសង្គមរែើម្បើជួយនែគូម្កើម្កង្ករចញពើភាពម្កើម្ក។ 
រយើងនរងរធវាើឱ្យនែគូ និងអ្កពាក់ព័ន្ធ�បសរ់យើង� ើកចរម្មើន�មួគ្ាក្នុងរសថា�
ភាព និងនិ�ន្�ភាពរៅក្នុងប៉ានុនា្ម នឆ្្ខំាងមនុែរនឹះ ។ ែញានុសំង្រមថ្រយើង
នរងបន្ទទួលបាននូវកា�គាមំ្ទប្្កហ�ិញ្ញវតថានុ និងបរចចាករទសពើអ្ក
ពាក់ព័ន្ធភាគធនិក និងនែគូទាងំអស�់បស់រយើងរែើម្បើបន្កា�តស៊ូ
មតិឱ្យរានកា�ផ្លា ស់ប្ូ�ជាវជិ្រានសម្រាប់ម្បជាជនម្កើម្ករៅក្នុង
ម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា ។

ចំនួននែគូសកម្ម ៤៦.៩១២ (៨៤% ជាស្ស្ើ)
្ លបម្តឥណទានស�នុបបានរកើនរឡើងែល់ ៣០.៤២១លានរ�ៀល
្ លបម្តឥណទានរានហានិភ័យធំជាង ៣០នថងៃ សថាិតរៅក្នុងអម្តា 
០,៦០% ។
ចំនួនកា�យិាល័យស្ខា រៅរថ�ម្តរម ៤០ ស្ខារៅក្នុងរែត្រាជធានើ 
១៦  ក្នុងចំរនាម ២៥ រែត្រាជធានើ ក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា។
ម្ទព្យសកម្មស�នុបរកើនែល់ ៤០.៣១២ លានរ�ៀល

09៤របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



អំពីចំលរើន

ចំរ� ើន បានចាប់បែិសន្ធិរឡើងនារែើមឆ្្២ំ ០ ០ ៦  រម្កាមគំនិត្្ួចរ្្ើម�បស់
អង្គកា�បារាងំអន្�ជាតិ Entrepreneurs du Monde ក្នុងនាមជាកម្មវធិើមួយ
�បស់អង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាល រដ្យរផ្្តកា�យកចិត្ទនុកដ្ក់ជាសំខាន់ជួយ
ែល់ម្បជាជនម្កើម្ករៅក្នុងរាជធានើភ្ំរពញ តាម�យៈកា�្ល្់រសវាឥណទាន
រសវាម្បាក់បរញ្ញើ និងរសវាធានារា៉ាប់�ងខ្ាតតូច ។ 

ឆ្នា ំ ២០០៥
រដ្យកត់សរា្គ ល់រឃើញអំពើតម្មរូវកា��បស់សហគមនម៍្កើម្កមួយចំនួនធ ំ រៅ 
រាជ ធានើភ្ំរពញមិនទាន់ម្តរូវបានបំរពញ អង្គកា�បារាងំ Entrepreneurs du 
Mon de  បានចនុឹះហតថារលខារលើកិចចាម្ពមរម្ពៀងមួយជាមួយ ស្លារាជធានើ 
ភ្ំរពញ និងជាមួយម្កសួងកា�ប�រទសកម្នុជា រែើម្បើចាប់រ្្ើមគរម្រាង្្ល់ 
ឥណទាន ខ្ាតតូច ។ គរម្រាងរនឹះម្តរូវបានបរងកើតរឡើង រម្កាមរ ្្ម ឹះ                       
“ Chamroeun “  បែលន័យថ្ “ កា�� ើកចំរ� ើន “ រៅក្នុងភាស្បែ្ម�  រែើម្បើ្ ្ល់នូវ 
រសវាហ�ិញ្ញវ តថានុហ�ិញ្ញវតថានុ និងរសវាកម្មរ្្សងរទៀតែល់ម្ករុមម្គរួស្� �ស់រៅ 
ក្នុងតំបន់រាជធានើភ្ំរពញ និងតាមជាយៗរាជធានើភ្ំរពញ ។

ឆ្នា ំ ២០០៦
ចំរ� ើន បានរបើកស្ខាែំបូង�បសែ់លាួនរៅឆ្្ ំ២០០៦ ។ រៅចនុងឆ្្ែំបែលរនាឹះ 
ចំរ� ើន បានចាប់នែគូជាមួយ  គរម្រាង Gret’s SKY ក្នុងកា�្ល្់រសវាធានារា៉ាប់
�ងសនុែភាពខ្ាតតូច ជូនែលន់ែគូ�បស់ែលាួន ។ គរម្រាងរនឹះ ្ល្់កា�ធានាប្្ក
សនុែភាពបែលម្គបែណ្ប់រលើនថលាព្យបាលជមងៃឺ នថលាថ្្រំពទ្យ និងនថលាពិនិត្យជមងៃឺ
ជារែើម ។

ឆ្នា ំ ២០០៧
រៅក្នុងឆ្្ ំ ២០០៧ ចំរ� ើន បានចាបរ់្្ើមរសវាមិនបមនហ�ិញ្ញវតថានុ �មួរានវគ្គ 
បណ្នុ ឹះបណ្ាល មួយចំនួន និងកា�្្ល់ម្បរកសាប្្កសង្គម ។ នារពលរនាឹះបែ� 
ចំរ� ើន  បានពម្ងើកសកម្មភាពែំបូង�បសែ់លាួន រៅខាងរម្រៅរាជធានើភ្ំរពញ រដ្យ
បានរបើកស្ខាថ្មើមួយរៅក្នុងរែត្កណ្ាល ។

ឆ្នា ំ ២០០៨
រៅបែកកកដ្ ឆ្្២ំ០០៨ ចំរ� ើន បានបន្បរងកើនសកម្មភាពម្បតិបត្ិកា��បស់
ែលាួនរៅក្នុង និងជនុំវញិរាជធានើភ្ំរពញ ។ ជាលទ្ធ្លរៅចនុងឆ្្ ំ ២០០៨ 
ចំរ� ើន រានស្ខា ០៨ បរម្មើរសវាជូននែគូ ៦,៣០០ ។ រលើសពើរនឹះរទៀត 
Entrepreneurs du Monde  បានរម្ជើសរ� ើសនាយកម្បតិបត្ិ ជាជនជាតិបែ្ម�
ឲ្យទទួលម្គប់ម្គងបន្ពើអ្កម្គប់ម្គងជាជនជាតិប�រទស ។

ឆ្នា ំ ២០០៩
រៅក្នុងបែកនុម្ៈ ឆ្្ ំ២០០៩ ចំរ� ើន បានទទួលអាជាញា ប័ណ្ណពើម្កសួងពាណិជ្កម្ម 
រហើយម្តរូវបានចនុឹះបញ្ើជា ម្ករុមហ៊នុនឯកជនមួយ ជាមួយនរងរាចា ស់ភាគហ៊នុនពើ�គឺ 
Entrepreneurs du Monde និងរលាក Humbert Garreau de Labarre ។ 

រៅក្នុងបែមើនា ឆ្្ ំ២០០៩ ចំរ� ើន បានទទួលវញិ្្ញ បនបម័្ត ននកា�ចនុឹះ
រ ្្ម ឹះជាម្បតិបត្ិក�ឥណទានមួយពើធនាគា�ជាតិននកម្នុជា ។ ចំរ� ើន ក៏
បានរបើកស្ខាចំនួនពើ�រ្្សងរទៀតរៅក្នុង រែត្បាត់ែំបង និងរែត្រសៀម
រាប ។ 

ឆ្នា  ំ  ២០១០
រៅឆ្្២ំ០១០ ចំរ� ើន បានរបើកស្ខា រដ្យរជាគជ័យចំននួ ១០ស្ខា
បែល�មួរាន ០៧ ស្ខាក្នុងរាជធានើភ្ំរពញ ០១ ស្ខារៅរែត្រសៀមរាប
 ០១រៅរែត្បាត់ែំបង និង០១រៅក្នុងរែត្កំពង់ចាម ។ រែើម្បើបំរពញតាម
តម្មរូវកា�នែគូ�បស់ែលាួន ចំរ� ើន បានរបើកកា�យិាល័យ�ណបចំនួន០៥ 
រែើម្បើនាយំករសវា រៅ  កាន់បតែិតជិតនែគូ ។ 

ឆ្នា ំ ២០១១
ស្ខាទើ១១ និងស្ខាទើ១២ រៅរែត្កំពង់ធំ ក៏ម្តរូវបានបរងកើតរឡើង 
រៅក្នុង ឆ្្២ំ០១១ ្ ងបែ� ។  រលើសពើរនឹះរទៀត ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ 
ចំរ� ើន លើមើតធើត បានរបើកកា�យិាល័យ�ណបបបនថាមចំនួន ០៧ រទៀត
រែើម្បើនាយំករសវា�បសែ់លាួនរៅ កាន់បតែិតជិតនែគូ�បសែ់លាួន ។ ក្នុងឆ្្ ំ
២០១១ ចំរ� ើន បានទទួលបានអាជាញា ប័ណ្ណជា ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ 
ពើធនាគា�ជាតិននកម្នុជា បែលរនឹះម្តរូវបាន កត់សរា្គ ល់ថ្ ជាជំហានែ៏
សំខាន់មួយននកា�� ើកចរម្មើន�បសែ់លាួន ។ 

ឆ្នា ំ ២០១២
រៅក្នុងបែកនុម្ៈ និងបែឧសភា ឆ្្ ំ២០១២ ចំរ� ើន បានរបើករដ្យរជាគ
ជ័យ នូវស្ខារមចំនួនពើ� បបនថាមរទៀត គឺស្ខារែត្តាបកវ និងកំពត 
ជាបន្បនាទេ ប់គ្ា ។  ម្តរមែំណាចប់ែតនុលា ឆ្្២ំ០១២ ចំរ� ើន រាន 
កា�យិាល័យរសវាកម្មស�នុបចំនួន ៣៥ រៅក្នុងរែត្ រាជធានើចំនួន១២ 
បែល�មួរាន ស្ខារមចំនួន១៤  ស្ខាម្សរុកចំនួន៧  និងកា�យិាល័យ
�ណប១៤  ។

ឆ្នា ំ ២០១៣
សមិទ្ធ្លគ�ួឱ្យកត់សរា្គ ល់មួយរទៀតរៅក្នុងឆ្្២ំ០១៣ គឺកា�បម្ប
កាលា យកា�យិាល័យ�ណបទាងំអស់�បស់ ចំរ� ើន រៅជាស្ខាម្សរុក ។ 
ែូរច្ឹះម្តរមែំណាចប់ែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៣  ចំរ� ើន រានកា�យិាល័យ្្ល់
រសវាកម្មស�នុបចំនួន៤០ ក្នុងរែត្រាជធានើចំនួន១៤ (ស្ខារម១៥ 
និងស្ខាម្សរុកចំនួន ២៥ )។

ឆ្នា ំ ២០១៤
ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ ឆ្្រំនឹះបែ� រានស្ខាចំនួន ៤ បានបម្បកាលា យជាស្ខារម ។
ស្ខាស�នុបរៅចំរ� ើនទាងំអស់ចំនួន ៤០ �មួរាន៖ ស្ខារមចំនួន ១៩ 
ស្ខាម្សរុកចំនួន ២១ ក្នុងរែត្រាជាធានើចំនួន ១៦ ។ 

10៥ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



      

សចុរិត:  ចំរ� ើន ្្ល់រសវាមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ និងរសវារសែឋាកិចចាសង្គមែល់
អតិថិជន ក្នុងរគាលបំណងរធវាើឲ្យសនុែនុរាលភាព�បស់ពួកគាតរ់ានភាព
ម្បរសើ�រឡើង រហើយរប្ជាញា ចិត្ធានាឲ្យបាននូវកា�ម្បតិបត្ិម្បកបរដ្យសើល
ធម៌ សមធម៌ និងតរាលា ភាពម្ពមទាងំ្្ល់នូវគនុណម្បរយាជន៍ែស្់ែល់ម្គប់
នែគូពាក់ព័ន្ធ ។

គណុភាពននលសវាកម្ម: ចំរ� ើន្្ល់រសវាកម្មបែលសមម្សបតាម
តម្មរូវកា� និងម្បកបរដ្យម្បសិទ្ធ្លែ្ស់ ជូនែល់អតិថិជនម្គប់�ូប រដ្យ
កា�ម្បតិបត្ិរសវាកម្មរធើវារឡើងម្បកបរដ្យភាពង្យម្សរួលសកម្ម និងទាន់
រពលរវលា ។

វប្បធមក៌ារងាររមួ

តម្លាភាព:  ចំរ� ើន្្ល់ព័ត៌រានបែលរានលកខេណៈចបាស់លាស់ ម្គប់ម្គាន់ 
ម្តរមម្តរូវ ពិតម្បាកែ និងទានរ់ពលរវលាអំពើលកខេែណ្ឌ ននរសវាមើម្ករូហ�ិញ្ញ
វតថានុ�បស់ម្គរឹះស្ថា ន ជូនែល់អតិថិជន និងម្គប់នែគូពាក់ព័ន្ធរហើយព័ត៌រាន 
ទាងំរនាឹះ ម្តរូវបានពន្យល់បណនាតំាមវធិើស្ស្ស្ង្យទទួលយក រែើម្បើឲ្យពួក
គាតង់្យយល់អំពើលកខេែណ្ឌ ទាងំអស់រនាឹះ ។

ការប្រតិបតិតាលោយយតុិតាធម ៌: ចំរ� ើន រប្ជាញា ចិត្ធានាឲ្យបានថ្ រសវា
កម្មបែលម្គរឹះស្ថា ន្្ល់ជូនែល់អតិថិជន កែូ៏ចជាកា�ម្បាម្ស័យទាក់ទងជា
មួយពួកគាត់ និងម្គប់នែគូពាក់ព័ន្ធ ម្បតិបត្ិម្បកបរដ្យសើលធម៌ ម្ពមទាងំ
មិនរធវាើឲ្យពួកគាត់អាក់អន់ម្សពន់ចិត្ រដ្យក្នុងរនាឹះ កា�ម្បាម្ស័យទាក់ទង
ម្តរូវបានម្បតិបត្ិម្បកបរដ្យកា�រគា�ពឲ្យតនមលា យនុត្ិធម៌ និងភាពទន់ភលាន់ ។

សរាងា តភ់ាព:  ចំរ� ើន រប្ជាញា ចិត្ធានាឲ្យបានថ្ រាល់ព័ត៌រាន និងទិន្
ន័យ�បស់នែគូ និងម្គប់ភាគើពាក់ព័ន្ធនានា ម្តរូវបានកា�ពា� និងបថ�កសាទនុក
ដ្ក់យា៉ា ងតរង�នុ រង រហើយព័ត៌រានទាងំអាចម្តរូវបានយករម្បើម្បាស់ល្គរកណា 
បតរានកា�យល់ម្ពមពើរាចា ស់ រដ្យរគាលបំណងក្នុងកា�រម្បើម្បាស់ព័ត៌
រាន និងទិន្ន័យទាងំរនាឹះ ម្តរូវបានពន្យល់ម្បាប់ ែល់ពួកគាត់ពើសំណាក់
បនុគ្គលិក ក៏ែូចជា ភ្ាក់ង្��បស់ម្គរឹះស្ថា នឲ្យយល់ជាកម់្បាកែ ។

ភាពមិនលរើសលអងី: ចំរ� ើនចាត់ទនុកអតិថិជន និងម្គប់នែគូពាក់ព័ន្ធ 
ជាម្បភពធនធានែ៏រានតនមលាមួយបែលម្គរឹះស្ថា នម្តរូវែិតែំម្បរងបម្បងម្គប់
មរធ្យបាយ រែើម្បើធានាឱ្យបានថ្ពួកគាត់ទទួលបាននូវកា�យកចិត្ទនុក
ដ្កែ់្ស់ និងសម�ម្យបំ ន្ុតពើសំណាក់បនុគ្គលិក ក៏ែូចជាភ្ាក់ង្��បសម់្គរឹះ
ស្ថា ន ។

ទស្សនវិសយ័ លបសកកម្ម
“ជាម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុកម្នុជា្នមនុែរគប្្កសង្គម បែលម្បតិបត្ិ
ម្បកបរដ្យទំនួលែនុសម្តរូវែស្់ រែើម្បើនិ�ន្�ភាពននកា�វវិឌ្ឍន៍ជាវជិ្រាន 
ែល់ជើវភាពម្គរួស្�ម្កើម្កសកម្មប្្ករសែឋាកិចចា”

“រលើកកម្ស់ជើវភាព    ជំនាញ   និងជំរនឿទនុកចិត្ែល់ម្គរួស្�ម្កើម្ក   ក្នុង
ម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា តាម�យៈកា�្្ល់ រសវាមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ និងរសវា
រសែឋាកិចចាសង្គម ម្បកបរដ្យទំនួលែនុសម្តរូវែស្់” 

11៦របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ផផនការយទុ្ធសាស្សតា  សបរាបឆ់្នា ំ ២០១៣-២០១៧

រៅចនុងឆ្្២ំ០១២ សិកាខេ ស្លាជារម្ចើនម្តរូវបានរ�ៀបចរំឡើងរដ្យរាន
កា�ចូល�មួពើថ្្ក់ែរកនា ំ និងបនុគ្គលិកម្គប់លដំ្ប់    និងតួនាទើរែើម្បើបរងកើត
ប្នកា�យនុទ្ធស្ស្ស្សម្រាប់�យៈរពល៥ឆ្្�ំកំិលសម្រាប់ចំរ� ើន។ ជា   លទ្ធ្ល
ប្នកា�យនុទ្ធស្ស្ស្មួយម្តរូវបានបរងកើតរឡើង រហើយទទួលបានកា�្្ល់
សនុពលភាពពើម្ករុមម្បរកសាភិបាល្ងបែ� រៅរែើមឆ្្២ំ០១៤។

យនុទ្ធស្ស្ស្សម្រាប់�យៈរពល៥ឆ្្�ំកំិល�បស់ចំរ� ើន រៅបត�កសាកា�យកចិត្
ទនុកដ្ក់រលើរគាលរៅយនុទ្ធស្ស្ស្សំខាន់ៗបើគឺ៖   បរម្មើរសវាកម្មែល់សហ
ម្គនិម្កើម្កខ្ាតតូចឱ្យបានកាន់បតរម្ចើនតាម�យៈកា�្្ល់្លិត្លនិង
រសវាកម្មបែលរានលកខេណៈសមម្សប       រឆលាើយតបរៅនរងតម្មរូវកា�របសក
កម្មកា�ង្�សង្គម�បស់ម្គរឹះស្ថា ន  និង�កសា្លចំរណញសមម្សប។

បលបមីលសវាកម្មដលស់ហបរិនបរីបកខានា តតចូឱ្យបាន
កានផ់តលបចីនតាមរយៈការផតាលផ់លិតផល  និងលសវា
កម្មផដលរានលកខេណៈសមបសបល្លីយតបលៅនឹង
តបមរូវការ

