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ឆ្នាំ២០១២ដៅតតជាឆ្នាំដនការ្រន្ភាពរើ្លូតលាេ់ និ្ពប្រ្មូលដ្ឋានប្រឹះរ្រេ់រំដរើន។ ដដ្យរានដ�្១ូខ្ចីបបា្់េររុ្រជា្ 
៤០.០០០នា្់ ជាមួយនរ្ការដ្តោតខាលាំ្ដលើទីផ្សារដោលដៅរ្រេ់ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដប្រៀ្រដធៀ្រដៅនរ្ស្ថា្រ័នដផ្េ្ៗ 
ដទៀតដៅ្្ថុ្បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា រំដរើនបាន និ្្ំពរុ្ពប រ្្តួនាទីរ្រេ់ខ្លួន្្ថុ្នាមជាប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្តោតដលើ 
េមិទ្ធផលការងារេ្្គមឈានមរុខដ្។ ការពប្ី្្រណ្តាញប្រត្ិរត្ិការរ្រេ់ខ្លួន្រតនម្ជាតផ្្មួយដនយរុទ្ធស្សេ្កាត់្រន្យ 
ដថ្ដ�ើម និ្រំណ្យដលើដេវា្ម្ ដដ្យ្្ថុ្ដនាឹះ  ដយើ្បាន និ្ ្ំពរុ្ខិតខំព្យាោមនាំយ្ដេវា្ម្រ្រេ់ដយើ្ឲ្យដៅដ្ៀ្
ត្្បរនរ្ដ�្ូ ដ�ើម្បីដធ្ើឲ្យដេវា្ម្កាន់តតរានភាពងាយបេួលេបរា្រ់ពួ្ោត់។

អ្ីត�លជាការចា្រ់អារម្ណ៍ខាលាំ្រ្រេ់ដយើ្ ្វឺការយ្រិត្ទរុ្ដ្្់ដៅដលើ្រុណភាពដនការ្រដបមើដេវា្ម្ �ូរជាដៅ្្ថុ្ឆ្នា ំ
២០១២ដនឹះ រំដរើនបានចា្រ់ដផ្ើមត្េបមរួលោ៉ា្េរុីជដបរៅដៅដលើដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គម្រតន្មរ្រេ់ខ្លួន (ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាល 
និ្ការប្ររ្ ស្ាដោ្រល់) ដ�ើម្បីដធ្ើឲ្យដេវា្ម្ដនឹះកាន់តតរានល ្្ខណៈេមបេ្រ និ្ដ្្ើយត្រតាមតបមរូវការ និ្ការរ្់បាន 
រ្រេ់ដ�្ូ េំដៅដធ្ើឲ្យរានការចា្់រអារម្ណ៍កាន់តតខាលាំ្ដ�ើ្ពេីំណ្្់ពួ្ ោត់។ ប្រុមការងារតផ្្បស្វបជាវ និ្អភិវឌ្ឍន ៍
ត�លដទើ្រតត្រដ្កើតដ�ើ្នាដពលថ្ីៗដនឹះ ្៏បានេិ្្សាោ៉ា្យ្រិត្ទរុ្ដ្្់ដៅដលើស្ថានភាពរេ់ដៅរ្រេ់ដ�្ូ និ្ដេរ្ី្ 
បតរូវការពិតបបា្�រ្រេ់ពួ្ោត់ ដ�ើម្បីរ្ឲ្យដ�ើញនូវឱកាេ�៏េមបេ្រ្្ថ្ុ ការ្រដ ក្ើតផលិតផល ឬដេវា្ម្ថី្ៗ្រតន្មដទៀត
ដរតនាដ�ើម្បី្រំដពញតាមតបមរូវការ និ្ការរ្់បានរ្រេ់ពួ្ោត់ ឲ្យកាន់តតរានភាពល្អប្រដេើរដ�ើ្ ។

នាឆ្នា២ំ០១២ដនឹះផ្ត�រ ររនាេម័្ន្ធការងាររ្រេ់រំដរើនបតរូវបានពប រ្្  និ្ពប្ី្្រតន្ម ្្ថ្ុ ន័យដធ្ើឲ្យការប្្់រប្្រ្រេ់ខ្លួន 
កាន់តតរានប្រេិទ្ធភាពខ្េ់ ដ�ើម្បីដ្្ើយត្រដៅនរ្ េ្ម្ភាពប្រតិ្រតិ្ការត�ល្ំពរ្ុ តតរើ្ ធំធាត់ឥតឈ្់រឈរ។ អភិបាល្ិរ្ច 
្៏បតរូវបានយ្រិត្ទរ្ុ ដ្្់ និ្្រដ ក្ើនប្រេិទ្ធភាពផ្ត�រ តាមរយៈការដ្្់្រតន្មនូវភា្ធនិ្ថី្ៗ ការដបជើេដរើេ និ្តត្តំា្ 
េរាជិ្ភាពប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាលថី្ និ្ការ្រដ ក្ើតនូវ្ណៈ្រាមាធិការជំនាញ ដ�ើម្បីប្្់រប្្េ្ម្ភាព និ្េមិទ្ធផលការងារ 
េ្្គម ហានិភ័យ និ្េវន្ម្។ ការ្លាេ់្រ្តូរទាំ្ដនឹះបាន្រងាហាញឲ្យដ�ើញថា រំដរើនបានឈានដៅ�ល�់ំណ្្់កាលថ្ីមួយ
្្ថុ្�ំដណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រឹះស្ថាន។

ដៅឆ្នា២ំ០១៣ខា្មរុខនរ្ កាលាយជាឆ្នាតំ�លរានការចា្់រដផ្ើម�៏្ួរឲ្យេ្ង្់រតេ្្ង  តាមរយៈការ្រងាហាញឲ្យដ�ើញនូវការអភិវឌ្ឍន៍ 
ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ថ្ីៗ្រតន្ម ដ�ើម្បី្រន្ និ្ ពប្រ្ការអនរុវត្ន៍តាមដ្រេ្្ម្ត�លដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារេ ្្គម 
រ្រេ់រំដរើន ជាមួយនរ្ការផ្ល់ជូននូវដេវា្ម្ប្រ្្រដដ្យ្រុណភាពខ្េ់ដៅ�ល់ដ�្ូរ្រេ់ខ្លួន។

ជាទ្ីរញ្ច្រ់ ខ្ថុំេូមតថ្្អំណរ្រុណោ៉ា្បជាលដបរៅ្រំផរុតរំដពាឹះការដ្្រជាញារិត្�៏ដរាឹះមរុត និ្ការខិតខំប្ររ្តប្រ្ោ៉ា្ខាលាំ្កាលា 
រ្រេ់ប រ្ុមការងារត�ល្រដ ក្ើតបាននូវ រ្ុណតដម្េ ្្គមមួយ តាមរយៈការរួ្ររួមោនាពីេំណ្្់ថាន្ា �់រ្ នំា និ្្ររ្ុ ្គលិ្ប្្់រ្បមិត 
ដៅ្្ថ្ុ ប រ្ឹះស្ថានទំា្មូល បពមទំា្រំដពាឹះការោំបទោ៉្ា េ្ម្ និ្ដពញទំហរ្ រ្រេ់ប្្់រដ�្ូពា្់ព័ន្ធត�លដធ្ើឲ្យរំដរើនទទួល 
បានភាពដជា្ជ័យ ត�លជាអំដណ្យផល្្ថ្ុ ការដធ្ើឲ្យដ�្ូរ្រេ់ដយើ្ ទទួលបាននូវភាពដជា្ជ័យផ្ត�រ។

ដដ្យដេរ្្ីដោរព�៏ខ្្់ខ្េ់អំពីខ្ថុំ។

Hélène KERAUDREN

ប្រធានប្រុមប្ររ្្សាភិបាល

ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន

សា�ពី
ប្រធានប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាល

      (១ ) រំ ដរើន ដៅអតិថិជនរ្រេ់ខ្លួនថា “ដ�្”ូ ដ�ើម្បី្រងាហាញពីការ្្តោតយ្រិត្ទរុ្ដ្្់រ្រេ ់
              ប្រឹះស្ថាន ដៅដ�ើភាព ដជា្ជ័យរ្រេ់ពួ្ោត់្្ថុ្ការ ដលី្្ម្េ់ក្មិតជីវភាព។
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ដពញមួយឆ្នា២ំ០១២ ដយើ្ បានដមើលដ�ើញនូវការខិតខំប្ររ្ តប្រ្ប្រ្្រដដ្យ្ន្ៈ�៏ដរាឹះមរុតរ្រេ់្ររ្ុ ្គលិ្ទំា្២១៣នា្់  
រ្រេ់រំដរើន ្្ថ្ុ ការជួយដបជាមតបជ្�ល់ប្រជាជនប្ីប្េររុ្រជា្៤០.០០០ប រ្ួស្រ ដ�ើម្បីឲ្យពួ្ោត់ពរុឹះពារឧ្រេ ្្គចា្ដរញ 
ពីភាពប្ីប្ និ្្្ីលំបា្ដវទនា ជាពិដេេ្្ថុ្្ររិោកាេរេ់ដៅត�ល្តាតោដេ�្ឋ្ិរ្ច និ្្ររិស្ថានធម្ជាតិដពារដពញដៅ 
ដដ្យ្រញ្ហាប្រឈមមរុខ។

្្ថុ្នាមជាប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារេ្្គម រំដរើនបានដ�ើរតួនាទីោ៉ា្ជា្់លា្់្្ថុ្ការផ្ល់ដេវា 
មីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុត�លប្រ្្រដដ្យការទទួលខរុេបតរូវ�ល់ប រ្ុមប រ្ួស្រប្ីប្។ េ្ម្ភាពប្រតិ្រតិ្ការដៅ្្ថ្ុ ស្ខា-ការិោល័យ 
ទាំ្ ៣៥្តន្្ ទូទាំ្១៣ដខត្-រាជធានី ្្ថុ្បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា រំដរើនដៅតតរ្្សា្រុណភាពការងាររ្រេ់ខ្លួនបានោ៉ា្ 
ល្អប្រដេើរ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០១២ដនឹះ ដដ្យ្្ថ្ុ ដនាឹះ បបា្់្ម្ចេីររុ្ររានរំនួន ៥៨.៥៥១ បតរូវបានផ្ល់ជូន�ល់ដ�្ូ ជាលទ្ធផល
រំនួនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្េររុ្របានដ្ើនរហូត�ល់ ៤១.៤៨០នា្់ ្ិតបតរម�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដហើយដយើ្ដៅតតរ្្សាបាន្រុណភាព
ផល្របតបបា្់្ម្ចបីានោ៉្ា ល្អ្ំរផរុត ដដ្យអបតាផល្របតបបា្់្ម្ចរីានហានិភ័យចា្់រពី១ដថ្ងដ�ើ្ ដៅរានបតរមតត ០,០៦% 
្រ៉រុដណ្្ណឹះ។

្រតន្មពីដនឹះ ដដ្យរានការដបជាមតបជ្ដលើតផ្្្រដរ្ច្ដទេពីអ្្គការបារាំ្ អន្រជាតិ Entrepreneurs du Monde រំដរើនបាន 
្រដបមើជូនផ្ត�រនូវដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គម្រតន្ម�ល់ប រ្ុមប រ្ួស្រប្ីប្ េំដៅជួយពួ្ោត់្្ថ្ុ ការដលើ្ ្ម្េ់ជីវភាពស្ថានភាព 
រេ់ដៅ ជំនាញ និ្ទំនរុ្រិត្ដលើខ្លួនឯ្ ឲ្យកាន់តតរានភាពប្រដេើរដ�ើ្។ ជា្់តេ្្ ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលតផ្្អាជីវ្ម្ និ្  
េ្្គម បតរូវបានផ្ល់ជូន�ល់អ្្រូលរួមេររុ្ររំនួន ២៨.២៥៩នា្់ ដហើយដ�្ូខ្ចីបបា្់េររុ្ររំនួន ៤.៦៦៤នា្់ដផ្េ្ដទៀត 
ទទួលបានអត្ប្រដោជន៍ពីការប្ររ្ ស្ាដោ្រល់តផ្្អាជីវ្ម្ និ្េ ្្គម ្ិតបតរម�ំណ្រ់ឆ្នា២ំ០១២។ ដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គម 
្រតន្មទាំ្ដនឹះរូលរួមវិភា្ទានោ៉ា្េ្ម្្្ថុ្ការដធ្ើឲ្យរំដរើនេដបមរនូវដ្រេ្្ម្ត�លដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារេ្្គម 
រ្រេ់ខ្លួន តាមរយៈការប្រតិ្រត្ិដេវា្ម្ជាមួយនរ្ប្រជាជនប្ីប្។

ប្្់រេមិទ្ធផលត�លេដបមរបាននាឆ្នា២ំ០១២ បានម្តាមរយៈការរូលរួមវិភា្ទានោ៉្ា េ្ម្ពីេំណ្្់ថាន្ា �់រ្ នំា និ្ 
្ររ្ុ ្គលិ្រ្រេ់រំដរើនរាល់រូ្រ និ្ប្្់រតួនាទី ្ូរ្រួមទំា្ការោំបទោ៉្ា ដពញទំហរ្ ពីភា្ធនិ្ ប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាល ឥណទាយ្- 
យិកា រាចាេ់ជំនួយ និ្ប្្រ់ដ�្ូពា្់ព័ន្ធដផ្េ្ៗដទៀត។

ជាររ្ុ ដបកាយ ខ្ថុេូំមដ្្ៀតឱកាេដនឹះេតម្្នូវការ�រ្ រ្ុណោ៉្ា បជាលដបរៅរំដពាឹះប្្់រដ�្ូពា្់ព័ន្ធរំដពាឹះការរូលរួមវិភា្ទាន 
រ្រេ់ពួ្ោត់ ជួយដបជាមតបជ្រំដរើន ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភាព្លាេ់តប្រជាវិជ្ជរាន�ល់ប្រុមប្រួស្រប្ីប្េ្ម្តផ្្ដេ�្ឋ្ិរ្ច 
ត�លរាន្ន្ៈរ្់ដ�ើញខ្លួនោត់ ប រ្ុមប រ្ួស្រ និ្េហ្មន៍រ្រេ់ពួ្ោត់រានភាពរើ្ រដបមើនដៅ្្ថ្ុ ្ររិោកាេមួយប្រ្្រ 
ដដ្យនិរន្រភាព។

ដដ្យដេរ្្ីដោរព�៏ខ្្់ខ្េ់្រំផរុតអំពីខ្ថុំ។

សួនសរុភា

ប្រធាននាយ្ប្រត្ិរត្ិ

ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន

សា�ពី
ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ
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អំពីចំរ�ើន
រំដរើនបានចា្រ់្រ�ិេន្ធិដ�ើ្នាដ�ើមឆ្នាំ២០០៦ ដបកាម្ំនិត 
ផ្លួរដផ្ើមរ្រេ់អ ្្គការបារំា្អន្រជាតិ Entrepreneurs du Monde  
្្ថុ្នាមជា្ម្វិធីមួយរ្រេ់អ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាល ដដ្យ 
ដ្តោតការយ្រិត្ទរុ្ដ្្់ជាេំខាន់ជួយ�ល់ប្រជាជនប្ីប្
ដៅ្្ថ្ុ រាជធានីភំ្ដពញ តាមរយៈការផ្ល់ដេវាបបា្់្ម្ច ីដេវា 
បបា្់្រដញ្ញើ និ្ដេវាធានារា៉ា្រ់រ្ខានាតតូរ។ ស្ខា�ំ្រូ្ៗ 
រ្រេ់រំដរើន វ្ឺបតរូវបាន្រដ ក្ើតដ�ើ្ ដៅរំ្ណ្តាលដ្រឹះ�ូ្រាជធានី 
ភំ្ដពញជិតផ្សារេំខាន់ៗ ដ�ើម្បី្រដបមើដេវា្ម្ និ្្ំរដពញតបមរូវ 
ការជូន�ល់អាជីវ្រខានាតតូរ អ្្ល្់�ូររល័ត  និ្េ្ម្ភាព 
ជំនួញខានាតតូរដផ្េ្ៗដទៀត។ ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០០៩ រំដរើនបាន 
ពប្ី្ប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ខ្លួនដៅតាម្រណ្តាដខត្នានា �ូរជា 
ដខត្ដេៀមរា្រ និ្ដខត្បាត់�ំ្រ្ តាមរយៈការដ្រើ្ ស្ខាថី្ៗ 
្រតន្ម ដៅ្្ថុ្ទីប្រជរុំជនេំខាន់ៗ ដដ្យការពប្ី្ដនឹះ្វឺ្្ថុ្ 
ន័យដ�ើម្បីដ្្ើយត្រដៅនរ្ ដេរ្ី្បតរូវការរ្រេ់ប្រជាជប្ីប្។

រំដរើនបានរំណ្យដពលដវលា២ដៅ៣ឆ្នា�ំំ្រូ្ ្ ្ថុ្ការ្រដ្កើត 
ឲ្យរាននូវនិរន្រភាពតផ្្ប្រតិ្រត្ ិការេបរា្រ់ប្រឹះស្ថាន 
ដដ្យ្្ថុ្ដនាឹះ រំដរើនបានដ្រើ្ស្ខារំនួន្ិតជាមធ្យម៣ 
្្ថ្ុ មួយឆ្នា ំ ដៅ្្ថ្ុ រយៈដពលប្រតិ្រតិ្ការ ២ឆ្នា�ំំ្ូរ្ ដដ្យស្រ 
រានតបមរូវការខ្េ់ដៅ្្ថុ្រាជធានីភ្ំដពញ េបរា្រ់ការផ្ល ់
ដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រធាន្ម្វិធីត�លជាជនជាតិ្ររដទេ 
បានដបជើេដរើេនាយ្ជាជនជាតិតខ្រមួយរូ្រដៅពា្់្ណ្តាល 
ឆ្នាំ២០០៨ ត�លរយៈបបាំមួយតខដបកាយម្បានកាលាយជា 
អ្្គនាយ្រ្រេ់រំដរើន។ ដៅដ�ើមឆ្នាំ២០០៩ ប្រឹះស្ថានមួយ 
ដនឹះបានររុឹះ្រញ្ជីជាប្រុមហ៊រុន និ្ទទួលបានការអនរុញ្ញាតជា 
ផ្តូវការ និ្ ដដ្យបេ្ររ្បា្រ់ពីធនាោរជាតដិន្ម្ថុជា ្្ថុ្ការ 
ផ្ល់ដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

រំដរើនបានឈាន�ល់្បមិតដនភាពរេ់រានដដ្យខ្លួនឯ្តផ្្ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១០  ដហើយបាន្រំដពញប្្រ់ល្្ខខណ្ឌ 
តបមរូវដដ្យរ្បា្រ់្រញ្ញត្ិ និ្បានកាលាយខ្លួនដៅជាប្រឹះស្ថាន 
មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុត�លរានអាជាញា្រណ្ណដរញដដ្យធនាោរជាត ិ
ដន្ម្ថុជា ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១១។

ជាប រ្ឹះស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថ្ុ ម្ថុជាឈាន 
មរុខដ្តផ្្េ្្គមត�លប្រត្ិរត្ិប្រ្្រ 
ដដ្យទំនួលខរុេបតរូវខ្េ់ ដ�ើម្បីនិរន្រភាព 
ដនការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជរាន �ល់ជីវភាព 
ប្រួស្រប្ីប្េ្ម្តផ្្ដេ�្ឋ្ិរ្ច

ដលើ្ ្ម្េ់ជីវភាព ជំនាញ និ្ជំដនឿ 
ទរ្ុ រិត្�ល់ប រ្ួស្រប្ីប្្្ថ្ុ បពឹះរាជា 
ណ្រប្្ម្ថុជា តាមរយៈការផ្ល ់
ដេវាមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ និ្ដេវាដេ�្្ឋ រិ្ច 
េ ្្គម ប្រ្្រដដ្យទំនួលខរុេបតរូវខ្េ់

ទស្សនវិសព័យ

រ្រស្្ម្ម
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វ្រ្បធម៌កា�ងា��ួម

√ េរុររិតភាព រំដរើន ផ្ល់ដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ និ្ដេវា 
ដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គម�ល់អតិថិជន ្្ថ្ុ ដោល្ំរណ្ដធ្ើឲ្យេរុខរុរាលភាព 
រ្រេ់ពួ្ោត់រានភាពប្រដេើរដ�ើ្ ដហើយដ្រ្ជាញារិត្ធានាឲ្យ 
បាននូវការប្រតិ្រតិ្ប្រ្្រដដ្យេីលធម៌ េមធម៌ និ្តរាលាភាព 
បពមទំា្ផ្ល់នូវ រ្ុណប្រដោជន៍ខ្េ់�ល់ប្្់រដ�្ូពា្់ព័ន្ធ។

√ ្រុណភាពដនដេវា្ម្ រំដរើនផ្លដ់េវា្ម្ត�លេម 
បេ្រតាមតបមរូវការ និ្ប្រ្្រដដ្យប្រេិទ្ធផលខ្េ់ ជូន 
�ល់អតិថិជនប្្រ់រូ្រ ដដ្យការប្រតិ្រតិ្ដេវា្ម្ដធើ្ដ�ើ្ 
ប្រ្្រដដ្យភាពងាយបេួល េ្ម្ និ្ទាន់ដពលដវលា ។

√ តរាលាភាព រំដរើនផ្ល់ព័ត៌រានត�លរានល្្ខណៈរ្បាេ់
លាេ់ ប្្រ់បោន់ បតរមបតរូវ ពិតបបា្� និ្ទាន់ដពលដវលា 
អំពីល្្ខខណ្ឌដនដេវាមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន ជូន�ល ់
អតិថិជន និ្ប្្រ់ដ�្ូពា្់ព័ន្ធដហើយព័ត៌រានទាំ្ដនាឹះ បតរូវ 
បានពន្យល់តណនាំតាមវិធីស្សេង្ាយទទួលយ្ ដ�ើម្បីឲ្យ 
ពួ្ោត់ងាយយល់អំពីល្្ខខណ្ឌទាំ្អេ់ដនាឹះ ។

√ ការប្រតិ្រត្ិដដ្យយរុត្ិធម៌ រំដរើន ដ្រ្ជាញារិត្ធានា 
ឲ្យបានថា ដេវា្ម្ត�លប្រឹះស្ថានផ្ល់ជូន�ល់អតិថិជន ្ ៏
�ូរជាការបបាបេ័យទា្់ទ្ជាមួយពួ្ោត់ និ្ប្្រ់ដ�្ ូ
ពា្់ព័ន្ធ   បតរូវបានប្រតិ្រត្ិប្រ្្រដដ្យេីលធម៌ បពមទាំ្មិន 
ដធ្ើឲ្យពួ្ោត់អា្់អន់បេពន់រិត្        ដដ្យ្្ថ្ុ ដនាឹះ    ការបបាបេ័យ 
ទា្់ទ្បតរូវបានប្រតិ្រត្ ិប្រ្្រដដ្យការដោរពឲ្យតដម្ 
យរុត្ិធម៌ និ្ភាពទន់ភ្ន់។

