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ប្រវត្ិរ្រសច់ំររ ើន

សរ្ខេ្រសមិទ្ធផលឆ្នា  ំ២០១៧

សារពីប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល និ្ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ

ពាណិជ្ជសញ្ញា ថ្ីរ្រសច់របមើន

្រុព្វរេតុននការរបជើសររ ើសយកពណ៌ផ្កា ឈកូ

សាលា កសញ្ញា រ្រសរ់យើ្

ទស្សនវិសយ័ រ្រសកកម្ វ្រ្បធម៌ការងាររមួ

សមិទ្ធផលរលើសចូនាករសខំាន់ៗឆ្នា  ំ២០១៧

(ប្រតិ្រត្ិការ េរិញញាវត្ុ និ្ស្្គម)

បកមធុរកិច្ច

បកមសលីធម៌

បករុមប្ររឹកសាភិបាល

គណៈកម្្ធិការប្រតិ្រត្ិ

រចនាសម្័ន្ធភាគេ៊ុន

អភិបាលកិច្ច

ភាគទុនិក និ្រចនាសម្័ន្ធភាគេ៊ុន

គណៈកម្្ធិការជំនាញ

វិសាលភាពប្រតិ្រត្ិការ

ផ្លជ់ូននៃគូនូវរសវាេរិញញាវត្ុតាមតបមរូវការ

ឥណទានកសកិម្

ឥណទានទរឹកសាអា ត និ្អនាម័យសបម្្រ់នៃគូ 

ការយលៃ់រឹ្្រនន្មរលើរសវាេរិញញាវត្ុរអឡចិបតរូនិច

ការ្រណុ្ុះ្រណ្្លរសៃ្ឋកិច្ចស្្គម

ជំនួយសរ្ងា្គ ុះ្រនាទា ន់ៃលស់េគមន៍រ្រសរ់យើ្

របាយការណ៍វាសន់វ្សនទាស្សន៍ននការចាករចញភាពបកីបក

ការ្រងាហា ញនៃគូពីសេគមន៍

ការទទួលសា្គ ល ់និ្ពានរងា្វ ន់

ការផ្ួចរផ្ើមប្រព័ន្ធននការបគ្រ់បគ្ធនធានមនុស្ស

ការអភិវឌ្ឍចំរណុះៃរឹ្ និ្ជំនាញ

សាខារ្នាើមប្រចាឆំ្នា  ំ ២០១៧

របាយការណ៍េរិញញាវត្ុរបកាយសវនកម្

របាយការណ៍រ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

របាយការណ៍រ្រសស់វនករឯករាជ្យ

របាយការណ៍ស្ានភាពេរិញញាវត្ុ

របាយការណ៍លទ្ធផលចំរណញ-ខាត

របាយការណ៍្រនបម្របមរួលរៃើមទុន

របាយការណ៍លេូំរសាច់បបាក់

្រណ្្ញទំនាក់ទំន្ និ្កិច្ចសេប្រតិ្រត្ិការ

អាសយដ្្ឋ ន និ្រលខទំនាក់ទំន្
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ប្រវត្ិរ្រសច់របមើន

២០០៦

២០០៩

២០១១

២០១៧

• ចំេរ ើន បានេបើកសខដំបូងរបស់ខ�ួនេនេដើមឆា�  ំ២០០៦ 
និងបានចបេ់ផ�ើមភាពជាៃដគូជាមយួគេ្រមាង SKY របស់អង�ករ GRET 

ក�ុងករផ�ល់េសវធានារ៉បរ់ងសុខភាពខ� តតូចដល់ៃដគូរបស់ខ�ួន ។ 

ចំេរ ើន  បានទទួលករអនុ�� តពី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
ជា្របតិបត�ិករឥណទន 

ចំេរ ើន ទទួលបានអជា� បណ័� ជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេពញេលញ
មយួផ�ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចេ្រមើន បានប�ូរនាមករណ៍ក�ុងភាសែខ�រ 
ជាទ្រមងព់្យោង�ត្រម�តពី“ចំេរ ើន” េទជា “ចេ្រមើន” 

្រសបតមវចនានុ្រកមសេម�ចសង្ឃ ជួន ណាត ពក្យថា 
ចេ្រមើន តំណាងឱ្យករអភវិឌ្ឍ ។
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ឥណទានជាតករុម

នៃគូរ្រសរ់យើ្

សមិទ្ធផលរ្រសរ់យើ្

២០០៦

២០០៩

២០១១

២០១៧

• ចំេរ ើន បានេបើកសខដំបូងរបស់ខ�ួនេនេដើមឆា�  ំ២០០៦ 
និងបានចបេ់ផ�ើមភាពជាៃដគូជាមយួគេ្រមាង SKY របស់អង�ករ GRET 

ក�ុងករផ�ល់េសវធានារ៉បរ់ងសុខភាពខ� តតូចដល់ៃដគូរបស់ខ�ួន ។ 

ចំេរ ើន  បានទទួលករអនុ�� តពី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
ជា្របតិបត�ិករឥណទន 

ចំេរ ើន ទទួលបានអជា� បណ័� ជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេពញេលញ
មយួផ�ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចេ្រមើន បានប�ូរនាមករណ៍ក�ុងភាសែខ�រ 
ជាទ្រមងព់្យោង�ត្រម�តពី“ចំេរ ើន” េទជា “ចេ្រមើន” 

្រសបតមវចនានុ្រកមសេម�ចសង្ឃ ជួន ណាត ពក្យថា 
ចេ្រមើន តំណាងឱ្យករអភវិឌ្ឍ ។

៥

សរ្ខេ្រសមិទ្ធផលឆ្នា  ំ២០១៧



“ខ្ុ ំ	 និងតគរួសាររបស់ខ្ុ ំរានបៅជាមយួ	 ចបតមើន	 ជិ្រ១០	ឆ្្ន មំកបហើយ	 ចបតមើន	 គឺៃូចជាសមាជិកមយួក្នុងតគរួសាររបស់បយើងបតរុះបយើងរានឆ្លង	
កា្រប់េលបវលាល្អៗ	និងការលំរាកជាបតចើន”		សារបនុះរានេរីដៃគូរបស់បយើង	វាមនិគួរឱ្យភ្្កប់ផ្អើលបនាុះបេ	ដ្រវារានជំរញុ	ការបប្ជ្ាចិ្រ្	និងការ	
ខិ្រខំតបរឹងដតបងក្នុងការនាយំកបសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុបៅឱ្យដៃគូរបស់បយើង(េ្ិរថិជន)	 វារានប្វើឱ្យបយើងរជំួលចិ្រ្	 បហើយបំផុសេរឹកចិ្រ្បយើងឱ្យប្វើ
សកម្មភ្េកានដ់្របតចើនសតមាបដ់ៃគូរបស់បយើងបៅក្នុងឆ្្ន ខំាងមុខ។

ឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 តបដហលជាឆ្្ន ដំៃលលំរាកបំផុ្រសតមាបច់បតមើនចាបត់ាងំេរីការចាបប់ផ្ើមរបស់ខ្លួនបរលគឺ	 ការកំណ្រេ់ិដានេតតាការតរាក	់
គុណភ្េផលបត័្រឥណទាន	 ការចាកបចញរបស់បុគ្គលិក	 និងនិរន្រភ្េហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ដៃលជាបញ្ហា តបឈមសំខាន់ៗ មយួចំនួន	 ។	 បយើងត្ររូវ	
ប្វើការសបតមចចិ្រ្យ៉ា ងលំរាក	 បៃើម្ រីឱ្យចបតមើនអាចឈរបជើងបន្រាន	 ។	 តបធាននាយកតប្ិរប្រ្ិថ្មរី	 ត្ររូវរានដ្រងតាងំ	 បហើយជាសំណ្ង
ល្អដៃលបលាកធា្ល បម់ានេំនាកេ់ំនងល្អជាមយួចបតមើនក្នុងនាមជាតបធានតករុមតបរឹកសាភរិាលេស់រយៈបេល	 ៣	 ឆ្្ន មំកបហើយ	 ។	 បលាករាន
មកៃល់ក្នុងកាលៈបេសៈៃគ៏ួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍	 បតរុះវាជាបរបិេមយួ	 ដៃលចបតមើនត្ររូវគិ្របឡើងវញិេំេរីតបសិេ្ធភ្េ	 និងៃំបណើ ការអាជរីវកម្ម	
បហើយេិចារណ្េំេរីគុណ្រដម្ល	 និងេ្រ្សញ្្ញ ណរបស់ខ្លួនបៅក្នុងគំរអូាជរីវកម្មថ្មរី	 បៅក្នុងវស័ិយដៃលមានការផ្្ល ស់ប្ូរ	 ។	 ថ្្ន កត់គបត់គង	
តបធានតករុមតបរឹកសាភរិាល	 និងភ្គេុនិករានបប្ជ្ាចិ្រ្យ៉ា ងមុ្រមា	ំ និងមនិបនឿយហ្រ	់ បៃើម្ រីជួយ�ៃល់តបធាននាយកតប្រិប្រ្ិថ្មរី	 ក្នុងការបដាុះ	
តសាយបញ្ហា តបឈមទាងំបនុះ។	 បលាក	Yannick	រានបលើកបឡើងថ្	 	 “បបើគ្្ម នមូលដាឋា នតគរឹុះទាងំបនុះ	 ដៃលមនិត្ររឹមដ្រការផ្ល់្រដម្លបនាុះបេ	ប៉ាុដន្
ដថមទាងំមានការគ្តំេក្នុងការផ្្ល ស់ប្ូរសមេិ្ធផលស្ាបន័ឱ្យកានដ់្រតបបសើរបឡើង	 បហើយខ្ុ ំកម៏និអាចសរបសរសារបនុះតបកបបដាយបមាេនភ្េ	
ភ្េបជឿជាក	់និងបមើលបៅេនាគ្រៃដ៍វងឆ្ងា យ	របស់ចបតមើនបដាយមានេំនុកចិ្រ្	និងការបប្ជ្ាចិ្រ្បឡើយ	“។

ជាកដ់សដែងឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 គឺជាឆ្្ន ដំៃលេ្នករកេ់ន័្ធទាងំេស់រានបញ្ជា កប់ឡើងវញិេំេរីការបប្ជ្ាចិ្រ្របស់ខ្លួនចំបរុះេ្រ្សញ្្ញ ណតគរឹុះស្ានមរីតករូ	
ហិរញ្ញ វ្រ្ុសង្គមរបស់	 ចបតមើន	 ដៃលត្ររូវរានបបងកើ្របឡើងបដាយស្ាបនិករបស់ខ្លួនគឺ	 េង្គការេន្រជា្ិររារងំ	 (Entrepreneurs	 du	 Monde)	
ជាមយួជំបនឿថ្តគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុដៃលរ រឹងមា	ំ និងតបកួ្រតបដជងអាចជាស្ាបន័មយួដៃលបប្ជ្ាចិ្រ្កា្រប់ន្យភ្េតករីតក	 និងប្វើការជាមយួ	
សហគមនដ៍ៃលងាយរងបតគ្ុះបំផុ្រ	ការបប្ជ្ាចិ្រ្	និងជំបនឿបជឿជាកទ់ាងំបនុះ	ជាកមា្ល ងំជំរញុឱ្យចបតមើនបន្ៃំបណើ រការបៅមុខ។

បៅឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 េស្សនវស័ិយរបស់តករុមហុ៊នបនុះត្ររូវរានបរៀបចំ	 តាមរយៈការេិនិ្រ្យបមើលបឡើងវញិនូវការផដែល់បសវាឥណទានរបស់
ចបតមើន	 បៃើម្ រីធានាថ្ខ្លួនអាចបឆ្លើយ្របបៅនរឹង្រតមរូវការរបស់ដៃគូ។	 ការផ្្ល ស់ប្ូរទាងំបនុះតសបតាម្រតមរូវការជាមូលដាឋា នរបស់ដៃគូ	
និងភ្េជាកដ់ស្ងដនបរបិេការងារ	។	បដាយបសវាដៃលត្ររូវផ្ល់បៅដៃគូចបតមើន	ត្ររូវដ្រតសបបៅនរឹងភ្េជាកដ់ស្ង	សម្រ្ភ្េលំហូរសាចត់រាក	់
និង្រតមរូវការរបស់ដៃគូបយើង	។	ចបតមើន	រានប�ើញេរីភ្េរ រីកចបតមើនយ៉ា ងខា្ល ងំដនផលបត័្រឥណទានក្នុងវស័ិយកសិកម្ម	ការផ្ល់ឥណទានជាតករុម	
កៃូ៏ចជាការផ្ល់ឥណទាន	 សតមាបដ់កលម្អដផ្នកេរឹកសា្អ ្រ	 និងេនាមយ័	 (WASH	 )	 ជាមយួការបបងកើនេំហំឥណទាន្ំជាងមុន	 បៃើម្ រី	
ផ្ល់ៃល់ដៃគូដៃលមានឆន្ៈ	 និងលេ្ធភ្េបៃើម្ រីេតងរីកអាជរីវកម្មរបស់ខ្លួនកានដ់្រល្អតបបសើរជាងមុន	 ។	 បយើងករ៏ានប�ើញការបន្ការបកើនបឡើង	
នូវបសវាធានារ៉ាបរ់ងខា្ន ្រ្ូរច	កៃូ៏ចជាៃំបណ្ុះតសាយឥណទានចល័្រផងដៃរ	។

សារពីប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល 
និ្ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ

៦



ឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 គឺជាឆ្្ន ដំនការបរៀបចំរចនាសម្ន័្ធអាជរីវកម្មបឡើងវញិបៃើម្ រីបបងកើនតបសិេ្ធភ្េ	 បរលគឺកា្រប់ន្យចំណ្យតប្ិរប្រ្ិការរបស់
បយើងេរី	 ៣១,១%	 ក្នុងចុងឆ្្ន 	ំ ២០១៦	 មកបៅត្ររឹម	 ២៥,៨%	 បៅចុងឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 ។	 ដផ្នកមយួបនុះអាចប្វើបៅរានបដាយកំបណើ នៃរ៏ រឹងមា	ំ
ឬកំបណើ នផលបត័្រឥណទានរបស់បយើងេរី	 ៣៣,៣	 រនល់ានបរៀលៃល់	 ៤១,៦	 រនល់ានបរៀល	 ដៃលរមួបញូ្លជាមយួកត្ាសំខាន់ៗ មយួ	
ចំនួនបេៀ្ររមួមាន	ការកា្រប់ន្យឥណទានមនិៃំបណើ រការ	(PAR	30+)	ជាមយួនរឹងេតតារបស់បយើងកា្រប់ន្យេរី	៤,៥%	បៅត្ររឹម	៣,៤%	។	
ថវរីបបើមានការដតបតបរួល	 និងការថយចុុះបតចើន	 បយើងបៅដ្រអាចបន្	 បហើយដថមទាងំរានេតងរឹងសា្ម រ្ររីការងារជាតករុមបៅក្នុងចបតមើន	 ភ្េបជឿជាក	់
និងការបប្ជ្ាចិ្រ្	ក្នុងចំបណ្មបុគ្គលិក	និងថ្្ន កត់គបត់គងបៃើម្ រីសបតមចបគ្លបៅសង្គម	និងហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់ចបតមើន	និងបន្ជួយ�ឱ្យតបបសើរបឡើងនូវ	
ជរីវភ្េ	ជំនាញ	និងជំបនឿចិ្រ្របស់តគរួសារតករីតកក្នុងតបបេសកម្ុជា	។	

ការេភវិឌ្ឍេិបសសៗទាងំេស់បនុះ	 ត្ររូវរានប្វើបឡើងបដាយបុគ្គលិកទាងំេស់របស់ចបតមើន	 បដាយដៃគូហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់បយើង	 ៃូចជាម្ាស់ជំនួយ
េ្នកផ្ល់តរាកក់ម្រី	 វនិិបយគិន	 និងតករុមតបរឹកសាភរិាលរបស់បយើង	 ដៃលរានបងាហា ញេរីសាមគ្គរីភ្េ	 និងការបប្ជ្ាចិ្រ្យ៉ា ងេិ្រតរាកៃបៃើម្ រីប្វើឱ្យ	
បរឿងទាងំបនុះបកើ្រមាន	 បហើយបៃើម្ រីធានាឱ្យចបតមើន	អាចបន្បផ្្្របលើដៃគូរបស់បយើង	 បដាយធានាថ្បយើងបន្ផ្ល់បសវាកម្មដៃលមានលក្ខណៈ
សមរម្យ	 និងេូលំេូលាយសតមាបត់គរួសារ	 ដៃលមានតរាកច់ំណូលទាបបៅក្នុងតបបេសកម្ុជា	 ។	 េវរីដៃលសំខានជ់ាងបនុះបៅបេៀ្រគឺ	 េំនុកចិ្រ្	
ការបជឿជាក	់និងសា្ន មញញរឹមរបស់ដៃគូបយើង	គឺជាការបលើកេរឹកចិ្រ្ៃសំ៏ខាន	់សតមាបច់បតមើន	 បៃើម្ រីបន្តបឈមនរឹងបញ្ហា ៃ៏្ ំៗទាងំេស់បៅក្នុង
ឆ្្ន 	ំ២០១៧	។

ការកសាងភ្េរ រឹងមា	ំភ្េជាដៃគូ	 និងរល់ការផ្្ល ស់ប្ូរក្នុងឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 នរឹងជួយ�ជំរញុឱ្យចបតមើនបន្ការផ្្ល ស់ប្ូរបឆ្្ុះបៅកានក់ារបបងកើន
តបសិេ្ធភ្េរមួបញូ្លទាងំការកា្រប់ន្យចំណ្យ	ការបតបើតរាស់បបច្កវេិយា	 និងបផ្្្របលើការតគបត់គង្នធានមនុស្ស	 ៃូចជា	ការេភវិឌ្ឍភ្េ	
ជាេ្នកៃរឹកនា	ំ និងការប្វើដផនការបជាគជយ័ក្នុងឆ្្ន 	ំ ២០១៨	 ខាងមុខ	 ។	 បយើងកន៏រឹងសាវ គមនផ៍ងដៃរចំបរុះភ្គេុនិកថ្មរី	 ដៃលេនុញ្្ញ ្រ	
ឱ្យបយើងបន្កសាងចបតមើន	 ឱ្យកា្ល យជាតគរឹុះស្ានដៃលបផ្្្របលើដៃគូ	 និងបមើលប�ើញដៃគូដៃលជាេ្នកបៃើរ្រួសំខានក់្នុងការចូលរមួរ រីកចបតមើនជា	
មយួតគរឹុះស្ានបយើង	និងនាមំកនូវផលប៉ាុះរល់ជាវជិជាមានៃល់ការេភវិឌ្ឍបសៃឋាកិច្កម្ុជា	និងការកា្រប់ន្យភ្េតករីតក	។

បលាក	Mr. Yannick Nicolas MILEV
តបធាននាយកតប្រិប្រ្ិ

បលាក	ចាន	់សាបវឿង
តបធានតករុមតបរឹកសាភរិាល

បដាយបសចក្រីបគ្រេៃខ៏្ងខ់្ស់ បដាយបសចក្រីបគ្រេៃខ៏្ងខ់្ស់

៧



ពាណិជ្ជសញ្ញា ថ្ីរ្រសច់របមើន

្រុព្វរេតុននការរបជើសររ ើសយកពណ៌ផ្កា ឈកូ 

សាលា កសញ្ញា រ្រសរ់យើ្

តគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ចបតមើន	 ម.ក	 មានបសចក្រីបសាមនសរ រីករយក្នុងការបងាហា ញជូននូវគំរសូា្ល កសញ្្ញ ថ្មរី	 ដៃលបងកបនូ់វ	េ្រ្នយ័តសបតាម	
េស្សនៈវស័ិយ	និងបបសកកម្មបៃើមរបស់	ចបតមើន	។	

រណិជជាសញ្្ញ របស់តគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	ចបតមើន	ម.ក	មានរងរងវងម់ូល	មានសរបសរេក្សរេណ៌សបលើដផ្េណ៌ផ្ក ឈូក	ជារក្យដខ្មរក្នុង	េតម
ងេ់យាង្គ្រតមរួ្រតសបតាមវចនានុតកមសបម្ចសង្ឃ	ជួន	ណ្្រ	រក្យថ្	“ចបតមើន”	្រំណ្ងឱ្យ		“ការេភវិឌ្ឍ”		ដៃលមានេ្រ្នយ័ថ្		
 “Progress”	ជាភ្សាេងប់គ្លស	និង	េមបដាយសញ្្ញ ៃំុជារងវម់ូលេណ៌សចំនួន	១៣	។	

េស្សនៈបៅក្នុងចបតមើន	 េណ៌ផ្ក ឈូក	 គឺជាេណ៌ដនក្រីបមត្ា	 ការេបរ់	ំ និងក្រីតសលាញ់។	 វាក្៏រំណ្ងឱ្យេណ៌របស់	 ផ្ក ឈូក	 ដៃលត្ររូវរាន	
បតជើសបរ ើសជានិម្ិរ្សញ្្ញ របស់ចបតមើនផងដៃរ។	 ផ្ក ឈូក	 ជានិម្ិរ្របូដនលាភសំណ្ងបៅក្នុងតេុះេុេ្ធសាសនាដៃលជាសាស
នាដៃលមានេ្នកតប្ិរប្រ្តាមភ្គបតចើនបៅក្នុងតេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា	 បហើយផ្ក ឈូកកជ៏ានិម្ិរ្របូដនការ្រសូ៊	 និងភ្េខា្ល ងំបៅក្នុង	
ចបតមើន។	 ផ្ក ឈូកៃុុះបចញេរីបរឹងភក	់ បហើយអាចលូ្រលាស់បឡើងខ្ស់តាមបរឹងប៉ាុដន្បៅបេលដៃលេរឹកតសកចុុះផ្ក ឈូកមនិៃួលចុុះតាមបនាុះបេ	
គឺបៅរកសាជំហរខ្ស់បនាុះៃដៃល	 និងកានដ់្ររ រីកលូ្រលាស់	 មានដផ្លផ្ក ល្អបេៀ្រផង	 ។	 ្ម្មជា្ិរដនការរ រីកលូ្រលាស់របស់ផ្ក ឈូក		 គឺ្រំណ្ង	
ឪ្យភ្េេងអ់ាចកា្ល ហាន	និងការេុុះររតគប	់ឧបសគ្គបៃើម្ រីសបតមចរានបជាគជយ័បបើបទាុះបរីជាស្ានភ្េលំរាកណ្មយួកប៏ដាយ។

