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មាតិកា
សង្ខេបសមិទ្ធផលសខំាន់ៗ ឆ្នា  ំ២០១៦
សារពីបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល
ទស្សនវិសយ័ ងបស្្ម្ម វប្បធម៌ការងាររមួ
បបវត្ិរបសច់ំងរ ើន
ប្មសលីធម៌
ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល
គណៈ្ម្្ម ធិការបបតិបត្ិ
អភិបាល្ិច្ច
ភាគទុនិ្ និ្រចនាសម្័ន្ធភាគហ៊ុន

រចនាសម្័ន្ធ

ការផ្លជ់ូននូវងសវាហរិញ្ញវត្ុជូនដៃគូ

វិសាលភាពបបតិបត្ិការ
ផលតិផល និ្ងសវា្ម្មបនន្ម
ការបនន្មងសវាហរិញ្ញវត្ុងអឡចិបតរូនិច

ទរឹ្សាអា ត និ្អនាម័យសបម្ប់ទា ំ្ អសគ់្នា  

បរស្ិានសាអា ត ជាមួយឥណទានថាមពលដបត្

កាត់បន្យហានិភ័យតាមរយៈការងលើ្ ្ម្សដ់ៃគូ្នាុ្ ការរសង់ៅជា

មួយការការពារ

ការបគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម
ការបណុ្ុះបណ្្លងសវាងសៃ្ឋ្ិច្ចស្្គម

ការផ្លប់តឡប់ងៅសហគមន៍វិញ

ព័ត៌ម្នពីសហគមន៍

ការទទួលសា្គ ល ់និ្រងាវា ន់

ការបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស
្ំនណទបម្់បបព័ន្ធបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស

ការអភិវឌ្ឍន៍ចំងណុះៃរឹ្ និ្ជំនាញ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុងបកាយសវន្ម្ម
របាយការណ៍របសប់្រុមបបរឹ្សាភិបាល

របាយការណ៍របសស់វន្រឯ្រាជ្យ

របាយការណ៍តារា្តុល្យការ

របាយការណ៍លទ្ធផលចំងណញ-ខាត

របាយការណ៍លហូំរសាច់បបា្់

របាយការណ៍បនបមបបមរួលងៃើមទុន

បុពវាងហតុដនការងបជើសងរ ើសយ្ពណ៌ផ្កា ឈូ្  
និ្និមិត្សញ្្ញ របសច់ំងរ ើន
បណ្្ញទំនា្់ទំន្ និ្្ិច្ចសហបបតិបត្ិការ
អាសយដ្្ឋ នសាខា និ្ងលខទំនា្់ទំន្
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សចូនា្រនផនា្បបតិបត្ិការ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦
រាជធានី-ខេត្តប្រតិ្រត្តិ ១៦ ១៦ ១៦

េណ្ឌ -ប្រុង-ប្រុ្ប្រតិ្រត្តិ ៨៧ ៨៨ ១០៣

ឃុ-ំ្ង្កា ត់ប្រតិ្រត្តិការ ៦២២ ៦៤២ ៦៨០

ភូមិប្រតិ្រត្តិការ ៣.៨៤១ ៣.៩៥១ ៤.០៤១

ចំនួនការយិាល័យរាជធានី-ខេត្ត ៣ ៦ ៥

ចំនួនសាខាខម ១៩ ២១ ១៩

ចំនួនសាខាប្រុ្ ២១ ១៣ ៦

ចំនួនដៃគូេ្ីបរា្់្្ម្ម្រុ្រ ៤៦.៩១២ ៤០.៣១៦ ៣២.១៩១

ផល្រ័បតឥណទាន្រុ្រ (ជាលានខរៀល) ៣០.៤២១ ៣៥.៣៨៦ ៣៣.២៩៥

ផល្រ័បតឥណទានជាមធ្យម (ជាបរា្់ខរៀល) ៦៤៨.៥០០ ៨៧៧.៧០០ ១.០៣៤.៣០០

ទំហឥំណទាន្រខ្្ញវគ្គៃំ្ូរងជាមធ្យម (ជាបរា្់ខរៀល) ៨៧៣.៦០០ ១.០៩៣.២០០ ១.២៥១.៥០០

ចំនួន្ុរគ្គលិ្្រុ្រ ៣៤០ ៣៣៦ ៣២៦

ចំនួន្ុរគ្គលិ្ជាមនន្តីឥណទាន ១៧០ ១៦២ ១៣៦

ចំនួនដៃគូេ្ីបរា្់ជាមធ្យម្្ុងមនន្តីឥណទានម្្្់ ២៧៦ ២៤៩ ២៣៧

ផល្រ័បតឥណទានជាមធ្យម្្ុងមនន្តីឥណទានម្្្់ (ជាលានខរៀល) ១៧៩ ២១៩ ២៤៥

អបរាផល្រ័បតឥណទានម្នហានិភ័យចា្រ់ពី៣០ដ្ងៃ ខ�ងីខៅ 0,៦០% ២,៩៤% ៤,៥៤%

អបរា្រំណុលលុ្រខចញពី្រ្ី្ ០,១៨% ០,៤១% ១,៨៦%

សង្ខេបសមិទ្ធផលសខំាន់ៗ ឆ្នា  ំ២០១៦
(ផ្នាកប្រតិបតិតិការ ហិរញ្ញ វត្ថុ និងសង្គម)

៤ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



សចូនា្រនផនា្ស្្គម ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

អបរាដៃគូេ្ីបរា្់ជាន្្តី ៨៤,៦% ៨២,៧% ៧៩,៨%

ផលខធៀ្រទំហផំល្រ័បតឥណទានជាមធ្យមនឹងបរា្់ចំណូលប្រជាជនម្្្់ៗ ១៤,០% ១៧,៨% ២៤,២%

អបរាដៃគូភ្្តីភាព ៦៩,២% ៦៧,៥% ៦៥,០%

អបរា្ុរគ្គលិ្ជាន្្តី ២៦,៥% ២៨,៣% ២៧,៥%

អបរាអ្្បគ្រ់បគងជាន្្តី ៩,៩% ៨,៥% ៨,២%

អបរា្ុរគ្គលិ្ម្នពិការភាព ២,១% ២,២% ១,៣៦%

អបរា្ុរគ្គលិ្ម្ន្ិច្្នយាអចិដនន្តយ៍ ៩២,៧% ៩០,០% ៩៩,០%

អបរា្ុរគ្គលិ្ចា្ខចញ ៣១,៣% ៣៦,៤% ៣៥,៩៥%

ចំនួនអ្្ចូលរមួ្្ុងវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លខ្វាអាជីវ្ម្ម ១៤.៦០១ ១៣.៤៥៦ ១២.៥៤៤

ចំនួនអ្្ចូលរមួ្្ុងវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លខ្វា្ង្គម ៧២៥ ៦.៩៤៧ ២.១៨៣

សចូនា្រនផនា្ហរិញ្ញវត្ុ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦
បទព្យ្្ម្ម្រុ្រ (គិតជាលានខរៀល) ៤០.០៥៧ ៤៨.២២៤ ៤៧.៧១៤

មូលនិធិភាគទុនិ្្រុ្រ (គិតជាលានខរៀល) ៨.៤០០ ៧.៨៩៤ ១០.១១៧

បរា្់ចំខណញ្ុទ្ធខបកាយ្រង់ពន្ធ (គិតជាពាន់ខរៀល) (៥៥៤.៩៤៤) (៥០៥.៧២៤) ៤១៦.១០០

អនុរាតមូលធនបគ្រ់បរាន់ ២០,៩% ១៦,៣៧% ២២,៣%

្ម្ម្បតមូលធន្របមរុងបគ្រៃណ្ត ្រ់ហានិភ័យ ៨៥,១% ៧៧,៣% ៧៥,១%

អនុរាតភាពរ្់រានខលីផផ្្ប្រតិ្រត្តិការ ៩៦,០៦% ៩៧,៣% ១០៣,៤%

ផលបត�្រ់ខលីបទព្យ្្ម្ម្រុ្រ (១,៦%) (១,១%) ០,៩%

ផលបត�្រ់ខលីមូលនិធិភាគទុននិ្្រុ្រ (៧,២%) (៦,២%) ៤,៦%

៥របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ឆ្្ ំ ២០១៦ ជាឆ្្រំងឹម្មំួយខទៀត្បម្្រ់ទីផសារមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខៅ្្ុងប្រខទ្្ម្ុជា ខោយការ្រន្ត្ំខណីនជា្្មីម្តងខទៀត ខលី្ពីអបរា្ំខណីនខ្ៃ្ឋ្ិច្ជាតិ
ជាមធ្យមប្រម្ណជា ៧% ្្ុងឆ្្ ំ ២០១៦ ។ ប្្ររ្ានឹង្ំខណីនខនុះ ខយងីរានខឃញីការខ្ីនខ�ងីគួរឱ្យបពរួយរារម្ភអំពី្បមិតដនអបរា្រំណុលវណ័្ឌ ្ 
និងការខ្ីនខ�ងី នូវផល្របតឥណទានម្នហានិភ័យ  ផៃលជា្ង្វល់រមួ។

ចំងរ ើន ផៃលជាស្ា្រ័នផ្តល់ខ្វា្ម្មមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ្ង្គម ខោយខ ្្ត តការយ្ចិត្តទុ្ោ្់ខលីបគរួសារ ផៃលម្នបរា្់ចំណូលទា្រខៅ្្ុងប្រខទ្្ម្ុជា 
រាន្រន្តអនុវត្តការង្រខនុះ ខហយីរាន្ំណត់វធិានការមួយចំនួន ខៃីម្ធីានាថាដៃគូរ្រ្់េ្ួនអាច្រង់្ងបត�្រ់ឥណទាន ខោយមិនផមន្រ៉ុះពាល់ខលី្រនុ្្    
ជីវភាពរ្់ខៅប្រចាដំ្ងៃរ្រ្់ពួ្រាត់។

ខៃីម្ទីទួលរានប្រ្ិទ្ធភាពខនុះ ចំងរ ើន រានខ្រ្តជាញា ចិត្តខៃីម្ខីរារពរាមខរាលការណ៍ផណនាផំ្តល់បរា្់ឥណទានជាន់រ្ាខបចីនស្ា្រ័ន។ ខទាុះជាយ៉ាងណ្ 
ការខ្ីនខ�ងីនូវឥណទានជាន់រ្ា និងការខ្ីនខ�ងីនូវមធ្យមផល្របតឥណទាន្្ុងបគរួសារនីមួយៗ បពមទាងំម្នពា្់ព័ន្ធនឹងវ្ិរត្តិដនការខ្ីនខ�ងីតដម្ទំនិញ 
និងការ្រខងកាីន្រទ្រ្្្ញត្តិ ពា្់ព័ន្ធខៅនឹងការ្ំណត់ខៃីមទុនអ្រ្្ររម្រ្រ្់បគឹុះស្ានមីប្រូហិ្ ្ញវត្ុផងផៃរ ។

ខៅ្្ុង្ររ្ិរទប្រឈមខនុះ   ចំងរ ើន  រានបគ្រ់បគងស្ានភាពហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់េ្ួនជាមួយនឹងលទ្ធផលវជិ្ម្ន បពមទាងំទា្់ទាញភាគទុនិ្្្មីៗ   និង្រន្តស្ានភាព
រងឹម្រំ្រ្់េ្ួន    ខៅ្្ុងទីផសារ មីប្រូហរិ្្ញវត្ុ្្ុងបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា    ផៃលរានខ្រ្តជាញា ចិត្ត្្ុងការផ្តល់ខ្វាហរិ្្ញវត្ុប្រ្្រខោយទំនួលេុ្បតរូវ   និង
្ររយិា្រន្ហរិ្្ញវត្ុ ជូនខៅបគរួសារផៃលម្នបរា្់ចំណូលទា្រ្្ុងបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។

ខោយខ្ច្្តីខរារពៃ៏េ្ង់េ្្់ ។

ខលា្ Yannick Nicolas MILEV
ប្រធានប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល

សារពីបបធានប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

៦ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ទស្សនវិសយ័
“ជាបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ្ម្ុជាឈានមុេខគផផ្្្ង្គម ផៃលប្រតិ្រត្តិប្រ្្រខោយទំនួលេុ្បតរូវេ្្់ ខៃីម្នីិរន្តរភាពដនការវវិឌ្ឍន៍ជាវជិ្ម្ន ៃល់ជីវភាព      
បគរួសារប្ីប្្្ម្មផផ្្ខ្ៃ្ឋ្ិច្” ។

ងបស្្ម្ម
“ខលី្្ម្្់ជីវភាព ជំនាញ និងជំខនឿទុ្ចិត្ត ៃល់ប្រុមបគរួសារប្ីប្្្ុងបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា រាមរយៈការផ្តល់ខ្វាមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ និងខ្វាខ្ៃ្ឋ្ិច្្ង្គម 
ប្រ្្រខោយទំនួលេុ្បតរូវេ្្់” ។

វប្បធម៌ការងាររមួ
សចុរតិ
ចំខរនី ផ្តល់ខ្វាមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ និងខ្វាខ្ៃ្ឋ្ិច្្ង្គម្រផន្មៃល់ដៃគូ ្្ុងខរាល្រំណងខធ្វីឲ្យ្ុេុម្លភាពរ្រ្់ពួ្រាត់ម្នភាពប្រខ្ីរខ�ងី ខហយីខ្រ្តជាញា  
ចិត្តធានាឲ្យរាននូវការប្រតិ្រត្តិប្រ្្រខោយ្ីលធម៌ ្មធម៌ និងតម្្ភាព បពមទាងំផ្តល់នូវគុណប្រខយាជន៍េ្្់ៃល់បគ្រ់ដៃគូ និងភាគីពា្់ព័ន្ធ ។

គុណភាពដនងសវា្ម្ម
ចំខរនីផ្តល់ខ្វា្ម្មផៃល្មប្្ររាមតបមរូវការ និងប្រ្្រខោយប្រ្ិទ្ធផលេ្្់ ជូនៃល់ដៃគូបគ្រ់រូ្រ ខោយការប្រតិ្រតិ្តខ្វា ខធី្វខ�ងីប្រ្្រខោយភាព 
ង្យប្រួល ្្ម្ម និងទាន់ខពលខវលា ។

តម្លា ភាព
ចំខរនីផ្តល់ព័ត៌ម្ន ផៃលម្នល្្ខណៈចបា្់លា្់ បគ្រ់បរាន់ បតឹមបតរូវ ពិតបរា្ៃ និងទាន់ខពលខវលាពីល្្ខេណ្ឌ ដនខ្វាមីប្រូហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់បគឹុះស្ាន 
ជូនៃល់អតិ្ិជន និងបគ្រ់ភាគីពា្់ព័ន្ធ ខហយីព័ត៌ម្នទាងំខនាុះ បតរូវរានពន្យល់ផណនារំាមវធិីសាន្្តង្យទទួលយ្ ខៃីម្ឱី្យពួ្រាត់ង្យយល់ពី 
ល្្ខេណ្ឌ ទាងំអ្់ខនាុះ ។

ការបបតិបត្ិងដ្យយតុ្ិធម ៌
ចំខរនី ខ្រ្តជាញា ចិត្តធានាឱ្យរានថា ខ្វា្ម្មផៃលបគឹុះស្ានផ្តល់ជូនៃល់អតិ្ិជន ្៏ៃូចជាការបរាប្័យទា្់ទងជាមួយពួ្រាត់ និងបគ្រ់ភាគីពា្់ព័ន្ធ ប្រតិ្រត្តិ 
ប្រ្្រខោយ្ីលធម៌ បពមទាងំមិនខធ្វីឲ្យពួ្រាត់ម្នការភ័ន្តបច� ំអា្់អន់ប្ពន់ចិត្ត ខោយ្្ុងខនាុះ ការបរាប្័យទា្់ទងបតរូវរាន ប្រតិ្រត្តិប្រ្្រខោយការ
ខរារពឱ្យតដម្ យុត្តិធម៌ រួ្ រាយរា្់ទា្់ និងប្រ្្រខោយការគួរ្ម ។

សម្ងា ត់ភាព
ចំខរនី ខ្រ្តជាញា ចិត្តធានាឲ្យរានថា រាល់ព័ត៌ម្ន និងទិន្ន័យរ្រ្់ដៃគូ និងបគ្រ់ភាគីពា្់ព័ន្ធ បតរូវរានការពារ និងផ្រ្សាទុ្ោ្់យ៉ាងខ្ា្រ់េ្ួន និងម្ន្ុវត្ិភាព 
ខហយីព័ត៌ម្នអាចបតរូវរានយ្ខប្ីរបរា្់ល្គឹ្ណ្ផតម្នការយល់បពមពីម្្្់ ខោយខរាល្រំណង និងវសិាលភាពដនការខប្រីបរា្់ព័ត៌ម្ន និងទិន្ន័យ 
ទាងំខនាុះ បតរូវរានពន្យល់បរា្រ់ៃល់ពួ្រាត់ពី្ំណ្្់្ុរគ្គលិ្ ្៏ៃូចជា ភ្ា្់ង្ររ្រ្់បគឹុះស្ាន ឱ្យយល់ជា្់បរា្ៃ ។

ភាពមិនងរ ើសងអើ្
ចំខរនី ចាត់ទុ្អតិ្ិជន និងបគ្រ់ភាគីពា្់ព័ន្ធ ជាប្រភពធនធានៃ៏ម្នតដម្មួយ ផៃលបគឹុះស្ានបតរូវេិតេំប្ឹរងផប្រងបគ្រ់មខធយារាយ ខៃីម្ធីានាឱ្យរានថាពួ្ 
រាត់ទទួលរាននូវការយ្ចិត្តទុ្ោ្់េ្្់ និង្មរម្យ្រំផុតពី្ំណ្្់្ុរគ្គលិ្ ្៏ៃូចជាភ្ា្់ង្ររ្រ្់បគឹុះស្ាន ។
 

ទស្សនវិសយ័ ងបស្្ម្ម វប្បធម៌ការងាររមួ

៧របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ខោយ្ត់្ម្្គ ល់ខឃញីពីតបមរូវការរ្រ្់្ហគមន៍ប្ីប្មួយចំនួនធំខៅរាជធានីភ្ំខពញមិនទាន់បតរូវរាន្រំខពញ អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepre
-

neurs du Monde រានចុុះហត្ខលខាខៅចុងឆ្្ ំ២០០៥ ខលី្ិច្បពមខបពៀងមួយជាមួយ សាលារាជធានីភ្ំខពញ និងប្្ួងការ្ររខទ្ និង្ហប្រ
តិ្រត្តិការអន្តរជាតិដនបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ខៃីម្ផី្តួចខផ្តីមគខបម្ងផ្តល់ឥណទានខ្ាតតូច ។ គខបម្ងខនុះ បតរូវរាន្រខងកាីតខ�ងី និងោ្់ខឈា្ម ុះថា 
«ចំខរនី” (ម្នន័យ្្ុងភាសាអង់ខគ្្ថា” Progress “) ខៃីម្ផី្តល់នូវខ្វាហរិ្្ញវត្ុ     និងមិនផមនហរិ្្ញវត្ុ្បម្្រ់ប្រុមបគរួសារប្ីប្ខៅ្ហគមន៍
ប្ីប្ខៅ្្ុងរាជធានីភ្ំខពញ ផៃលខ ្្ត ត្ំខាន់្្ុងការផ្តល់ខ្វាឥណទាន    បរា្់្ន្ ំនិងខ្វាធានារ៉ា្រ់រងខ្ាតតូច ខៃីម្្ីរំខពញតបមរូវការជូនៃល់
អាជីវ្រខ្ាតតូច អ្្ល្់ៃូរចល័ត និង្្ម្មភាពជំនួញខ្ាតតូចខផ្ងៗខទៀត ។

ចំខរនី រានខ្រី្សាខាៃំ្ូរងរ្រ្់េ្ួនខៅខៃីមឆ្្ ំ២០០៦ និងរានចា្រ់ខផ្តីមភាពជាដៃគូជាមួយគខបម្ង SKY រ្រ្់អង្គការ GRET ្្ុងការផ្តល់ខ្វា 
ធានារ៉ា្រ់រង្ុេភាពខ្ាតតូចៃល់ដៃគូរ្រ្់េ្ួន ។ 

ចំខរនី រានោ្់ឱ្យៃំខណីរការ ខ្វាមិនផមនហរិ្្ញវត្ុ រមួ្រ្ូ្លទាងំវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លនានា និងការផ្តល់ប្ឹរ្សាផផ្្្ង្គម ខៅ្្ុងឆ្្ ំ២០០៧ និង 
រានពបងី្្្ម្មភាពៃំ្ូរងរ្រ្់េ្ួនខៅខាងខបរៅរាជធានីភ្ំខពញ ខោយរានខ្ីរ្សាខា្្មីមួយខៅ្្ុងខេត្ត្ណ្្ត ល ។  

ចំខរនី រាន្្្់្រ្តូរល្្ខន្តិ្ៈរ្រ្់េ្ួន ពី្ម្មវធិីរ្រ្់អង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលខៅជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនទទួលេុ្បតរូវម្ន្បមិត រាមរយៈការចុុះ 
្រ្ី្ជាមួយប្្ួងពាណិជ្្ម្ម ខោយម្នភាគទុនិ្ចំនួន្ីរ គឺ អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepreneurs du Monde ប្រុមហុ៊នរារាងំ Microfinance 
Solidaire (MFS) និងវនិិខយាគិន្ង្គម ខលា្ Humbert Garreau de Labarre និងទទួលរានវញិ្្ញ ្រន្រ័បតជាប្រតិ្រត្តិ្រឥណទាន 
ពីធនារារជាតិដន្ម្ុជាខៅឆ្្ ំ ២០០៩  ។    បគឹុះស្ាន្៏ទទួលរានវញិ្្ញ ្រន្រ័បតដនការទទួលសា្គ ល់ពី MFTransparency   ខលីការផ្តួចខផ្តីម្ំណត់
តម្្ភាពតដម្ ។