√  េរាងាត់ភាព រំដរើន ដ្រ្ជាញារិត្ធានាឲ្យបានថា រាល ់
ព័ត៌រាន និ្ទិន្ន័យរ្រេ់ដ�្ូ និ្ប្្រ់ភា្ីពា្់ព័ន្ធនានា  
បតរូវបានការពារ និ្តថរ្្សាទរ្ុ ដ្្់ោ៉្ា តរ្ ររុឹ្  ដហើយព័ត៌រាន 
ទាំ្អារបតរូវបានយ្ដប្រើបបាេ់ ល្គរ្ណ្តតរានការយល់ 
បពមពីរាចាេ់ ដដ្យដោល្រំណ្្្ថុ្ការដប្រើបបាេ់ព័តរ៌ាន  
និ្ទិន្ន័យទាំ្ដនាឹះ បតរូវបានពន្យល់បបា្រ់�ល់ពួ្ោត់ព ី
េំណ្្់្ររុ្្គលិ្ ្៏�ូរជាភានា្់ងាររ្រេ់ប្រឹះស្ថានឲ្យយល ់
ជា្់បបា្� ។

√  ភាពមិនដរើេដអើ្ រំដរើនចាត់ទរុ្អតិថិជន និ្ ប្្រ់ 
ដ�្ូពា្់ព័ន្ធ ជាប្រភពធនធាន�៏រានតដម្មួយត�លប រ្ឹះស្ថាន 
បតរូវខិតខំប្ររ្តប្រ្ប្្រ់មដធ្យាបាយ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបានថាពួ្  
ោត់ទទួលបាននូវការយ្រិត្ទរ្ុ ដ្្់ខ្េ់ និ្េមរម្យ្ំរផរុត 
ពីេំណ្្់្ររុ្្គលិ្ ្៏�ូរជាភានា្់ងាររ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។
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សមិទ្ធផលចម្បងៗ

ផផ្្ប្រត្ិរត្ិកា�

សូចនា្� ២០១០ ២០១១ ២០១២

រំនួនស្ខាដមេររុ្រ ១០ ១២ ១៤

រំនួនស្ខាបេរុ្េររុ្រ - ៣ ៧

រំនួនការិោល័យរណ្រេររុ្រ ៦ ៩ ១៤

រំនួនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្េររុ្រ ១៤.៨៩៣ ២៧.៩០០ ៤១.៤៨០

ផល្របតបបា្់្ម្ចីេររុ្រ (ជាបបា្់ដរៀល) ៦.៨០២.៥៨២.៩០០ ១២.៩៧៩.៥៣២.១០០ ២០.២៦៨.៥០២.៥០០

រំនួនបបា្់្ម្ចីបាន្រដញ្ចញេររុ្រ ២៤.៦២៥ ៤១.២៥៩ ៥៨.៥៥១

រំនួនបបា្់្ម្ចីវ្្គ�ំ្រូ្បាន្រដញ្ចញេររុ្រ ១១.៤៣០ ២០.០០៤ ២៦.៦៦៣

ទំហំបបា្់្ម្ចបីាន្រដញ្ចញ្ិតជាមធ្យម (ជាបបា្់ដរៀល) ៦០៧.៤០០ ៦៦៧.៣០០ ៧២៧.៣០០

រំនួនដ�្ូខ្ចីបបា្់្ិតជាមធ្យម ្ ្ថុ្មសន្ីឥណទានរានា្់ ៣២៤ ៣៣២ ៤០៧

អបតាផល្របតបបា្់្ម្ចីរានហានិភ័យធំជា្៣០ដថ្ង 
ដ�ើ្ ដៅ

០,២១% ០,០៥% ០,០៥%

អបតា្ំរណុលលរុ្រដរញពី្រញ្ជី ០,១៣% ០,០៦% ០,០២%
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កា�ពបងី្ប្រត្ិរត្ិកា�រ�ើម្បី្ររបមើ
ប្រជាជនប្ីប្ឲ្យបានកាន់ផតរបចើន

ដៅឆ្នាំ២០១២ រំដរើនដៅតត្រន្ពប្ី្ប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ខ្លួន 
ដ�ើម្បី្រដបមើដេវា្ម្ជូនប្រជាជនប្ីប្ឲ្យបានកាន់តតដបរើនតថម 
ដទៀត។ ជា្់តេ្្ រំដរើនបានដ្រើ្ ស្ខាដមរំនួន២្រតន្មដៅ្្ថ្ុ  
ដខត្តាត្វ និ្ដខត្្ំពត ប្រ្្រដដ្យភាពដជា្ជ័យនាដ�ើមតខ 

រ្ុម្ៈ និ្តខឧេភា ឆ្នា២ំ០១២។ ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត រំដរើន្៏ 
បានពប្ី្ផ្ត�រនូវ្រណ្តាញប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ខ្លួន្្ថុ្តំ្រន ់
ត�លរានបស្្រ់ តាមរយៈការដ្រើ្ការិោល័យរណ្ររំនួន៩ 
្រតន្ម បពមទាំ្ការ�ំដ�ើ្ការិោល័យរំនួន៤ត�លរាន 
បស្្រ់ ដៅជាស្ខាបេរុ្ វា្រងាហាញឲ្យដ�ើញនូវនិមិត្េញ្ញា 
ដន្ិរ្ចប្ររ្តប្រ្ត�លរានជា្រន្្រនាទា្រ់្្ ថុ្ការដធ្ ើឲ្យរាន 
ភាពកាន់តតប្រដេើរនូវដេវា្ម្ជូនដ�្ូ។ ្ិតម្បតរម�ំណ្រ ់
ឆ្នាំ២០១២ រំដរើនរានស្ខា-ការិោល័យរំនួន៣៥ ្វឺស្ខា 
ដមរំនួន១៤ ស្ខាបេរុ្រំនួន៧ និ្ការិោល័យរណ្ររំនួន 
១៤ ដៅទូទំា្១៣ដខត្-រាជធានី  ្ ្ថុ្បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា។

ផល្របតបបា្់្ម្ចីេររុ្ររ្រេ់រំដរើនបានដ្ើនដ�ើ្៥៦% ព ី
ប្ររាណ១៣ពាន់លានដរៀល   នាឆ្នា២ំ០១១   រហូត�ល់ ២០ពាន់ 
លាន់ដរៀល នាឆ្នាំ២០១២ ត�លដេ្ើនរ្ប្ររាណ៥លាន�រុលាលារ 
អាដមរិ្។ ជាមួយោនាដនឹះផ្ត�រ ប្រឹះស្ថានរានដ�្ូខ្ចីបបា្ ់
េ្ម្េររុ្ររំនួន៤១.៤៨០នា្់ ្ិតបតរម្រំណ្រ់ឆ្នាំ២០១២ 
ត�ល្្ថុ្ដនាឹះ ២៦% េ្ិតដៅ្្ថុ្រាជធានីភ្ំដពញ និ្តំ្រន ់
ត្្បរៗព័ទ្ធជរុំវិញ។ ភា្ដបរើនដ�្ូខ្ចីបបា្់រ្រេ់ប្រឹះស្ថានរាន 
មរុខរ្ររជាអ្្ល្់�ូរ និ្ជំនួញ(៥៦%) ឬរានមរុខរ្ររ្េិ្ម្ 
(២៦%)។ រំដរើន្រន្រ្្សាបាននូវ្រុណភាពផល្របតបបា្់្ម្ច ី
រានហានិភ័យធំជា្៣០ដថ្ងដ�ើ្ដៅ េ្ិត្្ថុ្្បមិត០,០៥%  
និ្អបតា្ំរណុលលរុ្រដរញពី្រញ្ជរីានបតរមតត០,០២%្៉ររុដណ្្ណឹះ។ 
ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត ប រ្ឹះស្ថានរ្្សាបាននូវតំតណ្ជាប រ្ឹះស្ថាន 
មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជា្ដ្ទី៩ ្្ថុ្រំដណ្មប្រឹះស្ថានទាំ្អេ់ដៅ 
ទូទាំ្បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា និ្ជា្រ់រំណ្ត់ថានា្់ជាប្រឹះ 
ស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុធំជា្ដ្ទី១ ដៅ្្ថ្ុ រាជធានីភំ្ដពញ ្ តិដលើ 
រំនួនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្េររុ្រ។

កា�ផ្ល់ជូន�ល់ដ�គូនូវរសវាមបី្រូ
ហិ�ញ្ញវត្ថថុផ�លសមបស្ររៅនរឹងតបមរូវកា�

រំដរើន្រន្ផ្ល់ផលិតផលបបា្់្ម្ចីរំនួន៤ប្រដភទដផ្េ្ៗោនា  
(េូមដមើលទំព័រទី១០) ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំំ២០១២ ្រ៉រុតន្ដទាឹះ្ីរជាោ៉ា្ 
ណ្្៏ដដ្យ នាយ្ដ្ឋានបស្វបជាវ និ្អភិវឌ្ឍនត៍�លដទើ្រនរ្ 
្រដ ក្ើតបាន េិ្្សាបស្វបជាវពីស្ថានភាពរេ់ដៅរ្រេ់ប រ្ុមប រ្ួស្រ 
ដ�្ូដោលដៅ ដ�ើម្បីតេ្្យល់្រតន្មអំពី្រតបម្របមរួល និ្ដេរ្ី្ 
បតរូវការពិតបបា្�រ្រេ់ពួ្ោត់ េំដៅឈាន�ល់ការ្រដ្កើតនូវ 
ផលិតផល និ្ ដេវា្ម្ថ្ីៗ្រតន្ម។

ជាលទ្ធផល ដៅឆ្នាំ២០១២ រំដរើនបាន្រដ្កើតផលិតផលបបា្់ 
្ម្ចជីា�រុលាលារ ដ�ើម្បីដ្្់្រដបមើជូនដ�្ូត�លអាជីវ្ម្រ្រេ់ពួ្ោត់ 
ភា្ដបរើនដប្រើបបាេ់បបា្់�រុលាលារេបរា្់រការទូទាត់ ្៏�ូរជាដ�្ូ 
ត�លរានរំណូលភា្ដបរើនជាបបា្់�រុលាលារផ្ត�រ។ ប្្់រ�ំណ្្់ 
កាលដនការ្ស្្ដហដ្ឋាររនាេម្័ន្ធោំបទការដ្្់្រដបមើជូន 
ផលិតផលថី្មួយដនឹះជាផ្តូវការ បតរូវ្រដ្កើតដ�ើ្ ដដ្យដជា្ជ័យ
ដហើយប្រឹះស្ថាន្៏បានដបតៀមរួររាល់្្ថុ្ការ្រដញ្ចញវាល្់ដៅ
ដលើទីផ្សារផ្ត�រ នាដ�ើមឆ្នាំ២០១៣ខា្មរុខ។

្រតន្មដលើេពីដនឹះដទៀត ្រញ្ហាមួយរម្ប្េបរា្រ់ប្រុមប្រួស្រ 
ប្ីប្ត�លរំដរើនដធ្ើការជាមួយជួ្រប្រទឹះ្វឺភាពងាយរ្ដបោឹះ 
ដដ្យស្របពរត្ការណត៍�លមិនអារ�រ្មរុន រួមរានដបោឹះថានា្ ់
ដផ្េ្ៗ ជំ្វឺ និ្ការេបរា្ព្យាបាលដៅមន្ីរដពទ្យ។ ដេវា 
ធានារា៉ា្់ររ្េរុខភាពខានាតតូរត�លបតរូវបាន្រដ ក្ើតដ�ើ្ េបរា្់រ 
ដ�្ូ ដៅ្្ថុ្រយៈដពល ៣ដៅ៤ឆ្នាំមរុន មិនបតរូវបានទទួលការ 
ដពញរិត្ដ�ើយ ដហើយការេិ្្សាបស្វបជាវជាដបរើនដលើ្ដបរើន 
ស្របតរូវបានដធ្ ើដ�ើ្ ដ�ើម្ប ីរ្ឲ្យដ�ើញនូវ�ំដណ្ឹះបស្យ 
ថី្។ ដដ្យមូលដហតរុដនឹះ ដៅដ�ើមឆ្នា២ំ០១៣ ្ដបរា្ស្្ល្ប្ 
មួយបតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ ដ�ើម្បីជួយេបមរួល�ល់ប្រតិ្រតិ្្រដេវា 
ធានារា៉ា្់ររ្ខានាតតូរមួយ ្្ថ្ុ ការផ្ល់ដេវាធានារា៉ា្់ររ្េរុខភាព 
ខានាតតូរ�ល់ដ�្ូរ្រេ់រំដរើនទំា្ឡាយណ្ត�លចា្់រអារម្ណ៍ 
ដប្រើបបាេ់ដេវាដនឹះ។ ដ�្ូត�លដប្រើបបាេ់ដេវាដនឹះទទួលបាន 
នូវការធានារា៉ា្រ់រ្រំដពាឹះការេបរា្ព្យាបាលដៅមន្ីរដពទ្យ 
ដបោឹះថានា្់ដផេ្្ៗ និ្្រណីមរណភាព ដដ្យបោន់តតពួ្ោត ់
រំណ្យ្ដបមដេវា�៏េ្លួរដេ្ើ្ដលើដេវាដនឹះ។

ម្យា៉្ា វិញដទៀត   រំដរើនបានពប្ី្ប្រតិ្រតិ្ការរ្រេ់ខ្លួនដៅកាន់តំ្រន់ 
ជាយប្រុ្ត�លដ�្ូភា្ដបរើនប្រ្្រមរុខរ្ររ្េិ្ម ្ �ូរដនឹះ 
ដ�ើម្បីេិ្្សាឲ្យបានយល់រ្បាេ់្រតន្មដទៀតពីដេរ្្ីបតរូវការ 
ពិតបបា្�រ្រេ់ប្រុមប្រួស្រដ�្ូទាំ្ដនាឹះ ការេិ្្សាបស្វបជាវ 
តាមត្រ្រតផនេរុីជដបរៅដលើវេិ័យ្េិ្ម្ដនឹះ នរ្បតរូវបានដធ្ើ 
ដ�ើ្ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០១៣។ េ្ម្ភាពដនឹះនរ្ ដធ្ើឲ្យរំដរើនអារ 
េដបមររិត្បានបតរមបតរូវរំដពាឹះការផ្ល់ដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ ថុ 
�ល់ដ�្ូត�លប្រ្្រមរុខរ្ររ្េិ្ម្។

បពរត្ិការណេ៍ំខាន់មួយដៅ្្ថុ្វេិ័យហិរញ្ញវត្ថុដៅ្ម្ថុជា នាឆ្នា ំ
២០១២ ្វឺការ្រដ្កើតឲ្យរានប្រុមហ៊រុនដប្ឌីត្រ្យតូរ៉ូ (ដខម្រូឌា) 
ខូអិលធីឌី។ ការបតរួតពិនិត្យប្រវតិ្ខ្ចីបបា្់មរុនដពល្រដញ្ចញបបា្ ់
ជូនដ�្ូតាមរយៈប្រព័ន្ធប្្រ់ប្្ទិន្ន័យរ្រេ់ប្រុមហ៊រុនដនឹះ 
្វឺជាកាតព្្ិរ្ចតបមរូវដដ្យរ្បា្រ់្រញ្ញត្ ិត�លប្រឹះស្ថានផ្ល ់

្ម្ចីរំដរើន ៤០%

្ម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ ៣៦%

្ម្ចីេដសងាគាឹះ្រនាទាន់(៩)

 ០%

្ម្ចីេហប្ិន ២៤%

រំនួនបបា្់្ម្ចីត្រ្តរ្តាមប្រដភទផលិតផល



របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
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្រ�ិយាយ ្ម្ីអភិវឌ្ឍន៍ ្ម្ីចំរ�ើន ្ម្ីសហបគិន ្ម្ីសរសងារឹះ្រនាទាន់

វិធីស្សេ្្ម្ចី ប្រុមធានា ឯ្ត្្ររុ្្គល ឯ្ត្្ររុ្្គល ឯ្ត្្ររុ្្គល
ទំហំ្ម្ចីវ្្គទី១(្ិតជាពាន់ដរៀល) ៥០-៤០០ ១០០-៥០០ ៥០០-២.០០០ ១០០-៥០០
ទំហំ្ម្ចវី ្្គ្រនាទា្់រ(្ិតជាពាន់ដរៀល) ៥០-៦០០ ១០០-១.១៥០ ៥០០-៤.០០០ -
រយៈដពល្ម្ចី (្ិតជាតខ) ២-១២ ២-១២ ៣-១២ ២-៦
រដ្រៀ្រេ្បត�្់របបា្់្ម្ចី ប្រចាេំបាតោហ៍ ឬតខ
ការធានា ការធានាោនាជាប្រុម អ្្ធានា អ្្ធានា ឬតបមរូវឲ្យ 

រានបទព្យធានា្រតន្ម 
េបរា្រ់្ម្ចីដលើេ 

២លានដរៀលដ�ើ្ដៅ

អ្្ធានា

ដោល្រំណ្ដប្រើបបាេ់្ម្ចី ចា្រ់ដផ្ើម ឬពប្ី្មរុខរ្ររ ដដ្ឹះបស្យ្្្ឹះ  
ខាត្្ថុ្ប្រួស្រ្រនាទាន់

រំដរើន ផ្ល់ផលិតផលបបា្់្ម្ចីរំនួន៤ប្រដភទដផ្េ្ៗត�ល្រដ្កើតដ�ើ្ដដ្យ 
អនរុដលាមដៅតាមដេរ្្ីបតរូវការពិតបបា្�រ្រេ់ប្រជាជនប្ីប្ត�លេ្ម្តផ្្
ដេ�្ឋ្ិរ្ច។

្ម្ីចំរ�ើនៈ បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្េបរា្រ់ប្រុមប្រួស្រប្ីប្ត�លរានតបមរូវការ 
ដ�ើមទរុន ដ�ើម្បីយ្ដៅពប្ី្មរុខរ្ររ ឬ្រដ ក្ើតមរុខរ្ររថី្ជាល ្្ខណៈខានាតតូរ រួមរាន 
�ូរជាផលិត្ម្ ពាណិជ្្ជ ម្ ជំនួញ ឬដេវា្ម្។ល។ ផលិតផលដនឹះបតរូវបាន្រដ ក្ើត 
និ្ផ្ល់ជូនដ�្ូចា្រ់តាំ្ពរំីដរើនបាន្ដ ើ្ត�ំ្រូ្ ត�លរហូតម្ទល់្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ 
រានប្ររាណ៤០% ដនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្េរុរ្រ។

្ម្ីអភិវឌ្ឍន៍ៈ បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្េបរា្រ់ប្រុមប្រួស្រប្ីប្ត�លមិនរាន 
លទ្ធភាពទទួលបាន្ម្ចីរំដរើន ដដ្យស្រតតពួ្ដ្រេ់ដៅផ្ឹះជួល ជាមួយស្រ់ 
ញាតិ ឬមិនអារតេ្្រ្អ្្ធានាបាន។ ្ម្ចីអភិវឌ្ឍនប៍តរូវបានផ្ល់ជូនដ�្ូជា 
ល ្្ខណៈប រ្ុមត�លរានេរាជិ្ចា្់រពី ៣ដៅ៥នា្់ ដដ្យពួ្ោត់បតរូវធានាបបា្់ 
្ម្ចីោនាដៅវិញដៅម្។ នាដពល្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ ផលិតផលដនឹះ រានប្រតហល ៣៦%  
ដនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្ទាំ្អេ់។

្ម្ីសហបគិនៈ បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ដ�ើម្បី្រដបមើជូនប្រុមប្រួស្រដោលដៅត�ល 
េិ្ត្្ថ្ុ តំ្រន់ប្រតិ្រតិ្ការរ្រេ់រំដរើន រានតបមរូវការទរុនខានាតមធ្យមេមល្មេបរា្់រ 
អាជីវ្ម្រ្រេ់ពួ្ោត់។ ដ�្ូត�លដប្រើបបាេ់្ម្ចីេហប្ិនភា្ដបរើន្រញ្ច្រ់វ្្គ 
្ម្ចីរំដរើន ឬ្ម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ និ្បតរូវការដ�ើមទរុនដបរើនជា្មរុន។ ផលិតផលដនឹះរាន 
ប្ររាណ ២៤% ដនដ�្ូខ្ចីបបា្់េ្ម្ទាំ្អេ់។

្ម្ីសរសងារឹះ្រនាទាន់ៈ បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ ដ�ើម្បោំីបទ�ល់ដ�្ូត�ល្ំពរុ្ដៅ 
ជា្រ់ជំពា្់បបា្់្ម្ចីជាមួយរំដរើន េបរា្រ់្រណីពួ្ោត់ជួ្រប្រទឹះដបោឹះអាេន្ 
ដផ្េ្ៗ ជាល ្្ខណៈប្រធានេ្ិ្ �ូរជាដបោឹះធម្ជាតិ ដបោឹះថាន្ា រ់រាររ ឬជំ វ្ឺធ្ងន់ធ្ងរ។ 
ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ ្ម្ចីេដសងាគាឹះ្រនាទាន់រំនួន ៣៦ បតរូវបានផ្ល់ជូនដ�្ូ។

្ម្ីផ្ល់ជាល ្្ខណៈ
ឯ្ត្្ររុគ្គល្ររងកើតរ�ើង
សបមា្រ់ប្រជាជនប្ីប្

ដេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ធនាោរ និ្ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុបតរូវ 
ប្រតិ្រត្ិដដ្យខ្ខានមិនបានរំដពាឹះប្្រ់ដ�្ូទាំ្អេ់ត�ល 
បានដ្្់ពា្្យដេ្ើេរុខំ្ចបីបា្់ ដ�ើម្បីឲ្យបាន�រ្ អំពីផល្របតបបា្់ 
្ម្ចីត�លដ�្ូ្ំពរុ្រានជាមួយប្រតិ្រត្ិ្រហិរញ្ញវត្ថុ ្្ថុ្ន័យ 
្រដញ្ចៀេ្រំណុលវណ្្ឌ ។ រំដរើនបានអនរុវត្ទាំ្បេរុ្ដៅតាម 
កាតព្្ិរ្ចតបមរូវដនឹះដដ្យបានត្េបមរួលដោលការណ៍បបា្់ 