រែើម្បើសរម្មចបានតាមរគាលរៅយនុទ្ធស្ស្ស្ខាងរលើ ចំរ� ើនបានដ្ករ់ចញ
នូវវតថានុបំណងែូចខាងរម្កាម៖
•  ពម្ងើកម្បតិបត្ិកា�ឱ្យបានរៅែល់ម្ករុមម្គរួស្�ម្កើម្កកានប់តរម្ចើន
• ធានាឱ្យបាននូវកា�រពញចិត្កម្មិតែ្ស់ពើសំណាក់នែគូ
•្ល្់្លិត្ល និងរសវាកម្មបែលសមម្សបរៅនរងតម្មរូវកា� និងភាព 

គាពំា�បាន��បស់នែគូ 

ពបងងឹលបសកកម្មសង្គមរបសប់្រឹះស្ាន

រែើម្បើសរម្មចរគាលរៅខាងរលើ ចំរ� ើនរានវតថានុបំណងែូចខាងរម្កាម៖
• ពម្ងរងយន្កា�កា�ពា�នែគូ និងម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងកា�ម្បាស័យទាក់   
   ទងជាមួយនែគូ
• បកលមអែរសវារសែឋាកិចចាសង្គមឱ្យរានលកខេណៈកានប់តម្បរសើ�រឡើង
• គាពំា�សកម្មភាព�បស់សរាគមមូលនិធិចំរ� ើន
• ពម្ងរងម្បព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យ និងតាមដ្នសមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គម
• កស្ងកិត្ិសពទេ�បស់ចំរ� ើនបែលជាម្គរឹះស្ថា នរផ្្តរលើសមិទ្ធ្លកា�ង្�                     
    ឱ្យសង្គមបាន� រងរា ំ

រកសាឱ្យបាននវូនិរនតារភាព 
និងផលបរាកច់លំណញសមបសប

• បរងកើតម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងព័ត៌រានវទិ្យបែលរានភាព� រងរា ំនិង
   សនុវតថាិភាពែ្ស់
•  ទាក់ទាញភាគធនិកថ្មើៗបបនថាម ក៏ែូចជារម្ជើសរ� ើសបតងតាងំបបនថាម
  សរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល
• បរងកើនម្បភពធនធានថវកិាឱ្យបានកាន់បតរម្ចើន
• រធវាើកា�វាយតនមលាសមិទ្ធ្ល និងសកម្មភាពកា�ង្��បសម់្គរឹះស្ថា ន
  រដ្យភ្ាក់ង្�ជំនាញពើខាងរម្រៅជាម្បចាំ
• រស្ើសនុំអាជាញា បណ្ណរសវាម្បាក់បរញ្ញើ-សន្សំ
• ធានាឱ្យបាននូវកា�ម្គប់ម្គងធនធានម្បកបរដ្យម្បសិទ្ធភាព និង
  ម្បសិទ្្ធ លែ្ស់
•  ធានាឱ្យបាននូវកា�អននុវត្ន៍បែលអននុរលាមរៅតាមចបាប់ និងបទបញ្ញត្ិ
  នានាបែលតម្មរូវ

12៧ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សានា នដ និងរងាវា នឆ់្នា ំ ២០១៤

វិញ្្ញ បនបប័ត
Seal Of Pricing 
TranSParency  ២០១៥-២០១៦
ចំរ� ើនបានទទួលវញិ្្ញ បនបម័្តរនឹះពើ MFTrancparency បែលជា
សហគមន៍មើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុអន្ដ�ជាតិសម្រាប់ តរាលា ភាពតនមលាម្បចាឆ្ំ្ ំ២០១៥
-២០១៦ រដ្យស្�បតរយើងរានតរាលា ភាពននតនមលា្លិត្ល�បសរ់យើង
រៅ កា ន់នែគូ ។ រយើងបចក�បំលកព័ត៌រាន្លិត្លទាងំអស់បែលរធវាើឱ្យ
រយើ ង ឈ �រៅក្នុងលដំ្ប់លអែមួយ ក្នុងចំរណាមម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុែនទ
រទៀតរៅក្នុងម្បរទសកម្នុជា។ 

វិញ្្ញ បនបប័ត
TruelifT aSPiranT
រយើងរប្ជាញា កាត់បនថាយភាពម្កើម្កបែលម្បឈមរដ្យនែគូ និងសហគមន៍
�បស់រយើង ។ រដ្យស្�បត មូលរហតនុរនឹះ ចំរ� ើនបានទទួល�ង្វា ន់ និងកា�
ទទួលស្្គ ល់ជា Truelift Aspirant ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ ។ សូចនាក�ពើ Truelift
បាន្ល្់ឱកាសឱ្យ ចំរ� ើនក្នុងកា�កំណត់អត្សញ្្ញ ណភាពខាលា ងំ និងភាព
រែសាយ�បស់ែលាួនក្នុងកា�្នែល់នែគូម្កើម្ក កា�បំរពញតម្មរូវកា��បស់ពួក
រគ និងតាមដ្នកា�� ើកចរម្មើន ជាមួយនរងរគាលកា�ណ៍កា�ពា�អតិថិជន។

13៨របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



 

សមិទ្ធផលប្រតិបតិតាការ

            

                                                        ចំននួ                                   ចំននួនដគខូ្ចីបរាក់

រាជធានី/លខតតា បសរុក ឃុំ ភមិូ បរុស ស្សតាី សរបុ

បនាទេ យរានជ័យ ៣ ២៦ ១៣៦ ៤០៨ ២.១៣៧ ២.៥៤៥

បាត់ែំបង ៩ ៦២ ២៨៤ ៤៩៩ ៣.០៤៣ ៣.៥៤២

កំពង់ចាម ៩ ៤៦ ២៩២ ៥៧៣ ៣.២២២ ៣.៧៩៥

ត្ូបងឃ្មនុ ំ ៣ ១៣ ១១២ ១២៨ ១.១៤៥ ១.២៧៣

កំពង់ឆ្្ងំ ៥ ២៨ ១៥៨ ៣៥១ ១.៤៧៨ ១.៨២៩

កំពង់ស្ឺ ៥ ៣៩ ៣៥៧ ៥៧៣ ២.៤៤២ ៣.០១៥

កំពង់ធំ ៦ ៤០ ២២០ ៥២៨ ៣.៤៨៣ ៤.០១១

កំពត ៥ ៤០ ១២៩ ១៨២ ១.៦៦៥ ១.៨៤៧

កណ្ាល ១១ ១១២ ៦៨២ ១.៥៣៤ ៧.៧៤៨ ៩.២៨២

ម្ករចឹះ ៣ ១៤ ៣២ ៣៧ ៦១១ ៦៤៨

ភ្ំរពញ ៨ ៩៦ ៧២២ ១.១០២ ៤.៨១៥ ៥.៩១៧

នម្ពបវង ២ ៨ ២៣ ៧១ ៤៥៨ ៥២៩

រពាធិ៍ស្ត់ ៤ ១៤ ១០០ ២១០ ១.៤០៧ ១.៦១៧

រសៀមរាប ៧ ៤៤ ២៩០ ៥៧០ ៤.០៦៩ ៤.៦៣៩

តាបកវ ៦ ៣៩ ៣០២ ៤៤០ ១.៩៤៩ ២.៣៨៩

បកប ១ ១ ២ ៤ ៣០ ៣៤

សរបុ ៨៧ ៦២២ ៣.៨៤១ ៧.២១០ ៣៩.៧០២ ៤៦.៩១២

ឆ្្២ំ០១៤ គឺជាឆ្្ែំ៏លំបាកមួយសម្រាប់ប្្កម្បតិបត្ដិកា�រៅចំរ� ើន ។ បញ្ហា ម្បឈមមួយចំនួនរកើតរចញពើកត្ាខាងក្នុង និងខាងរម្រៅម្ករុមហ៊នុន បែលរធវាើឱ្យកា�
ម្បតិបត្ដិកា�ចំរ� ើន សរម្មចបានកំរណើ នទាបរបើរធៀបរៅនរងប្នកា� ។ បញ្ហា បែលរយើងបានជួបម្បទឹះរនាឹះរានកា�រកើនរឡើងខាលា ងំននកា�្ល្់ឥណទាន�បស ់  
ម្ករុមបនុគ្គលឯកជនក្នុងទើ្សា�  និងអង្គកា�មិនបមន�ដ្ឋា ភិបាល  បែល្្ល់រសវាឥណទានម្បមូលកា�ម្បាកម់្បចាសំប្ាហ៍  បែលបានជំ�នុញឱ្យរានបញ្ហា បំណនុ ល
វណ័្ឌ ក ក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា និងបញ្ហា កងវាឹះននមូលនិធិរែើម្បើបរញចា ញឥណទាន បែលបានបង្អែ ក់ករំណើ នម្បតិបត្ិកា��បស់រយើង ។ កា�រកើនរឡើងននអម្តា 
្ល បម័្តឥណទានរានហានិភ័យ បនាទេ ប់ពើរានកា�ជាប់គាងំនរយាបាយរម្កាយ កា�របាឹះរឆ្្តថ្្ក់ជាតិ កា�បិទទាវា �ផ្អែ កែំរណើ �កា��បស់ររាងចម្កកាត់រែ�មួយ 
ចំនួនបែលជាម្បភពចំណូល�បស់នែគូ  និងកា�រកើនរឡើងចំណាកម្សរុក�បស់នែគូរៅរធវាើកា�រៅម្បរទសនថ និងម្បរទសរ្្សងៗរទៀត ។ រទាឹះយា៉ា ងណាក៏រដ្យ 
ចំរ� ើន រៅបត�កសាបាននូវរសថា�ភាពសមិទ្ធ្ល ជាមួយស្ខាស�នុបចំនួន៤០ បែលបានបរម្មើែល់នែគូសកម្មស�នុប ៤៦.៩១២ នាក់ រៅក្នុង បណ្ារែត្ចំនួន ១៦ 
ក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា ។ រានកា�យិាល័យស្ខាចំនួនពើ�រៅក្នុងរែត្កំពង់ឆ្្ងំ និងរែត្ម្ករចឹះ ម្តរូវបានរបើករដ្យរជាគជ័យរហើយ ស្ខាបួនរ្្សងរទៀត
បានែំរឡើងកាលា យជាស្ខារម ។

៤០+ ស្ខាម្គបែណ្ប់ទូទាងំ១៦ រាជធានើ/រែត្

14៩ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



បន្ុកកនាុងនាមជាលមបគរួសាររបស់
អនាកបសីប៉ ូធីតា អាយ ុ៤២ឆ្នា ំ ជាអនាកលកល់ោតលសាងា រ

បនទេនុកននម្គរួស្�ទាងំមូល និងកា�តស៊ូពនុឹះពា�ចិញចា រមកូនបានធាលា ក់មករលើគាត់។ 
កា�រធវាើកា�បតរ្ាក់ឯងបតម្យ៉ាងមិនម្គបម់្គាន់រែើម្បើចិញចា រមម្គរួស្�រនឹះរឡើយ។

អ្កម្សើធើតាជារា្ដ យននកូនម្សើបើ ។ បនទេនុកននម្គរួស្�ទាងំមូល និងកា�ចិញចា រមកូន 
បានធាលា ក់មករលើគាត់បនាទេ ប់ពើប្ើ�បស់គាត់ទទួលម�ណៈភាព ។ អ្កម្សើបាន 
និយាយថ្ «វាពិតជាមិនង្យម្សរួលរទក្នុងកា�ម្ទម្ទង់ម្ករុមម្គរួស្�ទាងំមូលបត
រ្ាក់ឯង ែញានុ ំម្តរូវរែើ�តួជាឪពនុក្ង និងរ្ាយ្ង សម្រាប់កូនម្សើទាងំបើនាក�់បស់
ែញានុ ំ បនាទេ ប់ពើប្ើ�បស់ែញានុសំ្លា ប់រៅ ។ » 

ម្បាក់ចំណូលបានមកពើកា�រធវាើកា�ង្�ជាកម្មក�ររាងចម្កកាតរ់ែ� គឺមិនម្គប់
ម្គាន់រែើម្បើ្ ្គត់្្គង់ម្គរួស្��បស់គាតរ់ឡើយែណៈបែលតម្មរូវកា�ចំណាយ
សម្រាប់កូនរែើម្បើរៅស្លារ�ៀន និងម្គរួស្�រកើនរឡើង។ «ែញានុ ំអាច�កចំណូល
បានបត ៣ ែនុលាលា � ក្នុងមួយនថងៃពើកា�រធវាើកា� រហើយម្បសិនរបើែញានុ ំរម្ជើសរ� ើសរធវាើកា�
បបនថាមររា៉ា ងែញានុអំាចបាន ៤ ែនុលាលា � ក្នុងមួយនថងៃ ។ ប៉ានុបន្ដែញានុ ំមិនអាចរចាលកូនរៅ
�បស់ែញានុស្ំ្ក់រៅក្នុង្ទេឹះរដ្យែលាួនឯងរឡើយ” ។

រដ្យស្�ម្បាក់បែមិនម្គប់ម្គាន់សម្រាប់កា�ចំណាយ�បសម់្គរួស្�រនឹះ 
អ្កម្សើបានបសវាង�កឱកាសថ្មើ និងផ្លា ស់ប្ូ�រែើម្បើចាបរ់្្ើមអាជើវកម្មខ្ាតតូច តាម
�យៈកា�លក់រពាតរស្ងៃ �សម្រាប់រភញាៀវរទសច� និងអ្កែំរណើ �រៅតាមបរណ្ា
យ្លាូវជាតរិៅជិតវត្រកៀនស្វា យរម្រៅ។ អ្កម្សើបានបថលាងថ្ «ែញានុ ំបានរធវាើកា�ស
រម្មចចិត្ម្តរមម្តរូវរែើម្បើចាប់រ្្ើមអាជើវកម្មរនឹះ ឥឡូវែញានុ ំអាច�កចំណូលបានពើ 
៧-១០ ែនុលាលា � ពើកា�លក់រពាតរស្ងៃ �រនឹះ រហើយជើវភាព�សរ់ៅ និងម្ករុមម្គរួស្
��បស់ែញានុ ំក៏បានម្បរសើ�រឡើង»។ «ក៏សូមអ�គនុណចំរ� ើនសម្រាប់កា�្្ល់ឥណទា
នែល់ែញានុ ំរែើម្បើចាប់រ្្ើមអាជើវកម្មរនឹះ»។

 

នដគលូោគជយ័

អ្កម្សើ ខា ំ ទូច រកើតរៅឃនុរំកាឹះដ្ច់ បែលជាតំបន់តមបាញសូម្តរៅជាយម្ករុង
ននរាជធានើភ្ំរពញ ។ គាត់បានរ�ៀបកា� និងរានកូនបើនាក់ ។ គាត់ធាលា បរ់ានបទ
ពរិស្ធន៍រធវាើកា�រៅក្នុងររាងចម្កកាត់រែ�មួយអស់ជារម្ចើនឆ្្ ំប៉ានុបន្ម្បាក់របៀវត្ស
ទាប លំបាកសម្រាប់គាត់រែើម្បើម្ទម្ទង់ជើវភាពម្គរួស្� ែូរច្ឹះគាត់បានសរម្មច
ចិត្ម្តឡប់រៅចាប់យកមនុែ�ប�សិប្បកម្មតបាញសូម្តបបបម្បនពណើ �បសម់្គរួស្�
គាត់ ។ គាត់រានជំនាញក្នុងកា�តបាញស្ទេ ត់ជំនាញបែលគាត់បានរ�ៀនពើឪពនុក
រ្ាយមក ។ រៅរពលបែលគាត់បានវលិម្តឡប់មកចាបរ់្្ើមសិប្បកម្មម្គរួស្�រនឹះ
វញិ គាត់រានកា�ែវាឹះខាតសរ្ា�ៈ និងធនធានបែលបានរធវាើឱ្យ្លិតភាពកា�ង្�
�បស់គាត់រានកា�ថយចនុឹះ ។
រដ្យទទួលបានឥណទានែំបូងពើ ចំរ� ើន គាត់អាចវនិិរយាគបបនថាម និងបានរធវាើ
ឱ្យអាជើវកម្ម�បស់គាតរ់ានកា�រកើនរឡើងកាន់បតម្បរសើ� ។ “កា�របើកអាជើវកម្មផ្ទេ ល់
ែលាួន�បស់ែញានុ  ំគឺម្បរសើ�ជាងរធវាើកា�រៅក្នុងររាងចម្កកាត់រែ� ។ ែញានុ ំអាច�កម្បាក់ចំណូល
បានរម្ចើន រហើយឥឡូវរនឹះរានម្បាក់ម្គប់ម្គាន់ក្នុងកា�ចំណាយក្នុងម្គរួស្� និងរាន
រពលវាលាម្គប់ម្គានរ់ៅជាមួយនរងម្គរួស្��បសែ់ញានុ ំ ។ «សូមអ�គនុណចំរពាឹះចំរ� ើន
បែលបាន្ល្់រែើមទនុនក្នុងកា�កស្ងសិប្បកម្មមួយរនឹះរឡើងវញិ និងលអែម្បរសើ�
ជាងមនុន »  តាមកា�និយាយ�បស់អ្កម្សើ ខា ំទូច ។

បកលេកមកលមីលអំពីជីវភាពលកខេណៈ
ប្រនពណីបគរួសាររបស់
អនាកបសី ខាំ ទចូ អាយ ុ៤៧ ឆ្នា ំ ជាអនាកតមបាញសបូត

15១០របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ឥណទាន ថាមពលនបតង

ការបផនម្ជលបមីសកនាុងការបងស់ងឥណទាន
ជាមយួនឹង ភានា កង់ារចំននួ 

២៥០០+កនាុង ២៥ រាជធានី/ លខតតា

ចំរ� ើន និង អនុិន អ ជើ សូលូសនុិន (NRG Solutions) បានចាប់នែគូក្នុងកា�បរងកើត 
កម្មវធិើកា�រម្បើម្បាស់ថ្មពលនបតង (ACEP) ។ របសកកម្ម�បស់  ចំរ� ើន និង 
អនុិន អ ជើ គឺបន្អភិវឌ្ឍម្បកបរដ្យចើ�ភាពនិងនាយំកមកនូវ្លម្បរយាជន៍ 
រសែឋាកិចចាសង្គម និងប�សិ្ថា ន ែលន់ែគូ ។ 
កម្មវធិើរនឹះរានរគាលបំណង្្ល់ឱកាសែល់ម្គរួស្�បែលរានម្បាក់ចំណូល
ទាបក្នុងកា�កាត់បនថាយកា�ចំណាយរលើកា�រម្បើម្បាស់រលើថ្មពល  និងអភិ-
វឌ្ឍសកម្មភាព�កម្បាក់ចំណូល�បស់ពួករគ ។ កម្មវធិើរនឹះ បានរធវាើកា�សិកសា
សនុើជរម្រៅពើលទ្ធភាពរែើម្បើកំណត់នូវអវាើបែលជាកា�រឆលាើយតបែ៏លអែបំ ន្ុតសម្រាប់
កងវាឹះខាតថ្មពលរៅក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា ។ ចំរ� ើន បានបរងកើតម្បរភទ 
ឥណទានថ្មពលនបតងរឡើងចំនួន បើ សម្រាប់រឆលាើយតបរៅនរងគរម្រាងរនឹះ 
�មួរាន៖ ១) ឥណទានថ្មពលឯកតជន (EuL)   ២) ឥណទាន ថ្មពល 
ម្ករុមធានា (EGL) បែលនរងរឆលាើយតបរដ្យផ្ទេ ល់រៅនរងតម្មរូវកា��បស់អ្ក 
រម្បើម្បាស់        និងកាត់បនថាយ              កា�វនិិរយាគរៅរលើ ែំរណាឹះម្ស្យថ្មពល  
កាន់បតរានម្បសិទ្ធភាពទាងំរនឹះ  សម្រាប់ទាងំតម្មរូវកា�ក្នុង ម្ករុមម្គរួស្� និង 
អាជើវកម្ម  ។ ៣) ឥណទានថ្មពលអាជើវកម្ម (ESL) បរងកើតរឡើង រែើម្បើ 
គាមំ្ទែល់ កា�អភិវឌ្ឍន៍ននបណ្ាញបចកចាយ   រដ្យ្្ល់ជូននូវឱកាស ក្នុង  
កា�ទទួលបានហ�ិញ្ញប្បទានសម្រាប់សហម្គិន   បែលរានបំណងរែើម្បើកាលា យ
ជាអ្កលក់រាយ ។ ្លិត្លរនឹះម្តរូវបានពម្ងើកតាម�យៈកា�រធវាើរតស្ជាមួយ
នែគូបែលរានទើតាងំសថាិតរៅក្នុងតំបន់ជនបទ  និងជាយម្ករុង ននម្សរុកសនទេនុក 
និងរែត្ដកំពង់ធំ ។   រយើងរានរគាលបំណង   រែើម្បើពម្ងើក្លិត្ល រនឹះ 
បបនថាមរទៀតរៅែល់ស្ខារ្្សងៗ�បស់ ចំរ� ើនរៅឆ្្ ំ២០១៥ ។