ឆ្្២ំ០១០ គឺជាឆ្្ៃំំ្ូរងដនភាពរ្់រានខោយេ្ួនឯងខលីផផ្្ប្រតិ្រត្តិការរ្រ្់ ចំខរនី និងបគឹុះស្ាន្៏ទទួលរានពានរង្្វ ន់ពី MIX Market ខៅខលី 
ររាយការណ៍្ូចនា្រ្ង្គមរ្រ្់េ្ួន ។

ចំខរនី ទទួលរានអាជាញា ្រ័ណ្ណជាបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខពញខលញមួយ ផ្តល់ខោយធនារារជាតិដន្ម្ុជា ខៅឆ្្ ំ២០១១ ។ ្ម្គមមូលនិធិ ចំខរនី 
(CFA) ្៏បតរូវរាន្រខងកាីតខ�ងីផងផៃរខៃីម្ពីួតដៃរ្ាខធ្វីការជាមួយ បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ចំខរនី ្្ុងការអភិវឌ្ឍ្មិទ្ធផលផផ្្្ង្គមខផ្ងៗខទៀត 
ៃូចជា៖ ការផ្តល់អាហារូ្រ្រណ៍ខៅ្ូនរ្រ្់ដៃគូប្ីប្ និងការផ្តល់ជំនួយ្ខនង្្គ ុះ្រន្ាន់ ។ ចំខរនី រានចា្រ់ខផ្តីម្្ុងការចូលរមួខលី្ 
ៃំ្ូរងរ្រ្់េ្ួនផងផៃរ ខៅខលីវាយតដម្ចំណ្ត់ថ្ា្់ហរិ្្ញវត្ុ និង្ង្គម   ខហយីរានទទួលពិន្ុ្បមិត B+ ខលីផផ្្ហរិ្្ញវត្ុ និង្បមិត BBs ខលីការ
វាយតដម្ផផ្្្ង្គមរ្រ្់េ្ួន ។

្្ុងឆ្្ ំ ២០១២ ម្នភាគទុនិ្្ីរ្រផន្មខទៀតរានចូលរមួ្រផន្មខៃីមទុនជាមួយនឹង ចំខរនី រមួម្ន៖ Grameen Credit Agricole Microfinance 
Foundation (CGAMF) ្ម្គម្ុរគ្គលិ្ចំខរនី និងអ្្វនិិខយាគិន្ង្គម ខលា្ប្ី Sophie Dulac ។

ខ្វាធានារ៉ា្រ់រង្ុេភាពខ្ាតតូចបតរូវរានផ្តួចខផ្តីម និងរានោ្់ខធ្វីខត្្តសា្ល្ងខបកាមភាពជាដៃគូ រវាង្ម្គមមូលនិធិចំខរនី និងប្រុមហុ៊នធានា 
រ៉ា្រ់រងខប្រវរ័ (្ម្ុជា) ភីអិល្ីុ ្្ុងឆ្្ ំ២០១៣ ។

្្ុងឆ្្ ំ ២០១៤ ខៃីម្ខីធ្វីឱ្យប្រខ្ីរខ�ងីនូវល្្ខេណ្ឌ ទូទាត់្ំណងបត�្រ់ឥណទាន ចំខរនី រានផ្តួចខផ្តីមភាពជាដៃគូជាមួយប្រុមហុ៊នផ្តល់ខ្វា 
ធនារារចល័តៃ៏ធំមួយ្្ុងប្រខទ្គឺ ប្រុមហុ៊ន វងី ខហយីចំខរនី ្៏រានោ្់ឱ្យខប្ីរបរា្់ផលិតផលឥណទានថាមពលដ្រតង និងទទួលរាន 
វញិ្្ញ ្រន្រ័បតពី Truelift ជា Truelift Aspirant ផងផៃរ ។

្្ុងឆ្្ ំ ២០១៥ ចំខរនី ្៏រានចុុះហត្ខលខាខលី្ិច្បពមខបពៀងភាពជាដៃគូជាមួយនឹង Water.Org ខបកាម្ម្មវធិី “គខបម្ងទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ” 
ខៃីម្ជីួយ្បមរួលខៅៃល់្ហគមន៍ និងដៃគូរ្រ្់េ្ួន ។ បគឹុះស្ាន ្៏រានខរាុះជំហ៊ានខៅមុេមួយជំហ៊ាន្រន្ា្រ់ខទៀត ខោយទទួលរានការ 
ទទួលសា្គ ល់្រផន្មពី Truelift ពី Truelift Aspirant ខៅជា Truelift Emerging ។

្្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ចំខរនី រានចុុះហត្ខលខាខលី្ិច្បពមខបពៀងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រុមហុ៊ន បទរូម៉្ន់នី  ខៃីម្ជីាជខបមី្្បម្្រ់ដៃគូ្្ុងការ្រង់្ង 
ឥណទានម្ ចំខរនី ។ ចំខរនី ទទួលរានវញិ្្ញ ្រន្របត MIX S.T.A.R MFI ពី Mix Market ។

២០០៥ 

២០០៧

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២០០៦

បបវត្ិចំងរ ើន

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

៨ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



៩របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ចំងរ ើន   ជាបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខ ្្ត តខលី្មិទ្ធផលការង្រ្ង្គម  ផៃល
ខជឿជា្់យ៉ាងមុតម្ថំា  ប្ម្ីលធម៌  គឺជាធាតុ្ំខាន់្្ុងការជំរុញឱ្យចំខរនី
ទទួលរាននូវភាពខជាគជ័យ្បម្្រ់អាជីវ្ម្មរ្រ្់េ្ួន ។  វារាន្ំណត់
ប្្រេ័ណ្ឌ ខៃីម្បីគ្រ់បគងការទំនា្់ទំនង និងៃំខណីរការអាជីវ្ម្មរ្រ្់េ្ួន 
ជាមួយភាគីពា្់ព័ន្ធទាងំខាង្្ុង និងខាងខបរៅ រមួទាងំ្ម្ជិ្ប្រុម 
ប្រឹ្សាភិរាល អតិ្ិជន/ដៃគូ ្ុរគ្គលិ្ បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខផ្ងៗខទៀត 
អ្្ផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្្ផ្តល់ខ្វា្ម្ម មនន្តីរាជរោ្ឋ ភិរាល និយត័្រ ្វន្រ 
វនិិខយាគិន និងម្្្់ជំនួយ ។

១) ្ម្ជិ្ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល៖ ្រង្ហា ញនូវការខ្រ្តជាញា ចិត្ត្្ុងការចូលរមួយ៉ាង
្្ម្មខលីការ្ខបមចចិត្ត្្ុងប្្រេណ្ឌ រ្រ្់   ចំខរនី ខោយចូលរមួ្ិច្ប្រជំុដន
ប្រុមប្រឹ្សាភិរាល គណៈ្ម្្ម ធិការ ឬប្រុមការង្រ យ៉ាងខទៀងទាត់ ្ ំខៅខលី្ 
្ម្្់ខ្រ ្ត ិ៍ខឈា្ម ុះ និង្ិតយានុភាពរ្រ្់ ចំខរនី ្្ុងបពឹត្តិការណ៍ខផ្ងៗ និងការ 
ខរាុះផសាយនានា ។

២) អតិ្ិជន/ដៃគូ៖  ខលី្្ម្្់ រាបំទ និងអនុវត្តខរាលការណ៍ការពារ 
អតិ្ិជន (CPP) និងខ្រ្តជ្ាខធ្វីការវាយតដម្ដនការអនុវត្តរ្រ្់េ្ួនជា          
ខទៀងទាត់ ្៏ៃូចជាការវាយតដម្ទូខៅខលីស្ានភាពប្ីប្រ្រ្់ប្រុមបគរួសារ 
អតិ្ិជន/ដៃគូ ្្ុងខរាល្រំណងខៃីម្ធីានាឱ្យរានថា ចំខរនី ពិតជារានផ្តល់
ខ្វាៃល់ប្រជាជនខរាលខៅផៃលេ្ួនរានខបជី្ខរ ី្  និងរាមោនពីការ្្្់
្រ្តូរស្ានភាពប្ីប្រ្រ្់អតិ្ិជន / ដៃគូ   ្្ុងរយៈខពលមួយ   ខៃីម្ធីានាថា
្ម្មវធិីរ្រ្់ខយងីរមួចំផណ្ៃល់ការកាត់្រន្យភាពប្ីប្  ខៅ្្ុងចំខណ្ម
អតិ្ិជន/ដៃគូរ្រ្់ខយងី ។

៣) ្ុរគ្គលិ្៖

្) ខ្រ្តជាញា ហាមឃាត់មិនឱ្យម្នការខរ ី្ ខអីងចំខពាុះ្ុរគ្គលិ្ ឬខ្រ្្ខជន 
ខលីជាតិសា្ន៍ ពណ៌្ម្ុរ សា្នា ខភទ ខៃីម្ំខណីត អាយុ និងស្ាន 
ភាពខ្ៃ្ឋ្ិច្ ។ 

េ) ការផ្តល់ឱកា្ការង្រចំខពាុះខ្រ្្ខជនម្ន្មត្ភាពខទាុះ្ីរជាជនពិការ 
ខោយមិនគិតពីកាយ្ម្ទា ខៃីម្ឱី្យពួ្រាត់្រខងកាីតបរា្់ចំណូលខទៀងទាត់
រាបំទៃល់ប្រុមបគរួសារ និង្ហគមន៍ ។

គ) ផ្តល់ជូននិខយាជិតជាមួយនឹងឱកា្ខ្្មីរ្ា្្ុងការអភិវឌ្ឍន៍េ្ួន និង 
អាជីព ខោយមិនគិតពីស្ានភាពដនមុេតំផណង ។

ឃ) ខ្រ្តជាញា ការពារ្ុេភាព និង្ុវត្ិភាព្ុរគ្គលិ្ ផៃលជា្រា្ត ្ំខាន់្រំផុត
ខៅ្្ុងការ្ខបមចចិត្តណ្មួយ ។

ង) ការផ្តល់ជូនបរា្់ផេ និងអត្ប្រខយាជន៍ខផ្ងៗខៅ្្ុង្បមិតប្រ្ួតប្រ
ផជង រាមការរពឹំងទុ្ជាអ្រ្្ររម្ ផៃលបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ គួរផតខោុះ    
បសាយខៃីម្ផី្រ្សា្ុរគ្គលិ្រ្រ្់េ្ួន ។

ច) ោ្់យន្តការប្រ្្រខោយតម្្ភាព ្បម្្រ់ការខោុះបសាយមតិខយា្រល់ 
និង្រណ្តឹ ងសារទុ្្ខរ្រ្់្ុរគ្គលិ្ ។

៤) បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខផ្ងៗខទៀត៖ មិនទទួលយ្ ្រង្ហា ញ ឬខប្ីរបរា្់
ទិន្ន័យរ្រ្់ដៃគូប្រ្ួតប្រផជង ផៃលខយងីរានៃឹង ឬម្នខហតុផលផៃល
ខជឿថារានរខំលាភខលី្ិច្បពមខបពៀងការរ្សាការ្ម្ងៃ ត់ជាមួយភាគីទី្រី ឬគូ 
ប្រ្ួតប្រផជងណ្មួយរ្រ្់ចំខរនី ្រ៉ុផន្តខយងីខលី្ទឹ្ចិត្តៃល់្ុរគ្គលិ្ខៃីម្ ី
ប្រមូល ផច្រផំល្ និងការខប្រីបរា្់ព័ត៌ម្ន អំពីបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ 
ខផ្ងៗខទៀត ្រ៉ុផន្តខធ្វី្្ុងប្្រេណ្ឌ ប្្រចបា្រ់ និងប្រ្្រខោយវជ្ិាជីវៈផត 
្រ៉ុខណ្្ណ ុះ ។ ៃូចរ្ាខៅនឹងការឱ្យតដម្ និង្ិច្េិតេំការពារព័ត៌ម្ន្្ល់េ្ួន 
រ្រ្់ ចំងរ ើន ខយងី្៏ខរារព និងឱ្យតដម្ខលីព័ត៌ម្នម្នល្្ខណៈ្ម្ងៃ ត់ ឬ 
ឯ្ជនភាពរ្រ្់ស្ា្រ័នខផ្ងៗខទៀតផងផៃរ ។

៥) អ្្ផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្្ផ្តល់ខ្វា៖ មិន្ហការ ឬផ្តល់ខ្វាខៅឱ្យប្រុមហុ៊ន 
ឬ្ុរគ្គលផៃលអាជីវ្ម្មរ្រ្់ពួ្រាត់ចូលរមួខៅ្្ុង្្ម្មភាពណ្មួយ្្ិត
្្ុង្រ្ី្ខ ្្ម រ្រ្់ IFC និងមិនរមួចំផណ្ខៅ្្ុងប្រខភទប្រតិ្រតិ្តការណ្មួយ 
ផៃលមិនម្នប្ម្ីលធម៌ ឬមិនអាចបគ្រ់បគង និងវា្់ផវងរាន ។

៦) មនន្តីរោ្ឋ ភិរាល និយត្រ និង្វន្រ៖ ខរារពរាម្រទ្រ្្្ញត្តិផៃលខចញ
ខោយរាជរោ្ឋ ភិរាល   ផៃលរមួម្នការអនុវត្តន៍ខរាលនខយារាយ    នីតិវធិី 
និងតបមរូវការផៃលរាន្ំណត់ខោយចបា្រ់្រ្្ញត្តិ  ការអនុវត្តន៍ប្រ្្រខោយ 
យុត្តិធម៌ និងផ្តល់អត្ប្រខយាជន៍ៃល់អតិ្ិជន/ដៃគូ និងផ្តល់មតិបត�្រ់ 
ខៅនិយត្រ និង្វន្រ ។

៧) វនិិខយាគិន និងម្្្់ជំនួយ៖ ផ្តល់្ំណត់បរាបតឹមបតរូវ ម្នតម្្ភាព 
និងអាចទុ្ចិត្តរាន ខៃីម្្ីរំខពញខលីកាតព្វ្ិច្ផផ្្ចបា្រ់ និងផផ្្ហរិ្្ញវត្ុ 
រ្រ្់ ចំងរ ើន និងខៃីម្បីគ្រ់បគង្ិច្ការរ្រ្់េ្ួន ។

ប្មសលីធម៌

១០ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



នាខពល្រច្ុ្រ្ន្ខនុះ ខលា្ Yannick ជាអ្្្បម្រ្បមរួលដនអង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepreneurs du 
Monde ប្រចាបំ្រខទ្្ម្ុជា ឥណ្្ឌ  និងភូម្  ។ ខលា្ធ្ា្រ់ខធ្វីការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepre

-
neurs du Monde ្្ុងតំ្រន់អា្ីុរាងំពីឆ្្២ំ០១១ ខោយប្រចាកំារខៅ្្ុងទីប្រុងម៉្នីល ប្រខទ្ហ្វលីីពីន ។ 
ខលា្ Yannick ម្ន្រទពិខសាធន៍ខធ្វីការជាមួយនឹងស្ា្រ័នហរិ្្ញវត្ុ និងអង្គការមិនផមនរោ្ឋ ភិរាលជាខបចីន
ខទៀត ្្ុងខនាុះរមួម្នការ្រខបមីការង្រអ្់រយៈខពលជាង៦ឆ្្មំ្ខហយីខៅ្្ុងប្រខទ្អានហ្វិ្ ខាងលិច ។ 
Yannick រាន្រ្្្រ់ថ្ា្់អនុ្រណ្ឌិ តខលីការ្ិ្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍ ពីសាលា Oriental and African Studies 
ខៅ្្ុងទីប្រុង�ុងៃ៍ ប្រខទ្អង់ខគ្្ និងឯ្ខទ្្ង្គមវទិយា ពីសា្លវទិយាល័យ  ParisV René Descartes 
ខៅទីប្រុងរ៉ារ ី្  ប្រខទ្រារាងំ ។

ខលា្ David គឺជាអ្្តំណ្ងរ្រ្់អ្្ប្ី Sophie Dulac ផៃលម្ន្រទពិខសាធន៍ជាង២១ឆ្្ ំផផ្្ហរិ្្ញវត្ុ
ជាមួយនឹងបគឹុះស្ានជាខបចីន ៃូចជា the CIC Group និង the Credit Agricole Group ។ ខៅ្្ុងឆ្្២ំ០០៨ 
ខលា្ David រាន្ហការ្រខងកាីត  Finenza Investissement Alternatif ផៃលជាផផ្្មួយរ្រ្់ Fenenza 
Group   ជាប្រុមហុ៊នផៃលខ ្្ត តការយ្ចិត្តទុ្ោ្់្្ុងការផច្ចាយ   និងការប្រឹ្សាខយា្រល់ខលីការបគ្រ់បគង
បទព្យ្្ម្ម (រាងំពីឆ្្២ំ០០៩ Fenenza រានផ្តល់ការប្ឹរ្សាខយា្រល់ៃល់វនិិខយាគិនជាស្ា្រ័ន និងជាផ្រ្រ
ផផនោ្់រាងំការយិាល័យល្្ខណៈបគរួសារ ្បម្្រ់ការវនិិខយាគរ្រ្់ពួ្ខគខៅ្្ុងវ ិ្ ័យមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ) ។ 
ខលា្ David រាន្រ្្្រ់ការ្ិ្សាពីសាលា the Institut Superieur de Gestion (Paris) និង Conserva-
toire National des Arts et Metiers (Paris) ។ David ្៏ជាខ្រឡាធិការរ្រ្់អង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលរារាងំ
ផៃល ខ ្្ត តខលីវ ិ្ ័យអ្រ់រ ំ និងបតរូវរានខបជី្ខរ ី្ ជាអ្្ប្ឹរ្សាថ្ា្់ជាតិដនអង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលរារាងំៃ៏ធំមួយ
ផងផៃរ ។

ខលា្ P h ilippe គឺជាអ្្តំណ្ងរ្រ្់ Grameen Credit   Agricole Microfinance  Foundation ។ 
ចា្រ់ រាំ ងពីឆ្្១ំ៩៨៦ រហូតៃល់ឆ្្២ំ០០៤ ខលា្រាន្រខបមីការង្រខៅ្្ុងអង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលរារាងំជា     
ខបចីនខោយរានចំណ្យខពល៦ឆ្្ំ្ ្ុងចំខណ្ម១៨ឆ្្ ំខៅរាម្រណ្្ត ប្រខទ្ប្ីប្មួយចំនួនៃូចជា Rwanda 
ឥណ្្ឌ  និងហ្វលីីពីន ។ ខលា្បតរូវរានចាត់ឱ្យទទួល្រន្ុ្ខលីគខបម្ងអភិវឌ្ឍន៍ និងមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ។ ខលា្រាន
្រខបមីការង្រជានាយ្ប្រតិ្រត្តិៃំ្ូរងខគរ្រ្់្រណ្្ត ញមីប្រូហរិ្្ញវត្ុអឺរ ៉ុ្រ ខៅខពលផៃល្រណ្្ត ញខនុះ បតរូវរាន
្រខងកាីតខ�ងីខៅ្្ុងឆ្្ ំ២០០៤ ខហយីខៅផេវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១០ ខលា្រានចូល្រខបមីការង្រជាមួយ Grameen 
Credit Agricole Microfinance Foundation ្្ុងតួនាទីជាប្រធានផផ្្អភិវឌ្ឍន៍ និងផ្តល់ជំនួយ្រខច្្ខទ្ 
។ ខលា្ Philippe               រាន្រ្្្រ់ថ្ា្់អនុ្រណ្ឌិ តជំនាញអភិវឌ្ឍន៍្ង្គមខៅរាមតំ្រន់ ទីប្រជុំជន ពីសា្លវទិយាល័យ  
Universite d’Evry  និងរាន្រ្្្រ់ថ្ា្់អនុ្រណ្ឌិ តមួយខទៀតជំនាញអភិរាល្ិច្អាជីវ្ម្ម ពី University of 
San Fransisco ។
 ខបរៅពីខនុះខលា្្៏ជាប្រធានគណៈ្ម្្ម ធិការបគ្រ់បគង ្ មិទ្ធផលការង្រ្ង្គមរ្រ្់ ចំខរនី ផងផៃរ ។

