
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

២០១៣





សង្ខ្របសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ

សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

អំពីចំរើន
ទស្សនវិស័យ ប្សកកម្ម វប្បធម៌ការងាររួម

សមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ
វិសាលភាពប្តិបត្តិការក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
ការពង្ីកតំបន់ប្តិបត្តិការឆ្ពោះទៅកាន់ប្ជាពលរដ្ឋកី្ក្
ការច្ន្ប្ឌិត និងបង្កើតប្ភ្ទឥណទានថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបតម្ូវការដ្គូ
ស្វាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដើម្បីគាំពារសុខភាពដ្គូ

សមិទ្ធផលការងារសង្គម
ស្វាកម្មស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ដើម្បីការរីកចម្ើនកាន់ត្ប្សើរ
ការពិនិត្យតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម
សកម្មភាពរបស់ចំរីន ជាគ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប្បសង្គម

ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧

អភិបាលកិច្ច
ភាគធនិក និងរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុន
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
សកម្មភាពសខំន់ៗរបស់គណៈកម្មាការធិការជំនាញ
គណៈកម្មាធិការប្តិបត្តិ
ការពង្ីករចនាសម្ព័ន្ធន្ការគ្ប់គ្ងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្វាកម្ម និងការច្ន្ប្ឌិត

ការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក
ការផ្តល់នូវសមត្ថភាពដល់ធនធានមនុស្សជាគន្លឹះសខំន់ 
ការលើកទឹកចិត្ត ការបំផុសគំនិត និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការផ្តល់រងា្វាន់
និងផ្នការទាយាទ

សា្នាដ្រ   និងរងា្វាន់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រយសវនកម្ម
របាយការណ៍របស់កុ្មប្ឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករជ្យ
តារងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផលចំណ្ញ-ខត
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្ក់
របាយការណ៍ស្ដីពីបម្បម្ួលមូលធន

បុព្វហ្រតុន្រការជ្រើសរើសយក ពណ៌ ផ្កាឈូក និងនិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរើន

បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ
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សូចនាករសំខាន់ៗផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ខ្ត្ត-រជធានីដ្លកំពុងប្តិបត្តិការ ៩ ១៣ ១៤

ខណ្ឌ-កុ្ង-សុ្កដ្លកំពុងប្តិបត្តិការ ៥១ ៧២ ៨៣

សងា្កាត់-ឃុំដ្លកំពុងប្តិបត្តិការ ៣៤១ ៥០៥ ៥៧៧

ភូមិដ្លកំពុងប្តិបត្តិការ ១.៩៣៦ ២.៩៦៩ ៣.៦២០

ចំនួនសាខម្សរុប ១២ ១៤ ១៥

ចំនួនសាខស្ុកសរុប ៣ ៧ ២៤

ចំនួនការិយាល័យរណបសរុប ៩ ១៤ -

ចំនួនដ្គូខ្ចីប្ក់សកម្មសរុប ២៧.៩០០ ៤១.៤៨០ ៥២.៤១៩

ផលបត្ឥណទានសរុប  (ជាលានរៀល) ១២.៩៨០ ២០.២៦៩ ២៥.១៩៩

ឥណទានបញ្ច្ញជាមធ្យម (ជាប្ក់រៀល) ៦៦៧.៣០០ ៧២៧.៣០០ ៧៨៤.១០០

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ១៦៣ ២១៣ ៣៣៣

ចំនួនបុគ្គលិកជាមន្ត្ីឥណទាន ៨៤ ១០២ ១៦៤

ចំនួនដ្គូខ្ចីប្ក់គិតជាមធ្យមក្នុងមន្ត្ីឥណទានម្នាក់ ៣៣២ ៤០៧ ៣២០

អត្ផលបត្ឥណទានមនហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ង្ ០,០៥% ០,០៥% ០,៣៣%

អត្បំណុលលុបច្ញពីបញ្ជី ០,០៦% ០,០ ២% ០,០៥%

 

សង្ខ្របសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១



សូចនាករសំខាន់ៗផ្ន្រកសង្គម      ២០១១  ២០១២ ២០១៣

ផលធៀបដ្គូខ្ចីប្ក់ជាស្្តី ៨១,២០% ៨៥,៤% ៨៣,៥%

ផលធៀបទំហំផលបត្ឥណទានជាមធ្យមលើប្ក់ចំណូលប្ជាជនក្នុងម្នាក់ ១២,៦០% ១២,៦០% ១២,៤០%

អត្ដ្គូខ្ចីឡើងវិញ ៧៥,២០% ៧៦% ៧២,៣០%

អត្បុគ្គលិកជាស្ត្ីសរុប ១៩% ២៦,៣% ២២,៤%

អត្ថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្ី ២២,២% ១៨,២% ២៣,៣%

អត្បុគ្គលិកពិការភាព ០,៦% ១,៩% ១,៧%

អត្បុគ្គលិកចាកច្ញ ៩,៩% ១០,៨% ១៦,៥%

ចំនួនអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណា្តាលជំនាញគ្ប់គ្ងចាត់ច្ងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម ៤៤,៦៦៣ ៤៤,១៤៨ ១១,០៨០

ចំនួនអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណា្តាលផ្ន្កសង្គម ៤៩,៧០១ ៣៧,៩៣៣ ១,៩៥២

សូចនាករសំខាន់ៗផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ      ២០១១  ២០១២ ២០១៣

សកម្មធនសរុប (ជាលានរៀល) ១៧.៦២៧ ២៤.៨៧៤ ៣១.០៤១

មូលនិធិភាគធនិកសរុប (ជាលានរៀល) ២.៩១៤ ៥.៥៣៥ ៧.០៣៤

ប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធក្យបង់ពន្ធ (ជាលានរៀល) ៤៦៥.៨២៦ ១៤៩.៧៩០ ៣៧៣.៤៨៦