ចំរ� ើន សថាិតរម្កាមភាពជានែគូជាមួយ ម្ករុមហ៊នុន វ ើង ក្នុងកា�្្ល់ជូននូវម្បព័ន្ធ
ទូទាត់ចល័តថ្មើមួយ ។ កា�ពម្ងើកកា�្្ល់រសវាហ�ិញ្ញវតថានុជូនរៅនែគូរនឹះ គឺម្សប
ជាមួយនរងកា�តាងំចិត្�បសរ់យើងក្នុងកា�បន្កា�បកលមអែជរម្មើសក្នុងកា�្្ល់
រសវា និងកា�បង់សងឥណទាន�បសរ់យើង រែើម្បើធានាថ្រសវា រានភាពនច្
ម្បឌិតថ្មើ និងពរិសស ។ រសវាបង់សងឥណទានតាម�យៈរសវាធនាគា�តាមទូ�
ស័ពទេកំពនុងម្តរូវបានស្កល្បងរៅក្នុងស្ខាចំនួនបើបែលនែគូអាចរធវាើកា�ទូទាត់
សងឥណទានជាមួយភ្ាក់ង្�វ ើងទូទាងំម្បរទស ។

រសវារនឹះអននុញ្្ញ តឱ្យនែគូ�បសរ់យើងអាចរធវាើកា�សងម្តឡប់មកចំរ� ើនវញិក្នុង
ចំណាយទាប ចំរណញរពលរវលា និងរានភាពង្យម្សរួលរទាឹះជាកា�បង់
ជា�ូបិយប័ណ្ណរ�ៀល ឬែនុលាលា �ក៏រដ្យ ។ រសវាកម្មរនឹះម្តរូវបាន្ល្់ជូនរៅរម្ចើន
ជាងភ្ាកង់្�វ ើងជាង ២.៥០០ កបនលាង រៅទូទាងំម្បរទស ។

ការអភិវឌ្ឍនថ៍្មមីៗរបសល់យីង

16១១ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



លសវាធានារ៉ាបរ់ងខានា តតចូ៖ 
វិធិសាស្សតាកនាុងការកាតប់នយ្ហានិភយ័សបរាបន់ដគបូរីបក

សចូនាករលលសីមិទ្ធផលឆ្នា ំ ២០១៤

ចំនួនកា�យិាល័យម្បតិបត្ដិកា� ចំនួននែគូធានារា៉ាប់�ង ចំនួនម្បមូលធានារា៉ាប់�ង
 (គិតជាពាន់រ�ៀល)

ចំនួនទរកម្បាក់សំណង
 (គិតជាពាន់រ�ៀល)

ចំនួនអ្កបានទូទាត់

សំណង

៤០
៥៧

៦.៦០៣ ១៥៥.២៥៧

១៤.០៩១

សរាគមមូលនិធិ ចំរ� ើន (សនុើរអហវារអ)  ម្តរូវបានគាមំ្ទយា៉ា ងសកម្មរដ្យ ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន សម្រាប់ភាពជានែគូជាមួយម្ករុមហ៊នុនធានា
រា៉ាប់�ងរម្បវ�័ (កម្នុជា) រា៉ា យម្ករូឡាហវា៍ ភើអិលសនុើ (ភើរែអរមអាយ) បានដ្ក់ជូនរសវាធានារា៉ាប់�ងខ្ាតតូច រៅក្នុងឆ្្ ំ២០១៣ ។ រសវាធានារា៉ាប់�ងរនឹះ  គឺជា
រសវាថ្មើសម្រាប់ម្បរទសកម្នុជា ប៉ានុបន្វាម្តរូវបានរគព្យក�ថ្នរងកាលា យជារសវារពញនិយមខាលា ងំ រម្ពាឹះវាបាន្ល្់នូវកា�កា�ពា�ហានិភ័យទូរៅែូចជារម្គាឹះថ្្ក់ 
និងជំងឺែង្ក ត់រ្្សងៗ ។ រសវាធានារា៉ាប់�ងសនុែភាពខ្ាតតូច គឺជារសវាកម្មកា�ពា�នែគូបែលរានចំណូលទាប  រៅនរងរម្គាឹះថ្្ក់រ្្សងៗរដ្យនែគូម្តូវបង់ម្បាក់
នថលាធានារា៉ាប�់ងជារទៀងទាត់ ។ វា្្ល់នូវឱកាសមួយបែលម្បជាជនម្កើម្កង្យ�ងរម្គាឹះ ជានែគូ�បស់ចំរ� ើន ក្នុងកា�ម្គប់ម្គងហានិភ័យ�បស់ពួកគាត់  និងកា��កសា
បាននូវម្ទព្យសម្បត្ិ�បស់ែលាួនក្នុងអំឡនុងរពលបែលគាត់មិនអាចរធវាើកា�រដ្យស្�បតជំងឺ ។ រម្កាយពើកា�ស្កល្បងទទួលបានរជាគជ័យននរសវារនឹះ   រៅក្នុងបែ
មិថនុនា ឆ្្២ំ០១៤ ចំរ� ើន បានដ្ក់រចញនូវរសវាធានារា៉ាប�់ងរនឹះរៅម្គប់ស្ខាទាងំអស់រៅក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា ។ ចំរ� ើនបានរប្ជាញា ចិត្រែើម្បើរលើកទរកចិ
ត្ឱ្យនែគូ�បស់ែលាួនក្នុងកា�បសវាង�កសនុែនុរាលភាពគរម្រាងធានារា៉ាប�់ងជា្លាូវកា�។

17១២របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ការបគបប់គង
សមិទ្ធផលសង្គម

សមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គម គឺជាចកខេនុវសិ័យ និងរបសកកម្មស្ូល�បស់ ចំរ� ើន
បែលរយើងគិតែល់នែគូជាចម្បងសម្រាប់កា�ម្គប់យនុទ្ធស្ស្ស្ និង
ម្បតិបត្ិកា� ទាងំអស់ ។ រយើងរានយនុទ្ធស្ស្ស្ប្្កសង្គមយា៉ា ងចបាស់បែល
ម្តរូវបានអននុវត្ និងគាមំ្ទរដ្យម្ករុមម្បរកសាភិបាល ថ្្ក់ម្គបម់្គងនិង

ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន បាន្ល្់ជូននូវរសវារសែឋាកិចចាសង្គមជា
រម្ចើន បែលបានរ�ៀបចំរឡើងរែើម្បើបរងកើនសនុែនុរាលភាពរសែឋាកិចចា  និង
សង្គមរដ្យបានកស្ងទំននុកចិត្ និងជំនាញ�មួរាន៖

ផតាលល់សវាបណតាុ ឹះបណ្តា លផផនាកសង្គម

“រយើងបានបរងកើតរសវាទាងំរនឹះ  រែើម្បើធានាថ្    នែគូ�បស់រយើង មិនបាន
ម្បឈមមនុែនរងបញ្ហា បតរ្ាក់ឯង ។ រយើងរៅទើរនឹះរែើម្បើ្ ្ល់ជូនពួកគាត់
ជាមួយនរងកា�ជួយ រែើម្បើរដ្ឹះម្ស្យបញ្ហា ម្បឈម�បស់ពួករគ ។ “

វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាល   និងអ្កចូល�មួ  ក្នុងវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលរសវារសែឋាកិចចា
សង្គមបានថយចនុឹះរដ្យស្�កា�បណ្នុ ឹះបណ្ាលរដ្យស្�រានកា�ផ្លា ស់
ប្ូ�វធិើស្ស្ស្បរម្ងៀន  ពើរៅក្នុងកា�យិាល័យរពលរបើកម្បាក់   រៅបរម្ងៀន
តាមសហគមន៍ ។ តាម�យៈកា�វាយតនមលាតម្មរូវកា�វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាល
(Training Need Assessment) រៅចនុងឆ្្២ំ០១៣  បែលបានរធវាើ 
ជា មួយនែគូ និងម្បជាពល�ែឋារ្្សងរទៀតមិនបមននែគូ បែលរៅ�ស់រៅ 
ក្នុងតំបនប់ែល  ចំរ� ើន   កំពនុងម្បតិបត្ិ   រែើម្បើបសវាងយល់ចបាស់ពើតម្មរូវកា�

និងបញ្ហា សង្គមជាក់បស្ងបែលពួកគាត់កំពនុងម្បឈម ក៏ែូចជាម្បជាជន 
ក្នុងសហគមន៍  វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលថ្មើចំនួន ៥ ម្តរូវបានបរងកើត �មួរាន៖ 
អាហា��ូបតថាម្ ជំងមឺ្កពឹះ ជំងឺរាគ�ូស អំរពើហងិសាក្នុងម្គរួស្� និងកា�ម្គប់ 
ម្គង កាកសំណល់ ។ 

វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលទាងំរនឹះម្តរូវបាន្ួ្ចរ្្ើម   និងម្តរូវបានដ្ក់ស្កល្បង
រៅក្នុងស្ខាចំនួន ៣ បែលរានទើតាងំរៅក្នុងរាជធានើភ្ំរពញ កាលពើបែ
កកកដ្ ឆ្្២ំ០១៤ និងបានដ្ក់រចញរៅម្គបស់្ខាទាងំអសប់ែលរាន
មស្ន្ើសម្មបសម្មរួលសហគមន៍ រៅក្នុងបែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤ ។ ជាលទ្ធ្ល 
អ្កចូល�មួភាគរម្ចើនបានអននុវត្អំពើអវាើបែលរយើងបានបរម្ងៀនរៅក្នុងជើវ
ភាព�ស់រៅម្បនថងៃ�បស់គាត់ និងរានកា�រពញចិត្នរងកា�បណ្នុ ឹះបណ្ារនឹះ 
។ រៅចនុងឆ្្ ំ២០១៤ រានកា�បណ្នុ ឹះបណ្ាលចំនួន ១១០វគ្គ ម្តរូវបាន
្្ល់ជូនរៅែល់អ្កចូល�មួចំនួន  ៧២៥ នាក់ ។

បនុគ្គលិក ។ ជាកប់ស្ងរយើងបានរ�ៀបចរំឡើងនូវកា�្្លរ់សវាសង្គមនិងរសវា
អាជើវកម្មជាមួយនរងវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលជារម្ចើនរែើម្បើបំរពញតាមតម្មរូវកា�
�បស់នែគូ�បសរ់យើង ។

បលងកីតឱ្យរានការផ្ល ស្់រតាូរ និងការនចនាប្រឌិតសបរាបប់គរួសារបរីបក

សចូនាករ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

ការបណតាុ ឹះបណ្តា លជំនាញបគបប់គងចាតផ់ចងហិរញ្ញ
វត្ុ និងអាជីវកម្ម

ចំនួនវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលស�នុប ២.៤៥០ ១.៤១២ ២.០៣០

អ្កចូល�មួស�នុប ៤៤.១៤៨ ១១.១៩៤ ១៤.៥៥៩

ចំនួននែគូបានចូល�មួ - ៤.០០០ ៥.៣៣៣

ការបណតាុ ឹះបណ្តា លផផនាកសង្គម

ចំនូនវគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលស�នុប ២.១៤២ ១០៦ ១១០

ចំនួនអ្កចូល�មួស�នុប ៣៧.៩៣៣ ១.២៤៧ ៧២៥

ចំនួននែគូបានចូល�មួ - ៣០២ ២៧៥

ចំននួវគ្គប្ររឹកសាលោបលស់របុ ៤.៥១៨ ៥០៨ -

18១៣ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



បចចានុប្បន្រនឹះចំរ� ើនរានម្បធានបទបណ្នុ ឹះបណ្ាជំនាញចំនួន ១២ម្បធាន
បទ�មួរាន៖ កា�ម្គ ប់ម្គងចំ ណាយ កា�សន្ស ំកា�កា�ពា�បំណនុ លវណ័្ឌ ក 
ប្នកា�ថ�កិា�ម្គរួស្� និងកា�រធវាើទើ្សា� ។   ម្បព័ន្ធពិនិត្យតាមដ្នសង្គម 
(Social Monitoring System “SMS”)   ម្តរូវបានដ្ករ់ចញរៅស្ខា  
បែលរានមស្ន្ើសម្មបសម្មរួលសហគមន៍តាងំពើបែកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១ ៤មក។  
ម្បព័ន្ធរនឹះ គឺជាមូលដ្ឋា ន�បាយកា�ណ៍សម្រាបម់្គប់ម្គងកា�ង្�សមិទ្ធ្ល                             
សង្គម និងកា�ម្គប់ម្គង រលើស្ថា នភាព ននកា�បណ្នុ ឹះបណ្ាលសម្រាប់ នែគូ 
ជាមួយនរងស្ដង់ដ្�មួយ និងអាចបត់បបន សម្រាប់អ្ករម្បើម្បាស់ ។

វគ្គ ទើ៧)។  រានកា�រកើនរឡើង្ងបែ�   សម្រាប់នែគូ បែល ម្តរូវ 
កា� រែើមទនុនពើ១០០-២០០ ែនុលាលា �អារម�កិ  រានកា�រកើនរឡើង 
២៣%   រហើយសម្រាបន់ែគូបែលម្តរូវកា�រែើមទនុនជាង ២០០ 
ែនុលាលា �អារម�កិរកើនរឡើង ១៤% ។
ម្គរួស្�/ម្ទព្យសកម្ម:  ភាគ�យនននែគូបែលរានម៉ាូតូ   រានកា� 
រកើន រឡើងគួ�ឱ្យកត់សរា្គ ល់ពើ៥៨% រៅក្នុងវគ្គឥណទាន ែំបូង  
រៅ៨១% រៅក្នុងវគ្គទើ៧ ។ 
បង្គន់អនាម័យ: ភាគ�យបែលរានបង្គន់ថ្មផ្ទេ ល់ែលាួនរកើនរឡើងពើ 
៥៦% រៅក្នុងវគ្គទើ១ រៅ៨៤% រៅក្នុងវគ្គទើ៧ ។
កា�បថ��កសា�សនុែភាព: វធិើស្ស្ស្ននកា�ព្យបាលសនុែភាពតាម
�យៈកា�រៅជួបជាមួយរវជ្បណ្ឌិ ត    ចូលរៅកាន់មណ្ឌ លសនុែ
ភាព  ម្តរូវបានរកើនរឡើងពើ១៦%  រៅក្នុងវគ្គឥណទានជារលើក
ែំបូងរៅ ២៣% រៅក្នុងវគ្គឥណទានទើម្បាពំើ� និងសម្រាប់កា�
បែលចូលរៅកាន់គលាើនិក    ឬមនទេើ�រពទ្យបានរកើនរឡើងពើ ១០% 
រៅក្នុងវគ្គឥណទានរលើកែំបូងរៅ១៣% រៅក្នុងវគ្គ
ឥណទានទើ៧ ។

កា�អប់�:ំ  ភាគ�យននកនុរា�បានចូលរ�ៀនរៅស្លា  បែលរាន  
អាយនុ ពើ ៦-១៦ ឆ្្ ំបានរកើនរឡើងគួ�ឱ្យកត់សរា្គ ល់   ពើ៣៥% 
រៅ ៤៥% (វគ្គទើ ១ ែល់ទើ៧) ។
រែើមទនុនអាជើវកម្ម:   កំរណើ នននរែើមទនុន   សម្រាប់កា�វនិិរយាគ
អាជើវកម្ម  រម្ចើនជាង ២០០ែនុលាលា �អារម�កិ បានរកើនរឡើង៨% 
របើរធៀបនរង  �បាយកា�ណ៍ម្បចាឆ្ំ្២ំ០១៣  (ពើវគ្គទើ១ ែល់ 
វគ្គ ទើ៧)។  រានកា�រកើនរឡើង្ងបែ�   សម្រាប់នែគូ បែល ម្តរូវ  

យន្កា�បា៉ា ន់ម្បរាណភាពម្កើម្ក (PAT) ម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរដ្យuSAID
រែើម្បើវាស់កម្មិតននភាពម្កើម្ក�បស់ម្បជាជន ។ ចំរ� ើនរម្បើយន្កា�រនឹះរែើម្បើ
វាស់បវងជើវភាពនែគូ�បស់ែលាួន និងរែើម្បើបសវាង�កកា�វវិត្ន៍ននកម្មិតភាពម្កើម្ក
ពើវគ្គឥណទានែំបូងរៅវគ្គបនាទេ ប់ៗ�បស់ពួកគាត់ ។

�បាយកា�ណ៍បា៉ា ន់ម្បរាណភាពម្កើម្ករនឹះ ម្តរូវបានសិកសាជារ�ៀងរាល់ឆ្្ ំ
រែើម្បើជួយឱ្យរយើងយល់ពើ្លប៉ាឹះពាល់ននកា�្ល្់ឥណទាន និងកា�កាត់
បនថាយភាពម្កើម្កសម្រាប់នែគូ�បសរ់យើង ។ រយើងបានរមើលរៅរលើកម្មិតនន
ភាពម្កើម្ក�បស់នែគូ និងកា�ផ្លា ស់ប្ូ�ជើវភាព�សរ់ៅ�បស់ពួកគាត�់វាងវគ្គ
ឥណទានជាមួយរយើង ។ កា�ម្ស្វម្ជាវរនឹះម្តរូវបានរធវាើរឡើងជាមួយនរងនែ
គូបែលបានែចាើម្បាក់រៅតាមស្ខាបែលរៅជនុំវញិរាជធានើភ្ំរពញ និងតាម
បណ្ារែត្នានា ។

រៅក្នុងលកខេែណ្ឌ ននសូចនាក�  សម្រាប់បា៉ា ន់ម្បរាណភាពម្កើម្ក ជាលទ្ធ្ល
បាន�ករឃើញថ្ទិែឋាភាពមួយចំនួនបែលគួ�ឱ្យកត់សរា្គ ល់បានរកើនរឡើង
ពើវគ្គឥណទានែំបូងរៅែល់វគ្គទើម្បាពំើ�ែូចជា៖