ខលា្ Franck គឺ ជាអ្្តំណ្ងរ្រ្់ប្រុមហុ៊នរារាងំ Microfinance Solidaire ខលា្រាន្រខបមីការង្រខៅ 
្្ុងវ ិ្ ័យឯ្ជនអ្់រយៈខពល៤ឆ្្ ំ មុនខពលចូល្រខបមីការង្រជាមួយអង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលផផ្្អភិវឌ្ឍន៍ ។         
ប្រការខនុះរានជំរុញឱ្យខលា្រានម្្រខបមីការង្រខៅ្្ុងប្រខទ្  H a i t i   និងហ្វលីីពីន    ជា្ផន្ងផៃលខលា្ 
បតរូវចំណ្យខពល៦ឆ្្ ំខៃីម្បីគ្រ់បគង្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍ និងគខបម្ងខ្វាមីប្រូហរិ្្ញវត្ុខៅរាមមូលោ្ឋ ន។ 
្រទពិខសាធន៍ខនុះរានជំរុញឲ្យខលា្្រខងកាីតអង្គការអន្តរជាតិរារាងំ E n t r e preneurs du Monde ខ�ងី 
ខៅឆ្្១ំ៩៩៨ ជាអង្គការខបរៅរោ្ឋ ភិរាលជំនាញមួយផៃល ជួ យ រាំ បទផផ្្ប្រតិ្រត្តិការ្រខច្្ខទ្ និងហរិ្្ញវត្ុ 
ៃល់្ម្មិវធីមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ផៃលខ ្្ត តខៅខលី្មិទ្ធផលការង្រ្ង្គម    ខៅ្្ុងប្រខទ្  Haiti តំ្រន់អា្ីុ និង
អានហ្វិ្ ខាងលិច     ។     ្រច្ុ្រ្ន្ខនុះ   ខលា្   Franck   គឺជានាយ្ប្រតិ្រត្តិរ្រ្់អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ 
Entrepreneurs du Monde និងជាប្រធានប្រុមប្ឹរ្សាភិរាលរ្រ្់ប្រុមហុ៊នរារាងំ Microfinance Solidaire 
។  ខលា្រាន្រ្្្រ់ការ្ិ្សាពីសាលាបគ្រ់បគង EDHEC ខៅ្្ុងរៃ្ឋ Lille ប្រខទ្រារាងំ ។

ខលា្ Grégoire រាន្រខបមីការង្រជាប្រធាន្ម្មវធិីរ្រ្់អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepreneurs du Monde 
ប្រចាបំ្រខទ្្ម្ុជាពីឆ្្២ំ០០៥ រហូតៃល់២០០៨ ខៃីម្្ីរខងកាីតចំខរនី ។ ខបកាយម្ខលា្រានក្ាយជាប្រធាន
្ម្មវធិី ប្រ ចាតំំ្រន់អា្ីុរ្រ្់អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepreneurs du Monde ។ មុនខពល្រខបមី 
ការង្រទាំ ងខនុះ ល្ធ្ា្រ់្រខបមីការង្រខៅប្រខទ្ Guinea និង Madagascar  ជាមួយអង្គការ 
ខបរៅរោ្ឋ ភិរាលជាខបចីន   រយៈខពល៦ឆ្្ ំ និងខៅ្្ុងវ ិ្ ័យឯ្ជនខៅអឺរ ៉ុ្រ អ្់រយៈខពល ៤ឆ្្ផំ្មខទៀត ។ 
ខលា្ Grégoire ជានាយ្ទីផសារខៅ ADIE ជាបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុៃ៏ធំមួយខៅប្រខទ្រារាងំ ឯទីប្រុងរ៉ារ ី្  
្រន្ា្រ់ម្ជានាយ្តំ្រន់ Ile de France ខៅចុងឆ្្២ំ០១៣ ។ ខលា្ G régoire រាន្រ្្្រ់ការ្ិ្សាពី 
សាលាពាណិជ្្ម្ម និងបគ្រ់បគង ESPEME ប្រខទ្រារាងំ ជំនាញបគ្របគងចាត់ផចងហរិ្្ញវត្ុ និងរាន្ិ្សា
ខៅ្្ុង្ម្មវធិី្ិ្សា្្្់្រ្តូរ្រទពិខសាធន៍ផងផៃរខៅឯ Hotstra University នាទីប្រុងញូវយ៉្  ្ ហរៃ្ឋអាខមរ ិ្  
។ ខបរៅពីខនុះ ខលា្្៏ជាប្រធានគណៈ្ម្្ម ធិការ្វន្ម្មរ្រ្់ ចំខរនី ផងផៃរ ។

ងោ្ YANNICK NICOLAS MILEV 
(បបធាន)

ងោ្ DAVID MOOS 
(អភិបាល)

ងោ្ PHILIPPE GUICHANDUT 
(អភិបាល)

ងោ្ FRANCK RENAUDIN 
(អភិបាល)

ងោ្ GRÉGOIRE HÉAULME 
(អភិបាលឯ្រាជ្យ)

ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

១១របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



លោក លី ប៊ុនរទឹ្ធិ បានបល្រីការងារជា ្្រូបង្ឹកជំនាញ នធិងកាន់រុខតំណែងរួយចំនួន ដូចជា ្បធានបែុ្ុះបណ្្ល នធិងអភធិវឌ្ឍ ្បធានណ្នែកឥែទាន 
នធិង្បធានលោុះ្រាយឥែទានយតឺយ៉ា វ នធិង្បធានណ្នែក្បតធិបត្ធិការ អស់រយៈលេលជាង ១៣ឆ្នែ  ំកនែុង្្ឹុះរាថា នរី្ករូហធិរញ្ញវតថាុធំ នធិងល្លីបាញ នធិង្ករុរហុ៊ន 
ភតធិសនយាហធិរញ្ញវតថាុឈានរុខល្ ។ លោក ប៊ុនរទឹ្ធិ មានជំនាញកនែុងណ្នែក្បតធិបត្ធិការ នធិងការ្្ប់្្ងបុ្្គលធិក ជារួយបទេធិលរាធការងារកន្លងរកលៅ រូលោឋា ន 
នធិង្ទឹស្ីណដលទទួលបានលជា្ជ័យលដីរ្បីែុ្ុះបណ្្ល ្បតធិបត្ធិការ នធិងការ្្ប់្្ងការសល្រចចធិត្ ណដលទទួលបានលទ្្លជាទីលេញចធិត្ ។ 
លោកទទួលសញ្្ញ ប្ត អនុបែ្ធិ តជំនាញ្្ប់្្ងធនធានរនុស្ស ខែៈលេលណដលលោកទទួលបានបរ ធិញ្្ញ ប្តណ្នែកវ ធិធីរាសស្បល្ងៀនភារាអង់ល្្លស េីឆ្នែ  ំ
២០០១ ។ លោក ប៊ុនរទឹ្ធិ បានចូលររួវ្្គបែុ្ុះបណ្្ល្្លូវការ នធិងរធិន្្លូវការជាល្ចីន នធិងសធិកាខា រាោទាងំកនែុង្សរុក នធិងអន្រជាតធិ ដូចជា ្បលទសឥែូ្លនសីុ 
មា៉ា លេសុី សធិង្ហបុរ ីហ្លីីេីន នធិង្បលទសជប៉ាុន  ។  លោក   ក៏បាន្្ល់វ្្គបែុ្ុះបណ្្លជាល្ចីន នធិងជួយស្របស្ររួលសធិកាខា រាោជាល្ចីន ស្មាប់បុ្្គលធិក
ទាងំអស់លៅកនែុងរាថា ប័នរី្ករូហធិរញ្ញវតថាុ នធិងបុ្្គលធិករបស់អង្គការដដ្ូកនែុង នធិងល្រៅ្បលទស ដូចជា លៅកនែុង្បលទសលវៀតណ្រ លោយមានការលកាតសរលសីរល្ចីន
េីអនែកចូលររួ នធិងដដ្ូ ។

លោក្សី ភារុន បានចូលបល្រីការងារលៅចំលរនី កនែុងតួនាទីជា្បធាននាយកោឋា នហធិរញ្ញវតថាុលៅឆ្នែ  ំ២០១៣ នធិង្តរូវ
បានណតងតាងំជានាយធិកា្បតធិបត្ធិហធិរញ្ញវតថាុស្ីទីកនែុងណខសីហា     ឆ្នែ ២ំ០១៤   នធិងជានាយធិកា្បតធិបត្ធិហធិរញ្ញវតថាុ កនែុង
ណខកុរ្ុះឆ្នែ ២ំ០១៥ ។ លោក្សី បាន្្ប់្្ងការងា រ នធិងសករ្មភាេទាងំអស់ទាក់ទងនឹងណ្នែកហធិរញ្ញវតថាុ 
នធិង្ែលនយ្យ ។ លោក្សីមានបទេធិលរាធន៏បួនឆ្នែ ជំារួយ្ករុរហុ៊ន្ែលនយ្យសវនករ្មអន្រជាតធិ, Pricewater-
housecooPers ។ បច្ុប្ននែលនុះ លោក្សី កំេុងបន្ការសធិកសាណ្នែក ACCA លៅ Camed Business school លហយី
បានទទួលសញ្្ញ ប្តបរ ធិញ្្ញ ប្តចំនួនេីរររួមាន ឯកលទសលអកូពាែធិ ជ្ជករ្មលៅរាកលវ ធិទយាល័យជាតធិ្្ប់្្ង 
(NUM) នធិងធនាគារ នធិងហធិរញ្ញវតថាុ លៅរាកលវ ធិទយាល័យករ្ុជា (UC) ។ ្េរជារួយលនុះណដរ លោក្សី ក៏បាន 
ចូលររួវ្្គបែុ្ុះបណ្្លរួយចំនួន  នធិងសធិកាខា រាោ (ទាងំខាងកនែុង នធិងខាងល្រៅ) ណដលពាក់េ័ន្នឹងតួនាទី 
នធិងការទទួលខុស្តរូវរបស់គាត់ ។

គណៈ្ម្្ម ធិការបបតិបត្ិ

ងោ្ ល ីប៊ុនរ រឹទ្ធិ 
នាយ្បបតិបត្ិបបតិបត្ិការ (សម្ជិ្)

ងោ្បស ីអាត ភារនុ 
នាយកិាបបតិបត្ិហរិញ្ញវត្ុ (សម្ជិ្)

១២ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



លោក្សី     សុមា៉ា លី   បានបល្រីការងារជារួយ   ចំលរនី   ជារសន្ីសវនករ្មដ្ទៃកនែុង   នធិងេ័ត៌មានវ ធិទយាលៅឆ្នែ ២ំ០០៧  ។   លោក្សី   ្តរូវបានដំលេងីតួនាទីជា
្បធាននាយកោឋា នសវនករ្មដ្ទៃកនែុងលៅឆ្នែ ២ំ០១០  នធិងបនាទៃ ប់រកជានាយធិកា្បតធិបត្ធិសវនករ្មដ្ទៃកនែុងនាឆ្នែ ២ំ០១១   ។    លោក្សី បាន្្ប់្្ង្្ប់កធិច្ការ
ទាងំអស់ណដលទាក់ទងនឹងការលធ្ីសវនករ្មលលីណ្នែក្បតធិបត្ធិការ ហធិរញ្ញវតថាុ នធិងេ័ត៌មានវ ធិទយា ។ រុនចូលបល្រីការងារលៅ ចំលរនី      លោក្សី  បានបល្រីការងារ
ជាល្ចីនណ្នែក ដូចជា ណ្នែករដឋាបាល ឥែទាន  នធិងេ័ត៌មានវ ធិទយាចាប់េីឆ្នែ ១ំ៩៩៧ ដល់ឆ្នែ ២ំ០០៧  ។   បច្ុប្ននែលនុះ លោក្សីបានបញ្ប់អនុបែ្ធិ ត្្ប់្្ង
អាជីវករ្ម ជំនាញធនាគារ នធិងហធិរញ្ញវតថាុ លៅរាកលវ ធិទយាល័យភនែំលេញអន្រជាតធិ នធិងបានបញ្ប់ថ្នែ ក់បរ ធិញ្្ញ ប្តណ្នែកវ ធិទយារាសស្កំុេ្ូយទ័រ្ងណដរ ។

ងោ្បស ីវ្្ស សមុ្៉ា ល ី
នាយកិាបបតិបត្ិសវន្ម្មដផទៃ្នាុ្ (អនា្អង្កាតការណ៍)

១៣របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



អង្គការអន្តជាតិរារាងំ Entrepreneurs du 
Monde ម្នប្រតិ្រត្តិការខៅ្្ុង្រណ្្ត ប្រខទ្ 
្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ១២ខៅ្្ុងតំ្រន់អា្ីុ 
អាខគ្យ ៍ និងអានហ្វិ្ ខាងលិច ខៃីម្ជីួយៃល់ 
ប្រុមបគរួសារប្ីប្ ្រខងកាីត និងពបងី្មុេរ្ររខ្ាត 
តូច ្្ុងខរាល្រំណងខធ្វីឲ្យប្រខ្ីរខ�ងីនូវស្ាន
ភាពរ្់ខៅរ្រ្់ពួ្ខគ រាមរយៈខ្វាមីប្រូ 
ហរិ្្ញវត្ុ និង្ហបគិនភាពផ្រ្រផផនខ ្្ត តខលី
្មិទ្ធផលការង្រ្ង្គម ។ 

ស្ា្រ័នមូលនិធិ Grameen Credit Agricole 
Microfinance Foundation បតរូវរាន្រខងកាីត
ខ�ងីរាងំពីឆ្្២ំ០០៨ ខោយ Credit Agricole 
SA ្្ុង្ិច្្ហការជាមួយខលា្សានសា្ត ចារ្យ 
Muhammad Yunus ផៃលជាអ្្ទទួលរាន 
ជ័យលាភីពានរង្្វ ន់ Nobel ្ន្តិភាព និង 
Grameen Trust ។ 

ប្រុមហុ៊ន្ម្គម្ុរគ្គលិ្ចំខរនី បតរូវរាន្រខងកាីត 
ខ�ងី និងចុុះ្រ្ី្ប្្រចបា្រ់ខៅចុងឆ្្ ំ២០១១ 
្្ុងខរាល្រំណងខលី្្ម្្់ភាពជាម្្្់ ្្ុង 
ចំខណ្មថ្ា្់ៃឹ្នា ំនិង្ុរគ្គលិ្រ្រ្់ ចំខរនី ។

អ្្ប្ី  Sophie Dulac ជាអគ្គនាយកិារង 
ដនប្រុមហុ៊ន Publicis Groupe S.A. 
ចា្រ់រាងំពីឆ្្១ំ៩៩៩ ម្ ខម្៉ុះ ។ អ្្ប្ីចា្រ់ 
ខផ្តីមការង្រជាអ្្្រខងកាីត និងជាអគ្គនាយកិា       
បគ្រ់បគងប្រុមហុ៊នផ្តល់ការប្ឹរ្សាខលីការខបជី្ 
ខរ ី្ ្ុរគ្គលិ្ និងជាប្រធានប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល 
ប្រុមហុ៊នផេ្ភាពយន្ត Les Ecrans de Paris 
រាងំពីឆ្្២ំ០០១ ។ 

ខលា្       Garreau   de   Labarre   រានោ្់
ទុនវនិិខយាគជាមួយ   ចំខរនី  ចា្រ់រាងំ ពីផេ្ុម្ភៈ
ឆ្្២ំ០០៩្្ុងនាមជាភាគទុនិ្ៃំ្ូរង ចា្រ់រាងំ
ពីបគឹុះស្ានរានចុុះខឈា្ម ុះជាប្រុមហុ៊នឯ្ជន
ម្ ។   ខលា្ម្ន្រទពិខសាធន៍យ៉ាងទូលំ
ទូលាយជាមួយនឹងវ ិ្ ័យធនារារ និងរានចូល
រមួយ៉ាង្្ម្ម្្ុងនាមជា្ម្ជិ្ប្រុមប្ឹរ្សា
ភិរាល រ្រ្់ ចំខរនី រហូតៃល់ខៃីមឆ្្ ំ២០១២ 
ផងផៃរ ។

ប្រុមហុ៊នរារាងំ Microfinance Solidaire បតរូវ
រាន្រខងកាីតខ�ងីខោយអង្គការអន្តជាតិរារាងំ 
En trepreneurs du Monde ខៅឆ្្២ំ០១០       
្្ុងនាមជាប្រុមហុ៊នផៃលខធ្វីការ្រណ្្ត ្់ទុនជា
មួយនឹង     បគឹុះស្ានមីប្រូហិរ្្ញវត្ុ  ផៃលខ ្្ត តខលី 
្មិទ្ធផលការង្្ង្គម    ផៃលបតរូវការខៃីមទុន
ខៃីម្ពីបងី្ប្រតិ្រត្តិការ       ្ ្ុងន័យ្រខបមីជូនៃល់
ដៃគូឱ្យរានកាន់ផតខបចីនផ្មខទៀត ។ 

ង ្្ម ុះ                  បបងភទ                       ចំនួនហ៊ុន          តដមលាហ៊ុន(គិតជាពាន់ខរៀល)                អបតាភាគហ៊ុន

Entrepreneurs du Monde

Microfinance Solidaire

GCAMF

អ្្ប្ី  Sophie Dulac

្ម្គមន៍្ុរគ្គលិ្ចំខរនី

ខលា្ Garreau de Labarre

អង្គការអន្តរជាតិរារាងំ

ប្រុមហុ៊នរារាងំ

ស្ា្រ័នមូលនិធិ

្ុរគ្គល

ប្រុមហុ៊នផេ្មរ

្ុរគ្គល

៣៤.៧៥៧

១៩.៣១០

១៩.៣១០

១១.០០០

១០.៦០២

១.៧០២

១.៧៣៧.៨៥០

៩៦៥.៥០០

៩៦៥.៥០០

៥៥០.០០០

៥៣០.១០០

៨៥.១០០

៣៥,៩៥%

១៩,៩៧%

១៩,៩៧%

១១,៣៨%

១0,៩៧%

១,៧៦%

អភិបាល្ិច្ច
ភាគទថុនិក និងរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ថុន

រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ថុន

១៤ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



រច
នា

ស
ម

្ព័ន
្ធរប

ស
ច់

ំររើន

១៥របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការផ្លជ់ូននូវងសវាហរិញ្ញវត្ុជូនដៃគូ

បបងភទឥណទាន

ចំងរ ើន រានផ្តល់ខ្វាហរិ្្ញវត្ុខផ្ងៗ ផៃលប្្រខៅនឹងតបមរូវការទីផសារ និងរានខធ្វីការ្ិ្សាទីផសារជាប្រចាខំៃីម្កីាន់ផតយល់ពីតបមរូវការជា្់ផ្្តងរ្រ្់ប្រុម
ដៃគូខរាលខៅរ្រ្់េ្ួន ។ ចំខរនី រានខធ្វីការផ្ផប្រចំនុចមួយចំនួន្្ុងផលិតផលឥណទាន រមួម្ន៖ អបរាការបរា្់ ខ្វារៃ្ឋរាល វគ្គឥណទាន និងរយៈខពល  
ខៃីម្ទីទួលរានការប្រ្ួតប្រផជង និងខ្្ីយត្រខៅនឹងតបមរូវការជា្់ផ្្តងរ្រ្់ទីផសារ ។ 

្្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ចំងរ ើន រានោ្់ខចញនូវផលិតផលឥណទាន្្មីចំនួន ២  គឺឥណទានទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ និងឥណទាន្ហគមន៍ ក្ា រ ី្  និងរានខធ្វីការ     
ពបងី្ផលិតផលឥណទានជាបរា្់ៃុល្ារ ខៅសាខាចំនួន ១០ ្រផន្មខទៀត ខៃីម្ខី្្ីយត្រខៅនឹងតបមរូវការរ្រ្់ដៃគូ ។ 

ចំងរ ើន ផ្តល់ខ្វាឥណទានផៃល្រខងកាីតខ�ងីខៃីម្បី្្ររាមតបមរូវការរ្រ់ប្រជាជនប្ីប្ផៃល្្ម្មផផ្្ខ្ៃ្ឋ្ិច្ ។ 

ឥណទានចំងរ ើន (CL) 
ជាប្រខភទ្ម្ីឯ្ត្តជនជាល្្ខណៈបគរួសារ ្បម្្រ់ប្រជាជនប្ីប្បតរូវការខៃីមទុនខ្ាតតូចខៃីម្ចីា្រ់ខផ្តីម ឬពបងី្អាជីវ្ម្ម (ជំនួញ ផលិត្ម្ម ខ្វា្ម្ម 
្្ិ្ម្ម និង្ិ្រ្្ម្ម ។ល។)  ផលិតផលខនុះ រានផ្តល់ជូនចា្រ់រាងំពីចំខរនីរាន្រខងកាីតខ�ងី ។

ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ (DL)
ជាប្រខភទ្ម្ីប្រុមធានា ្បម្្រ់ប្រជាជនប្ីប្ផៃលបតរូវការខៃីមទុនខ្ាតតូច្រំផុត ។ មយាង៉ខទៀតផលិតផលខនុះ្រខងកាីតខ�ងី ខៃីម្ផី្តល់ឱ្យប្រជាជន ផៃលម្ន
្រំណងខប្ីរបរា្់ខ្វាមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ចំងរ ើន ្រ៉ុផន្តរាត់ពិរា្្្ុងការផ្្វងរ្អ្្ធានា ឬរាត់ពំុម្នបទព្យ្រញ្្ខំទ ៃូខច្ុះពួ្រាត់អាចចងប្ងជាប្រុមេ្ីបរា្់ពី 
ចំងរ ើន  ។

ឥណទានសហបគិន (EL)
ជាប្រខភទ្ម្ីឯ្ត្តជនជាល្្ខណៈបគរួសារ ្ បម្្រ់ប្រជាជនប្ីប្បតរូវការខៃីមទុនខ្ាតតូច និងមធ្យម ខៃីម្ចីា្រ់ខផ្តីម ឬពបងី្អាជីវ្ម្ម ៃូចជា ជំនួញ ផលិត្ម្ម 
ខ្វា្ម្ម ្្ិ្ម្ម និង្ិ្រ្្ម្ម ។ល។

ឥណទានសង្ងា្គ ុះបនាទៃ ន់ (SEL)
ជាប្រខភទ្ម្ី្បម្្រ់រាបំទៃល់ដៃគូ្្ម្មរ្រ្់ ចំងរ ើន ផៃលរាត់ជួ្រប្រខទុះនូវវ្ិរត្តិនានា ៃូចជា អគ្គិភ័យ េ្យល់ព្ុយុះ ខបរាុះរាងំ្ងៃួត ខបរាុះថ្ា្់ចរាចរណ៍ 
ម្នជំងឺធងៃន់ធងៃរ មរណភាព ឬពិការភាពេ្ួនឯង ឬ្ម្ជិ្បគរួសារ ។