	 	 	 	 :	 ្រំណ្ងការកសាងមូលដាឋា នតគរឹុះអាជរីវកម្មរបស់ដៃគូ	និងបៃើម្ រីបលើកកម្ស់កតម្ិរ
	 	 	 	 	 ជរីវភ្េរស់បៅរបស់េួកបគ
	 េណ៌ផ្ក ឈូក	 	 :	 ្រំណ្ងអារម្មណ៍	និងការយកចិ្រ្េុកដាក	់ភ្េេនភ់្លន	់ការផ្ល់្រដម្លផ្្ល់ខ្លួន
	 	 	 	 	 និងការេេួលយក
	 េណ៌ស	 	 	 :	 ្រំណ្ង្រមា្ល ភ្េ	និងភ្េបសា្ម ុះត្រងច់ំបរុះការបបតមើបសវាកម្ម	របស់ចបតមើន	
	 រងវងម់ូល		 	 :	 ្រំណ្ងេរីការរបួរមួសាមគ្គរីបៃើម្ រីការេភវិឌ្ឍ
	 រក្យចបតមើន	 	 :	 ្រំណ្ងេរីការតាងំចិ្រ្រាននូវនិរន្រភ្េរវាងចបតមើន	និងដៃគូ

៨



ទស្សនវិសយ័ រ្រសកកម្ វ្រ្បធម៌ការងាររមួ

ទស្សនវិសយ័
“ជាតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុកម្ុជាឈានមុខបគដផ្នកសង្គម	 ដៃលតប្រិប្រ្ិតបកបបដាយេំនួលខុសត្ររូវខ្ស់	 បៃើម្ រីនិរន្រភ្េដនការវវិឌ្ឍជាវជិជាមាន	
ៃល់ជរីវភ្េតគរួសារតករីតកសកម្មដផ្នកបសៃឋាកិច្”	។

រ្រសកកម្
“បលើកកម្ស់ជរីវភ្េ	ជំនាញ	និងជំបនឿេុកចិ្រ្	ៃល់តករុមតគរួសារតករីតកក្នុងតេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា	តាមរយៈការផ្ល់បសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងបសវា
បសៃឋាកិច្សង្គមបដន្មតបកបបដាយេំនួលខុសត្ររូវខ្ស់”	។

វ្រ្បធម៌ការងាររមួ
សចុរតិ		ចបតមើន	ផ្ល់បសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងបសវាបសៃឋាកិច្សង្គមបដន្មៃល់ដៃគូ	ក្នុងបគ្លបំណងប្វើឲ្យសុខុមាលភ្េរបស់េួកគ្្រម់ានភ្េ
តបបសើរបឡើង	បហើយបប្ជ្ាចិ្រ្ធានាឱ្យរាននូវការតប្រិប្រ្ិតបកបបដាយសរីល្ម	៌សម្ម	៌និង្រមា្ល ភ្េ	តេមទាងំផ្ល់នូវគុណតបបយជនខ៍្ស់ៃល់
តគបដ់ៃគូ	និងភ្គរីរកេ់ន័្ធ	។
គុណភាពននរសវាកម្   ចបតមើន	ផ្ល់បសវាកម្មដៃលសមតសបតាម្រតមរូវការ	និងតបកបបដាយតបសិេ្ធផលខ្ស់	ជូនៃល់ដៃគូតគបរ់បូបដាយ
ការតប្ិរប្្ិរបសវា	ប្ើវបឡើងតបកបបដាយភ្េងាយតសរួលសកម្ម	និងទានប់េលបវលា	។
តម្លា ភាព 			ចបតមើន	ផ្ល់េ្័រម៌ាន	ដៃលមានលក្ខណៈចបាស់លាស់	តគបត់គ្ន	់ត្ររឹមត្ររូវ	េិ្រតរាកៃ	និងទានប់េលបវលាេរីលក្ខខណ្ឌ ដនបសវាមរីតករូ
ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តគរឹុះស្ាន	ជូនៃល់េ្ិរថិជន	និងតគបភ់្គរីរកេ់ន័្ធ	បហើយេ្័រម៌ានទាងំបនាុះ	ត្ររូវរានេន្យល់ដណនាតំាមវ ិ្ រីសាសស្ងាយេេួល
យក	បៃើម្ រីឱ្យេួកគ្្រង់ាយយល់េរីលក្ខខណ្ឌ ទាងំេស់បនាុះ	។
ការប្រតិ្រត្ិរដ្យយតុ្ិធម៌      ចបតមើន	បប្ជ្ាចិ្រ្ធានាឱ្យរានថ្	បសវាកម្មដៃលតគរឹុះស្ានផ្ល់ជូនៃល់េ្ិរថិជន	កៃូ៏ចជាការតរាតស័យ	
ទាកេ់ងជាមយួេួកគ្្រ	់និងតគបភ់្គរីរកេ់ន័្ធ	តប្ិរប្រ្ិតបកបបដាយសរីល្ម	៌តេមទាងំមនិប្វើឱ្យេួកគ្្រម់ានការភន័្តចឡំ	អាកេ់នត់សេនចិ់្រ្	
បដាយក្នុងបនាុះ	ការតរាតស័យទាកេ់ងត្ររូវរានតប្ិរប្រ្ិតបកបបដាយការបគ្រេឱ្យ្រដម្ល	យុ្រ្ិ្ម	៌រសួរយរកទ់ាក	់និងតបកបបដាយការគួរសម	។
សម្ងា ត់ភាព								ចបតមើន	បប្ជ្ាចិ្រ្ធានាឲ្យរានថ្	រល់េ្័រម៌ាន	និងេិន្ននយ័របស់ដៃគូ	និងតគបភ់្គរីរកេ់ន័្ធ	ត្ររូវរានការររ	និងដថរកសាេុក	
ដាកយ់៉ា ងខាជា បខ់ជាួន	និងមានសុវ្រ្ិភ្េ	បហើយេ្័រម៌ានអាចត្ររូវរានយកបតបើតរាស់ល្គរឹកណ្ដ្រមានការយល់តេមេរីម្ាស់	បដាយបគ្លបំណង	
និង		វសិាលភ្េដនការបតបើតរាស់េ្័រម៌ាន	និងេិន្ននយ័ទាងំបនាុះ	ត្ររូវរានេន្យល់តរាបៃ់ល់េួកគ្្រេ់រីសំណ្កប់ុគ្គលិក	កៃូ៏ចជា		ភ្្ន កង់ាររបស់	
តគរឹុះស្ានឱ្យយល់ជាកត់រាកៃ	។
ភាពមិនររ ើសរអើ្       ចបតមើន	ចា្រេុ់កេ្ិរថិជន	និងតគបភ់្គរីរកេ់ន័្ធ	ជាតបភេ្នធានៃម៏ាន្រដម្លមយួ	ដៃលតគរឹុះស្ានត្ររូវខិ្រខំតបរឹងដតបង	
តគបម់ប្យារាយ	បៃើម្ រីធានាឱ្យរានថ្េួកគ្្រេ់េួលរាននូវការយកចិ្រ្េុកដាកខ់្ស់	និងសមរម្យបំផុ្រេរីសំណ្កប់ុគ្គលិក	ភ្្ន កង់ារកៃូ៏ចជា	
របស់តគរឹុះស្ាន	។

៩



សចូនាករសខំាន់ៗនផនាកប្រតិ្រត្ិការ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

រជធានរី-បខ្រ្តប្ិរប្រ្ិ ១៦ ១៦ ១៦

ខណ្ឌ -តករុង-តសរុកតប្ិរប្រ្ិ ៨៨ ១០៣ ១០២

�ុំ-សងាក ្រត់ប្ិរប្រ្ិការ ៦៤២ ៦៨០ ៦៣៥

ភូមតិប្ិរប្រ្ិការ ៣.៩៥១ ៤.០៤១ ៣.៦០៨

ចំនួនសាខាបម ២១ ១៩ ១៦

ចំនួនសាខាតសរុក ១៣ ៦ ៥

ចំនួនបុគ្គលិកសរបុ ៣៣៦ ៣២៦ ២០៧

ចំនួនបុគ្គលិកជាមសន្រីឥណទាន ១៦២ ១៣៦ ១១១

ចំនួនដៃគូខ្រីតរាកស់កម្មសរបុ ៤០.៣១៦ ៣២.១៩១ ២៤.០៨៨

ផលបត័្រឥណទានសរបុ	(ជាលានបរៀល) ៣៥.៣៨៦ ៣៣.២៩៥ ៤១.៦៤០

ផលបត័្រឥណទានជាម្្យម	(ជាតរាកប់រៀល) ៨៧៧.៧០០ ១.០៣៤.៣០០ ១.៧១១.៦០០

េំហំឥណទានបបញ្ញៃំបូងជាម្្យម	(ជាតរាកប់រៀល) ១.០៩៣.២០០ ១.២៥១.៥០០ ២.២៤៤.៩០០

ចំនួនដៃគូខ្រីតរាកជ់ាម្្យមក្នុង	មសន្រីឥណទានមា្ន ក់ ២៤៩ ២៣៧ ២៤១

េតតាឥណទានជាតករុម ១៩,៨២% ១៧,១៥% ២១,៧៩%

េតតាផលបត័្រឥណទានជាៃុលា្ល រអាបមរកិ ៨,៩៩% ១៦,៩៩% ៣៥,៣៦%

េតតាផលបត័្រឥណទានមានហានិភយ័ចាបេ់រី៣០ដថងា	
បឡើងបៅ

២,៩៤% ៤,៥៤% ៣.៣៧%

១០



ប្រតិ្រត្ិការ េរិញញាវត្ុ និ្ស្្គម

សចូនាករសខំាន់ៗនផនាកស្្គម ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

េតតាដៃគូខ្រីតរាកជ់ាសស្រី ៨២,៧% ៧៩,៨% ៨១,៣%

េតតាដៃគូភក្រីភ្េ ៦៧,៥% ៦៥,០% ៦២,២%

េតតាបុគ្គលិកជាសស្រី ២៨,៣% ២៧,៥៥% ២៤,៨៧%

េតតាបុគ្គលិកេិការភ្េ ២,២% ១,៣៦% ០,៥២%

ចំនួនេ្នកចូលរមួក្នុងវគ្គបណុ្ុះបណ្្លបសវាអាជរីវកម្ម ១៣.៤៥៦ ១២.៥៤៤ ៧.៦៣៣

ចំនួនេ្នកចូលរមួក្នុងវគ្គបណុ្ុះបណ្្ល	បសវាសង្គម ៦.៩៤៧ ២.១៨៣ ១.០៧៧

េតតាដៃគូេេួលរានបសវាធានារ៉ាបរ់ង ២៩,១២% ៤១,១៩% ៦០,៨១%

េតតាដៃគូបតបើតរាស់បសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុចល័្រ ១៩,២៤% ៣២,៦៧% ៣៧,៧៨%

សចូនាករសខំាន់ៗនផនាកេរិញញាវត្ុ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

តេេ្យសកម្មសរបុ	(គិ្រជាលានបរៀល) ៤៨.២២៤ ៤៧.៧១៤ ៤៩.៤៩៤

បំណុល	និងមូល្នសរបុ	(គិ្រជាលានបរៀល) ៧.៨៩៤ ១០.១១៧ ១០.៤៧០

តរាកច់ំបណញសុេ្ធបតកាយបងេ់ន្ធ	(គិ្រជារនប់រៀល) (៥០៥.៧២៤) ៤១៦.១០០ ៣៥៣.៦០៩

េនុរា្របំណុលប្ៀបនរឹងមូល្ន ៣,៩៣ ៣,០០ ៣,២០

សមាភ្គសមល្មមដនមូល្ន ១៦,៣៧% ២២,៣១% ២១,២៦%

ស្ានភ្េចំហសុេ្ធដនរបិូយវ្រ្ុ ១៨,៧៨% ១០,៧៣% ១៦,៤៦%

សមាមាត្រមូល្នបតមរុងតគបៃណ្បហ់ានិភយ័ ៧៧,៣៥% ៧៥,០៨% ៧៥,២០%

េតតាចំណូលរានេរីឥណទាន ៤៥,៣៤% ៤៦,៥១% ៣៤,៥០%

េនុរា្រចំណ្យដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុ ៩,៨៦% ១០,៨១% ៨,៧៥%

េនុរា្រចំណ្យបលើដផ្នកតប្ិរប្រ្ិការ ៣៣,២០% ៣១,០៩% ២៥,៨១%

េនុរា្រចំណ្យបលើសំវធិាន្ន ២,៣៨% ២,៧៩% ២,៥១%

េនុរា្រភ្េរស់រនបលើដផ្នកតប្ិរប្រ្ិការ ៩៧,៣% ១០៣,៤% ៩៣,០៩%

ផលត្រឡបប់លើសកម្ម្នសរបុ (១,១០%) ០,៩០% ០,៧៣%

ផលត្រឡបប់លើមូលនិ្ិភ្គេុននិកសរបុ (៦,២០%) ៤,៦០% ៣,៤៤%

១១



បកមធុរកិច្ច
តកម្ុរកិច្	 ្រំណ្ងបបសកកម្មបផ្្្របលើសមេិ្ធផលការងារសង្គមរបស់	 ចបតមើន។	 តកមបនុះត្ររូវរានបរៀបចំបឡើងបដាយមានបគ្លការណ៍
រមួចំនួន	 ៧ចំណុច	 សតមាបអ់ាជរីវកម្មសង្គម	 បដាយមានការតេមបតេៀងគ្្ន បលើការវាស់ដវងការបប្ជ្ាចិ្រ្ដៃលរានឆ្លុុះបញ្្ំងេរីសកម្មភ្េ	
និងលក្ខណៈសម្្រ្ិរបស់	ចបតមើន។	

រោលការណ៍ទី១- និយមន័យធុរកិច្ច៖		្ ុរកិច្សង្គម	មានបគ្លបំណងរមួចំដណកក្នុងការជម្នុះនូវភ្េតករីតក	និងភ្េងាយរងបតគ្ុះ	
តាមរយៈវ ិ្ រីសាសស្្ុរកិច្ជាមូលដាឋា ន	។
ចបតមើន	ជាតគរឹុះស្ានហិរញ្ញ វ្រ្ុបផ្្្របលើសមេិ្ធផលការងារសង្គមតសបចបាបម់យួ	ដៃលមានមូលដាឋា នបៅកម្ុជា	បដាយផ្ល់ជូនសស្រី	និង
តករុមតគរួសារតករីតកដៃលសកម្មដផ្នកបសៃឋាកិច្	នូវបសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងបសវាបសៃឋាកិច្សង្គម	តបកបបដាយនិរន្រភ្េ	និងមាន្រដម្លសមរម្យ		
បៃើម្ រីរមួចំដណកៃល់ការកា្រប់ន្យភ្េតករីតក	និងការេភវិឌ្ឍបសៃឋាកិច្បៅក្នុងតបបេស	។	
រោលការណ៍ទី២- រោល្រំណ្៖	 	 ្ុរកិច្សង្គម	មានបគ្លបំណងផ្ល់នូវៃំបណ្ុះតសាយបៅនរឹងឯក	ឬេហុបញ្ហា 	 ដៃលគំរម	
កំដហងៃល់មនុស្ស	និងសង្គម	។
ចបតមើន	 បផ្្្រការយកចិ្រ្េុកដាកសំ់ខានប់លើកាប្វើឱ្យតបបសើរបឡើងនូវបរញិ្្ញ បនហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 សតមាបត់បជាជនដៃលងាយរងបតគ្ុះ										
បំផុ្របៅក្នុងតេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា	 បដាយផ្ល់ជូនេួកគ្្រ	់ នូវបសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 និងបសវាបសៃឋាកិច្សង្គមបដន្ម	 តបកបបដាយ	
េំនួលខុសត្ររូវ	។
រោលការណ៍ទី៣- អតិថិជន (នៃគូ) ៖		្ុរកិច្សង្គម	ការររេ្រិថិជន	(ដៃគូ)	ចបតមើន	តបកានខ់ាជា បនូ់វនិយមរបស់វស័ិយក្នុងការ
ការររេ្រិថិជន៖	តគរឹុះស្ាន	គ្តំេ	និងេនុវ្រ្តាមបគ្លការណ៍ការររេ្ិរថិជនរបស់	SMART Campaign	និងដាកឱ់្យបតបើតរាស់នូវ	
នរី្រិវ ិ្ រីសំខានម់យួចំនួនៗ	 បៃើម្ រីឱ្យតរាកៃថ្ការេនុវ្រ្េនុបលាមបៅតាមបគ្លការណ៍បនាុះ	 ។	 បគ្លការណ៍ការររេ្រិថិជន	 នរឹង	
ដាកប់ញូ្លក្នុងសូចនាករសមេិ្ធផលការងារសង្គម	ដៃលចបតមើនរានបបងកើ្របឡើង	និងកំណ្រត់េមបតេៀងជាមយួភ្គេុនិក	បៃើម្ រីត្ររួ្រ
េិនិ្រ្យតាមដានបលើសមេិ្ធផលការងារសង្គមរបស់ខ្លួន	។
រោលការណ៍ទី៤- ផលបតឡ្រ់ ៖	 	 ចបតមើន	មានបគ្លបៅរកតរាកច់ំបណញ	 បៃើម្ រីរកសានិរន្រភ្េដនការងារសង្គម	 បសៃឋាកិច្	 និង	
្នធានហិរញ្ញ វ្រ្ុសតមាបរ់យៈបេលដវង	។	ជា្ុរកិច្សង្គម	បគ្លបៅរបស់តគរឹុះស្ាន	គឺមនិដមនបៃើម្ រីេ្ិរបរមិាកម្មតរាកច់ំបណញបនាុះ
បឡើយ	។	ជាបគ្លបំណងរបស់ភ្គេុនិក	តសបបៅនរឹងបគ្លការណ៍ដបងដចកភ្គលាភរបស់	ចបតមើនតរាកច់ំបណញត្ររូវរានដាកវ់និិ
បយគបន្	បៃើម្ រីេ្ិរបរមិាកម្មផលប៉ាុះរល់ជាវជិជាមានៃល់ដៃគូបគ្លបៅរបស់	ចបតមើន។
និរន្រភ្េដផ្នកបសៃឋាកិច្	 និងហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 គឺជាគន្លរឹុះសំខានដ់ៃលេនុញ្្ញ ្រឱ្យ	 ចបតមើនេនុវ្រ្	 និងរកសារាននូវបបសកកម្មសង្គមរបស់ខ្លួន		
ៃូបច្នុះផលប៉ាុះរល់តបកបបដាយនិរន្រភ្េនរឹងបកើ្រមានបឡើង	បៅក្នុង្រំបនដ់ៃល	ចបតមើនមានតប្ិរប្រ្ិការ	។	
ជំរញុបដាយវ ិ្ រីសាសស្អាជរីវកម្មជាមូលដាឋា នមយួ	 និងការតប្រិប្រ្ិការក្នុងតកបខណ្ឌ តបកួ្រតបដជង	 ចបតមើនធានារាននូវភ្េរស់រន	
និងការេភវិឌ្ឍនរ៍បស់ខ្លួន	 តាមរយៈការត្ររួ្រេិនិ្រ្យជាតបចា	ំ និងការប្វើឱ្យតបបសើរបឡើងនូវផលិ្រផល	 និងបសវាកម្មរបស់ខ្លួន	 ។	
យុេ្ធសាសស្របស់	 ចបតមើនបៃើម្ រីសបតមចឱ្យរាននូវផលត្រឡបម់កវញិទាងំដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 និងសង្គម	 តសបតាមបបសកកម្មសង្គម	
របស់ខ្លួន	។
រោលការណ៍ទី៥- ការទទួលខុសបតរូវចំរពាុះស្្គម និ្្ររស្ិាន ៖	្ ុរកិច្	ចូលរមួជួយ�ឱ្យសហគមន	៍និងបរស្ិានតបបសើរបឡើង។
ចបតមើន	 បប្ជ្ាក្នុងការចូលរមួចំដណក	 ជួយ�េតងរឹងសហគមន	៍ និងការការររបរស្ិានសតមាបម់នុស្សជា្រិ	 នាបេលបច្ុប្ន្ន	 និង	
េនាគ្រ	។
រោលការណ៍ទី៦- ធនធានមនុស្ស/ ការរពញចិត្រ្រស្់រុគ្គលកិ ៖	 	 ្ុរកិច្សង្គម	 បលើកេរឹកចិ្រ្	 និងគិ្រគូរេរីសុខុមាលភ្េ	
របស់បុគ្គលិក	ផ្ល់តរាកប់បៀវ្រ្សតាមេរីផសារ	និងផ្ល់លក្ខខណ្ឌ ការងារបលើសេរីនិយមដៃលមាន	។	
បគ្លនបយរាយ្នធានមនុស្សរបស់	 ចបតមើនរានឆ្លុុះបញ្្ំងេរីការដថរកសាបុគ្គលិក	 បដាយសមភ្េ	 និងគ្្ម នការបរ ើសបេើង	 បដាយ					
បផ្្្រជាេិបសសបលើការបណុ្ុះបណ្្លសម្រ្ភ្េរបស់បុគ្គលិក	និងការេភវិឌ្ឍនអ៍ាជរីេ	។	
រោលការណ៍ទី៧- ការវាសន់វ្ ៖	 	 ្ុរកិច្សង្គម	 បបងកើ្រសូចនាកររកេ់ន័្ធបៅនរឹងការត្ររួ្រេិនិ្រ្យការបប្ជ្ាចិ្រ្ៃូចមានបញ្ជា ក	់
ជូនខាងបលើ	និងផលប៉ាុះរល់ដផ្នកសង្គមបៅបលើភ្គរីរកេ់ន័្ធ	។
ចបតមើនរានបបងកើ្រឧបករណ៍	 	 និងសូចនាករ	 	 សតមាបត់្ររួ្រេិនិ្រ្យផលសបតមចរានេរីការបប្ជ្ាចិ្រ្របស់ខ្លួនបផ្្្របលើសមេិ្ធផល	
សង្គមទាងំបនុះ	។