លសវាបណតាុ ឹះបណ្តា លជំនាញបគបប់គងចាត់
ផចងហិរញ្ញ វត្ុ និងអាជីវកម្ម

យនតាការប៉ានប់្ររាណភាពបរីបក

19១៤របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



រគាលបំណងចម្បង�បស់ចំរ� ើន   គឺរធវាើឱ្យរានលទ្្ធ លជាវជិ្រាន  និងយូ�
អបងវាងរលើជើវភាព�ស់រៅ�បស់ម្គរួស្�ម្កើម្កខាលា ងំ បែលសកម្មប្្ករសែឋាកិចចា
រៅម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា រដ្យកា�្ល្់រសវារសែឋាកិចចាសង្គម និងរសវា
មើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុបែលរានកា�ទទួលែនុសម្តរូវែ្ស់ ។  សរាគមមូលនិធិចំរ� ើន 
(សនុើរអហវារអ) គឺជាប្្កមួយននរសវារសែឋាកិចចាសង្គម�បសរ់យើង បែលម្តរូវ
បានបរងកើតរឡើងរដ្យម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន លើមើធើត ក្នុងបែតនុលា 
ឆ្្២ំ០១១  បែលប្្កមួយននម្បាក់ចរំណញសនុទ្ធ�បស់ ចំរ� ើន ម្តរូវបាន្្ដល់
ែល់មូលនិធិរែើម្បើគាមំ្ទសកម្មភាពនានា�បស់សរាគមរនឹះ ។
 គំនិត្្ួចរ្្ើម    រនឹះបានចូល�មួក្នុងកា�កាត់បនថាយភាពម្កើម្ករៅក្នុងម្ពឹះ
រាជាណាចម្កកម្នុជា តាម�យៈចូល�មួក្នុងកា�អភិវឌ្ឍនរ៍សែឋាកិចចាសង្គម 
កា�អប់� ំ និងប�សិ្ថា ន ។កា�្្ល់អាហា�ូបក�ណ៍រនឹះ គឺជាយន្កា�សង្គម
មួយបែលបរងកើតរឡើងរែើម្បើ
គាមំ្ទែល់នែគូ�បស់រយើង កនុរា� និងសហគមនម៍្កើម្ក  បែលរយើងរធវាើកា� 
និង�ស់រៅជាមួយ ក្នុងកា�ទទួលបានកា�អប់�ែំស្់ ។ 
អាហា�ូបក�ណ៍�មួរាន៖ សរ្ា�ៈសិកសាសម្រាប់រពញមួយឆ្្ ំនថលាសិកសា និង
កង់ ជាមរធ្យបាយរធវាើែំរណើ �ពើ្ទេឹះ និងស្លារ�ៀន�បស់ពួករគ ។ រៅនថងៃទើ
១៤  បែតនុលា ឆ្្២ំ០១៤ សរាគមមូលនិធើ ចំរ� ើន  បានរ�ៀបចំកម្មវធិើ្ល្់
អាហា�ូបក�ណ៍រឡើងម្បចាឆ្ំ្ ំ២០១៤-២០១៥ ជារលើកទើពើ� ។  សម្រាប់
អ្កចនុឹះរ ្្ម ឹះ អាហា�ូបក�ណ៍ ស�នុបចំនួន ១.១៣៧ នាក់ ក្នុងរនាឹះរាន 
២០០ នាក់ទទួលបានអាហា�ូបក�ណ៍រនឹះ ។
សរាគមមូលនិធើ ចំរ� ើន បានរបើកែំរណើ �កា�កម្មវធិើអាហា�ូបក�ណ៍�បស់
ែលាួនរៅក្នុងឆ្្ ំ ២០១៣ ជាឆ្្ែំំបូងបែលរានអ្កដ្ក់ពាក្យចំនួន ៥៩៨ 
នាក់ ក្នុងរនាឹះរានអ្កទទួលបានអាហា�ូបក�ណ៍ចំនួន ៨៥ នាកប់ែលភាគ
រម្ចើនមកពើស្លាបឋមសិកសា ។
ចំរ� ើនបានរប្ជាញា ចិត្រែើម្បើជួយែល់នែគូម្កើម្ក�បស់រយើង និងម្គរួស្��បស់
ពួករគរៅទូទាងំម្បរទស ។ រយើងរជឿជាក់យា៉ា ងមនុតរាថំ្កម្មវធិើែូចរនឹះ 
រដ្យរហតនុថ្កា�្្ល់រសវាហ�ិញ្ញវតថានុបតម្យ៉ាងគឺមិនម្គបម់្គាន់រែើម្បើជួយនែ
គូ�បស់រយើងរឡើយ ។

ការផតាលផ់លបតលបល់ៅសហគមន ៍
(អាហារបូករណប៍្រចាំឆ្នា ំពី មលូនិធិ ចលំរើន “សុីលអហវាលអ” )

20១៥ របាយការណ៍
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ភាគធនិក 

ល ្្ម ឹះ ប្រលភទ ចំននួហ៊នុ តនមលភាគហ៊នុ
រិតជាោនល់រៀល

អបតាភាគហ៊នុ

Entrepreneurs du Monde អង្គកា�បារាងំអន្�ជាតិ ៣៤.៧៥៧ ១.៧៣៧.៨៥០ ៣៥,៩៥%

Microfinance Solidaire ម្ករុមហ៊នុនបារាងំ ១៩.៣១០ ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧% 

GCAMF ស្ថា ប័នមូលនិធិ ១៩.៣១០  ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧% 

អ្កម្សើ Sophie Dulac បនុគ្គល ១១.០០០ ១៥០.០០០ ១១,៣៨% 

Chamroeun Staff Association ម្ករុមហ៊នុនបែ្ម� ១០.៦០២ ៥៣០.១០០ ១0,៩៧% 

រលាក Humbert Garreau de Labarre បនុគ្គល ១.៧០២ ៨៥.១០០ ១,៧៦% 

អភិបាលកិច្ច

អង្គការបារាំងអនតារជាតិ Entrepreneurs du Monde
Entrepreneurs   du  Monde  រានម្បតិបត្ិកា�  រៅក្នុងបណ្ាម្បរទស
កំពនុងអភិវឌ្ឍន៍រែើម្បើជួយែលម់្ករុមម្គរួស្�ម្កើម្ក បរងកើត និងពម្ងើកមនុែ 
�ប�ខ្ាតតូច ក្នុងរគាលបំណងរធវាើឲ្យម្បរសើ�រឡើងនូវស្ថា នភាព�សរ់ៅ�បស់
ពួករគ តាម�យៈរសវាមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ  និងសហម្គិនភាពបបបប្នរផ្្តរលើ
សមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គម ។ បចចានុប្បន្ Entrepreneurs du Monde  គឺជា
ភាគធនិកែ៏ចម្បងមួយ�បស់ ចំរ� ើន ម្ពមទាងំជាអ្ក្ល្់ជំនួយបរចចាករទស
រលើប�បិទកា�ង្�ជារម្ចើនែល់ម្គរឹះស្ថា នក្នុងនាមជាស្ថា ប័ននែគូ។

21១៦របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



បករុមហ៊នុបារាំង MicrofinanceSolidaire 

MicrofinanceSolidaire ម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរដ្យ Entrepreneurs du
Monde រៅឆ្្២ំ០១០ក្នុងនាមជា ម្ករុមហ៊នុនបែលរធវាើកា�បណ្ាក់ទនុនជា
មួយនរងម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុបែលរផ្្តរលើសមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គម
បែលម្តរូវកា�រែើមទនុនរែើម្បើពម្ងើកម្បតិបត្ិកា� ក្នុងន័យកា�បរម្មើជូនែល់នែ
គូឱ្យបានកាន់បតរម្ចើនបថមរទៀត ។ MicrofinanceSolidaire បានកាលា យជា
 ភាគធនិក�បស់ចំរ� ើន រៅក្នុងបែកកកដ្ ឆ្្២ំ០១០។

ស្ាបន័មលូនិធិ Grameen Credit AgricoleMicrofinance 
Foundation
Grameen Credit AgricoleMicrofinance Foundation ម្តរូវបានបរងកើត
រឡើងតាងំពើឆ្្២ំ០០៨រដ្យ Credit   Agricole SA  ក្នុងកិចចាសហកា�ជា 
មួយរលាកស្ស្ស្្ចា�្យ   Muhammad  Yunus  បែលជាជ័យលាភើពាន 
�ង្វា ន់ Nobel សន្ិភាព និង Grameen Trust ។  ស្ថា ប័នរនឹះ អននុវត្តាម 
គនុណតនមលា�បស់អ្កបរងកើតនិងបានករាលា យកា�តាងំចិត្�បសែ់លាួនជាសកម្ម
ភាពអននុវត្ន៍តាម�យៈកា�ជួយគាពំា�ែល់កា�អភិវឌ្ឍន៍ែល់ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូ
ហ�ិញ្ញវតថានុនិងសម្មបសម្មរួលក្នុងកា�បរងកើតអាជើវកម្មបបបប្នរផ្្តរលើ
សមិទ្ធ្លសង្គម រៅក្នុងបណ្ាម្បរទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ ។

លោក Humbert Garreau de Labarre  
រលាកGarreau de Labarreបានដ្ក់ទនុនវនិិរយាគជាមួយចំរ� ើនចាប់តាងំពើបែ
កនុម្ៈឆ្្២ំ០០៩ក្នុងនាមជាភាគធនិកែំបូងចាប់តាងំពើម្គរឹះស្ថា នបានចនុឹះ រ ្្ម ឹះជា
ម្ករុមហ៊នុនឯកជនមក។ រលាករានបទពិរស្ធនយ៍ា៉ា ងទូលំទូលាយជាមួយនរង
វសិ័យធនាគា� និងបានចូលជាសរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល�បស់ ចំរ� ើន �ហូតែល់
រែើមឆ្្២ំ០១២ ្ងបែ�។

លោកបស ីSophie Dulac

រលាកម្សើDulacជាអគ្គនាយកិា�ងននម្ករុមហ៊នុន Publicis Groupe S.A. 
ចាប់តាងំពើឆ្្១ំ៩៩៩ មកមលា៉ារឹះ ។ រលាកម្សើចាបរ់្្ើមកា�ង្�ជាអ្កបរងកើតនិងជា
អគ្គនាយកិាម្គប់ម្គងម្ករុមហ៊នុន្្ល់កា�ម្បរកសារលើកា�រម្ជើសរ� ើសបនុគ្គលិកនិងជា
ម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាលម្ករុមហ៊នុនបែ្សភាពយន្ Les Ecrans de Paris 
តាងំពើឆ្្២ំ០០១។ រលាកម្សើក៏ជាអ្កម្គប់ម្គងននម្ករុមហ៊នុន្លិតបែ្សភាពយន្
Sophie Dulac និងម្ករុមហ៊នុនបចកចាយបែ្សភាពយន្ Sophie Dulac។រម្រៅពើរនឹះ 
រលាកម្សើDulac ក៏ជាអគ្គនាយកិាម្ករុមហ៊នុន the Champs Elysées Film 
festival តាងំពើឆ្្២ំ០១២ ។

បករុមហ៊នុសរាគមបគុ្គលិកចំលរើន

ម្ករុមហ៊នុនសរាគមបនុគ្គលិកចំរ� ើន ម្តរូវបានបរងកើតរឡើង និងចនុឹះបញ្ើម្សប
ចបាប់រៅក្នុងបែកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១១ ក្នុងរគាលបំណងរលើកកម្ស់ភាពជា
រាចា ស់�បស់ ចំរ� ើនក្នុងចំរណាមថ្្ក់ែរកនា ំនិងបនុគ្គលិក។
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រលាក YANNICK NICoLAS MILEv 
(ម្បធាន)

រលាក DAvID MooS (សរាជិក)

លោក PhiliPPe Guichandut
(សមាជិក)

រលាក GRéGoIRE HéAuLME 
(សរាជិក)

រលាក FRANCK RENAuDIN 
(សរាជិកឯករាជ្យ)

Yannick គឺជាតំណាង�បស់ Entrepreneurs du Monde និងជាអ្កសម្មបសម្មរួលម្បចាមំ្បរទស ឥណា្ឌ  ភូរា 
និងកម្នុជា ។ រលាកបានចាបរ់្្ើមកា�ង្�ជាមួយ Entreprenuer du Monde រៅឆ្្២ំ០១១ ក្នុងទើម្ករុងរា៉ា នើល 
ម្បរទសហវាើលើពើន ។ រលាក Yannick រានបទពិរស្ធនរ៍ធវាើកា�ជាមួយនរងស្ថា ប័នហ�ិញ្ញវតថានុ និង     អង្គកា�មិនបមន 
�ដ្ឋា ភិបាលមួយចំនួនរទៀត ក្នុងរនាឹះ�មួរានកា�រធវាើកា�ង្�អស់�យៈរពលជាងម្បាមំួយឆ្្រំៅក្នុង ម្បរទស អាស្ហវាកិ 
ខាងលិច ។ Yannick បញចាប់ថ្្ក់អននុបណ្ឌិ ត ជំនាញសិកសារលើកា�អភើវឌ្ឍន៍ ពើស្លា oriental and African 
Study រៅទើម្ករុងឡនុង ចម្កភពអង់រគលាស និងជំនាញសង្គមវទិ្យពើស្កលវទិ្យល័យ Paris v Rene Descartes 
ពើទើម្ករុងបា៉ា � ើស ម្បរទសបារាងំ។

រលាក David គឺជាតំណាង�បសរ់លាកម្សើ Sophie Dulac បែលរានបទពិរស្ធន៍ជាង២០ឆ្្ ំប្្កហ�ិញ្ញវតថានុ
ជាមួយនរងម្គរឹះស្ថា នជារម្ចើនែូចជា the CIC Group និង the Credit Agricole Group ។ រៅក្នុងឆ្្២ំ០០៨រលាក 
David បានសហកា�បរងកើត  Finenza Investissement Alternatif បែលជាប្្កមួយ�បស់ Fenenza Group 
ជាម្ករុមហ៊នុនបែលរផ្្តកា�យកចិត្ទនុកដ្ក់ក្នុងកា�បចកចាយនិងកា�ម្បរកសារយាបល់ក្នុងកា�ម្គបម់្គងសកម្មធន 
(តាងំពើឆ្្២ំ០០៩ Fenenza បាន្្ល់កា�ម្បរកសារយាបល់ែល់វនិរិយាគិនរផ្្តរលើស្ថា ប័ន និងកា�ដ្ក់តាងំ 
កា�យិាល័យបបបប្នលកខេណៈម្គរួស្� សម្រាប់កា�វនិិរយាគ�បស់ពួករគរៅក្នុងវសិ័យមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ)។ រលាក 
David បានបញចាប់កា�សិកសាពើស្លា the Institut Superieur de Gestion (Paris) ។ David ក៏ជារបឡាធិកា�
�បស់អង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលបារាងំបែលរផ្្តរលើវសិ័យអប�់ ំ និងម្តរូវបានរម្ជើសរ� ើសជា Conseiller National 
ននអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលបារាងំែ៏ធំមួយ្ងបែ� ។

រលាក Philippe គឺជាតំណាង�បស់ Grameen Credit Agricole Microfinance Foundationតាងំពើឆ្្១ំ៩៨៦ 
�ហូតែល់ឆ្្២ំ០០៤ រលាកបានបរម្មើកា�ង្�រៅក្នុងអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលបារាងំជារម្ចើនរដ្យបានចំណាយ
រពល៦ឆ្្កំ្នុងចំរណាម១៨ឆ្្ ំរៅតាមបណ្ាម្បរទសម្កើម្កមួយចំនួនែូចជា Rwandaឥណា្ឌ  និង ហវាើលើពើន ។
រលាកម្តរូវបានចាត់ឱ្យទទួលបនទេនុករលើគរម្រាងអភិវឌ្ឍន៍និងមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ។រលាកបានបរម្មើកា�ង្�ជានាយក
ម្បតិបត្ិែំបូងរគ�បស់បណ្ាញមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុអ�ឺ ៉ានុបរៅរពលបែលបណ្ាញរនឹះ ម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរៅក្នុងឆ្្ ំ
២០០៤ រហើយរៅបែវចិឆាិកាឆ្្២ំ០១០ រលាកបានចូលបរម្មើកា�ង្�ជាមួយ Grameen Credit Agricole 
Microfinance Foundation ក្នុងតួនាទើជាម្បធានប្្កអភិវឌ្ឍន៍និង្្ល់ជំនួយបរចចាករទស ។ រលាក Philippe 
បានបញចាប់ប�ញិ្្ញ បម្តជាន់ែ្ស់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរៅតាមតំបន់ជាយម្ករុងពើ universite d’Evry  និងបាន
បញចាប់ប�ញិ្្ញ បម្តជាន់ែ្ស់មួយរទៀតជំនាញអភិបាលកិចចាអាជើវកម្ម ពើ university of San Fransisco ។ រម្រៅពើ
រនឹះរលាកក៏ជាម្បធានគណៈករា្ម ធិកា�ម្គបម់្គងសមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គម្ងបែ�។

រលាក Franck គឺជាតំណាង�បស់ម្ករុមហ៊នុនបារាងំ Microfinance Solidaire រលាកបានបរម្មើកា�ង្�រៅក្នុងវសិ័យ
ឯកជនអស់�យៈរពល៤ឆ្្ ំមនុនរពលចូលបរម្មើកា�ង្�ជាមួយអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលប្្កអភិវឌ្ឍន៍ ។ ម្បកា�
រនឹះបានជម្មរុញឱ្យរលាកបានមកបរម្មើកា�ង្�រៅក្នុងម្បរទសHaiti និងហវាើលើពើនជាកបនលាងបែលរលាកម្តរូវ
ចំណាយរពល៦ឆ្្រំែើម្បើម្គប់ម្គងកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍ និងរសវាមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុរៅតាមមូល ដ្ឋា ន ។ បទពិរស្ធនរ៍នឹះ
បានជំ�នុញឲ្យរលាកបរងកើត Entrepreneurs du Monde រឡើងរៅឆ្្១ំ៩៩៨ ជាអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលជំនាញ
មួយបែលជួយគាមំ្ទប្្កម្បតិបត្ិកា�បរចចាករទសនិងហ�ិញ្ញវតថានុែល់កម្មវធិើមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុបែល រផ្្តរៅរលើសមិទ្ធ
្លកា�ង្�សង្គម រៅក្នុងម្បរទស Haitiអាសនុើនិងអាស្ហវាកិខាងលិច ។ បចចានុប្បន្រនឹះរលាកFranck គឺជានាយក
ម្បតិបត្ិ�បស់ Entrepreneurs du Monde និងជាម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល�បស់ម្ករុមហ៊នុនបារាងំ 
Microfinance Solidaire ។ រលាកបានបញចាប់កា�សិកសាពើស្លាម្គប់ម្គង EDHEC រៅក្នុង�ែឋា Lille 
ម្បរទសបារាងំ។