ឥណទានទរឹ្សាអា ត និ្អនាម័យ (WL)
ជាប្រខភទ្ម្ី ្បម្្រ់ផ្តល់ជូនដៃគូទាងំឡាយណ្ ផៃលម្នតបមរូវការ ហរិ្្ញវត្ុ ្បម្្រ់ខប្រីបរា្់្្ុងការផ្លមអារប្រព័ន្ធទឹ្ និងអនាម័យ្បម្្រ់បគរួសារ 
រមួម្ន អណ្តូ ងទឹ្ ទឹ្សាអា ត ធុងទឹ្ចខបម្ុះ អាង្្តុ្ទឹ្ និងជួ្ជុល ឬសាង្ង់្រង្គន់្្មី ។

ឥណទានថាមពល (CEL)
ជាប្រខភទ្ម្ីប្រុមធានា ្បម្្រ់ផ្តល់ជូនដៃគូទាងំឡាយណ្ ផៃលម្នតបមរូវការធនធានហរិ្្ញវត្ុ្បម្្រ់ផលិតផល្ូឡា  និងចនង្កា ន្ន្ំ្ ំដចថាមពល 
្បម្្រ់ខប្រីបរា្់ ។

នខធនាូ   ឆ្នា ២ំ០១៦

១៦ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



បបងភទឥណទាន វិធីសា្ស្ របូិយបណ្ណ ទំហំ រយៈងពល
(នខ)

ឥណទានចំខរនី ឯ្ត្តជន ខរៀល ឬៃុល្ារ 
(គណនា្ម្ម្បត) ១00.000 - ៤.000.000 0៣- ១៨

ឥណទាន្ហបគិន ឯ្ត្តជន ខរៀល ឬៃុល្ារ 
(គណនា្ម្ម្បត) ៤.១00.000-២០.000.000 0៣ – ៣៦

ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ ប្រុម ខរៀល ១00.000 – ២.000.000 0៣ – ១២

ឥណទាន្ខនង្្គ ុះ្រន្ាន់ ឯ្ត្តជន ខរៀល ១00.000 – ៦00.000 0៣ – 0៦

ឥណទានទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ ឯ្ត្តជន ឬប្រុម ខរៀល ១00.000 – ៦.000.000 0៣ – ២៤

ឥណទានថាមពល ឯ្ត្តជន ឬប្រុម ខរៀល ១00.000 - ១0.000.000 0៣ – ២៤

១៧របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



វិសាលភាពបបតិបត្ិការ

ងខត្បបតិបត្ិ
ចំនួន ចំនួនដៃគូ

បសរុ្ ឃុំ ភូមិ បបរុស បសី សរបុ

្រន្ាយម្នជ័យ ៤
                    

២៤ ១៣៤ ១៩៣ ១.០៨៣ ១.២៧៦ 

រាត់ៃំ្រង ៨
                    

៥៨ ២៩២ ៤៤២ ២.២៩៧ ២៧៣៩ 

្ំពង់ចាម ៩
                    

៤៩  ៣០៨ ៥៣៨ ២.១១២ ២.៦៥០ 

ត្ូងឃ្មុ ំ ៣
                    

២៣ ១២៩ ១៣២ ៨៥៣ ៩៨៥

្ំពង់ឆ្្ងំ ៦
                    

៣១ ១៨២ ២៣៦ ៩៥៣ ១.១៨៩

្ំពង់្្ឺ ៨
                    

៤៤ ៣៩៥ ៤១៨ ១.១៧៥ ១.៥៩៣ 

្ំពង់ធំ ៧
                    

៤១ ២២៧ ៥២១ ២.៤៤៩ ២.៩៧០ 

្ំពត ៧
                    

៤៤  ១៣៥ ១៦៧ ៩៥២ ១.១១៩ 

្ណ្្ត ល ១១
                  

១២៩ ៨១៩ ១.៨២៣ ៥.៦០២ ៧.៤២៥ 

ប្ខចុះ ៣
                    

១៤ ៤១ ២៣ ៦២៧ ៦៥០ 

ភ្ំខពញ ១១
                 

១០៣ ៦២៦ ៧១០ ២.៣៨៨ ៣.០៩៨ 

ដបពផវង ៦
                    

១៤ ៣០ ៣៩ ២១៩ ២៥៨

ខពាធិ៍សាត់ ៥
                    

១៦ ១០៩ ៣០៨ ១.០៦៧ ១.៣៧៥ 

ខ្ៀមរា្រ ៨
                    

៤៨ ២៩៨ ៥៥៤ ៣.០៥៨ ៣.៦១២ 

រាផ្វ ៦
                    

៤១ ៣១៤ ៣៨១ ៨៦៤ ១.២៤៥ 

ផ្្រ ១
                       

១ ២ ២ ៥ ៧

្រុ្រ ១០៣ ៦៨០      ៤.០៤១ ៦.៤៨៧ ២៥.៧០៤ ៣២.១៩១ 

១៨ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ផលតិផល និ្ងសវា្ម្មបនន្ម
ការបនន្មងសវាហរិញ្ញវត្ុងអឡចិបតរូនិច

ងលើសពីការផ្លក់ារអប់រទំា្់ទ្ទរឹ្សាអា ត និ្អនាម័យ

្្ុងឆ្្ ំ    ២០១៦     ្ិច្្ហប្រតិ្រត្តិការ្្មីមួយខទៀតជាមួយ     ប្រុមហុ៊នបទរូម៉្ន់នី្ម្ុជា     បតរូវរានផ្តួចខផ្តីមខ�ងី្រផន្មខលី្ិច្្ហប្រតិ្រត្តិកាការជាមួយ
ធនារារឯ្ខទ្វងី  ។   ចំខរនី   រានចុុះហត្ខលខាជាមួយប្រុមហុ៊នធំៗទាងំ ២ ខនុះខៃីម្ផី្តល់ខ្វាទូទាត់ចល័តខៅកាន់ដៃគូ ។ ខ្វាខនុះជាៃំខណ្ុះបសាយ
្បម្្រ់ដៃគូខរាលខៅ  ផៃលប្ីប្រ្រ្់ចំខរនី ខៃីម្ទីទួលរាន  ខ្វា្រផន្មខលីផលិតផលឥណទាន  ផៃលចំខរនីផ្តល់ជូន រាមរយៈវធិីសាន្្ត្រង់្ងប្រខ្ីរ
ជាងមុន ជាមួយភ្ា្់ង្រវងី និងបទរូម៉្ន់នី ទូទាងំប្រខទ្ ្បម្្រ់ការទូទាត់ឥណទានម្ចំខរនី ។ 

ប្រម្ណមួយភាគ្ីរដនដៃគូ្្ម្មរ្រ្់ចំខរនី រានខប្ីរបរា្់ខ្វាទូទាត់ចល័តខនុះខៅ្្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ខៃីម្ទូីទាត់ឥណទានបតល្រ់ម្ ចំខរនី វញិ ។ គួរចា្រ់
អារម្មណ៍្្ុងការខមីលខឃញីខ្វាខនុះផ្តល់អត្ប្រខយាជន៍ខៅកាន់ដៃគូ  និងចំខរនី  ខហយីនឹង្រន្តពបងី្វសិាលភាព្្ុងឆ្្ ំ្ ន្ងម្ និង្រន្ត្ំខណីន្រផន្ម្្ុង
ឆ្្ខំាងមុេ ។

ចំងរ ើន រានចុុះហត្ខលខាខលី្ិច្បពមខបពៀងភាពជាដៃគូមួយជាមួយអង្គការ Water.Org ខបកាម្ម្មវធិី “ គខបម្ងហរិ្្ញ្រ្ទានទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ” 
ផៃល្ម្មវធិីខនុះម្នរយៈខពល ៣ឆ្្ ំ ខហយីខផ្តីមអនុវត្ត្្ុងតំ្រន់ប្រតិ្រត្តិការផៃលម្នបសា្រ់រ្រ្់ ចំខរនី និងម្នខរាល្រំណងផ្តល់ឥណទាន ប្រម្ណចំនួន 
៧.១៥០ ឥណទាន ជាមួយចំនួនអ្្ទទួលផលពីឥណទានខនុះប្រម្ណ ៧៣.៤៤០ ខៃីម្ជីួយឱ្យ្ហគមន៍ទទួលរានៃំខណ្ុះបសាយផផ្្ទឹ្សាអា ត 
និងអនាម័យរានបតឹមបតរូវ ។ ខរាល្រំណង្ំខាន់ដន្ម្មវធិីខនុះគឺ ខៃីម្រីាបំទផផ្្ហរិ្្ញវត្ុ  ្ បម្្រ់គខបម្ងទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ ជាពិខ្្ខៅៃល់បគរួសារប្ីប្ 
ខៃីម្្ីរខងកាីនការយល់ៃឹងខលីផផ្្ទឹ្សាអា ត និងអនាម័យ ខៅរាមតំ្រន់ប្រតិ្រត្ិការរ្រ្់ចំខរនី និងខៃីម្កីាត់្រន្យការប្រឈមជំងឺ និងខៃីម្្ីរខងកាីនប្រ្ិទ្ធផល 
និងបរា្់ចំណូល្្ុងបគរួសាររ្រ្់ដៃគូ និងអ្្មិនផមនដៃគូ ចំខរនី ខៅ្្ុង្ហគមន៍។ 
្្ុងអំ�ុងឆ្្ ំ ២០១៦ ម្នដៃគូចំនួន ១៤៤ នា្់ ទទួលរានឥណទានខនុះ ខៃីម្ខីប្រីបរា្់្្ុងការផ្លមអា សាង្ង់ និងទិញ្ម្្ភ រៈទា្់ទងនឹងផផ្្ទឹ្ 
សាអា ត និងអនាម័យ ជាមួយអ្្ផៃលទទួលផលពីឥណទានខនុះចំនួន ៦១៩ នា្់ ។  ្ម្មវធិីខនុះនឹងោ្់ខចញខៅបគ្រ់សាខាទាងំអ្់ខៅ្្ុងបតីម្្ទីមួយដន
ឆ្្ ំ២០១៧ ខហយីខយងីរពំឹងថានឹងផ្តល់អត្ប្រខយាជន៍ខនុះខៅកាន់ដៃគូជាខបចីនខទៀតជាពិខ្្ អ្្ជួ្រប្រទៈ្ង្វុះខាតទឹ្សាអា ត និង្រង្គន់អនាម័យខប្ីរបរា្់ 
ខៅ្្ុង រាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ១៦  ផៃលចំខរនី្ំពុងប្រតិ្រត្ិការ ។

១៩របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ដៃគូរ្រ្ច់ំងរ ើន អ្្ប្ី ខ�ង ខហង ឥ�ូវខនុះទទួលរាន្រង្គន់ ផៃលម្ន្្ុ្ភាពខៅ 
្្ុងផ្ុះ្្ល់េ្ួនរ្រ្់រាត់ ។ ្រន្ា្រ់ពីការ្រខន្ារ្រង់ពា្វាលពា្កាលជាខបចីនឆ្្ំ្ ន្ង
ម្ ខបកាយម្រាត់រានសាង្ង់្រង្គន់ ្រ៉ុផន្តម្នផតខជីងខបកាម និងចាន្រង្គន់្រ៉ុខណ្្ណ ុះ   
ខហយីអ្្ប្ីរានខប្រីបរា្់្ង់រ្ា្្ិច និង្្ឹ្ខរ្ាតខៃីម្ខីធ្វីជញ្្ងំ និងៃំ្ូរល ។ អ្្ប្ី 
ខ�ង និងប្រុមបគរួសារ ម្ពីភូមិខរា្ចាន់ ឃុរំាងំរុន ប្រុ្្ូបទនិគម ខេត្តខ្ៀមរា្រ         
ទី្រំផុតរានផ្លមអាសាង្ង់ជញ្្ងំ្រង្គន់រ្រ្់រាត់ពីខ្រតុង និងៃំ្ូរល្ងកា័្ី ។
មុនខពលម្ន្រង្គន់ខនុះ អ្្ប្ីខ�ង និងប្រុមបគរួសារ រានខធ្វីការ្រខន្ារ្រង់ខៅរាមវាលផប្ 
្្ុងដបពខឈ ី ផៃលប្រឈមនឹងខបរាុះថ្ា្់ទាងំខពលដ្ងៃ និងជាពិខ្្្្ុងអំ�ុងខពលយ្រ់។  
ខបកាយពីរានចូលរមួ្្ុង្ិច្ប្រជំុផ្ព្វផសាយ្្តីពីទឹ្សាអា ត និងអនាម័យខោយអង្គការ IDE 
អ្្ប្ីរាន្ខបមចចិត្ត ្ង់ខជីងខបកាម្រង្គន់ (ចំណ្យប្រម្ណ ៥០ ៃុល្ារ) ្រ៉ុផន្តវាខៅ
ផតជាការលំរា្ខៅអំ�ុងរៃូវវ្សា ។ ខនុះគឺជាមូលខហតុផៃលខលា្ប្ី ្ខបមចចិត្ត្្ុង 
ការខ្្ីឥណទានចំនួន ១លានខរៀល ឬខ្្មីនឹង ២៥០ៃុល្ារអាខមរ ិ្ ពីចំងរ ើន ។

ឥ�ូវអ្្ប្ីម្នភាព្្របាយរ ី្ រាយ្្ុងការ្រង្ហា ញ្រង្គន់ផៃលខទី្រជួ្ជុល្្មីរ្រ្់រាត់ 
ខនុះជាអ្វីផៃលឥណទានទឹ្សាអា ត និងអនាម័យរានផ្តល់ជូន និងជាអ្វីផៃល ចំងរ ើន 
ចង់ខឃញីជាមួយការ្្្់្រ្តូរជាវជិ្ម្នរ្រ្់ដៃគូ ។ រាមរយៈ្ម្មវធិីខនុះអ្្ប្ីខ�ង 
អាច្សាង្រង្គន់ម្ន្្ុ្ភាព្បម្្រ់បគរួសារ និង្បម្្រ់ខភញាៀវផៃលចូលម្ខលងផ្ុះរ្រ្់រាត់ ។
«្រន្្រ់ទឹ្ផៃលម្ន្្ុ្ភាព និងអនាម័យខនុះ រានខធ្វីឱ្យប្រុមបគរួសារ និង្ររស្ិានជំុវញិផ្ុះរ្រ្់េញាុ ំម្នអនាម័យ និងជាពិខ្្ជួយការពារ្ម្ជិ្បគរួសារ
រ្រ្់េញាុ ំជាពិខ្្្ូនប្ីរ្រ្់េញាុ ំពីហានិភ័យនានា និងវាខធ្វីឱ្យខយងីម្នអារម្មណ៍ថាម្ន្្ុេភាពជាខបចីន្រផន្មខទៀត្្ុងអំ�ុងខពលរៃូវវ្សា» រាម្ម្តី 
រ្រ្់អ្្ប្ីខ�ង។

ពីមុនងលើសពីការផ្លក់ារអប់រទំា្់ទ្ទរឹ្សាអា ត និ្អនាម័យ

្រច្ុ្រ្ន្

២០ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ចំងរ ើន រានចូលរមួ្្ុង្ម្មវធិី “្ូឡាលអា” ្្ុងគខបម្ងរ្រ្់ SNV ផៃលរាបំទខោយ AFD ។ ចំងរ ើន រាន្ហការជាមួយប្រុមហុ៊នផ្គត់ផ្គង់្ូឡា ចំនួន្ីរគឺ 
ផ្ុះដ្រតង ្ូឡាេញាុ ំ និងបគរួសារ្ូឡា ។ ចំងរ ើន រានចូលរមួ្្ុងការខលី្្ម្្់ការខប្ីរបរា្់ ្ូឡា រាមរយៈតួនាទីជាអ្្ផ្តល់ឥណទានខៅ 
កាន់ដៃគូបគរួសារផៃលម្ន្ង្វុះខាត្្ុងការទិញផលិតផលថាមពលខប្ីរបរា្់ ។ 

ការផ្តល់នូវផលិតផលថាមពល្ខ្ីតខ�ងីវញិ រានជួយៃល់ប្រជាជនផៃលប្ីប្មិនម្នលទ្ធភាព និងការតភ្ា្រ់ខៅ      ្រណ្្ត ញអគ្គិ្នីរ្រ្់រៃ្ឋ ឬឯ្ជន  
និងកាត់្រន្យការចំណ្យ្្ុងការខប្រីបរា្់ថាមពលរ្រ្់េ្ួនជួយឱ្យបរា្់ចំណូលរ្រ្់ពួ្រាត់ខ្ីនខ�ងី ។ គិតបតឹមចុងឆ្្ ំ២០១៦ ម្នដៃគូ្្ម្មចំនួន 
៦៩ នា្់ រាន្ំពុងខប្រីបរា្់្ម្ីខនុះ ។

បរស្ិានសាអា ត ជាមួយឥណទានថាមពលដបត្

២១របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការបគប់បគ្សមិទ្ធផលការងារស្្គម
ការបណុ្ុះបណ្្ងសវាងសៃ្ឋ្ិច្ចស្្គម

ការផ្តល់ខ្វាឥណទានខ្ាតតូច ម្នការរ ី្ ចំខរនីជាវជិ្ម្ន្្ុងប្រខទ្្ម្ុជា េណៈខពលផៃលការផ្តល់នូវខ្វាធានារ៉ា្រ់រងខ្ាតតូចខៅម្ន្បមិតខៅខ�យី ។ 
ររាយការណ៍ពី្ម្គមមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ្ម្ុជា រាន្រង្ហា ញថាប្រជាជនជិត ២ លាននា្់ដនចំនួនប្រជាជន្រុ្រខៅ្្ុងប្រខទ្្ម្ុជា ្ំពុងខប្ីរបរា្់ឥណទាន
ជាមួយស្ា្រ័នមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ (ប្រផហលពីរភាគ្ីរដនបគរួសារ្រុ្រ) ។ ខហយី ២៧% ដនអ្្េ្ីរានខប្រីបរា្់ឥណទានទាងំខនុះ្បម្្រ់ការពយារាល្ុេភាព 
ផៃលម្ន្បមិតភាគរយេ្្់ ជាពិខ្្ខៅរាមតំ្រន់ជន្រទ ផៃលជា្ផន្ងលំរា្្្ុងការទទួលរាននូវខ្វាផ្ទាំ្ ុេភាពសាធារណៈ ។ ៃូខច្ុះ វារាន  
្រង្ហា ញយ៉ាងចបា្់ណ្្់ថាប្រជាជនប្ីប្ និងង្យរងខបរាុះរ្រ្់ប្រខទ្្ម្ុជា បតរូវការជំនួយខៃីម្កីាត់្រន្យហានិភ័យទាងំខនុះ និងខោុះបសាយ្រញ្ហា ្ុេ
ភាពរ្រ្់ពួ្រាត់ ។

ខហតុផលទាងំខនុះរានជំរុញឱ្យ ចំងរ ើន រាបំទយ៉ាងខ្ាងំខលី ្ម្គមមូលនិធិ ចំងរ ើន (CFA) ្្ុងការផ្តួចខផ្តីម ផណនាគំខបម្ងខ្វាធានារ៉ា្រ់រងខ្ាតតូចខលី 
្ុេភាព និងជីវតិ ខៅខបកាមភាពជាដៃគូជាមួយ Prévoir ខៅកាន់ដៃគូរ្រ្់ចំខរនី ផៃលជាផផ្្មួយដនការជួយកាត់្រន្យហានិភ័យ និងការបគ្រ់បគងវ្ិរត្តិ 
ខោយ  គខបម្ងខនុះរានចា្រ់ខផ្តីមរាងំពីខៃីមឆ្្២ំ០១៣ ម្ ។ ្ ិច្បពមខបពៀងខនុះបតរូវរាន្រន្ត ខៃីម្ផី្តល់ជូនការធានាៃល់ដៃគូ និង្ម្ជិ្បគរួសាររ្រ្់ពួ្រាត់ 
។ ខៃីម្ទីទួលរាននូវខ្វាធានារ៉ា្រ់រងខ្ាតតូចខនុះ ដៃគូ ឬ្ម្ជិ្ប្រុមបគរួសាររ្រ្់ពួ្រាត់ម្្្់ៗ បតរូវ្រង់្ដបមខ្វាប្រម្ណចំនួន ០.៧៥ ៃុល្ារអាខមរ ិ្  
្្ុង១ផេ ខៃីម្រ៉ីា្រ់រងការចំណ្យទា្់ទងនឹងការ្បម្្ពយារាលខៅមន្ីរខពទ្យ ពិការភាពខោយខបរាុះថ្ា្់ និងមរណភាព ។ ចំនួនដៃគូ និង្ម្ជិ្្្ុង       
បគរួសាររានធានាខោយខ្វាខនុះម្នការខ្ីនខ�ងីជាលំោ្រ់្បម្្រ់រយៈខពល្រ៉ុនា្ម ន ៣ឆ្្ចុំងខបកាយខនុះ ។ 