១២



បកមសលីធម៌
ចបតមើន	ជាតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុបផ្្្របលើសមេិ្ធផលការងារសង្គម	ដៃលបជឿជាកយ់៉ា ងមុ្រមាថំ្	តកមសរីល្ម	៌គឺជាធា្ុរសំខានក់្នុងការជំរញុ	
ឱ្យចបតមើនេេួលរាននូវភ្េបជាគជយ័សតមាបអ់ាជរីវកម្មរបស់ខ្លួន	 ។	 វារានកំណ្រត់កបខណ័្ឌ បៃើម្ រីតគបត់គងការេំនាកេ់ំនង	 និងៃំបណើ រការ	
អាជរីវកម្មរបស់ខ្លួន	ជាមយួភ្គរីរកេ់ន័្ធទាងំខាងក្នុង	និងខាងបតរៅ	រមួទាងំសមាជិកតករុមតបរឹកសាភរិាល	េ្ិរថិជន/ដៃគូ	បុគ្គលិក			តគរឹុះស្ានមរីតករូ
ហិរញ្ញ វ្រ្ុបផ្សងៗបេៀ្រ	េ្នកផ្គ្រផ់្គង	់ឬេ្នកផ្ល់បសវាកម្ម	មសន្រីរជរដាឋា ភរិាល	និយ្័រករ	សវនករ	វនិិបយគិន	និងម្ាស់ជំនួយ	។

១) សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាល៖	 បងាហា ញនូវការបប្ជ្ាចិ្រ្ក្នុងការចូលរមួយ៉ា ងសកម្មបលើការសបតមចចិ្រ្ក្នុងតកបខណ្ឌ របស់	 ចបតមើនបដាយ	
ចូលរមួកិច្តបជំុដនតករុមតបរឹកសាភរិាល	 គណៈកមា្ម ្ិការ	 ឬតករុមការងារ	 យ៉ា ងបេៀងទា្រ	់ សំបៅបលើកកម្ស់បករ ្ិ៍បឈា្ម ុះ	 និងកិ្រយានុភ្េរបស់	
ចបតមើនក្នុងតេរឹ្រ្ិការណ៍បផ្សងៗ	និងការបរាុះផសាយនានា	។

២) អតិថិជន/នៃគូ៖	 បលើកកម្ស់	គ្តំេ	និងេនុវ្រ្បគ្លការណ៍ការររេ្រិថិជន	 (CPP)	 និងបប្ជ្ាប្វើការវាយ្រដម្លដនការេនុវ្រ្របស់ខ្លួនជា	
បេៀងទា្រ	់កៃូ៏ចជាការវាយ្រដម្លេូបៅបលើស្ានភ្េតករីតករបស់តករុមតគរួសារ	េ្ិរថិជន/ដៃគូ	ក្នុងបគ្លបំណងបៃើម្ រីធានាឱ្យរានថ្	ចបតមើន	េិ្រជា
រានផ្ល់បសវាៃល់តបជាជនបគ្លបៅដៃលខ្លួនរានបតជើសបរ ើស	និងតាមដានការផ្្ល ស់ប្ូរស្ានភ្េតករីតករបស់េ្ិរថិជន/ដៃគូ	ក្នុងរយៈបេលមយួ	
បៃើម្ រីធានាថ្កម្មវ ិ្ រីរបស់បយើងរមួចំដណកៃល់ការកា្រប់ន្យស្ានភ្េតករីតកបៅក្នុងចំបណ្មេ្ិរថិជន/ដៃគូរបស់បយើង	។

៣) ្រុគ្គលកិ៖
	 ក)	បប្ជ្ាហាមឃា្រម់និឱ្យមានការបរ ើសបេើងចំបរុះបុគ្គលិក	ឬបបក្ខជនបលើ	ជា្រិសាសន	៍េណ៌សម្រុ	សាសនា	បភេ	បៃើមកំបណើ ្រ		
	 អាយុ	និងស្ានភ្េបសៃឋាកិច្	។	
	 ខ)	ការផ្ល់ឱកាសការងារចំបរុះបបក្ខជនមានសម្រ្ភ្េបទាុះបរីជាជនេិការ	បដាយមនិគិ្រេរីកាយសម្ទា	បៃើម្ រីឱ្យេួកគ្្រប់បងកើ្រ	
	 តរាកច់ំណូលបេៀងទា្រគ់្តំេៃល់តករុមតគរួសារ	និងសហគមន	៍។
	 គ)	ផ្ល់ជូននិបយជិ្រជាមយួនរឹងឱកាសបស្មើគ្្ន ក្នុងការេភវិឌ្ឍខ្លួន	និងអាជរីេ	បដាយមនិគិ្រេរីស្ានភ្េដនមុខ្រំដណង	។
	 �)	បប្ជ្ាការររសុខភ្េ	និងសុវ្រ្ិភ្េបុគ្គលិក	ដៃលជាកត្ាសំខានប់ំផុ្របៅក្នុងការសបតមចចិ្រ្ណ្មយួ	។
	 ង)	ការផ្ល់ជូនតរាកដ់ខ	និងេ្រ្តបបយជនប៍ផ្សងៗបៅក្នុងកតម្ិរតបកួ្រតបដជង	តាមការរេំរឹងេុកជាេប្បរមា	ដៃលតគរឹុះស្ាន	 	
	 មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុគួរដ្របដាុះតសាយបៃើម្ រីដថរកសាបុគ្គលិករបស់ខ្លួន	។
	 ច)	ដាកយ់ន្ការតបកបបដាយ្រមា្ល ភ្េនានា	សតមាបក់ារបដាុះតសាយម្រិបយបល់	និងបណ្រឹ ងសារេុក្ខរបស់បុគ្គលិក	។

៤) បគរឹុះស្ានមីបករូេរិញញាវត្ុរផ្ស្ៗរទៀត៖	 មនិេេួលយក	 បងាហា ញ	 ឬបតបើតរាស់េិន្ននយ័របស់ដៃគូតបកួ្រតបដជង	 ដៃលបយើងរានៃរឹង	 ឬ					
មានបហ្ុរផលដៃលបជឿថ្រានរបំលាភបលើកិច្តេមបតេៀងការរកសាការសមាងា ្រជ់ាមយួភ្គរីេរីបរី	 ឬគូតបកួ្រតបដជងណ្មយួរបស់ចបតមើនប៉ាុដន្បយើង
បលើកេរឹកចិ្រ្ៃល់បុគ្គលិកបៃើម្ រីតបមូល	ដចករដំលក	និងការបតបើតរាស់េ្័រម៌ាន	េំេរីតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុបផ្សងៗបេៀ្រ	ប៉ាុដន្ប្វើក្នុងតកបខណ្ឌ តសប	
ចបាប	់និងតបកបបដាយវជិាជា ជរីវៈដ្រប៉ាុបណ្ណ ុះ	។	ៃូចគ្្ន បៅនរឹងការឱ្យ្រដម្ល	និងកិច្ខិ្រខំការររេ្័រម៌ានផ្្ល់ខ្លួនរបស់	ចបតមើនបយើងកប៏គ្រេ	និងឱ្យ	
្រដម្លបលើេ្័រម៌ានមានលក្ខណៈសមាងា ្រ	់ឬឯកជនភ្េរបស់ស្ាបន័បផ្សងៗបេៀ្រផងដៃរ	។

៥) អនាកផ្គត់ផ្គ្់ ឬអនាកផ្លរ់សវា៖ 	មនិសហការ	ឬផ្ល់បសវាបៅឱ្យតករុមហុ៊ន	ឬបុគ្គលដៃលអាជរីវកម្មរបស់េួកគ្្រចូ់លរមួបៅក្នុងសកម្មភ្េ
ណ្មយួស្ិ្រក្នុងបញជា រីបៃិបស្នរ៍បស់	 IFC	 និងមនិរមួចំដណកបៅក្នុងតបបភេតប្ិរប្្ិរការណ្មយួដៃលមនិមានតកមសរីល្ម	៌ ឬមនិអាច	
តគបត់គង	និងវាស់ដវងរាន	។

៦) ម្ន្ីរដ្្ឋ ភិបាល និយតករ និ្សវនករ៖	 បគ្រេតាមបេប្ញ្ញ្រ្ិដៃលបចញបដាយរជរដាឋា ភរិាល	 	 ដៃលរមួមានការេនុវ្រ្នប៍គ្ល	
នបយរាយ	នរី្រិវ ិ្ រី	និង្រតមរូវការដៃលរានកំណ្រប់ដាយចបាបប់ញ្ញ្រ្ិ	ការេនុវ្រ្តបកបបដាយយុ្រ្ិ្ម	៌និងផ្ល់េ្រ្តបបយជនៃ៍ល់េ្ិរថិជន/ដៃគូ	
និង	ផ្ល់ម្ិរត្រឡបប់ៅនិយ្រករ	និងសវនករ	។

៧) វិនិរោគិន និ្ម្្ច សជ់ំនួយ៖	 ផ្ល់កំណ្រត់តាត្ររឹមត្ររូវ	 មាន្រមា្ល ភ្េ	 និងអាចេុកចិ្រ្រាន	 បៃើម្ រីបំបេញកា្រេវកិច្ផ្លូវចបាប	់
និងហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់	ចបតមើននិងបៃើម្ រីតគបត់គងកិច្ការរបស់ខ្លួន	។	

១៣



រោក ចាន់ សារវឿ្
(តបធាន	និងតករុមតបរឹកសាភរិាលឯករជ្យ)

រោក David MOOS 
(សមាជិក)

រោក Philippe GUICHANDUT 
(សមាជិក)

បលាក	 សាបវឿង	 ត្ររូវរានដ្រងតាងំជាសមាជិកតករុមតបរឹកសាភរិាល	
ឯករជ្យបៅឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 និងជាតបធានតករុមតបរឹកសាភរិាលតគរឹុះស្ាន
មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុចបតមើន	 ម.ក	 ដៃលត្ររូវរានេនុម្័របដាយ្នាគ្រជា្រិ	
ដនកម្ុជាបៅបៃើមឆ្្ន 	ំ ២០១៨	 ។	 បលាករានបញ្បក់ារសិកសាេរី	
សាកលវេិយាល័យលរីយ៉ាុងេរី	 ២	 និងលរីល	 បដាយសហការជាមយួ
សាកលវេិយាល័យភូមនិ្នរី្រិសាសស្	 និងវេិយាសាសស្បសៃឋាកិច្	 ក្នុងឆ្្ន 	ំ
២០០៩	។	ជាមយួបេេិបសា្នជ៍ាង	១០	ឆ្្ន 	ំបៅក្នុងវស័ិយហិរញ្ញ វ្រ្ុ	
និងក្នុងេង្គការេន្រជា្ិរ	 បលាករានកាន្់រំដណងជាតបធាននាយក	
តប្ិរប្រ្ិ	ដនតគរឹុះស្ាន	Proximity Finance	ដៃលមានមូលដាឋា នបៅេរីតករុ
ងយ៉ាំ ងបហា្គ នតបបេសមរីយ៉ា នម់ា៉ា 	ធា្ល បជ់ានាយកតប្រិប្រ្ិរបស់	េង្គការ	
VisionFund តបចាតំបបេស	 ម៉ាុងបហា្គ លរី	 នាយកតប្ិរប្រ្ិហិរញ្ញ វ្រ្ុ	
របស់េង្គការ	វ រីសិនហាវ នក់ម្ុជា	និងនាយកហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងរៃឋារាលរបស់	
Ockenden International	។

បលាក	 Philippe	 គឺជាេ្នក្រំណ្ងរបស់	 Grameen Credit Ag-
ricole Microfinance Foundation	 ។	 ចាបត់ាងំេរីឆ្្ន ១ំ៩៨៦	
រហូ្រៃល់ឆ្្ន ២ំ០០៤	 បលាករានបបតមើការងារបៅក្នុងេង្គការបតរៅរដាឋា
ភរិាលរារងំជាបតចើនបដាយរានចំណ្យបេល៦ឆ្្ន កំ្នុងចំបណ្ម១៨
ឆ្្ន 	ំ បៅតាមបណ្្តបបេសតករីតកមយួចំនួន	 ៃូចជា	រវ៉ា នដ់ា	ឥណ្្ឌ 	និង	
ហវរីលរីេរីន	 ។	 បលាកត្ររូវរានចា្រឱ់្យេេួលបន្ុកបលើ	 គបតមាងេភវិឌ្ឍន	៍
និងមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ។	 បលាករានបបតមើការងារជានាយកតប្រិប្រ្ិៃំបូងបគរ
បស់បណ្្ញមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុេឺរ ៉ាបុបៅបេលដៃលបណ្្ញបនុះត្ររូវរាន
បបងកើ្របឡើងបៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០០៤	 បហើយបៅ	 ដខវចិ្ិកា	 ឆ្្ន ២ំ០១០	
បលាករានចូលបបតមើការងារជាមយួ Grameen Credit Agricole 
Microfinance Foundation	 ក្នុង្រួនាេរីជាតបធានដផ្នកេភវិឌ្ឍន	៍
និងផ្ល់ជំនួយបបច្កបេស	។

បលាក	 David	 គឺជាេ្នក្រំណ្ងរបស់េ្នកតសរី	 Sophie Dulac 
ដៃលមានបេេិបសា្នជ៍ាង២0ឆ្្ន 	ំ ដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុជាមយួនរឹង	
តគរឹុះស្ានជាបតចើន	 ៃូចជា	 CIC Group	 និង	 Credit Agricole 
Group	។	 បៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០០៨	 បលាក	David រានសហការបបងកើ្រ		
Finenza Investissement Alternatif	 ដៃលជាដផ្នកមយួរបស់	
Fenenza Group	 ជាតករុមហុ៊នដៃលបផ្្្រការយកចិ្រ្េុកដាក	់
ក្នុងការដចកចាយ	 និងការតបរឹកសាបយបល់បលើការតគបត់គងសកម្ម
្ន	 (តាងំេរីឆ្្ន ២ំ០០៩	 Fenenza	 រានផ្ល់ការតបរឹកសាបយបល់	
ៃល់វនិិបយគិនជាស្ាបន័	 និងជាដបបដផនដាកត់ាងំការយិល័យ
លក្ខណៈតគរួសារ	 សតមាបក់ារវនិិបយគរបស់េួកបគបៅក្នុងវស័ិយ	
មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ)	 ។	 បលាក	 David	 រានបញ្បក់ារសិកសាេរីសាលា 
the Institut Superieur de Gestion (Paris)	និង Conserva-
toire National des Arts et Metiers (Paris)	។	David	កជ៏ា		
បបឡា្ិការរបស់េង្គការបតរៅរដាឋា ភរិាលរារងំដៃលបផ្្្របលើវស័ិយ	
េបរ់	ំនិងត្ររូវរានបតជើសបរ ើសជាេ្នកតបរឹកសាថ្្ន កជ់ា្រិដនេង្គការបតរៅ	
រដាឋា ភរិាលរារងំៃ៏្ ំមយួផងដៃរ	។

បករុមប្ររឹកសាភិបាល

១៤



រោក Franck RENAUDIN 
(សមាជិក)

រោក Grégoire HÉAULME 
(េភរិាលឯករជ្យ)

រោកបស ី Carole SULSKI  
(សមាជិក)

រោក  Christian ANDERSEN   
(សមាជិក)

បលាកតសរី	Carole	រានចំណ្យបេលបតចើនជាង	១០	ឆ្្ន 	ំនិងេេួលរាន
បេេិបសា្នក៍្នុងេង្គការេភវិឌ្ឍនប៍ៃើម្ រីគ្តំេៃល់បសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ													
របស់ដៃគូ	។	ចាបត់ាងំេរីដខវចិ្ិកា	ឆ្្ន 	ំ២០១៥	មកបលាកតសរីរានបបតមើ
ការងាបៅេង្គការរារងំេន្រជា្ិរ	(EdM)  ជាតបធាននាយដាឋា ន	មរីតករូ	
ហិរញ្ញ វ្រ្ុសង្គម	។	មុនបេលចូលរមួជាមយួ EdM	បលាកតសរីកធ៏ា្ល បប់្វើ
បបតមើការងារបៅ	Advans Cameroon-Yaounde, Horus Development
Finance-Paris, Adie និង Initiative Haut-de-Seine ។

បលាក	Christian	រានចំណ្យ បេ លភ្គបតចើ ន ក្នុងការតគបត់គង	
អាជរីវកម្មបៅអាសុរី	និងរា នចូលរមួក្នុងវស័ិយមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុតាងំេរី	
ឆ្្ន 	ំ២០០៥	មកបម៉ា្លុះ។	គ្្រជ់ាសហស្ាបនិករបស់តករុមហុ៊នវនិិបយគ	
Base of Pyramid Asia  (BOPA)	និងមានឆន្ៈក្នុងការជួយ�ៃល់តគរឹុះ
ស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុខា្ន ្រ្ូរចដៃលេេួលខុសត្ររូវក្នុងការេេួលរាន	
មូល្នក្នុងការផ្ ល់បសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 បបងកើនតបសិេ្ធភ្េការងារ	 និង
ភ្េរ រីកចបតមើនរបស់ស្ាបន័ទាងំបនាុះ	។
គ្្ររ់ានប្វើេស្សនៈកិច្បដាយផ្្ល់បៅកានជ់ាង	៦០	តគរឹុះស្ាន
មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុបៅអាសុរីក្នុងការដសវងរកដៃគូវនិិបយគៃល៏្អបំផុ្រ
សតមាប	់BOPA	។

បលាក	Franck	គឺជាេ្នក្រំណ្ងរបស់តករុមហុ៊នរារងំ	Microfinance 
Solidaire	បលាករានបបតមើការងារបៅក្នុងវស័ិយឯកជនេស់រយៈបេល	
៤ឆ្្ន 	ំមុនបេលចូលបបតមើការងារជាមយួេង្គការបតរៅរដាឋា ភរិាល	ដផ្នក	
េភវិឌ្ឍន៍	។	តបការបនុះរានជំរញុឱ្យបលាករានមកបបតមើការងារបៅក្នង
តបបេសដហេរី	និងហវរីលរីេរីន	ដៃលបលាកត្ររូវចំណ្យបេល៦ឆ្្ន 	ំបៃើម្ រី	
តគបត់គងកម្មវ ិ្ រីេភវិឌ្ឍន	៍			និងគបតមាងបសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុបៅ	តាម	
មូលដាឋា ន	។	បេេិបសា្នប៍នុះរានជំរញុឲ្យបលាកបបងកើ្រេង្គការ	
េន្រជា្ិររារងំ (Entrepreneurs du Monde)	បឡើង	បៅឆ្្ន ១ំ៩៩៨	
ជាេង្គការ	បតរៅរដាឋា ភរិាលជំនាញមយួដៃលជួយ�គ្	ំតេដផ្នក	តប្ិរប្រ្ិការ	
បបច្កបេស	និងហិរញ្ញ វ្រ្ុ	ៃល់កម្មវ ិ្ រីមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុដៃលបផ្្្របៅបលើ
សមេិ្ធផលការងារសង្គម	បៅក្នុងតបបេសដហេរី	្រំបនអ់ាសុរី	និងអាសហវិក	
ខាងលិច	។	បច្ុប្ន្នបនុះ	បលាក	Franck គឺជានាយកតប	្ិរប្រ្ិរបស់	
េង្គការេន្រជា្ិររារងំ(Entrepreneurs du Monde)	និង	ជាតប	ធាន
តករុមតបរឹកសាភរិាលរបស់តករុមហុ៊នរារងំ	Microfinance Solidaire	។	
បលាករានបញ្បក់ារសិកសាេរីសាលា	តគបត់គង EDHEC	បៅក្នុងរៃឋា	
Lille	តបបេសរារងំ	។

បលាក	 Grégoire 	 រានបបតមើការងារជាតបធានកម្មវ ិ្ រីរបស់េង្គការ	
េន្រជា្ិររា រ ំង ( E n trepreneurs du Monde) តបចាតំបបេស	
កម្ុជាេរី ឆ្្ន ំ ២ ០០៥	រហូ្រៃល់២០០៨	ដៃលជាស្ាបនិករបស់	
ចបតមើន	 ។ 	 បតកាយមកបលាករានកា្ល យជាតបធានកម្មវ ិ្ រីតបចា្ំរំបន់
អាសុរីរបស់េង្គការេន្រជា្ិររារងំ (Entrepreneurs du Monde)	
។	មុនបេលបបតមើការងារទាងំបនុះ	បលាកធា្ល បប់បតមើការងារបៅតបបេស
ហ្គរីបណ	 និ ង មា៉ា ដាហា្គ សាក រ	 	 ជាមយួេង្គការបតរៅរដាឋា ភរិាលរយៈ	
បេល	៦ឆ្្ន 	ំនិងបៅក្នុងវស័ិយឯកជនបៅេឺរ ៉ាបុេស់រយៈបេល៤ឆ្្ន បំផ្សង
បេៀ្រ	 ។	 បច្ុប្ន្ន	 បលាក	Grégoire	ជានាយកតបចា្ំរំបន	់ Ile de 
France	និង	Center Val de Loire	បៅ	ADIE	ជាតគរឹុះស្ានមរីតករូ	
ហិរញ្ញ វ្រ្ុៃ៏្ ំមយួបៅឯេរីតករុងរា៉ា រ រីស	តបបេសរារងំ	។	បលាករាន	
បញ្បក់ារសិកសាេរីសាលារណិជជាកម្ម	និងតគបត់គង ESPEME	
តបបេសរារងំ	ជំនាញតគបតគងចា្រដ់ចងហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងរានសិកសា
បៅក្នុងកម្មវ ិ្ រីសិកសាផ្្ល ស់ប្ូរបេេិបសា្នផ៍ងដៃរបៅឯ	Hotstra 
University នាេរីតករុងញូវយ៉ាក	សហរៃឋាអាបមរកិ	។	បតរៅេរីបនុះបលាក
កជ៏ាតបធានគណៈកមា្ម ្ិការសវនកម្មរបស់	ចបតមើន		ផងដៃរ	។
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រោក  Yannick NICOLAS MILEV, 
ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ(ប្រធាន)