ទិន្នផលលើផលបត្ឥណទាន ៤៩.៨% ៤៣.៥% ៤៧.១%

អនុបាតភាពរស់រនលើផ្ន្កប្តិបត្តិការ១ ១០៨.១% ១០៣,៥% ១០៤.២%

ផលត្ឡប់លើសកម្មធនសរុប១ ២,៤% ០,៤% ១,៦%

ផលត្ឡប់លើមូលនិធិភាគធនិកសរុប១ ១១.៦% ២,២% ៦,៨%

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២១ មិនរប់បញ្ចូលអំណោយ និងចំណ្ញ-ខតលើអត្ប្តូរប្ក់



សារពី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណដល់កុ្មការងារទាំងអស់ សម្ប់ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត 

ដ៏មោះមុតរបស់ពួកគ្ និងគ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សម្ប់ការគាំទ្ 

យា៉ាងសកម្មកន្លងមក។ ខ្ញុំជឿជាក់ទស្សនវិស័យផ្ន្កសង្គមនឹងមនការ  

ជ្ួលជ្បកាន់ត្ខ្លាំងថ្មទៀតទៅគ្ប់កមិ្តន្គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ

ចំរីន ដ្លកតា្តាន្ះនឹងបន្តជ្មជ្ងឱ្យគឹ្ះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុចំរីន  

កា្លាយជាគ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្ផ្ន្កសង្គម ។

ដោយស្ចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំ។

Hélène KERAUDREN

ប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាល

គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ម៉ាយកូ្ហា្វាយន្ន លីមីធីត

លោកស្រី HÉLÈNE KERAUDREN

ចំរីន         បានបន្តនូវប្សកកម្មផ្ន្កសង្គមយា៉ាងខ្លាំងកា្លាជាបន្តទៀតនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានបង្កើនតំបន់ប្តិបត្តិការបន្ថ្មរួមជាមួយនឹង 

ផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតមូ្វការដ្គ២ូរបស់ខ្លួនឱ្យ 

បានកាន់ត្ប្សើរជាងមុន។ ដោយសារការពង្ីកបណា្តាញប្តិបត្តិការ 

របស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ត្ខិតជិតនឹងសហគមន៍ បានធ្វើឱ្យចំនួនដ្គូរបស់ 

ចំរីន កើនឡើងដល់ជាង ៥២.០០០នាក់ នៅក្នុងរជធានី-ខ្ត្ត 

សរុបចំនួន១៤ ន្ព្ះរជាណាចក្កម្ពុជា។  ដ្គូគោលដៅ ដ្លត្ូវ     

បានផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់យា៉ាងសំខន់ នៅត្ជាគ្ួសារក្ីក្ជាមួយ 

នឹងផលិតផល និងស្វាកម្ម ដ្លមនតម្ល្សមរម្យ និងសមស្បសម្ប់

គាត់ទាំងអស់គា្នា ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បានអនុញ្ញាតឱ្យ ចំរីន នាំយកមកនូវ 

ស្វាកម្ម និងផលិតផលថ្មីៗ ប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិតបន្ថ្មទៀតជូនដ

ល់ដ្ គូរបស់ខ្លួនមនដូចជា ការផ្តល់ឱ្យដ្គូអាចទទួលបាននូវស្វាធានា

រ៉ាប់រងខ្នាតតូច សម្ប់សុខភាព និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្ះ  ឥណ

ទានសម្ប់ទិញឧបករណ៍ថមពលកកើតឡើងវិញ សម្ប់ការប្ើប្

ស់ក្នុងគួ្សារ និងអាជីវកម្ម ដូចជា ភ្លើងបំភ្លឺ  និងការចម្អិនអាហារ និង 

ឥណទានជាប្ក់ដុលា្លារអាម្រិកដើម្បីកាត់បន្ថយការខតបង់លើអត្ប្តូរ

ប្ក់ក្នុងប្តិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ ។ ស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ត្ូវបាន

ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថ្មទៀតជាមួយនឹងវិធីសាស្្តថ្មី គឺការបង្ៀននៅតាម 

សហគមន៍។

មន្្តីផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម និងម្រៀនសម្ប់បណ្តុះបណា្តាលជាច្ើនទៀត 

តូ្វបានបង្កើតឡើង និងបានបញ្ជ្បស្វាកម្មន្ះទៅដល់ដ្គូកាន់ត្ 

ច្ើន ក៏ដូចជាទទួលបានការគាំទ្ពីដ្គូទាំងអស់ ដ្លបានចូលរួមក្នុង 

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលទាំងន្ះផងដ្រ ។

ភាពជោគជ័យ និងរុងរឿងរបស់ចំរីន អាស័្យលើប្សកកម្មផ្ន្កសង្គម 

របស់ខ្លួន            និងឆន្ទៈរឹងមំ ដើម្បីធ្វើឱ្យមនការក្ប្នៅក្នុងទីផ្សារន្

មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ       ។                 ការវិនិច្ឆ័យការងារផ្ន្កសង្គមធ្វើឡើងដោយ 

Entrepreneurs du Monde និង Microfinanza បានបងា្ហាញយា៉ាង 

ច្បាស់ពីសមិទ្ធផល និងភាពរីកចម្ើនរបស់ចំរីន។ លើសពីន្ះទៅទៀត 

ចំរីន ត្ងត្យកចិត្តទុកដាក់លើដ្គូជាចម្បងដោយបានចូលរួមប្តិបត្តិ

តាមគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន ។

សមិទ្ធផល និងការរីកចម្ើនដ្លទទួលបានក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នឹងរួម 