្ម្ចី និ្នីតិវិធីប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ខ្លួន្្ថុ្ដោល្ំរណ្្រដញ្ចៀេ 
្ំរណុលវណ្្ឌ រ្រេ់ដ�្ូ។      ជាការ្ត់េរាគាល់ផ្ត�រថា រំដរើន 
្៏�ូរជាប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយរំនួនតូរ ដៅ្្ថុ្បពឹះរាជា 
ណ្រប្្ម្ថុជាបានដបជើេយ្ជដបមើេមិន្ិត្ដបមដេវាដលើ 
ការត្្របាយការណ៍ ប្រវតិ្បបា្់្ម្ច ី(ត�លរានតដម្រហូត�ល់ 
ដៅ៣�រុលាលារអាដមរិ្  េបរា្រ់ដ�្ូរានា្់) ពីដ�្ូ។

ផលិតផលបបា្់្ម្ច ី
រ្រេ់រំដរើនៈ
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រសវារស�្ឋ្ិច្សង្គមសបមា្រ់ផល្រ៉ឹះពាល់ជាវិជ្ជមាន

សូចនា្� ២០១០ ២០១១ ២០១២
ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលជំនាញប្្់រប្្ចាត់តរ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្អាជីវ្ម្

រំនួនវ ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេររុ្រ ១.១៣២ ១.៨៣៩ ២.៤៥០

រំនួនអ្្រូលរួមេររុ្រ ២៥.១៣២ ៤៤.៦៦៣ ៤៤.១៤៨

ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលតផ្្េ្្គម

រំនួនវ ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេររុ្រ ១.០៤៥ ២.៣៣៥ ២.១៤២

រំនួនអ្្រូលរួមេររុ្រ ២៦.៩២៩ ៤៩.៧០១ ៣៧.៩៣៣

រំនួនវ្្គប្ររ្្សាដោ្រល់េររុ្រ ៨៥៧ ២.១៣២ ៤.៥៤៨

រំដរើនរានជំដនឿោ៉ា្មរុតរាំថា ដេវាមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុតតម្យា៉ា្ មិន 
រានល្្ខណៈប្្រ់បោន់េបរា្រ់ការជួយឲ្យរានការ្លាេ់តប្រ 
រំដពាឹះប្រុមប្រួស្រប្ីប្ត�លជាដោលដៅរ្រេ់ប្រឹះស្ថានដនាឹះ 
ដ�ើយ �ូរដនឹះដហើយដទើ្រដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គមបតរូវបាន្រដ ក្ើតដ�ើ្   
និ្ដ្្់្រដបមើជូន�ល់ដ�្ូ ចា្់រតំា្ពី២០០៧ ម្ដម្ឹះ ្្ថ្ុ នាម 
ជាដេវា្ម្្ំរដពញ្រតន្មេបរា្់រដ�្ូ ្រនាទា្់រពីពួ្ោត់ទទួល 
បានដេវាបបា្់្ម្ច។ី តាមរយៈការផ្ល់វ ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាល និ្ 
ដេវាប្ររ្ ស្ាដោ្រល់ រំដរើនរានដោល្ំរណ្ផ្ល់ជូន�ល់ដ�្ូនូវ 
ដេវា្ម្ត�លរានរានល ្្ខណៈកាន់តតប្រដេើរដ�ើ្  និ្ផ្ល់ 
ជា្ន្រឹះេំខាន់ៗ្្ថុ្ការដធ្ើឲ្យប្រដេើរដ�ើ្តថមដទៀតនូវជំនាញ
និ្ទំនរុ្រិត្ដលើខ្លួនឯ្។

ដេវា្រណ្តឹះ្រណ្តាលរួមរានប្រធាន្រទទា្់ទ្ជាេំខាន់ដៅ
ដលើ�ំដណើរដនការប្្់រប្្អាជីវ្ម្ខានាតតូរ ការប្្់រប្្បបា្់ 
េន្េំេបរា្់រប្រុមប្រួស្រ ការប្្រ់ប្្្រំណុល ការចាត់តរ្ 
រំណ្យ និ្ជាររ្ុ ដបកាយ វ្ឺ្រញ្ហាេ ្្គមត�លពួ្ោត់ជួ្រប្រទឹះ 
ជាដរៀ្រាល់ដថ្ង។ ដេវាការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលទាំ្ដនឹះ្វឺបតរូវបាន 
ផ្ល់ជូនដដ្យមិនរាន្ិត្ដបម ដហើយជាធម្តាវាបតរូវបានដធ្ើ
ដ�ើ្ដៅមរុនដពលដ�្ូទទួលបបា្់។

ដៅឆ្នាំ២០១២ វ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលទា្់ទ្នរ្ការប្្រ់ប្្ 
ចាត់តរ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ អាជីវ្ម្រំនួន ២.៤៥០ និ្វ្្គ្រណ្តឹះ 
្រណ្តាលទា្់ទ្នរ្ ្រញ្ហាេ ្្គមរំនួន ២.១៤២ បតរូវបានផ្ល់ 
ជូនផ្ត�រ�ល់ដ�្ូ ដដ្យេររុ្រអ្្រូលរួមការ្រណ្តឹះ្រណ្តាល 
ទាំ្អេ់រានរំនួនរហូត�ល់ ២៨.២៥៩នា្់។

រើឯការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលជំនាញវជិាជាជីវៈ្៏បតរូវបានផ្ល់ជូនផ្ត�រ 
�ល់ដ�្ូជាល ្្ខណៈេ័្ប្រិត្ត�លជំនាញដនឹះតបមរូវឲ្យពួ្ោត់ 
រូលរួមវិភា្ទាន្រនិ្រ្រន្លួរ។ ជំនាញវិជាជាជីវៈទំា្ដនាឹះរួមរាន 
ការរម្អិនម្តូ្រអាហារ ការដធ្ើ្រត្្អម ការឆ្ល្ា ់តផ្ដឈើ ការការ់្កា  
និ្ការររនាប្រ្។ ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ ជំនាញបតរូវបានផ្ល ់
ជូនរំនួន ៥៤៧វ្្គ និ្រានអ្្រូលរួមរំនួន ២៣៧នា្់។

ដេវាប្ររ្្សាដោ្រល់ជាដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គម្រតន្មមួយដទៀត 
ត�លរំដរើនផ្ល់ជូនដ�្ូដដ្យឥត្ិត្ដបម ្្ថ្ុ ន័យជួយ�ល់ 
ដ�្ូទាំ្ឡាយណ្ត�លរាន្រញ្ហា្្ថុ្ប្រួស្រ ឬប្រឈមមរុខ 
នរ្្រញ្ហាេ្្គមនានា ្៏�ូរជាការផ្ល់ជា្ំនិតដោ្រល់ និ្  
ជំនួយ្រដរ្្ច ដទេ�ល់ពួ្ោត់ទា្់ទ្នរ្ ការដរៀ្ររំ�ំដណើរការ  
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រំដរើនបានផ្ល់ដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គមចា្់រតំា្ពីឆ្នា២ំ០០៧ រួមរានការ្រណ្តឹះ្រណ្តាល 
និ្ការប្ររ្ ស្ាដោ្រល់។ ជាដបរើនដលើ្ ដបរើនស្រ ដេរ្ី្បតរូវការ និ្ការរំពរ្ ទរ្ុ រ្រេ់ 
ដ�្ូរានការតប្រប្ររួល ដហើយការត្េបមរួលជាដបរើន្៏បតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ ដ�ើម្បីឲ្យដេវា្ម្ 
ដនឹះរានភាពេមបេ្រដៅនរ្ តបមរូវការ រានភាពទា្់ទាញ និ្ផ្ល់ផល្៉រឹះពាល់  
ជាវិជ្ជរានផ្ត�រ។

ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ ប្រធានតផ្្ដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ ្្គមរ្រេ់អ ្្គការបារាំ្អន្រជាតិ  
Entrepreneurs du Monde ប្រចាំត្ំរន់អាេរុី បានដធ្ើការដដ្យ្ទាល់ជាមួយរំដរើន 
ដ�ើម្បីត្លម្អដេវា្រណ្តឹះ្រណ្តាលជំនាញប្្់រប្្ចាត់តរ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្អាជីវ្ម្។  
េ្ម្ភាពដនឹះបតរូវបានដធ្ើដ�ើ្តាមរយៈការដរៀ្ររំនូវេិកាខាស្លារំនួន២ដថ្ង 
ដដ្យរានការរូលរួមពីេំណ្្់ថានា្់�រ្នាំ និ្្ររុ្្គលិ្ត�ល្រដបមើការងារតាម 
ស្ខា-ការិោល័យរ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន  ដ�ើម្បីរូលរួមពិភា្្សា និ្ដធ្ើការវិភា្្្ថុឹះ្រញ្ចាំ្  
ដលើដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គម្រតន្មត�ល្ំពរុ្រានបស្្រ់ ្៏�ូរជាមតិដោ្រល់រ្រេ់
ដ�្ូដៅដលើដេវា្ម្ទាំ្ដនឹះ។

្រនាទា្់រពីេិកាខាស្លាជាដបរើនបតរូវបានដធ្ើដ�ើ្  ដ�ើម្បតី្េបមរួលនូវដមដរៀនទា្់ទ្ 
នរ្ ជំនាញប្្់រប្្ចាត់តរ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្អាជីវ្ម្ និ្ដ�ើម្បីដបជើេដរើេប្រធាន្រទ 
ទាំ្ឡាយណ្ត�លដ្្ើយត្រពិតបបា្�ដៅនរ្ដេរ្ី្បតរូវការប្រចាំដថ្ងរ្រេ់ដ�្ូ  
និ្េ្ម្ភាពអាជីវ្ម្រ្រេ់ពួ្ោត់ផ្ត�រ។ ជាលទ្ធផល ដមដរៀនរំនួន១២បតរូវ 
បានដរៀ្ររំដ�ើ្ ដបកាមទបម្់ប្រធាន្រទរំនួន៥ធំៗ រួមរាន ការចាត់តរ្រំណ្យ  
ការប្្រ់ប្្្ំរណុល ការេន្េំបបា្់ តផនការថវិកា និ្ ការដធ្ើទីផ្សារ ។

្រដរ្្ច ដទេ និ្វិធីស្សេ្្រដប្ៀនបតរូវបាន ល្ាេ់្្រតូរដេ្ើរតតទំា្បេរ្ុ  ដដ្យ្ររ្ចថុ្្របន្ 
ដនឹះ ដ�្ូបតរូវបានដលើ្ទរ្រិត្ឱ្យរូលរួមដៅ្្ថុ្េ្ម្ភាព្រណ្តឹះ្រណ្តាលតាម 
រយៈការរូលរួមដ�ើរតួ ការេតម្្ ឬលំហាត់ជា្់តេ្្នានា ត�លដៅររុ្ដបកាយ  
ប រ្ូ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេំដោ្នូវរំណុរេំខាន់ៗត�លទទួលបាន តាមរយៈការរូល 
រួមតរ្រំតល្រ្រេ់ដ�្ូរូលរួម្្ថ្ុ វ ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាល      ដ�ើម្បីយ្ដៅអនរុវត្ដៅ្្ថ្ុ  
ជីវភាពរេ់ដៅជា្់តេ្្រ្រេ់ពួ្ោត់។ មសន្ីការងារដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គមទាំ្អេ ់
េរុទ្ធតតបតរូវបានរូលរួមវ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេបរា្រ់ប្រូ្រដងាគាលរំនួន២ដថ្ង ដ�ើម្បីឱ្យ 
ពួ្ោត់ទទួលបាននូវរំដណឹះ�រ្ដលើ្រដរ្ច្ដទេ និ្វិធសី្សេ្្រដប្ៀន។ ដលើេ 
ពីដនឹះដៅដទៀត ព័ត៌រានបត�្់រ និ្មតិដោ្រល់ពីដ�្ូបតរូវបានយ្រិត្ទរុ្ដ្្់  
ជាខាលាំ្ពីេំណ្្់ប្រឹះស្ថាន។

ប្រធាន្រទទា្់ទង
នរឹងជំនាញបគ្់របគង

ចាត់ផចងហិ�ញ្ញវត្ថថុនិង
អាជីវ្ម្មរទើ្រនរឹង

្ររងកើតថ្មីផ�លរពា�រពញ
រៅរោយកា�ចូល�ួម

និ្ការប្្់រប្្ចាត់តរ្អាជីវ្ម្ខានាតតូរជាដ�ើម។ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា ំ
២០១២ មសន្ីការងារដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គមជាដបរើនរូ្របាន្រំដពញ 
ការងារដនឹះោ៉ា្ល្អ ទាំ្ការប្ររ្្សាដោ្រលត់ផ្្អាជីវ្ម្ ទាំ្  
តផ្្េ្្គមជូន�ល់ដ�្ូរំនួន ៤.៦៦៤នា្់ ដដ្យ្្ថុ្ដនាឹះ 
រានដ�្ូរំនួន១២៨នា្់ បតរូវបាន្រញ្ជតូនដៅរ្អ្្គការ ឬ 
ស្ថា្័រនជាដ�្ូនានា ដ�ើម្បីតេ្្រ្ដេវា្ម្ជំនួយ្រតន្ម។

ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ រំដរើនបានដបជើេដរើេមសនី្ការងារដេ�្ឋ្ិរ្ច 
េ ្្គមជាដបរើនរូ្រ  ដ�ើម្បី្រដបមើដេវា្រណ្តឹះ្រណ្តាល ្ �ូ៏រជាផ្ល់ 
ដេវាប្ររ្ ស្ាដោ្រល់ជូន�ល់ដ�្ូ។ ដដ្យ្្ថ្ុ ដនាឹះ អ ្្គការបារំា្ 
អន្រជាតិ Entrepreneurs du Monde ្៏បានរូលរួមរំតណ្ 
ោ៉ា្េ្ម្្្ថុ្ការបតរួតពិនិត្យ និ្ត្េបមរួលដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ច 

េ្្គម បពមទំា្ផ្ល់ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេបរា្រ់មសនី្ជំនាញ 
ត�លដបជើេដរើេថី្ទំា្ដនឹះ ្ ្ថ្ុ ន័យជំររុញឲ្យពួ្ោត់រានរំដណឹះ 
�រ្ប្្រ់បោន់្្ថុ្ការផ្ល់ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលបានត្េបមរួល 
ថ្ីត�លដពារដពញដៅដដ្យភាពរេ់រដវើ្ រានភាពទា្់ទាញ 
និ្ផ្ល់ផល្រ៉ឹះពាល់ជាវិជ្ជរានជា្មរុន (េូមដមើលប្រអ្រ់ខា្ 
ដបកាម)។ តាម្ដបរា្តផនការរ្រេ់រំដរើន ដៅឆ្នាំ២០១៣ 
េ្ម្ភាពដបជើេដរើេមសន្ីជំនាញ ្៏�ូរជាការបតរួតពិនិត្យ និ្  
ត្េបមរួលដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គម្រតន្ម ដៅតត្រន្អនរុវត្ ដដ្យ 
ដហតរុថា ដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គម្រតន្មមួយរំនួនធំ្ំពរ្ុ េិ្តដបកាម 
�ំដណើរការត្េបមរួល។
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សមិទ្ធផលកា�ងា�សង្គម

វត្ថុ្រំណ្រម្ប្រ្រេ់រំដរើន្វឺដធ្ើោ៉ា្ណ្ឲ្យរានផល្រ៉ឹះពាល់
ជាវិជ្ជរានខាលាំ្កាលា  និ្យូរអត្្្ដៅដលើស្ថានភាពរេ់ដៅរ្រេ ់
ប្រុមប្រួស្រប្ីប្ត�លេ្ម្តផ្្ដេ�្ឋ្ិរ្ច តាមរយៈការផ្ល ់
ជូននូវដេវាមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្្រដដ្យការទទួលខរុេបតរូវ និ្  
ដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គម្រតន្ម។ េមិទ្ធផលការងារេ្្គម្វឺជា 
អាទិភាពរ្រេ់រំដរើន �ូរបាន្្ថុឹះ្រញ្ចាំ្តាមរយៈប្រដភទដ�្ូ 
ដោលដៅត�លប្រឹះស្ថានបាន និ្្ំពរុ្ដធ្ើការជាមួយ ប្រដភទ 
ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ត�លបាន្រដ្កើតដ�ើ្ និ្រដ្រៀ្ររ្រ្រ 
ប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។

អាជីវ្ម្ត្រ្រតផនដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារេ្្គម

រំដរើន្វឺជាអាជីវ្ម្ត្រ្រេ្្គមមួយត�លដធ្ើការដ�ើម្បី្រដ្កើនជា
អតិ្រររានូវផល្រ៉ឹះពាល់ជាវិជ្ជរានេបរា្រ់ដ�្ូរ្រេ់ខ្លួន ជា
ជា្ការ្ិត្ូរតតដលើបបា្់រំដណញេបរា្រ់ភា្ធនិ្ ពីដបពាឹះ
ដោ្តាមល្្ខន្ិ្ៈរ្រេ់ប្រឹះស្ថានបានតរ្ោ៉ា្រ្បាេ់ថាមិន 
រានការត្រ្តរ្ភា្លាភដនាឹះដទ រានន័យថារាល់បបា្ ់
រំដណញត�លរំដរើនទទួលបាន វ្ឺបតរូវវិនិដោ្បត�្់រទំា្បេរ្ុ  
ដៅ្្ថុ្ប្រឹះស្ថាន ដ�ើម្បីជាប្រដោជន៍ជូនេហប្ិនខានាតតូរឱ្យ 
បានកាន់តតដបរើន។ ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត អបតាការបបា្់ត�ល 
្ិតយ្ពីដ�្ូរានការកាត្់រន្យជាដរៀ្រាល់ឆ្នាំដទៀតផ្ ចា្់រ 
តាំ្ពីឆ្នាំ២០១០ម្ដម្ឹះ ដ�ើម្បីកាត់្រន្យការរំណ្យ និ្ 
្ដបមដេវារ្រេ់ដ�្ូ ។

ដបរៅពីដនឹះ ្ណៈ្រាមាធិការប្្់រប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គមបតរូវ 
បាន្រដ ក្ើតដ�ើ្ េិ្តដបកាមររនាេម័្ន្ធរ្រេ់ប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាល  
ត�ល្ណៈ្រាមាធិការមួយដនឹះរានេរាជិ្ភាព �រូជា ប រ្ុមប្ររ្ ស្ា 
ភិបាលមួយរូ្រ នាយ្ប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ និ្ប្រធានតផ្្ 
េមិទ្ធផលការងារេ្្គមរ្រេ់អ្្គការបារាំ្អន្រជាតិ Entre- 

preneurs du Monde (េូមដមើលទំព័រទី២៦)។ ្ណៈ្រាមាធិការ 
ដនឹះបានដ្រើ្ ្ិរ្ចប្រជរុរំំនួន៤�្ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០១២ ដហើយបាន 
បតរួតពិនិត្យ និ្វាយតដម្ដលើេមិទ្ធផល និ្េ្ម្ភាពការងារ 
រ្រេ់រំដរើន ត�លបាន និ្្ំពរុ្តតអនរុវត្ ដដ្យដប្រៀ្រដធៀ្រដៅ 
នរ្្រទដ្ឋានជាស្្លេបរា្រ់ការប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារ 
េ ្្គមត�ល្រដ ក្ើតដ�ើ្ ដដ្យប រ្ុមប្ររ្ ស្ា្រដរ្្ច ដទេេមិទ្ធផល 
ការងារេ្្គម SPTF(២)។ ្ណៈ្រាមាធិការដនឹះ្៏បានរូលរួម 
ោ៉្ា េ្ម្ផ្ត�រ ដៅ្្ថុ្្ររិ្រទការងារដផ្េ្ៗដទៀត រួមរាន 
ការដរៀ្ររំដេរ្ី្បពា្វិដស្ធន្ម្ដលើទេ្េនវិេ័យ          ដ្រេ្្ម្ 
និ្ឧ្រ្រណ៍េបរា្់រវាេ់តវ្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គមត�លបាន 
ដប្រើបបាេ់ដៅ្្ថ្ុ រំដរើន។

ការដ្តោតដឆ្ពឹះដៅដលើប្រុមប្រួស្រប្ីប្

ដ�ើម្បីធានាបានថាេ្ម្ភាពប្រតិ្រត្ិការដ្តោតដឆ្ពឹះដៅដលើ 
ប្រុមប្រួស្រដោលដៅ រំដរើនដប្រើបបាេ់្បម្េំណួរវាេ់តវ្
ស្ថានភាពប្ីប្ត�លបតរូវបានដប្រើបបាេ់្្ថុ្េបម្់ទិន្ន័យ
ស្ថានភាពការរេ់ដៅរ្រេ់ប្្រ់ដ�្ូ ចា្រ់តាំ្ពីដពលពួ្ ោត ់
ចា្់រដផ្ើមដប្រើបបាេ់ផលិតផល និ្ដេវា្ម្រ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន និ្ 
ដបកាយម្ដៅដរៀ្រាល់ ២វ ្្គបបា្់្ម្ចមី ្្ ។ ការអនរុវត្ន៍េ្ម្ភាព 
ទាំ្ដនឹះដធ្ើឲ្យរំដរើនបបា្�ថា ខ្លួនបាន្រដបមើ�ល់ប្ រុមប្ រួស្រ 
ដ�្ូប្រជាជនដោលដៅោ៉្ា ពិតបបា្� ដហើយវា្៏ជាការរ ្្អថុល
្រងាហាញអំពីការ្លាេ់តប្រស្ថានភាពដេ�្ឋ្ិរ្ចេ្្គមរ្រេ់ដ�្ូពី 
មួយដពលដៅមួយដពលផ្ត�រ។ រាល់ទិន្ន័យទាំ្អេ់ បតរូវ 
្រញ្ចតូល្្ថុ្ប្រព័ន្ធប្្រ់ប្្ទិន្ន័យ�៏ជា្់លា្់មួយ និ្បតរូវ 
បានដធ្ើការវិភា្ជាដរៀ្រាល់្ំ្ំា ដ�ើម្បីផ្ល់ព័ត៌រាន�៏ពិតបបា្� 
មួយពីស្ថានភាពដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គមរ្រេ់ប រ្ុមប រ្ួស្រដ�្ូត�លរំដរើន 
បាន និ្្ំពរុ្ដធ្ើការជាមួយ និ្ ដ�ើម្បដីធ្ើឲ្យបបា្�ថាប្រឹះស្ថាន 
ពិតជា្ំពរុ្្រដបមើ�ល់ប្រុមប្រួស្រដ�្ូដោលដៅរ្រេ់ខ្លួន។