គណៈកម្្ធិការប្រតិ្រត្ិ

បលាក	Yannick	ជាេ្នកសតមបសតមរួលដនេង្គការេន្រជា្ិររារងំ (Entrepreneurs du Monde)	តបចាតំបបេសកម្ុជា	ឥណ្្ឌ 	និងភូមា		។	បលាក	
រានបបតមើការងារជាមយួេង្គការេន្រជា្ិររារងំ (Entrepreneurs du Monde)ក្នុង្រំបនអ់ាសុរីតាងំេរីឆ្្ន ២ំ០១១	 បដាយតបចាកំារបៅក្នុងេរី	
តករុងមា៉ា នរីលតបបេសហវរីលរីេរីន	 ។	 បលាក Yannick	 មានបេេិបសា្នប៍្វើការជាមយួនរឹងស្ាបន័ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 និងេង្គការបតរៅរដាឋា ភរិាលមយួចំនួន
បេៀ្រេស់រយៈបេលជាង៦ឆ្្ន កំ្នុងតបបេសអាសហវិកខាងលិច	 ។	 បលាករានបញជាបថ់្្ន កេ់នុបណ្ឌិ ្របលើការសិកសាេរីការេភវិឌ្ឍ	 េរីសាលា	Orien-
tal and African Studies	 បៅក្នុងេរីតករុងឡុងៃ	៍តបបេសេងប់គ្លស	និងឯកបេសសង្គមវេិយា	េរីសាកលវេិយាល័យ	  Paris V René Descartes	
និងបៅេរីតករុងរា៉ា រ រីស	តបបេសរារងំ	។
បលាក	 Yannick ធា្ល បជ់ាតបធានតករុមតបរឹកសាភរិាលក្នុងតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ចបតមើន	 រយៈបេលេរីរឆ្្ន 	ំ និងត្ររូវរានដ្រងតាងំជាតបធាននាយក	
តប្ិរប្រ្ិស្រីេរីក្នុងដខបមសា	ឆ្្ន ២ំ០១៧	។	បន្ាបេ់រីបញ្ហា តបឈមក្នុង	ចបតមើន	បលាក Yannick 	 ត្ររូវរានបស្នើសំុឱ្យរកសា្រួនាេរីជាតបធាននាយកតប្រិប្រ្ិ
បហើយចុងបតកាយត្ររូវរានដ្រងតាងំបដាយតករុមតបរឹកសាភរិាលជាតបធាននាយកតប្រិប្រ្ិ	េចិដសន្យប៍ៅចុងឆ្្ន 	ំ២០១៧	។	
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រោក ល ី្រ៊ុនរ រឹទ្ធិ 
នាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ(សម្ជិក)

រោកបស ីអាត ភារនុ  
នាយកិាប្រតិ្រត្ិេរិញញាវត្ុ (សម្ជិក)

បលាក	 លរី	 ប៊ុនរ រឹេ្ធិ	 រានបបតមើការងារជា	 តគរូបងវរឹកជំនាញ	 និងកានម់ុខ្រំដណងមយួចំនួនៃូចជា	 តបធានបណុ្ុះបណ្្ល	 និងេភវិឌ្ឍន	៍
តបធានដផ្នកឥណទាន	និងេ្នកតគបត់គងឥណទានយឺ្រយ៉ា វ	និងតបធានដផ្នកតប្ិរប្រដែិការ	េស់រយៈបេលជាង	១៣ឆ្្ន 	ំក្នុងតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ
្ំ	និងល្ រីលបាញ	និងតករុមហុ៊នភ្ិរសនយាហិរញ្ញ វ្រ្ុ	។	បលាក	ប៊ុនរ រឹេ្ធិ	មានជំនាញក្នុងដផ្នកតប្ិរប្រដែិការ	និងការតគបត់គងបុគ្គលិក	ជាមយួបេ
េិបសា្ការងារកន្លងមករបស់បលាកជាបុគ្គលិកមូលដាឋា ន	និងតេរឹស្រីដៃលេេួលរានបជាគជយ័	បៃើម្ រីបំបេញការបណុ្ុះបណ្្ល	តប្ិរប្រដែិការ	និង	
ការតគបត់គងការសបតមចចិ្រ្របស់គ្្រប់ៃើម្ រីេេួលរានលេ្ធផលដៃលល្អបំផុ្រ	។	បលាកេេួលសញ្្ញ បត្រ	េនុបណ្ឌិ ្រជំនាញតគបត់គង្នធាន	
មនុស្ស	 ខណៈបេលដៃលបលាកេេួលរានបរញិ្្ញ បត្រដផ្នកវ ិ្ រីសាសស្បបតងៀនភ្សាេងប់គ្លស	 េរីឆ្្ន 	ំ ២០០១	 ។	 បលាកប៊ុនរ រឹេ្ធិ	 រានចូលរមួវគ្គ	
បណុ្ុះបណ្្លផ្លូវការ	និងមនិផ្លូវការជាបតចើន	និងសិកា្ខ សាលាទាងំក្នុងតសរុក	និងេន្រជា្ិរ	ៃូចជា	តបបេសឥណ្ឌូ បនសុរី	មា៉ា បឡសុរី	សិងហាបុរ រី	ហវរីលរីេរីន	
និងតបបេសជប៉ាុន។	 បលាក	 ករ៏ានផ្ល់វគ្គបណុ្ុះបណ្្លជាបតចើន	 និងជួយ�សតមបសតមរួលសិកា្ខ សាលាជាបតចើន	 សតមាបប់ុគ្គលិកទាងំេស់
បៅក្នុងស្ាបន័មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 និងបុគ្គលិករបស់េង្គការដៃគូក្នុង	និងបតរៅតបបេស	 ៃូចជាបៅក្នុងតបបេសបវៀ្រណ្ម	 បដាយមានការបកា្រសរបសើរ	
បតចើនេរីេ្នកចូលរមួ	និងដៃគូ។

បលាកតសរី	ភ្រនុ	រានចូលបបតមើការងារបៅចបតមើនក្នុង្រួនាេរីជាតបធាននាយកដាឋា នហិរញ្ញ វ្រ្ុបៅឆ្្ន 	ំ ២០១៣	 និងត្ររូវរានដ្រងតាងំជានាយិកា					
តប្ិរប្រ្ិហិរញ្ញ វ្រ្ុស្រីេរីបៅដខសរីហា	 ឆ្្ន ២ំ០១៤	 និងជានាយិកាតប្រិប្ិ្រហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ក្នុងដខកុម្ុះ	 ឆ្្ន ២ំ០១៥	 ។	 បលាកតសរី	 រានតគបត់គងការងារ	
និង	 សកម្មភ្េទាងំេស់ទាកេ់ងនរឹងដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 និងគណបនយ្យ។	 បលាកតសរីមានបេេិបសា្នប៏នួឆ្្ន ជំាមយួតករុមហុ៊នគណបនយ្យសវន	
កម្មេនដែរជា្ិរ,	 PricewaterhouseCoopers	 ។	 បច្ុប្ន្នបនុះ	 បលាកតសរី	 កំេុងបន្ការសិកសាដផ្នក	ACCA	 បៅ	CamEd Business School 
បហើយរានេេួលសញ្្ញ បត្របរញិ្្ញ បត្រចំនួនេរីររមួមាន	 ឯកបេសបេកូរណិជជាកម្មបៅសាកលវេិយាល័យជា្រិតគបត់គង	 (NUM)	 និង្នាគ្រ	
និងហិរញ្ញ វ្រ្ុ	បៅសាកលវេិយាល័យកម្ុជា	(UC)	។	តេមជាមយួបនុះដៃរ	បលាកតសរី	ករ៏ានចូលរមួវគ្គបណុ្ុះបណ្្លមយួចំនួន		និងសិកា្ខ សាលា	
(ទាងំខាងក្នុង	និងខាងបតរៅ)	ដៃលរកេ់ន័្ធនរឹង្រួនាេរី	និងការេេួលខុសត្ររូវរបស់គ្្រ	់។
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អភិបាលកិច្ច 
 
ភាគទុនិក

េង្គការេន្ជា្ិររារងំ (Entrepreneurs 
du Monde)	មានតប្ិរប្រ្ិការបៅក្នុងបណ្្	
តបបេសកំេុងេភវិឌ្ឍនច៍ំនួន	 ១០	 បៅក្នុង	
្រំបនអ់ាសុរីអាបគ្នយ	៍ និងអាសហវិកខាងលិច	
បៃើម្ រីជួយ�ៃល់តករុមតគរួសារតករីតក	 បបងកើ្រ	 និង	
េតងរីកមុខរបរខា្ន ្រ្ូរច	 ក្នុងបគ្លបំណងប្វើ	
ឲ្យតបបសើរបឡើងនូវស្ានភ្េរស់បៅរបស់	
េួកបគ	តាមរយៈបសវាមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងសហ	
តគិនភ្េដបបដផនបផ្្្របលើសមេិ្ធផល	
ការ	ងារសង្គម	 ។	 បច្ុប្ន្ន	 េង្គការបនុះ	
គឺ ជាភ្គេុនិកៃច៏ម្ងមយួរបស់	ចបតមើន					
តេមទាងំជាេ្នកផ្ល់ជំនួយបបច្កបេសបលើ
បរបិេការងារជាបតចើនៃល់តគរឹុះស្ានក្នុងនាម
ជាស្ាបន័ដៃគូ	។

តករុមហុ៊នសមាគមបុគ្គលិកចបតមើន	ត្ររូវរាន	
បបងកើ្របឡើង	និងចុុះបញជា រីតសប	ចបាបប់ៅចុង	
ឆ្្ន 	ំ២០១១	ក្នុងបគ្លបំណង	បលើក	កម្ស់	
ភ្េ	ជា	ម្ាស់	ក្នុងចំបណ្ម	ថ្្ន កៃ់រឹកនា	ំនិង	
បុគ្គលិករបស់	ចបតមើន។

េ្នកតសរី	Sophie	Dulac	ជាេគ្គនាយិការង	
ដនតករុមហុ៊ន	Publicis	Groupe	S.A.	ចាប	់
តាងំេរីឆ្្ន ១ំ៩៩៩	មកម្ល៉ាបុះ។	េ្នកតសរីចាបប់ផ្ើម
ការងារជាេ្នកបបងកើ្រ	និងជាេគ្គនាយិកាតគប់
តគងតករុមហុ៊នផ្ល់ការតបរឹកសាបលើការបតជើស	
បរ ើសបុគ្គលិក	និងជាតបធានតករុមតបរឹកសាភរិាល
តករុមហុ៊នដខ្សភ្េយន្	Les	Ecrans	de	
Paris	តាងំេរីឆ្្ន ២ំ០០១។

បលាក	Garreau	de	Labarre	រានដាក	់
េុនវនិិបយគជាមយួ	 ចបតមើនចាបត់ាងំ	េរីដខ	
កុម្ៈឆ្្ន ២ំ០០៩ក្នុងនាមជាភ្គ	េុនិក	ៃំបូង	
ចាបត់ាងំេរីតគរឹុះស្ានរានចុុះបឈា្ម ុះជាតករុម	
ហុ៊នឯកជនមក	។	បលាកមានបេេិបសា្ន៍
យ៉ា ងេូលំេូលាយជាមយួនរឹងវស័ិយ	្ នាគ្រ	
និងរានចូលរមួយ៉ា ងសកម្មក្នុងនាមជាសមា
ជិកតករុមតបរឹកសាភរិាលរបស់	ចបតមើនរហូ្រៃល់	
បៃើមឆ្្ន 	ំ២០១២	ផងដៃរ	។

តករុមហុ៊នរារងំ	Microfinance Solidaire	
ត្ររូវរានបបងកើ្របឡើងបដាយេង្គការេន្ជា្រិ	
រារងំ Entrepreneurs du Monde	បៅ	
ឆ្្ន ២ំ០១០	ក្នុងនាមជាតករុមហុ៊នដៃលប្វើការ	
បណ្្កេុ់នជាមយួនរឹង	តគរឹុះស្ានមរីតករូ			
ហិរញ្ញ វ្រ្ុដៃលបផ្្្របលើសមេិ្ធផលការងារ
សង្គមដៃលត្ររូវការបៃើមេុនបៃើម្ រីេតងរីក	
តប្ិរប្រ្ិការ	ក្នុងនយ័បបតមើជូនៃល់ដៃគូឱ្យ
រានកានដ់្របតចើនដថមបេៀ្រ	។	
តករុមហុ៊នរារងំ	Microfinance Solidaire	
រានកា្ល យជាភ្គេុនិករបស់			ចបតមើន	
បៅរកក់ណ្្លឆ្្ន ២ំ០១០	។

ស្ាបន័មូលនិ្ិ	Grameen Credit 
Agricole Microfinance Foundation	ត្ររូវ	
រានបបងកើ្របឡើងតាងំេរីឆ្្ន ២ំ០០៨	បដាយ	
Credit Agricole SA	ក្នុងកិច្សហការជា	
មយួបលាកសាសស្ាចារ្យ	Muhammad Yunus	
ដៃលជាជយ័លាភរីរនរងាវ នណូ់ដបលសន្ិភ្េ	
និង	Grameen Trust ។	ស្ាបន័បនុះ	េនុវ្រ្
តាមគុណ្រដម្លរបស់េ្នកបបងកើ្រ	និងរានកមា្ល យ
ការតាងំចិ្រ្របស់ខ្លួនជាសកម្មភ្េេនុវ្រ្នត៍ា
មរយៈការជួយ�គ្រំរៃល់ការេភវិឌ្ឍរបស់តគរឹុះ
ស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងសតមបសតមរួលក្នុង
ការផ្ួចបផ្ើមបបងកើ្រអាជរីវកម្មដបបដផន	បផ្្្របលើ	
សមេិ្ធផលការងារសង្គម	បៅក្នុងបណ្្តបបេស
កំេុងេភវិឌ្ឍន	៍។

១៩



រ្្ុះ               ប្ររភទ                ចំនួនេ៊ុន         តនមលា        អបតាភាគេ៊ុន

Entrepreneurs du Monde

Microfinance Solidaire

Grameen Credit Agricole
Microfinance Foundation

Ms. Sophie Dulac 

Chamroeun Staff Association

Mr. Humbert Garreau de Labarre

េង្គការេន្រជា្ិរ

តករុមហុ៊នរារងំ

ស្ាបន័មូលនិ្ិ

បុគ្គល

តករុមហុ៊នកម្ុជា

បុគ្គល

២.០៨៤.៧០០

១.១៥៨.២០០

១.១៥៨.២០០

៦៥៩.៧៥០

៦៣៥.៩០០

១០២.១០០

គណៈកមា្ម ្ិការខាងបតកាមបនុះរានបបងកើ្របឡើង	 បៃើម្ រីេតងរឹងបដន្មបលើេភរិាលកិច្សតមាបក់ារតគបត់គង្នធានមនុស្ស	 	 តគបត់គងសមេិ្ធផល	
ការងារសង្គម	តគបត់គងហានិភយ័	និង	សវនកម្ម	។	គណៈកមា្ម ្ិការ	ទាងំបនុះរានប្វើការតបជុំ	និងប្វើររាយការណ៍ជាយ៉ា ងបេៀងទា្រត់បចាតំ្ររី	
មាសេរីៃំបណើ រការវឌ្ឍនភ្េ	ជូនៃល់តករុមតបរឹកសាភរិាល	។

គ ណៈ កមា្ម ្ិការតគបត់គងហានិភយ័	ជួបតបជំុបៅក្នុងត្ររីមាសចុងបតកាយដនឆ្្ន នំរីមយួ	និងរយការទាកេ់ងនរឹងការងារបៅតបធានតករុមតបរឹកសា	
ភិ រាល	។	ការងារចំបងរបស់គណកមា្ម ្ិការបនុះ	គឺបៃើម្ រីធានាឱ្យរានថ្រល់ហានិភយ័ចម្ងៗរកេ់ន័្ធនរឹងគរឹតុះស្ានចបតមើនត្ររូវរានរកប�ើញ	
សា្គ ល់ចបាស់	 និងអាចប្វើការវាយ្រដម្លរានបហើយត្ររូវធានាថ្យុេ្ធសាសស្បគ្លការណ៍	 នរី្រិវ ិ្ រីបសចករី្ដណនា	ំ មានតគបត់គ្នប់ៃើម្ រីប្វើការតគប	់
តគង	និងេបស់ាក ្រហ់ានិភយ័ទាងំបនាុះ	។	បៅឆ្្ន 	ំ២០១៧	គណៈកមា្ម ្ិការតគបត់គងហានិភយ័	រានបផ្្្រការយកចិ្រ្េុកដាកប់លើការវាយ្រដម្ល
ហានិភយ័ដៃលរានបកើ្របឡើងបដាយស្ាបន័ដៃលទាកេ់ងបៅនរឹងកិច្ខិ្រខំតបរឹងដតបងបរៀបចំរចនាសម្ន័្ធរបស់ខ្លួន	និងការផ្្ល ស់ប្ូរគំរអូាជរីវកម្ម	។	

សមាជិករបស់គណកមា្ម ្ិការបនុះរមួមាន៖	
Mrs. Hélène KERAUDREN
តបធាន
បលាក Yannick NICOLAS MILEV
សមាជិក
	បលាកតសរី  Mrs. ATH Phearun
សមាជិក
	បលាក Mr. LY Bunrith
សមាជិក
កញ្្ញ 		Niroshani SAWANAWADU
េ្នកេបងក្រ

៤១.៦៩៤

២៣.១៦៤

២៣.១៦៤

១៣.១៩៥

១២.៧១៨

២.០៤២

៣៥,៩៥%

១៩,៩៧%

១៩,៩៧%

១១,៣៨%

១០,៩៧%

១,៧៦%

រចនាសម្័ន្ធភាគេ៊ុន

គណៈកម្្ធិការជំនាញ

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ 

(ពាន់ររៀល)  

២០



គណៈកមា្ម ្ិ ការសវនកម្ម	 ត្ររូវរានៃរឹកនាបំដាយសមាជិកតករុមតបរឹកសាភរិាលឯករជ្យមយួដៃលត្ររូវរានបរាុះបឆ្្ន ្របដាយតករុមតបរឹកសាភរិាល	 (BOD)	 ។	
ការបបងកើ្រគណៈកមា្ម ្ិការបនុះ	បៃើម្ រីបផ្្្របលើបញ្ហា េភរិាលកិច្	ហានិភយ័	និងការតគបត់គងបលើបញ្ហា នាៗ	ក្នុងចបតមើន	។	្រួនាេរី	និងការេេួល	
ខុសត្ររូ វរបស់គណកមា្ម ្ិការបនុះរមួមាន	 ការត្ររួ្រេិនិ្រ្យតកបខណ័្ឌ ដនការតគបត់គងហានិភយ័	 េិនិ្រ្យបឡើងវញិនូវបញ្ហា ដៃលទាកេ់ងនរឹងការ
េនុបលាមតាមចបាប	់ និងការត្ររួ្រេិនិ្រ្យជាេូបៅការតគបត់គងេំនាកេ់ំនង	 ៃំបណើ រការ	 និងការងាររបស់សវនករដផ្ក្នុង	 និងសវនករខាងបតរៅ	
និងេិនិ្រ្យបឡើងវញិនូវសុចរ្ិរភ្េ	និងភ្េត្ររឹមត្ររូវដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់	ចបតមើន	។

បៅឆ្្ន 	ំ២០១៧	គណៈកមា្ម ្ិការសវនកម្ម	រានប្វើការតបជុំបៅបរៀងរល់ត្ររីមាស	បៃើម្ រីេិភ្កសាេំេរីការរកប�ើញសំខាន់ៗ ដៃលត្ររូវរានបលើកបឡើង	
បដាយនាយកដាឋា នសវនកម្មដផ្ក្នុង	។	បលើសេរីបនុះគណៈកមា្ម ្ិការ	ករ៏ានេិនិ្រ្យ	និងបញ្ជា កេ់រីបគ្លនបយរាយសវនកម្មដផ្ក្នុង	និងដផនការ
សតមាបន់ាយកដាឋា នសវនកម្មដផ្ក្នុងផងដៃរ។

សមាជិករបស់គណកមា្ម ្ិការបនុះរមួមាន៖	
បលាក	Grégoire HÉAULME
តបធាន	
បលាក	Yannick NICOLAS MILEV
សមាជិក
បលាក IAR  SamOn
សមាជិក

គណៈកមា្ម ្ិការជំនាញមយួបនុះ	 ត្ររូវរានបបងកើ្របឡើងក្នុងតកបខណ្ឌ 	 ចបតមើនបៃើម្ រីធានារាននូវការតបកានភ់្ជា បនូ់វការតប្រិប្រ្ិបៅតាមេស្សន	
វស័ិយ	និងបបសកកម្មរបស់គរឹតុះស្ាន	និងធានារាននូវវនិរន្រភ្េដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុ	។	គណៈកមា្ម ្ិការបនុះ	មានមុខងារក្នុងការដតបកា្ល យបបសកកម្ម	
របស់តគរឹុះស្ានបៅជាការតប្រិប្្ិរជាកដ់ស្ង	 និងបដាយយកចិ្រ្េុកដាកជ់ាខា្ល ងំ	 បលើការតប្រិប្រ្ិ	 និងការតគបត់គងសមេិ្ធផលការងារសង្គម			
តាម	រយៈការបតបើតរាស់ឧបករណ៍វាស់ដវង	 សូចនាករ	 ដៃលត្ររូវរានបគេេួលសា្គ ល់	 និងការកំណ្រនូ់វបគ្លបៅជាកល់ាក	់ និងអាចវាស់ដវងរាន	
។	 គណៈកមា្ម ្ិការបនុះមានសមាជិកភ្េ	 ដៃលតបកបបដាយជំនាញ	 និងបេេិបសា្នទ៍ាកេ់ងនរឹងការតគបត់គងសមេិ្ធផលការងារសង្គម	
និងវស័ិយមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ។	
បៅឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 មានតបធានបេមយួចំនួន	 រានប្វើការត្ររួ្រេិនិ្រ្យ	 និងេិភ្កសាបដាយ	 គណៈកមា្ម ្ិការតគបត់គងសមេិ្ធផលការងារសង្គម	
រមួមាន៖	ដផនការសកម្មភ្េបលើការងារ	SPI4	(Alinus)	Truelift	និងUSSPM	ដៃលរមួកំដណេតមងប់លើកេរី២ដន	បគ្លការណ៍ការររេ្រិថិជន	
និងបន្ប្វើបច្ុប្ន្នភ្េបលើ	គំលា្រដនការេនុវ្រ្នគ៍បតមាងបគ្លការណ៍ការររេ្រិថិជន(CPP)	និងការដាកប់ចញឱ្យបតបើតរាស់នូវតបេន័្ធវាស់ដវង	
សន្ស្សនដ៍នការចាកផុ្រេរីភ្េតករីតក	(PPI)		បៅតគបស់ាខាក្នុងចបតមើន	។