ចំណ្កបន្ថ្មទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដើម្បីឱ្យចំរីន នៅត្មនការប្ត្ជា្ញា

ចិត្តក្នុងការផ្តល់ស្វាមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិតដើម្បីជួយ 

ដល់ដ្គូរបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣
២ ចំរីនហៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថ  ៉ដ្គូ ៉ ដើម្បីបងា្ហាញពីការផ្តាតយកចិត្តទុកដាក់របស់
       គ្ឹះសា្ថាន ទៅលើភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ក្នុងការលើកកម្ពស់កមិ្តជីវភាព។



លើសពីន្ះទៅទៀត យើងពិតជាមនមោទនភាពយា៉ាងខ្លាំងចំពោះការរីក 

ចម្ើនន្ស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងតយួា៉ាងការបណ្តុះបណា្តាល ផ្ន្ក

អាជីកម្ម   និងហិរញ្ញវត្ថុតូ្វបានដាក់ឱ្យប្តិបត្តិនៅគ្ប់ការិយាល័យរបស់

ចំរីន    ជាមួយនឹងមន្ត្ីជំនាញផ្ន្កស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមចំនួន២១នាក់។

ត្ឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ ដ្គូចំរីន និងប្ជាពលរដ្ឋជាង ១០,០០០នាក់

បានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណា្តាលផ្ស្ងៗទាក់ទងនឹងការគ្ប់គ្ង       និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លយើងមនការជឿយា៉ាងមុតមំថ        ខ្លឹមសារន្វគ្គបណ្តុះ 

បណា្តាលទាំងន្ះនឹងរួមចំណ្កជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់

ពួកគាត់។ ក្ពីស្វាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច       និងស្វាស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម 

ចំរីន ក៏បាន        ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្ស     និងនិស្សិត

ចំនួន៨៤ផងដ្រតាមរយៈសមគមមូលនិធិចំរីន ។ តាមរយៈសមទ្ធិផល 

ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៣   យើងរំពឹងទុកថនឹងអាចបង្កើនចំនួនអាហារូប 

ករណ៍ន្ះនៅឆ្នាំក្យ ។

ជាទីបញ្ចប់    ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណយា៉ាងជ្លជ្ចំពោះគ្ប់ភាគីក្ុម

ប្ឹក្សាភិបាល ម្ចាស់កម្ចី អាជា្ញាធរ និងបុគ្គលិកគ្ប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្ប់

ការរួមចំណ្កជួយជ្មជ្ងគ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ដើម្បីបន្ត 

និងពង្ីកសកម្មភាព របស់ខ្លួនក្នុងការជួយជ្មជ្ងប្ជាពលរដ្ឋឱ្យរួច

ផុតពីភាពកី្ក្ ហើយខ្ញុំនៅត្រំពឹងថអ្នកទាំងអស់គា្នានឹងនៅត្បន្តជួយ

ជ្មជ្ង យើងជាបន្តទៀតសម្ប់ឆ្នាំខងមុខ ។ ជំនួសផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ 

និងបច្ច្កទ្សពីអ្នកទាំងអសគ់ា្នាជាកតា្តាដ៏សំខន់សម្ប់ចំរីន ក្នុងការធ្វើ

ឱ្យមនការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមនដល់ប្ជាពលរដ្ឋកី្ក្ ។

ដោយស្ចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំ។

លោក  សួន   សុភា

ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន  ម៉ាយកូ្ហា្វាយន្ន លីមីធីត

សារពី
្របធាននាយកប្រតិបត្តិ លោក  សួន សុភា

ឆ្នា ំ២០១៣ គជឺាឆ្នាដំអ៏សា្ចារយ្សមប្យ់ើង ។        ទោះបជីាមនព្តឹ្តកិារណធ៍ំៗ  

មិនបានគ្ងទុកមួយចំនួនបានកើតឡើង ដូចជាគ្ះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ 

មនភាពចលាចលការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដ្រ និងការជាប់គាំងផ្ន្ក 

នយោបាយជាដើម ក៏យើងអាចរក្សាបាននូវកំណើន និងដំណើរប្តិបត្តិ

ការយា៉ាងល្អប្សើរមួយ ។ តំបន់ប្តិបត្ដិការតូ្វបានពងី្កបន្ថ្មទៅកាន់   

ទីប្ជុំជន និងទីជនបទរបស់បណា្តាខ្ត្តមួយចំនួនទៀត ដូចជាខ្ត្តពោធិ៍       

សាត់  ខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខ្ត្តព្វ្ង បន្ថ្មទៅលើតំបន់ប្តិបត្តិការ ដ្ល 

មនស្ប់ ដើម្បីផ្តល់ស្វាកម្មមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ប្ជាជនកី្ក្បន្ថ្ម

ទៀត ។

ជាលទ្ធផលនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ ដ្គូខ្ចីប្ក់សកម្ម និងផលប័ត្  

ឥណទានសរុបមនការកើនឡើង ២៦% និង ២៤% រៀងគា្នា ។ ចំណ្ក

ឯផលប័ត្ឥណទានមនហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ង្ គឺស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាល្អ 