សូចនា្� ២០១២
ផល្របតបបា្់្ម្ចី្ិតជាមធ្យមដធៀ្រ 
នរ្រំណូលជាតិេររុ្រ្ិតជាមធ្យម្្ថុ្ 
ប្រជាពលរ�្ឋមួយរ្ូរ

១៣%

អបតាដ�្ូខ្ចី្រន្ (រ្ូរមន្រ្រេ់ CGAP) ៧៦%

ទំហំបបា្់្ម្ចី្ តិជាមធ្យមបាន 
្រដញ្ចញ (ជាបបា្់ដរៀល)

៧២៧.៣០០

អបតា្ិតជាភា្យដនរំនួនបបា្់ 
្ម្ចីេររុ្រត�លរានទំហំដបកាម 
១.០០០.០០០ដរៀល

៨៩%

អបតាដ�្ូខ្ចី្រន្បានឈរ្្ថុ្្បមិត៧៦% េបរា្រ់ឆ្នាំ២០១២  
ដហើយ្្ថ្ុ ដនាឹះផ្ត�រ ដ�ើម្បីយល់�រ្ កាន់តតរ្បាេ់អំពីទេ្េនៈ  
និ្្បមិតដនការដពញរិត្រ្រេ់ដ�្ូដលើផលិតផល និ្ដេវា្ម្ 
រ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន ការស្ទា្រេ្្់មតិេី្ពីការដពញរិត្រ្រេ់ដ�្ូបតរូវ 
ដធ្ើដ�ើ្ ជាដរៀ្រាល់ឆ្នាំ។ េ្ម្ភាពដនឹះដធ្ើឲ្យរំដរើនយល�់រ្ 
កាន់តតរ្បាេ់អំពីអ្ីត�លដ�្ូដពញរិត្ និ្មិនដពញរិត្ និ្អ្ី  
ចាំបារ់េបរា្រ់ការ ល្ាេ់្រ្តូរ និ្ ត្េបមរួលដលើផលិតផល និ្  
ដេវា្ម្ និ្រដ្រៀ្ររ្រ្រប្រតិ្រត្ិការរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។

(២)  ប្រុម្្ររ្្សា្រ ដរ្ច្ ដទេេមិទ្ធផលការងារេ្្គម  SPTF (Social Performance Task Force)  ្ វឺជាប្រុមការងា រ  ត�លរានេរាជិ្១.៣០០នា្់ រូលរួមម្ព ី
ប្្រ់ទិេទី ដៅ្្ថុ្ពិភព ដលា្  និ្ ប្រុមអ្្ពា្់ព័ន្ធនរ្វិេ័យមី ប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត�ល ដ្រ្ជាញា ដធ្ីឱ្យេមិទ្ធផលការងារេ ្្គម រានល ្្ខណៈឈានមរុខ ដៅ្្ថុ្ 
វិេ័យ ដនឹះ (www.sptf.info)
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ការ្រដ្កើនេ្ម្ភាពការងាររ្រេ់រំដរើន ដលើេពីដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុត�លដ្តោតដលើ 
េមិទ្ធផលការងារេ្្គម

ដៅ្្ថុ្តខតរុលាឆ្នាំ២០១១ រំដរើន បាន្រដ្កើតេរា្មមូលនិធិរំដរើន្្ថុ្ដោល្រំណ្តរ្រំតល្ផល 
រំដណញរ្រេ់ខ្លួនមួយតផ្្ ដ�ើម្ប្ីរដ្កើតជាេ្ម្ភាពដផ្េ្ៗ ត�លនរ្រូលរួមជាវិភា្ទាន្រតនម្ដៅ 
្្ថុ្�ំដណើរការដធ្ើឱ្យរានការ្លាេ់តប្រស្ថានភាពរេ់ដៅរ្រេ់ប្រជាជនប្ីប្ ដៅ្្ថុ្បពឹះរាជាណ្រប្ 
្ម្ថុជា។ េ្ម្ភាពរម្ប្ៗដនេរា្មមូលនិធិរំដរើន ដនឹះ្វឺការផ្ល់ជូនជាអាហារ្ូរ្រណ៍�ល់្ូនដៅ 
រ្រេ់ដ�្ូ និ្ការជួយផ្ល់ថវិកាោំពារ�ល់្ដបរា្្ម្វិធីអភិវឌ្ឍន៍្្ថុ្បេរុ្ដផេ្្ៗ។ ឆ្នាំ២០១២ ្វឺ
ជាឆ្នាំ្ស្្ដហដ្ឋាររនាេម្័ន្ធការងាររ្រេ់េរា្ម ដហើយេ្ម្ភាពការងារជា្់តេ្្ នរ្ចា្់រដផ្ើម 
�ំដណើរការអនរុវត្ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១៣ ខា្មរុខ តផ្អ្តាមវិភា្ទានត�លបានទទួលដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ 
ដដ្យស្រ់បបា្់េររុ្ររានរំនួន ៦៩.០០០.០០០ដរៀល។

ការបតរួតពិនិត្យតាមដ្នដលើេមិទ្ធផលការងារេ្្គម

រំដរើនបាន និ្្ំពរុ្ដប្រើបបាេ់ឧ្រ្រណ៍វាេ់តវ្េមិទ្ធផល 
ការងារេ្្គម SPI ត�លបាន្រដ្កើតដ�ើ្ដដ្យ Cerise(៣)   តាំ្ 
ពីឆ្នា២ំ០០៧ ម្ដម្ឹះ ដ�ើម្បីបតរួតពិនិត្យេមិទ្ធផលការងារេ ្្គម 
រ្រេ់ខ្លួន តាមរយៈការដប្រៀ្រដធៀ្រេមិទ្ធផល និ្េ្ម្ភាព 
ត�លបាន និ្ ្ំពរុ្អនរុវត្ ដៅនរ្្បម្េំណួរត�លរានដៅ 
្្ថុ្ឧ្រ្រណ៍វាេ់តវ្ ទា្់ទ្ដៅនរ្ការ្ំណត់ដោលដៅ 
ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ ការផ្ល់អត្ប្រដោជន៍�ល់ដ�្ូ និ្ 
ការទទួលខរុេបតរូវដលើេ្្គម ្្ថុ្នាមជាប្រឹះស្ថានមួយ។ តាម 
រយៈយរុទ្ធស្សេ្តបមរូវឱ្យរានការរូលរួមត�ល្ំណត់ដដ្យ 
ឧ្រ្រណ៍ដនឹះ រំដរើនបានអដញ្ជើញ្ររុ្្គលិ្ពីប្្រ់នាយ្ដ្ឋាន 

និ្ប្្់រ្បមិត ដ�ើម្បីប្រជរុពិំភា្្សា និ្បតរួតពិនិត្យថាដតើការងារ
េ្្គមបតរូវ្រ្បស្យោ៉ា្ណ្ដៅ្្ថុ្ការអនរុវត្ន៍ជា្់តេ្្ 
រ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។ ការដធ្ើេវន្ម្ដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារ 
េ្្គមដដ្យដប្រើបបាេ់ឧ្រ្រណ៍ SPI បតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ដរៀ្រាល់ 
២ឆ្នាំម្្  ដហើយលទ្ធផលបតរូវបានដ្្់្រងាហាញជាស្ធារណៈ។

តាមរយៈការបតរួតពិនិត្យ និ្វាយតដម្ដលើេមិទ្ធផល និ្េ្ម្ភាព 
ការងាររ្រេ់រំដរើន ត�លបាន និ្្ំពរ្ុ តតអនរុវត្ ្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្្់រប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គមបានតាមដ្ន និ្បតរួតពិនិត្យ 
ជាប្រចំាដលើរ្រ្្ំដហើញ និ្តផនការត្លម្អ ដ�ើម្បីដមើលឱ្យដ�ើញ 
ពី�ំដណើរការ និ្លទ្ធផលជា្់តេ្្ត�លបាន និ្្ំពរ្ុ អនរុវត្។

(៣) Cerise ្វឺជា្រណ្តាញ្លាេ់្រ្តូរតរ្រំតល្រំដណឹះ�រ្េបរា្រ់ប្រត្ិរត្ិ្រមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុត�លបាន្រដ្កើតឧ្រ្រណ៍វាេ់តវ្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម  SPI  
ត�លបតរូវបានទទួលស្គាល់ជាល្្ខណៈធំទូលាយ (www.cerise-microifinance .org )



ចា្់រតាំ្ពីរំដរើនឈាន�លរ់ំណរុរួរខ្លួន (មិនរំដណញមិន 
ខាត) នាឆ្នា២ំ០១០ េ្ម្ភាពប្រតិ្រតិ្ការបាន និ្្ំពរ្ុ រាន 
ភាពរើ្រដបមើន ដដ្យស្ររានតបមរូវការខ្េ់ពីេំណ្្់ប្រុម 
ប រ្ួស្រដ�្ូដោលដៅ ដហើយរំណូលរ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន ្៏បានដ ើ្ន 
ដ�ើ្ជាបតី្រុណត�រ។ េមិទ្ធផលតផ្្ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់រំដរើន  
េបរា្រ់ឆ្នាំ២០១២ ទទួលបានលទ្ធផល្ួរជាទីោ្់ររិត្ ្៉ររុតន្ 
ដទាឹះជាោ៉ា្ណ្្៏ដដ្យ លទ្ធផលដនឹះរានការថយររុឹះដ្រើ 
ដប្រៀ្រដធៀ្រដៅនរ្រយៈដពល២ឆ្នាំ្ន្្ម្ ដដ្យដោ្ដៅ 
ដលើយរុទ្ធស្សេ្្ំដណើន្្ថុ្្បមិតមធ្យម និ្ដដ្យការខិតខ ំ
ប្ររ្តប្រ្ត្លម្អររនាេម្័ន្ធការងារប្រឹះស្ថាន ដ�ើម្បីដ្្ើយត្រ 
ដៅនរ្ការឈាន�ល់�ំណ្្់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្ ីមួយ្បមិត 
ដទៀតរ្រេ់រំដរើន   ជាលទ្ធផល   ររនាេម្័នការងាររ្រេ់រំដរើន     
បតរូវបានពប្រ្ ្៏�ូរជារានការដបជើេដរើេ្ររុ្្គលិ្ថ្ីៗ្រតន្ម  
(េូមដមើលទំព័រទី២៨ ន ិ្       ២៩)។

ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត ដ�ើម្បីធានាឱ្យរានតរុល្យភាពរវា្េមិទ្ធផល 
ហិរញ្ញវត្ថុ និ្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម និ្ដ�ើម្បីជួយកាត់្រន្យ 
រំណ្យរ្រេ់ដ�្ូ រំដរើនបាន្រញ្ចថុឹះអបតាការបបា្់រ្រេ់ខ្លួន 
ស្រជាថ្ីម្្ដទៀត ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ ជាលទ្ធផល្រណ្តាលឱ្យ 
ទិន្ផលដលើផល្របតបបា្់្ម្ចីរានការធាលា្់ររុឹះ ។

ដ�ើម្បីោំបទ�ល់្ំដណើនដលើេ្ម្ភាពប្រតិ្រតិ្ការដនឹះ   វិនិដោ្ិន 
ថី្ៗបានរូលរួមដ្្់ទរុនជាមួយប រ្ឹះស្ថានតាមរយៈការ្រដ ក្ើនដ�ើម 
ទរុន ដៅដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ដដ្យបានពាំនាំយ្ដ�្ូអាជីវ្មថី្្ៗ 
រំនួន៣ េបរា្់រប រ្ឹះស្ថាន (េូមដមើលទំព័រទី២២) ដបរៅពីដនឹះ  
ឥណទាយ្ថ្ីរំនួន២ ្៏បានផ្ល់បបា្់្ម្ចីមួយរំនួនធំ�ល ់
ប រ្ឹះស្ថាន រមួរានស្ថា្័រនមូលនិធិ Oikocredit និ្ Triple Jump។

ស្លីន និ្មរុរំាន្ូន២នា្់ ្ូនបេីរានអាយរុ៤ឆ្នា ំ និ្្ូនប្ររុេដទើ្ររានអាយរុ 
៣តខ។ ស្លីន ដ ើ្ត្្ថ្ុ ប រ្ុមប រ្ួស្រត�លខ្េត់ដខ្សាយមួយជាមួយនរ្ ្រ្្រ្អតូនបេី 
ដផ្េ្ដទៀតរំនួន៥នា្់ ដទាឹះ្ីរជាោ៉ាណ្្៏ដដ្យ ស្លីនបានេិ្្សា រហូត�ល់ 
បតរមអាយរុ១៥ឆ្នាំ។ ស្លីនបានខិតខំប្ររ្តប្រ្ដធ្ើការោ៉ា្ខាលាំ្ ដ�ើម្បីត្លម្អ 
ជីវភាពរេ់ដៅប្រចំាដថ្ងរ្រេ់ប រ្ុមប រ្ួស្រ និ្ដ�ើម្បីអនា្ត្ូនទំា្ពីររ្រេ់ខ្លួន។

្ដបរា្ទី១ ទទួលបានភាពដជា្ជ័យ
រយៈដពល ៦តខ្ន្្ម្ដហើយដនឹះ ស្លីនបានប្រ្្រមរុខរ្ររល្់ទរ្អំដៅ។  
ដដ្យរានការដបជាមតបជ្ពីឪពរុ្រាតោយ និ្រំដរើនត�លបានផ្ល់បបា្់្ម្ចី�ល់
ោត់រំនួន៥០០.០០០ដរៀល ស្លីនរានលទ្ធភាពទិញបានរដទឹះល្់ទរ្ អំដៅ 
និ្ទិញអំដៅម្្ិនល្់ផ្ត�រ។

ស្លីន ដធ្ើការចា្រ់តាំ្ ពីដរា៉ា្៧:០០បពរ្ រហូត�ល់ដរា៉ា្៨:០០យ្រ់ និ្  
៦ដថ្ង្្ថុ្មួយេបាតោហ៍ ដដ្យ្្ថុ្ដនាឹះ ោត់អាររ្រំណូលេររុ្របានរំនួន 
៨០០.០០០ដរៀល ្្ថុ្មួយតខ។

្ដបរា្ទី២ ដ�ើម្បី្រន្ភាពរើ្រដបមើន
ជាមួយនរ្ ជំនាញវិជាជាជីវៈ ទ្ាល់ខ្លួន និ្ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលត�លោត់ទទួលបាន 
ពីរំដរើន ស្លីនអារប្្រ់ប្្មរុខជំនួញរ្រេ់ោត់បានោ៉ា្ល្អ និ្ដរឹះេន្េ ំ
បបា្់ទរ្ុ មួយរំតណ្ដ�ើម្បីពប្ី្មរុខរ្ររនាដពលអនា្ត ដដ្យដហតរុថា ោត់រាន 
្ដបរា្ដ្រើ្ តូ្រល្់ដភេជ្ជៈ និ្អាហារេបមន់ដៅនរ្ ផ្ឹះរ្រេ់ោត់។ ដៅដពល 
ោត់ដបតៀមល្្ខណៈររួរាល់ដ�ើម្បីចា្រ់ដផ្ើម្ដបរា្ដនឹះ ស្លីននរ្ដេ្ើេរុំបបា្់
្ម្ចីវ្្គថ្ីពីរំដរើន ដ�ើម្បីជាទរុន្រតន្មេបរា្រ់អនរុវត្្ដបរា្ទី២ដនឹះ។

មរុខ�្រ�ល្់
ទរឹ្អំរៅ�្រស់
សាលីន

ដ�គូរជាគជព័យ

សមិទ្ធផលហិ�ញ្ញវត្ថថុ

សូចនា្� ២០១០ ២០១១ ២០១២
ទិន្ផលដលើផល្របតបបា្់្ម្ចី ៤៩,៣% ៤៩,៨% ៤៣,៥%

បបា្់រំដណញេរុទ្ធដបកាយ្រ្់ពន្ធ (្ិតជាពាន់ដរៀល) ៥៣៥.៩០១ ៤៦៥.៨២៦ ១៤៩,៧៩០

ផលបត�្រ់ដលើេ្ម្ធន៤ ៥,0% ២,៤% ០,៤%

ផលបត�្រ់ដលើមូលនិធិេរុទ្ធរ្រេ់ភា្ធនិ្៤ ១៥,៨% ១១,៦% ២,២%

អនរុបាតភាពរេ់រានដលើតផ្្ប្រតិ្រត្ិការ៤ ១០៧,៧% ១០៨,១% ១០៣,៥%

TMB½r³ 15
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២(៤)  មិនរា្រ់្រញ្ចតូលអំដណ្យ និ្រំដណញ-ខាតដលើអបតា្រ្តូរបបា្់



របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

TMB½r³ 16

សូចនា្� ២០១០ ២០១១ ២០១២
រំនួន្ររុ្្គលិ្ ៩៤ ១៦៣ ២១៣

រំនួនមសនី្ឥណទាន ៤៦ ៨៤ ១០២

អនរុបាតការត្រ្តរ្្ររុ្្គលិ្  (មសន្ីឥណទាន / ្ររុ្្គលិ្េររុ្រ) ៤៩% ៥២% ៤៨%

អបតា្ររុ្្គលិ្ចា្ដរញ ២២% ១០% ១១%

អបតា្ររុ្្គលិ្ជាសេ្ី ២១% ១៩% ២៦%

អបតាថានា្់�រ្នាំជាសេ្ី ២២% ១៨% ១៨%

កា�្រណ្តឹះ្រណ្តាលនិងកា�ហ្រឹ្ហ្វឺន

ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ រំដរើន បានផ្ល់ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលជាដបរើន 
វ្្គ ជាពិដេេេបរា្រ់តួនាទីជាអ្្ប្្រ់ប្្ និ្ថានា្់�រ្នា ំ
រ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។ ការអភវិឌ្ឍន៍េមត្ភាព្ររុ្្គលិ្ ដ�ើរតួោ៉ា្ 
េំខាន់េបរា្់រការពប្រ្មូលដ្ឋានប្រឹះ និ្េមិទ្ធផលការងារ 
រ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន ជាពិដេេ �ូរ្រណីរ្រេ់រំដរើន ត�ល្ររ្ុ ្គលិ្ 
ខា្្្ថ្ុ ភា្ដបរើន បតរូវបាន�ំដ�ើ្ តួនាទីដៅកាន់មរុខតតំណ្ថី្។

េិកាខាស្លា និ្កាហ្រ្ហ្វឺនជាដបរើនបតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្ដ�ើម្ប ី
ពប រ្្ ការងារជាប រ្ុម និ្ទិ�្ឋភាពេំខាន់ៗមួយរំនួនដទៀត �ូរជា 
ភាពជាអ្្�រ្នាំ និ្ការ្ស្្ទំនរុ្រិត្ និ្ជំដនឿ។

រំដរើនបានផ្ល់វ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលខា្្្ថុ្រំនួន២២វ្្គ ្ិតជា 
រយៈដពលដនការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេររុ្ររានរហូត�ល់ ៧៥១ដថ្ង  

នាឆ្នាំ២០១២។  មិនតត្រ៉រុដណ្្ណឹះ ប្រឹះស្ថាន្៏បាន្ររុ្្គលិ្ឱ្យ 
ដៅរូលរួមវ្្គ្រណ្តឹះ្រណ្តាលខា្ដបរៅរំនួន៣៧វ្្គ ្ិតជា 
រយៈដពលដនការ្រណ្តឹះ្រណ្តាលេររុ្ររានរហូត�ល់៧៦ដថ្ង 
ប្រធាន្រទដនការ្រណ្តឹះ្រណ្តាល  រួមរាន ការប្្់រប្្េ្ម្ធន 
និ្អ្ម្ធន ការប្្់រប្្ហានិភ័យ ប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្ខា្្្ថុ្ 
ការការពារការដ្្្រនំ្ ជំនាញប្្់រប្្ចាត់តរ្ហិរញ្ញវត្ថុ ការ 
អភិវឌ្ឍនប៍្រឹះស្ថាន និ្ការប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម។

ដៅ្្ថ្ុ តខមិថរុនា ឆ្នា២ំ០១២ អ្្ជំនាញការមួយរូ្របានផ្ល់ការ 
ហ្រ្ ហ្វឺន�ល់ថាន្ា �់រ្ នំារ្រេ់រំដរើន ឲ្យបានយល់�រ្ អំពីការបតរួត 
ពិនិត្យ និ្វាយតដម្ហានិភ័យ។ ្្ថុ្រយៈដពល ៣េបាតោហ៍ អ្្ 
ជំនាញការបានដធ្ើការដដ្យ្ទាល់ជាមួយប្្រ់ប្រធាននាយ្
ដ្ឋាន និ្ប្រធានតផ្្ជំនាញ ដដ្យបានរ្្អថុល្រងាហាញប្្រ ់
�ំណ្្់កាលដនការបតរួតពិនិត្យ និ្វាយតដម្ហានិភ័យ និ្�រ្ នំា 

កា�អភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថភាព្ររុគ្គលិ្



រាល់អ្្រូលរួមទំា្អេ់ ឱ្យបតរួតពិនិត្យដលើេ្ម្ភាពការងារ និ្ 
ដលើតួនាទី និ្ភារ្ិរ្ចរ្រេ់ពួ្ោត់។ លំហាត់អនរុវត្ន៍ត�លបតរូវ 
បានរូលរួមជាថវិកាោំបទដដ្យស្ថា្័រនមូលនិធិ Grameen Crédit  

Agricole Microfinance Foundation បានផ្ល់ជាអត្ប្រដោជន៍ 
ោ៉ា្ដបរើន�ល់ថានា្់�រ្នាំរ្រេ់រំដរើន ្្ថុ្ការយល់�រ្អំព ី
ហានិភ័យ។

ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត រំដរើន្៏បាន និ្្ំពរ្ុ ផ្ល់ផ្ត�រនូវអាហា- 
រូ្រ្រណ៍ថាន្ា អ់នរុ្រណ្ឌតិ �ល់ថាន្ា �់រ្ នំាប រ្ឹះស្ថានរំនួន៩រូ្រ។

កា�ងា�ជាប្រុម

ជាដរៀ្រាល់តខ ្ិរ្ចប្រជរុថំាន្ា �់រ្ នំាជាន់ខ្េ់បតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្   
ដដ្យរានវត្រានរ្រេ់ថានា្់�រ្នាំេំខាន់ៗជាដបរើនរូ្ររ្រេ ់
រំដរើន រា្រ់្រញ្ចតូលចា្រ់តាំ្ពីប្រធានស្ខា រហូត�ល់េរាជិ្ 
្ណៈ្រាមាធិការប្រតិ្រត្ិ ម្ជួ្រប្រជរុំោនា ដ�ើម្បីជតជ្ពិភា្្សា
ដលើេមិទ្ធផលការងារ និ្តេ្្រ្�ំដណ្ឹះបស្យដលើ្រញ្ហា 
ប្រឈមនានាត�លពួ្ោត់ជួ្រប្រទឹះ។ ្ិរ្ចប្រជរុដំនឹះ វ្ឺជាយន្ការ 
�៏េំខាន់មួយ េបរា្់រប្រេិទ្ធភាពដនលំហូរព័ត៌រាន្្ថ្ុ ប រ្ឹះស្ថាន  
និ្្រដ្កើនឲ្យប្រេិទ្ធភាពការងារជាប្រុមផ្ត�រ។

ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត េិកាខាស្លារួមមួយបតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្ 
ជាប្រចាដំៅដរៀ្រាល់ដ�ើមឆ្នាំប្រត្ិរត្ិការ ដដ្យរានការរូលរួម 
ពី្ររុ្្គលិ្ប្្រ់តួនាទីដៅតាម្រណ្តាស្ខាដខត្-រាជធានី ម្ 
ជួ្រជរុំោនា្្ថុ្រយៈដពល៣ដថ្ង ដ�ើម្បដីធ្ើការ្្ថុឹះ្រញ្ចាំ្ពីេមិទ្ធផល 
ការងារនានាត�លេដបមរបាននាឆ្នាំ្ ន្្ដៅ និ្រានរ្្អថុល 
្រងាហាញពីតផនការយរុទ្ធស្សេ្េបរា្រ់អនរុវត្្រន្ ដៅ្្ថុ្ឆ្នា ំ
ប្រតិ្រតិ្ការជា្់តេ្្។ េិកាខាស្លាប្រចំាឆ្នាមួំយបតរូវបានដរៀ្ររំ 
ដៅដខត្ដេៀមរា្រ   ដៅដ�ើមឆ្នា២ំ០១២ ត�លរាន្ររ្ុ ្គលិ្រូលរួម 
រំនួន១៦០នា្់។ ដបរៅពីដនឹះ ទេ្េន្ិរ្ចេិ្្សា ២ដផេ្្ដទៀត 
បតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្េបរា្រ់្ណៈប្្រ់ប្្ទូដៅរ្រេ់រំដរើន 
ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០១២ផ្ត�រ ដ�ើម្បី្ ្ថុឹះ្រញ្ចាំ្ពីេមិទ្ធផលការងារ  
និ្ដរៀ្ររំតផនការយរុទ្ធស្សេ្រ្រេ់ប្រឹះស្ថាន។

ដ�គូរជាគជព័យ
រើណ្ វ្ឺជាេហប្ិនវ័យដ្្្រាន្ា ត់�លបតរូវបានោំបទដដ្យរំដរើន។ ដៅដពលរាន 
វ័យ១៧ឆ្នាំ រើណ្បានដរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនរ្េំណ្្ត�លជាអ្្ល្់
កាតេត។ ្ររ្ចថុ្រ្បន្ពួ្ោត់រាន្ូនបេីរានា្់ដឈាមាឹះបេនីិរ។

កាតេត និ្ CD

ជាមួយនរ្បបា្់េន្េំរ្រេ់ស្វាមី និ្បបា្់្ម្ចីវ្្គទី១រំនួន៣០០.០០០ដរៀលពី
រំដរើន រើណ្ បានចា្រ់ដផ្ើមពប្ី្មរុខរ្ររល្់កាតេតរ្រេ់ខ្តូនបានកាន់តតធំ។ 
្រនាទា្រ់ម្ជាមួយនរ្បបា្់្ម្ចីវ្្គទី២ រំនួន៤៥០.០០០ដរៀល ដធ្ើឲ្យនា្អារ 
ចា្រ់ដផ្ើមមរុខរ្ររមួយ្រតន្មជាអ្្ល្់ និ្ជួល CD។

ការ្រដ្កើតមរុខរ្ររថ្ីមួយដទៀត្រតន្មជាអ្្ល្់្រតន្
២តខ្ន្្ដៅ រើណ្បានដេ្ើេរុំបបា្់្ម្ចីវ្្គទី៣ ដ�ើម្បីចា្រ់ដផ្ើមមរុខរ្ររល្់្រតន ្
ផ្ត�រ។ ្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះនា្្រន្ល្់ និ្ជួល CD បពមទំា្ប្រ្្រមរុខរ្ររជាអ្្ល្់ 
្រតន្ ត�លមរុខរ្ររទំា្ដនឹះ អារដធ្ើឲ្យនា្រ្រំណូលេររុ្របានរំនួន២៨៥.០០០ 
ដរៀល  ្ ្ថ្ុ មួយតខ ត�លដេ្ើនរ្ ២�្ ដបរើនជា្ដពលត�លនា្ចា្់រដផ្ើមប្រ្្រមរុខ 
រ្ររ�ំ្រូ្។

ដេរ្ភាពជីវិត និ្្្ីេ្្ឃរមេបរា្រ់អនា្ត
ដដ្យស្ររំណូលរានការដ ើ្នដ�ើ្  រើណ្ និ្េំណ្្អាររានលទ្ធភាពត្ 
លម្អ�ំ្រូលផ្ឹះរ្រេ់ពួ្ោត់បានប្រដេើរជា្មរុន ដហើយរើណ្អឹះអា្ផ្ត�រថា  
នា្ទិញបានទូរទេ្េន៍មួយដប្ឿ្េបរា្រ់ប្រុមប្រួស្រ។ ដលើេពីដនឹះដៅដទៀត 
ប្រុមប្រួស្រដនឹះ េន្េំបបា្់បានរំនួន ១៦២.០០០ ដរៀល។

នាដពល្ររ្ចថុ្រ្បន្ រើណ្ ្ំពរុ្ពិចារណ្ដេ្ើេរុំបបា្់្ម្ចីមួយវ្្គដទៀត េបរា្រ់ការ 
ពប្ី្មរុខរ្រររ្រេ់នា្ ដដ្យដហតរុថា នា្រ្់្រដ្កើតមរុខរ្ររល្់ចា្រ់ហួយ 
ដហើយនា្រានជំដនឿរិត្ថា នា្អារេដបមរ្្ីបបាថានាដនឹះ។

សស្ីជាមាតាយ
�៏រ្្មងខ្ី្រ៉រុផន្មាន
មហិច្ឆតាខ្ស់
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តំ្រន់ប្រត្ិរត្ិកា��្រស់ចំរ�ើន
គិតម្បតរឹម�ំណ្ច់ផខធ្នូឆ្នាំ២០១២ចំរ�ើនមានដ�គូខ្ីបបា្់ស�រុ្រជាង
៤១.០០០នា្់រៅទូទាំង១៣រខត្-រាជធានី
្្ថុងបពឹះរាជាណ្ចប្្ម្ថុជា។
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តំ្រន់ប្រតិ្រត្ិកា��្រស់ចំរ�ើន
គិតម្បតរឹម�ំណ្ច់ផខធ្នូឆ្នាំ២០១២ចំរ�ើនមានដ�គូខ្ីបបា្់ស�រុ្រជាង
៤១.០០០នា្់រៅទូទាំង១៣រខត្-រាជធានី
្្ថុងបពឹះរាជាណ្ចប្្ម្ថុជា។

រខត្-រាជធានី ចំនួន ចំនួនដ�គូខ្ីបបា្់

បសរុ្ ឃរុំ ភូមិ ្ររុ�ស បសី ស�រុ្រ
្រនាទាយរានជ័យ ៣ ២១ ១១២ ៣៣៣ ១.៧៥៥ ២.០៨៨
បាត់�ំ្រ្ ៨ ៥១ ២៣៦ ៤៤៦ ២.៦៥០ ៣.០៩៦
្ំព្់ចាម ១២ ៥៤ ៣១៧ ៥២៦ ៣.៥៦១ ៤.០៨៧
្ំព្់ឆ្នាំ្ ៤ ១៦ ៦៩ ១២៨ ៧២៩ ៨៥៧
្ំព្់េ្វឺ ៤ ២៧ ១៩៥ ៣៣៨ ១.៨០៧ ២.១៤៥
្ំព្់ធំ ៥ ៣៧ ១៨៩ ៣៧៤ ២.៦៦២ ៣.០៣៦
្ំពត ១ ២០ ៦០ ១៦៤ ១.២០៣ ១.៣៦៧
្ណ្តាល ១១ ១០៤ ៦០៦ ១.៣៨៧ ៨.៥៣៥ ៩.៩២២
ភ្ំដពញ ៨ ៩៨ ៧១១ ១.៦៧១ ៧.៥២៦ ៩.១៩៧
ដបពតវ្ ២ ៥ ១៤ ៦ ១០៧ ១១៣
ដេៀមរា្រ ៧ ៤២ ២៤៣ ៤០៧ ៣.០៤៥ ៣.៤៥២
តាត្វ ៦ ២៩ ២១៦ ២៧៦ ១.៨៣៣ ២.១០៩
ត្្រ ១ ១ ១ ១ ១០ ១១
េររុ្រ ៧២ ៥០៥ ២.៩៦៩ ៦.០៥៧ ៣៥.៤២៣ ៤១.៤៨០
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ផផនកា�យរុទ្ធសាសស្
សបមា្រ់ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧

ដៅររុ្ឆ្នាំ២០១២ េិកាខាស្លាជាដបរើនបតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្  
ដដ្យរានការរូលរួមពីថាន្ា �់រ្ នំា និ្្ររ្ុ ្គលិ្ប្្់រលំដ្្់រ  និ្ 
តួនាទី ដ�ើម្បី្រដ ក្ើតតផនការយរុទ្ធស្សេ្េបរា្់ររយៈដពល៥ឆ្នា ំ
រំ្ិលេបរា្រ់រំដរើន។ ជាលទ្ធផលតផនការយរុទ្ធស្សេ្មួយបតរូវ 
បាន្រដ្កើតដ�ើ្ ដហើយទទួលបានការផ្ល់េរុពលភាពពីប្រុម 
ប្ររ្្សាភិបាលផ្ត�រ ដៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៣។

យរុទ្ធស្សេ្េបរា្រ់រយៈដពល៥ឆ្នាំរំ្ិលរ្រេ់រំដរើនដៅតតរ្្សា 
ការយ្រិត្ទរុ្ដ្្់ដលើដោលដៅយរុទ្ធស្សេ្េំខាន់ៗ្រី្វឺ៖  
្រដបមើដេវា្ម្�ល់េហប្ិនប្ីប្ខានាតតូរឲ្យបានកាន់តតដបរើន 
តាមរយៈការផ្ល់ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ត�លរានល្្ខណៈ 
េមបេ្រដ្្ើយត្រដៅនរ្តបមរូវការ ពប្រ្ដ្រេ្្ម្ការងារ 
េ្្គមរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន និ្រ្្សាឱ្យបាននូវនិរន្រភាព និ្ផល 
រំដណញេមបេ្រ។

្រដបមើដេវា្ម្�ល់េហប្ិនប្ីប្ខានាតតូរឲ្យបានកាន់តតដបរើន 
តាមរយៈការផ្ល់ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ត�លរានល្្ខណៈ
េមបេ្រដ្្ើយត្រដៅនរ្តបមរូវការ

ដ�ើម្បីេដបមរបានតាមដោលដៅយរុទ្ធស្សេ្ខា្ដលើ រំដរើនបាន 
ដ្្់ដរញនូវវត្ថុ្រំណ្�ូរខា្ដបកាម៖
•  ពប្ី្ប្រតិ្រតិ្ការឲ្យបានដៅ�ល់ប រ្ុមប រ្ួស្រប្ីប្កាន់តតដបរើន
• ធានាឱ្យបាននូវការដពញរិត្្បមិតខ្េ់ពីេំណ្្់ដ�្ូ
•  ផ្ល់ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ត�លេមបេ្រដៅនរ្តបមរូវ

ការរ្រេ់ដ�្ូ

ពប រ្្ ដ្រេ្្ម្េ ្្គមរ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន

ដ�ើម្បីេដបមរដោលដៅខា្ដលើ រំដរើនរានវត្ថុ្ំរណ្�ូរខា្ដបកាម៖

•  ពប រ្្ យន្ការការពារដ�្ូ និ្ប្រព័ន្ធប្្់រប្្ការបបាេ័យ 
ទា្់ទ្ជាមួយដ�្ូ

•  ផ្ល់ផលិតផល និ្ដេវា្ម្ត�លរាន្ដបមដេវាអារទទួល 
យ្បានដដ្យដ�្ូ

• ត្លម្អដេវាដេ�្្ឋ រិ្ចេ ្្គមឱ្យរានល ្្ខណៈកាន់តតប្រដេើរដ�ើ្
• ោំពារេ្ម្ភាពរ្រេ់េរា្មមូលនិធិរំដរើន
• ពប រ្្ ប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ និ្តាមដ្នេមិទ្ធផលការងារេ ្្គម
•  ផ្ល់នូវ្ររិោកាេការងារមួយត�លប្រ្្រដដ្យការជំររុញ

ដលើ្ទរ្រិត្  និ្ការផ្ល់ដេរ្្ីដោរពឱ្យតដម្
• ្ស្្្ិត្ិេព្រ្រេ់រំដរើនឱ្យបានរឹ្ រាំ

រ្្សាឱ្យបាននូវនិរន្រភាព និ្ផលបបា្់រំដណញេមបេ្រ
•  ្រដ ក្ើតប្រព័ន្ធប្្់រប្្ព័ត៌រានវិទ្យាត�លរានភាពរឹ្រំា  និ្ 

េរុវត្ិភាពខ្េ់
•  ទា្់ទាញភា្ធនិ្ថី្ៗ្រតន្ម ្៏�ូរជាដបជើេដរើេតត្តំា្ 

្រតន្មេរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល
• ្រដ្កើនប្រភពធនធានថវិកាឲ្យបានកាន់តតដបរើន
•  ដធ្ើការវាយតដម្េមិទ្ធផល និ្េ្ម្ភាពការងាររ្រេ់ 

ប្រឹះស្ថានដដ្យភានា្់ងារជំនាញពីខា្ដបរៅជាប្រចាំ
• ដេ្ើេរុំអាជាញា្រណ្ណដេវាបបា្់្រដញ្ញើ-េន្េំ
•  ធានាឱ្យបាននូវការប្្់រប្្ធនធានប្រ្្រដដ្យប្រេិទ្ធភាព  

និ្ប្រេិទ្ធផលខ្េ់
•  ្រដ ក្ើតប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ថ្ុ  និ្យន្ការប្្់រប្្ហានិភ័យ 

ត�លរានភាពរឹ្ រាំ
•  ធានាឱ្យបាននូវការអនរុវត្ន៍ត�លអនរុដលាមដៅតាមរ្បា្រ់ 

និ្  ្រទ្រញ្ញត្ិនានាត�លតបមរូវ
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២០០៩៖  រំដរើនបានទទួលវិញ្ញា្រន្របតទទួលស្គាល់ស្នាដ�ពី MFTransparency  ដលើ្ំនិតផ្លួរដផ្ើម្្ថុ្ង្ការ្ំណត់តដម្ប្រ្្រ 
ដដ្យតរាលាភាពដៅ្ម្ថុជា។

២០០៩៖  រំដរើនបានទទួលវិញ្ញា្រន្របតទទួលស្គាល់ស្នាដ� ្បមិតពណ៌បបា្់ ពី MIX MARKET ដលើរបាយការណេ៍្ីព ី
េូរនា្រេមិទ្ធផលេ្្គម។

២០១០៖  រំដរើនបានទទួលវិញ្ញា្រន្របតទទួលស្គាល់ស្នាដ� ្បមិតពណ៌បបា្់  ពី MIX MARKET ដលើរបាយការណ៍េ្ីព ី
េូរនា្រដលើេមិទ្ធផលេ្្គម។

២០១១៖  រំដរើនទទួលបានពិន្ថុដលើការវាយតដម្្បមិត B+ ដលើការងារប្្រ់ប្្ចាតត់រ្ហិរញ្ញវត្ថុ ពីេំណ្្់ភានា្់ងារវាយ 
តដម្ Microfinanza Rating Company ។

២០១១៖  រំដរើនទទួលបានពិន្ថុការវាយតដម្្បមិត BBs ដលើការងារប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារេ្្គម ពភីានា្់ងារវាយតដម ្
Microfinanza Rating Company។

២០១១៖  រំដរើនទទួលបានអាជាញា្រណ្ណដពញេិទ្ធជាប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាោរជាតិដន្ម្ថុជា ជាប្រឹះស្ថានមីប្រូ 
ហិរញ្ញវត្ថុទី៣០ ត�លរានដឈាមាឹះជាផ្តូវការថា “រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត”។

វិញ្ញា្រន្របតនិងកា�ទទួលសារល់

្រណ្តាញទំនា្់ទំនងនិង្ិច្សហប្រតិ្រត្ិកា�

ប្រុមហ៊រុនេរា្ម្ររុ្្គលិ្រំដរើន
(េូមអានតផ្្ខា្ដបកាមេ្ីពីភា្ធនិ្)

េរា្មមូលនិធិរំដរើន 
(េូមអានតផ្្ខា្ដលើេ្ីពីេមិទ្ធផលការងារេ្្គម)

េរា្មមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ្ម្ថុជា ្វឺជាអ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាល និ្ 
ជាេរា្មជំនាញវិជាជាជីវៈមួយត�ល្រដ ក្ើតដ�ើ្ ្្ថ្ុ ដោល្ំរណ្
ធានាឱ្យបាននូវភាពររ្ុ ដរឿ្រើ្ រដបមើន និ្និរន្រភាពដៅ្្ថ្ុ វិេ័យ 
មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុដៅ្ម្ថុជា។ េរា្មមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ្ម្ថុជាដ�ើរត ួ

ោ៉្ា េំខាន់្្ថ្ុ ការ្រដ ក្ើត្រណ្តាញ 
ទំនា្់ទំន្ជាល្្ខណៈជាតិ និ្ 
អន្រជាតិ និ្តេ្្រ្ដ�ើមទរុន និ្ 
្ម្ច ី         ្រដរ្្ច វិទ្យាថី្ៗ ្ �ូ៏រជាការេបម្រ 
េបមរួល និ្តេ្្រ្�ំដណ្ឹះបស្យ 
ដលើវិវាទរវា្ប្រតិ្រតិ្្រមីប រ្ូហិរញ្ញ- 
វត្ថុ។ រំដរើន ្ ជ៏ាតផ្្មួយដនេរា្ម 

ដនឹះ ចា្រ់តាំ្ពីដ�ើមឆ្នាំ២០១១ ្្ថុ្នាមជាេរាជិ្ធម្តា 
ដហើយ្រនាទា្់រម្្៏កាលាយជាេរាជិ្េ្ម្ ដៅររុ្ឆ្នាំ២០១២  
(www.cma-network.org) ។

BANKING WITH THE POOR NETWORK (BWTP)

្វឺជា្រណ្តាញទំនា្់ទំន្មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំតំ្រន់អាេរុីត�ល 
ដធ្ើការ្្ថ្ុ ន័យ្ស្្ប រ្ឹះស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរានប្រេិទ្ធភាព 
និ្និរន្រភាព តាមរយៈ្ិរ្ចេហប្រតិ្រតិ្ការ ការ្រណ្តឹះ្រណ្តាល 
និ្ការ្ស្្េមត្ភាពជាមួយនរ្្ន្ៈរ្់េដបមរឱ្យបាន 
នូវដេវាហិរញ្ញវត្ថុត�លប្រ្្រដដ្យភាពដរ្ប្រឌិត េមបេ្រ និ្ 
ដ្្ើយត្រតាមតបមរូវការេបរា្់រប្រជាជនប្ីប្។ ្រណ្តាញទំនា្់ 
ទំន្ដនឹះ វ្ឺជាការប្រមូលផ្ថុនូំវអ្្ពា្់ព័ន្្ធ ្ថ្ុ វិេ័យមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ 
ត�លរាន្បមតិដផេ្្ៗោនា ្រ៉រុតន្រានការដ្រ្ជាញារិត្រូលរួមដធ្ើឲ្យ 
ប្រដេើរដ�ើ្នូវ្រុណភាពជីវិតរ្រេ់ប្រជាជនប្ីប្ តាមរយៈ 
ការជំររុញដលើ្ ទរ្ រិត្ និ្េបម្រេបមរួល�ល់ពួ្ោត់ឲ្យទទួល 
បាននូវដេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រ្្រដដ្យនិរន្រភាព។ រំដរើនបានកាលាយ 
ជាេរាជិ្មួយដន្រណ្តាញដនឹះចា្រ់តាំ្ពីដ�ើមឆ្នាំ២០១២ 
ម្ដម្ឹះ (www.bwtp.org) ។
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�ចនាសម្ព័ន្ធបគរឹឹះសាថាន

កា�ចូល�ួមទរុនវិនរិយាគ្រផន្ថមពីសណំ្្់ភាគធនិ្ ថ្មីៗ

ដ�ើម្បីរ្្សានិរន្រភាព្ំដណើនេ្ម្ភាពរ្រេ់រំដរើន ការ្រដ្កើនដ�ើមទរុនបតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ដៅដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ដដ្យបាននាំម្នូវការ 
រូលរួមទរុនវិនិដោ្្រតន្មពីេំណ្្់ភា្ធនិ្ថី្ៗ ត�លប រ្ឹះស្ថានរានកាបបាបេ័យទា្់ទ្បស្្់រ �ូរជាស្ថា្័រនមូលនិធិ Grameen  

Crédit Agricole Microfinance Foundation (GCAMF) ត�លបានោំបទរំដរើន ចា្រ់តាំ្ពីររុ្ឆ្នាំ២០១០ ្្ថុ្នាមជាឥណទាយ្ 
ដលា្បេ ី Sophie Dulac ត�លរានទំនា្់ទំន្ជាមួយរំដរើន តាមរយៈប្រុមហ៊រុនបារាំ្  Microfinance Solidaire ត�លជាភា្ធនិ្ 
រ្រេ់ប្រឹះស្ថាន និ្ប្រុមហ៊រុនេរា្ម្ររុ្្គលិ្រំដរើន។

ររនាេម្័ន្ធភា្ហ៊រុនរ្រេ់រំដរើន រួមរាន�ូរខា្ដបកាម៖

មាចាស់ភាគធនិ្ ប្ររភទ ចំនួន
ភាគហ៊រុន

តដមលៃភាគ
ហ៊រុន(្ិត 
ជាដរៀល)

ស�រុ្រ
(្ិតជា 

ពាន់ដរៀល)