សមាជិករបស់គណកមា្ម ្ិការបនុះរមួមាន៖	

បលាក Philippe GUICHANDUT
តបធាន	 
បលាក	Yannick NICOLAS MILEV 
សមាជិក
បលាកតសរី		Eugénie CONSTANCIAS
សមាជិក
បលាក HAK Norin
សមាជិក

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម

គណៈកម្្ធិការសវនកម្

២១



វិសាលភាពប្រតិ្រត្ិការ

២២



ចបតមើន	រានចុុះហ្រ្បលខាបលើកិច្តេមបតេៀងភ្េជាដៃគូមយួជាមយួេង្គការ	Water.Org	បតកាម	“	គបតមាងឥណទានេរឹកសា្អ ្រ	និងេនាមយ័”	
ដៃលគបតមាងបនុះមានរយៈបេល	៣ឆ្្ន 	ំបហើយបផ្ើមេនុវ្រ្ក្នុង្រំបនត់ប្ិរប្រ្ិការដៃលមានតសាបរ់បស់	ចបតមើននិងមានបគ្លបំណងផ្ល់ឥណទាន	
តបមាណចំនួន	៧.១៥០	ឥណទាន	ជាមយួចំនួនេ្នកេេួលផលេរីឥណទានបនុះតបមាណ	៧៣.៤៤០	បៃើម្ រីជួយ�ឱ្យសហគមនេ៍េួលរានៃំបណ្ុះ
តសាយដផ្នកេរឹកសា្អ ្រ	 និងេនាមយ័រានត្ររឹមត្ររូវ	 ។	 បគ្លបំណងសំខានដ់នគបតមាងបនុះគឺ	 បៃើម្ រីគ្តំេដផ្នកហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 សតមាបគ់បតមាងេរឹកសា្អ ្រ	
និងេនាមយ័	 ជាេិបសសបៅៃល់តគរួសារតករីតក	 បៃើម្ រីបបងកើនការយល់ៃរឹងបលើដផ្នកេរឹកសា្អ ្រ	 និងេនាមយ័	 បៅតាម្រំបនត់ប្ិរប្រដែិការចបតមើន	
បៃើម្ រីកា្រប់ន្យការតបឈមជំងឺ	 និងបបងកើនតរាកច់ំណូលក្នុងតគរួសាររបស់ដៃគូ	 និងេ្នកមនិដមនដៃគូ	 ចបតមើនបៅក្នុងសហគមន។៍	 ក្នុងេំឡុងឆ្្ន 	ំ
២០១៧	 មានដៃគូចំនួន	 ២.១៤៤	 នាក	់ េេួលរានឥណទានេរីចបតមើនបៃើម្ រីបតបើតរាស់ក្នុងការដកលម្អ	 សាងសង	់ និងេិញសម្ារៈទាកេ់ង	
នរឹងដផ្នកេរឹកសា្អ ្រ	និងេនាមយ័	ជាមយួេ្នកដៃលេេួលផលេរីឥណទានបនុះចំនួន	៩.២៥៧	នាក	់។		បលើសេរីបនុះបេៀ្រវគ្គបណុ្ុះបណ្្លស្រីេរី	
េនាមយ័	ៃល់េ្នកភូមកិត៏្ររូវរានេនុវ្រ្ផងដៃរបៃើម្ រីបបងកើនការយល់ៃរឹង	និងបលើកកម្ស់េនាមយ័	 របស់េួកគ្្រ	់ជាមយួេ្នកចូលរមួសរបុចំនួន	
១០.៣៦៩	នាក។់

បៃើម្ រីបឆ្លើយ្របបៅនរឹង្រតមរូវការហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់ដៃគូ	និងសហគមនប៍ៅតាម្រំបនជ់នបេ	ចបតមើនរាន	
បបងកើ្របឡើងនូវឥណទានកសិកម្មឯក្រ្ជន	 និងជាតករុម	 បដាយមានការសងតរាកប់ៃើមដៃលអាច
ប្រដ់បនតាមរៃូវកាល	 និងលំហូរសាចត់រាកដ់នតបបភេៃំណ្ំ	 ។	 ចាបត់ាងំេរីដខបមសា	 ឆ្្ន ២ំ០១៧	
ឥណទានចំនួន	 ៩១៤	 គណនរី	 ត្ររូវរានផ្ល់ជូនៃល់ដៃគូ	 របស់ចបតមើនសតមបឥ់ណទានកសិកម្ម
បនុះ។

ផ្លរ់សវាៃលន់ៃគូជាមួយរសវាេរិញញាវត្ុកសកិម្នៃលសមបស្រ
រៅនរឹ្តបមរូវការ

ឥណទានកសកិម្

ឥណទានទរឹកសាអា ត និ្អនាម័យ សបម្្រ់នៃគូបកីបក

េ្នកតសរីសុរីន	បរឿង	កសិករដាតំ្រសក	់បៅតសរុកថ្មបគ្ល	បខ្រ្រា្រៃ់ំបង

២៣



បៃើម្ រីជួយ�សតមរួលៃល់តប្ិរប្រ្ិការហិរញ្ញ វ្រ្ុសតមាបដ់ៃគូរបស់ខ្លួន	 ចបតមើន	 រានចុុះហ្រ្បលខា	
បលើេនុស្សរណៈដនការបយគយល់ជាមយួេ្នកផ្ល់បសវាេូទា្រច់ល័្រ្ំៗ	 ចំនួនេរីរបៅ	
កម្ុជា	 គឺ្នាគ្រឯកបេសវ រីង	 និងតករុមហុ៊នតេរូមា៉ា នរី	 ។	 បគ្លបំណងរបស់បយើង	 គឺបៃើម្ រី	
បបងកើ្រៃំបណ្ុះតសាយឌរីជរីថល	និងបបតមើឱ្យដៃគូរបស់ចបតមើនជាមយួជបតមើសបងស់ងដៃលមាន
ភ្េប្រដ់បនតាមរយៈភ្្ន កង់ារវ រីង	និងតេរូមា៉ា នន់រី	របរ់នក់ដន្លងបៅេូទាងំតបបេស។

សកម្មភ្េេរីផសារជាបតចើនត្ររូវរានេនុវ្រ្បៅឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 បៃើម្ រីបលើកកម្ស់ការយល់ៃរឹងេំេរី		
បសវាេូទា្រត់រាកត់ាមេូរស័េ្ទាងំបនុះៃល់ដៃគូ	 រមួទាងំការចាបប់ឆ្្ន ្រផ្សងសំណ្ងជាមយួ	
តករុមហុ៊នតេរូមា៉ា នន់រី	 និងការផ្សេវផសាយបដាយផ្្ល់បៅកានដ់ៃគូបៅសាខា	 និងការជូនៃំណរឹ ង	
តាមរយៈសារតាមេូរស័េ្ដៃរបស់ដៃគូជាមយួ	វ រីង	។

តបមាណជាងមយួភ្គបរី	ឬ៣៨	ភ្គរយដនដៃគូសកម្មសរបុរបស់	ចបតមើន	រានបតបើបសវាកម្មេូទា្រច់ល័្របនុះបៃើម្ រីសងឥណទានរបស់េួកគ្្រ់
បៅក្នុងឆ្្ន 	ំ ២០១៧	ជាការបញ្ជា កេ់រីៃំបណ្ុះតសាយដៃលចបតមើនេយាយមក្នុងការសតមរួលៃល់ដៃគូ	 ។	ជាមយួនរឹងការេភវិឌ្ឍបណ្្ញភ្្ន កង់ារ	
និងចបតមើន	 រានបប្ជ្ាចិ្រ្បន្ក្នុងការផ្សេវផសាយឱ្យកានដ់្រេូលំេូលាយនូវៃំបណ្ុះតសាយទាងំបនុះ	 ដៃលរេំរឹងថ្ចំនួនដៃគូដៃលបតបើតរាស់ទាងំ
បនុះនរឹងបន្បកើនបឡើង។

ការយលៃ់រឹ្្រនន្មរលើរសវាេរិញញាវត្ុរអឡចិបតរូនិច

២៤



បដន្មបលើបសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 បៅចបតមើនបយើងបជឿជាកយ់៉ា ងមុ្រមាថំ្បតរៅេរីបសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 បសវាបសៃឋាកិច្សង្គម	 គឺមានសារៈសំខានប់ំផុ្រសតមាប	់
សហគមន	៍ ដៃលបយើងកំេុងប្វើការជាមយួ	 ។	 ការយល់ៃរឹងបៅបលើេវរីដៃលដៃគូ	 និងសហគមនរ៍បស់េួកគ្្រត់្ររូវការជាចារំាចប់តរៅេរីបសវា	
ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ត្ររូវរានៃកតសងប់ចញេរីលេ្ធផលដនការសិកសាតសាវតជាវនានា	ការត្ររួ្រេិនិ្រ្យ	 និងវាយ្រដម្ល	 កៃូ៏ចជាយន្ការផ្ល់បយបល់ត្រឡបេ់រី
ដៃគូ	របស់បយើង	។	ៃូបច្នុះ	ចបតមើនរានខិ្រខំបៃើម្ រីបំបេញតាម្រតមរូវការទាងំបនាុះ	តាមរយៈវគ្គបណុ្ុះបណ្្លនានា	និងកម្មវ ិ្ រីសប្រុស្មប៌ៃើម្ រី
គ្តំេៃល់ដៃគូ	និងសហគមន	៍។

ចបតមើន	 បជឿជាកថ់្ការផ្ល់វគ្គបណុ្ុះបណ្្លបលើជំនាញតគបត់គងចា្រដ់ចងហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងអាជរីវកម្ម	 បៃើម្ រីកា្រប់ន្យបញ្ហា 	និងវបិ្រ្ិលំហូរសាច់
តរាកប់ៅក្នុងតករុមតគរួសាររបស់របស់ដៃគូ	និងដកលម្អស្ានភ្េអាជរីវកម្មរបស់េួកគ្្រ	់។	ចបតមើន	រានដណនាតំបធានបេមយួចំនួនបៅកានដ់ៃគូ	
និងសហគមនទ៍ាកេ់ងនរឹងការចំណ្យ	ការតគបត់គងបំណុលវណ្ឌ ក	ការសន្ស	ំដផនការថវកិា	និងការប្វើេរីផសារជាមូលដាឋា ន	។	សម្ារៈ	និងដផនការ
បមបរៀនជារមួត្ររូវរានកំណ្រប់ចញបៃើម្ រីឱ្យត្ររូវបៅនរឹងេ្នកចូលរមួដៃលភ្គបតចើនមានកតម្ិរការសិកសាេបរ់ទំាប។	
ក្នុងរយៈបេលបេញមយួឆ្្ន ២ំ០១៧	បយើងរានផ្ល់វគ្គបណុ្ុះបណ្្លអាជរីវកម្មចំនួន	១.២១៨	វគ្គ	បៅៃល់េ្នកចូលរមួចំនួន	៤.៥០៣	នាក	់។

ការបណុ្ុះបណ្្លដផ្នកសង្គម	 មានបគ្លបំណងបៃើម្ រីបលើកស្ួយៃល់កតម្ិរជរីវភ្េរស់បៅរបស់ដៃគូ	 បគ្លបៅរបស់	 ចបតមើនឱ្យកានដ់្រ	
តបបសើរបឡើង	 ។	 ដផនការបមបរៀន	 និងសម្ារៈសតមាបវ់គ្គបនុះត្ររូវរានបរៀបចំបឡើង	 បដាយបផ្្្របលើការដថរកសាសុខភ្េ	 េនាមយ័	 ការបបញ្ៀស	
ផុ្រេរីជំងឺចម្ងៗមយួចំនួន	 និងដផនការតគរួសារ	 ។	 វគ្គបណុ្ុះបណ្្លទាងំបនាុះមានៃូចជា៖	 ការបងាក រជំងឺតកេុះ	 និងជំងឺរគរសូ	
អាហាររបូ្រ្ម្	 ការតគបត់គងកាកសំណល់	 និងេំបេើហិងសាក្នុងតគរួសារ	 បមបរៀនទាងំបនុះមានបគ្លបំណង	 បៃើម្ រីជួយ�បដាុះតសាយបញ្ហា ចម្ងៗ
បកើ្របឡើងជាញរឹកញាបប់ហើយដៃលប៉ាុះរល់ៃល់សុខភ្េ	 និងការរស់បៅចំបរុះេ្នកដៃលរស់បៅក្នុង្រំបនេ់នា្ិបប្រយ្យ។	 ក្នុងឆ្្ន ២ំ០១៧	
មានវគ្គបណុ្ុះបណ្្លចំនួន	១៧១	វគ្គ	ដៃលរានផ្ល់ជូនៃល់េ្នកចូលរមួ	១.០៧៧	នាក	់។

១៧៦
៣២៤

៦៧៨

៩៩៣

២៨៤
២០៨

៤៣៣ ៤២១

១៥៦

៣៥៩
២៤៤

១៤៤៥

០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

១៦០០

ចំនួនៃដគូចូលរមួ ចំនួនអ�កចូលរមួសរុបចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

ករចំណាយ         ករ្រគប់្រគងបំណុលវណ� ក                     ករសន្ស ំ                          ែផនករថវកិ

ការបគ្រ់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម

ការ្រណុ្ុះ្រណ្្រសវារសៃ្ឋកិច្ចស្្គម

ការ្រណុ្ុះ្រណ្្លរលើជំនាញបគ្រ់បគ្ចាត់នច្េរិញញាវត្ុ និ្អាជីវកម្

ការ្រណុ្ុះ្រណ្្លនផនាកស្្គម

២៥



បគ្លបំណងចម្ងរបស់	 ចបតមើនគឺចងឱ់្យមានផលប៉ាុះរល់ជាវជិជាមាន	 និងយូរេដងវងបលើជរីវភ្េរស់បៅរបស់តករុមតគរួសារ	 ដៃលតករីតកសកម្ម	
ដផ្នកបសៃឋាកិច្បៅកម្ុជា	 ។	សមាគមមូនិ្ិ	 ចបតមើន	រានបបងកើ្របឡើងបៅចុងឆ្្ន ២ំ០១១	 បៃើម្ រីេួ្រដៃជាមយួនរឹងតគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ចបតមើន	
នាយំកនូវការផ្ួចបផ្ើម	 និងតប្ិរប្រ្ិកម្មវ ិ្ រីេភវិឌ្ឍនន៍ានាសតមាបស់ហគមន	៍ តាមរយៈតរាកច់ំបណញសុេ្ធតបចាឆំ្្ន មំយួដផ្នករបស់តគរឹុះស្ានមរីតករូ
ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	ចបតមើន	និងមានការចូលរមួចំដណកេរីបុគ្គលិករបស់	ចបតមើន។

ក្នុងឆ្្ន 	ំ២០១៧	សមាគមន	៍រានជួយ�ដៃគូដៃលជួបបតគ្ុះមហន្រយ្ម្មជា្ិរ	ៃូចជាេរឹកជំនន	់និងបភ្លើងបឆុះផ្ុះ	ក្នុងបនាុះមានដៃគូចំនួន	១១នាក	់
េេួលរានការគ្តំេ	(១០នាកប់ដាយសារបភ្លើងបឆុះផ្ុះ	និង១នាក	់ជួបបញ្ហា ខ្យល់េ្យុុះ)	ក្នុងរជធានរីភ្នបំេញ	បខ្រ្បសៀមរប	និងបខ្រ្បរ្ិ៍សា្រ	់។

ចបតមើន	 រានដាកប់ចញឱ្យបតបើតរាស់នូវយន្ការដនការវាស់ដវងសន្ស្សនដ៍នការចាកបចញេរីភ្េតករីតក	 (Progress Out of Poverty Indix) 
បៅក្នុងដខមរីនាឆ្្ន 	ំ ២០១៧	 បៅតគបស់ាខាទាងំ២១	 ។	 ដៃគូវគ្គៃំបូងចំនួន	 ៣.២១០	នាកត់្ររូវរានវាយ្រដម្លេរី PPI	ជាលេ្ធផលរានបងាហា ញថ្	
៨,២៥%	ដនដៃគូកំេុងរស់បៅបតកាមដខ្សបន្ា្រដ់នភ្េតករីតកថ្្ន កជ់ា្រិ	(១០០%	បន្ា្រដ់នភ្េតករីតកថ្្ន កជ់ា្រិ)	និង	២៦,៩%	ស្ិ្របតកាមបន្ា្រដ់ន
េំណ្ចក្នុងការេិញបស្មើគ្្ន  (Purchasing Power Parity)	ដៃលមាន្រដម្ល	២,៥	ៃុលា្ល រ។
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ករបង� រជម�ឺ្រកពះ ករ្រគប់្រគងកកសំណល់ករបង� រជម�ឺរគរូស

ចំនួនៃដគូចូលរមួ ចំនួនអ�កចូលរមួសរុបចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

ជំនួយសរ្ងា្គ ុះ្រនាទា ន់ៃលស់េគមន៍រ្រសរ់យើ្

លទ្ធផលពី សនទាស្សន៍ននការចាករចញពីភាពបកីបក

២៦



េ្នកតសរី	បសង	េូច	អាយុ	៥៥	ឆ្្ន 	ំេ្នក្របាញសូត្រ
ភូមកិបាលកបាល	សងាក ្រប់កាុះដាច	់ខណ័្ឌ បតជាយចងាវ រ	រជធានរីភ្នបំេញ

េ្នកតសរីេូច	 គឺជាសស្រីបមមា៉ា យដៃលមានកូនតបរុសមា្ន ក	់ ។	 គ្្ររ់ស់បៅក្នុងសងាក ្រប់កាុះដាច	់ ដៃលជាកដន្លងកំបណើ ្រ	 និងជា្រំបនសូ់ត្រ	
បៅជាយតករុងភ្នបំេញ។	 េ្នកតសរីចាបប់ផ្ើមប្វើអាជរីវកម្មបនុះតបដហល	 ១៦	 ឆ្្ន មំកបហើយ	 វាគឺជាអាជរីវកម្មតបដេណរី តគរួសាររបស់គ្្រ។់	
មុនបេលេេួលរានឥណទានេរីចបតមើន	 សិប្កម្មរបស់គ្្រដ់្រងដ្រមានកងវុះខា្រសម្ារៈ	 និង្នធានដៃលបន្យផលិ្រភ្េ្របាញសូត្រ	
របស់គ្្រ	់។	ឥឡូវបនុះគ្្រអ់ាចផលិ្ររានបតចើនបតកាយមានតរាកត់គបត់គ្នប់ៃើម្ រីេិញសូត្រេរីេ្នកផ្គ្រផ់្គង	់ជាមយួករី្រមបាញថ្មរីេរីរបដន្មបេៀ្រ	។	
េ្នកតសរីរានមានតបសាសនថ៍្	 “វាល្អតបបសើរសតមាបខ់្ុ ំ	 និងតករុមតគរួសាររបស់ខ្ុ ំ	 បន្ាបេ់រីេេួលរានឥណទានេរី	ចបតមើន។	ជាមយួនរឹងចំនួនេរឹក	
តរាកចុ់ងបតកាយបំផុ្រចំនួន	 ៣	 លានបរៀល	 បយើងអាចេតងរីកអាជរីវកម្មបនុះរានតាមរយៈការបបងកើនចំនួនដនករី្រមបាញ។	 ខ្ុ ំរានេេួលតរាក	់
ចំណូលបតចើនជាងមុន	សូមេរគុណចបតមើនដៃលរានផ្ល់ឱ្យខ្ុ ំនូវបៃើមេុនបៃើម្ រីកសាងសិប្កម្មកានដ់្រតបបសើរ	»។

ការ្រងាហា ញនៃគូពីសេគមន៍

២៧



បដាយបមើលប�ើញេរីភ្េខវុះខា្រក្នុងការេេួលរានបសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុជាផ្លូវការ	 បៅក្នុងភូមបិដណ្្រេរឹកមយួកជ៏ា្រំបនប់េកូបេសចរណ៍ៃល៏្ រីលបាញ
មយួក្នុងភូមដិតេកទាល់	ចបតមើន	រាននចាបប់ផ្ើមៃំបណើ រការបៅ្រំបនថ់្មរីបនុះបៃើម្ រីផ្ល់បសវាហិរញ្ញ វ្រ្ុជាផ្លូវការៃល់េ្នកភូមសិរបុមានតគរួសារតបដហល	
២.០០០	តគរួសារ	ដៃលរស់បៅបលើេរឹកេបន្លបៅភូមដិតេកទាល់	តសរុកឯកភ្ន	ំបខ្រ្រា្រៃ់ំបងដៃលតប្ិរប្រ្ិ	បដាយសាខាេួក។	តគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	
ចបតមើន	រានផ្ល់ឥណទានជាតករុមៃល់ដៃគូ	ដៃលមាន្រតមរូវការហិរញ្ញ វ្រ្ុបៃើម្ រីបបងកើន	និងចាបប់ផ្ើមសកម្មភ្េអាជរីវកម្មរបស់ខ្លួន។	តគរួសារភ្គ
បតចើនេរឹងដផ្អកបលើការបនសាេត្ររី	ឬសកម្មភ្េអាជរីវកម្មដៃលរកេ់ន័្ធ	។	បលាកតសរីលួម	តសរីហ៊ាង	ជាដៃគូមា្ន កក់្នុងចំបណ្មដៃគូរបរ់យនាកដ់ៃល
េេួលរានឥណទានេរីចបតមើន	ជាមយួសមាជិកតករុមចំនួនតរានំាក	់“ជាមយួតរាកក់ម្រីបលើកៃំបូងចំនួន	១,៣	លានបរៀល	ខ្ុ ំអាចេិញផលិ្រផល
បដន្មបេៀ្រសតមាបហ់ាងលកប់តគឿងបេសរបស់ខ្ុ ំបៃើម្ រីផ្គ្រផ់្គងេ់្នករស់បៅ្រំបនប់នុះ	 បហើយខ្ុ ំករ៏ានេិញេូកសតមាបប់នសាេថ្មរីសតមាបស់ាវ មរីខ្ុ ំ
ផងដៃរ។	 មុនបេលមានចបតមើនចូលក្នុង្រំបនប់នុះ	 ជាេូបៅបយើងខ្រីតរាកេ់រីេ្នករកសុរីចងការតរាកប់ៅក្នុងភូមបិនុះដៃលមានេតតាការតរាកខ់្ស់។”	
ការបលើកបឡើងរបស់េ្នកតសរីហ៊ាង	។