្រផន្មខលីខ្វាហរិ្្ញវត្ុ ខៅចំងរ ើន ខយងីខជឿជា្់យ៉ាងមុតម្ថំាខបរៅពីខ្វាហរិ្្ញវត្ុ ខ្វាខ្ៃ្ឋ្ិច្្ង្គម គឺម្នសារៈ្ំខាន់្រំផុត្បម្្រ់បគរួសារដៃគូខរាល
ខៅ ។ ការយល់ៃឹងខៅខលីអ្វីផៃលដៃគូ និង្ហគមន៍រ្រ្់ពួ្រាត់បតរូវការ្រផន្មខបរៅពីខ្វាហរិ្្ញវត្ុ គឺរានម្រាមរយៈការ្ិ្សាបសាវបជាវនានា 
ការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតដម្ ្៏ៃូចជាយន្តការផ្តល់ខយា្រល់បត�្រ់ពីដៃគូរ្រ្់ខយងី ។ ៃូខច្ុះ ចំងរ ើន រានេិតេំខៃីម្្ីរំខពញរាមតបមរូវការទាងំខនាុះ 
រាមរយៈវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លនានា និង្ម្មវធិី្្រ្ុរ្ធម៌ខៃីម្រីាបំទៃល់ដៃគូ និង្ហគមន៍ ។

១៤,០៤៤

២០១៥ ២០១៦

៦,៦០៣

= ចំនួនៃដគូេ្របី្របាស់េសវធានារ៉ប់រង

១១៧៥៧ ២១៥

២០១៤
០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

១៦០០០ ១៤,១៩០

= ចំនួនៃដគូទូទត់សំណង

កាត់បន្យហានិភ័យតាមរយៈការងលើ្ ្ម្សដ់ៃគូ
្នាុ្ ការរសង់ៅជាមួយការការពារ

២២ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការបណុ្ុះបណ្្លនផនា្ស្្គម

ការបណុ្ុះបណ្្លងលើជំនាញបគប់បគ្ចាត់នច្ហរិញ្ញវត្ុ និ្អាជីវ្ម្ម

ខយងីខជឿថាការផ្តល់វគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លខលីជំនាញបគ្រ់បគងចាត់ផចងហរិ្្ញវត្ុ   និងអាជីវ្ម្ម   នឹងជួយកាត់្រន្យ្រញ្ហា    និងវ្ិរត្តិលំហូរសាច់បរា្់រ្រ្់ដៃគូ
ផ្លមអាស្ានភាពអាជីវ្ម្មរ្រ្់ពួ្រាត់ និងកាត់្រន្យនូវ្រំណុលវណ័្ត ្ពីការជំពា្់ខបចីនស្ា្រ័ន ។ ចំងរ ើន រានផណនាបំ្រធាន្រទមួយចំនួនខៅកាន់ដៃគូ 
និង្ហគមន៍ទា្់ទងនឹងការចំណ្យ ការបគ្រ់បគង្រំណុលវណ័្ឌ ្ ការ្ន្ ំផផនការ្វកិា និងការខធ្វីទីផសារជាមូលោ្ឋ ន ។ 
្ម្្ភ រៈ និងផផនការខមខរៀនជារមួ បតរូវរាន្ំណត់ខចញខៃីម្ឱី្យបតរូវខៅនឹងអ្្ចូលរមួផៃលភាគខបចីនម្ន្បមិតការ្ិ្សាអ្រ់រទំា្រ ។ ្ ្ុងរយៈខពលខពញមួយឆ្្ ំ
២០១៦ ខយងីរានផ្តល់វគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លអាជីវ្ម្មចំនួន ១.៩៥៦ វគ្គ ខៅៃល់អ្្ចូលរមួចំនួន ១២.៥៤៤ នា្់ ផៃលខៅ្្ុងខនាុះម្ន ៥.២៥៩ នា្់ 
ជាអ្្ចូលរមួ្្មី ។

ការ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លផផ្្្ង្គម ម្នខរាល្រំណងខៃីម្ខីលី្្្ួយៃល់្បមិតជីវភាពរ្់ខៅរ្រ្់ដៃគូ ខរាលខៅរ្រ្់ ចំងរ ើន ឱ្យកាន់ផតប្រខ្ីរខ�ងី ។ 
ផផនការខមខរៀន និង្ម្្ភ រៈ្បម្្រ់វគ្គខនុះបតរូវរានខរៀ្រចំខ�ងី ខោយខ ្្ត តខលីការផ្រ្សា្ុេភាព អនាម័យ ការ្រខ្្ៀ្ផុតពីជំងឺចម្ងៗមួយចំនួន 
និងផផនការបគរួសារ ។ វគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លទាងំខនាុះម្នៃូចជា៖ ការ្រង្កា រជំងឺប្ពុះ ជំងឺរាគរូ្ អាហាររូ្រត្ម្ភ ការបគ្រ់បគងកា្្ំណល់ និងអំខពីហងិសា្្ុងបគរួសារ 
ខមខរៀនទាងំខនុះម្នខរាល្រំណង ខៃីម្ជីួយខោុះបសាយ្រញ្ហា ចម្ងៗខ្ីតខ�ងីជាញឹ្ញា្រ់ខហយីផៃល្រ៉ុះពាល់ៃល់្ុេភាព និងការរ្់ខៅចំខពាុះអ្្ផៃល
រ្់ខៅ្្ុងតំ្រន់អនាធិ្រខតយ្យ ។ ្ ្ុងឆ្្២ំ០១៦ ម្នវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លចំនួន ៣៤៤ វគ្គ ផៃលរានផ្តល់ជូនៃល់អ្្ចូលរមួ ២.១៨៣ នា្់ ផៃលខៅ្្ុងខនាុះម្ន 
៨៧៥ នា្់ ជាអ្្ចូលរមួ្្មី ។

 ៣ . ដៃគូចូលរមួ្ំខៅខលីដៃគូផៃលរានចូលរមួវគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លខលី្ៃំ្ូរង

០

១,០០០ ៧៦៨

ចំណាយ គេ្រមាងថវកិ្រគ�សរ ករេធ�ីទីផ្សោរជាមូលដ� នបំណុលវណ័� ក សន្សំ

២៦៥

២,៧០៨

១,០២៥
១,៧០៨

៩៨៨
៣៧៤

២,៤០៤

៧៣៧
២៦៤

១,៦៨៤

៥៨ ២៨១៨៦

៦,៥៦២

២,០០០

៣,០០០

៤,០០០

៥,០០០

៦,០០០

៧,០០០

= ចំនួនៃដគូចូលរមួ = ចំនួនអ�កចូលរមួសរុប = ចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

០

១០០

២៧៥ ២៦៤

៤២

២៦១

១០៧

៣៣

១០២

១៥

៦៦៦

៧៧

ករបង� រជម�ឺ្រកពះ ករ្រគប់្រគងកកសំណល់ អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរករបង� រជម�ឺរគរូស អហរូបត�ម�

១១០
១០០

១២

៧០៧

៦៣១

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

៦០០

៧០០

៨០០

= ចំនួនៃដគូចូលរមួ = ចំនួនអ�កចូលរមួសរុប = ចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

២៣របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការផ្លប់តឡប់ងៅសហគមន៍វិញ

លទ្ធផលពីរបាយការណ៍បា៉ា ន់បបម្ណភាពប្ីប្

ខរាល្រំណងចម្ងរ្រ្់ ចំងរ ើន គឺចង់ឱ្យម្នផល្រ៉ុះពាល់ជាវជិ្ម្ន និងយូរអផង្វងខលីជីវភាពរ្់ខៅរ្រ្់ប្រុមបគរួសារផៃលប្ីប្្្ម្មភាពផផ្្ខ្ៃ្ឋ្ិច្
ខៅ្ម្ុជា ។ ខៃីម្ឱី្យម្នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជា្់លា្់ ្ម្គមមូនិធិ ចំខរនី រាន្រខងកាីតខ�ងីខៅចុងឆ្្២ំ០១១ ខៃីម្ពីួតដៃជាមួយនឹងបគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ 
ចំខរនី នាយំ្នូវការផ្តួចខផ្តីម និងប្រតិ្រត្តិ្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍នានា្បម្្រ់្ហគមន៍ រាមរយៈបរា្់ចំខណញ្ុទ្ធប្រចាឆ្ំ្មំួយផផ្្រ្រ្់បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ 
ចំខរនី និងម្នការចូលរមួចំផណ្ពី្ុរគ្គលិ្រ្រ្ ់ចំងរ ើន ។

សម្គមមូលនិធិចំងរ ើន រាន្រន្តបរារព្ធខធ្វី្ម្មវធិីអាហារូ្រ្រណ៍ខនុះខលី្ទី ៤ ្្ុងឆ្្ ំ្ ិ្សា ២០១៦-២០១៧ ៃល់្ុរបតធីរាដៃគូប្ីប្ភ្្តីភាពរ្រ្់ 
ចំងរ ើន ។ ចា្រ់រាងំពី្ខ្ីត ្ម្គមរានផ្តល់ជូនអាហារូ្រ្រណ៍ៃល់្ិ្សានុ្ិ្្ចំនួន ៥២៩ នា្់ ផៃលជា្ុរបតធីរារ្រ្់ដៃគូខផ្ងៗរ្ារ្រ្ ់ចំងរ ើន ។ 
អាហារូ្រ្រណ៍ទាងំខនាុះ រមួម្ន៖ ្ម្្ភ រៈ្ិ្សា្បម្្រ់ រយៈខពញមួយឆ្្ ំ ដ្្្ិ្សា និង្ង់ ខៃីម្ជីួយ្បមរួលៃល់ការខធ្វីៃំខណីរខៅម្ពីផ្ុះ 
និងសាលាខរៀនរ្រ្់ពួ្ខគ ។
្រផន្មខលី្ម្មវធិីអាហារូ្រ្រណ៍ខនុះផងផៃរ ្ម្គម្៏រានផ្តួចខផ្តីម្្ុងការ្រខងកាីត្ម្មវធិីជួយដៃគូផៃលជួ្រខបរាុះមហន្តរាយធម្មជាតិ ៃូចជា ទឹ្ជំនន់ 
ឬខភ្ីងខ្ុះផ្ុះ ្្ុងខនាុះម្នដៃគូចំនួន ២២នា្់ ទទួលរានការរាពំារ (១៨នា្់ជួ្រប្រទុះខភ្ីងខ្ុះផ្ុះ និង៤នា្់ ជួ្រ្រញ្ហា េ្យល់ព្ុយុះ) ។

ទបមង់រ៉ាន់ប្រម្ណភាពប្ីប្ (PAT) បតរូវរានផ្តួចខផ្តីមខបកាមការរាពំារពីអង្គការអន្តរជាតិរារាងំ Entrepreneurs du Monde ខោយខយាងរាមឧ្រ្រណ៍ 
រ៉ាន់ប្រម្ណភាពប្ីប្រ្រ្់ USAID និង្ូចនា្របសាវបជាវខលីខ្ៃ្ឋ្ិច្្ង្គម ខៃីម្វីា្់្្ង់ពីស្ានភាព និងជីវភាពរ្់ខៅរ្រ្់ដៃគូ 
គិតចា្រ់ពីពួ្រាត់រានចូលរមួជាមួយ ចំខរនី និងខៃីម្រី្ឱ្យខឃញីពីការរ ី្ ចខបមីនរ្រ្់ពួ្រាត់  ្រន្ា្រ់ពីរានចូលរមួជាមួយខយងី ។ 

ររាយការណ៍ខនុះ បតរូវរានខចញផសាយជាខរៀងរាល់ឆ្្ខំៃីម្ជីួយៃល់ ចំងរ ើន និងភាគីពា្់ព័ន្ធ រ្រ្់េ្ួនខៃីម្ជីាជំនួយនិងយល់ៃឹងពីយុទ្ធសាន្្ត និងខរាល 
ខៅចំខរនី ផល្រ៉ុះពាល់ខលីអ្្ផៃលរានចូលរមួជាមួយស្ា្រ័ន្បម្្រ់រយៈខពលជា្់លា្់មួយដនខពលខវលាខនុះ។ រាមរយៈប្្រេ័ណ្ឌ ្ូចនា្រខ្ៃ្ឋ្ិច្្ង្គម 
ជាខបចីនបតរូវរានរាមោនឱ្យរានខទៀងទាត់ខៃីម្ី្ ខងកាតខមីលការ្្្់្រ្តូរខលីស្ានភាពខ្ៃ្្ិច្រ្រ្់ដៃគូរវាងវគ្គ្ម្ី ។

្រច្ុ្រ្ន្ ទបមង់ររាយការណ៏រ៉ាន់ប្រម្ណភាពប្ីប្ បតរូវរានខប្រីបរា្់បគ្រ់វគ្គឥណទានខ្្ទាងំអ្់ ខៅ្្ុងល្្ខេណ្ឌ ដន្ូចនា្រភាពប្ីប្ 
ជាលទ្ធផល្រុ្រ្្ុងឆ្្ ំ ២០១៦ ខ្រីខធៀ្រខៅនឹងឆ្្ ំ ២០១៥ រាន្រង្ហា ញពីភាពប្រខ្ីរខ�ងីយ៉ាង្ំខាន់ពីពិន្ុ ៤៩ ម្ពិន្ុ ៥២ ។ ្ូចនា្រ្ំខាន់ ឆ្្ ំ
២០១៦ គឺបតរូវរាន្រង្ហា ញៃូចខាងខបកាម:

២៤ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការអប់រ៖ំ ភាគរយដៃគូ រាន្រ្ូ្ន្ូនខៅខរៀន ចខន្ាុះអាយុពី ៦-១៦ ឆ្្ ំរានខ្ីនពី ៣៥% ខៅ ៤០% (្្ុងវគ្គទី១ និងទី៧) ។

ងៃើមទុនអាជីវ្ម្ម៖ ជារមួម្នដៃគូចំខរនីបតរូវការខៃីមទុនខបចីនជាង ២០០ៃុល្ារអាខមរ ិ្  ខៃីម្វីនិិខយាគខលីអាជីវ្ម្មរ្រ្់ពួ្រាត់ ខោយអបរា ១៥% 
ចំខពាុះដៃគូ្្ុងវគ្គទី១ ខៅ ៣៦% ខៅ្្ុងវគ្គទី ៧ ។ ្ំខណីនរវាងឆ្្ ំ២០១៥ ខៅ ២០១៦ ម្នការខ្ីនខ�ងីពី ៣៥% ខៅ ៤៩% ។

បទព្យស្ម្មបគរួសារ៖ ភាគរយដនដៃគូផៃលម្នម៉ូតូជិុះ្្ល់េ្ួនម្នការខ្ីនខ�ងីពីចំនួន ៧៣% ខៅ្្ុងឆ្្២ំ០១៥ ខៅ ៨១% ្្ុងឆ្្២ំ០១៦ ។ 
្ំខណីនរវាងវគ្គទី១ ខៅវគ្គទី៧ ម្នការខ្ីនខ�ងីពី ៦០% ខៅ ៨២% ។

ប្្គន់អនាម័យ៖ ភាគរយដៃគូម្ន្រង្គន់អនាម័យ្្ល់េ្ួនម្ន ៧៤% ខៅ្្ុងឆ្្២ំ០១៥ និងរានខ្ីនៃល់ ៨៥% ្្ុងឆ្្ ំ ២០១៦ ។ 
ការយល់ៃឹងផផ្្អនាម័យរានខ្ីនខ�ងីពី ៦៨% ្្ុងវគ្គទី១ ខៅ៩៣% ្្ុងវគ្គទី៧ខ�ងីខៅ ។

សនទៃស្សចា្ងចញពីភាពប្ីប្ (PPI) 

ចំងរ ើន រានខធ្វីខត្្តសា្ល្ងខលីយន្តការវា្់ផវងភាពប្ីប្្្មី (PPI) ផៃលយន្តការខនុះម្នការទទួលសា្គ ល់ និងរានជួយៃល់ការវា្់ផវងអបរាដនភាពប្ីប្
្្ុងបគរួសារដៃគូខៅចខន្ាុះខពលណ្មួយ ។ វារានជួយៃល់ចំខរនី្្ុងការរាមោនការ្្្់្រ្តូរ្បមិតប្ីប្្្ុងចខន្ាុះវគ្គឥណទាន និងខៃីម្ី្ ំណត់រាននូវ 
ខរាលខៅដៃគូប្ីប្ ផៃលប្្រខៅរាមខរាលខៅ្ង្គមរ្រ្់េ្ួន ។

ការខធ្វីខត្្តសា្ល្ងខលីយន្តការ្្មីខនុះ បតរូវរានខធ្វីខ�ងីខៅ្្ុងសាខាចំនួន ៥ ទាងំ្្ុងទីប្រុង និងជន្រទ ខលីដៃគូចំនួន ១.៥៨៣ នា្់ ។ ្្ុងចំខនាមដៃគូ 
ផៃលរានប្រមូលទិន្ន័យ ម្ន ៦.៣៨% ដនដៃគូ រ្់ខៅខបកាមផេ្្រន្ាត់ភាពប្ីប្ថ្ា្់ជាតិ ។

២៥របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ព័ត៌ម្នពីសហគមន៍

អនា្បស ីកា្់ ងងា៉ា  អាយ ុ៥៨ឆ្នា  ំ អនា្ល្់តបាលថ់្ម 
ខៅឃុដំបជខវៀន ប្រុ្ដបពឈរ ខេត្ត្ំពង់ចាម

អ្្ប្ី កា្់ ខង៉្ ធ្ា្រ់ខាត្រង់់បរា្់រា្រ់ពាន់ៃុល្ារ្្ុងមុេរ្ររផប្ចំការរ្រ្់រាត់ ផៃលមូលខហតុខនុះរានជំរុញឱ្យរាត់ និងសា្វ មី ្ ខបមចចិត្តចា្រ់ខផ្តីម   
មុេរ្ររ្្មីជាជាងោ្រ់តបាល់្្មខៃីម្លី្់ ។ ឥណទានៃំ្ូរងរ្រ្់អ្្ប្ីជាមួយ ចំខរនី ជាឥណទានប្រុមម្នរ្ា ៣នា្់ ផៃល្្ុងម្្្់ទទួលរានឥណទានចំនួន 
៣០មឺុនខរៀល រាមរយៈចំនួនលុយខនុះ រាត់រានទិញ្្ម និងឧ្រ្រណ៍មួយចំនួនខៃីម្ខីធ្វីតបាល់្្ម ។ 

្រន្ា្រ់ពីទទួលរានវគ្គឥណទានចុងខបកាយខៅវគ្គទី ៦ ជាមួយចំខរនី បគរួសារ និងអាជីវ្ម្ម រ្រ្់រាត់ម្នការ្្្់្រ្តូរជាវជិ្ម្នគួរឱ្យ្ត់្ម្្គ ល់   ”េញាុ ំម្នភាព
រ ី្ រាយជាខ្ាងំជាមួយឥណទានចំខរនី ផៃលរានផ្តល់ឱកា្ៃល់េញាុ ំ្្ុងការចា្រ់ខផ្តីម និងពបងី្អាជីវ្ម្ម ខហយីឥ�ូវខនុះេញាុ ំរានសាង្ង់ផ្ុះ 
និងទិញៃីរានមួយចំនួនខទៀត ។ ្រផន្មពីខនុះខទៀត្ូនប្ររុ្ៗរ្រ្់េញាុ ំរាន្រ្្្រ់ការ្ិ្សា ខរៀ្រការ និងម្នការង្រ ម្នអាជីវ្ម្មលអៗា អ្់ខហយី ។ អរគុណ
ចំខរនីផៃលរានផ្តល់ឥណទាន ជួយរាបំទេញាុ ំ ខៃីម្ចីា្រ់ខផ្តីមជីវតិ្្មី និងជួយឱ្យបគរួសារេញាុ ំរ្់ខៅ្្ុងជីវភាពលអាប្រខ្ីរៃូច្ព្វដ្ងៃ“ រាម្ម្តីរ្រ្់អ្្ប្ីខង៉្ ។

២៦ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



អនា្បស ីនា្ សឃុ ីអាយ ុ៣៨ឆ្នា  ំ
ជាអនា្ងធវាើសការងតានា ត និ្្ន្ញ្ច្ឬស្ស ី

អ្្ប្ី ្ុឃ ី រានខរៀ្រការ និងម្ន្ូនចំនួន ២នា្់ ។ អ្្ប្ីម្នមុេរ្ររជាអ្្ខធ្វី និងល្់ ្ការខរ្ាត និង្ផន្្ងឬ្្ ី និងសា្វ មីជា្្ិ្រ ។      
ខហយី្រផន្មពីខលីមុេរ្ររខនុះរាត់្៏រានជួយសា្វ មី្្ុងការខធ្វីផប្ និងជួយប្រមូលទឹ្ខរ្ាត ។ អ្្ប្ី្ុឃ ីរាននិយាយថា «ឥណទានរ្រ្់ចំខរនី គឺៃូចខឈា្ម ុះ
រ្រ្់ស្ា្រ័នផៃលជួយឱ្យរាត់រ ី្ ចខបមីន ។ ជាមួយនឹងបរា្់ឥណទានៃំ្ូរង មួយលានខរៀល (ខ្្មីនឹង ២៥០ ៃុល្ារអាខមរ ិ្ ) េញាុ ំអាចទិញឬ្្្ីរផន្មខទៀត 
ខៃីម្ខីធ្វី្ផន្្ង ទិញខរារានមួយ្បាលខៃីម្ជីួយ្បមរួលការខធ្វីផប្រ្រ្់បគរួសារេញាុ ំ ។ ជាលទ្ធផលេញាុ ំអាច្រខងកាីនបរា្់ចំណូលកាន់ផតខបចីន្បម្្រ់បគរួសារេញាុ ំ   
និងេញាុ ំរាន្រ្ូ្ន្ូនេញាុ ំទាងំពីរខៅសាលាខរៀនខោយមិនម្នការលំរា្ៃូចពីមុន ខបពាុះេញាុ ំចង់ឱ្យពួ្ខគទទួលការអ្រ់រ ំ និងខចុះអានអ្្រ ្ំុឱ្យមិនខចុះៃូចម្្ត យ 
រ្រ្់ពួ្ខគ»។ 