មួយ(0,៣៣%) ។ ការិយាល័យផ្តល់ស្វាបានកើនឡើងដល់៤០ ជាមួយ 

នឹងបុគ្គលិក៣៣៣នាក់ កំពុងផ្តល់ស្វាជូនដ្គូសរុបជាង៥២.០០០  ។

ដើម្បីបំព្ញតាមតម្ូវការ    ក៏ដូចជាការរួមចំណ្កកាត់បន្ថយហានិភ័យ

របស់ដ្គូ ផលិតផល និងស្វាកម្មមួយចំនួនបន្ថ្មទៀតត្ូវបាន 

អភិវឌ្ឍន៍ ដាក់ឱ្យសាកល្បង និងដាក់ឱ្យប្ើប្ស់ ។ ដោយមនការជ្ម 

ជ្ងពីសមគមមូលនិធិចំរីន ដ្លបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១១ 

គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន អាចដាក់ច្ញបានដោយជោគជ័យនូវ 

ស្វាកម្មធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត  និងសុខភាពក្មកិច្ចសហប្តិបត្តិ

ការជាមួយនឹងកុ្មហ៊ុន PREVOIR(KAMPUCHEA) MICRO-LIFE 

INSURANCE PLC, PKMI ។ ត្ឹមខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដ្គូរបស់ ចំរីន 

ចំនួន១.៩២៤ និងសមជិកគួ្សារគាត់ ៤៥៥នាក់ ត្ូវបានធានាដោយ 

កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចន្ះ ។  ក្ពីន្ះ ឥណទានជាប្ក់ដុលា្លារ

ក៏ត្ូវបានផ្តល់ជូនដល់ដ្គូរបស់ ចំរីន ដ្លអាជីវកម្មរបស់គាត់តូ្វប្ើ      

ប្ស់ប្ក់ដុលា្លារក្នុងប្តិបត្តិការប្ចាំថ្ង្ ដូចជាការទិញ លក់ឥវា៉ាន់ជា 

ដើម ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយការខតបង់លើអត្ប្តូរប្ក់ ។

ឥណទានសម្ប់ថមពលប្តង ដូចជាការប្ើប្ស់បន្ទះសូឡា ចង្្កាន 

ចម្អិនដ្លមន ប្សិទ្ធភាពក៏កំពុងតូ្វបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ក្មគម្ង 

មួយដ្លមនឈ្មាះថ   "ការផ្តល់លទ្ធភាពចំពោះការប្ើប្ស់ថមពល

ប្តង"     ដ្លត្ូវបានរំពឹងទុកថនឹងអាចដាក់ឱ្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ

២០១៤ ។ កម្មវិធីន្ះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពកាន់ត្ច្ើនដល់ដ្គូរបស់ ចំរីន 

អាចប្ើប្សថ់មពលកកើតឡើងវិញដ៏មនប្សិទ្ធភាព និងអាចរួម      

ចំណ្កកាត់បន្ថយការចំណាយប្ចាំថ្ង្របស់ពួកគាត់ ក៏ដូចជាជួយជំរុញ

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល ដ្លជួយការពារបរិសា្ថានផងដ្រ ។ 

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៤



ចំរើន បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនាដើមឆ្នាំ២០០៦  ក្មគំនិតផ្តួចផ្តើម 

របស់អង្គការបារំងអន្តរជាតិ  Entrepreneurs du Monde ក្នុងនាមជា             

កម្មវិធីមួយរបស់អង្គការក្រដា្ឋាភិបាល ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់

ជាសខំន់ ជួយដល់ប្ជាជនកី្ក្នៅក្នុងរជធានីភ្នំព្ញតាមរយៈការ 

ផ្តល់ស្វាឥណទាន ស្វាសន្សំប្ក់ និងស្វាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច។ 

សាខដំបូងៗរបស់ចំរីន        គឺត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅចំកណា្តាលប្ះដូង

រជធានីភ្នំព្ញ ជិតផ្សារសំខន់ៗ ដើម្បីបម្ើស្វាកម្ម និងបំព្ញ 

តមូ្វការជូនដល់អាជីវករខ្នាតតូច អ្នកលក់ដូរចល័ត និងសកម្មភាពជំនួញ 

ខ្នាតតូចផ្ស្ងៗទៀត។

ចំរើន បានឈានដល់កម្ិតន្ភាពរស់រនដោយខ្លួនឯង ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ      

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហើយបានបំព្ញគ្ប់លក្ខខណ្ឌតមូ្វដោយច្បាប់បញ្ញត្តិ    

និងបានកា្លាយខ្លួនទៅជាគឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមនអាជា្ញាបណ្ណច្ញ 

ដោយធនាគារជាតិន្កម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ចំរើន  បានចំណាយព្លវ្លា២ទៅ៣ឆ្នាំដំបូងក្នុងការបង្កើតឱ្យមននូវ 

និរន្តរភាពផ្ន្កប្តិបត្តិការសម្ប់គឹ្ះសា្ថាន ដោយក្នុងនោះ ចំរើន បាន

បើកសាខចំនួនគិតជាមធ្យម៣ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈព្លប្តិបត្តិការ

២ឆ្នាំដំបូង ដោយសារមនតមូ្វការខ្ពស់នៅក្នុងរជធានីភ្នំព្ញសម្ប់ការ

ផ្តល់ស្វាមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ។

ឆ្នាំ ២០០៥

អំពីចំរើន

ឆ្នាំ ២០០៦

ដោយកត់សម្គាល់ឃើញអំពីតម្ូវការរបស់សហគមន៍ក្ីក្មួយចំនួនធំ

នៅរជធានីភ្នំព្ញមិនទាន់តូ្វបានបំព្ញ អង្គការបារំង Entrepreneurs

 du Monde   បានចុះហត្ថល្ខលើកិច្ចព្មព្ៀងមួយជាមួយសាលារជ

ធានីភ្នំព្ញ  និងជាមួយក្សួងការបរទ្សកម្ពុជា  ដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្ង