ចបតមើន	 បជឿជាកយ់៉ា ងមុ្រមាថំ្វ្រ្មានរបស់បយើងនរឹងនាមំកនូវកំបណើ នបសៃឋាកិច្តបកបបដាយភ្េវជិជាមានៃល់េ្នកភូមេិដណ្្រេរឹកបនុះ	តាមរយៈ
ការេេួលរាននូវបសវាកម្មហិរញ្ញ វ្រ្ុដៃលមាន្រំដលសមរម្យរមួជាមយួបសវាកម្មមនិហិរញ្ញ វ្រ្ុបដន្មបេៀ្រ	។
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េ្នកតសរី	លួម	តសរីហ៊ាង
ភូមដិតេកទាល់	�ុំបកាុះជរីនាង	តសរុកឯកភ្ន	ំបខ្រ្រា្រៃ់ំបង

ការទទួលសា្គ ល ់និ្ពានរងា្វ ន់

ការតបកួ្រតបដជងមសន្រីឥណទានបឆ្នើម

២៨



គបតមាងេភវិឌ្ឍនត៍បេន័្ធតគបត់គង្នធានមនុស្ស	 គឺសំខានស់តមាបច់បតមើន។	 គិ្រចាបេ់រីការកបកើ្រចបតមើនតាងំេរីឆ្្ន 	ំ ២០០៦	 រហូ្រៃល់បៃើមឆ្្ន 	ំ
២០១៥	មនិមានការបបងកើ្រតបេន័្ធសតមាបត់គបត់គងបៅបឡើយ	។	ជាមយួការេភវិឌ្ឍនរ៍បស់ស្ាបន័	និងេេួលសា្គ ល់ចបតមើន	តបេន័្ធសតមាប់
តគបត់គង្នធានមនុស្សត្ររូវរានផ្ួចបផ្ើមបបងកើ្របឡើងបៃើម្ រីសតមរួលៃល់ការតគបត់គង	 ការគណនាេ្រ្តបបយជន	៍ និងតរាកដ់ខសតមាបប់ុគ្គលិក	
ជាមយួវ ិ្ រីសាសស្គណនាល្អតបបសើរ	និងរហ័សជាងមុន	។	បដាយសារដ្រសារៈសំខាន	់និងវសិាលភ្េដន្រតមរូវការសតមាបត់បេន័្ធបនុះ	ចបតមើន	រា
នបតជើសបរ ើសតករុមហុ៊នផ្ល់បសវាបឈា្ម ុះថ្	“blue	technology”	ក្នុងការចាបប់ផ្ើមបបងកើ្រក្នុងដខ្្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១៥	។	

គបតមាងក្នុងការដាកត់បេន័្ធថ្មរីបនុះត្ររូវរានប្វើបឡើង	 ៣ៃំណ្កក់ាល	 ។	 ៃំណ្កក់ាលេរី១	 បផ្្្រសំខានប់លើការចូលរមួេតងរឹងបរយិកាស
ការងារខាងក្នុង	 ជាមយួរបបៀបការគណនាតរាកប់បៀវ្រ្សន	៍ ។	 ៃំណ្កក់ាលេរី២	 បផ្្្របៅបលើការប្វើឱ្យតបបសើរបឡើងនូវគុណភ្េេិន្ននយ័	
និងៃំណ្កក់ាលចុងបតកាយគឺ	ការដាកប់ញូ្លេ្័រម៌ានក្នុងតបេន័្ធ	។	បៅចុងឆ្្ន 	ំ២០១៦	ចំបរ ើនរានបញ្បគ់បតមាងបនុះបៅបលើតបធានបេបនួ្ំៗ
គឺ៖	(១)	ការតគបត់គងេ្័រម៌ានបុគ្គលិក	(២)	ការគណនាតរាកប់បៀវ្រ្សន	៍(៣)	ការបស្នើសំុចបាបត់ាមតបេន័្ធបេឡិចត្ររូនិច	(៤)	ការបណុ្ុះបណ្្ល	។	
យ៉ា ងណ្មញិបៅមានតបធានបេចំនួន	២បេៀ្រ	ដៃលកំេុងបបងកើ្រ	គឺការបតជើសបរ ើសបុគ្គលិក	និងការតគបត់គងលេ្ធផលការងារ	។		

បៅក្នុងឆ្្ន 	ំ២០១៧	HRMIS	ត្ររូវរានបបងកើ្របឡើងជាឧបករណ៍មយួសតមាបជ់ួយ�កសាងសម្រ្ភ្េបុគ្គលិកតាមរយៈកម្មវ ិ្ រីសិកសាបេឡិចត្ររូនិក	
ដៃលបុគ្គលិកអាចចូលបមើលឯកសារសំខាន់ៗ រាន	នាយកដាឋា ន្នធានមនុស្ស	រានបបងកើ្របណ្ណ ល័យបេឡិចត្ររូនិកបៃើម្ រីរកសាេុក	និងដចក
រដំលកេ្័រម៌ានសំខាន់ៗ ទាកេ់ងនរឹងបគ្លនបយរាយ	និងនរី្រិវ ិ្ រីេរីនាយកដាឋា នរកេ់ន័្ធទាងំេស់។	បណ្ណ ល័យបេឡិចត្ររូនិច	នរឹងត្ររូវរានដាក់
ឱ្យៃំបណើ រការបេញបលញបៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១៨	 ។	 នាយកដាឋា នករ៏ានចាបប់ផ្ើមការបតជើសបរ ើសបុគ្គលិកបដាយបបក្ខជនអាចដាករ់ក្យសំុការងារតាម	
េុិនប ើ្បណ្រសតមាបក់ារងារជាមយួ	ចបតមើន។

បេញមយួឆ្្ន តំករុមការងារ្នធានមនុស្សរានផ្ល់ការគ្តំេ	ៃល់ថ្្ន កៃ់រឹកនាជំានខ់្ស់	និងេ្នកតគបត់គងថ្្ន កក់ណ្្ល	ទាកេ់ងបៅនរឹងការេតងរឹង	
សម្រ្ភ្េ	 ។	 តករុមការងារ្នធានមនុស្សរបស់	 ចបតមើន	រានចូលរមួបៅក្នុងការេនុវ្រ្នរី្រិវ ិ្ រីបតជើសបរ ើសបុគ្គលិកដៃលរានដកសតមរួលបឡើងវញិ
បលើការផ្ល់បយបល់េំេរីយុេ្ធសាសស្បតជើសបរ ើសបុគ្គលិក	ចូលរមួក្នុងការបតជើសបរ ើសបបក្ខជនសមតសបសតមាប្់រំដណង	និងជួយ�េតងរឹងសម្រ្ភ្េ	
បុគ្គលិកថ្មរី	បៃើម្ រីធានានូវភ្េបជាគជយ័របស់េួកបគ	និងបបងកើនការចូលរមួចំដណកក្នុងការសបតមចបគ្លបៅរមួរបស់ចបតមើន	។

ប្ររភទ
ចំនួនវគ្គ

្រណុ្ុះ្រណ្្ល
ចំនួន្រុគ្គលកិ
ចូលរមួជា្ស្ី

ចំនួន្រុគ្គលកិ
ចូលរមួជា្រុរស

វគ្គបណុ្ុះបណ្្លខាងក្នុងស្ាបន័ ៦៥ ២៧៥ ៦៣៨

វគ្គបណុ្ុះបណ្្លខាងបតរៅស្ាបន័ ៨ ៦ ៦

វគ្គគ្តំេក្នុងការបំបេញការងារ ២ - ៣

ការផ្ួចរផ្ើមប្រព័ន្ធននការបគ្រ់បគ្ធនធានមនុស្ស

ការពប្រឹ្សមត្ភាព្រុគ្គលកិ និ្ៃំរណើ រការរបជើសររ ើស្រុគ្គលកិ

២៩



ជាបរៀងរល់ឆ្្ន 	ំចបតមើនផ្ល់នូវការបកា្រសរបសើរ	និងរងាវ នៃ់ល់សាខា	និងបុគ្គលិកដៃលរានបំបេញការងារជាមយួលេ្ធផលល្អបំផុ្រ	។	ទាងំបនុះបងាហា ញេរី
ការេេួលសា្គ ល់របស់ស្ាបន័បលើកិច្ខិ្រខំតបរឹងដតបង	និងការបប្ជ្ាចិ្រ្របស់បុគ្គលិកក្នុងការចូលរមួចំដណកក្នុងការកសាង	ចបតមើន	។	សតមាបស់ាខា	
និងបុគ្គលិកដៃលមានសា្ន ដៃការងារល្អបំផុ្រលក្ខណៈ	អាតស័យបលើលក្ខណ័្ឌ វនិិច្យ័មយួចំនួន	 ដៃលរានកំណ្រស់តមាប	់ការតបកួ្រតបដជងក្នុង	
ចបតមើន	រមួមាន៖	ផលបត័្រឥណទាន	ដៃលមានហានិភយ័បលើស	៣០ដថងា (PAR30)	េតតាដៃគូភ្រីភ្េ	ចំនួនដៃគូ	និងផលបត័្រឥណទាន	។	បៅឆ្្ន 	ំ
២០១៧	សាខាចំនួន	៣	ត្ររូវរានតបគល់រងាវ នជូ់នសាខាបឆ្នើមរមួមាន	សាខាការយិល័យតប្ិរប្រ្ិការ	សាខាេួក	និងសាខាបខ្រ្បសៀមរប	។

សាខារ្នាើមប្រចាឆំ្នា ំ

៣០



តករុមតបរឹកសាភរិាលមានក្រីបសាមនស្សរ រីករយ	 ប្វើការបងាហា ញជូននូវររាយការណ៍តករុមតបរឹកសាភរិាល	 និងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តគរឹុះស្ាន	
មរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	ចបតមើន	ម.ក	(បៅកា្រថ់្	“តករុមហុ៊ន”)	ដៃលរានប្វើ						សវនកម្មរចួ	សតមាបក់ារយិបរបិច្េដៃលរានបញ្ប	់ដថងាេរី	៣១	ដខ	្្នូ	ឆ្្ន 	ំ
២០១៧។

តករុមហុ៊ន	ត្ររូវរានបបងកើ្រៃំបូងបៅឆ្្ន 	ំ២០០៦	បដាយ	Entrepreneurs du Monde (“EdM”)	និង	បន្ាបម់កចុុះបញជា រីរណិជជាកម្មបតកាមវញិ្្ញ បនបត្រ
ចុុះបញជា រីបលខ	Co. 00006455	ជាតករុមហុ៊នមហាជនេេួលខុសត្ររូវមានកតម្ិរ	នាដថងាេរី២	ដខកុម្ៈ	ឆ្្ន ២ំ០០៩។

សកម្មភ្េចម្ងរបស់តករុមហុ៊ន	គឺផ្ល់កម្រីៃល់េ្ិរថិជនក្នុងតសរុក	តាមរយៈេរីសា្ន កក់ារកណ្្លបៅរជធានរីភ្នបំេញ	និងការយិល័យថ្្ន កប់ខ្រ្	
និង	តសរុកនានា	បៅក្នុងតេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា។

លេ្ធផលហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់្នាគ្រសតមាបក់ារយិបរបិច្េដៃលរានបញ្ប	់ដថងាេរី៣១	ដខ្្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១៧	មានៃូចខាងបតកាម៖
 

ដថងាេរី៣១		ដខ្្នូ	
ឆ្្ន ២ំ០១៧
រនប់រៀល

ដថងាេរី៣១		ដខ្្នូ	
ឆ្្ន ២ំ០១៧
រនប់រៀល

តរាកច់ំបណញមុនៃកេន្ធ ៥១៩,៨០៣	 ៥៨១,៧៦០	

េន្ធបលើតរាកច់ំបណញ (១៦៦,១៩៣) (១៦៥,៦៦០)

តរាកច់ំបណញសុេ្ធសតមាបក់ារយិបរបិច្េ ៣៥៣,៦១០ ៤១៦,១០០

េំុមានបដតមបតមរួលជាសារវន្បលើេុនបតមរុង	និងសំវធិាន្នសតមាបក់ារយិបរបិច្េ	បតរៅេរីការបងាហា ញបៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ។

ក្នុងការយិបរបិច្េបនុះបៃើមេុនរបស់តករុមហុ៊នត្ររូវរានបបងកើនេរី	 ៤,៨៣៤,០៥០,០០០បរៀល	 បៅ	 ៥,៧៩៨,៨៥០,០០០បរៀល	 បដាយបដម្លង	
េរីបុេវលាភភ្គហុ៊ន	 និងតរាកច់ំបណញរកសាេុក។	 ការបបងកើនបៃើមេុនបនុះត្ររូវរានសបតមចយល់តេមបដាយ្នាគ្រជា្រិដនកម្ជាបៅដថងាេរី២៨	
ដខកញ្្ញ 	ឆ្្ន ២ំ០១៧	ខណៈដៃលការចុុះបញជា រីជាមយួតកសួងរណិជជាកម្មកំេុងៃំបណើ រការ។
ភ្គហុ៊នទាងំេស់មានសិេិ្ធក្នុងការបរាុះបឆ្្ន ្រ	េេួលរានភ្គលាភ	និងផលចំបណញេរីមូល្នបស្មើៗគ្្ន ។

មុនបេលបេលបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន	តករុមតបរឹកសាភរិាលរានចា្រវ់ធិានការដៃលមានមូលដាឋា នសមរម្យ	បៃើម្ រីឈានៃល់ការ	
េុះអាងថ្នរី្រិវ ិ្ រីរកេ់ន័្ធជាមយួការលុបបចាលឥណទានអាតកក	់និងការប្វើ					សំវធិាន្នបលើឥណទានអាតកក	់និងសង្សយ័ត្ររូវរានយកមកេនុវ្រដែ	
បហើយនិងបជឿជាកថ់្រល់ឥណទានអាតកកត់្ររូវរានលុបបចាល	 បហើយសំវធិាន្នត្ររូវរានរា៉ា នស់ា្ម នយ៉ា ងតគបត់គ្នស់តមាបឥ់ណទានអាតកក	់
និងជាបស់ង្សយ័។

នាកាលបរបិច្េដនររាយកាណ៍បនុះ	 តករុមតបរឹកសាភរិាលេុំរានៃរឹងេរីបហ្ុរការណ៍ណ្មយួ	 ដៃលអាចបណ្ដែ លឲ្យចំនួនេរឹកតរាកដ់នឥណទានអា
តកកដ់ៃលរានលុបបចាល	 ឬ	 ចំនួនេរឹកតរាកសំ់វធិាន្នបលើឥណទានអាតកក	់ និងជាបស់ង្សយ័បៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន						
េំុតគបត់គ្នជ់ាសារវន្ណ្មយួបនាុះបេ។

របាយការណ៍បករុមប្ររឹកសាភិបាល

ពត៌ម្នអំពីបករុមេ៊ុន

លទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការ

ទុន្របមរុ្ និ្សវំិធានធន

រៃើមទុន

ឥណទានអាបកក់ និ្ជា្រ់ស្្សយ័

៣១



មុនបេលបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន	 តករុមតបរឹកសាភរិាលរានចា្រវ់ធិានការដៃលមានមូលដាឋា នសមរម្យ	 បៃើម្ រីធានាថ្	 បណ្្						
តេេ្យសកម្មទាងំេស់ដៃលរានក្រត់តាក្នុងបណជារី គណបនយ្យរបស់តករុមហុ៊ន	 បហើយដៃលេំនងជាមនិអាចតបមូលរានបៅក្នុងតប្ិរប្រ្ិការអាជរីវ	
កម្ម្ម្មតា	ត្ររូវរានកា្រប់ន្យឲ្យបៅបស្មើនរឹង្រដម្លដៃលគិ្រថ្នរឹងអាចតបមូលរានជាកដ់ស្ង។

គិ្រត្ររឹមកាលបរបិច្េដនររាយកាណ៍បនុះ	 តករុមតបរឹកសាភរិាល	 េំុរានៃរឹងេរីបហ្ុរការណ៍ណ្មយួ	 ដៃលអាចប្វើឲ្យប៉ាុះរល់ៃល់ការកំណ្រ្់រដម្ល	
តេេ្យសកម្ម	បៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	របស់តករុមហុ៊នថ្មានភ្េមនិត្ររឹមត្ររូវ	ឫមនិសមតសបជាសារវនដែបនាុះបេ។
	

គិ្រត្ររឹមកាលបរបិច្េដនររាយការណ៍បនុះ	 តករុមតបរឹកសាភរិាល	 េំុរានៃរឹងេរីកាលៈបេសៈណ្មយួដៃលរានបកើ្របឡើង	 បហើយអាចបណ្្ល	
ឲ្យប៉ាុះរល់ៃល់	 វ ិ្ រីសាសស្វាយ្រដម្លតេេ្យសកម្ម	 និងបំណុលដៃលមានតសាប	់ បៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន	 ដៃលនាឲំ្យមាន	
ភ្េមនិត្ររឹមត្ររូវ	និងមនិសមតសបជាសារវនដែបនាុះបឡើយ។

គិ្រត្ររឹមកាលបរបិច្េដនររាយការណ៍បនុះ	មនិមាន៖
(ក)		 បន្ុកណ្មយួបលើតេេ្យសកម្មរបស់តករុមហុ៊ន	ដៃលបកើ្រមានបឡើងសតមាបក់ារធានា	បំណុលរបស់បុគ្គលណ្មា្ន កប់ឡើយចាបត់ាងំេរី		
	 ៃំណ្ចក់ារយិបរបិច្េមក	ឬ
(ខ)	 បំណុលយថ្បហ្ុរណ្មយួរបស់តករុមហុ៊ន	ដៃលបកើ្រមានបឡើងចាបត់ាងំេរីៃំណ្ចឆ់្្ន មំក	បតរៅេរីបំណុលដផ្សងៗបៅក្នុងៃំបណើ រការ	
	 អាជរីវកម្ម្ម្មតារបស់តករុមហុ៊នបនាុះបេ	។

តាមបយបល់របស់តករុមតបរឹកសាភរិាល	 មនិមានបំណុលយថ្ភ្េ	 ឬបំណុលបផ្សងៗរបស់សាខាដៃលត្ររូវរានទាមទារឲ្យសង	 ឬអាចនរឹងត្ររូវ			
ទាមទារឲ្យសងក្នុងរយៈបេល១២ដខគិ្រចាបេ់រីៃំណ្ចឆ់្្ន ហំិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ដៃលនរឹង	 ឬអាចនរឹងប្វើបអាយមានឥេ្ធិេលយ៉ា ង្ងាន់្ ងារៃល់លេ្ធភ្េរបស់	
តករុមហុ៊ន	ក្នុងការបំបេញកា្រេវកិច្របស់ខ្លួនៃូចដៃលរានកំណ្រ	់និងបៅបេលដៃលៃល់ដថងាកំណ្រ។់

គិ្រត្ររឹមកាលបរបិច្េដនររាយការណ៍បនុះ	 តករុមតបរឹកសាភរិាល	 េំុរានៃរឹងេរីកាលៈបេសៈណ្មយួដៃលមនិរានដវកដញកបៅក្នុងររាយការណ៍
បនុះ	ឬររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់សាខា	ដៃលអាចបណ្្លឲ្យមាន្រួបលខដនចំនួនណ្មយួដៃលរានបងាហា ញក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុមាន	
កំហុសឆ្គងជាសារវន្បនាុះបឡើយ។

តាមបយបល់របស់តករុមតបរឹកសាភរិាល	 លេ្ធផលដនតប្ិរប្រ្ិការរបស់តករុមហុ៊នសតមាបក់ារយិបរបិច្េហិរញ្ញ វ្រ្ុបនុះ	 មនិេេួលរងផលប៉ាុះរល់ជា
សារវន្េរីខ្ងគ់ណនរីេរីតប្ិរប្រ្ិការ	ឬតេរឹ្រ្ិការណ៍ណ្មយួដៃលមានលក្ខណៈជាសារវន្	និងមនិតបតក្ររីបនាុះបឡើយ។	

តាមបយបល់របស់តករុមតបរឹកសាភរិាល	បៅក្នុងចបនា្ល ុះបេលចាបេ់រីដថងាចុងការយិបរបិច្េៃល់ដថងាបចញ	ររាយការណ៏បនុះ	េំុមានការបកើ្របឡើងនូវខ្ង់
គណនរីតប្ិរប្រ្ិការ	ឬតេរឹ្រ្ិការណ៏ណ្មយួដៃលមានលក្ខណៈជាសារវន្	និងមនិតបតក្ររីបកើ្រមានបឡើង	ដៃលអាចនាឲំ្យប៉ាុះរល់ជាសារវន្ៃល់
លេ្ធផលដនតប្ិរប្រ្ិការរបស់តករុមហុ៊ន	ក្នុងឆ្្ន ដំៃលររាយការណ៏បនុះរានបរៀបចំបឡើងបនាុះបេ។

េំុមានតេរឹ្រ្ិការណ៍សំខាន់ៗ ណ្ដៃលរានបកើ្របឡើងបន្ាបេ់រីកាលបរបិច្េតារង្ុរល្យការ	ដៃល្រតមរូវឲ្យមានការលា្រត្រដាង	ឬនិយ្័រកម្ម	បតរៅ
េរីបណ្្តប្ិរប្រ្ិការដផ្សងៗដៃលរានលា្រត្រដាងក្នុងកំណ្រស់មា្គ ល់ដៃលរានភ្ជា បម់កជាមយួបៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុបនាុះបេ។