អបតា
ភាគហ៊រុន

Entrepreneurs du Monde អ្្គការអន្រជាតិ ៣២.១៣១

៥០.០០០

១.៦០៦.៥៥០ ៤៤.៦%
Microfinance Solidaire ប្រុមហ៊រុនបារាំ្ ១៤.០៩៦ ៧០៤.៨០០ ១៩.៥%
GCAMF មូលនិធិអន្រជាតិ ១១.០០០ ៥៥0.០០០ ១៥.៣%

ដលា្បេ ីSophie Dulac ឯ្ត្្ររុ្្គល ១១.០០០ ៥៥0.០០០ ១៥.៣%

ប្រុមហ៊រុនេរា្ម្ររុ្្គលិ្រំដរើន ប្រុមហ៊រុន្ម្ថុជា ២.៣៦៣ ១១៨.១៥០ ៣.៣%

ដលា្ Humbert Garreau de Labarre ឯ្ត្្ររុ្្គល ១.៤០៨ ៧០.៤០០ ២.០%
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អ្្គការបារាំ្អន្រជាតិ Entrepreneurs du Monde

Entrepreneurs du Monde រានប្រតិ្រត្ិការដៅ្្ថុ្្រណ្តាប្រដទេ្ំពរុ្អភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីជួយ 
�ល់ប្រុមប្រួស្រប្ីប្ ្រដ្កើត និ្ពប្ី្មរុខរ្ររខានាតតូរ ្្ថុ្ដោល្រំណ្ដធ្ើឲ្យប្រដេើរដ�ើ្នូវ 
ស្ថានភាពរេ់ដៅរ្រេ់ពួ្ដ្ តាមរយៈដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ និ្ េហប្ិនភាពត្រ្រតផនដ្តោតដលើ 
េមិទ្ធផលការងារេ្្គម។ ្ររ្ចថុ្រ្បន្ Entrepreneurs du Monde ្វឺជាភា្ធនិ្�៏រម្ប្មួយ 
រ្រេ់រំដរើន   បពមទំា្ជាអ្្ផ្ល់ជំនួយ្រដរ្្ច ដទេដលើ្ររិ្រទការងារជាដបរើន�ល់ប រ្ឹះស្ថាន ្ ្ថ្ុ នាម 
ជាស្ថា្័រនដ�្ូ។

ដលា្ Humbert Garreau de Labarre

ដលា្ Garreau de Labarre បានដ្្់ទរុនវិនិដោ្ជាមួយរំដរើន ចា្រ់តាំ្ ពីតខ្រុម្ៈ ឆ្នាំ២០០៩ 
្្ថ្ុ នាមជាភា្ធនិ្�ំ្ូរ្ដៅដពលត�លប រ្ឹះស្ថានបានររុឹះដឈាមាឹះជាប រ្ុមហ៊រុនឯ្ជន។ ដលា្រាន 
្រទពិដស្ធន៍ោ៉ា្ទូលំទូលាយជាមួយនរ្វិេ័យធនាោរ និ្ ជាេរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលរ្រេ ់
រំដរើន រហូត�ល់ដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ផ្ត�រ។

ដលា្បេី Sophie Dulac

ដលា្បេី  Dulac  ជាអ្្គនាយិការ្ដនប្រុមហ៊រុន Publicis Groupe S.A. ចា្រ់តាំ្ ពីឆ្នាំ១៩៩៩  
ម្ដមឹ្ះ។ ដលា្បេីចា្់រដផ្ើមការងារជាអ្្្រដ ក្ើត និ្ជាអ ្្គនាយិកាប្្់រប្្ប រ្ុមហ៊រុនផ្ល់ការប្ររ្ ស្ា 
ដលើការដបជើេដរើេ្ររ្ុ ្គលិ្  និ្ជាប្រធានប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាលប រ្ុមហ៊រុនតខ្េភាពយន្ Les Ecrans de 

Paris តាំ្ពីឆ្នាំ២០០១។ ដលា្បេី្៏ជាអ្្ប្្រ់ប្្ដនប្រុមហ៊រុនផលិតតខ្េភាពយន្ Sophie  

Dulac និ្ប្រុមហ៊រុនតរ្ចាយតខ្េភាពយន្ Sophie Dulac។ ដបរៅពីដនឹះ ដលា្បេី Dulac 

្៏ជាអ្្គនាយិកាប្រុមហ៊រុន  the Champs Elysées Film festival  តាំ្ ពីឆ្នាំ២០១២។

ប្រុមហ៊រុន MicrofinanceSolidaire

Microfinance Solidaire បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ដដ្យ Entrepreneurs du Monde ដៅឆ្នាំ 
២០១០ ្្ថុ្នាមជាប្រុមហ៊រុនត�លដធ្ើការ្រណ្តា្់ទរុនជាមួយនរ្ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត�ល 
ដ្តោតដលើេមិទ្ធផលការងារេ្្គម ត�លបតរូវការដ�ើមទរុនដ�ើម្បីពប្ី្ប្រត្ិរត្ិការ ្្ថុ្ន័យការ្រដបមើ 
ជូន�ល់ដ�្ូឱ្យបានកាន់តតដបរើនតថមដទៀត។      Microfinance    Solidaire    បានកាលាយជាភា្ធនិ្ 
រ្រេ់រំដរើន ដៅ្្ថុ្តខ្្កដ្ ឆ្នាំ២០១០។

ស្ថា្រ័នមូលនិធិ Grameen Crédit AgricoleMicrofinance Foundation   

Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  បតរូវបាន្រដ ក្ើតដ�ើ្ តំា្ពីឆ្នា២ំ០០៨ 
ដដ្យ Crédit Agricole SA ្្ថុ្្ិរ្ចេហការជាមួយដលា្ស្សស្តោចារ្យ Muhammad Yunus  

ត�លជាជ័យលាភីពានរងាវាន់ Nobel េនិ្ភាព និ្ Grameen Trust។  ស្ថា្័រនដនឹះ អនរុវត្តាម រ្ុណ 
តដម្រ្រេ់អ្្្រដ ក្ើត និ្បាន្រាលាយការតំា្រិត្រ្រេ់ខ្លួន ជាេ្ម្ភាពអនរុវត្ន៍ តាមរយៈការជួយ 
ោំពារ�ល់ការអភិវឌ្ឍន៍រ្រេ់ប រ្ឹះស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ និ្េបម្រេបមរួល្្ថ្ុ ការ្រដ ក្ើតអាជីវ្ម្ត្រ្រ 
តផនដ ត្ោតដលើេមិទ្ធផលេ ្្គម ដៅ្្ថ្ុ ្រណ្តាប្រដទេ្ំពរ្ុ អភិវឌ្ឍន៍។ ស្ថា្័រនដនឹះដ ត្ោតដលើប រ្ឹះស្ថាន 
ទាំ្ឡាយត�លរ្់ឱ្យអភិបាល្ិរ្ចរ្រេ់ខ្លួនរានល្្ខណៈល្អប្រដេើរ រានតរាលាភាព និ្អនរុវត ្
ដោលការណ៍ការពារដ�្ូ ដហើយដ្តោតជាេំខាន់ដៅដលើស្ថា្រ័នត�លរានប្រតិ្រត្ិការទា្់ទ្ដៅ 
នរ្វិេ័យ្េិ្ម្ និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ជន្រទ និ្រំដពាឹះស្ថា្រ័នត�លយ្រិត្ទរុ្ដ្្់ដលើសេ្ី។ ្្ថុ្ 
នាមជាអ ្្គភាពមិនតេ្្រ្បបា្់រំដណញ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  

បាន និ្្ំពរុ្អនរុវត្នូវេ្ម្ភាព និ្្ម្វិធីរ្រេ់ខ្លួន ្្ថុ្្ររិ្រទមួយត�លអនរុញ្ញាតឲ្យស្ថា្រ័ន
ដៅរ្្សាទរ្ុ នូវស្រ់បបា្់រំនួន៥០លានដ្ន ត�លផ្ល់ដដ្យអ្្្រដ ក្ើតមូលនិធិ។ ្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ 
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation បានផ្ល់្ម្ចី�ល់រំដរើនផ្ត�រ។
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ប្រុមហ៊រុនេរា្ម្ររុ្្គលិ្រំដរើន   

ប្រុមហ៊រុនេរា្ម្ររុ្្គលិ្រំដរើន បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្  និ្ររុឹះ្រញ្ជីបេ្ររ្បា្រ់ដៅ្្ថុ្តខ្ញ្ញា ឆ្នាំ 
២០១១ ្ ្ថ្ុ ដោល្ំរណ្ដលើ្ ្ម្េ់ភាពជារាចាេ់រ្រេ់រំដរើន ្ ្ថ្ុ រំដណ្មថាន្ា �់រ្ នំា និ្្ររ្ុ ្គលិ្។

អ្្បេី Hélène ្វឺជាតំណ្្ Entrepreneurs du Monde ត�លបាន្រដបមើការងាររយៈដពល៩ឆ្នា ំ
ជាអ្្បតរួតពិនិត្យការងារប្្់រប្្ដៅ្្ថ្ុ វិេ័យឯ្ជនដៅប្រដទេបារំា្ និ្ដបរៅប្រដទេ មរុនដពល 
រូល្រដបមើការងារជាមួយ Entrepreneurs du Monde ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០០៣។ ្្ថ្ុ នាមជាប្រធានតផ្្ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ប្រព័ន្ធព័ត៌រានវិទ្យា អ្្បេីបានរំណ្យដពល១៨តខ�ំ្ូរ្ ដៅប្រដទេ Haiti មរុនដពល 
្លាេ់ម្្រដបមើការងាដៅការិោល័យ្ណ្តាល្្ថុ្ប្រដទេបារាំ្ ដ�ើម្បីដធ្ើការោំបទ�ល់ស្ថា្រ័ន 
ជាដ�្ូរ្រេ់ Entrepreneurs du Monde ទូទំា្ពិភពដលា្។ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០១០ អ្្បេីបាន ល្ាេ់ 
ម្ប្រដទេ្ម្ថុជា ដហើយថី្ៗដនឹះ អ្្បេីបតរូវបានតត្តំា្ជាអ្្េបម្រេបមរួលប្រចំាប្រដទេ្ម្ថុជា 
ឡាវ និ្ដវៀតណ្ម។ អ្្បេី Hélène ្រញ្ច្់រការេិ្្សាពីស្លាប្្់រប្្ ESCP ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ 
និ្ទទួលបានេញ្ញា្របតេិ្្សាភាស្រិនពីស្លា INALCO ដនប្រដទេបារាំ្។ ដបរៅពីការងារ 
ខា្ដលើ អ្្បេី្៏ជាប្រធាន្ណៈ្រាមាធិការប្្រ់ប្្ហានិភ័យរ្រេ់រំដរើន ផ្ត�រ។ 

ប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាលផ�លបតរូវបានរបជើសរ�ើសផតងតាំងនិង្រន្អណត្ិ

ដលា្ David ្វឺជាតំណ្្រ្រេ់ដលា្បេ ី Sophie Dulac ត�លរាន្រទពិដស្ធន៍ជា្២០ឆ្នាំ  
តផ្្ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនរ្ប្រឹះស្ថានជាដបរើន �ូរជា the  CIC Group និ្ the Crédit Agricole  

Group។ ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០០៨ ដលា្ David បានេហការ្រដ្កើត Finenza Investissement  

Alternatif ត�លជាតផ្្មួយរ្រេ់ Fenenza Group ជាប្រុមហ៊រុនត�លដ្តោតការយ្រិត្ទរុ្ដ្្់ 
្្ថុ្ការតរ្ចាយ និ្ការប្ររ្្សាដោ្រល់្្ថុ្ការប្្រ់ប្្េ្ម្ធន (តំា្ពីឆ្នាំ២០០៩ Fenenza  
បានផ្ល់ការប្ររ្្សាដោ្រល់�ល់វិនិដោ្ិនជាស្ថា្រ័ន និ្ការោិល័យត្រ្រតផនល្្ខណៈប្រួស្រ 
េបរា្រ់ការវិនិដោ្ដៅ្្ថុ្វិេ័យមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ ដលា្ David បាន្រញ្ច្រ់ការេិ្្សាពសី្លា  
the Institut Supérieur de Gestion (Paris) ។ ដលា្ David ្៏ជាដ្រឡាធិការរ្រេ់អ្្គការ 
ដបរៅរដ្ឋាភិបាលបារាំ្ត�លដ្តោតដលើវិេ័យអ្រ់រំ និ្បតរូវបានដបជើេដរើេជា Conseiller National  
ដនអ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាលបារាំ្�៏ធំមួយផ្ត�រ។

ដលា្ DAVID MOOS
(េរាជិ្)

ដលា្ Philippe វ្ឺជាតំណ្្រ្រេ់ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation។ តំា្ពី 
ឆ្នាំ១៩៨៦ រហូត�ល់ឆ្នាំ២០០៤ ដលា្បាន្រដបមើការងារដៅ្្ថុ្អ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាលបារាំ្ ជា 
ដបរើន ដដ្យបានរំណ្យដពល៦ឆ្នាំ្្ថុ្រំដណ្ម១៧ឆ្នាំ ដៅតាម្រណ្តាប្រដទេប្ីប្មួយរំនួន 
�ូរជា Rwanda ឥណ្្ឌ និ្ហ្ីលីពីន ដដ្យដលា្បតរូវបានចាត់ឱ្យទទួល្រន្ថុ្ដលើ្ដបរា្អភិវឌ្ឍន ៍
និ្ដេវាមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលា្បាន្រដបមើការងារជានាយ្ប្រតិ្រត្ិ�ំ្រូ្ដ្រ្រេ់្រណ្តាញ 
មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុអវឺរ៉រុ្រ ដៅដពលត�ល្រណ្តាញដនឹះបតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ ដៅ្្ថុ្ឆ្នាំ២០០៤ ដហើយដៅ 
តខវិរិ្កា ឆ្នា២ំ០១០ ដលា្បានរូល្រដបមើការងារជាមួយ Grameen Crédit Agricole Microfinance 

Foundation ្្ថុ្តួនាទីជាប្រធានតផ្្អភិវឌ្ឍន៍ និ្ផ្ល់ជំនួយ្រដរ្ច្ដទេ។ ដលា្ Philippe 
បាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ញា្របតជាន់ខ្េ់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍េ្្គមដៅតាមតំ្រន់ជាយប្រុ្ ពី Université 

d’Evry និ្បាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ញា្របតជាន់ខ្េ់មួយដទៀតជំនាញអភិបាល្ិរ្ចអាជីវ្ម្ពី University  
of San Fransisco។ ដបរៅពីដនឹះ ដលា្្៏ជាប្រធាន្ណៈ្រាមាធិការប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារ 
េ្្គមរ្រេ់រំដរើនផ្ត�រ។

ដលា្ PHILIPPE GUICHANDUT
(េរាជិ្)

អ្្បេី HÉLÈNE KERAUDREN 
(ប្រធាន)
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ដលា្ Franck ្វឺជាតំណ្្រ្រេ់ប្រុមហ៊រុនបារាំ្ Microfinance Solidaire។ ដលា្បាន្រដបមើ 
ការងារដៅ្្ថុ្វិេ័យឯ្ជនអេ់រយៈដពល៤ឆ្នាំ មរុនដពលរូល្រដបមើការងារជាមួយអ្្គការដបរៅ 
រដ្ឋាភិបាលបារាំ្។ ប្រការដនឹះបានជបមរុញឱ្យដលា្បានម្្រដបមើការងារដៅ្្ថុ្ប្រដទេ Haiti  
និ្ហ្ីលីពីន ជា្តន្្ត�លដលា្បតរូវរំណ្យដពល៧ឆ្នាំ ដ�ើម្បបី្្់រប្្្ម្វិធីអភិវឌ្ឍន៍ និ្ 
ដេវាមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុដៅតាមមូលដ្ឋាន។ ្រទពិដស្ធន៍ដនឹះបានជំររុញឲ្យដលា្្រដ ក្ើត Entrepreneurs  

du Monde ដ�ើ្ដៅឆ្នាំ១៩៩៨ ជាអ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាលជំនាញមួយត�លជួយោំបទតផ្្ 
ប្រតិ្រតិ្ការ្រដរ្្ច ដទេ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ�ល់្ម្វិធីមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុត�លដ ត្ោតដៅដលើេមិទ្ធផលការងារ 
េ្្គម ដៅ្្ថុ្ប្រដទេ Haiti អាេរុី និ្អាសហ្ិ្ខា្លិរ។ ្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ ដលា្ Franck ្វឺជា 
នាយ្ប្រតិ្រត្ិរ្រេ់ Entrepreneurs du Monde និ្ជាប្រធានប្រុមប្ររ្្សាភិបាលរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន 
បារាំ្ Microfinance Solidaire។ ដលា្បាន្រញ្ច្រ់ការេិ្្សាពីស្លាប្្រ់ប្្ EDHEC 
ដៅ្្ថុ្រ�្ឋ Lille ប្រដទេបារាំ្។

ដលា្ Grégoire បាន្រដបមើការងារជាប្រធាន្ម្វិធីរ្រេ់ Entrepreneurs du Monde ប្រចាំ 
ប្រដទេ្ម្ថុជាពីឆ្នាំ២០០៥  រហូត�ល់២០០៨ ដ�ើម្ប្ីរដ្កើតរំដរើន។ ដបកាយម្ ដលា្បានកាលាយ 
ជាប្រធាន្ម្វិធីប្រចាំតំ្រន់អាេរុីរ្រេ់  Entrepreneurs du Monde។   មរុនដពល្រដបមើការងារ 
ទាំ្ដនឹះ ដលា្ធាលា្រ់្រដបមើការងារដៅប្រដទេ Guinea និ្ Madagascar ជាមួយអ្្គការដបរៅ 
រដ្ឋាភិបាលជាដបរើន រយៈដពល៦ឆ្នា ំនិ្ដៅ្្ថ្ុ វិេ័យឯ្ជន ដៅអវឺរ៉រុ្រ អេ់រយៈដពល៤ឆ្នាតំថមដទៀត។  
្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ ដលា្ជានាយ្ទីផ្សារដៅ ADIE ជាប រ្ឹះស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ�៏ធំមួយដៅប្រដទេបារំា្ 
ឯទីប រ្្ុ បា៉ារើេ។ ដលា្ Grégoire បាន្រញ្ច្់រការេិ្្សាពីស្លាពាណិជ្្ជ ម្ និ្ប្្់រប្្ ESPEME  
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និ្បានេិ្្សាដៅ្្ថុ្្ម្វិធេិី្្សា្លាេ់្្រតូរ្រទពិដស្ធន៍ផ្ត�រ ដៅឯ Hotstra  
University នាទីប្រុ្ញតូវយ៉្ េហរ�្ឋអាដមរិ្។ ដបរៅពីដនឹះ ដលា្្៏ជាប្រធាន្ណៈ្រាមាធិការ
េវន្ម្រ្រេ់រំដរើនផ្ត�រ។

ដលា្ FRANCK RENAUDIN
(េរាជិ្)

ដលា្ GRÉGOIRE HÉAULME
(េរាជិ្ឯ្រាជ្យ)



អ្្បេ ីHélène KERAUDREN
ប្រធាន

ដលា្ Philippe GUICHANDUT
េរាជិ្

ដលា្ េួន េរុភា
េរាជិ្

ដលា្ ដផ្ រ្្សា  
េរាជិ្

ដលា្ ដេ្ឹះ រំលី
េរាជិ្

ដលា្  Philippe GUICHANDUT
ប្រធាន

ដលា្ ដផ្ រ្្សា
េរាជិ្

អ្្បេី Eugénie CONSTANCIAS៥

េរាជិ្

ដលា្ Grégoire HÉAULME
ប្រធាន

អ្្បេ ីវ្្េ េរុរា៉ាលី
េរាជិ្

អ្្បេី Hélène KERAUDREN
េរាជិ្

្ណៈ្រាមាការធិការប្្រ់ប្្ហានិភ័យ

មរុខងាររ្រេ់្ណៈ្រាមាធិការប្្រ់ប្្ហានិភ័យ ្វឺបតរូវធានាឱ្យបានថា រាល់ហានិភ័យរម្ប្ៗ 
ពា្់ព័ន្ធនរ្ប្រឹះស្ថាន រំដរើនអារ្ំណត់ និ្វាយតដម្បាន ្៏�ូរជាអារ្រដ្កើតយរុទ្ធស្សេ្  
ដោលការណ៍ នីតិវិធី ដេរ្ី្តណនំា និ្ឧ្រ្រណ៍ដផ្េ្ៗ ដ�ើម្បីប្្់រប្្ និ្ទ្់រស្កាត់ហានិភ័យ 
ទាំ្ដនាឹះ។ ្ដបរា្បតរួតពិនិត្យ និ្វាយតដម្ដលើហានិភ័យមួយ បតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ ដៅ្្ថុ្ឆ្នា ំ
២០១២ ដបកាមការ�រ្ នំាចាត់តរ្រ្រេ់្ណៈ្រាមាធិការដនឹះ ដហើយយន្ការផ្ល់ព័ត៌រានបត�្់រ 
ដលើ�ំដណើរការប្្រ់ប្្ហានិភ័យបតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ និ្អនរុវត្ជាប្រចាំ។ េរាជិ្រ្រេ ់
្ណៈ្រាមាធិការ ជាេរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល និ្្ណៈ្រាមាធិការប្រត្ិរត្ិរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន  
ការអនរុវត្ន៍ត្រ្រដនឹះដ�ើម្បីធានាបានថា ការប្រត្ិរត្ិតាមតួនាទី ភារ្ិរ្ច និ្ការទទួលខរុេបតរូវ 
រ្រេ់្ណៈ្រាមាធិការប្្រ់ប្្ហានិភ័យ ប្របពរត្ដៅរានល្្ខណៈដដ្យ្ទាល់ និ្រាន 
ប្រេិទ្ធភាព។

្ណៈ្រាមាការធិការប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារ

្ណៈ្រាមាធិការជំនាញមួយដនឹះ បតរូវបាន្រដ្កើតដ�ើ្ ្្ថុ្ប្្រខណ្ឌរំដរើន ដ�ើម្បីធានាបាននូវ 
ការប្រកាន់ភាជា្់រដៅនរ្ ទេ្េនវិេ័យ និ្ដ្រេ្្ម្រ្រេ់ប រ្ឹះស្ថាន ខណៈត�លភាពរេ់រានតផ្្ 
ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានធានា។ ្ណៈ្រាមាធិការដនឹះ រានមរុខងារ្្ថ្ុ ការ�រ្ នំា ្រ្តប្រដ្រេ្្ម្រ្រេ់ 
ប្រឹះស្ថាន ដៅជាការប្រត្ិរត្ិជា្់តេ្្ និ្យ្រិត្ទរុ្ដ្្់ជាខាលាំ្ដលើការជបមរុញការអនរុវត្ន ៍
តាម្រទពិដស្ធន៍្ស្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គមល្អនានា ្៏�ូរជាការបតរួតពិនិត្យ និ្តាមដ្ន 
េមិទ្ធផលការងារេ្្គម តាមរយៈការដប្រើបបាេ់ឧ្រ្រណ៍វាេ់តវ្ត�លរានការទទួលស្គាល់  
េូរនា្រ និ្តផនការជា្់លា្់។ ្ណៈ្រាមាធិការដនឹះ រានេរាជិ្ភាពត�លប្រ្្រដដ្យ 
ជំនាញ និ្្រទពិដស្ធន៍ទា្់ទ្នរ្ ការប្្់រប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម និ្វិេ័យមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ។ 