ផ្តល់ប្ក់កម្ចី ខ្នាតតូច។     គម្ងន្ះតូ្វបានបង្កើតឡើងក្មឈ្មាះ

 " Chamroeun " ដ្លន័យថ  "ការវិវឌ្ឍន៍"     នៅក្នុងភាសាខ្ម្រដើម្បី

ផ្តល់នូវស្វាហិរញ្ញវត្ថុ  និងស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថ្ម     ដល់ក្ុមគ្ួសារ

រស់នៅក្នុងតំបនរ់ជធានីភ្នំព្ញ និងតាមជាយៗរជធានីភ្នំព្ញ ។

ចំរើន បានបើកសាខដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០០៦ ។ នៅចុងឆ្នាំដដ្ល 

នោះ ចំរីន បានចាប់ដ្គូជាមួយ  គម្ង GRET’S SKY ក្នុងការផ្តល់ស្វា

ធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូច ជូនដល់ដ្គូរបស់ខ្លួន ។   គម្ងន្ះផ្តល់ 

ការធានាផ្ន្កសុខភាព ដ្លគ្បដណ្តប់លើថ្ល្ព្យាបាលជម្ងឺ ថ្ល្ថ្នាំព្ទ្យ 

និងថ្ល្ពិនិត្យជម្ងឺជាដើម ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៥



ឆ្នាំ ២០០៧ ឆ្នាំ ២០០៩

ឆ្នាំ ២០០៨ ឆ្នាំ ២០១០

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧     ចំរើន          បានចាប់ផ្តើមស្វាមិនម្នហិរញ្ញវត្ថុ

រួមមនវគ្គបណ្តុះបណា្តាលមួយចំនួន និងការផ្តល់បឹ្ក្សាផ្ន្កសង្គម។  

នាព្លនោះដ្រ ចំរើន  បានពងី្កសកម្មភាពដំបូងរបស់ខ្លួន ទៅខង 

ក្រជធានីភ្នំព្ញ ដោយបានបើកសាខថ្មីមួយនៅក្នុងខ្ត្តកណា្តាល ។

នៅក្នុងខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ចំរីន បានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណពីក្សួង ពាណិ

ជ្ជកម្មហើយត្ូវបានចុះបញ្ជីជាកុ្មហ៊ុនឯកជនមួយ ជាមួយនឹងម្ចាស់ 

ភាគហ៊ុនពីរគឺ Entrepreneurs du Monde និងលោក Humbert Garreau 

de Labarre។ នៅក្នុងខ្មីនា ឆ្នាំ២០០៩ ចំរីនបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្ 

ន្ការចុះឈ្មាះជាប្តិបត្តិករឥណទានមួយពី ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា។

ចំរីន ក៏បានបើកសាខចំនួនពីរផ្ស្ងទៀតនៅ ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបងនិង 

ខ្ត្តសៀមរប ។

នៅខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ចំរើន បានបន្តបង្កើនសកម្មភាពប្តិបត្តិការ 

របស់ខ្លួននៅក្នុង   និងជុំវិញរជធានីភ្នំព្ញ ។  ជាលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំ   

២០០៨ ចំរើន មនសាខ ០៨ បម្ើស្វាជូនដ្គូ ៦,៣០០។ 

លើសពីន្ះទៀត Entrepreneurs du Monde  បានជ្ើសរីសនាយក 

ប្តិបត្តិ ជាជនជាតិខ្ម្រឱ្យទទួលគ្ប់គ្ងបន្តពីអ្នកគ្ប់គ្ងជាជនជាតិ 

បរទ្ស ។

នៅឆ្នាំ២០១០ ចំរើន បានបើកសាខ ដោយជោគជ័យចំនួន ១០សាខ 

ដ្លរួមមន ០៧ សាខក្នុងរជធានីភ្នំព្ញ ០១ សាខនៅខ្ត្តសៀមរប 

០១នៅខ្ត្តបាត់ដំបង និង០១នៅក្នុងខ្ត្តកំពង់ចាម ។ ដើម្បីបំព្ញ 

តាមតម្ូវការដ្គូរបស់ខ្លួន ចំរើន បានបើកការិយាល័យរណបចំនួន០៥ 

ដើម្បីនាំយកស្វា ទៅកាន់ត្ខិតជិតដ្គូ ។ 

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៦



នៅក្នុងខ្កុម្ភៈ និងខ្ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ចំរើន បានបើកដោយ 

ជោគជ័យនូវសាខម្ចំនួនពីរបន្ថ្មទៀត គឺសាខខ្ត្តតាក្វ និង 

ខ្ត្តកំពតជាបន្តបនា្ទាប់គា្នា។ ត្ឹមដំណាច់ខ្តុលា ឆ្នាំ២០១២ ចំរើន 

មនការិយាល័យស្វាកម្មសរុបចំនួន ៣៥ នៅក្នុងរជធានី-ខ្ត្ត 

ចំនួន១២ ដ្លរួមមន សាខម្ចំនួន១៤  សាខស្ុកចំនួន៧  

និងការិយាល័យរណបចំនួន១៤  ។

ដូចការគ្ងទុកនៅក្នុងផ្នការយុទ្ធសាស្្តរបស់យើង  សាខទី១១ នៅ

ខ្ត្តបនា្ទាយមនជ័យ ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១      និង

សាខទី១២ នៅខ្ត្តកំពង់ធំក៏ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខ្ឧសភា    ឆ្នាំ

២០១១ ផងដ្រ។ លើសពីន្ះទៀត ចំរើន បានបើកការិយាល័យ 

រណបបន្ថ្មចំនួន០៧ទៀត ដើម្បីនាំយកស្វារបស់ខ្លួនទៅកាន់ត្ 

ខិតជិតដ្គូរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ចំរើន បានទទួលបានអាជា្ញា               