បទព្យសកម្

វិធីសា្ស្រវាយតនមលា

្រំណុលយថារេតុ និ្្រំណុលរផ្ស្ៗ

ការនប្រប្ររួលកាលៈរទសៈ

ប្រតិ្រត្ិការមិនប្របកតី

បពរឹត្ិការណ៍របកាយកាល្រររិចឆេទននរបាយការណ៏

៣២



សមាសភ្េដនតករុមតបរឹកសាភរិាល	 ដៃលបៅបបតមើការក្នុងេំឡុងការយិបរបិច្េ	 និងរហូ្រៃល់កាលបរបិច្េដនររាយការណ៍បនុះមានរយនាមៃូច
ខាងបតកាម	៖

បលាក	ចាន	់សាបវឿង  ប្រធាន និ្ជាអភិបាលឯករាជ្យ 
បលាក Franck RENAUDIN សម្ជិក
បលាក Philippe GUICHANDUT សម្ជិក
បលាក David MOOS  សម្ជិក
បលាក Gregoire HEAULME អភិបាលឯករាជ្យ
បលាក	លរី	ប៊ុនរ រឹេ្ធ ិ   សម្ជិក
បលាក Christian ANDERSEN សម្ជិក
បលាកតសរី Carole SULSKI  សម្ជិក

េំុមានេភរិាលណ្មា្ន ក	់ មានភ្គហុ៊នរបស់តករុមហុ៊នបនាុះបេ។	 េំុមានការបរៀបចំណ្មយួដៃលមានតករុមហុ៊នជាគូភ្គរីមយួក្នុងបគ្លបំណង	
ជួយ�ៃល់សមាជិកតករុមតបរឹកសាភរិាល	បៃើម្ រីេេួលរាននូវភ្គហុ៊នរបស់តករុមហុ៊ន	ឬសាជរីវកម្មៃដេបនាុះបេ។

ក្នុងេំឡុង	 និងនាចុងការយិបរបិច្េបនុះ	 េំុមានការបរៀបចំណ្មយួដៃលមានតករុមហុ៊នជាភ្គរីមយួ	 ក្នុងបគ្លបំណងជួយ�ៃល់តករុមតបរឹកសាេភិ
រាល	បៃើម្ រីេេួលរាននូវេ្រ្តបបយជនប៍ដាយការេិញយកភ្គហុ៊ន	ឬលិខិ្របំណុលេរីតករុមហុ៊ន	ឬេរីសាជរីវកម្មដេបនាុះបេ។
េំុមានេភរិាលណ្មា្ន ករ់ានេេួល	ឬ	មានសិេ្ធិេេួលរាននូវេ្រ្តបបយជនណ៍្មយួ	 (បលើកដលងដ្រេ្រ្តបបយជនដ៍ៃលមានក្នុងចំនួនសរបុ	
ត្ររូវេេួលរាន	ឬ	ៃល់ដថងាកំណ្រដ់ៃលត្ររូវេេួល	បដាយតករុមតបរឹកសាភ	ិរាល	ៃូចរានលា្រត្រដាងក្នុងកំណ្រស់មា្គ ល់បលើររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ)	
តាមរយៈបហ្ុរផលដនកិច្សនយា	ដៃលរានប្វើបឡើងបដាយតករុមហុ៊ន	ឬ	ជាមយួនរឹងតករុមហុ៊នដៃលេភរិាលបនាុះជាសមាជិកតករុមតបរឹកសាភរិាល	ឬ	
កជ៏ាមយួតករុមហុ៊នណ្មយួដៃលេភរិាលបនាុះ	មានផលតបបយជនហ៍ិរញ្ញ វ្រ្ុជាសារវនដែ	 បលើកដលងដ្រេ្រ្តបបយជន	៍ទាងំឡាយណ្ដៃលត្ររូវ
លា្រត្រដាងក្នុងកំណ្រស់មា្គ ល់បលើររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ។

តករុមតបរឹកសាភរិាលេេួលខុសត្ររូវក្នុងការបញ្ជា កថ់្	 ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុត្ររូវរានបរៀបចំបឡើងបដាយត្ររឹមត្ររូវនូវតគបេ់ិៃឋាភ្េជាសារវន្ទាងំេស់	
បៃើម្ រីចង្អុលបងាហា ញនូវភ្េត្ររឹមត្ររូវដនស្ានភ្េហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់របស់តករុមហុ៊ន	 គិ្រត្ររឹម	 ដថងាេរី៣១	 ដខ្្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១៧	 តេមទាងំលេ្ធផលហិរញ្ញ វ្រ្ុ	
និង	លំហូរសាចត់រាកស់តមាបក់ារយិបរបិច្េបញ្ប។់	ការបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុបនុះ	តករុមតបរឹកសាភរិាលចារំាចត់្ររូវ៖
(ក)	 េនុម្័របគ្លនបយរាយគណបនយ្យសមតសប	បដាយ្រតមរូវឲ្យមានការវនិិច្យ័	និងការរា៉ា នស់ា្ម ន	បដាយសមបហ្ុរផល		 	
	 និងតបរុងតបយ្័រ្ន	បហើយប្វើការេនុវ្រ្តបកបបដាយសង្គ្ិរភ្េ	
(ខ)	 េនុវ្រ្តាមការ្រតមរូវក្នុងការលា្រត្រដាងេ្័រម៌ានតសបតាមស្ងដ់ារគណបនយ្យកម្ុជា	និងបេបញ្ញ្រ្ិ	និងបគ្លការណ៍ដណនា	ំ 	
	 បផ្សងៗដៃលទាកេ់ងនរឹងគណបនយ្យរបស់្នាគ្រជា្រិដនកម្ុជា	ឬតបសិនបបើមានការតរាសចាកណ្មយួក្នុងការបងាហា ញឲ្យមានភ្េ	
	 ត្ររឹមត្ររូវ	ការ	តរាសចាកទាងំបនាុះត្ររូវរានបងាហា ញ	េន្យល់	និងកំណ្រប់រមិាណយ៉ា ងត្ររឹមត្ររូវបៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ។
(គ)					 រកសាេុកកំណ្រត់តាគណបនយ្យឲ្យរានតគបត់គ្ន	់និងតបេន័្ធដនការតគបត់គងដផ្ក្នុងឲ្យមានតបសិេ្ធភ្េ។
(�)	 បរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុបដាយដផ្អកបលើមូលដាឋា ននិរន្ភ្េដនៃំបណើ រការអាជរីវកម្ម	លុុះតតាដ្រមានករណរី មនិសមរម្យក្នុងការសន្ម្រ	់
	 ថ្តករុមហុ៊ននរឹងមនិអាចបន្កិច្តប្ិរប្រ្ិការអាជរីវកម្មបៅបេលេនាគ្រ	និង
(ង)			 ត្ររួ្រេិនិ្រ្យ	និងៃរឹកនាតំករុមហុ៊នឲ្យមានតបសិេ្ធភ្េរល់ការសបតមចចិ្រ្សំខាន់ៗ ទាងំេស់	ដៃលជុះឥេ្ធិេលៃល់តប្ិរប្រ្ិការ	និងលេ្ធ	
	 ផលអាជរីវកម្មរបស់តករុមហុ៊នបហើយត្ររូវតរាកៃថ្កិច្ការទាងំបនុះ	ត្ររូវរានឆ្លុុះបញ្្ំងត្ររឹមត្ររូវបៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ។
	 តករុមតបរឹកសាភរិាលេុះអាងថ្	តករុមហុ៊នរានេនុវ្រ្តាម្រតមរូវការខាងបលើ	ក្នុងការបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ។

បករុមប្ររឹកសាភិបាល

ភាគេ៊ុនរ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

អត្ប្ររោជន៏រ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

ការទទួលខុសបតរូវរ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាលរលើរបាយការណ៍េរិញញាវត្ុ

៣៣



ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុដៃលមានភ្ជា បជ់ាមយួបនុះរានបងាហា ញយ៉ា ងត្ររឹមត្ររូវតគបេ់ិៃឋាភ្េជាសាវន្ទាងំេស់ដនស្ានភ្េហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន	
គិ្រត្ររឹមដថងាេរី	៣១	ដខ្្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១៧	និងទាងំលេ្ធផលហិរញ្ញ វ្រ្ុ	តេមទាងំលំហូរសាចត់រាករ់បស់តករុមហុ៊ន	សតមាបក់ារយិបរបិច្េបញ្ប	់បដាយ
េនុបលាមតាមសដែងដ់ារគណបនយ្យកម្ុជា	 និងបេប្ញ្ញ្រដែិ	 និងបគ្លការណ៏ដណនាទំាកេ់ងនរឹងគណបនយ្យរបស់្នាគ្រជា្រិដនកម្ុជា	 បហើយ	
គិ្រត្ររឹមកាលបរបិច្េបចញផសាយររាយការណ៏បនុះ	 តករុមតបរឹកសាភរិាលបជឿជាកថ់្តករុមហុ៊នមានលេ្ធភ្េតគបត់គ្នក់្នុងការេូទា្រប់ំណុល		
បៅបេលៃល់កាលកំណ្រស់ង។

្រំណ្ងតករុមតបរឹកសាភរិាល 

____________________________
រោក ចាន់ សារវឿ្
ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល	

រជធានរីភ្នបំេញ	តេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា
ដថងាេរី២៧	ដខបមសា	ឆ្្ន ២ំ០១៨

រសចក្ីនថលា្ការណ៏រ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

៣៤



បយើងខ្ុ ំរានប្វើសវនកម្មបលើររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់	តគរឹុះស្ានមរីតករូហិរញ្ញ វ្រ្ុ	ចបតមើន	ម.ក	(បៅកា្រ	់“តករុមហុ៊ន”)	រមួមានតារង្ុរល្យការគិ្រ	
ត្ររឹមដថងាេរី	 ៣១	 ដខ	 ្្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១៧	 និងររាយការណ៍លេ្ធផល	 ររាយការណ៍បដតមបតមរួលមូល្ន	 និងររាយកាណ៍លំហូរ	សាចត់រាក	់សតមាប	់
ការយិបរបិច្េដៃលរានបញ្ប	់ តេមទាងំកំណ្រស់មា្គ ល់ដៃលរមួមានបសចក្រីសបង្ខបដនបគ្លការណ៍គណ បនយ្យសំខាន់ៗ ដៃលមានបងាហា ញបៅ
េំេរ័េរី	១០	ៃល់េរី	៦២	។
ជាម្រិរបស់បយើងខ្ុ ំ	 ររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុរានបងាហា ញនូវភ្េត្ររឹមត្ររូវជាសារវន្	 ដនស្ានភ្េហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន	 នាដថងាេរី៣១	 ដខ្្នូ	
ឆ្្ន ២ំ០១៧	តេមទាងំលេ្ធផលហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងលំហូរសាចត់រាកស់តមាបក់ារយិបរបិច្េដៃលរានបញ្ប	់បដាយេនុបលាមបៅតាមស្ងដ់ារ
គណបនយ្យកម្ុជា	និងបេប្ញ្ញ្រ្ិ	និងបគ្លការណ៏ដណនាទំាកេ់ងបៅនរឹងគណបនយ្យរបស់្នាគ្រជា្រិដនកម្ុជា។

បយើងខ្ុ ំរានប្វើសវនកម្មបដាយេនុបលាមបៅតាមស្ងដ់ារសវនកម្មេន្រជា្ិរស្រីេរីសវនកម្មដនកម្ុជា។	ការេេួលខុសត្ររូវរបស់បយើងខ្ុ ំ	បយង	តាម
ស្ងដ់ារទាងំបនុះគឺត្ររូវរានបរៀបរបប់ៅក្នុងដផ្នកដន	“ការេេួលខុសត្ររូវរបស់			សវនករចំបរុះការប្វើសវនកម្មបលើររាយការហិរញ្ញ វ្រ្ុ	”		ដនររាយ	
ការណ៍បនុះ។	 បយើងខ្ុ ំមានឯករជ្យភ្េេរីតកមហុ៊ន	 បដាយេនុបលាមបៅតាមការ្រតមរូវតកមសរីល្ម	៌ ដៃលរកេ់ន័្ធនរឹ ងការប្វើសវនកម្មររាយ	
ការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុបៅតបបេសកម្ុជា	តេមទាងំរានបំបេញនូវការេេួលខុសត្ររូវបលើតកមសរីល្មប៌ផ្សងៗបេៀ្របដាយេនុបលាមបៅតាមការ
្រតមរូវទាងំបនុះ។	 បយើងខ្ុ ំបជឿជាកថ់្	 ភស្ុតាងសវនកម្មដៃលបយើងរានេេួលគឺ	 តគ បត់គ្ន	់ និងសមរម្យបៃើម្ រីផ្ល់ជាមូលដាឋា នសតមាបក់ារផ្ល់	
ម្ិររបស់បយើងខ្ុ ំ។

ររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊នសតមាបៃ់ំណ្ចឆ់្្ន ដំថងាេរី៣១	 ដខ្្នូ	 ឆ្្ន ២ំ០១៦	 ត្ររូវរានប្វើសវនកម្មបដាយតករុមហុ៊នសវនកម្មបផ្សងបេៀ្រ	
ដៃលរានបបញ្ញម្រិសវនកម្មបៅដថងាេរី	២៧	ដខបមសា	ឆ្្ន ២ំ០១៧	ថ្ររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុបនាុះមានភ្េត្ររឹមត្ររូវ។

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំរពាុះភាគទុនិកនន បគរឹុះស្ានមីបករូេរិញញាវត្ុ ចរបមើន ម.ក

មតិរោ្រល់

មូលដ្្ឋ នសបម្្រ់មតិសវនកម្

កំណត់សម្្គ លរ់ផ្ស្ៗ

៣៥



ព័ត៌ម្នរផ្ស្ៗរបរៅពីរបាយការណ៏េរិញញាវត្ុ និ្របាយការណ៏សវនករ

គណៈតគបត់គងេេួលខុសត្ររូវបលើេ្រម៌ានបផ្សងៗ។	េ្រម៌ានបផ្សងៗរបស់តករុមហុ៊ន	រមួមានររាយការណ៏តករុមតបរឹកសាភរិាល	េរីេំេរ័េរី	១	បៅេំេរ័	
េរី៥	ប៉ាុដន្មនិរមួបញូ្លនូវររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	និងររាយការណ៏សវនករបនាុះបេ។
ម្ិរបយបល់របស់បយើងខ្ុ ំ	 បលើររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុមនិតគបៃណ្បេ់្រម៌ានបផ្សងៗ	 បហើយបយើងខ្ុ ំមនិរានប្វើការសន្និដាឋា នេុះអាងបលើេ្រម៌ាន
បផ្សងៗបឡើយ។

ទាកេ់ងបៅនរឹងការប្វើការសវនកម្មររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ការេេួលខុសត្ររូវរបស់បយើងខ្ុ ំ	 គឺអានេ្រម៌ានបផ្សងៗ	 និងេិចារណ្ថ្ប្រើេ្រម៌ាន	
បផ្សងៗ	 មនិតសបគ្្ន ជាមយួររាយការណ៏ហិរញ្ញ វ្រ្ុជាសារវន្	 ឬជាមយួចំបណុះៃរឹងរបស់បយើងខ្ុ ំដៃលេេួលរានេរីការប្វើសវនកម្ម	 ឬបកើ្រ	
បឡើងេរីកំហុលឆ្គងជាសារវន្។	 តបសិនបបើដផ្អកបៅបលើការងាររបស់បយើងខ្ុ ំដៃលរានេនុវ្រ្	 បហើយសន្និដាឋា នថ្មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្បលើេ្រ៌
មានបផ្សងៗ	បយើងខ្ុ ំនរឹងប្វើការរយ	ការណ៏បៅបលើភ្េជាកដ់ស្ងបនាុះ។	បយើងខ្ុ ំមនិមានេវរីត្ររូវរយការណ៏បឡើយ។
  

គណៈតគបត់គងេេួលខុសត្ររូវបលើការបរៀបចំ	 និងបងាហា ញភ្េត្ររឹមត្ររូវបលើររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 បដាយេនុបលាមបៅតាមសដែងដ់ារគណបនយ្យ	
កម្ុជា	និងបេបញ្ញ្រដែិ	និងបគ្លការណ៍ដណនាទំាកេ់ងបៅនរឹងគណបនយ្យរបស់្នាគ្រជា្រិដនកម្ុជា	និងេេួលខុសត្ររូវបលើតបេន័្ធត្ររួ្រេិនិ្រ្យ
ដផ្ក្នុង	 ដៃលគណៈតគបត់គងកំណ្រថ់្មានភ្េចារំាចស់តមាបក់ារបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុឲ្យបជៀសផុ្រេរីការបងាហា ញខុសជាសារវន្បដាយ
សារដ្រមានការដក្លងបន្លំ	ឬការកំហុសឆ្គង។	

ក្នុងការបរៀបចំររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 គណៈតគបត់គងេេួលខុសត្ររូវក្នុងការរា៉ា នត់បមាណេរីលេ្ធភ្េរបស់តករុមហុ៊នក្នុងការបន្និរន្រភ្េអាជរីវ	
កម្ម	ការបងាហា ញបញ្ហា ដៃលរកេ់ន័្ធនរឹងការបន្និរន្រភ្េអាជរីវកម្មតបសិនបបើមាន	និងការបតបើតរាស់មូលដាឋា ននិរន្រភ្េគណបនយ្យបលើកដលងដ្រ
គណៈតគបត់គងមានបំណងរលំាយ	ឬ	បញ្ឈបអ់ាជរីវកម្ម	ឬ	មនិមានជបតមើសជាកដ់ស្ងណ្មយួបតរៅេរីេនុវ្រ្ៃូបច្នុះ។

តករុមតបរឹកសាភរិាល	មានេំនួលខុសត្ររូវបលើការត្ររួ្រេិនិ្រ្យៃំបណើ រការដនការរយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុរបស់តករុមហុ៊ន។

បគ្លបំណងរបស់បយើងខ្ុ ំ	គឺបៃើម្ រីេេួលរានេំណុះេំណ្ងដៃលសមបហ្ុរផលថ្ប្រើររាយការណ៍		ហិរញ្ញ វ្រ្ុជារមួគឺមនិមានកំហុសឆ្គងជា
សារវនដែ	ដៃលបណ្ដែ លមកេរីការដក្លងបន្លំ	ឬ	កំហុសឆ្គង	និងបៃើម្ រីបងាហា ញររាយការណ៍ដៃលរមួបញូ្លម្រិបយបល់របស់បយើងខ្ុ ំ។	
េំណុះេំណ្ងដៃលសមបហ្ុរផល	គឺជាេំណុះេំណ្ងកតម្ិរខ្ស់	ប៉ាុដន្មនិដមនជាការធានាថ្ការប្វើសវនកម្មេនុបលាមតាមស្ងដ់ារសវនកម្ម
េន្រជា្ិរដនកម្ុជា	នរឹងដ្រងដ្ររកប�ើញកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដៃលមានបនាុះបេ។	កំហុសឆ្គងអាចបកើ្របចញេរីការដក្លងបន្លំ	ឬ	កំហុសឆ្គងដៃល
ត្ររូវរានចា្រេុ់កថ្ជាកំហុសឆ្គងជាសារវន្	តបសិនបបើកំហុសនរីមយួៗ	ឬ	កំហុសសរបុមានឥេ្ធិេលៃល់ការសបតមចចិ្រ្ដផ្នកបសៃឋាកិច្របស់េ្នក
បតបើតរាស់	ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុជាមូលដាឋា ន។

ជាដផ្នកមយួដនការប្វើសវនកម្ម	បដាយេនុបលាមតាស្ងដ់ារសវនកម្មេន្រជា្ិរដនកម្ុជា	បយើងរានប្វើការវនិិច្យ័	និងការរា៉ា នត់បមាណតាម	
វជិាជា ជរីវៈ។	បយើងខ្ុ ំករ៏ាន	៖

•	 កំណ្រ	់និងវាយ្រដម្លហានិភយ័ដនកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	បទាុះជាបណ្្លមកេរីការដក្លងបន្លំ	ឬ	កំហុសឆ្គង		
កប៏ដាយ	 កំណ្រ	់ និងេនុវ្រ្នរី្រិវ ិ្ រីសវនកម្មដៃលបឆ្លើយ្របបៅនរឹងហានិភយ័ទាងំបនាុះបៃើម្ រីេេួលរានភស្ុតាងេរីការប្វើសវនកម្មដៃលតគប់
តគ្ន	់ និងសមរម្យបៃើម្ រីផ្ល់ជាមូលដាឋា នក្នុងការផ្ល់ម្ិរបយបល់។	 ហានិភយ័ដៃលមនិអាចរកប�ើញកំហុសឆ្គងជាសារវន្	 េរីការដក្លងបន្លំ	
គឺ្ងាន់្ ងារជាងកំហុសឆ្គង្ម្មតា	ខណៈដៃលការដក្លងបន្លំអាចបណ្្លមកេរីការ�ុប�ិ្រ	ការដក្លង	 	ការលុបបចាលបដាយបច្រនា	ការដថ្លងខុស	
ឬការបំរនបលើការតគបត់គងដផ្ក្នុង។
•	 េេួលរានការយល់ៃរឹងេរីការតគបត់គងដផ្ក្នុងដៃលរកេ់ន័្ធនរឹងការប្វើសវនកម្ម			បៃើម្ រីបរៀបចំនិ្រិវ ិ្ រីសវនកម្ម	ដៃលសមរម្យបៅតាម		
កាលៈបេសៈ	ប៉ាុដន្មនិដមនសតមាបប់គ្លបំណងបបញ្ញម្រិបៅបលើតបសិេ្ធភ្េដនការតគបត់គងដផ្ក្នុងរបស់តករុមហុ៊នបឡើយ។
•	 វាយ្រដម្លភ្េត្ររឹមត្ររូវដនបគ្លការណ៏គណបនយ្យដៃលរានបតបើតរាស់ភ្េសមបហ្ុរផល	ដនការរា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យ	និងការបងាហា ញ
ដៃលរកេ់ន័្ធនានាបដាយគណៈតគបត់គង។