រលាក Grégoire បានបរម្មើកា�ង្�ជាម្បធានកម្មវធិើ�បស់Entrepreneurs du Monde ម្បចាមំ្បរទសកម្នុជាពើឆ្្ ំ
២០០៥ �ហូតែល់២០០៨រែើម្បើបរងកើតចំរ� ើន ។ រម្កាយមករលាកបានកាលា យជាម្បធានកម្មវធិើម្បចាតំំបន់អាសនុើ�បស់
Entrepreneurs du Monde ។ មនុនរពលបរម្មើកា�ង្�ទាងំរនឹះ រលាកធាលា ប់បរម្មើកា�ង្�រៅម្បរទស Guinea 
និង Madagascar  ជាមួយអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាលជារម្ចើន�យៈរពល៦ឆ្្ ំ និងរៅក្នុងវសិ័យឯកជនរៅអឺ� ៉ានុប 
អស់�យៈរពល៤ឆ្្បំថមរទៀត ។ បចចានុប្បន្រនឹះរលាកជានាយកទើ្សា�រៅ ADIE ជាម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុែ៏ធំ
មួយរៅម្បរទសបារាងំឯទើម្ករុងបា៉ា � ើស។រលាក Grégoire បានបញចាប់កា�សិកសាពើស្លាពាណិជ្កម្មនិងម្គប់ម្គង 
ESPEME ជំនាញហ�ិញ្ញវតថានុនិងបានសិកសារៅក្នុងកម្មវធិើសិកសាផ្លា ស់ប្ូ�បទពិរស្ធន៍្ ងបែ�រៅឯ Hotstra uni

-versity នាទើម្ករុងញូវយ៉ាកសហ�ែឋាអារម�កិ។ រម្រៅពើរនឹះរលាកក៏ជាម្បធានគណៈករា្ម ធិកា�សវនកម្ម�បស់ ចំរ� ើន 
្ងបែ�។

បករុមប្ររឹកសាភិបាល
23១៨របាយការណ៍

ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



កញ្្ញ  អ៊នុច ្ល្គនុណ 
នាយកិាម្បតិបត្ិ�ែឋាបាល(សរាជិក)

កញ្្ញ ្ល្គនុណ  ចូលបរម្មើកា�ង្�រៅ ចំរ� ើន ជាម្បធាននាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍អាជើវកម្ម  និងសង្គម
រៅបែកនុម្ៈ ឆ្្២ំ០០៧ មនុននរងម្តរូវបានផ្លា ស់ប្ូ�តួនាទើរៅជាម្បធាននាយកដ្ឋា នធនធានមននុស្ស
រៅបែតនុលា  ឆ្្២ំ០០៨  ។ បនាទេ ប់មក កញ្្ញ ម្តរូវបានែំរឡើងតួនាទើជានាយកិាម្បតិបត្ិធនធាន
មននុស្ស និងបចចានុប្បន្រនឹះជានាយកិាម្បតិបត្ិ�ែឋាបាល ។ ក្នុងតួនាទើរនឹះកញ្្ញ ម្គបម់្គងរលើកិចចាកា�
ធនធានមននុស្សបណ្នុ ឹះបណ្ាល និង�ែឋាបាល  ។   មនុនចូលបរម្មើកា�ង្�រៅ ចំរ� ើន កញ្្ញ រានបទ
ពរិស្ធន៍ជាង១៥ឆ្្ ំជាមួយអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាល និងវសិ័យស្ធា�ណៈ ។ បចចានុប្បន្រនឹះកញ្្ញ
បានបញចាប់ថ្្ក់ប�ញិ្្ញ បម្ត និងអននុបណ្ឌិ តប្្កម្គប់ម្គងពាណិជ្កម្មជំនាញម្គប់ម្គង   និងបាន
បញចាប់កា�សិកសាកម្មិតមធ្យមប្្កជំនួយកា�វសិវាកម្មរៅក្នុងបរចចាកវទិ្យតមបាញពើ IvNovo 
Textile College នាម្បរទស�នុស្សើ។

រលាក សួន សនុភា 
ម្បធាននាយកម្បតិបត្ិ(ម្បធាន)

គណៈករា្ម ធិការប្រតិបតិតា

រលាកសនុ ភា  ចូលបរម្មើកា�ង្�រៅចំរ� ើន    ជាម្បធាននាយកម្បតិបត្ិរៅបែសើហា ឆ្្២ំ០០៨ ។ 
រលាក រានបទពិរស្ធន៍ជិត២០ឆ្្កំ្នុងវសិ័យមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ និងវសិ័យពាណិជ្កម្ម ។ មនុនចូល
បរម្មើកា�ង្�រៅ ចំរ� ើន រលាកបានបរម្មើកា�ង្�ជាម្បធាននាយកដ្ឋា នម្បតិបត្ិកា� និងជាម្បធាន
នាយកដ្ឋា នឥណទាន រៅក្នុងម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុរ្្សងៗរទៀត ។  រលាកទទួលបានសញ្្ញ
បម្ត អននុបណ្ឌិ តប្្កម្គប់ម្គងពាណិជ្កម្ម          ជំនាញម្គប់ម្គងទូរៅ          និងបានបញចាប់ថ្្ក់ប�ញិ្្ញ  
បម្តចំនួនពើ�  ជំនាញគណរនយ្យ    និងម្គប់ម្គង ។   រលាកក៏ជាម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល 
សរាគមមូលនិធិចំរ� ើន ជាសរាជិកម្ករុមម្បរកសាសរាគមមើម្ករូ ហ�ិញ្ញវតថានុកម្នុជា និងជាម្បធានម្ករុម
ម្បរកសាភិបាលម្ករុមហ៊នុន ចំរ� ើនស្្ហវា អាសូសនុើរអសិន្ងបែ� ។

រលាក រ្ង �កសា នាយកម្បតិបត្ិម្បតិបត្ិកា�
(សរាជិក)

រលាក�កសា ចូលបរម្មើកា�ង្�ជាមួយ ចំរ� ើន ជានាយកម្បតិបត្ិម្បតិបត្ិកា�រៅចនុងឆ្្២ំ០១១ 
រដ្យទទួលបនទេនុកម្គប់ម្គងកិចចាកា�ទាក់ទងនរងម្បតិបត្ិកា�កា�  ម្ស្វម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ រសវា
រសែឋាកិចចាសង្គម ទើ្សា� និងទំនាក់ទំនង និងកា�ម្គប់ម្គងសមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គម ។ រលាករាន
បទពិរស្ធន៍១៥ឆ្្កំ្នុងវសិ័យមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុជាមួយម្គរឹះស្ថា នល្បើៗ ជារម្ចើន និងទទួលបាន 
សញ្្ញ ប័ម្តអននុបណ្ឌិ តម្គបម់្គងពាណិជ្កម្ម ជំនាញម្គប់ម្គង និងបានបញចាប់ថ្្ក់ប�ញិ្្ញ បម្ត      
ម្គប់ម្គងពាណិជ្កម្មជំនាញទើ្សា� ។ នារពលបចចានុប្បន្ រលាកជាម្បធានម្ករុមកា�ង្�ជំនាញកា�
ម្គប់ម្គងសមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គម�បស់សរាគមមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុកម្នុជា សរាជិកម្ករុមម្បរកសានន
សរាគមមូលនិធិចំរ� ើន និងជានាយកម្បតិបត្ិ�បសម់្ករុម ហ៊នុន ចំរ� ើនស្្ហវា អាសូសនុើរអសិន  
្ងបែ� ។

24១៩ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



អ្កម្សើ សនុរា៉ា លើ បរម្មើកា�ង្�ជាមួយចំរ� ើនជាមស្ន្ើសវនកម្មន្ទេក្នុង និងព័តរ៌ានវទិ្យរៅឆ្្២ំ០០៧ ។ អ្កម្សើ
ម្តរូវែំរឡើងតួនាទើជាម្បធាននាយកដ្ឋា នសវនកម្មន្ទេក្នុងរៅឆ្្២ំ០១០ និងបនាទេ ប់មកជានាយកិាម្បតិបត្ិសវន
កម្មន្ទេក្នុងនាឆ្្២ំ០១១ ។ អ្កម្សើម្គបម់្គងរាបម់្គប់កិចចាកា�ទាងំអសប់ែលទាក់ទងនរងសវនកម្ម�មួរានសវន
កម្មរលើប្្កម្បតិបត្ិកា�ហ�ិញ្ញវតថានុនិងព័តរ៌ានវទិ្យ ។ មនុនចូលបរម្មើកា�ង្�រៅចំរ� ើន អ្កម្សើបានបរម្មើកា�ង្�
ក្នុងប�បិទជារម្ចើន ែូចជាប្្ក�ែឋាបាលឥណទាននិងព័ត៌រានវទិ្យពើឆ្្១ំ៩៩៧ែល់ឆ្្២ំ០០៧ ។ បចចានុប្បន្រនឹះ
អ្កម្សើជារបកខេជនអននុបណ្ឌិ តម្គប់ម្គងអាជើវកម្ម ជំនាញធនាគា� និងហ�ិញ្ញវតថានុ រៅស្កលវទិ្យល័យភ្ំរពញ
អន្�ជាតិនិងបានបញចាប់ថ្្ក់ប�ញិ្្ញ បម្តប្្កវទិ្យស្ស្ស្កនុំព្ូយទ�័ ។ អ្កម្សើក៏ជាសរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល 
សរាគមមូលនិធិចំរ� ើន និងជាម្បធានគណរនយ្យ និងហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុន ចំរ� ើនស្្ហវា អាសូសនុើរអសិន 
្ងបែ� ។

រលាក �លំើ ចូលបរម្មើកា�ង្�រៅចំរ� ើនជាម្បធាននាយកដ្ឋា ន�ែឋាបាល និងហ�ិញ្ញវតថានុ នាឆ្្២ំ០០៨ និងបនាទេ ប់ម្តរូវ
បានែំរឡើងតួនាទើជានាយកម្បតិបត្ិហ�ិញ្ញវតថានុ នាឆ្្២ំ០១០    និងបានផ្លា ស់រៅជានាយកម្បតិបត្ិហានិភ័យ
និងម្បតិបត្ិតាម រៅឆ្្២ំ០១៤ ។   រលាកម្គប់ម្គងកិចចាកា�ប្្កចបាប់   និងហានិភ័យរៅក្នុងម្ករុមហ៊នុន ។ មនុន
រពលចូលបរម្មើកា�ង្�រៅចំរ� ើន   រលាកបាន បរម្មើកា�ង្�ជាសវនក�ជានែ់្ស់ ពើឆ្្២ំ០០៥ ែល់២០០៧ រៅ
ម្ករុមហ៊នុនសវនកម្មឯករាជ្យែ៏ល្បើលបាញមួយ   រហើយរលាកក៏រានបទពិរស្ធន៍កា�ង្� ក្នុង�យៈរពលមួយែ៏យូ�
ជាមួយនរងអង្គកា�រម្រៅ�ដ្ឋា ភិបាល  និងវសិ័យឯកជន ក្នុងប�បិទកា�ង្�ជារម្ចើន។ រលាកជារបកខេជនអននុបណ្ឌិ ត
ជំនាញម្គប់ ម្គងហ�ិញ្ញវតថានុ រៅឯស្កលវទិ្យល័យចបាប់   និងរសែឋាកិចចា រហើយបានបញចាប់ថ្្ក់ប�ញិ្្ញ បម្តប្្ក
គណរនយ្យ និង CAT។ រលាកក៏ជាម្បធានម្ករុមម្បរកសា ភិបាលម្ករុមហ៊នុនសរាគមបនុគ្គលិកចំរ� ើន្ងបែ�។

អ្កម្សើ ភា�នុនបានចូលបរម្មើកា�ង្�រៅចំរ� ើនបែលជាម្បធាននាយកដ្ឋា នហ�ិញ្ញវតថានុរៅឆ្្ ំ ២០១៣ និងម្តរូវបាន
បតងតាងំជានាយកិាម្បតិបត្ិហ�ិញ្ញវតថានុស្ើទើរៅបែសើហាឆ្្ ំ២០១៤ និងជានាយកិាម្បតិបត្ិហ�ិញ្ញវតថានុ ក្នុងបែកនុម្ ៈ 
ឆ្្២ំ០១៥ ។ អ្កម្សើម្គបម់្គងភា�កិចចា និង សកម្មភាពទាងំអស់ទាក់ទងនរងហ�ិញ្ញវតថានុ គណរនយ្យ និង
ពត ៌រាន វទិ្យ។ អ្កម្សើរានបទពិរស្ធន៏បួនឆ្្ជំាមួយម្ករុមហ៊នុនគណរនយ្យសវនកម្មអន្ដ�ជាតិ,Pricewater
house Coopers ។ បចចានុប្បន្រនឹះ អ្កម្សើភា�នុណ កំពនុងបន្កា�សិកសា ACCA រៅ CamEd Business School។ 
អ្កម្សើទទួលបានសញ្្ញ បម្តប�ញិ្្ញ បម្តចំនួនពើ��មួរាន  ឯករទសរអកូពាណិជ្កម្មរៅស្កលវទិ្យល័យ
ជាតិម្គប់ម្គង (NuM)និងធនាគា� និងហ�ិញ្ញវតថានុ រៅស្កលវទិ្យល័យកម្នុជា (uC) ។  អ្កម្សើក៏បានចូល�មួ
វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលមួយចំនួនបណ្នុ ឹះបណ្ាល និងសិកាខេ ស្លា (ទាងំខាងក្នុងនិងខាងរម្រៅ) បែលទាក់ទងរៅ
នរងតួនាទើ និងកា�ទទួលែនុសម្តរូវ�បស់គាត់ ។

អ្កម្សើ វង្ស សនុរា៉ា លើ នាយកិាម្បតិបត្ិសវនកម្ម
ន្ទេក្នុង(អ្កសរងកតកា�ណ៍)

រលាក រសលាឹះ �លំើ នាយកម្បតិបត្ិហានិភ័យ 
និងម្បតិបត្ិតាម(សរាជិក)

អ្កម្សើ អាត ភា�នុន នាយកិាម្បតិបត្ិហ�ិញ្ញវតថានុ
(សរាជិក)

25២០របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់
គណៈករា្ម ធិការជំនាញ

គណៈករា្ម ធិការបគបប់គងហានិភយ័ 

គណៈករា្ម ធិការបគបប់គងសវនកម្ម

គណៈករា្ម ធិការបគបប់គងសមិទ្ធផលសង្គម

គណៈករា្ម ធិកា�ជំនាញចំនួន ៣ បានបរងកើតរឡើតក្នុងឆ្្ ំ២០១២ រែើម្បើ
ពម្ងរងបបនថាមរលើអភិបាលកិចចាសម្រាប់កា�ង្� ប�បិទមួយចំនួន�មួរាន កា�
ម្គប់ម្គងសមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គម កា�ម្គបម់្គងហានិភ័យ និងកា�ម្គប់ម្គង
សវនកម្ម ។ គណៈករា្ម ធិកា�ជំនាញទាងំរនឹះរានកិចចាម្បជនុំម្បចាមំ្តើរាស និង
រាយកា�ណ៍ជាម្បចានូំវវឌ្ឍនភាពកា�ង្��បស់ែលាួនជូនែល់ម្ករុមម្បរកសា
ភិបាល ។ ក្នុងឆ្្ ំ២០១៤ កិចចាម្បជនុំមួយចំនួនម្តរូវបានរធវាើរឡើងរដ្យ
គណៈករា្ម ធិកា�ជំនាញនើមួយៗ ។

គណៈករា្ម ធិកា�ជំនាញមួយរនឹះម្តរូវបានបរងកើតរឡើងក្នុងម្កបែណ្ឌ  ចំរ� ើន
រែើម្បើធានាបាននូវកា�ម្បកាន់ភ្ាបរ់ៅនរងទស្សនវសិ័យ និងរបសកកម្ម
�បសម់្គរឹះស្ថា ន ែណៈបែលភាព�ស់រានប្្កហ�ិញ្ញវតថានុម្តរូវបានធានា។គណៈ
ករា្ម ធិកា�រនឹះ រានមនុែង្�ក្នុងកា�ែរកនាបំម្បកាលា យរបសកកម្ម�បសម់្គរឹះ
ស្ថា នរៅជាកា�ម្បតិបត្ិជាក់បស្ង និងយកចិត្ទនុកដ្ក់ជាខាលា ងំរលើជំ�នុញ 
កា�អននុវត្ន៍តាមបទពិរស្ធន៍កស្ងសមិទ្ធ្លកា�ង្�សង្គមលអែនានា 
កែូ៏ចជាកា�ម្តរួតពិនិត្យ និងតាមដ្នសមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គមតាម�យៈកា�

* អតើតម្បធានម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន រា៉ា ាយម្ករូហាវា យបនន លើមើតធើត បែលនារពលបចចានុប្បន្រនឹះអ្កម្សើជាអ្កម្គប់ម្គងរអាយកា�យិាល័យកណ្ាលរៅ មូលនិធិមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ Grameen Agricole Microfinance Foundation 
** អ្កម្គប់ម្គងបរចចាករទស កា�ង្�សង្គម�បស់EDM

រម្បើម្បាស់ឧបក�ណ៍វាស់បវងបែលរានកា�ទទួលស្្គ ល់ សូចនាក� និងប្ន 
កា�ជាក់លាក់។ គណៈករា្ម ធិកា�រនឹះរានសរាជិកភាពបែលម្បកបរដ្យ
ជំនាញ និងបទពិរស្ធន៍ទាក់ទងនរងកា�ម្គប់ម្គងសមិទ្ធ្លកា�ង្� 
សង្គម និងវសិ័យមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ។ រៅឆ្្ ំ២០១៤ គណៈករា្ម ធិកា�ម្គប់ម្គង
សមិទ្ធ្លសង្គមបានជួបម្បជនុំបែលបានសិកសា ម្តរួតពិនិត្យ និងពិភាកសា
រៅរលើចំននុចមួយចំនួនែូចជា៖ ពិភាកសាអំពើ ម្កមម្បតិបត្ិ ម្កមសើលធម៌ 
និងម្កមពាណិជ្កម្ម កា�តាមដ្នរលើ�បាយកា�ណ៍វឌ្ឍនភាពននប្នកា� 
បកលមអែម្បតិបត្ិកា��បស់ចំរ� ើន ម្សបតាមមតិរយាបល់�បស់ SR, MIR, 
CPP, Cerise’s SP13 និង uSSPM កា�ចូល�មួជាមួយនរងបណ្ាញ 
ឬម្ករុម កា�ង្�បែល្្ួចរ្្ើមកា�វាស់បវង និងតាមដ្នសមិទ្ធ្លកា�ង្
�សង្គមជារម្ចើន ែូចជា MIX market, MFTransparency, SPTF និង 
Truelift ។ គណៈករា្ម ធិកា�រនឹះម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរានសរាជិកចំនួន
បួន �ូប�មួរាន៖

រលាក Philippe GuICHANDuT 
(ម្បធាន)
រលាកម្សើ Eugénie CoNSTANCIAS**
(សរាជិក)
រលាក រ្ង �កសា
(សរាជិក)
អ្កម្សើ លរម សនុធា� ើ
(សរាជិក)