ប័ណ្ណជាគ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ដ្លន្ះត្ូវ 

បានកត់សម្គាល់ថ ជាជំហានដ៏សំខន់មួយ ន្ការរីកចម្ើនរបស់ខ្លួន។

នៅក្នុងខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ សាខេមមួយផ្ស្ងទៀតត្ូវបានបើកនៅ 

ក្នុងខ្ត្តពោធិ៍សាត់ និងការិយាល័យសុ្កបួនបន្ថ្មទៀតត្ូវបានបើក 

ផងដ្រ នៅក្នុងស្ុកឈូក ស្ុកសំរោងទង ក្ុងច្បារមន និងស្ុក               

គងពិសី។      សមទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គឺ

ការប្កា្លាយការិយាល័យរណបទាំងអស់របស់ចំរីន ទៅជាសាខស្ុក។                      

ដូច្ន្ះត្ឹមដំណាច់ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០១៣  ចំរើន មនការិយាល័យផ្តល់ 

ស្វាកម្មសរុបចំនួន៤០ ក្នុងរជធានី-ខ្ត្ត ចំនួន១៤ (សាខម្ចំនួន១៥ 

និងសាខស្ុកចំនួន ២៥)។

ឆ្នាំ ២០១១ ឆ្នាំ ២០១៣

ឆ្នាំ ២០១២

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៧



ជាគឹ្ះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឈានមុខគ្ផ្ន្កសង្គម ដ្លប្តិបត្តិ 

ប្កបដោយទំនួលខុសត្ូវខ្ពស់ ដើម្បីនិរន្តរភាពន្ការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមន 

ដល់ជីវភាពគ្ួសារក្ីក្សកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។

សុចរិត

ចំរើន     ផ្តល់ស្វាមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់អតិថិជន

ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យសុខុមលភាពរបស់ពួកគាត់មនភាពប្សើរឡើង 

ហើយប្្តជា្ញាចិត្តធានាឱ្យបាននូវការប្តិបត្តិប្កបដោយសីលធម៌ សមធម៌     

និង  តម្លាភាព ព្មទាំងផ្តល់នូវគុណប្យោជន៍ខ្ពស់ដល់គ្ប់ដ្គូពាក់ 

ព័ន្ធ។

ការប្រតិបត្តិដោយយុត្តិធម៌ 

ចំរើន ប្្តជា្ញាចិត្តធានាឱ្យបានថ ស្វាកម្មដ្លគឹ្ះសា្ថានផ្តល់ជូន 

ដល់អតិថិជន ក៏ដូចជាការប្ស្័យទាក់ទងជាមួយពួកគាត់ និងគ្ប់ដ្គូ 

ពាក់ព័ន្ធ ប្តិបត្តិប្កបដោយសីលធម៌ ព្មទាំងមិនធ្វើឱ្យពួកគាត់អាក់ 

អន់ស្ពន់ចិត្ត ដោយក្នុងនោះ ការប្ស័្យទាក់ទងត្ូវបានប្តិបត្តិ    

ប្កបដោយការគោរពឱ្យតម្ល្ យុត្តិធម៌ និងភាពទន់ភ្លន់ ។

គុណភាពន្រស្រវាកម្ម 

ចំរើន     ផ្តល់ស្វាកម្មដ្លសមស្បតាមតមូ្វការ     និងប្កបដោយ

ប្សិទ្ធផលខ្ពស់ ជូនដល់អតិថិជនគ្ប់រូប ដោយការប្តិបតិ្តស្វាកម្មធើ្វ

ឡើងប្កបដោយភាពងាយស្ួល សកម្ម និងទាន់ព្លវ្លា ។

ភាពមិនរើសអើង

ចំរើន ចាត់ទុកអតិថិជន និងគ្ប់ដ្គូពាក់ព័ន្ធ ជាប្ភពធនធានដ៏ 

មន     តម្ល្មួយ     ដ្លគឹ្ះសា្ថានតូ្វខិតខំប្ឹងប្ងគ្ប់មធ្យាបាយដើម្បី

ធានាឱ្យបានថពួកគាត់ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និង   

សមរម្យ បំផុតពីសំណាក់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភា្នាក់ងាររបស់គ្ឹះសា្ថាន ។

សមា្ងាត់ភាព

ចំរើន  ប្្តជា្ញាចិត្តធានាឱ្យបានថរល់ព័ត៌មន  និងទិន្នន័យរបស់ដ្គូ 

និងគ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា តូ្វបានការពារ និងថ្រក្សាទុកដាក់យា៉ាង 

តឹងរឹង ហើយព័តម៌នទាំងអស់ត្ូវបានយកប្ើប្ស់ ល្គឹកណាត្មន 

ការយល់ព្មពីម្ចាស់ ដោយគោលបំណងក្នុងការប្ើប្ស់ព័តម៌ន 

និងទិន្នន័យទាំងនោះ តូ្វបានពន្យល់ប្ប់ដល់ពួកគាត់ ពីសំណាក់ 

បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភា្នាក់ងាររបស់គ្ឹះសា្ថាន ឱ្យយល់ជាក់ប្កដ ។
តមា្លាភាព

ចំរើន ផ្តល់ព័ត៌មនដ្លមនលក្ខណៈច្បាស់លាស់ គ្ប់គ្ន់ តឹ្ម 

ត្ូវ  ពិតប្កដ និងទាន់ព្លវ្លា អំពីលក្ខខណ្ឌន្ស្វាមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ

របស់គ្ឹះសា្ថាន ជូនដល់អតិថិជន និងគ្ប់ដ្គូពាក់ព័ន្ធហើយព័តម៌ន 

ទាំងនោះ តូ្វបានពន្យល់ណ្នាំតាមវិធីសាស្ត្ងាយទទួលយក ដើម្បីឱ្យ

ពួកគាត់ងាយយល់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះ ។

លើកកម្ពស់ជីវភាពជំនាញ និងជំនឿទុកចិត្តដល់គួ្សារក្ីក្ក្នុងព្ះរជា

ណាចក្កម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ស្វាមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ និងស្វាស្ដ្ឋកិច្ច 

សង្គមប្កបដោយទំនួលខុសតូ្វខ្ពស់។

ទស្រសនវិស័យ

វប្របធម៌ការងាររួម

ប្រសកកម្ម

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៨



            

                                                  ចំនួន                                              ចំនួនដ្រគូខ្ចីប្រក់

ស្រុក ឃំុ ភូមិ បុរស ស្រី សរុប

បនា្ទាយមនជ័យ ៣ ២៣ ១៣៣ ៤៣៦ ២.៣៧១ ២.៨០៧

បាត់ដំបង ៩ ៥៨ ២៧២ ៥២៥ ៣.៣៤៦ ៣.៨៧១

កំពង់ចាម ១២ ៥៩ ៣៨៥ ៦៦១ ៥.០៩០ ៥.៧៥១

កំពង់ឆ្នាំង ៤ ១៦ ៨៧ ១៨៦ ១.០១៩ ១.២០៥

កំពង់ស្ពឺ ៥ ៣៩ ៣៣៤ ៥៥៣ ៣.០៧២ ៣.៦២៥

កំពង់ធំ ៦ ៣៩ ២១៦ ៤៤៣ ៣.៥៦២ ៤.០០៥

កំពត ៥ ៣៩ ១១៩ ១៨៩ ១.៨៣៦ ២.០២៥

កណា្តាល ១១ ១០៦ ៦៦៣ ១.៥៣០ ៩.៤៦៨ ១០.៩៩៨

ភ្នំព្ញ ៨ ៩៦ ៧១៧ ១.៥១៥ ៦.៤១០ ៧.៩២៥

ព្វ្ង ២ ៧ ២២ ៥៦ ៥២៣ ៥៧៩

ពោធិ៍សាត់ ៤ ១៤ ៩៧ ៨២ ១.៣៧២ ១.៤៥៤

សៀមរប ៧ ៤២ ២៨២ ៦១៨ ៤.០៩៣ ៤.៧១១

តាក្វ ៦ ៣៨ ២៩១ ៥២១ ២.៩១៤ ៣.៤៣៥

ក្ប ១ ១ ២ ២ ២៦ ២៨

សុរប ៨៣ ៥៧៧ ៣.៦២០ ៧.៣១៧ ៤៥.១០២ ៥២.៤១៩

សមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

វិសាលភាពប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

រាជធានី-ខ្រត្ត

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៩



ការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

អ្នកស្ីសំណាង និងអាជីវកម្មធ្វើរូបចម្លាក់របស់គាត់ 
អ្នកស្ី សំណាង   អាយុ ៥២ឆ្នា ំ ជាសហគ្ិនខ្នាតតូចម្នាក់ 

មនសមជិកគ្ួសារចំនួន៧នាក់នៅឯទីរួមខ្ត្តកណា្តាល។  

ការចាប់ផ្តើមមុខរបរមួយវាមិនងាយដូចការបកច្កទ្

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អ្នកសី្សំណាង និងប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមបើករបរទទួលទាន 

លើកដំបូងរបស់គាត់ ដោយធ្វើជាអ្នកទទួលធ្វើ និងលក់គ្ឿងចម្លាក់សម្ប់

ប្ើប្ស់ក្នុងវត្តអារម សំណង់លក្ខណៈក្បាច់ខ្ម្រ។ល។ ដ្លគាត់បានរៀន 

ពីឪពុកម្តាយគាត់។         ពួកគាត់ជួបប្ទះបញ្ហាជាច្ើនព្លចាប់ផ្តើមដំបូង

ជាមួយនឹងការខិតខំប្ឹងប្ងជាលើកដំបូង ដូចជាការរកទីតាំងធ្វើអាជីវកម្ម 

និងរកអតិថិជនថ្មី ដោយសារត្គាត់បានប្តូរទីតាំងពីសុ្កកំណើតរបស់គាត់

ដើម្បីមករកសីុនៅឯខ្ត្តកណា្តាល ជាយក្ុងតាខ្មាវិញ។ គាត់មករកសីុនៅទី 

ន្ះដោយពំុបានជួលកម្មករណាទ្ គឺកូនបុ្សគាត់ទាំងអស់ចូលរួមជួយ 

ជាកំលាំងដ្លគាត់អាចរកចំណូលបាន ១៥ដលុា្លារ ក្នុងមួយថ្ង្។ 

ដ្លគាត់ចំណាយលើការជួលទីតាំង ៨០ ដលុា្លារក្នុងមួយខ្។

សុបិន្តកា្លាយជាការពិតជាមួយចាប់ផ្តើមដំបូងមកកាន់
គ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញវត្ថុ ចំរីន