ការទទួលខុសបតរូវរ្រសគ់ណៈបគ្រ់បគ្ និ្បករុមប្ររឹកសាភិបាលរលើរបាយការណ៍េរិញញាវត្ុ

ការទទួលខុសបតរូវរ្រសស់វនករចំរពាុះការរធ្វើសវនកម្រលើរបាយការណ៍េរិញញាវត្ុ

៣៦



•	 សន្និដាឋា នបៅបលើភ្េសមរម្យដនការបតបើតរាស់បគ្លការណ៏គណបនយ្យនិរន្រភ្េដនៃំបណើ រការ	អាជរីវកម្មរបស់គណៈតគបត់គង	និង
ដផ្អកបៅបលើភស្ុតាងសវនកម្មដៃលរានេេួល	 ថ្ប្រើមានភ្េមនិតរាកៃតបជាជាសារវន្បកើ្រមានបឡើងដៃលរកេ់ន័្ធនរឹងតេរឹ្រ្ិការណ៍	 ឬលក្ខខណ្ឌ
ដៃលអាចមានភ្េមនិចបាស់លាស់បៅបលើលេ្ធភ្េរបស់តករុមហុ៊ន	បៃើម្ រីបន្និរន្រភ្េដនៃំបណើ រការអាជរីវកម្មឬបេ។	តបសិនបបើបយើងខ្ុ ំសន្និដាឋា ន	
ថ្មានភ្េមនិតរាកៃតបជាជាសារវន្	 បយើងខ្ុ ំ្រតមរូវឲ្យមានការទាញចំណ្បអ់ារម្មណ៍បៅក្នុងររាយការណ៍របស់សវនករបៅបលើការបងាហា ញ
ដៃលរកេ់ន័្ធបៅក្នុងររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	 ឬ	 តបសិនបបើការបងាហា ញមនិតគបត់គ្ន	់ បយើងខ្ុ ំត្ររូវបញ្ជា កប់ៅក្នុងម្ិរបយបល់របស់បយើងខ្ុ ំ។	
ការសន្និដាឋា នរបស់បយើងខ្ុ ំ	គឺដផ្អកបៅបលើ		ភស្ុតាងសវនកម្មដៃលេេួលរានរហូ្រៃល់ដថងាដនររាយការណ៍សវនកម្ម។	បទាុះជាយ៉ា ងណ្កប៏ដាយ	
តេរឹ្រ្ិការណ៍	ឬ	លក្ខខណ្ឌ នាបេលេនាគ្រអាចបណ្្លឲ្យតករុមហុ៊ន	បញ្ឈបក់ារបន្និរន្រភ្េដនៃំបណើ រការអាជរីវកម្ម។
•	 វាយ្រដម្លការបងាហា ញជារមួ	ដនរចនាសម្ន័្ធ	និងខ្លរឹមសារដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	រមួទាងំការបងាហា ញថ្ប្រើ						ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុ	
បងាហា ញតប្ិរប្រ្ិការជាមូលដាឋា ន	និងតេរឹ្រ្ិការណ៍បៅក្នុងការេេួលរានការបងាហា ញដៃលត្ររឹមត្ររូវ។

បយើងខ្ុ ំទាកេ់ងជាមយួតករុមតបរឹកសាភរិាល	 រកេ់ន័្ធបៅនរឹងបញ្ហា បផ្សងៗៃូចជា	 វសិាលភ្េ	 និងបេលបវលាដនការប្វើសវនកម្ម	 និងការ	
រកប�ើញេរីសវនកម្មសំខាន់ៗ 	រមួទាងំកងវុះខា្រសំខាន់ៗ ដនការត្ររួ្រេិនិ្រ្យដផ្ក្នុង	ដៃលរានរកប�ើញបៅក្នុងេំឡុងបេលប្វើសវនកម្មរបស់បយើងខ្ុ ំ។

្រំណ្ងតករុមហុ៊ន	ឌរីឡ័យ្	៏(បខមបូឌា)	ខូេិល្រីឌរី

ខូយ គីមរឡ្
នាយក

រជធានរីភ្នបំេញ	តេុះរជាណ្ចតកកម្ុជា
ដថងាេរី២៧	ដខបមសា	ឆ្្ន ២ំ០១៨
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កំណត់
សម្្គ ល់

នថងាទី៣១ នខធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១៧

នថងាទី៣១ នខធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១៦

ពាន់ររៀល ពាន់ររៀល

បទព្យសកម្

សាចត់រាកក់្នុងដៃ ១៤០.៩៨៨	 ១១៥.៣០៦	

សម្ុរល្យបៅ្នាគ្រជា្រិដនកម្ុជា ៤ ៣០២.៩៧៥	 ៤.២៥២.១៤២	

សម្ុរល្យ្រមកល់បៅ្នាគ្របផ្សងៗ ៥ 	៦.៤២៥.២៣២	 ៨.៨៣៥.៧៥៤	

ឥណទានបៅេ្រិថិជន	 ៦ ៤០.៥៨៥.០២៣	 	៣២.១៥៨.៧៧៨	

តេេ្យសកម្មបផ្សងៗ ៧ ១.៥១៣.៨២៣ ១.៨៣៥.៩៦៨

តេេ្យ	និងបរកិា្ខ រ ៨ 	៤២២.៤៩០	 ៤៤៦.១៧៣

កម្មវ ិ្ រីកំុេ្យរូេរ័ ៩ ១០៣.៩៤៩	 ៦៩.៦៥៦	

បទព្យសកម្សរ្ុរ ៤៩.៤៩៤.៤៨០ ៤៧.៧១៣.៧៧៧

្រំណុល និ្មូលធន

្រំណុល

គណនរីត្ររូវសង	និងចំណ្យបង្គរ ១០ ៥០៥.៥៣០	 ៦៧៦.៥៨៤	

បំណុលេន្ធបលើតរាកច់ំបណញ ១១ ២៧.៩៧២	 ១៣.០៧៦	

តរាកប់បញ្ញ ើេរីេ្ិរថិជន	 ១២ ៩៦៦.០៦០	 	៨៦៤.៦៩៣	

តរាកក់ម្រី ១៣ ៣៧.៥២៤.៦៩៦	 ៣៦.០៤២.៨១២	

្រំណុលសរ្ុរ ៣៩.០២៤.២៥៨ ៣៧.៥៩៧.១៦៥

មូលធន

បៃើមេុន	 ១៤ ៥.៧៩៨.៨៥០	 ៤.៨៣៤.០៥០	

បុេវលាភភ្គហុ៊ន ៦	 	៥៤៩.៩៥៦	

តរាកប់តមរុង ១៤ 	៨៧.៩៤១	 	៧០.២៦០	

េនុបំណុល ១៥ ៣,៨៥២.១៧០	 ៣.៨៥២.១៧០	

តរាកច់ំបណញរកសាេុក ៧៣១.២៥៥	 ៨១០.១៧៦	

មូលធនសរមុ ៤៩.៤៩៤.៤៨០ ៤៧.៧១៣.៧៧៧

្រំណុល និ្មូលធនសរុ្រ     ៤៩.៤៩៤.៤៨០ ៤៧.៧១៣.៧៧៧

កំណ្រស់មា្គ ល់ៃូចមានភ្ជា បជ់ាមយួេរីេំេរ័េរី	១៥	បៅ	៦២	គឺជាដផ្នកមយួដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុទាងំបនុះ។

តារា្តុល្យការ
គិតបតរឹមនថងាទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧

៣៨



កំណ្រស់មា្គ ល់ៃូចមានភ្ជា បជ់ាមយួេរីេំេរ័េរី	១៥	បៅ	៦២	គឺជាដផ្នកមយួដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុទាងំបនុះ។

កំណត់
សម្្គ ល់

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៧

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៦

ពាន់ររៀល ពាន់ររៀល

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការ

ចំណូលការតរាក់ ១៦ ៩.៧១៦.៧៨៨	 ១៤.៩៩៦.៤៩៦

ចំណ្យការតរាក់ ១៧ (៣.១៥៣.៤០៤) (៣.៩២៦.៧១៥)

ចំណូលការបបាក់សទុ្ធ ៦.៥៦៣.៣៨៤ ១១.០៦៩.៧៨១	

ចំណូលកដតមឈ្នួល	កដតមបជើងសា	និងចំណូលបផ្សងៗ ១៨ ៥.៩៨៥.៦៩២	 ២.២៩៧.៦៥៧

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការសរ្ុរ ១២.៥៤៩.០៧៦ ១៣.៣៦៧.៤៣៨

សំវធិាន្នបលើឥណទានអាតកក	់និងជាបស់ង្សយ័ ៦ (៩៦៣.២៥៨) (៩៧០.០៨២)

ចំណ្យតប្ិរប្រ្ិការបផ្សងៗ ១៩ (១១.០៦៦.០១៥) (១១.៨១៥.៥៩៦)

បបាក់ចំរណញមុនៃកពន្ធ ៥១៩.៨០៣ ៥៨១.៧៦០

ចំណ្យេន្ធបលើតរាកច់ំបណញ ១១ (១៦៦.១៩៣) (១៦៥.៦៦០)

បបាក់ចំរណញសទុ្ធកនាុ្ បោ ៣៥៣.៦១០	 	៤១៦.១០០	

របាយការណ៍លទ្ធផល
សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ នថងាទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧

៣៩
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កំណត់
សម្្គ ល់

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៧

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៧

ពាន់ររៀល ពាន់ររៀល

លេូំរសាច់បបាក់ពីសកម្ភាពប្រតិ្រត្ិការ ឆ្្ន ២ំ០១

បបាក់ចំរណញមុនៃកពន្ធ ៥១៩.៨០៣ ៥៨១.៧៦០

និយ្័រភ្េបលើ:

			រំលស់ ១៩ ២០៥.២២០	 ២០២.១៥៨	

			សំវធិាន្នបលើឥណទានអាតកកនិ់ងជាបស់ង្សយ័ ៦ ៩៦៣.២៥៨	 ៩៧០.០៨២

			ការខា្របង/់(ចំបណញ)េរីការលកប់ចញដនតេេ្យនិងបរកិា្ខ រ ១៣.៩៩៧ (៤៥.៥២៨)

   ចំណូលការបបាក់សទុ្ធ (៦.៥៦៣.៣៨៤) (១១.០៦៩.៧៨១)

(៤.៨១៦.១០៦) (៩.៣៦១.៣០៩)

្រនបម្របមរួលទុនចលត័:

សម្ុរល្យ្រមកល់បៅ្នាគ្របផ្សងៗ ១.៧៦៨.៤១១	 ២.១៣៩.១៨៣

ឥណទានបៅេ្រិថិជន (៩.៣៨៩.៥០៣) ១.៤៥៣.៤១៦

តេេ្យសកម្មបផ្សងៗ (៤០.១០១) ១១២.៤៦០	

តរាកប់បញ្ញ ើេរីេ្ិរថិជន ១០១.៣៦៧ (៥៧.៨៧៩)

គណនរីត្ររូវសង	និងចំណ្យបង្គរ (២០៥.២៨១)	 ១៨២.៨៦៥	

សាចត់រាកប់តបើតរាស់ក្នុងតប្ិរប្រ្ិការ (១២.៦២៦.២១៣) (៥.៥៣១.២៦៤)

ការតរាកេ់េួលរាន ១០.០៧៩.០៣៤	 	១៤.៩៤២.៧៦៤	

ការតរាករ់ានបង់ (៣.១១៩.១៧៧) (៤.០០៣.៧១៨)

េន្្លើប្រាក់ចំណបញបានបង់ (១៥១.២៩៧) (១៦៦.៨០៨)

សាច់បបាក់(សទុ្ធរប្រើ)/ទទួលបានកនាុ្ សកម្ភាពប្រតិ្រត្ិការ (៥.៨១៧.៦៥៣) ៥.២៤០.៩៧៤ 

លេូំរសាច់បបាក់ពីសកម្ភាពវិនិរោគ

ការេិញតេេ្យនិងបរកិា្ខ រ ៦ (១៨៦.៨៥១) (៣១៧.៨៦៧)

ការេិញកម្មវ ិ្ រីកំុេ្យរូេរ័ ៧ (៤២.៩៧៦) (១៥.៩៣៩)

សាចត់រាករ់ានេរីការលកត់េេ្យនិងបរកិា្ខ រ 	-			 ៥១.៩២៨	

សាច់បបាក់សទុ្ធរប្រើកនាុ្ សកម្ភាពវិនិរោគ (២២៩.៨២៧)  (២៨១.៨៧៨)

លេូំរសាច់បបាក់ពីសកម្ភាពេរិញញា្រ្បទាន

សាចត់រាកេ់េួលរានេរីតរាកក់ម្រី ១៦.៨២៤.៥៧៤	 ១៤.៤៦៨.២២១	

ការេូទា្រស់ងតរាកក់ម្រី (១៥.៣៤២.៦៩០) (១៧.២៤៧.២៨៦)

សាចត់រាកេេួលរានេរីេនុបំណុល - ១.៨០៦.០៨៤	
សាច់បបាក់សទុ្ធទទួលបាន/(រប្រើបបាស)់
កនាុ្ សកម្ភាពេរិញញា្រ្បទាន ១.៤៨១.៨៨៤ (៩៧២.៩៨១)

ការ(ថយចុុះ)/រកើនរឡើ្ សទុ្ធននសាច់បបាក់ 
និ្សាច់បបាក់សមមូល  (៤.៥៦៥.៥៩៦) ៣.៩៨៦.១១៥ 

សាចត់រាក	់និងសាចត់រាកស់មមូលនាបៃើមតគ្ ៥.៤៩៣.០៤៩ ១.៥០៦.៩៣៤

សាច់បបាក និ្សាច់បបាក់សមមូលនាចុ្បោ ៥ ៩២៧.៤៥៣ ៥.៤៩៣.០៤៩

របាយការណ៏លេូំរសាច់បបាក់
សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ នថងាទី៣១ នខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧

៤១



ប្រតិ្រត្ិការមិននមនសាច់បបាក់សខំាន់ៗ

បៅក្នុងឆ្្ន 	ំមានតប្ិរប្រ្ិការមនិដមនជាសាចត់រាកសំ់ខាន់ៗ ៃូចខាងបតកាម៖
 

កំណត់
សម្្គ ល់

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៧

ពាន់ររៀល

សបម្្រ់ការយិ្រររិចឆេទ
នថងាទី៣១ នខធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៦

ពាន់ររៀល

បដម្លងេរីបុេវលាភភ្គហុ៊ន
បៅបៃើមេុន

១៤ ៥៤៩.៩៥០	 -

បដម្លងេរីតរាកច់ំបណញរកសាេុក
បៅបៃើមេុន

១៤ ៤១៤.៨៥០	 -

កំណ្រស់មា្គ ល់ៃូចមានភ្ជា បជ់ាមយួេរីេំេរ័េរី	១៥	បៅ	៦២	គឺជាដផ្នកមយួដនររាយការណ៍ហិរញ្ញ វ្រ្ុទាងំបនុះ

៤២



្រណ្្ញទំនាក់ទំន្ និ្កិច្ចសេប្រតិ្រត្ិការ

នៃគូនផនាកេរិញវត្ុ

នៃគូមិននមននផនាកេរិញវត្ុ

៤៣



អាសយដ្្ឋ ន និ្រលខទំនាក់ទំន្

៤៤

ការោិលយ័កណ្្ល និ្ការោិលយ័ប្រតិ្រត្ិការ

(៨៥៥)	២៣	៩៥	៩៩	៧៧/	០៧០	៣២	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៤២៥	ផ្លូវ	២៧១	សងាក ្រេ់ួលេំេូង២	ខណ្ឌ ចំការមន
រជធានរីភ្នបំេញ

សាខារបជាយចងា្វ រ

(៨៥៥)	៧០	៣០	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	១៨អា	ផ្លូវជា្រិបលខ	៦អា	ភូម	ិ៣	សងាក ្រប់តជាយចងាវ រ
ខណ្ឌ ឬស្ស រីដកវ	រជធានរីភ្នបំេញ

សាខាផសារបចា ំ្ ចំររុះ

(៨៥៥)	៧០	៣៦	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	១០៤	ផ្លូវជា្រិបលខ៥	សងាក ្រគ់រីឡូដមត្របលខ៦
ខណ្ឌ ឬស្ស រីដកវ	រជធានរីភ្នបំេញ

សាខារខត្

សាខាខេត្តបាតដ់ំបង

(៨៥៥)	៧០	៣៩	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	២៩	ផ្លូវបលខ៣	ភូមកិម្មករ	សងាក ្រស់ាវ យ	តករុងរា្រៃ់ំបង	
បខ្រ្រា្រៃ់ំបង
 
សាខាស្រុកខោងឬ្្សី

(៨៥៥)	៧០	២៦	៧៥	៧៥
ផ្លូវជា្រិបលខ	៥	ភូមកិដន្សបន្ាយ	�ុំបមាង		តសរុកបមាងឬស្ស រី	
បខ្រ្រា្រៃ់ំបង

ខេត្តបាតដ់ំបង

សាខាបន្ទា យោនជយ័

(៨៥៥)	៧០	៤១	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៥៥អា	ផ្លូវជា្រិបលខ៦	សងាក ្រក់ំេងស់ាវ យ	តករុងសិរ រីបសាភណ័្ឌ 	
បខ្រ្បន្ាយមានជយ័

ខេត្តបន្ទា យោនជយ័

សាខាខេត្តកណ្្ត ល

(៨៥៥)	៧០	៣៥	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៥៤២	ផ្លូវបប២១	ភូមតិាប ្្ម 	សងាក ្រត់ាប ្្ម 	តករុងតាប ្្ម 	
បខ្រ្កណ្្ល

សាខាពញាឮ

(៨៥៥)	៧០	៤៧	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	១៧១	ផ្លូវជា្រិបលខ	៥	ភូមតិបកក្់ា	�ុំវហិារហ្លួង
តសរុកេញាឮ	បខ្រ្កណ្្ល

សាខាស្រុកសាអា ង

(៨៥៥)	៧០	៤៦	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៦០២	ភូមដិតេករនុ	�ំុដតេកគយ	តសរុកសា្អ ង	បខ្រ្កណ្្ល

ខេត្តកណ្្ត ល

សាខាខេត្តកំពងច់ាម 

(៨៥៥)	៧០	៤០	៧៥	៧៥
ភូម	ិ១៥	ភូមកិំេងច់ាម	សងាក ្រក់ំេងច់ាម	តករុងកំេងច់ាម	បខ្រ្កំេងច់ាម

សាខាស្រុកពសពឈរ 

(៨៥៥)	៧០	៥៦	៧៥	៧៥
ផ្លូវជា្រិបលខ៧	ភូមដិតេបតា្ររឹង	�ុំដតជបវៀង	តសរុកដតេឈរ	បខ្រ្កំេងច់ាម

ខេត្តកំពងច់ាម



៤៥

សាខាស្រុកកំពងឆ់្នា ំង
 
(៨៥៥)	៦៩	៣៧	៨១	៨១
ភូមតិកឡាច	�ុំកំេងឆ់្្ន ងំ	តករុងកំេងឆ់្្ន ងំ	បខ្រ្កំេងឆ់្្ន ងំ

ខេត្តកំពងឆ់្នា ំង

សាខាស្រុកពាមរក៍

(៨៥៥)	៧០	២៧	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ១៦	ផ្លូវជា្រិបលខ១	ភូម	ិ៤	�ុំដតេកខសាយ
តសរុករមរក	៍បខ្រ្ដតេដវង

ខេត្តពសពវែង

សាខាខេត្តកំពងធ់ំ

(៨៥៥)	៧០	៤២	៧៥	៧៥
ផ្លូវជា្រិបលខ	៦អា	ភូមអិាចារ្យលាក	់តករុងស្រឹងដសន	បខ្រដែកំេង់្ ំ
 
សាខាស្រុក្នទាទុក 

(៨៥៥)	៧០	៥៤	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ១០២		ផ្លូវជា្រិបលខ	៦អា	ភូមកិំេងថ់្ម	�ំុកំេងថ់្ម	តសរុកសន្ុក	
បខ្រដែកំេង់្ ំ

សាខាខេត្តខពាធិ៍សាត ់

(៨៥៥)	៧០	៦៨	៧៥	៧៥
ផ្ុះបល ខ 	២៥៥	ផ្លូវជា្រិបលខ	៥	 ភូមថិ្នល់បំដបក	សងាក ្ររ់លាប	
តករុងបរ្ិ៍សា្រ	់បខ្រ្បរ្ិសា្រ់

ខេត្តកំពងធ់ំ

ខេត្តខពាធិ៍សាត់

សាខាស្រុកគងពិ្សី 

(៨៥៥)	៧០	៩៦	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៤២	ផ្លូវជា្រិបលខ	៣	ភូមតិតាខំា្ន រ	�ុំស្នំតកបេើ	 តសរុកគងេិសរី	
បខ្រ្កំេងស់្ឺ

ខេត្តកំពង់្ ្ពឺ

ខេត្តខ្ៀមរាប
សាខាខេត្តខ្ៀមរាប

(៨៥៥)	៧០	៣៨	៧៥	៧៥
ផ្លូវជន្លុង	ភូមជិន្លុង	សងាក ្រស់ាលាកំបរ ើក	តករុងបសៀមរប	
បខ្រ្បសៀមរប

សាខាពកួ 

(៨៥៥)	៧០	៥២	៧៥	៧៥
ផ្លូវជា្រិបលខ	៦អា	ភូមេិូរតាតរាក	់�ុំេួក	តសរុកេួក	បខ្រ្បសៀមរប

សាខា្សូ្រនិគម

(៨៥៥)	៧០	៦០	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	១១៧	ផ្លូវជា្រិបលខ	៦	តករុម	៦	ភូមៃិំដៃកថ្មរី	�ុំៃំដៃក
តសរុកសូត្រនិគម	បខ្រ្បសៀមរប

សាខាខេត្តកំពត 

(៨៥៥)	៧០	៩៩	៧៥	៧៥
ផ្ុះបលខ	៤២	ផ្លូវជា្រិបលខ	៣	ភូមកិំេងរ់ាយខាងបជើង
សងាក ្រក់ំេងរ់ាយ	តករុងកំេ្រ	បខ្រ្កំេ្រ

ខេត្តកំពត 