គណៈករា្ម ធិកា�សវនកម្មម្តរូវបានែរកនារំដ្យសរាជិកម្ករុមម្បរកសា
ភិបាល ឯករាជ្យមួយ ។ តួនាទើ�បស់ែលាួន គឺរែើម្បើម្តរួតពិនិត្យរមើលពើម្បសិទ្ធ
ភាពននកា�រធវាើសវនកម្មន្ទេក្នុង និងពិនិត្យរឡើងវញិនូវសនុច�តិភាព និងភាព
សមម្សបនន�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុចំរ� ើន។ គណៈកម្មកា�សវនកម្មបាន
រម្ជើសរ� ើសម្ករុមហ៊នុនសវនកម្មខាងរម្រៅ និង�កសាទំនាក់ទំនងកា�ង្�យា៉ា ង
ជិតស្ិទ្ធជាមួយពួករគ ។ នាយកិាម្បតិបត្ិសវនកម្មន្ទេក្នុងចំរ� ើន គឺជាសរា
ជិកសកម្មននគណៈកម្មកា�រនឹះបែលជាគនលារឹះែ៏សំខាន់រែើម្បើធានាបាននូវ
កា� ម្តរួតពិនិត្យែ៏រានម្បសិទ្ធភិាព បែលជាយន្ដកា�ននកា�ម្តរួតពិនិត្យន្ទេក្នុង
។
រៅឆ្្ ំ២០១៤ គណៈករា្ម ធិកា�ម្គប់ម្គងសវនកម្មបានជួបម្បជនុំជារម្ចើន
រែើម្បើពិនិត្យ និងពិភាកសាគ្ារៅរលើ៖ កា�រម្ជើសរ� ើសអ្កម្បរកសារយាបល់
រែើម្បើជួយរ�ៀបចំ និង បកសម្មរួល ឯកស្�សវនកម្មន្ទេក្នុងរគាលនរយាបាយ 
និងនើតិវធិើ ដ្ក់ ឱ្យរម្បើម្បាស់នូវឯកស្��បាយកា�ណ៍ រគាលនរយាបាយ 
និងនើតិវធិើថ្មើ រធវាើ កា�រម្ជើសរ� ើសម្ករុមហ៊នុនសវនកម្មពើខាងរម្រៅថ្មើ និងសម្មប 
សម្មរួល កា�រធវាើសវនកម្មរៅក្នុងចំរ� ើន ដ្ក់សនុពលភាពនូវប្នកា�ម្បចាឆ្ំ្ ំ
និងទំនាក់ទំនង�វាង RMC និង AC និងចនុឹះម្តរួតពិនត្យរលើកា�ង្�សវនកម្ម
ន្ទេក្នុង�បស់ែលាួន ។ គណៈករា្ម ធិកា�រនឹះម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរានសរាជិក
ចំនួនបើ�ូប�មួរាន:

រលាក Grégoire HéAuLME
(ម្បធាន)
រលាក Yannick NICoLAS MILEv
(សរាជិក)
រលាកម្សើ វង្ស សនុរា៉ា លើ
(សរាជិក)

មនុែង្��បស់គណៈករា្ម ធិកា�ម្គបម់្គងហានិភ័យ គឺម្តរូវធានាឱ្យបានថ្
រាល់ហានិភ័យចម្បងៗពាក់ព័ន្ធនរងគរម្ឹះស្ថា នចំរ� ើន អាចកំណត់ និងវាយ
តនមលាបានកែូ៏ចជាអាចបរងើកតយនុទ្ធស្ស្ស្រគាលកា�ណ៍នើតិវធិើរសចកើ្បណ
នានំិងវធិើស្ស្ស្រ្្សងៗរែើម្បើម្គបម់្គង និងទប់ស្ក ត់ហានិភ័យទាងំរនាឹះ។ 
សរាជិក�បស់គណៈករា្ម ធិកា�ជាសរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល និងគណៈ
ករា្ម ធិកា�ម្បតិបត្ិ�បសម់្គរឹះស្ថា ន កា�អននុវត្ន៍បបបរនឹះរែើម្បើធានាបានថ្
កា�ម្បតិបត្ិតាមតួនាទើភា�កិចចា និងកា�ទទួលែនុសម្តរូវ�បស់គណៈករា្ម ធិ
កា�ម្គបម់្គងហានិភ័យម្បម្ពរត្រៅរានលកខេណៈរដ្យផ្ទេ ល់ និងរាន 
ម្បសិទ្ធភាព ។ រៅឆ្្ ំ២០១៤ ម្បធានបទមួយចំនួនម្តរូវបានពិនិត្យរឡើង
វញិ និ ង  បានពិភាកសាក្នុងកិចចាម្បជនុំ RMC �មួរាន�បាយកា�ណ៍វឌ្ឍនភាពនន 
ហានិភ័យ   និងកា�ម្តរួតពិនិត្យកា�វាយតនមលាែលាួនឯងរលើហានើភ័យ (RCSA)  
តាមនាយកដ្ឋា នជំនាញនើតិវធិើ�បាយកា�ណ៍កា�ម្គប់ ម្គងហា និភ័យ �បាយ 
កា�ណ៍កា� ម្គបម់្គងហានិភ័យជារលើកែំបូងម្បចាំឆ្្ ំ  បញ្ហា មួយ ទាក់ទង 
នរងម្បាក់សន្សកំាតពវាកិចចា បែលម្តរូវឲ្យកាត់បនថាយរដ្យធនាគា�ជាតិនន
កម្នុជា និងកា�រធវាើ RCSA រលើកទើពើ� បែលបានរធវាើ រឡើងរៅពាក់កណ្ាល 
ឆ្្២ំ០១៤ និងប្នកា�កា�ង្�ទើពើ� RCSA បានរធវាើរឡើង រៅពាក់កណ្ាល 
ននឆ្្២ំ០១៤ ។ គណៈករា្ម កា�រនឹះរានសរាសភាព  សរាជិកម្បាមំួយ�ូប 
រដ្យមិនរាប់ បញចាូ លរលខាធិការ្ាក់ �មួរាន៖

អ្កម្សើ Hélène KERAuDREN *
(ម្បធាន)
រលាក Yannick NICoLAS MILEv  
(សរាជិក)
រលាក Christian Andersen
(សរាជិក)
រលាក សួន សនុភា
(សរាជិក)
រលាក រ្ង � កសា
(សរាជិក)
អ្កម្សើ អាត ភា�នុន
(សរាជិក)
កញ្្ញ  នណ ឌើណា
(រលខាធិកា)

26២១ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ស
វន
កម
��
��កគ
ាំព
ារ

នីត
ិកម
�

 

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ស
ាខ
ា

តំប
ន់

ពីធ
ីកា
រ

នា
យ
ិកា
	
�តិប
ត�ិ

នា
យ
កដ
�ាន

�
�ប់�

�ងស
មិទ
�ផល

កា
រង
ារស

ង�ម

រច
នា

ស
ម

្ន័
្ធរប

ស
ច់

ំលរ
ើន

27២២របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ការកសាងសមតភ្ាពបគុ្គលិក
សចូនាករ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

ចំនួនបនុគ្គលិក ២៤៨ ៣៥២ ៣៤០

ចំនួនមស្ន្ើឥណទាន ១៣៧ ១៦៨ ១៦០

ចំនួនមស្ន្ើសម្មបសម្មរួលសហគមន៍ ១០ ២១ ១៦

អម្តាបនុគ្គលិកចាករចញ ១០,៨% ១៦,៥% ៣១,៣%

% បនុគ្គលិកស្ស្ើ ២៦,៣% ២៣,៨% ២៦,៥%

% បនុគ្គលិករានកិចចាសន្យអចិនស្នយ្៍ ៦៩,០% ៨៨,០% ៩២,៧%

សចូនាករ ចំននួវគ្គបណតាុ ឹះបណ្តា ល ចំននួបគុ្គលិកស្សតា ី ចំននួបគុ្គលិកបរុស

កា�បណ្នុ ឹះបណ្ាខាងក្នុង ១៩៨ ៣៤៩ ១.៦៨៦

កា�បណ្នុ ឹះបណ្ាខាងរម្រៅ ១២ ១១ ១១

កា��លំរករមរ�ៀន/កា�គាមំ្ទ ៣៧ ១១ ៥៤

មលូោឋា នននតនមលតបសនាង និងការលលីកទឹកចិតតាបគុ្គលិកផផអែកលលីសមិទ្ធផល

ការអភិវឌ្ឍន ៍និងការកសាងសមតភ្ាពបគុ្គលិក

សមិទ្ធ្លជាវជិ្រាន   និងរសថា�ភាពករំណើ ន�បស់ ចំរ� ើន ជាលទ្្ធ លបានពើកា�ែិតែំននគណៈម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិកចំរ� ើនបែលបន្អភិវឌ្ឍ សរម្មចបាននូវរគាល 
រៅបែលរយើងបានកំណត់ ។ រែើម្បើរឆលាើយតបនរងកា�ម្បរងបម្បងរនឹះ កា�បកបម្បរលើអតថាម្បរយាជន៍ និងកា�្្ល់សំណងបបនថាមរទៀត  ក៏ម្តរូវបានរធវាើរឡើង រែើម្បើរលើក 
ទរកចិត្ែល់បនុគ្គលិក តាម�យៈ្លម្បរយាជន៍ជាបនុគ្គល និងជាម្ករុម ។ 
ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ ចំរ� ើនបានរធវាើកា�បកសម្មរួលម្បព័ន្ធគណនាអតថាម្បរយាជន៍បនុគ្គលិកែូចជា វធិើស្ស្ស្ននកា�គណនាអតថាម្បរយាជន៍ និងសំណង រផ្្តសំខាន់ែល់
បនុគ្គលិកជួ�មនុែ បែលរានកា�ទូទាត់សំណងកំពនុងម្តរូវបានភ្ាបរ់ៅតាមតួនាទើ  និង�យៈរពលបរំពញកា�ង្�រៅក្នុងចំរ� ើន បែលទាក់ទងរៅនរងអតថាម្បរយាជន៍
រ្្សងរទៀត បែលពួករគអាចរានសិទ្ធិទទួលបាន។
ម្បព័ន្ធគណនាសំណង និងអតថាម្បរយាជន៍ថ្មើរនឹះម្តរូវបានបរងកើតរឡើងរែើម្បើរលើកទរកចិត្ែល់គណៈម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិក�បស់រយើង ។ រគាលបំណង�បស់រយើងគឺ 
រែើម្បើរលើកទរកចិត្ែល់បនុគ្គលិកក្នុងកា��កសាកា�� ើកចរម្មើនជាវជ្ិរាន�បស់ចំរ� ើន ទាងំរលើប្្កម្បតិបត្ិកា� និងសមិទ្្ធ លកា�ង្�សង្គម ។

រគាលរៅធន ធានមននុស្ស�បស់ចំរ� ើនគឺ កស្ងម្ករុមែ៏ខាលា ងំមួយ និងរមើលរឃើញបនុគ្គលិក�បសរ់យើងរានលកខេណៈសម្បត្ិម្គប់ម្គាន់ែណៈរពលបែល ចំរ� ើន � ើក  
លូតលាស់រៅមនុែ ។ រៅ ចំរ� ើន រយើងរានបំណងកស្ងម្ករុមកា�ង្�បែលរានជំនាញ និងបង្ហា ញពើកម្មិតននកា�សហកា�ែ្ស់ក្នុងកា�អភិវឌ្ឍនរ៍ែើម្បើទទួលបាន 
នូវលទ្ធ្លលអែទាក់ទងរៅនរងរគាលរៅយនុទ្ធស្ស្ស្�បស់រយើង ។ វគ្គបណ្នុ ឹះបណ្ាលជារម្ចើនខាងក្នុង និងខាងរម្រៅ កា�គាមំ្ទ និងកម្មវធិើ្្ល់អាហា�ូបក�ណ៍
ម្តរូវបាន្្ល់រៅថ្្ក់ម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិករៅក្នុងឆ្្ ំ២០១៤ ។

28២៣ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



សខុរុាលភាពរបសប់គុ្គលិក

គណៈម្គប់ម្គង ចំរ� ើន បាន្្ួចរ្្ើមឱ្យរានម្ពរត្កា�ណ៍ជួបជនុំម្ករុមកា�ង្�ម្បចាឆ្ំ្បំែលបរងកើតរឡើងរែើម្បើម្បគល់�ង្វា ន់ែល់បនុគ្គលិក និងស្ខារឆ្ើមម្បចា ំចំរ� ើន ។
ម្ពរត្ិកា�ណ៍ទាងំរនឹះរធវាើរឡើងក្នុងរគាលបំណងពម្ងរងទំនាក់ទំនង�វាងថ្្ក់ម្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិករៅកា�យិាល័យកណ្ាល និងស្ខាចំរ� ើន ។ សិកាខេ ស្លាម្បចាំ
ឆ្្ ំកិចចាម្បជនុំគណៈម្គប់ម្គងទូរៅ និងកិចចាម្បជនុំពរិសសជារម្ចើនបែលម្តរូវបានម្បា�ព្ធរឡើងរៅក្នុងឆ្្២ំ០១៤ ជាម្បភពននកា��បួ�មួស្មគ្គើភាព និងកា�បំ ន្ុសគំនិត 
ស្្ម �តើ  និងរលើកទរកចិត្ សម្រាប់បនុគ្គលិក ។
សកិាខេ ស្លាម្បចាឆ្ំ្ ំ២០១៣-២០១៤ ម្តរូវបានរធវាើរឡើងរៅរែត្ម្ពឹះសើហននុរៅនថងៃទើ ២២-២៣ បែកនុម្ៈ ឆ្្២ំ០១៤ និងបានចូល�មួរដ្យបនុគ្គលិកទាងំអស់
�បស់ចំរ� ើន ។ រយើងបានយកឱកាសរនឹះរែើម្បើ្ ្ល�់ង្វា ន់ និងកា�ទទួលស្្គ ល់ស្្នែរៅ បនុគ្គលិករឆ្ើម និងស្ខាគំ�ូក្នុងកា�អននុវត្ន៍កា�ង្� ។

រលើសពើរនឹះរៅរទៀត កិចចាម្បជនុំគណៈម្គបម់្គងទូរៅម្តរូវបានម្បា�ព្ធរឡើងរៅក្នុងរែត្មណ្ឌ លគ�ិ ើ កាលពើបែមករា ឆ្្២ំ០១៥ ។ កិចចាម្បជនុំរនឹះម្តរូវបានម្បា�ព្ធ
រឡើង រែើម្បើបង្ហា ញសមិទ្្ធ ល�បស់ចំរ� ើន ក្នុងឆ្្២ំ០១៤  និងប្នកា�យនុទ្ធស្ស្ស្សម្រាប់ឆ្្២ំ០១៥ ។ កា�រធវាើបទបង្ហា ញអំពើនើតិវធិើសម្រាប់កា�តំរឡើងតួនាទើ 
ម្កមសើលធម៌ និងែំរណើ �កា�បណ្រ ងស្�ទនុកខេ�បស់បនុគ្គលិក ។ រលើសពើរនឹះរទៀត រយើងក៏រឆលាៀតឱកាសរែើម្បើពិភាកសាអំពើបញ្ហា ម្បឈមពើបណ្ាស្ខាទាងំអស់ និង
កា�រធវាើប្នកា�សម្រាប់ែំរណើ �កា�កា�ង្�ឱ្យរានម្បសិទ្ធិភាពបបនថាមរទៀតសម្រាប់ប៉ានុនា្ម នឆ្្ខំាងមនុែរនឹះ ។ អវាើបែលសំខាន់គឺ កិចចាម្បជនុំម្តរូវបានរធវាើរឡើងរែើម្បើរលើក
ទរកចិត្បនុគ្គលិកឱ្យរានរពលសម្រាក និងកស្ងទំនាក់ទំនង� រងរាជំាមួយជំនាញវជ្ិាជើវៈមួយ �វាងថ្្កម់្គប់ម្គង និងបនុគ្គលិក។

ចំរ� ើន ព្យយាម្្ល់ប�យិាកាសកា�ង្�មួយែ៏អស្ចា �្យបែលបនុគ្គលិក�បស់រយើងអាចរានកា�អភិវឌ្ឍន៍ និងកា�លូតលាស់ ជាស្ថា ប័នបែលរានវប្បធម៌ែ៏� រងរាក្ំនុង
កា�រលើកកម្ស់កា�រធវាើកា�ង្�ជាម្ករុម ។ រយើងម្សឡាញ់ បនុគ្គលិក�បស់រយើង ្លិត្ល / រសវាកម្ម�បសរ់យើង និងសហគមនប៍ែលរយើងរធវាើកា�ជាមួយ ។

29២៤របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



របាយការណហ៍ិរញ្ញ វត្ុលបកាយសវនកម្ម

ម្ករុមម្បរកសាភិបាល(“BoD”) �បស់ ចំរ� ើនរា៉ា យម្ករូហាវា យបនន លើមើធើត (“ម្ករុមហ៊នុន”) សូមបង្ហា ញ�បាយកា�ណ៍�បស់ម្ករុមម្បរកសាភិបាល និង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញ

វតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទបញចាប់នថងៃទើ៣១បែធ្ូឆ្្២ំ០១៤។

ចំរ� ើនរា៉ា យម្ករូហាវា យបនន លើមើធើត (“ម្ករុមហ៊នុន”) បែលស្្គ ល់ជា្លាូវកា� ជា ចំរ� ើនរា៉ា យម្ករូហាវា យបននសឺវ ើស (“កម្មវ ើធើ”) ម្តរូវបានបរងកើតែំបូងរៅឆ្្ ំ ២០០៦ 

រដ្យ Entrepreneurs du Monde (“EdM”) និងបនាទេ ប់មកចនុឹះបញ្ើរៅម្កសួងពាណើ ជ្កម្មជាម្ករុមហ៊នុនឯកជនទទួលែនុសម្តរូវរានកម្មិត នានថងៃទើ២ បែកនុម្: 

ឆ្្២ំ០០៩ រលែបញ្ើCo.៥៦១៣/០៩E។

សកម្មភាពចំបង�បស់ម្ករុមហ៊នុន គឺ្្ល់រសវាឥណទានែល់អតិថិជនក្នុងម្សរុកតាម�យ: ទើស្្ក់កា�កណ្ាល រៅទើម្ករុងភ្ំរពញ និង កា�យិាល័យថ្្ក់រែត្-

រាជធានើ និងម្ករុង-ែណ្ឌ -ម្សរុកនានា រៅក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា។

�បាយកា�ណ៍លទ្ធ្ល�បសម់្ករុមហ៊នុនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទរានែូចខាងរម្កាម៖

ទនុនបម្មរុង និងសំវធិានធនមិនរានបបម្មបម្មរួលជាស្�វន្រលើ ឬពើទនុនបម្មរុង និងសំវធិានធនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទ រលើកបលងបតបបម្មបម្មរួល បែលម្តរូវបានលាត

ម្តដ្ងបង្ហា ញក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ។

របាយការណរ៍បសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

ពត័រ៌ានអំពបីករុមហ៊នុ

លទ្ធផលប្រតិបតិតាការ

ទនុបបមរុងនិងបទប្បញ្ញ តិតា

     

២០១៤ ២០១៣

ោនល់រៀល ោនល់រៀល

ចំរណញ (ខាត) មនុនបង់ពន្ធ (១៦០.៣៥ ៧)  ៥៤៨.៧១៤

ពន្ធរលើម្បាក់ចរំណញ (១២១.២២២) (១៧៥.២២៨)

ចំលណញ (ខាត) លបកាយបងព់ន្ធ   (២៨១.៥៧៩) ៣៧៣.៤៨៦

        

ឥណទានអាបកក ់និងជាបស់ង្ស័យ

មនុនរពលបែល�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បសម់្ករុមហ៊នុនម្តរូវបានរ�ៀបចរំឡើង ម្ករុមម្បរកសាភិបាលបានចាត់វធិានកា�សមម្សបនានារែើម្បើ្ នែល់កា�អឹះអាងថ្