អ្្ប្ី្៏ម្ន្រំណងខៃីម្ទីទួលរានបរា្់ឥណទានខផ្ងខទៀតពីចំខរនី ្រន្ា្រ់ពី្រ្្្រ់វគ្គៃំ្ូរងខនុះ្្ុងខរាល្រំណងខៃីម្ទីិញម៉ូតូមួយ្បម្្រ់អាជីវ្ម្ម និង
្ម្្ភ រៈមួយចំនួនខៃីម្សីាង្ង់្រង្គន់្្មីមួយ្បម្្រ់ប្រុមបគរួសារ ខបពាុះរាត់មិនចង់ឱ្យប្រុមបគរួសារ ជាពិខ្្្ូនប្ីទាងំពីររ្រ្់រាត់្រខន្ារ្រង់ខៅទីវាល ។  

២៧របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការទទួលសា្គ ល ់និ្ពានរងាវា ន់

ការបប្តួបបនជ្ម្ន្ីឥណទានង្នាើម
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២៨ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ការបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស
្ំនណទបម្់បបព័ន្ធបគប់បគ្ធនធានមនុស្ស

គខបម្ងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបគ្រ់បគងធនធានមនុ្្ គឺ្ំខាន់្បម្្រ់ ចំងរ ើន ។ គិតចា្រ់ពីការ្ខ្ីតចំខរនីរាងំពីឆ្្ ំ២០០៦ រហូតៃល់ខៃីមឆ្្ ំ២០១៥ ចំងរ ើន 
មិនទាន់ម្នការ្រខងកាីតប្រព័ន្ធ្បម្្រ់បគ្រ់បគងធនធានមនុ្្ខៅខ�យី ។ ចា្រ់រាងំពីចំខរនីរានប្រតិ្រត្តិការម្ ប្រព័ន្ធ្បម្្រ់បគ្រ់បគងធនធានមនុ្្បតរូវ 
រានផ្តបមរូវជា្រន្ត្រន្ា្រ់ ។ ខោយរានខធ្វីការបតរួតពិនិត្យខលីការបគ្រ់បគងព័ត៌ម្ន្ុរគ្គលិ្ ការគណនាអត្ប្រខយាជន៍ និងបរា្់ខ្រៀវត្្បម្្រ់្ុរគ្គលិ្ ខៃីម្ ី      
ជបមរុញនូវការបគ្រ់បគងព័ត៌ម្នឱ្យរានលអា្រំផុត ។ ខោយសារផតសារៈ្ំខាន់ និងវសិាលភាពដនតបមរូវការ្បម្្រ់ប្រព័ន្ធខនុះ ចំងរ ើន រានខបជី្ខរ ី្  
ប្រុមហុ៊នផ្តល់ខ្វាខឈា្ម ុះថា “blue technology” ្្ុងការចា្រ់ខផ្តីម្រខងកាីត្្ុងផេធ្ូ ឆ្្២ំ០១៥ ។ 

គខបម្ង្្ុងការោ្់ប្រព័ន្ធ្្មីខនុះបតរូវរានខធ្វីខ�ងី ៣ៃំណ្្់កាល ។ ៃំណ្្់កាលទី១ ខ ្្ត ត្ំខាន់ខលីការចូលរមួពបងឹង្ររយិាកា្ការង្រខាង្្ុង 
ជាមួយរខ្រៀ្រការគណនាបរា្់ខ្រៀវត្ ។ ៃំណ្្់កាលទី២ ខ ្្ត តខៅខលីការខធ្វីឱ្យប្រខ្ីរខ�ងីនូវគុណភាពទិន្ន័យ និងៃំណ្្់កាលចុងខបកាយ គឺការោ្់ 
្រ្ូ្លព័ត៌ម្ន្្ុងប្រព័ន្ធ និងអនុវត្ត ។ ខៅចុងឆ្្ ំ២០១៦ ចំខរនីរាន្រ្្្រ់គខបម្ងខនុះខៅខលីចំណុចចំនូន្រួនធំៗគឺ៖ (១) ការបគ្រ់បគងព័ត៌ម្ន្ុរគ្គលិ្ 
(២) ការគណនាបរា្់ខ្រៀវត្ (៣) ការខ្្ីរ្ុំចបា្រ់រាមប្រព័ន្ធខអ�ចិបតរូនិច (៤) ការ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត ល និងអភិវឌ្ឍន៍ ។ យ៉ាងណ្មិញខៅម្នចំណុចចំនួន 
២ខទៀតផៃល្ំពុង្រខងកាីត គឺការខបជី្ខរ ី្ ្ុរគ្គលិ្ និងការបគ្រ់បគងលទ្ធផលការង្រ ។  

ការងបជើសងរ ើសបុគ្គលិ្  និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ចំងណុះៃរឹ្ជំនាញ

្្ុងរយៈខពលខពញមួយឆ្្២ំ០១៦ ប្រុមការង្រនាយ្ោ្ឋ នធនធានមនុ្្ រានរាបំទ ផណនា ំនិងផ្តល់វគ្គ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត លខៅកាន់ថ្ា្់បគ្រ់បគងជាន់េ្្់ និង 
្ុរគ្គលិ្បគ្រ់បគងថ្ា្់្ណ្្ត លខលីតបមរូវការជំនាញអភិវឌ្ឍ្មត្តភាពជា្់ផ្្តង ។ ជាមួយការចូលរមួអនុវត្តន៍ការផ្្បមរួលខរាលការណ៍ខបជី្ខរ ី្ ្ុរគ្គលិ្  
និងចូលរមួខបជី្ខរ ី្ ខ្រ្្ខភាពផៃលម្ន្មត្ភាព្បម្្រ់មុេតំផណង និង្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត ល្ុរគ្គលិ្ប្្រខៅរាមតួនាទីផៃលបតរូវខធ្វី ។ ការ្រណ្តុ ុះ្រណ្្ត ល   
្ុរគ្គលិ្្្មីបតរូវរានផ្តល់ជូនខៃីម្បីរា្ៃថា ពួ្ខគអាចអនុវត្តការង្ររានខោយខជាគជ័យ និង្រខងកាីនប្រ្ិទ្ធភាពការង្រប្្ររាមផផនការផៃលចំខរនីោ្់ជូន ។ 

ឆ្នា ំ ចំនួនបុគ្គលិ្ ងបជើសងរ ើស

២០១៤ ១៣០

២០១៥ ១៥៧

២០១៦ ១៣២

២៩របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុងបកាយសវន្ម្ម

របាយការណប៍ករុមប្ររឹកសាភិបាល

ពតម៌ានអំពីបករុមហ៊ថុន

លទ្្ធ លប្រតិបតិតិការ

ទថុនបបមរុង និងសំវិធានធន

ឥណទានអាបកក ់និងជាបស់ង្ព័យ

បទព្យសកម្មចរន្ដ

ប្រុមប្រឹ្សាភិរាលរ្រ្់ ចំងរ ើនម៉្យប្រូហា្វ យផនន លីមីធីត (“ប្រុមហុ៊ន”) ្ូម្រង្ហា ញររាយការណ៍រ្រ្់េ្ួន និងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន 
នាដ្ងៃទី៣១ ផេធ្ូ ឆ្្ ំ២០១៦ និង្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់។

ចំងរ ើនម៉្យប្រូហា្វ យផនន លីមីធីត (“ប្រុមហុ៊ន”) បតរូវរាន្រខងកាីតៃំ្ូរងខៅឆ្្ ំ២០០៦ ខោយ Entrepreneurs du Monde (“EdM”) និង ្រន្ា្រ់ម្ចុុះ្រ្ី្ 
ពាណិជ្្ម្មខបកាមវញិ្្ញ ្រន្របតចុុះ្រ្ី្ខលេ Co. 00006455 ជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនទទួលេុ្បតរូវម្ន្បមិត នាដ្ងៃទី២ ផេ្ុម្ភៈ ឆ្្២ំ០០៩។
្្ម្មភាពចម្ងរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន គឺផ្តល់ខ្វា្ម្មបរា្់្ម្ីៃល់អតិ្ិជន្្ុងប រ្ុ្រាមរយៈទីស្ា្់ការ្ណ្្ត ល ខៅរាជធានីភ្ំខពញ និង ការយិាល័យថ្ា្់ខេត្ត 
និង ប្រុ្នានា ខៅ្្ុងបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។

ររាយការណ៍លទ្ធផលរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទម្នៃូចខាងខបកាម៖

ពំុម្ន្រផបម្របមរួលជាសារវន្តខលី ឬពីទុន្របមរុង និង្ំវធិានធន្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ ខបរៅពីការ្រង្ហា ញខៅ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ។

មុនខពលខពលខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ប្រុមប្រឹ្សាភិរាលរានចាត់វធិានការ្មប្្រនានា ខៃីម្ឈីានៃល់ការអុះអាងថានីតិវធិីពា្់ព័ន្ធ
ជាមួយការលុ្រខចាលឥណទានអាប្្់  និងការខធ្វី្ំវធិានធនខលីឥណទានអាប្្់  និង្ង្យ័បតរូវរានយ្ម្អនុវត្   ខហយីនិងខជឿជា្់ថារាល់ឥណទាន
អាប្្់បតរូវរានលុ្រខចាល ខហយី្ំវធិានធនបតរូវរានរ៉ាន់សា្ម នយ៉ាងបគ្រ់បរាន់្បម្្រ់ឥណទានអាប្្់ និងជា្រ់្ង្យ័។

នាកាល្ររខិច្ទដនររាយកាណ៍ខនុះ ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាលពំុរានៃឹងពីខហតុការណ៍ណ្មួយ ផៃលអាច្រណ្្លឲ្យចំនួនទឹ្បរា្់ដនឥណទានអាប្្់ផៃលរាន 
លុ្រខចាល ឬ ចំនួនទឹ្បរា្់្ំវធិានធនខលីឥណទានអាប្្់ និងជា្រ់្ង្យ័ខៅ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊នពំុបគ្រ់បរាន់រហូតៃល់្បមិត 
សារវន្តណ្មួយខនាុះខទ។ 

មុនខពលខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាលរានចាត់វធិានការ្មប្្រនានា ខៃីម្ធីានាថា បទព្យ្្ម្មចរន្ទាងំអ្់ខបរៅពីឥណ
ទាន ផៃលទំនងជាមិនអាចល្់រានខៅ្្ុងប្រតិ្រត្តិការ អាជីវ្ម្មធម្មរា ្្ុង្រ្ី្ការគណខនយ្យរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន បតរូវរានលុ្រខចាលឲ្យខ្ី្មនឹងតដម្ 
ផៃលអាចល្់រាន្្ុងទីផសារ។
ខៅកាល្ររខិច្ទដនររាយកាណ៍ខនុះ ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល ពំុរានៃឹងពីខហតុការណ៍ណ្មួយ ផៃលអាចខធ្វីឲ្យ្រ៉ុះពាល់ៃល់ការ្ំណត់តដម្បទព្យ្្ម្មរយៈខពលេ្ី 
ខៅ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ រ្រ្់ប្រុមហុ៊នម្នភាពមិនបតឹមបតរូវ ឫមិន្មប្្រ្បមិតសារវន្ណ្មួយខនាុះខទ។

២០១៦
ពានរ់រៀល

៥៨១.៧៦០
(១៦៥.៦៦០)

ចំខណញ/(ខាត) មុន្រង់ពន្ធ(១៦៥.៦៦០)
ពន្ធខលីបរា្់ចំខណញ

៤១៦.១០០ចំរណញ/(ខាត) របកាយបងព់ន្ធ (៥០៥.៧២២)

២០១៥
ពានរ់រៀល

(៣៥១.៥៨៧)
(១៥៤.១៣៥)

៣០ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



វិធីសាសស្ដវាយតមមលៃ

បផបមបបមរួលមនកាលៈរទសៈ

សមាសធាតថុមិនប្របកតី

បពរឹតិតិការណរ៍បកាយកាលបរិរចឆេទមនតារាងតថុល្យការ

បំណថុ លយថារហតថុ និងបំណថុ លរ្្ងៗ

ខៅកាល្ររខិច្ទដនររាយការណ៍ខនុះ ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល ពំុរានៃឹងពីខហតុការណ៍ណ្មួយផៃលរានខ្ីតខ�ងី នឹងខធ្វីឲ្យ្រ៉ុះពាល់ៃល់ការអនុវត្តវធិីសាន្្តផៃល
ម្ន្ន្ងម្្្ុងការវាយតដម្បទព្យ្្ម្ម និង        បទព្យអ្ម្ម ខៅ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ផៃលនាឲំ្យម្នភាពមិនបតឹមបតរូវ និងមិន្មប្្រជា 
សារវន្ខនាុះខ�យី។ 

ខៅកាល្ររខិច្ទដនររាយការណ៍ខនុះ ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល ពំុរានៃឹងពីខហតុការណ៍ណ្មួយផៃលរានខ្ីតខ�ងី ខហយី្រ៉ុះពាល់ៃល់ទិន្ន័យររាយការណ៍ 
ហរិ្្ញវត្ុ រ្រ្់ប្រុមហុ៊នផៃលនាឲំ្យម្នភាពមិនបតឹមបតរូវ។ 

ប្រុមប្រឹ្សាភិរាលយល់ខឃញីថា លទ្ធផលដនប្រតិ្រត្តិការរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទហរិ្្ញវត្ុខនុះ មិនទទួលរងផល្រ៉ុះពាល់ជាសារវន្តពី្ម្្ធាតុ 
ប្រតិ្រត្តិការ រខឺហតុការណ៍មិនប្រប្តីខនាុះខ�យី។
 
ខលី្ពីខនុះខៅខទៀត ពំុម្នការខ្ីតខ�ងី្្ុងចខន្ាុះចុងការយិ្ររខិច្ទ និងកាល្ររខិច្ទររាយការណ៍ដនធាតុប្រតិ្រត្តិការ ឬ ខហតុការណ៍មិនប្រប្តីណ្មួយ 
ផៃលខធ្វីឲ្យ្រ៉ុះពាល់ជាសារវន្តៃល់ប្រតិ្រត្តិការរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទហរិ្្ញវត្ុ្រច្ុ្រ្ន្ផៃលររាយការណ៍ខនុះរានខធ្វីខ�ងី។
 

ពំុម្នបពឹត្តិការណ៍ណ្មួយ ផៃលរានខ្ីតខ�ងីខបកាយកាល្ររខិច្ទដនរារាងតុល្យការ ផៃលតបមរូវឲ្យ ្រង្ហា ញ ឬផ្តបមរូវខលី្ពីអ្វី ផៃលរាន្រង្ហា ញ្្ុង្ំណត់
្ម្្គ ល់ខលីររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុខនាុះខទ។

•    ពំុម្នការោ្់្រញ្្បំទព្យ្្ម្មណ្មួយរ្រ្់ប្រុមហុ៊នផៃលខ្ីតម្នខ�ងីខៅ ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់្បម្្រ់ធានាចំខពាុះ្រំណុលរ្រ្់្ុរគ្គលណ្មួយ និង
•    ពំុម្នបទព្យអ្ម្មយថាខហតុណ្មួយផៃលខ្ីតម្នខ�ងីចំខពាុះប្រុមហុ៊នគិតចា្រ់រាងំពីការយិ្ររខិច្ទ         ្រ្្្រ់ខបរៅពីប្រតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មធម្មរារ្រ្់
ប្រុមហុ៊ន ។
ប្រុមប្រឹ្សាភិរាលយល់ខឃញីថា ពំុម្ន្រំណុលយថាខហតុ ឬ្រំណុលខផ្ងៗខទៀតរ្រ្់បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ផៃលអាច ឬទំនងក្ាយជាកាតព្វ្ិច្្្ុង្ំ�ុង
រយៈខពលៃ្រ់ពីរផេខាងមុេ ្រន្ា្រ់ពីកាល្ររខិច្ទដនការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់ខនុះ ផៃលនឹងម្ន ឬអាចម្ន ឥទ្ធិពលជាសារវន្ខៅខលីលទ្ធភាពរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន្្ុង 
ការ្រំខពញកាតព្វ្ិច្រ្រ្់េ្ួនខៅខពល្រំណុលទាងំខនាុះៃល់ការ្ំនត់្ង ។

៣១របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



របាយការណ៍ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល 
ប្រុមបបរឹ្សាភិបាល

ងោ្ Yannick Nicolas MILEV, បបធាន
ងោ្ Franck Renaudin, អភិបាល
ងោ្ Philippe Guichandut, អភិបាល
ងោ្ David Moos, អភិបាល
ងោ្ Gregoire HEAULME, អភិបាលឯ្រាជ្យ

ខៅដ ង្ៃ ២៣ តុលា ២០១៥ Christian Andersen Carole Sulski និង Sar Phearom បតរូវរានខបជី្រាងំជា ្ម្្ភាព ្្មីដនប រ្ុមប្រឹ្សាភិរាល។ 
ខៅដ្ងៃ ២៣ ឧ្ភា ២០១៦ ខលា្ Savoeung Chann បតរូវរានខបជី្រាងំជា្ម្ជិ្ឯ្រាជ្យដនប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល។ ប្រុមហុ៊នរានោ្់លិេិតខ្្ីរ្ុំ   
ការអនុម័តយល់បពមខលីការខបជី្រាងំខាងខលីខនុះខៅកាន់ធនារារជាតិដន្ម្ុជាខៅដ្ងៃ ២២ ្្កាោ ២០១៦ ្រ៉ុផន្តមិនទាន់រានការអនុម័តយល់បពមខៅ   

ខ�យីម្ទល់នឹងកាល្ររខិច្ទដនររាយការណ៍ខនុះ។

សវន្រ
ប្រុមហុ៊ន្វន្រឯ្រាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជា្វន្ររ្រ្់ប្រុមហុ៊ន។

ភាគ្ម្មរបសអ់ភិបាល
ពំុម្នអភិរាលណ្ម្្្់ ម្នភាគ្ម្មរ្រ្់ប្រុមហុ៊នខនាុះខទ។ មិនម្ន្ិច្បពមខបពៀងណ្មួយផៃលម្នបសា្រ់(្្ុងខនាុះប្រុមហុ៊នជាភាគីម្្ខ ង) ផៃល្ម្មវត្ុ
ដន្ិច្បពមខបពៀងខនាុះ អាច្រងកាលទ្ធភាពៃល់្ម្ជិ្ ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាលណ្ម្្្់ ឲ្យទទួលរាននូវភាគ្ម្មពីប្រុមហុ៊ន ឬ រ្រ្់សាជីវ្ម្មៃដទ។

អត្បបងោជន៍របសអ់ភិបាល
្្ុងអំ�ុង និងនាចុងការយិ្ររខិច្ទខនុះ ពំុម្នការបពមខបពៀងណ្មួយ ផៃលម្នប្រុមហុ៊នចូលរមួជា   ភាគីម្្ខ ងខទៀត ្្ុងខរាល្រំណងជួយៃល់ប្រុមប្ឹរ្សា 
អភិរាលរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ខៃីម្ទីទួលរាននូវអត្ប្រខយាជន៍ខោយការទិញយ្ភាគហុ៊ន ឬលិេិត្រំណុលពីសាខាធនារារ ឬពីសាជីវ្ម្មដទខទៀតខទ។
ពំុម្នអភិរាលណ្ម្្្់រ្រ្់ប្រុមហុ៊នរានទទួល ឬ ម្ន្ិទ្ធិទទួលរាននូវអត្ប្រខយាជន៍ណ្មួយ (ខលី្ផលងផតអត្ប្រខយាជន៍ផៃលម្ន្្ុងចំនួន្រុ្រ 
បតរូវទទួលរាន ឬ ៃល់ដ្ងៃ្ំណត់ផៃលបតរូវទទួល ខោយប្រុមប្រឹ្សាភិរាល ៃូចរាន្រង្ហា ញ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ) រាមរយៈខហតុផលដន្ិច្្នយា 
ផៃលរានខធ្វីខ�ងីខោយប្រុមហុ៊ន ឬ ជាមួយនឹងប្រុមហុ៊នផៃលអភិរាលខនាុះជា្ម្ជិ្ប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល ឬ ្៏ជាមួយប្រុមហុ៊នណ្មួយផៃលអភិរាលខនាុះ 
ម្នផលប្រខយាជន៍ហរិ្្ញវត្ុជាសារវន្ ខលី្ផលងផតអត្ប្រខយាជន៍ ទាងំឡាយណ្ផៃលបតរូវរានលាតបតោងពត៌ម្ន្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ។
 