្ណៈ្រាមាការធិការេវន្ម្

្ណៈ្រាមាធិការជំនាញមួយដនឹះ រានប្រធានជាេរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ ដដ្យ្្ថុ្ 
ដនាឹះ តួនាទី និ្ភារ្ិរ្ចរម្ប្ៗរ្រេ់្ណៈ្រាមាធិការ រួមរានការបតរួតពិនិត្យ និ្តាមដ្ន  
ប្រេិទ្ធភាពដនេវន្ម្ដផ្្្ថុ្ និ្ការបតរួតពិនិត្យដលើេរុររិតភាពដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  
្ណៈ្រាមាធិការេវន្ម្ រានតួនាទីដបជើេដរើេប្រុមហ៊រុនេវន្ម្ឯ្រាជ្យ និ្ ដធ្ើការោ៉ា្ 
ជិតេ្ិទ្ធជាមួយស្ថា្រ័នត�លបាន  ដបជើេដរើេដនាឹះ។   នាយិកាប្រតិ្រត្ិេវន្ម្ ជាេរាជិ្រ្រេ់
្ណៈ្រាមាធិការ ត�លជា្ន្រឹះោ៉ា្េំខាន់មួយ េបរា្រ់យន្ការបតរួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប្្រ់ប្្ 
ដផ្្្ថុ្។

កា�្ររងកើតគណៈ្មាមាកា�ធិកា�ជំនាញរៅ្បមិតប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាល

្ណៈ្រាមាធិការជំនាញដៅ្បមិតប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាល បតរូវបាន្រដ ក្ើតដ�ើ្ ដៅ្្ថ្ុ ឆ្នា២ំ០១២ ដ�ើម្បីជាការពប រ្្ ្រតន្មដលើអភិបាល្ិរ្ច 
េបរា្រ្់ររិ្រទការងារមួយរំនួនៗ រួមរាន ការប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារេ្្គម ការប្្រ់ប្្ហានិភ័យ និ្េវន្ម្។ ្ណៈ 
្រាមាធិការជំនាញទំា្ដនឹះ រាន្ិរ្ចប្រជរុបំ្រចំាបតីរាេ និ្រាយការណ៍ជាប្រចំានូវវឌ្ឍនភាពការងាររ្រេ់ខ្លួន ជូន�ល់ប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាល។

(៥ )    អ្្បេី Eugénie CONSTANCIAS រានតួនាទីជា ប្រធានតផ្្ប្្រ់ប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម រ្រេ់អ ្្គការបារាំ្អន្រជាតិ Entrepreneurs du Monde 
ត�លប្្់រប្្ដលើ្ រិ្ចការដនឹះ េបរា្់ររាល់ប្្់រេ្ម្ភាពប្រតិ្រតិ្ការរ្រេ់អ ្្គការ ស្ថា្័រន ត�លរានដៅតាម្រណ្តាប្រដទេមួយរំនួន ដៅទូទំា្ពិភពដលា្។

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
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គណៈ្មាមាធិកា�ប្រត្ិរត្ិ

ដលា្ េរុភា រូល្រដបមើការងារដៅរំដរើនជាប្រធាននាយ្ប្រតិ្រតិ្ នាតខេីហា ឆ្នា២ំ០០៨។ ដលា្ 
រាន្រទពិដស្ធន៍ជិត ២០ឆ្នាំ ្្ថុ្វេ័ិយមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុ និ្វេិ័យពាណិជ្្ជ ម្។ មរុនរូល្រដបមើ 
ការងារដៅរំដរើន ដលា្បាន្រដបមើការងារជាប្រធាននាយ្ដ្ឋានប្រតិ្រតិ្ការ និ្ជាប្រធាននាយ្ដ្ឋាន 
ឥណទាន ដៅ្្ថ្ុ ប រ្ឹះស្ថានមីប រ្ូហិរញ្ញវត្ថុជាដបរើន។ ្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ ដលា្ជាដ្រ ្្ខជនអនរុ្រណ្ឌតិតផ្្ 
ប្្រ់ប្្ពាណិជ្ជ្ម្ជំនាញប្្រ់ប្្ទូដៅ ដៅស្្លវិទ្យាល័យជាតិប្្រ់ប្្ និ្បាន្រញ្ច្់រ 
ថានា្់្ររិញ្ញា្របតរំនួន២ ជំនាញ្ណដនយ្យ និ្ប្្រ់ប្្។ ដលា្ េរុភា ្៏ជាប្រធានេរា្ម 
មូលនិធិរំដរើន និ្ជាេរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាេរា្មមីប្រូហិរញ្ញវត្ថ្ុ ម្ថុជាផ្ត�រ។

ដលា្ េួន េរុភា  
ប្រធាននាយ្ប្រត្ិរត្ ិ
(ប្រធាន)

្ញ្ញា ផល្គថុណ រូល្រដបមើការងារដៅរំដរើន ជាប្រធាននាយ្ដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវ្ម្ និ្េ្្គមនា 
តខ្រុម្ៈ ឆ្នាំ២០០៧ មរុននរ្បតរូវបាន្លាេ់្រ្តូរតួនាទីដៅជាប្រធាននាយ្ដ្ឋានធនធានមនរុេ្េដៅ 
តខតរុលា ឆ្នាំ២០០៨។ ្រនាទា្រ់ម្ ្ញ្ញាបតរូវបាន�ំដ�ើ្តួនាទីជានាយិកាប្រត្ិរត្ិធនធានមនរុេ្េ  
និ្ ្ររ្ចថុ្រ្បន្ដនឹះ ជានាយិកាប្រតិ្រតិ្រ�្ឋបាល។ ្្ថុ្តួនាទីដនឹះ ្ញ្ញាប្្រ់ប្្ដលើ្ិរ្ចការធនធាន 
មនរុេ្េ ្រណ្តឹះ្រណ្តាល និ្រ�្ឋបាល។ មរុនរូល្រដបមើការងារដៅរំដរើន ្ញ្ញារាន្រទពិដស្ធន ៍
ជា្១៥ឆ្នា ំជាមួយអ ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាល និ្វិេ័យស្ធារណៈ។ ្ររ្ចថុ្្របន្ដនឹះ ្ញ្ញាជាដ្រ ្្ខជន 
ថាន្ា ្់ររិញ្ញា្របតតផ្្ប្្រ់ប្្ពាណិជ្្ជ ម្ជំនាញប្្រ់ប្្ ដៅស្្លវិទ្យាល័យភ្ំដពញអន្រជាតិ  
និ្បាន្រញ្ច្់រការេិ្្សា្បមិតមធ្យមតផ្្ជំនួយការវិេ្្ម្ដៅ្្ថ្ុ ្រដរ្្ច វិទ្យាតម្បាញពី IVNOVO  

Textile College នាប្រដទេររុេ្េី។

ដលា្ រំលី រូល្រដបមើការងារដៅរំដរើនជាប្រធាននាយ្ដ្ឋានរ�្ឋបាល និ្ហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០០៨ 
និ្ ្រនាទា្់របតរូវបាន�ំដ�ើ្តួនាទីជានាយ្ប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០១០។ ្ររ្ចថុ្រ្បន្ដនឹះ ដលា្ 
ប្្់រប្្្ិរ្ចការដហរញ្ញិ្  ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ព័ត៌រានវិទ្យា។ មរុនដពលរូល្រដបមើការងារដៅរំដរើន ដលា្ 
បាន្រដបមើការងារជាេវន្រជាន់ខ្េ់ ពីឆ្នាំ២០០៥ �ល់២០០៧ ដៅប្រុមហ៊រុនេវន្ម្ឯ្រាជ្យ 
�៏ល្បីល្បាញមួយ ដហើយដលា្្៏រាន្រទពិដស្ធន៍ការងារ្្ថុ្រយៈដពលមួយ�៏យូរជាមួយនរ្ 
អ្្គការដបរៅរដ្ឋាភិបាល និ្វេិ័យឯ្ជន ្ ្ថុ្្ររិ្រទការងារជាដបរើន។ ដលា្ជាដ្រ្្ខជនអនរុ្រណ្ឌិត 
ជំនាញប្្រ់ប្្ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅឯស្្លវិទ្យាល័យរ្បា្រ់ និ្ដេ�្ឋ្ិរ្ច ដហើយបាន្រញ្ច្រ់ថានា្ ់
្ររិញ្ញា្របតតផ្្្ណដនយ្យ និ្ CAT។ ដលា្្៏ជាប្រធានប្រុមប្ររ្្សាភិបាលប្រុមហ៊រុនេរា្ម 
្ររុ្្គលិ្រំដរើនផ្ត�រ។

្ញ្ញា អ៊រុរ ផល្គថុណ  
នាយិកាប្រត្ិរត្ិរ�្ឋបាល 
(េរាជិ្)

ដលា្ ដេ្ឹះ រំលី  
នាយ្ប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ  
(េរាជិ្)

ដលា្ រ្្សា រូល្រដបមើការងារជាមួយរំដរើនជានាយ្ប្រតិ្រតិ្ប្រតិ្រតិ្ការ ដៅររ្ុ ឆ្នា២ំ០១១ ដដ្យ 
ទទួល្រន្ថុ្ប្្រ់ប្្្ិរ្ចការទា្់ទ្នរ្ប្រតិ្រត្ិការ ការបស្វបជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍ ដេវាដេ�្ឋ្ិរ្ច 
េ ្្គម ទីផ្សារ និ្ទំនា្់ទំន្ និ្ការប្្់រប្្េមិទ្ធផលការងារេ ្្គម។ ដលា្រាន្រទពិដស្ធន៍ 
ការងារជា្១២ឆ្នាំ ្្ថុ្វិេ័យមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រឹះស្ថានល្បីៗជាដបរើន ដហើយ្ររ្ចថុ្រ្បន្ដនឹះ  
ដលា្ជាដ្រ្្ខជនអនរុ្រណ្ឌិតប្្រ់ប្្ពាណិជ្ជ្ម្ ជំនាញប្្រ់ប្្ទូដៅ ដៅឯស្្លវិទ្យាល័យ 
ជាតិប្្់រប្្ និ្បាន្រញ្ច្រ់ថានា្់្ររិញ្ញា្របតប្្រ់ប្្ពាណិជ្ជ្ម្ ជំនាញទីផ្សារ។ 

អ្្បេី េរុរា៉ាលី ្រដបមើការងារជាមួយរំដរើន ជាមសនី្េវន្ម្ដផ្្្ថ្ុ  និ្ព័ត៌រានវិទ្យា នាឆ្នា២ំ០០៧។  
អ្្បេីបតរូវ�ំដ�ើ្តួនាទីជាប្រធាននាយ្ដ្ឋានេវន្ម្ដផ្្្ថុ្ នាឆ្នាំ២០១០ និ្្រនាទា្រ់ម្ជា 
នាយិកាប្រតិ្រត្ិេវន្ម្ដផ្្្ថុ្ នាឆ្នាំ២០១១។ អ្្បេីប្្រ់ប្្ប្្រ់្ិរ្ចការទាំ្អេ់ត�ល 
ទា្់ទ្នរ្េវន្ម្ រួមរានេវន្ម្ដលើតផ្្ប្រត្ិរត្ិការ ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ ព័ត៌រានវិទ្យា។ មរុនរូល 
្រដបមើការងារដៅរំដរើន អ្្បេីបាន្រដបមើការងារ្្ថ្ុ ្ររិ្រទជាដបរើន �ូរជាតផ្្រ�្ឋបាល ឥណទាន 
និ្ព័ត៌រានវិទ្យា ពីឆ្នាំ១៩៩៧ �ល់ឆ្នាំ២០០៧។ ្ររ្ចថុ្រ្បន្ដនឹះ អ្្បេីជាដ្រ្្ខជនអនរុ្រណ្ឌិត 
ប្្់រប្្អាជីវ្ម្ ជំនាញធនាោរ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅស្្លវិទ្យាល័យភ្ំដពញអន្រជាតិ និ្ បាន 
្រញ្ច្រ់ថានា្់្ររិញ្ញា្របតតផ្្វិទ្យាស្សេ្្រុំព្យតូទ័រ។

ដលា្ ដផ្ រ្្សា   
នាយ្ប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ 
 (េរាជិ្)

អ្្បេី វ្្េ េរុរា៉ាលី    
នាយិកាប្រត្ិរត្ិេវន្ម្ ដផ្្្ថុ្ 
(អ្្េងក្តការណ៍)
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្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្្់រប្្ហានិភ័យ

្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្្់រប្្េមិទ្ធផល 

ការងារេ្្គម

្ណៈ្រាមាធិការ 
េវន្ម្

នាយិកាប្រតិ្រត្ ិ
េវន្ម្ដផ្្្ថុ្ នាយ្ប្រត្ិរត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ

នាយ្ដ្ឋាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ

េវន្ម្ហិរញ្ញវត្ថុ

េវន្ម្ប្រត្ិរត្ិការ

េវន្ម្ព័ត៌រានវិទ្យា  
និ្ ប្រត្ិរតិ្តាម

្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្រត្ិរតិ្

្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្រត្ិរតិ្

្ណៈ្រាមាធិការ 
ធរុរ្ិរ្ច

នាយ្ដ្ឋាន 
ព័ត៌រានវិិទ្យា

តផ្្ហិរញ្ញិ្

នាយ្ដ្ឋាន 
ប្រតិ្រតិ្ការ

ប្រធានភូមិភា្

ស្ខា

ភា្ធនិ្

ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល

ប្រធាន 
នាយ្ប្រត្ិរត្ិ

នាយ្ប្រតិ្រត្ ិ
ប្រតិ្រតិ្ការ
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្ណៈ្រាមាធិការ 
ធនធានមនរុេ្េ

្ណៈ្រាមាធិការ 
ប្្់រប្្េ្ម្ធន  

និ្ អ្ម្ធន

នាយ្ដ្ឋាន 
បស្វបជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍

នាយ្ដ្ឋាន 
ទីផ្សារ និ្ ទំនា្់ទំន្

នាយ្ដ្ឋាន 
ដេ�្ឋ្ិរ្ចេ ្្គម

នាយ្ដ្ឋាន 
ធនធានមនរុេ្េ

នាយ្ដ្ឋាន  
្រណ្តឹះ្រណ្តាល  
និ្ អភិវឌ្ឍន៍

នាយ្ដ្ឋាន 
រ�្ឋបាល

នាយិកាប្រតិ្រត្ិរ�្ឋបាល

តផ្្រ្បា្រ់ 
និ្ ប្រត្ិរតិ្តាម

ចំរ�ើន�ចនាសម្ព័ន្ធកា�ងា��្រស់
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�បាយកា�ណ៍ហិ�ញ្ញវត្ថថុរបកាយសវន្ម្ម

�បាយកា�ណ៍ប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាល

ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលេូមដ្្់្រងាហាញរបាយការណ៍រ្រេ់ខ្លួន និ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត�លបានដធ្ើេវន្ម្ដហើយរ្រេ់ប្រឹះស្ថាន 
មបី្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត (ដៅកាត់ថា “ប្រុមហ៊រុន”) េបរា្រ់�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២។ 

េ្ម្ភាពរម្ប្
េ្ម្ភាពរម្ប្រ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ្វឺការផ្ដល់ដេវាមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដេវាពា្់ព័ន្ធដផ្េ្ៗ និ្ដេវាមិនតមនហិរញ្ញវត្ថុដផេ្្ៗ ត�លបទបទ្ ់
រំដពាឹះដេវាហិរញ្ញវត្ថុ  ជូនប្រជាពលរ�្ឋដៅ្្ថុ្ប្រដទេ្ម្ថុជា ត�លតាំ្ទីលំដៅតាមទីប្រជរុំជន  តាមរយៈទីស្នា្់ការ្ណ្តាលរ្រេ់ខ្លួន 
ដៅរាជធានីភ្ំដពញ និ្ការិោល័យស្ខាជាដបរើនដទៀត។ ដោលដៅដនអាជីវ្ម្រ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ្វឺផ្ដល់នូវដេវា្ម្ហិរញ្ញវត្ថុចាំបារ់
ដផេ្្ៗ ជូនប្រួស្រត�លរានបបា្់រំណូលទា្រ ជាពិដេេ្វឺសេ្ដីដៅតាមទីប្រជរុំជន ្្ថុ្ដោល្ំរណ្ដ�ើម្បីឱ្យពួ្ ដ្រានលទ្ធភាព 
អាររេ់ដៅបាន និ្ដ�ើម្បីបទបទ្់�ល់និរន្ដភាពដនការអភិវឌ្ឍនដ៍េ�្ឋ្ិរ្ចដៅ្្ថុ្ប្រដទេ្ម្ថុជា។  

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និ្ ភា្លាភ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុេបរា្រ់�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ រាន្រងាហាញដៅ្្ថុ្របាយការណ៍លទ្ធផលរំដណញ-ខាត ដៅដលើ 
ទំព័រទី៨ ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៦ (េូមដមើលដៅទំព័រទី៣៥ ខា្ដបកាម)។

អនរុដលាមតាមរាបតា៤៦ដនល្្ខន្ិ្ៈរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ្្ថុ្អំ�ថុ្�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ មិនរានការប្រកាេ ឬការ្រ្់ 
ភា្លាភដទ។

ដ�ើមទរុន
្្ថុ្អំ�ថុ្ឆ្នាំដនឹះ រានការតប្រប្ររួលដលើដ�ើមទរុនររុឹះ្រញ្ជី និ្ដ�ើមទរុនបាន្រ្់រ្រេ់ប្រុមហ៊រុន �ូរបានលាតបតដ្្្្ថុ្្ំណត់េរាគាល់ 
១៥ ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(៦ )    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដបកាយេវន្ម្ រានផ្ល់ជូនតាមេំដណើ
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ឥណទានអាប្្់ និ្េ្្េ័យ
មរុនដពលដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលបានចាត់វិធានការត�លរានមូលដ្ឋានេមរម្យ ពា្់ព័ន្ធដៅ
នរ្ការជបមឹះឥណទានអាប្្់ដរញពី្រញ្ជី និ្ការដធើ្េំវិធានធនឥណទានអាប្្់ និ្េ្្េ័យ ដហើយប្រុមប្ររ្្សាភិបាលដជឿជា្់ថា 
រាល់ឥណទានអាប្្់ទាំ្អេ់ត�លបាន�រ្ បតរូវបានជបមឹះដរញពី្រញ្ជី និ្បាន្ត់បតាេំវិធានធនោ៉ា្ដពញដលញេបរា្រ ់
ឥណទានអាប្្់ និ្េ្្េ័យ។

្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះ និ្តផ្អ្តាមការយល់�រ្�៏េរុប្រត ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលពរុំបាន�រ្ពីកាលៈដទេៈណ្មួយ 
ត�លនាំឲ្យរំនួនឥណទានអាប្្់ត�លបានជបមឹះដរញពី្រញ្ជី ឬរំនួនេំវិធានធនឥណទានអាប្្់ និ្េ្្េ័យ ្្ថុ្របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន រានតដម្មិនប្្រ់បោន់ជាស្រវន្ដនាឹះដទ។

 បទព្យេ្ម្
មរុនដពលដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលបានចាត់វិធានការត�លរានមូលដ្ឋានេមរម្យ ដ�ើម្ប ី
្រញ្ជា្់ថា្រណ្តាបទព្យេ្ម្ទាំ្ឡាយ ត�លទំន្ជាមិនអារ្រ្្ិលម្វិញដៅ្្ថុ្ប្រត្ិរត្ដិការអាជីវ្ម្ធម្តា ដៅតាមតដម្ដៅ្្ថុ្
្រញ្ជី្ណដនយ្យរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន បតរូវបាន្ត់បតា្រន្យឱ្យដៅដេ្ើនរ្តដម្ត�ល្ិតថានរ្អារទទួលបានជា្់តេ្ដ្។ 

្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះ ប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាលពរុបំាន�រ្ ពីដហតរុការណ៍ណ្មួយត�លអារ្រណ្តាលឱ្យតដម្បទព្យេ្ម្ 
្្ថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុនពរុំបតរមបតរូវជាស្រវន្ដដនាឹះដទ។

វិធីស្សេវ្ាយតដម្
្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះ និ្តផ្អ្តាមការយល់�រ្�៏េរុប្រត ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលពរុំបាន�រ្ពីកាលៈដទេៈណ្មួយ
ត�លបានដ្ើតដ�ើ្ ដហើយត�លអារ្រណ្តាលឲ្យ្រ៉ឹះពាល់�ល់វិធីស្សេ្វាយតដម្បទព្យេ្ម្ និ្្រំណុលត�លរានបស្្រ់ដៅ្្ថុ្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន រានភាពមិនបតរមបតរូវ ឬមិនេមបេ្រជាស្រវន្ដនាឹះដទ។

្រំណុលយថាភាព និ្្ំរណុលដផ្េ្ៗ
្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះមិនរាន ៖

្.  ្រន្ថុ្ណ្មួយដលើបទព្យេ្ម្រ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ត�លបានដ្ើតដ�ើ្ដដ្យស្រការដ្្់វា្រញ្ចាំ េបរា្រ់ការធានា្រំណុលរ្រេ ់
្ររុ្្គលណ្រានា្់ដ�ើយ ចា្រ់តាំ្ពី�ំណ្រ់ឆ្នាំម្ ឬ

ខ.  ្រំណុលយថាភាពណ្មួយរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ត�លបានដ្ើតដ�ើ្ចា្រ់តាំ្ពី�ំណ្រ់ឆ្នាំម្ ដបរៅពីបទព្យអ្ម្ដផ្េ្ៗ ដៅ្្ថុ្ 
�ំដណើរការអាជីវ្ម្ធម្តាដនាឹះដទ។