នើតិវធិើពាក់ព័ន្ធជាមួយកា�លនុបរចាលឥណទានអាម្កក់ និងកា�រធវាើសំវធិានធនរលើឥណទានអាម្កក់ និងសង្សយ័ម្តរូវបានយកមកអននុវត្ដ រហើយនិងរជឿជាក់ថ្រាល់

ឥណទានអាម្កក់ម្តរូវបានលនុបរចាលរហើយសំវធិានធនម្តរូវបានបា៉ា ន់ស្្ម នយា៉ា ងម្គប់ម្គាន់សម្រាប់ឥណទានអាម្កក់ និងសង្សយ័ ។

រៅកាលប�រិចឆាទនន�បាយកាណ៍រនឹះ ម្ករុមម្បរកសាភិបាលពនុំបានែរងពើម្ពរត្ដិកា�ណ៍ណាមួយបែលអាចបណា្ដ លឲ្យចំនួនទរកម្បាក់ននឥណទានអាម្កក់បែលបាន

លនុបរចាល ឬចំនួនទរកម្បាក់សំវធិានធនរលើឥណទានអាម្កក់ និងសង្សយ័រៅក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុនរានចំនួនមិនម្គប់ម្គាន់ជាស្�វន្រនាឹះ

រទ។

២៥ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



បទព្យសកម្មចរន្ដ

វិធីសាស្ស្ដកំណតត់នមល 

បំណុលយថាលហត ុនិងបំណុលលផ្សងៗ

បផបមបបមរួលននកាលៈលទសៈ

សរាសធាតមុិនប្របកតី

លហតកុារណល៍បកាយកាលបរលិចឆេទននតារាងតលុ្យការ

មនុនរពលបែល�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុន ម្តរូវបានរ�ៀបចំរឡើងម្ករុមម្បរកសាភិបាលបានចាត់វធិាន កា�នានា រែើម្បើ្ នែល់កា�អឹះអាងថ្ នើតិវធិើពាក់

ព័ន្ធជាមួយម្ទព្យសកម្មច�ន្ដ (រលើកបលងបតក�ណើ ពាក់ព័ន្ធជាមួយឥណទាន) បែលមិនទំនងជាអាចលក់បានតាមសកម្មភាពពាណិជ្កម្មធម្មតាក្នុងបញ្ើកា�

គណរនយ្យ�បស់ម្ករុមហ៊នុន ម្តរូវបានលបរ់ចាលឲ្យរសើ្មនរងតនមលាបែលអាចលក់បានក្នុងទើ្សា�។

រៅកាលប�រិចឆាទនន�បាយកាណ៍រនឹះ ម្ករុមម្បរកសាភិបាលសូមរធវាើកា�អឹះអាងថ្ពនុំបានែរងពើម្ពរត្ដិកា�ណ៍ណាមួយបែលអាចបណា្ដ លឲ្យកា�កំណត់តនមលាននម្ទព្យ

សកម្ម�យៈរពលែលាើ រៅក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ �បសម់្ករុមហ៊នុនរានកា�យល់ម្ចឡនំិងរានភាពមិនសមម្សបជាស្�វន្ដរនាឹះរទ ។

រៅកាលប�រិចឆាទនន�បាយកា�ណ៍រនឹះ ម្ករុមម្បរកសាភិបាលសូមរធើវាកា�អឹះអាង ពនុំបានែរងពើរហតនុកា�ណ៍ណាមួយបែលបានរកើតរឡើង និងរធវាើឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់វធិើ 

ស្ស្ស្ដវាយតនមលាម្ទព្យសកម្ម និងម្ទពអកម្មបែលរានម្ស្ប់រៅក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុនបែលនាឲំ្យរានកា�យល់ម្ចឡ ំនិងរានភាពមិន

សម ម្សប ជាស្�វន្ដរនាឹះរទ ។

នាកាលប�រិចឆាទនន�បាយកា�ណ៍រនឹះ៖

• 

• គា្ម នបំណនុ លយថ្រហតនុទាក់ទងនរងម្ករុមហ៊នុនរ្្សងរទៀតរម្រៅពើបំណនុ លរកើតរឡើងពើសកម្មភាពពាណិជ្កម្មធម្មតា�បស់ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុរនាឹះ 

 រទ ចាប់ពើចនុងកា�យិប�រិចឆាទហ�ិញ្ញវតថានុមក ។

ប្អែកតាមទស្សនៈ�បស់ម្ករុមម្បរកសាភិបាលគា្ម នបំណនុ លយថ្រហតនុ ឬ បំណនុ លរ្្សងៗ�បសម់្ករុមហ៊នុនបែលអាច ឬទំនងកាលា យជាកាតពវាកិចចាក្នុងអំឡនុង ១២បែរទ 

បនាទេ ប់ពើចនុងកា�យិប�រិចឆាទនន�បាយកា�ណ៍បែលនរងរាន ឬអាចរាន្លប៉ាឹះពាល់ជាស្�វន្ដ រៅរលើសមតថាភាព�បសម់្ករុមហ៊នុនក្នុងកា�បំរពញកាតពវាកិចចា�បស់ែលាួន

រៅ រពលបំណនុ លទាងំរនាឹះកាលា យជាបំណនុ លពិត។

គា្ម នបនទេនុករលើម្ទព្យសកម្ម�បស់ម្ករុមហ៊នុនបែលរកើតរចញពើកា�ធានាបំណនុ ល�បស់បនុគ្គលណាមួយចាប់ពើចនុងកា�យិប�រិចឆាទហ�ិញ្ញវតថានុរនឹះនិង

រៅកាលប�រិចឆាទនន�បាយកា�ណ៍រនឹះម្ករុមម្បរកសាភិបាលសូមរធើវាកា�អឹះអាងថ្ពនុំបានែរងពើរហតនុកា�ណ៍ណា មួយបែលបានរកើតរឡើង និងរធវាើឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់ទិន្

ន័យ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ �បស់ម្ករុមហ៊នុនបែលនាឲំ្យរានកា�យល់ម្ចឡ។ំ

រហតនុកា�ណ៍រម្កាយកាលប�រិចឆាទននតារាងតនុល្យកា�ពនុំរានរហតនុកា�ណ៍ណាមួយបែលបានរកើតរឡើងរម្កាយកាលប�រិចឆាទននតារាងតនុល្យកា�បែលតម្មរូវឲ្យបង្ហា ញ

ឬបកតម្មរូវរម្រៅពើរហតនុកា�ណ៍បែលបានបង្ហា ញក្នុងកំណត់សំគាលរ់លើ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរឡើយ។

ប្អែកតាមទស្សនៈ�បស់ម្ករុមម្បរកសាភិបាល លទ្ធ្លននម្បតិបត្ិកា��បសម់្ករុមហ៊នុនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទហ�ិញ្ញវតថានុរនឹះមិនបាន�ងនូវ្លប៉ាឹះពាល់ជាស្�វន្ពើ

សរាសធាតនុម្បតិបត្ិកា� �រឺហតនុកា�ណ៍មិនម្បម្កតើរឡើយ ។ 

រលើសពើរនឹះរៅរទៀតក៏មិនរានកា�រកើតរឡើងក្នុងចរនាលា ឹះចនុងកា�យិប�រិចឆាទ និងកាលប�រិចឆាទ�បាយកា�ណ៍ននធាតនុម្បតិបត្ិកា� ឬរហតនុកា�ណ៍មិនម្បម្កតើណាមួយ

បែលរធវាើឲ្យប៉ាឹះពាល់ជាស្�វន្ែល់ម្បតិបត្ិកា��បស់ម្ករុមហ៊នុនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទហ�ិញ្ញវតថានុបចចានុប្បន្ បែល�បាយកា�ណ៍រនឹះបានរធវាើរឡើង។

២៦របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



បករុមប្ររឹកសាភិបាល

សវនករ

ភាគកម្មរបសអ់ភិបាល

អតប្្រលោជនរ៍បសអ់ភិបាល

របាយការណស៍្ដពីី ការទទលួខសុបតរូវរបសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាលលលីរបាយការណហ៍ិរញ្ញ វត្ុ 

សរាសភាពននម្ករុមម្បរកសាភិបាលរៅក្នុងអំឡនុងកា�យិប�រិចឆាទរនឹះនិងរៅកាលប�រិចឆាទនន�បាយកា�ណ៍រនឹះ�មួរាន៖

រលាក Yannick Nicolas Milev     ម្បធាន,  បតងតាងំនានថងៃទើ១១ បែមិថនុនា ឆ្្២ំ០១៤

រលាក Franck Renaudin  សរាជិក

រលាក Philippe Guichandut  សរាជិក

រលាក David Moos   សរាជិក

រលាក Gregoire Heaulme  សរាជិកឯករាជ្យ

អ្កម្សើ Hélène Keraudren  ម្បធាន, លាបលងនានថងៃទើ៣១ បែមករា ឆ្្២ំ០១៤

ម្ករុមហ៊នុនសវនក�ឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd.ជាសវនក��បសម់្ករុមហ៊នុន។

ពនុំរានអភិបាលណារ្ាក់រានភាគកម្ម�បស់ម្ករុមហ៊នុនរនាឹះរទ។មិនរានកិចចាម្ពមរម្ពៀងណាមួយបែលរានម្ស្ប់ (ក្នុងរនាឹះម្ករុមហ៊នុនជាភាគើរាខេ ង) បែលកម្មវតថានុ
ននកិចចាម្ពមរម្ពៀងរនាឹះអាចបងកលទ្ធភាពែល់សរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាលណារ្ាក់ឲ្យទទួលបាននូវអតថាម្បរយាជន៍ពើ ម្ករុមហ៊នុនឬ�បស់ស្ជើវកម្មែនទ ។

ក្នុងអំឡនុងរពល និងរៅចនុងកា�យិប�រិចឆាទរនឹះ មិនរានកិចចាម្ពមរម្ពៀងណាមួយបែលរានម្ស្ប់ (ក្នុងរនាឹះម្ករុមហ៊នុនជាភាគើរាខេ ង)បែលកម្មវតថានុននកិចចាម្ពមរម្ពៀង
រនាឹះអាចបងកលទ្ធភាពែល់សរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល ណារ្ាក់ឲ្យទទួលបាននូវអតថាម្បរយាជន៍តាមមរធ្យបាយរ្្សងៗ ែូចជាកា�ទិញភាគហ៊នុន ឬប័ណ្ណ
បំណនុ ល�បស់ម្ករុមហ៊នុនឬ�បស់ស្ជើវកម្មែនទ ។
ពនុំរានអភិបាលណារ្ាក់�បស់ម្ករុមហ៊នុនបានទទួល ឬរានសិទ្ធិទទួលបាននូវអតថាម្បរយាជន៍ណាមួយ (រលើកបលងបតអតថាម្បរយាជន៍បែលរានក្នុងចំនួនស�នុបម្តរូវ
ទទួលបាន ឬ ែល់នថងៃកំណត់បែលម្តរូវទទួល រដ្យម្ករុមម្បរកសាភិបាល ែូចបានបង្ហា ញក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ) តាម�យៈរហតនុ្លននកិចចាសន្យបែលបាន
រធវាើរឡើងរដ្យម្ករុមហ៊នុនឬជាមួយនរងម្ករុមហ៊នុនបែលអភិបាលរនាឹះជាសរាជិកម្ករុមម្បរកសាភិបាល ឬក៏ជាមួយម្ករុមហ៊នុនណាមួយបែលអភិបាលរនាឹះរាន្ល
ម្បរយាជន៍ហ�ិញ្ញវតថានុជាស្�វន្ដរលើកបលងបតអតថាម្បរយាជន៍ទាងំឡាយណាបែលម្តរូវបានលាតម្តដ្ងព័តរ៌ានក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ ។

ម្ករុមម្បរកសាភិបាលជាអ្កទទួលែនុសម្តរូវរែើម្បើធានាថ្�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ្្ដល់នូវទែិឋាភាពពិតនិងម្តរមម្តរូវននស្ថា នភាពហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុននាចនុងកា�យិ
ប�រិចឆាទនថងៃទើ៣១បែធ្ូឆ្្២ំ០១៣និងលទ្ធ្លម្បតិបត្ដិកា�ហ�ិញ្ញវតថានុរហើយនិង�បាយកា�ណ៍លំហូ�ស្ច់ម្បាក់សម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទបញចាប់។
ម្ករុមម្បរកសាភិបាលម្តរូវពិនិត្យក្នុងកា�រ�ៀបចំ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរនឹះ រដ្យគណៈម្គបម់្គងបែលម្តរូវអននុវត្ែូចខាងរម្កាម៖

•

• 

• 
• 
• 

គណៈម្គប់ម្គងជាអ្កទទួលែនុសម្តរូវរែើម្បើធានាថ្បញ្ើគណរនយ្យរានភាពម្តរមម្តរូវម្តរូវបាន�កសាទនុកនិងលាតម្តដ្ងបង្ហា ញអំពើស្ថា នភាពហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុម
ហ៊នុនឲ្យបានម្តរមម្តរូវសមរហតនុ្លម្គប់រពលរហើយនិងធានាថ្បញ្ើគណរនយ្យម្សបតាមម្បព័ន្ធគណរនយ្យបែលបានចនុឹះបញ្ើ ។ ម្ករុមម្បរកសាភិបាលក៏ជាអ្ក
ទទួលែនុសម្តរូវក្នុងកា�បថ�កសាម្ទព្យសកម្ម�បស់ម្ករុមហ៊នុនរហើយនរងចាត់វធិានកា�សមម្សបរែើម្បើទប់ស្ក ត់និងបសវាង�កកំហនុសរចតនារហើយនិងភាពមិនម្បម្កតើ
រ្្សងៗ ។
ម្ករុមម្បរកសាភិបាលសូមបញ្្ក់ថ្ម្ករុមហ៊នុនបានអននុវត្ដតាមល័កខេែ័ណ្ឌ តម្មរូវចាបំាច់នានាែូចបែលបានបញ្្ក់ ខាងរលើក្នុងកា�រ�ៀបចំ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ ។

អននុម័តរគាលនរយាបាយគណរនយ្យសមម្សបរដ្យតម្មរូវឲ្យរានកា�វនិិចឆា័យ និងកា�បា៉ា ន់ស្្ម នរដ្យសមរហតនុ្លនិងម្បរុងម្បយត័្រហើយម្តរូវ
អននុវត្ដរគាលនរយាបាយទាងំរនាឹះជាម្បចាំ
អននុវត្ដតាមបទប្បញ្ញត្ដិនិងរសចក្ដើបណនាបំែលរចញ្សាយរដ្យធនាគា�ជាតិននកម្នុជា និងស្ដង់ដ្�គណរនយ្យកម្នុជាឬម្បសិនរបើរានគំលាតននកា�
អននុវត្ដបទប្បញ្ញត្ដិនិងរសចក្ដើបណនារំហើយនិងស្ង់ដ្�បែលជាម្បរយាជនែ៍ល់កា�បង្ហា ញនូវភាពពិត និងម្តរមម្តរូវ�បស់�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរនាឹះ
គរាលា តទាងំរនាឹះម្តរូវលាតម្តដ្ងព័តរ៌ានពន្យល់ និងកំណត់ចំនួនទរកម្បាក់ក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ
�កសាទនុកបញ្ើគណរនយ្យឲ្យបានម្គប់ម្គាន់ និងធានាថ្ម្បព័ន្ធននកា�ម្គបម់្គងន ទ្េក្នុងរានម្បសិទ្ធភាព
រ�ៀបច�ំបាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរដ្យឈ�រលើមូលដ្ឋា ននិ�ន្ដ�ភាពរលើកបលងបតក្នុងក�ណើ បែលម្ករុមហ៊នុនមិនអាចបន្ដសកម្មភាពអាជើវកម្មនាអនាគត
បរងកើតរគាលនរយាបាយទាងំមូលសម្រាបម់្ករុមហ៊នុនអននុម័តរាល់កា�សរម្មចចិត្ដនិងសកម្មភាពទាងំឡាយបែលរានឥទ្ធិពលរលើម្បតិបត្ដកិា�អាជើវកម្ម 
និងលទ្្ធ លននម្បតិបត្ដិកា��បសម់្ករុមហ៊នុន រហើយនិងធានាថ្រគាលនរយាបាយ និងកា�សរម្មចចិត្ដទាងំរនាឹះម្តរូវបានឆលានុឹះបញ្ចា ងំយា៉ា ងសមម្សបក្នុង
�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ។

32២៧ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ការអនមុត័លលីរបាយការណហ៍ិរញ្ញ វត្ុ
រយើងែញានុជំាម្ករុមម្បរកសាភិបាលសូមអននុម័តរលើ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ បែលរានភ្ាប់ជាមួយរនឹះបែល បង្ហា ញនូវទែិឋាភាពពិតម្បាកែ និងម្តរមម្តរូវននស្ថា នភាព
ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុន នានថងៃទើ៣១ បែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤ និងលទ្្ធ លននម្បតិបត្ដិកា�ហ�ិញ្ញវតថានុម្ពមទាងំ�បាយកា�ណ៍លំហូ�ស្ចម់្បាក់សម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទបញចាប់
រដ្យអននុរលាមតាមស្ដង់ដ្�គណរនយ្យកម្នុជា និងបទប្បញ្ញត្ដិ និងរសចក្ដើបណនា�ំបស់ធនាគា�ជាតិននកម្នុជា។

តំណាងម្ករុមម្បរកសាភិបាល

Yannick Nicolas Milev
ម្បធានម្ករុមម្បរកសាភិបាល

រាជធានើភ្ំរពញម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា

នថងៃទើ២៨ បែរមស្ ឆ្្២ំ០១៥

33២៨របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



ជនូចលំោឹះភាគទនុិកននចំលរើនរ៉ាយបករូហាវា យ
ផនន លីមីធីត

ការទទលួខសុបតរូវរបសគ់ណៈបគបប់គងចំលោឹះរ
បាយការណហ៍ិរញ្ញ វត្ុ

ការទទលួខសុបតរូវរបសស់វនករ

រយើងែញានុបំានរធវាើសវនកម្មរៅរលើ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ ចំរ� ើនរា៉ា យ 
ម្ករូហាវា យបនន (“ម្ករុមហ៊នុន”) បែល�មួរានតារាងតនុល្យកា� នានថងៃទើ៣១ បែធ្ូ 
ឆ្្២ំ០១៤ �បាយកា�ណ៍លទ្ធ្ល និង�បាយកា�ណ៍បបម្មបម្មរួល ក្នុងមូល
ធនម្ពមទាងំ�បាយកា�ណ៍លំហូ�ស្ច់ម្បាក់សម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទបញចាប់
រហើយនិងរគាលនរយាបាយគណរនយ្យសំខាន់ៗ និងកំណត់សរា្គ ល់រ្្សង 
រទៀត ។