របាយការណ៍ស្ពីី ការទទួលខុសបតរូវរបសប់្រុមបបរឹ្សាភិបាលងលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 
ប្រុមប្រឹ្សាភិរាល ជាអ្្ទទួលេុ្បតរូវខៃីម្ធីានាថា ររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុផ្ល់នូវទិៃ្ឋភាពពិត និងបតឹមបតរូវ ដនស្ានភាពហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន 
នាចុងការយិ្ររខិច្ទ ដ្ងៃទី៣១ ផេធ្ូ ឆ្្២ំ០១៦ និងលទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការ ហរិ្្ញវត្ុ ខហយីនិងររាយការណ៍លំហូរសាច់បរា្់្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់។ 
ប្រុមប្រឹ្សាភិរាលបតរូវ     ពិនិត្យ្្ុងការខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុខនុះ ខោយគណៈបគ្រ់បគងផៃលបតរូវអនុវត្តៃូចខាងខបកាម៖
• អនុម័តខរាលនខយារាយគណខនយ្យ្មប្្រ ខោយតបមរូវឲ្យម្នការវនិិច្័យ និងការរ៉ាន់សា្ម ន ខោយ្មខហតុផល និងប្ររុងប្រយត័្ ខហយីបតរូវ 
អនុវត្ខរាលនខយារាយទាងំខនាុះជាប្រចាំ
• អនុវត្រាម្រទ្រ្្្ញត្ិ និងខ្ច្្ីផណនាផំៃលខចញផសាយខោយធនារារជាតិដន្ម្ុជា និង្្ង់ោរគណខនយ្យ្ម្ុជា ឬ ប្រ្ិនខ្រីម្នគំលាតដន
ការអនុវត្្រទ្រ្្្ញត្ិ និងខ្ច្្ីផណនាខំហយីនិង្្តង់ោរ ផៃលជាប្រខយាជន៍ៃល់ការ្រង្ហា ញនូវភាពពិត និងបតឹមបតរូវ រ្រ្់ររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុខនាុះគម្្ត
ទាងំខនាុះបតរូវលាតបតោងពត៌ម្នពន្យល់ និង្ំណត់ចំនួនទឹ្បរា្់្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ 
• រ្សាទុ្្រ្ី្គណខនយ្យឲ្យរានបគ្រ់បរាន់និងធានាថាប្រព័ន្ធដនការបគ្រ់បគងដផ្្្ុងម្នប្រ្ិទ្ធភាព
• ខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ ខោយឈរខលីមូលោ្ឋ ននិរន្រភាពខលី្ផលងផត្្ុង្រណីផៃលប្រុមហុ៊ន មិនអាច្រន្្្ម្មភាពអាជីវ្ម្មនាអនាគត
• ្រខងកាីតខរាលនខយារាយទាងំមូល្បម្្រ់ប្រុមហុ៊ន អនុម័តរាល់ការ្ខបមចចិត្ និង្្ម្មភាពទាងំឡាយ ផៃលម្នឥទ្ធិពលខលីប្រតិ្រត្ិការអាជីវ 
្ម្ម និងលទ្ធផលដនប្រតិ្រត្ិការរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ខហយីនិងធានាថាខរាលនខយារាយ និងការ្ខបមចចិត្ទាងំខនាុះ បតរូវរាន្្ុុះ្រញ្្ងំយ៉ាង្មប្្រ្្ុងររាយ 
ការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ។

៣២ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



គណៈបគ្រ់បគងជាអ្្ទទួលេុ្បតរូវខៃីម្ធីានាថា ្រ្ី្គណខនយ្យម្នភាពបតឹមបតរូវ បតរូវរានរ្សាទុ្ និងលាតបតោង ្រង្ហា ញអំពីស្ានភាពហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់     
ប្រុមហុ៊នឲ្យរានបតឹមបតរូវ្មខហតុផលបគ្រ់ខពល ខហយីនិងធានាថា ្រ្ី្គណខនយ្យប្្ររាមប្រព័ន្ធគណខនយ្យផៃលរានចុុះ្រ្ី្។ ប្រុមប្រឹ្សាភិរាល្៏ជា 
អ្្ទទួលេុ្បតរូវ្្ុងការផ្រ្សាបទព្យ្្ម្មរ្រ្់ប្រុមហុ៊នខហយី និងចាត់វធិានការ្មប្្រខៃីម្ទី្រ់សាកា ត់ និងផ្្វងរ្្ំហុ្ខចតនា ខហយីនិងភាពមិន
ប្រប្តីខផ្ងៗ ។

ប្រុមប្រឹ្សាភិរាល្ូម្រញ្្្់ថា ប្រុមហុ៊នរានអនុវត្រាមល័្្ខេ័ណ្ឌ តបមរូវចារំាច់នានាៃូចផៃលរាន្រញ្្្់ ខាងខលី្្ុងការខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ។

ការអនុម័តងលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

ខយងីេញាុ ំជាប្រុមប្រឹ្សាភិរាល ្ូមអនុម័តខលីររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ ផៃលម្នភ្ា្រ់ជាមួយខនុះផៃល្រង្ហា ញនូវទិៃ្ឋភាពពិតបរា្ៃ និងបតឹមបតរូវ ដនស្ានភាពហរិ
្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន នាដ្ងៃទី៣១ ផេធ្ូ ឆ្្២ំ០១៦ និង   លទ្ធផលដនប្រតិ្រត្ិការហរិ្្ញវត្ុ បពមទាងំររាយការណ៍លំហូរសាច់បរា្់ ្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់ 
ខោយអនុខលាមរាម្្ង់ោរ គណខនយ្យ្ម្ុជា និង្រទ្រ្្្ញត្ិ និងខ្ច្្ីផណនារំ្រ្់ធនារារជាតិដន្ម្ុជា។

តំណ្ងប្រុមប្ឹរ្សាភិរាល
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២០១៦



របាយការណ៍របសស់វន្រឯ្រាជ្យ
ជូនចំងពាុះ ភាគទុនិ្ដន ចំងរ ើនម្៉ា យប្រូហាវា យននន លមីីធីត

មតិងោបល់

មូលដ្្ឋ ន្នាុ្ ការផ្លម់តិងោបល់

ការទទួលខុសបតរូវរបសគ់ណៈបគប់បគ្ និ្ប្រុមបបរឹ្សាភិបាលចំងពាុះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

ការទទួលខុសបតរូវរបសស់វន្រចំងពាុះការងធវាើសវន្ម្មងលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

្រខងកាីតខរាលនខយារាយទាងំមូល្បម្្រ់ប្រុមហុ៊ន អនុម័តរាល់ការ្ខបមចចិត្ និង្្ម្មភាពទាងំឡាយ ផៃលម្នឥទ្ធិពលខលីប្រតិ្រត្ិការអាជីវ្ម្ម និង     
លទ្ធផលដនប្រតិ្រត្ិការរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ខហយីនិងធានាថាខរាលនខយារាយ និងការ្ខបមចចិត្ទាងំខនាុះ បតរូវរាន្្ុុះ្រញ្្ងំយ៉ាង្មប្្រ្្ុងររាយ 
ការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ។

ខយងីេញាុ ំរានខធ្វី្វន្ម្មខៅខលីររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ ចំខរនីម៉្យប្រូហា្វ យផនន លីមីធីត (“ប្រុមហុ៊ន”) ផៃលរមួម្នរារាងតុល្យការ នាដ្ងៃទី៣១ ផេធ្ូ 
ឆ្្២ំ០១៦ ររាយការណ៍លទ្ធផល និងររាយការណ៍ ្រផបម្របមរួលមូលធន បពមទាងំររាយការណ៍លំហូរសាច់បរា្់ ្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់ ខហយីនិង  
ខ្ច្្តី្ខង្ខ្រដនខរាលនខយារាយគណខនយ្យ្ំខាន់ៗ និង្ំណត់្ម្្គ ល់ខផ្ងខទៀត។
រាមមតិខយា្រល់រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ ររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ្រង្ហា ញនូវទិៃ្ឋភាពពិតបរា្ៃ និងបតឹមបតរូវខលីស្ានភាពហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់សាខាធនារារ នាដ្ងៃទី៣១ ផេធ្ូ 
ឆ្្២ំ០១៦ បពមទាងំលទ្ធផលហរិ្្ញវត្ុ ខហយីនិងលំហូរសាច់បរា្់ ្បម្្រ់ការយិ្ររខិច្ទ្រ្្្រ់ ខោយអនុខលាមខៅរាម្្ង់ោរគណខនយ្យ្ម្ុជា 
ខហយីនិង្រទ្រ្្ញត្ិ និងខរាលការណ៍ផណនាផំៃលខចញខោយធនារារជាតិដន្ម្ុជា។ 

ខយងីេញាុ ំរានខធ្វី្វន្ម្មខោយអនុខលាមខៅរាម្្តង់ោរអន្តរជាតិ្្តីពី្វន្ម្មដន្ម្ុជា (”CISAs”)។ ការ  ទទួលេុ្បតរូវរ្រ្់ខយងីេញាុ ំ ខយាងរាម្្តង់ោរ 
អន្តរជាតិ្្តីពី្វន្ម្មដន្ម្ុជា បតរូវរាន្ររយិាយ្រផន្មខៅ្្ុងផផ្្ដន “ការទទួលេុ្បតរូវរ្រ្់្វន្រចំខពាុះការខធ្វី្វន្ម្មខលីររាយការហរិ្្ញវត្ុ”  
ដនររាយការណ៍រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ។ ខយងីេញាុ ំម្នឯ្រាជ្យភាពពីសាខាធនារារ ខោយខយាងរាមអនុប្ឹត្យ ខៅខលីប្ម្ីលធម៌ ្បម្្រ់វជ្ិាជីវៈរ្រ្់គណខនយ្យ្រ
ជំនាញ និង្វន្រជំនាញផៃលខចញខោយរាជរោ្ឋ ភិរាលដនបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ខហយីខយងីេញាុ ំ្៏រាន្រំខពញនូវទំនួលេុ្បតរូវៃដទខទៀតផៃលតបមរូវខោយ
ប្ម្ីលធម៌ខនុះផៃរ។ ខយងីេញាុ ំខជឿជា្់ថា ភ្្ុរាង្វន្ម្មផៃលខយងីេញាុ ំទទួលរាន ម្នល្្ខណៈបគ្រ់បរាន់ និង្មប្្រ ខៃីម្ផី្តល់ជាមូលោ្ឋ ន្្ុងការ 
្រខ្្ញមតិខយា្រល់រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ។

គណៈបគ្រ់បគង ជាអ្្ទទួលេុ្បតរូវចំខពាុះការខរៀ្រចំ និងការ្រង្ហា ញទិៃ្ឋភាពពិតបរា្ៃ និងបតឹមបតរូវដនររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ ខោយអនុខលាមខៅរាម 
្្ង់ោរគណខនយ្យ្ម្ុជា ខហយីនិង្រទ្រ្្ញត្ិ និងខរាលការណ៍ផណនា ំផៃលខចញខោយធនារារជាតិដន្ម្ុជា ខហយីនិងទទួលេុ្បតរូវៃូចរ្ាផងផៃរចំខពាុះ       
ប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ុងផៃលគណៈបគ្រ់បគងគិតថាម្នសារៈប្រខយាជន៍្្ុងការខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុផៃលពំុម្ន្ំហុ្្្គងជាសារវន្តផៃល្រណ្្ត ល 
ម្ពីការផ្្ង្រន្ំ ឬការភាន់បច�។ំ
ខៅ្្ុងការខរៀ្រចំររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ គណៈបគ្រ់បគងជាអ្្ទទួលេុ្បតរូវ្្ុងការវាយតដម្លទ្ធភាពនិរន្តរភាពអាជីវ្ម្មរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន និងខធ្វីការលាត 
បតោង  (ប្រ្ិនខ្រីម្ន) នូវ្រញ្ហា ទាងំឡាយណ្ផៃលទា្់ទងនឹងនិរន្តរភាពអាជីវ្ម្ម និងការខប្រីបរា្់មូលោ្ឋ ននិរន្តរភាពអាជីវ្ម្មខៅ្្ុងប្រព័ន្ធ                     
គណ ខនយ្យរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន ខលី្ផលងផត្្ុង្រណីគណៈបគ្រ់បគងម្ន្រំណងរលំាយ ឬ ្រញ្ឈ្រ់ប្រតិ្រត្តិការណ៍ប្រុមហុ៊ន ឬ ្៏រា្ម នមខធយារាយជា្់លា្់ណ្
មួយខទៀតខបរៅពីខនុះ។ ប្រុមប្រឹ្សាភិរាល ម្នទំនួលេុ្បតរូវ្្ុងការបតរួតពិនិត្យខមីលខលីៃំខណីរការដនការរាយការណ៍អំពីហរិ្្ញវត្ុរ្រ្់ប្រុមហុ៊ន។

 
ខរាល្រំណងរ្រ្់ខយងីេញាុ ំ គឺខៃីម្ទីទួលរាននូវការធានាអុះអាងផៃល្មខហតុផលថា ររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុទាងំមូលមិនម្ន្ំហុ្្្គងជាសារវន្ 
ផៃល្រណ្្លម្ពីការផ្្ង្រន្ំ ឬ ការភាន់បច� ំខហយីខធ្វីការខចញផសាយររាយការណ៍រ្រ្់្វន្រផៃលរមួម្នមតិខយា្រល់រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ។ ការធានាអុះអាង 
ផៃល្មខហតុផល គឺជាការធានាអុះអាង្បមិតេ្្់មួយ ្រ៉ុផន្តមិនផមនជាការធានាថាការង្រ្វន្ម្មផៃលប្របពឹត្តខៅខោយអនុខលាមរាម CISAs ផតងផតរ្
ខឃញី្ំហុ្្្គងជាសារវន្តផៃលម្នខនាុះខទ។ ្ំហុ្្្គងអាចខ្ីតខចញពីការផ្្ង្រន្ំ ឬ ការភាន់បច� ំ និងបតរូវរានចាត់ទុ្ថាជាសារវន្ត ប្រ្ិន 
ខ្រី្ំហុ្្្គងទាងំអ្់ខនាុះ (ផតមួយ ឬ ្រ្ូ្លរ្ាជារមួ) អាចម្នឥទ្ធិពលខលីការ្ខបមចចិត្តផផ្្ខ្ៃ្ឋ្ិច្រ្រ្់អ្្ ខប្រីបរា្់ខោយផផអា្ខលីមូលោ្ឋ នររាយ
ការណ៍ហរិ្្ញវត្ុទាងំខនុះ។
 
ជាផផ្្មួយដនការង្រ្វន្ម្មផៃលអនុខលាមរាម CISAs ខយងីេញាុ ំរានខធ្វីការវនិិច្័យ និងរ្សារនូវចមងៃល់ប្រ្្រ ខោយវជ្ិាជីវៈ្្ុងៃំខណីរការ្វន្ម្ម។ 
ខយងីេញាុ ំ្៏រាន៖
•  ្ំណត់   និងវាយតដម្ហានិភ័យដន្ំហុ្្្គងជាសារវន្ត    ដនររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ   ផៃល្រណ្្ត លម្ពីការផ្្ង្រន្ំ   ឬ   ការភាន់បច� ំ  ្រខងកាីត   និង     
អនុវត្តនីតិវធិី្វន្ម្មផៃលខ្្ីយត្រខៅនឹងហានិភ័យទាងំខនាុះ ខហយីប្រមូលភ្្តុរាង្វន្ម្មឲ្យរានបគ្រ់បរាន់ និង្មប្្រ្បម្្រ់ផ្តល់ជាមូលោ្ឋ ន្្ុងកា
រ្រខ្្ញមតិខយា្រល់រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ។ ហានិភ័យផៃលមិនអាចរ្ខឃញី្ំហុ្្្គងជាសារវន្ត ផៃល្រណ្្ត លម្ពីការផ្្ង្រន្ំម្ន្បមិតេ្្់ជាង ហានិភ័យ 
ផៃលមិនអាចរ្ខឃញី្ំហុ្្្គង ផៃល្រណ្្ត លម្ពីការភាន់បច� ំ ខបពាុះថាការផ្្ង្រន្ំអាចពា្់ព័ន្ធនឹងការឃុ្រឃតិ ការ្រន្ំ ការលុ្រខចញខោយខចតនា 
ការរាយការណ៍មិនបតឹមបតរូវ ឬមិនខរារពរាមប្រព័ន្ធបតរួត ពិនិត្យដផ្្្ុង។
•  ផ្្វងយល់អំពីប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ុងផៃលពា្់ព័ន្ធនឹងការង្រ្វន្ម្ម ខៃីម្្ីរខងកាីតជានីតិវធិី្វន្ម្ម ផៃល្មប្្រខៅរាមកាលៈខទ្ៈ ្រ៉ុផន្ត មិនផមន
្បម្្រ់ខរាល្រំណងខៃីម្្ីរខ្្ញមតិខយា្រល់ខលីប្រ្ិទ្ធភាពដនការបតរួតពិនិត្យដផ្្្ុងរ្រ្់ប្រុមហុ៊នខនាុះខទ។ 

៣៤ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



ប្រុមហ៊ុនគណងនយ្យ្រជំនាញ និ្ សវន្របបតិបសរុត

រាជធានីភ្ំខពញ បពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
ដ្ងៃទី២៧ ផេខមសា ឆ្្២ំ០១៧ 

•  វាយតដម្ភាព្មប្្រដនខរាលនខយារាយគណខនយ្យផៃលរានខប្ីរបរា្់ និងភាព្មខហតុផលដនការរ៉ាន់សា្ម នគណខនយ្យ និងការ្រង្ហា ញផៃលជា្រ់ 
ទា្់ទងខផ្ងខទៀតផៃលខធ្វីខ�ងីខោយគណៈបគ្រ់បគង។
•     ខធ្វីខ្ច្្តី្ន្ិោ្ឋ នខៅខលីភាព្មប្្រដនការខប្រីបរា្់មូលោ្ឋ ននិរន្តរភាពអាជីវ្ម្មខៅ្្ុងប្រព័ន្ធ គណខនយ្យខោយគណៈបគ្រ់បគង និងរាមរយៈភ្្តុរាង 
្វន្ម្មផៃលទទួលរានខយងីេញាុ ំខធ្វីការ្ន្ិោ្ឋ ន ថាខតីម្នវត្តម្នដនភាពមិនបរា្ៃប្រជាជាសារវន្តទា្់ទងនឹងបពឹត្តិការណ៍ ឬ កាលៈខទ្ៈ ទាងំឡាយ ណ្
ផៃលនាឲំ្យម្នការ្ង្យ័ជាសារវន្តខៅខលីនិរន្តរភាពដនៃំខណីរការអាជីវ្ម្មរ្រ្់ប្រុមហុ៊នឬខទ។ ប្រ្ិនខ្រីខយងីេញាុ ំ្ន្ិោ្ឋ នថាម្នវត្តម្នដនភាពមិន បរា្ៃ 
ប្រជាជាសារវន្ត ខយងីេញាុ ំតបមរូវឲ្យទាញចំណ្្រ់អារម្មណ៍្្ុងររាយការណ៍រ្រ្់្វន្រខលី្ំណត់្ម្្គ ល់ពា្់ព័ន្ធផៃលម្នខៅ្្ុងររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ ឬ      
ប្រ្ិនខ្រី្ំណត់្ម្្គ ល់ខនុះពំុម្នល្្ខណៈបគ្រ់បរាន់ខទខនាុះ ខយងីេញាុ ំនឹងខធ្វីការផ្ផប្រមតិខយា្រល់រ្រ្់ខយងីេញាុ ំ។ ការ្ន្ិោ្ឋ នរ្រ្់ខយងីេញាុ ំ គឺពឹងផផអា្ខលី 
ភ្្តុរាង្វន្ម្មផៃលទទួលរានរហូតៃល់កាល្ររខិច្ទដនររាយការណ៍រ្រ្់្វន្រខនុះ។ ផតខទាុះជាយ៉ាងណ្្៏ខោយ បពឹត្តិការណ៍ ឬ កាលៈខទ្ៈនាខពល  
អនាគត ្៏អាច្រងកាឲ្យប្រុមហុ៊ន ពំុ្រន្តនិរន្តរភាពរ្រ្់អាជីវ្ម្មរានផងផៃរ។
•  វាយតដម្ការ្រង្ហា ញទូខៅ រចនា្ម្័ន្ធ និងម្តិកាដនររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ រមួ្រ្ូ្លទាងំ្ំណត់្ម្្គ ល់ខផ្ងៗ និងវាយតដម្ថាររាយការណ៍ហរិ្្ញវត្ុ 
តំណ្ងឲ្យប្រតិ្រត្តិការណ៍ និងបពឹត្តិការណ៍ផៃលជាមូលោ្ឋ នខៃីម្ី្ ខបមចរាននូវការ្រង្ហា ញៃ៏បតឹមបតរូវ។

្្ុងចំខណ្ម្រញ្ហា ៃដទខទៀតខយងីេញាុ ំរានខធ្វីការទំនា្់ទំនងជាមួយអ្្ទទួល្រន្ុ្ខលីអភិរាល្ិច្អំពីវសិាលភាពផៃលរានខបរាងទុ្ និងខពលខវលាដនការង្រ 
្វន្ម្ម និងរ្រ្គំខហញី្ំខាន់ៗ រមួ្រ្ូ្លផងផៃរនូវ្ង្វុះខាត្ំខាន់ៗ ខៅខលីប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផ្្្ុងផៃលខយងីេញាុ ំរ្ខឃញី្្ុងខពលខធ្វី្វន្ម្ម។

Maria Cristina M. CALIMBAS I PARTNER

ERNST & YOUNG (CAMBODIA) LTD.