តាមដោ្រល់រ្រេ់ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល ពរុំរាន្រំណុលយថាភាព ឬ្រំណុលដផ្េ្ៗរ្រេ់ប្រុមហ៊រុនបានកាលាយជាការ្រ្្ខំឱ្យេ្ ឬអារ 
នរ្បតរូវទាមទារឱ្យេ្្្ថុ្រយៈដពល១២តខ្រនាទា្រ់ពី�ំណ្រ់ឆ្នាំ ត�លនរ្ ឬអារនរ្រានផល្៉រឹះពាល់ជាស្រវន្ដ�ល់លទ្ធភាពរ្រេ់ 
ប្រុមហ៊រុន ្្ថុ្ការ្រំដពញកាតព្្ិរ្ចរ្រេ់ខ្លួនដៅដថ្ង�ល់ដពល្ំណត់េ្ដនាឹះដទ។ 

ការតប្រប្ររួលកាលៈដទេៈ
្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះ ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលមិនបាន�រ្ពីកាលៈដទេៈណ្មួយត�លមិនបាន្្ថុឹះ្រញ្ចាំ្ដៅ្្ថុ្ 
របាយការណ៍ដនឹះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ត�លអារ្រណ្តាលឱ្យរំនួនស្រ់បបា្់ ត�លបាន្រងាហាញ្្ថុ្របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន រានភាពមិនបតរមបតរូវជាស្រវន្ដដនាឹះដទ។ 

ប្រត្ិរត្ដិការមិនប្រប្តី
តាមដោ្រល់រ្រេ់ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុនេបរា្រ់�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ មិនបានទទួល 
រ្នូវផល្រ៉ឹះពាល់ជាស្រវន្ដពីខ្្់្ណនីប្រតិ្រត្ដិការ ឬបពរត្ដិការណ៍មិនប្រប្តីណ្មួយដ�ើយ។

តាមដោ្រល់រ្រេ់ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល ដៅរដនាលាឹះដពលរវា្�ំណ្រ់ឆ្នាដំនឹះ រហូតម្ទល់នរ្កាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ មិនរាន 
ខ្្់្ណនីប្រតិ្រត្ដិការ ឬបពរត្ដិការណ៍ខរុេប្រប្តីណ្មួយត�លអារជឹះឥទ្ធិពលជាស្រវន្ដ�ល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ្្ថុ្
ឆ្នាំត�លរបាយការណ៍ដនឹះបតរូវបានដធ្ើដ�ើ្ដនាឹះដទ។
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បពរត្ដិការណេ៍ំខាន់ៗ
មិនរានបពរត្ដិការណ៍េំខាន់ៗបានដ្ើតដ�ើ្្រនាទា្រ់ពីកាល្ររិដរទ្រាយការណ៍ ត�លតបមរូវឱ្យរានការលាតបតដ្្ ឬនិយ័ត្ម្ដបរៅ 
ពី្រណ្តាប្រតិ្រត្ដិការដផ្េ្ៗ ត�លបានលាតបតដ្្ដៅ្្ថុ្្ំណត់េរាគាល់ត�លបានភាជា្់រម្ជាមួយដៅ្្ថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដនាឹះដទ។

ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល 
េរាជិ្ប រ្ុមប្ររ្ ស្ាភិបាល ត�លដៅ្រដបមើការ្្ថ្ុ អំ�ថ្ុ ឆ្នា ំនិ្្ិតបតរមកាល្ររិដរ្ទដនរបាយការណ៍ដនឹះ  រានរាយនាម�ូរខា្ដបកាម៖

 ដលា្បេ ីHélène KERAUDREN   ប្រធានប្រុមប្ររ្្សាភិបាល
 ដលា្ Franck RENAUDIN   េរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល
 ដលា្ Phillippe GUICHANDUT   េរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល
 ដលា្ David MOOS    េរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល
 ដលា្ Grégoire HÉAULME   េរាជិ្ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ

ការទទួលខរុេបតរូវរ្រេ់ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលទទួលខរុេបតរូវ្្ថុ្ការ្រញ្ជា្់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានដរៀ្ររំដ�ើ្ និ្បាន្រងាហាញោ៉ា្បតរមបតរូវនូវប្្រ់
ទិ�្ឋភាពជាស្រវន្ដទាំ្អេ់ដនស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ្ ិតបតរមដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ និ្លទ្ធផលប្រតិ្រត្ដិការេបរា្់រ 
�ំណ្រ់ឆ្នាំ។ ្្ថុ្ការដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ដនឹះ ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលបតរូវ ៖
១.  អនរុវត្ដដោលការណ៍្ណដនយ្យេមបេ្រ ត�លោំបទដដ្យការវិនរិ្័យ និ្ការបា៉ាន់ប្ររាណោ៉ា្េមដហតរុផល និ្ប្រ្្រ 

ដដ្យការប្ររុ្ប្រយ័ត្ បពមទាំ្អនរុវត្ដតាមដោលការណ៍ទាំ្ ដនឹះឱ្យរានភាពេរុីេងាវា្់ោនា
២.  អនរុវត្ដតាមតបមរូវការ្្ថុ្ការលាតបតដ្្ព័ត៌រានរ្រេ់ធនាោរជាតដិន្ម្ថុជា និ្េ្ដ្់ដ្រ្ណដនយ្យ្ម្ថុជា ឬប្រេិនដ្រើរាន 

ការបបាេចា្ណ្មួយ្្ថុ្ការ្រងាហាញឱ្យរានភាពពិត និ្បតរមបតរូវ ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលបតរូវបបា្�ថាការបបាេចា្ទាំ្ដនាឹះ 
បតរូវ្រងាហាញពន្យល់ និ្្ំណត់្ររិរាណឱ្យបានបតរមបតរូវដៅ្្ថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៣. រ្្សាទរុ្្ំណត់បតា្ណដនយ្យឱ្យបានប្្រ់បោន់ និ្ប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ថុ្ប្រ្្រដដ្យប្រេិទ្ធភាព
៤.  ដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដដ្យតផ្អ្ដលើមូលដ្ឋាននិរន្រភាពដន�ំដណើរការអាជីវ្ម្ ដលើ្តល្តតរាន្រណីេន្តោ៉ា្ 

េមរម្យថា ប្រុមហ៊រុននរ្មិនអារ្រន្ដ្ិរ្ចប្រតិ្រត្ដិការអាជីវ្ម្ នាដពលអនា្ត�៏ខ្ី និ្
៥.  ្ ំណតដ់ោលនដោបាយទូដៅេបរា្រ់ប្រុមហ៊រុន ផ្ដល់េចាចានរុម័តដលើរាល់ដេរ្្ដីេដបមររិត្ដ និ្េ្ម្ភាពរ្រេ់ប្រុមប្ររ្្សា 

ភិបាល ត�លរានឥទ្ធិពលជាស្រវន្ដដលើប្រតិ្រត្ដិការ និ្ លទ្ធផលរ្រេ់ប្រុមហ៊រុន ដហើយបតរូវធានាថា ផល្រ៉ឹះពាល់ទាំ្ដនាឹះបតរូវ
បាន្្ថុឹះ្រញ្ចាំ្ោ៉ា្បតរមបតរូវដៅ្្ថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

ប្រុមប្ររ្្សាភិបាលអឹះអា្ថា ប្រុមហ៊រុនបានអនរុវត្ដតាមតបមរូវការខា្ដលើ្្ថុ្ការដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការអនរុម័តិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តា្នាមឲ្យប្រុមប្ររ្្សាភិបាលរ្រេ់ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត ដយើ្ខ្ថុំេូមធានាអឹះអា្ថារបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត�លភាជា្រ់ម្ជាមួយ បាន្រងាហាញោ៉ា្បតរមបតរូវនូវប្្រ់ទិ�្ឋភាពជាស្រវន្ទាំ្អេ់ដនស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រេ់ប្រុម
ហ៊រុន ្ិតបតរមដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ និ្ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ បពមទាំ្លំហូរស្រ់បបា្់េបរា្រ់�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដដ្យអនរុដលាមដៅ
តាមេ្្់ដ្រ្ណដនយ្យ្ម្ថុជា និ្ដោលការណ៍តណនាំរ្រេ់ធនាោរជាតដិន្ម្ថុជា។
ជ. ប្រុមប្ររ្្សាភិបាល

 

   
Hélène KERAUDREN

ប្រធានប្រុមប្ររ្្សាភិបាល

រាជធានីភ្ំដពញ បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា
កាល្ររិដរ្ទ៖ ដថ្ងទី២៥ តខដមស្ ឆ្នាំ២០១៣
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របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

�បាយកា�ណ៍សវន្�ឯ្រាជ្យ

ជូនរំដពាឹះភា្ធនិ្ប្រឹះស្ថានមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត 
ដយើ្ខ្ថុំបានដធ្ើេវន្ម្ដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រ្រេ់ប្រឹះស្ថានមបី្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត (ដៅកាត់ថា  
“ប្រុមហ៊រុន”)  រួមរានតារា្តរុល្យការ្ិតបតរមដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ របាយការណ៍លទ្ធផលរំដណញ-ខាត របាយការណ៍ 
្រតបម្របមរួលមូលធនភា្ធនិ្ និ្របាយការណ៍លំហូរស្រ់បបា្់  េបរា្រ់�ំណ្រ់ឆ្នាំ  បពមទាំ្ដេរ្្ដីេដ្្ខ្រដនដោលការណ៍
្ណដនយ្យេំខាន់ៗ និ្ព័ត៌រានពន្យល់�ដទដទៀត។

ការទទួលខរុេបតរូវរ្រេ់្ណៈប្្រ់ប្្ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
្ណៈប្្រ់ប្្ទទួលខរុេបតរូវ្្ថុ្ការដរៀ្ររំ និ្ការ្រងាហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ ដនឹះឱ្យបានបតរមបតរូវ ដដ្យអនរុដលាមដៅតាម 
េ្ដ្់ដ្រ្ណដនយ្យ្ម្ថុជា និ្ដោលការណ៍តណនាំរ្រេ់ធនាោរជាតិដន្ម្ថុជា និ្ទទួលខរុេបតរូវដលើការបតរួតពិនិត្យដផ្្្ថុ្ ត�ល 
្ណៈប្្រ់ប្្្ំណត់ថា វារានភាពចាំបារ់្្ថុ្ការដរៀ្ររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនឱ្យរានការរាយការណ៍ខរុេជាស្រវន្ដ ត�ល 
្រណ្តាលម្ពីការត្្្្រន្ំ ឬ្ំហរុេ្្គ្ដផ្េ្ៗ។ 

ការទទួលខរុេបតរូវរ្រេ់េវន្រ
ការទទួលខរុេបតរូវរ្រេ់ដយើ្ខ្ថុំ ្វឺ្រដញ្ចញមតិដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ ដនឹះ ដដ្យតផ្អ្ដៅដលើការដធ្ើេវន្ម្រ្រេ់ដយើ្ខ្ថុំ។ 
ដយើ្ ខ្ថុបំានដធ្ើេវន្ម្ដដ្យអនរុដលាមដៅតាមេ្្ដ ដ់្រអន្ដរជាតិេ្ដពីីេវន្ម្ដន្ម្ថុជា។ េ្្ដ ដ់្រទំា្ដនាឹះតបមរូវឱ្យដយើ្ ខ្ថុបំ្រតិ្រត្ដ ិ
តាមប្មេីលធម៌ដធ្ើតផនការ និ្ដធ្ើេវន្ម្ ដ�ើម្បីទទួលបាននូវការធានាអឹះអា្ត�លេមដហតរុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពរុំ
រានល ្្ខណៈខរុេ្្គ្ជាស្រវន្ដ។ 

ការដធ្ើេវន្ម្ រួមរានការអនរុវត្ដន៍នីតិវិធី ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភេ្ដថុតា្េវន្ម្ អំពីរំនួនស្រ់បបា្់ និ្ការលាតបតដ្្ដៅ្្ថុ្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការដបជើេដរើេនីតិវិធីទាំ្ដនឹះ ្វឺអាបេយ័ដលើការវិនរិ្័យរ្រេ់េវន្រ រា្រ់្រញ្ចតូលទាំ្ការវាយតដម្ដលើ 
ហានិភ័យដនភាពខរុេ្្គ្ជាស្រវន្ដដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត�ល្រណ្តាលម្ពីការត្្្្រន្ំ ឬ្ំហរុេ្្គ្។ ្្ថុ្ការវាយតដម ្
ហានិភ័យទាំ្ដនាឹះ េវន្របានពិចារណ្ដៅដលើប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ថុ្រ្រេ់អ្្គភាពត�លទា្់ទ្ដៅនរ្ការដរៀ្ររំ និ្ការ 
្រងាហាញោ៉្ា បតរមបតរូវដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ       ដ�ើម្បីដរៀ្ររំនូវនីតិវិធីេវន្ម្ ត�លរានល ្្ខណៈេមដហតរុផលដៅតាមកាលៈដទេៈ 
ដផ្េ្ៗ ្៉ររុតន្ដពរុំរានដោល្រំណ្្រដញ្ចញមតិដៅដលើប្រេិទ្ធភាពដនប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ថុ្រ្រេ់អ ្្គភាពដនាឹះដទ។ េវន្ម្្៏រួម 
្រញ្ចតូលទាំ្ការវាយតដម្នូវភាពេមបេ្រដនដោលការណ៍្ ណដនយ្យត�លបានដប្រើបបាេ់ និ្ភាពេមដហតរុផលដនការបា៉ាន់ស្មាន 
្ណដនយ្យត�លដធ្ើដទ្បើ្ដដ្យ្ណៈប្្រ់ប្្ ្៏�ូរជាការវាយតដម្ដលើការ្រងាហាញជាទដូៅដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ដយើ្ខ្ថុំដជឿជា្់ថាភេ្ដថុតា្េវន្ម្ត�លដយើ្ទទួលបាន ្វឺរានល្្ខណៈប្្រ់បោន់ និ្បតរមបតរូវ ត�លជាមូលដ្ឋានេបរា្រ់ការ 
្រដញ្ចញមតដិោ្រល់រ្រេ់ដយើ្ខ្ថុំ។

មតិដោ្រល់
តាមទេ្េនៈរ្រេ់ដយើ្ខ្ថុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាន្រងាហាញោ៉ា្បតរមបតរូវនូវប្្រ់ទិ�្ឋភាពជាស្រវន្ដទាំ្ អេ់ដនស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
រ្រេ់ប្រឹះស្ថានមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ រំដរើន រា៉ាយប្រូហាវាយតនន លីមីធីត ្ិតបតរមដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២ និ្ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ បពមទាំ្  
លំហូរស្រ់បបា្់    េបរា្់រ�ំណ្រ់ឆ្នា ំដដ្យអនរុដលាមដោលការណ៍តណនំារ្រេ់ធនាោរជាតិដន្ម្ថុជា     និ្េ្្ដ ដ់្រ្ណដនយ្យ្ម្ថុជា។

ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

 

គរុយលីម

នាយ្

រាជធានីភ្ំដពញ បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា
កាល្ររិដរ្ទ ៖ ដថ្ងទី២៥ តខដមស្ ឆ្នាំ២០១៣
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២០១២ ២០១១
(្ិតជាពាន់ដរៀល) (្ិតជាពានដ់រៀល)

បទព្យស្ម្ម

ស្រ់បបា្់្្ថុ្ដ� ១៧៥.៣២១ ២៣.៧៧៣

េមតរុល្យស្រ់បបា្់ដៅធនាោរជាតិដន្ម្ថុជា ១៨៤.២១៥ ១១៨.៦១៨

េមតរុល្យស្រ់បបា្់ដៅធនាោរ ៣.៣៥៦.២៩៩ ៣.៧៧១.៤២៣

ឥណទាន និ្្ររុដរប្រទានអតិថិជន ២០.២៦០.៦៥០ ១២.៩៧៣.៧២៨

បទព្យេ្ម្ដផ្េ្ៗ ៦៨៣.៦២៦ ៥៣០.៥៧០

បទព្យេម្បត្ដិ និ្្ររិកាខារ ២១០.៤៨៦ ២០៣.៤៦៥

បទព្យេ្ម្អរូ្ីរ ៤.២៥០ ៥.៦២០

បទព្យេ្ម្េររុ្រ ២៤.៨៧៤.៨៤៧ ១៧.៦២៧.១៩៧

្រំណុលនិងមូលធនភាគធនិ្

្រំណុល

បបា្់្រដញ្ញើកាតព្្ិរ្ចរ្រេ់អតិថិជន ៥.៥៧៩.៩២២ ៣.៥២៣.៥០៦

បបា្់្ម្ចី ១៣.១៦០.៤៧៤ ៨.៩៧៧.៤០០

្រ្្គរ និ្្រំណុលដផ្េ្ៗ ៥៥៦.៣៩៤ ២.០០៦.៣២៧

្រំណុលពន្ធដលើបបា្់រំដណញ្្ថុ្ឆ្នាំ ៤២.២០៣ ២០៥.៤៨៧

្រំណុលេររុ្រ ១៩.៣៣៨.៩៩៣ ១៤.៧១២.៧២០

មូលធនភាគធនិ្

ដ�ើមទរុន ៣.៥៩៩.៩០០ ១.៩១២.៧៥០

្ររុព្លាភភា្ហ៊រុន ៧៨៤.៤៣៧ -

ទរុន្របមរុ្តាមរ្បា្រ់ ៣០.៧៨១ -

រំដណញរ្្សាទរុ្ ១.១២០.៧៣៦ ១.០០១.៧២៧

មូលធនភា្ធនិ្េររុ្រ ៥.៥៣៥.៨៥៤ ២.៩១៤.៤៧៧

្រំណុល និ្ មូលធនភា្ធនិ្េររុ្រ ២៤.៨៧៤.៨៤៧ ១៧.៦២៧.១៩៧

តារាងតរុល្យកា�

្ិតបតរមដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២
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�បាយកា�ណ៍លទ្ធផលចរំណញ-ខាត

េបរា្់រ�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២

២០១២ ២០១១
(្ិតជាពាន់ដរៀល) (្ិតជាពានដ់រៀល)

រំណូលការបបា្់ ៦.៥៨០.៦៨៩ ៤.៤៤០.៥០៧

រំណ្យការបបា្់ (៨៨៤.៣១៧) (៤៧៩.២២៤)

រំណូលការបបា្់េរុទ្ធ ៥.៦៩៦.៣៧២ ៣.៩៦១.២៨៣

រំណូលបានពីអំដណ្យ ៥៧.៦៨៤ ១៥៣.៩២៨

រំណូលប្រតិ្រត្ដិការដផ្េ្ៗ ៥៦៦.០២១ ៤៦៦.៤៦៩

រំណូលប្រត្ិរត្ិការ ៦.៣២០.០៧៧ ៤.៥៨១.៦៨០

រំណ្យដជើ្ស្រ (១.២៤១) (២.២៥៥)

រំណ្យ្ររុ្្គលិ្ (៤.១២៥.៨៥៧) (២.៤០៧.៤៩៨)

រំណ្យប្រតិ្រត្ដិការ និ្រំណ្យដផ្េ្ៗ (១.៩៥៥.២៩៧) (១.៥០៣.២៤២)

េំវិធានធនឥណទានអាប្្់ និ្េ្្េ័យ (៥.០៩២) (៤៤៧)

រំដណញប្រតិ្រត្ដិការមរុន្រ្់ពន្ធដលើបបា្់រំដណញ ២៣២.៥៩០ ៦៦៨.២៣៨

រំណ្យពន្ធដលើបបា្់រំដណញ (៨២.៨០០) (២០២.៤១២)

រំដណញេរុទ្ធ្្ថុ្ឆ្នាំ ១៤៩.៧៩០ ៤៦៥.៨២៦
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�បាយកា�ណ៍លំហូ�សាច់បបា្់

េបរា្់រ�ំណ្រ់ឆ្នាំ ដថ្ងទី៣១ តខធ្តូ ឆ្នាំ២០១២

២០១២ ២០១១
(្ិតជាពានដ់រៀល) (្ិតជាពានដ់រៀល)

លំហូ�សាច់បបា្់ពីស្ម្មភាពប្រត្ិរត្ិកា�

ស្រ់បបា្់េរុទ្ធបានដប្រើ្្ថុ្េ្ម្ភាពប្រតិ្រត្ដិការ (៦.២៩៤.២៦៧) (៣.៩០០.០២៩)

លំហូរស្រ់បបា្់ពីេ្ម្ភាពវិនិដោ្

ការទិញបទព្យេម្បត្ដិ និ្្ររិកាខារ (១១៣.៩៥៦) (២៣៦.៤៣៩)

ការទិញបទព្យេ្ម្អរូ្រី (១.៩៩៨) -

ស្រ់បបា្់បានពីការល្់ជបមឹះបទព្យេម្បត្ដិ និ្្ររិកាខារ - ៦១២

ស្រ់បបា្់េរុទ្ធបានដប្រើ្្ថុ្េ្ម្ភាពវិនដិោ្ (១១៥.៩៥៤) (២៣៥.៨២៧)

លំហូ�សាច់បបា្់ពីស្ម្មភាពហិ�ញ្ញ្រ្បទាន

ស្រ់បបា្់បានពីបបា្់្ម្ចី ៦.៩៦៣.៧៩១ ៧.៧២៧.៨៩០

ការេ្បបា្់្ម្ចី (២.៧៨០.៧១៧) (១.៨៦០.០៣៥)

ការេ្ទរ្បបា្់ជំពា្់ភា្ធនិ្ - (៤៩៤.៥៣៤)

ស្រ់បបា្់បានម្ពីការដរញផ្សាយដ�ើមទរុន ២.៤៧១.៥៨៧ -

ស្រ់បបា្់េរុទ្ធបានពីេ្ម្ភាពហិរញ្ញ្្របទាន ៦.៦៥៤.៦៦១ ៥.៣៧៣.៣២១

្ំដណើនស្រ់បបា្់ និ្ស្រ់បបា្់េមមូលេរុទ្ធ ២៤៤.៤៤០ ១.២៣៧.៤៦៥

ស្រ់បបា្់ និ្ស្រ់បបា្់េមមូលដ�ើមឆ្នាំ ២.០៣៩.៣៨៧ ៨០១.៩២២

ស្រ់បបា្់ និ្ស្រ់បបា្់េមមូលររុ្ឆ្នាំ ២.២៨៣.៨២៧ ២.០៣៩.៣៨៧



ទីស្នា្់ការ្ណ្តាល 

ផឹ្ះដលខ  ៤២D ផ្តូវ ៣២០ េងាកាត់ ្ររ្ដ្្្្ ៣  
ខណ្ឌ រំកាមន រាជធានីភ្ំដពញ បពឹះរាជាណ្រប្្ម្ថុជា

ទូរេ័ពៈ្  (+៨៥៥) ២៣ ៩៨៧ ៥៦៦ | E-mail: info@chamroeun.com 
Website: www.chamroeun.com
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