គណៈម្គប់ម្គងជាអ្កទទួលែនុសម្តរូវចំរពាឹះកា�រ�ៀបចំនិងកា�បង្ហា ញទែិឋាភាព
ពិតម្បាកែ និងម្តរមម្តរូវនន�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរដ្យអននុរលាមរៅតាម
ស្ដង់ដ្�គណរនយ្យកម្នុជារហើយនិងបទបញ្ញត្ដិ និងរគាលកា�ណ៍បណនាំ
បែល រចញរដ្យធនាគា�ជាតិននកម្នុជារហើយ និងទទួលែនុសម្តរូវែូចគ្ា្ង
បែ�ចំរពាឹះម្បព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យន ទ្េក្នុង បែលគណៈម្គបម់្គងគិតថ្រានស្�ៈ
ម្បរយាជន៍ក្នុងកា�រ�ៀបចំ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ បែលពនុំរានកំហនុសឆ្គងជា
ស្�វន្បែលបណ្ាលមកពើកា�បកលាងបនលាំឬកា�ភានម់្ចឡ ំ។

កា�ទទួលែនុសម្តរូវ�បស់រយើងែញានុ ំគឺបរញចា ញមតិរយាបល់រលើ�បាយកា�ណ៍
ហ�ិញ្ញវតថានុរនឹះរដ្យប្អែករលើមូលដ្ឋា នននកា�ង្�សវនកម្ម ។ រយើងែញានុ ំបានរធវាើ
កា�ង្�សវនកម្មរដ្យអននុរលាមរៅតាមស្ដង់ដ្�អន្ដ�ជាតិស្ដើពើសវនកម្មនន
កម្នុជា ។ ស្ដង់ដ្�ទាងំរនាឹះតំ�ូវឲ្យរយើងែញានុ ំអននុវត្ដតាមតំ�ូវកា�ននម្កមសើលធម៌ 
និងរ�ៀបចបំ្នកា� និងបំរពញកា�ង្�សវនកម្មរែើម្បើទទួលបាននូវកា�ធានា
សមរហតនុ្លរែើម្បើអឹះអាងថ្ �បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុពនុំរានកំហនុសឆ្គងជា
ស្�វន្ដរឡើយ ។
កា�ង្�សវនកម្មរយើងែញានុ ំ�មួរាន កា�អននុវត្ដនើតិវធិើទាងំឡាយរែើម្បើទទួលបាន
នូវភស្ដនុតាងបែលទាក់ទងរៅនរងប�រិាណទរកម្បាក់និងកា�បង្ហា ញទាងំ

ឡាយរៅក្នុង�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ។ រាល់នើតិវធិើបែលរយើងែញានុ ំបានរម្ជើស
រ� ើសខាងរលើគឺពរងប្អែករៅរលើកា�វនិិចឆា័យ�បស់សវនក�រដ្យរាប់បញចាូ លនូវ
កា�វាយតនមលារលើហានិភ័យរលើភាពែនុសឆ្គងជាស្�វន្ដនន�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញ
វតថានុបែលបណា្ដ លមកពើកា�បកលាងបនលាំឬកា�ភាន់ម្ចឡ។ំក្នុងកា�វាយតនមលា រលើ
ហានិភ័យទាងំរនាឹះរយើងែញានុ ំបានពិនិត្យរលើម្បព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យន្ទេក្នុងបែលពាក់
ព័ន្ធរៅនរងកា�រ�ៀបចំនិងកា�បង្ហា ញពើទិែឋាភាពពិតម្បាកែនន�បាយកា�ណ៍
ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុនរែើម្បើរ�ៀបចំ នើតិវធិើសវនកម្មបែលសមម្សបរៅតាម
កាលៈរទសៈប៉ានុបន្ដកា�វាយតនមលាទាងំរនឹះមិនបមនសម្រាបរ់គាលបំណងក្នុង
កា�បរញចាញមតិរយាបល់រលើម្បសិទ្ធិភាពននម្បព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យ ន្ទេក្នុង�បស់
ម្ករុមហ៊នុនរនាឹះរទ។ កា�ង្�សវនកម្ម�បសរ់យើងែញានុ ំក៏�មួបញចាូ ល្ងបែ�នូវកា�
វាយតនមលារលើភាពសមម្សបននរគាលនរយាបាយគណរនយ្យបែលបានរម្បើ
ម្បាស់និងភាពសមរហតនុ្លននកា�បា៉ា ន់ស្្ម នគណរនយ្យសំខាន់ៗបែលរធវាើ
រឡើងរដ្យគណៈម្គប់ម្គងម្ពមទាងំកា�វាយតនមលារលើកា�បង្ហា ញនន�បាយ
កា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុទាងំមូល។
រយើងែញានុ ំរជឿជាក់ថ្ភស្ដនុតាងសវនកម្មបែលរយើងែញានុ ំបានទទួលរានលកខេណៈ
ម្គប់ម្គាន់និងសមម្សបរែើម្បើ្ ្ល់ជាមូលដ្ឋា នក្នុងកា�បរញចា ញមតិរយាបល់
�បស់រយើងែញានុ ំ។

របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជ្យ

មតិលោបលរ់បសស់វនករ

តាមមតិរយាបល់�បស់រយើងែញានុ ំ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុរនឹះបង្ហា ញនូវទែិឋាភាព
ពិតម្បាកែ និងម្តរមម្តរូវរលើស្ថា នភាពហ�ិញ្ញវតថានុ�បសម់្ករុមហ៊នុននានថងៃទើ៣១
 បែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤ ម្ពមទាងំលទ្ធ្លននម្បតិបត្ដិកា� និងលំហូ�ស្ច់ម្បាក់
សម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទបញចាប់រដ្យអននុរលាមរៅតាម ស្ដង់ដ្�គណរនយ្យ
កម្នុជា រហើយនិងបទបញ្ញត្ដ ិ និងរគាលកា�ណ៍បណនាបំែលរចញរដ្យធនា
គា�ជាតិននកម្នុជា។

34២៩ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



MARIA CRISTINA M. CALIMBAS
PARTNER

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ម្ករុមហ៊នុនគណរនយ្យក�ជំនាញ និង សវនក�ម្បតិម្សរុត

រាជធានើភ្ំរពញ ម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា

នថងៃទើ២៨ បែរមស្ ឆ្្២ំ០១៥

បញ្ហា លផ្សងៗ

�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុ�បស់ម្ករុមហ៊នុនសម្រាប់កា�យិប�រិចឆាទនថងៃទើ៣១ បែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៣ ម្តរូវបានរធវាើសវនកម្មរដ្យសវនក�ែនទរទៀតបែល្្ល់មតិរយាបលថ់្

ពិត និង ម្តរមម្តរូវរលើ�បាយកា�ណ៍ហ�ិញ្ញវតថានុទាងំរនាឹះនានថងៃទើ៩ បែឧសភា ឆ្្២ំ០១៤។

35៣០របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



តារាងតលុ្យការ
នាកាលបរិលចឆេទនថងាទី៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៤

        កំណត់
សរា្គ ល់

២០១៤
ោនល់រៀល

២០១៣
ោនល់រៀល

បទព្យសកម្ម

ស្ច់ម្បាក់ក្នុងនែ ៤ ៥៤.៩៤២ ៧៤.៥០៣

សមតនុល្យរៅធនាគា�ជាតិននកម្នុជា ៣ ២៤៩.៣៤០ ៣.៤៤៦.៧៤៩

សមតនុល្យតមកល់រៅធនាគា�រ្្សងៗ ៤ ៧.០៨៧.៦៤៥ ៥១៨.៧២៧

ឥណទានរៅអតិថិជន ៥ ៣០.២៦៦.៦៧១ ២៥.១៥១.៩៤៥

អចលនម្ទព្យ និងហតថាូបក�ណ៍ ៦ ៥៤៨.៤៨១ ៣២៧.០៨៥

កម្មវធិើកនុំព្យួទ័� ៧ ៣១.០១១ ៤០.៦៥៨

ម្ទព្យសកម្មរ្្សងៗ ៨ ១.៨៤១.២៣២ ១.៤៨៤.៤៨៧

បទព្យសកម្មសរបុ ៤០.០៧៩.៣២២ ៣១.០៤៤.១៥៤

បំណុល និងមលូធនរា្ច សភ់ាភហ៊នុ

បទព្យអកម្ម

គណនើម្តរូវសង និងចំណាយបង្គ� ៩ ១.៤៣៥.៤៩៣ ១.២៧៦.៧៧១

គណនើពន្ធបែលម្តរូវបង់ ១០ ១១.៣៩៥ ៦០.៩០៨

ម្បាក់បរញ្ញើពើអតិថិជន ១១ ២.២៥២.២៩៨ ៣.៤៦៥.៦៩៥

ម្បាក់កមចាើ ១២ ២៧.៧០៦.៦២០ ១៩.៣៣១.៧៧១

បទព្យអកម្មសរបុ ៣១.៤០៥.៨០៦ ២៤.១៣៥.១៤៥

មលូធនរា្ច សភ់ាគហ៊នុ

មូលធនភាគហ៊នុន ១៣ ៤.៨៣៤.០៥០ ៤.៨៣៤.០៥០

ភាគហ៊នុនធានារា៉ាប់�ង ៥៤៩.៩៥៦ ៥៤៩.៩៥៦

ម្បាក់បម្មរុង ១៣ ៤៩.៤៥៥ ៤៩.៤៥៥

បំណនុ លបនាទេ ប់បន្សំ ១៤ ២.០៤៦.០៨៦ -

ម្បាក់ចំរណញ�កសាទនុក ១.១៩៣.៩៦៩ ១.៤៧៥.៥៤៨

សរបុមលូធនរា្ច សភ់ាគហ៊នុ ៨.៦៧៣.៥១៦ ៦.៩០៩.០០៩

បទព្យអកម្ម និងមលូធនរា្ច សភ់ាភហ៊នុសរបុ ៤០.០៧៩.៣២២ ៣១.០៤៤.១៥៤

36៣១ របាយការណ៍
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២០១៤ ២០១៣

ោនល់រៀល ោនល់រៀល

ចំណូលពើកា�ម្បាក់ ១១.០៣៤.៩៤៨ ៩.៧៩៥.៦១៤

ចំណាយកា�ម្បាក់ (២.៣១៩.៥៣៣) (១.៦២៣.០៦៨)

ចំណូលពីការបរាកស់ទុ្ធ ៨.៧១៥.៤១៥ ៨.១៧២.៥៤៦

្ល្់ឥណទានរៅអតិថិជន (១៥៩.៥២៦) (៥១.៣២៧)

ចំណាយម្បតិបត្ដិកា�រ្្សងៗ (១០.០៣៨.១១៦) (៩.១៧០.២៩៣)

ការចំលណញ (ខាត) មនុលពលបងព់ន្ធ (១៦០.៣៥៧) ៥៤៨.៧១៤

ពន្ធរលើម្បាក់ចរំណញ (១២១.២២២) (១៧៥.២២៨)

ការចលំណញ (ខាត) សទុ្ធ (២៨១.៥៧៩) ៣៧៣.៤៨៦

របាយការណល៍ទ្ធផល 
សបរាបក់ារិយបរលិចឆេទបញ្ច ប ់នថងាទី៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៤

37៣២របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤



របាយការណល៍ំហរូសាចប់រាក់
សបរាបក់ារិយបរលិចឆេទបញ្ច ប ់នថងាទី៣១ ផខធនាូ ឆ្នា ំ២០១៤

២០១៤ ២០១៣

ោនល់រៀល ោនល់រៀល

សកម្មភាពប្រតិបតិ្ដការ

ចំលណញ (ខាត) មនុបងព់ន្ធ (១៦០.៣៥៧) ៥៤៨.៧១៤

និយត័កម្ម

�លំស់ ១៨ ២២២.៧៨៩ ១៥១.៦០២

ចរំណញពើកា�លក់អចលនម្ទព្យ និងហតថាូបក�ណ៍ (៥៩) ១២៩

ពន្ធរលើម្បាក់ចំរណញ ១០ (១៧០.៧៣៥) (១៥៦.៥២៣)

ស្ច់ម្បាក់សនុទ្ធបានពើ (រម្បើម្បាស់ក្នុង) សកម្មភាពម្បតិបត្ិ (១០៨.៣៦២) ៥៤៣.៩២២

ករំណើ នម្ទព្យសកម្ម និង បំណនុ លម្បតិបត្ិកា�

សមតនុល្យរៅធនាគា�ជាតិ -   (៦១.៧០៧)

ម្បាក់បរញ្ញើ និង ម្បាក់បរញ្ញើកាលកំណត់ជាមួយធនាគា�រ្្សងៗ (៤.៥៧០.០៨៦)   ១.២៥២.០១៣

ឥណទានរៅអតិថិជន (៥.១១៤.៧២៦) (៤.៨៩១.២៩៥)

ម្ទព្យសកម្មរ្្សងៗ (៣៨៦.៧៤៥) (៨០០.៨៦១)

ករំណើ ន (តំហយ)ននបំណនុ លម្បតិបត្ិកា�

គណនើម្តរូវសង និងចំណាយបង្គ� ១៥៨.៧២២ ១.៧២០.០៤៦

ម្បាក់បរញ្ញើពើអតិថិជន (១.២១៣.៣៩៧) (២.១១៤.២២៧)

សាចប់រាកស់ទុ្ធលប្រីបរាសក់នាុងសកម្មភាពប្រតិបតិ្ដការ (១១.២០៤.៥៩៣) (៤.៣៥២.១០៩)

ចលនាសាចប់រាកម់កពីសកម្មភាពវិនិលោគ

កា�ទិញអចលនម្ទព្យ និងហតថាូបក�ណ៍ ៦ (៤៣២.៤៣១) (២៦០.៨៣៦)

កា�ទិញកម្មវធិើកនុំព្ូយទ�័ ៧ (៤.០៥៦) (៤៨.៩៣៨)

ចំណូលពើកា�លក់អចលនម្ទព្យ និងហតថាូបក�ណ៍ ២.០០៨ ៥.០៣៦

សាចប់រាកស់ទុ្ធលប្រីបរាសក់នាុងសកម្មភាពវិនលិោគ (៤៣៤.៤៧៩) (៣០៤.៧៣៨)

ចលនាសាចប់រាកប់ានមកពីសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ុ

ចំណូលពើម្បាក់កមចាើ ២៥.៨០២.៧១៧ ១១.៣៩៥.៦៨៨

ម្បាក់សង់កមចាើ (១៥.៣៨១.៧៨២) (៥.២២៤.៣៩១)

សាចប់រាកស់ទុ្ធលប្រីបរាសក់នាុងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ុ ១០.៤២០.៩៣៥ ៦.១៧១.២៩៧

កលំណីន (តំហយ) សាចប់រាក ់និងសាចប់រាកស់មមលូ (១.២១៨.១៣៧) ១.៥១៤.៤៥០

ស្ច់ម្បាក់និងស្ច់ម្បាក់សមមូលនារែើមឆ្្ំ ៣.៧៩៨.២៧៧ ២.២៨៣.៨២៧

សាចប់រាក ់និងសាចប់រាកស់មមលូនាចងុការិយបរិលចឆេទ ៤ ២.៥៨០.១៤០ ៣.៧៩៨.២៧៧
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រៅក្នុងចិត្វទិ្យ ពណ៌ផ្ក ឈូកគឺជាសញ្្ញ ននក្ើសង្រមមួយ ។ វាគឺជាពណ៌បែលរានអតថាន័យ ជាវជិ្រានក្នុងកា�បំ ន្ុសស្្ម �តើឱ្យរានភាពកករ់រ្ៅ ។ 

ទស្សនៈរៅក្នុង ចំរ� ើន ពណ៌ផ្ក ឈូកគឺជាពណ៌ននក្ដើរមត្ា កា�អប�់ ំនិងក្ដើម្សឡាញ់ ។ វាក៏ជាតំណាងឱ្យពណ៌�បស់ផ្ក ឈូកបែលម្តរូវបានរម្ជើសជានិមិត្

សញ្្ញ �បស់ ចំរ� ើន ្ងបែ� ។ ផ្ក ឈូក ជានិមិត្�ូបននលាភសំណាងរៅក្នុងម្ពឹះពនុទ្ធស្សនា បែលជាស្សនាបែលរានអ្កម្បតិបត្ិតាមភាគរម្ចើន

រៅក្នុងម្ពឹះរាជាណាចម្កកម្នុជា រហើយផ្ក ឈូកក៏ជានិមិត្�ូបននកា�តស៊ូ និងភាពខាលា ងំ រៅក្នុង ចំរ� ើន។ ផ្ក ឈូកែនុឹះ រចញពើបរងភក់ រហើយអាចលូតលាស់

រឡើងែ្ស់តាមទរកបរង ប៉ានុបន្រៅរពលបែលទរកម្សកចនុឹះផ្ក ឈូកមិនែួលចនុឹះតាមរនាឹះរទ គរឺៅ�កសាជំហ�ែ្ស់រនាឹះែបែល និងកាន់បត� ើកលូតលាស់ 

រានប្លាផ្ក លអែ រទៀត្ង ។ធម្មជាតិននកា�� ើកលូតលាស់�បស់ផ្ក ឈូកគឺតំណាងឱ្យភាពអង់អាចកាលា ហាន និងកា�ពនុឹះពា�ម្គប់ឧបសគ្គរែើម្បើ សរម្មចបាន

រជាគជ័យ របើរទាឹះបើជាស្ថា នភាពលំបាកណាមួយករ៏ដ្យ ។

បពុវាលហតនុនការលបជីសលរើសយក
ពណផ៌្ក ឈកូ និងនិមិតតាសញ្្ញ របស ់ចំលរើន
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ពាណិជ្សញ្្ញ �បស់ម្គរឹះស្ថា នមើម្ករូហ�ិញ្ញវតថានុ ចំរ� ើន រានរាងជា�ងវាង់មួយ រានស�រស�អក្ស�ពណ៌សរលើន្ទេព៌ណផ្ក ឈូក

ជាពាក្យបែ្ម�ថ្ "ចំរ� ើន" បែលជា តំណាងឱ្យ "កា�វវិឌ្ឍន៍" បែលរាន អត្ន័យថ្ " Prosperity" ជាភាស្អង់រគលាស 

និងសញ្្ញ ែនុំមូលពណ៌សចំនួន១៣ ។

   :  រែើម្បើកស្ងមូលដ្ឋា នម្គរឹះអាជើវកម្ម�បសន់ែគូ និងរែើម្បើ 

    រលើកកម្ស់កំ�តិជើវភាព�ស់រៅ�បស់ពួករគ 

 ពណ៌ផ្ក ឈូក : រែើម្បើបង្ហា ញពើអា�ម្មណ៍ននកា�យកចិត្ទនុកដ្ក់ ភាពទន់ភលាន់ 

    កា�្្ល់តនមលាផ្ទេ ល់ែលាួន  និងកា�ទទួលយក

 ពណ៌ស  : បង្ហា ញតរាលា ភាព និងភាពរស្្ម ឹះម្តង់ចរំពាឹះកា�បំរ� ើរសវាកម្ម

    �បស់ ចំរ� ើន

 �ងវាង់មូល   : បង្ហា ញពើកា��បួ�មួស្មគ្គើរែើម្បើកា�អភិវឌ្ឍន៍

 ពាក្យចំរ� ើន :  បង្ហា ញពើកា�តាងំចិត្បាននូវនិ�ន្ភាព�វាងចំរ� ើន និងនែគូ
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បណ្តា ញទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិបតិតាការ

នដគផូផនាកហិរញ្ញ វត្ុ

នដគផូផនាកមិនផមនហិរញ្ញ វត្ុ

42៣៧ របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៤

��ប់��ល��� ��ប់ទីក���ង
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