៣៥របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



តារាងតថុល្យការ

កំណត់ ២០១៦ ២០១៥

សមា្គ ល់ ពានរ់រៀល ពានរ់រៀល

បទព្យសកម្ម

សាច់បរា្់្្ុងដៃ ៤ ១១៥.៣០៦ ១៩៨.៨៩៩

្មតុល្យខៅធនារារជាតិដន្ម្ុជា ៣ ៤.២៥២.១៤២ ២៤៨.៦៤៤

្មតុល្យតមកាល់ខៅធនារារខផ្ងៗ ៤ ៨.៨៣៥.៧៥៤ ១០.៩០៨.៧២៧

ឥណទានខៅអតិ្ិជន ៥ ៣២.១៥៨.៧៧៨ ៣៤.៥៨២.២៧៦

អចលនបទព្យ និងខបគឿង្ររកិា្ខ រ ៦ ៤៤៦.១៧៣ ៣២១.៩២២

្ម្មវធិី្ំុព្ួយទ័រ ៧ ៦៩.៦៥៦ ៦៨.៦៥៩

បទព្យ្្ម្មខផ្ងៗ ៨ ១.៨៣៥.៩៦៨ ១.៨៩៤.៦៩៦

បទព្យសកម្មសរថុប ៤៧.៧១៣.៧៧៧ ៤៨.២២៣.៨២៣

បំណថុ ល និងមលូធនមាចា សភ់ាភហ៊ថុន

បទព្យអ្ម្ម

គណនីបតរូវ្ង និងចំណ្យ្រង្គរ ៩ ៦៧៦.៥៨៤ ៥៧០.៧២២

គណនីពន្ធខលីបរា្់ចំខណញផៃលបតរូវ្រង់ ១០ ១៣.០៧៦ ១៤.២២៤

បរា្់្រខ្្ញីពីអតិ្ិជន ១១ ៨៦៤.៦៩៣ ៩២២.៥៧២

បរា្់្ម្ី ១២ ៣៦.០៤២.៨១២ ៣៨.៨២១.៨៧៧

បទព្យអកម្មសរថុប ៣៧.៥៩៧.១៦៥ ៤០.៣២៩.៣៩៥

មលូធនមាចា សភ់ាគហ៊ថុន

មូលធនភាគហុ៊ន ១៣ ៤.៨៣៤.០៥០ ៤.៨៣៤.០៥០

ឥណខទយ្យជា្រ់ល្្ខេណ្ឌ ៥៤៩.៩៥៦ ៥៤៩.៩៥៦

បរា្់្របមរុង ១៣ ៧០.២៦០ ៤៩.៤៥៥

អនុ្រំណុល ១៤ ៣.៨៥២.១៧០ ២.០៤៦.០៨៦

បរា្់ចំខណញរ្សាទុ្ ៨១០.១៧៦ ៤១៤.៨៨១

សរថុបមលូធនមាចា សភ់ាគហ៊ថុន ១០.១១៦.៦១២ ៧.៨៩៤.៤២៨

បទព្យអកម្ម និងមលូធនមាចា សភ់ាគហ៊ថុនសរថុប ៤៧.៧១៣.៧៧៧ ៤៨.២២៣.៨២៣

នាម្ងៃទី៣១ ផែធនាូ ឆ្នា ំ២០១៦

៣៦ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



របាយការណល៍ទ្្ធ ល

កំណត់ ២០១៦ ២០១៥

សមា្គ ល់ ពានរ់រៀល ពានរ់រៀល

ចំណូលប្រតិបតិ្ដការ

ចំណូលពីការបរា្់ ១៥ ១៤.៩៩៦.៤៩៦ ១៣.៩៦០.៣៥២

ចំណ្យការបរា្់ ១៦ (៣.៩២៦.៧១៥) (៣.៦៣១.៥១៨)

ចំណូលពីការបរាកស់ថុទ្ធ ១១.០៦៩.៧៨១ ១០.៣២៨.៨៣៤

ចំណូល្ដបមឈ្ួល ្ដបមខជីងសារ និងចំណូលខផ្ងៗ ១៧ ២.២៩៧.៦៥៧ ១.៩៦៥.២១៩

សរថុបចំណូលប្រតិបតិតិការ ១៣.៣៦៧.៤៣៨ ១២.២៩៤.០៥៣

្ំវធិានធន្បម្្រ់ការខាតខៅខលីការផ្តល់ឥណទានខៅអតិ្ិជន ៥ (៩៧០.០៨២) (៧៨៣.៧៤៦)

ចំណ្យប្រតិ្រត្ិការខផ្ងៗ ១៨ (១១.៨១៥.៥៩៦) (១១.៨៦១.៨៩៤)

ការចំរណញ (ខាត) មថុនរពលបងព់ន្ធ ៥៨១.៧៦០ (៣៥១.៥៨៧)

ពន្ធខលីបរា្់ចំខណញ ១០ (១៦៥.៦៦០) (១៥៤.១៣៥)

ការចំរណញ (ខាត) សថុទ្ធ ៤១៦.១០០ (៥០៥.៧២២)

សបមាបក់ារិយបរិរចឆេទបញចា ប ់ម្ងៃទី៣១ ផែធនាូ ឆ្នា ំ២០១៦

៣៧របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦
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កំណត់ ២០១៦ ២០១៥

សមា្គ ល់ ពានរ់រៀល ពានរ់រៀល

លំហរូសាចប់រាកព់ីសកម្មភាពប្រតិបតិ្ដការ

ចំរណញ (ខាត) មថុនបងព់ន្ធ ៥៨១.៧៦០ (៣៥១.៥៨៧)

និយត័្ម្ម

រលំ្់ ១៨ ២០២.១៥៨ ២៩៧.៦៨៧

ចំខណញពីការល្់អចលនបទព្យ និងខបគឿង្ររកិា្ខ រ (៤៥.៥២៨) -

ពន្ធខលីបរា្់ចំខណញ ១០ (១៦៦.៨០៨) (១៥១.៣០៦)

សាច់បរា្់្ុទ្ធរានពី (ខប្រីបរា្់្្ុង) ្្ម្មភាពប្រតិ្រត្តិ ៥៧១.៥៨២ (២០៥.២០៦)

តំហយ (្ំខណីន)បទព្យ្្ម្មប្រតិ្រត្តិការ

បរា្់្រខ្្ញី និងបរា្់្រខ្្ញីម្នកាល្ំណត់ជាមួយធនារារ ខផ្ង ២.១៣៩.១៨៣ (៥.០៣៧.៥៤៩)

     ឥណទានខៅអតិ្ិជន ២.៤២៣.៤៩៨ (៤.៣១៥.៦០៥)

     បទព្យ្្ម្មខផ្ងៗ ៥៨.៧២៨ (៧៦.០៧៩)

(តំហយ) ្ំខណីន បទព្យអ្ម្មប្រតិ្រត្តិការ

 បរា្់្រខ្្ញីពីអតិ្ិជន (៥៧.៨៧៩) (១.៣២៩.៧២៦)

បទពអ្ម្មខផ្ងៗ ១០៥.៨៦២ (១.១១៥.៥២២) 

សាចប់រាកស់ថុទ្ធបានពី (រប្រើបរាសក់នាថុង) សកម្មភាពប្រតិបតិ្ដការ ៥.២៤០.៩៧៣ (១២.០៧៩.៦៨៧)

លំហរូសាចប់រាកព់ីសកម្មភាពវិនិរោគ

ការទិញអចលនបទព្យ និងខបគឿង្ររកិា្ខ រ ៦ (៣១៧.៨៦៧) (៥៧.៣៧៩)

ការទិញ្ម្មវធិី្ំុព្ូយទ័រ ៧ (១៥.៩៣៩) (៥១.៣៩៧)

ចំណូលពីការល្់អចលនបទព្យ និងខបគឿង្ររកិា្ខ រ ៥១.៩២៨ -

សាចប់រាកស់ថុទ្ធបានពីសកម្មភាពវិនិរោគ (២៨១.៨៧៨) (១០៨.៧៧៦)

លំហរូសាចប់រាកព់ីសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

ចំណូលពីបរា្់្ម្ី ១៤.៤៦៨.២២១ ១៩.១៦៣.១០១

បរា្់្ង្ម្ី (៨.០៤៧.៨៤៤)

ចំណូលពី្រំណុល្រន្ា្រ់្រន្ំ ១.៨០៦.០៨៤ -

សាចប់រាកស់ថុទ្ធបានពី (រប្រើបរាសក់នាថុង) សកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (៩៧២.៩៨១) ១១.១១៥.២៥៧

កំរណីន (តំហយ) សាចប់រាក ់និងសាចប់រាកស់មមលូ ៣.៩៨៦.១១៥ (១.០៧៣.២០៦)

សាច់បរា្់ និងសាច់បរា្់្មមូលនាខៃីមឆ្្ំ ១.៥០៦.៩៣៤ ២.៥៨០.១៤០

សាចប់រាក ់និងសាចប់រាកស់មមលូនា ចថុងការិយបរិរចឆេទ ៤ ៥.៤៩៣.០៤៩ ១.៥០៦.៩៣៤

របាយការណល៍ំហរូសាចប់រាក់
សបមាបក់ារិយបរិរចឆេទបញចា ប ់ម្ងៃទី៣១ ផែធនាូ ឆ្នា ំ២០១៦

៣៩របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



បុពវាងហតុដនការងបជើសងរ ើសយ្ពណ៌

ផ្កា ឈូ្  និ្និមិត្សញ្្ញ របស ់ចំងរ ើន

ខៅ្្ុងចិត្តវទិយា ពណ៌ផ្កា ឈូ្ គឺជា្ញ្្ញ ដន្្តី្ង្មឹមួយ ។ វាគឺជាពណ៌ផៃលម្នអត្តន័យ ជាវជិ្ម្ន្្ុងការ្រំផុ្សា្ម រតីឱ្យម្នភាព្្់ខរៅ្ត  ។ 

ទ្្នៈខៅ្្ុង ចំខរនី ពណ៌ផ្កា ឈូ្ គឺជាពណ៌ដន្្ីខមរា្ត  ការអ្រ់រ ំនិង្្ីប្ឡាញ់ ។ វា្៏ជាតំណ្ងឱ្យពណ៌រ្រ្់ ក្ា ឈូ្ផៃលបតរូវរានខបជី្ជានិមិត្ត

្ញ្្ញ រ្រ្់ ចំខរនី ផងផៃរ  ។      ក្ា ឈូ្ ជានិមិត្តរូ្រដនលាភ្ំណ្ងខៅ្្ុងបពុះពុទ្ធសា្នា ផៃលជាសា្នាផៃលម្នអ្្ប្រតិ្រត្តិរាមភាគខបចីន

ខៅ្្ុងបពុះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ខហយី ក្ា ឈូ្្៏ជានិមិត្តរូ្រដនការត្៊ូ និងភាពខ្ាងំ ខៅ្្ុង ចំខរនី។ ្ កា ឈូ្ៃុុះ ខចញពី្រឹងភ្់ ខហយីអាចលូតលា្់

ខ�ងីេ្្់រាមទឹ្្ឹរ ង  ្រ៉ុផន្តខៅខពលផៃលទឹ្ប្្ចុុះ ក្ា ឈូ្មិនៃួលចុុះរាមខនាុះខទ គឺខៅរ្សាជំហរេ្្់ខនាុះៃផៃល និងកាន់ផតរ ី្ លូតលា្់ 

ម្នផផ្ ក្ា លអា ខទៀតផង ។ធម្មជាតិដនការរ ី្ លូតលា្់រ្រ្់ ក្ា ឈូ្គឺតំណ្ងឱ្យភាពអង់អាចក្ាហាន និងការពុុះពារបគ្រ់ឧ្រ្គ្គខៃីម្ ី្ខបមចរាន

ខជាគជ័យ ខ្រីខទាុះ្រីជាស្ានភាពលំរា្ណ្មួយ្៏ខោយ ។

ពាណិជ្្ញ្្ញ រ្រ្់បគឹុះស្ានមីប្រូហរិ្្ញវត្ុ ចំខរនី ម្នរាងជារង្វង់មួយ ម្ន្រខ្រអ្្រពណ៌្ខលីដផ្ព៌ណ ក្ា ឈូ្ ជាពា្្យផេ្មរថា "ចំខរនី"  ផៃលជា 

តំណ្ងឱ្យ "ការវវិឌ្ឍន៍" ផៃលម្ន អត្តន័យថា " Prosperity" ជាភាសាអង់ខគ្្ និង្ញ្្ញ ៃំុមូលពណ៌្ចំនួន១៣ ។

   :  ខៃីម្ី្ សាងមូលោ្ឋ នបគឹុះអាជីវ្ម្មរ្រ្់ដៃគូ និងខៃីម្ ី

    ខលី្្ម្្់្ំរតិជីវភាពរ្់ខៅរ្រ្់ពួ្ខគ 

 ពណ៌ ក្ា ឈូ្ : ខៃីម្្ីរង្ហា ញពីអារម្មណ៍ដនការយ្ចិត្តទុ្ោ្់ ភាពទន់ភ្ន់ ការផ្តល់តដម្

    ្្ល់េ្ួន             និងការទទួលយ្

 ពណ៌្  : ្រង្ហា ញតម្្ភាព និងភាពខសា្ម ុះបតង់ចំខពាុះការ្រំខរខី្វា្ម្ម រ្រ្់ ចំខរនី

 រង្វង់មូល   : ្រង្ហា ញពីការរ្ួររមួសាមគ្គីខៃីម្កីារអភិវឌ្ឍន៍

 ពា្្យចំខរនី :  ្រង្ហា ញពីការរាងំចិត្តរាននូវនិរន្តភាពរវាងចំខរនី និងដៃគូ

៤០ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



៤១របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦



បណ្្ញទំនា្់ទំន្ និ្្ិច្ចសហបបតិបត្ិការ

ដៃគូនផនា្ហរិញ្ញវត្ុ

ដៃគូមិននមននផនា្ហរិញ្ញវត្ុ

៤២ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦
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ទំនា្់ទំន្សាខា

ការិោលព័យកណ្តិ ល និងការិោលព័យប្រតិបតិតិការ

(៨៥៥) ២៣ ៩៥ ៩៩ ៧៧/ ០៧០ ៣២ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៤២៥ ផ្ូវ ២៧១ ្ង្កា ត់ទួលទំពូង២ េណ្ឌ ចំការមន
រាជធានីភ្ំខពញ

សាខារបជាយចង្វា រ

(៨៥៥) ៧០ ៣០ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ១៨អា ផ្ូវជាតិខលេ ៦អា ភូមិ ៣ ្ង្កា ត់ខបជាយចង្្វ រ
េណ្ឌ ឬ្្ផី្វ រាជធានីភ្ំខពញ

សាខា្សារបចាំងចំររះ

(៨៥៥) ៧០ ៣៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ១០៤ ផ្ូវជាតិខលេ៥ ្ង្កា ត់គី�ូផមបតខលេ៦
េណ្ឌ ឬ្្ផី្វ រាជធានីភ្ំខពញ

សាខារែតតិ

សាខារែតតិបាតដ់ំបង
(៨៥៥) ៧០ ៣៩ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ២៩ ផ្ូវខលេ៣ ភូមិ្ម្ម្រ ្ង្កា ត់សា្វ យ ប្រុងរាត់ៃំ្រង 
ខេត្តរាត់ៃំ្រង
 
សាខាបសរុករមាងឬស្ី
(៨៥៥) ៧០ ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិខលេ ៥ ភូមិ្ដន្្រន្ាយ ឃុខំម្ង  ប្រុ្ខម្ងឬ្្ ី
ខេត្តរាត់ៃំ្រង

រែតតិបាតដ់ំបង

សាខាបនាទា យមានជព័យ
(៨៥៥) ៧០ ៤១ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៥៥អា ផ្ូវជាតិខលេ៦ ្ង្កា ត់្ំពង់សា្វ យ ប្រុង្ិរខីសាភ័ណ្ឌ  
ខេត្ត្រន្ាយម្នជ័យ

រែតតិបនាទា យមានជព័យ

សាខារែតតិកណ្តិ ល
(៨៥៥) ៧០ ៣៥ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៥៤២ ផ្ូវខ្រ២១ ភូមិរាខ ្្ម  ្ង្កា ត់រាខ ្្ម  ប្រុងរាខ ្្ម  
ខេត្ត្ណ្្ត ល

សាខាពញាឮ
(៨៥៥) ៧០ ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ១៧១ ផ្ូវជាតិខលេ ៥ ភូមិប្រ្់កា្ត  ឃុវំហិារហ្ួង
ប្រុ្ពញាឮ ខេត្ត្ណ្្ត ល

សាខាបសរុកសាអា ង
(៨៥៥) ៧០ ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៦០២ ភូមិផបព្រុន ឃុផំបព្គួយ ប្រុ្សាអា ង ខេត្ត្ណ្្ត ល

សាខាបសរុកអង្គសនានួល 

(៨៥៥) ០៧០ ២៩ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ  ផ្ូវជាតិខលេ ៤ ភូមិចុង្រខង្្គ ល ឃុផំ្រ្ចាន ប្រុ្អង្គ្្ួល 
ខេត្ត្ណ្្ត ល

រែតតិកណ្តិ ល

សាខារែតតិតាផកវ 
(៨៥៥) ៧០ ៤៥ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ១៩៨ ផ្ូវខលេ ២០ ភូមិបតពាងំអង្គ ្ង្កា ត់រកាខបរៅ
ប្រុងៃូនផ្វ ខេត្តរាផ្វ

រែតតិតាផកវ

សាខារែតតិកំពងច់ាម 
(៨៥៥) ៧០ ៤០ ៧៥ ៧៥
ភូមិ ១៥ ភូមិ្ំពង់ចាម ្ង្កា ត់្ំពង់ចាម ប្រុង្ំពង់ចាម 
ខេត្ត្ំពង់ចាម

សាខាបសរុកមបពឈរ 
(៨៥៥) ៧០ ៥៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិខលេ៧ ភូមិដបពខរាតឹង ឃុដំបជខវៀង ប្រុ្ដបពឈរ 
ខេត្ត្ំពង់ចាម

រែតតិកំពងច់ាម

៤៣របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦
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សាខាបសរុកកំពងឆ់្នា ំង 
(៨៥៥) ៦៩ ៣៧ ៨១ ៨១
ភូមិប្ឡាច ឃុំ្ ំពង់ឆ្្ងំ ប្រុង្ំពង់ឆ្្ងំ ខេត្ត្ំពង់ឆ្្ងំ

រែតតិកំពងឆ់្នា ំង

សាខាបសរុកពាមរក៍
(៨៥៥) ៧០ ២៧ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ១៦ ផ្ូវជាតិខលេ១ ភូមិ ៤ ឃុផំបព្េសាយ
ប្រុ្ពាមរ្៍ ខេត្តដបពផវង

សាខារែតតិបករចះ
(៨៥៥) ៦៩ ៤៤ ៨១ ៨១
ផ្ូវជាតិខលេ ៧ ភូមិអូរឬ្្ ីឃុអូំរឬ្្ ីប្រុងប្ខចុះ ខេត្តប្ខចុះ

រែតតិមបពផវង

រែតតិបករចះ

សាខារែតតិកំពងធ់ំ
(៨៥៥) ៧០ ៤២ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិខលេ ៦អា ភូមិអាចារ្យលា្់ ប្រុង្្ឹងផ្ន ខេត្្ំពង់ធំ
 
សាខាបសរុកសនទាថុក 
(៨៥៥) ៧០ ៥៤ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ១០២  ផ្ូវជាតិខលេ ៦អា ភូមិ្ំពង់្្ម ឃុំ្ ំពង់្្ម 
ប្រុ្្ន្ុ្ ខេត្្ំពង់ធំ

សាខារែតតិរពាធិ៍សាត ់
(៨៥៥) ៧០ ៦៨ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ២៥៥ ផ្ូវជាតិខលេ ៥ ភូមិ្្ល់្រំផ្រ្ ្ង្កា ត់រលា្រ 
ប្រុងខពាធិ៍សាត់ ខេត្តខពាធិសាត់

រែតតិកំពងធ់ំ

រែតតិរពាធិ៍សាត់

សាខាបសរុកគងពិស ី
(៨៥៥) ៧០ ៩៦ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៤២ ផ្ូវជាតិខលេ ៣ ភូមិបរាខ្ំារ ឃុំ្ ្ំប្ខពី ប្រុ្គងពិ្ី 
ខេត្ត្ំពង់្្ឺ
 
សាខារែតតិកំពងស់្ពឺ
(៨៥៥) ៧០ ៦១ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៦០ ផ្ូវជាតិខលេ ៤ ប្រុម ៤ ភូមិចំការៃូង ្ង្កា ត់ចបារមន 
ប្រុងចបារមន ខេត្ត្ំពង់្្ឺ

រែតតិកំពងស់្ពឺ

រែតតិរសៀមរាប

សាខារែតតិរសៀមរាប
(៨៥៥) ៧០ ៣៨ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជន្ុង ភូមិជន្ុង ្ង្កា ត់សាលា្ំខរ ី្  ប្រុងខ្ៀមរា្រ 
ខេត្តខ្ៀមរា្រ

សាខាពនួក 
(៨៥៥) ៧០ ៥២ ៧៥ ៧៥
ផ្ូវជាតិខលេ ៦អា ភូមិអូររាបរា្់ ឃុពំួ្ ប្រុ្ពួ្ ខេត្តខ្ៀមរា្រ

សាខាសបូទនិគម
(៨៥៥) ៧០ ៦០ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ១១៧ ផ្ូវជាតិខលេ ៦ ប្រុម ៦ ភូមិៃំផៃ្្្មី ឃុៃំំផៃ្
ប្រុ្្ូបតនិគម ខេត្តខ្ៀមរា្រ

សាខារែតតិកំពត 
(៨៥៥) ៧០ ៩៩ ៧៥ ៧៥
ផ្ុះខលេ ៤២ ផ្ូវជាតិខលេ ៣ ភូមិ្ំពង់រាយខាងខជីង
្ង្កា ត់្ំពង់រាយ ប្រុង្ំពត ខេត្ត្ំពត

រែតតិកំពត 

៤៤ របាយការណ ៍ប្រចាំឆ្នា ំ

២០១៦