អ្នកស្ី សំណាង មនបំណងពងី្កមុខរបររបស់គាត់អោយមនទ្ង់ 

ទ្យធំជាងមុន និងអាចធ្វើរូបចម្លាក់ឱ្យបានច្ើនដើម្បីដាក់តាំងបងា្ហាញ 

ទាក់ទាញអតិថិជនអោយចូលមើល  និងទិញ។ ក្នុង ឆ្នាំ២០០៦ គាត់បានដឹងពី 

គ្ឺះសា្ថាន ចំរីន គាត់បានធ្វើការខ្ចីជាលើកដំបូងចំនួន ៤០០.០០០ រៀល 

ដើម្បីធ្វើការទិញគ្ឿងផ្សំក្នុងការធ្វើរូបចម្លាក់។ បនា្ទាប់ពីទទួលឥណទានពី 

ចំរីន បានច្ើនវគ្គមុខរបរគាត់កាន់ត្រីកចម្ើន ហើយលើកចុងក្យ

ន្ះគាត់បានខ្ចីពីគឺ្ះសា្ថាន ចំរីន រហូតដល់ ២.០០០.០០០រៀល ស្មើនឹង 

៥០០ដុលា្លារ ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់។  ចំណូលពីអាជីវកម្ម 

របស់គាត់កាន់ត្ខ្ពស់ រហូតដល់ ៥០ដលុា្លារ ទៅ ៧០ដុលា្លារក្នុងមួយថ្្ង។ 

គាត់បានអរគុណចំពោះគឺ្ះសា្ថាន ចំរីន រួមចំណ្កជួយគាត់។  

បនា្ទាប់ពីគម្ងកម្ចីន្ះចប់ គាត់ចង់ធ្វើការខ្ចីកាន់ត្ច្ើនជាងន្ះទៀត 

ដើម្បីពង្ីកអាជីវកម្មគាត់កាន់ត្ប្សើរឡើង។

សាខបួនបន្ថ្មទៀតត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទីរួមខ្ត្តពោធិ៍សាត់ ក្ុងច្បារមន សុ្កសំរោងទងខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ និងសុ្កឈូកខ្ត្តកំពត បន្ថ្មទៅលើសាខ 

ដ្លមនស្ប់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ លើសពីន្ះទៅទៀតការិយាល័យរណប ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសមួ្លដល់ប្តិបត្តិការជាមួយដ្គូនោះ 

ត្ូវបានរៀបចំដំឡើងទៅជាសាខស្ុកទាំងអស់ ដើម្បីបម្ើស្វាឱ្យបានកាន់ត្ល្អទៅដ្គូ និងឱ្យស្បតាមស្ចក្តីប្កាសដ្លច្ញដោយធនាគារជាតិន្

កម្ពុជា។ ត្ឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៣ ចំរីន មនការិយាល័យបម្ើស្វាកម្មសរុបចំនួន ៤០ (សាខម្១៥ និងសាខស្ុក២៥) ក្នុងរជធានី-ខ្ត្តចំនួន ១៤ 

កំពុងបម្ើស្វាជូនដ្គូសរុបចំនួន ៥២.០០០គួ្សារ ជាមួយនឹងផលប័ត្ឥណទានសរុប ជាង២៥ពាន់លានរៀល (ប្មណជា ៦លានដលុា្លារអាម្រិក) ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣១០



ឥណទានជាលក្ខណៈឯកត្តបុគ្គល

ឥណទានចំរើន ៈ ត្ូវបានបង្កើតឡើងសម្ប់ក្ុមគ្ួសារក្ីក្ដ្លមនតមូ្វការដើមទុន ដើម្បីយកទៅពងី្កមុខរបរ ឬ

   បង្កើតមុខរបរថ្មីជាលក្ខណៈខ្នាតតូចរួមមន ដូចជាផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញ ឬស្វាកម្ម។ល។

ឥណទាន

សហគ្រិន  ៈ ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្ើជូនកុ្មគ្ួសារគោលដៅ ដ្លស្ថិតក្នុងតំបន់ប្តិបត្តិការរបស់ចំរីន មនតម្ូវការ

   ទុនខ្នាតមធ្យមសមល្មមសម្ប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ដ្គូដ្លប្ើប្ស់ឥណទានសហគិ្នភាគច្ើនបញ្ចប់

   វគ្គឥណទានចំរីន ឬឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ និងតូ្វការដើមទុនច្ើនជាងមុន។
ឥណទាន

សង្គ្រះបនា្ទាន់ ៈ ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្ដល់ដ្គូ ដ្លកំពុងមនឥណទានជាមួយចំរីន សម្ប់ករណីពួកគាត់ជួបប្ទះ   

   គ្ះអាសន្នផ្ស្ងៗ ជាលក្ខណៈប្ធានសក្តិ ដូចជាគ្ះធម្មជាតិ គ្ះថ្នាក់ចរចរ ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

ឥណទានជាលក្ខណៈក្រុម

ឥណទាន

អភិវឌ្រឍន ៍ ៈ ត្ូវបានបង្កើតឡើងសម្ប់កុ្មគ្ួសារក្ីក្ដ្លមិនមនលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានចំរីន ដោយសារត្ពួកគ្រស់នៅផ្ទះ 

   ជួលជាមួយសាច់ញាតិ ឬមិនអាចស្វ្ងរកអ្នកធានាបាន។ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍តូ្វបានផ្តល់ជូនដ្គូជាលក្ខណៈកុ្មដ្លមន

   សមជិកចាប់ពី៣ ទៅ៥នាក់ ដោយពួកគាត់តូ្វធានាឥណទានគា្នាទៅវិញទៅមក។

ការច្ន្រប្រឌិត និងបង្កើតប្រភ្រទឥណទានថ្មីៗដើម្របីឆ្លើយតបតម្រូវការដ្រគូ

ដោយយល់ច្បាសថ់សកម្មភាពអាជីវកម្មប្ចាំថ្ង្របស់ដ្គូមួយចំនួនតូ្វការប្ើប្ស់            ប្ក់ដុលា្លារសម្ប់ដោះដូរទំនិញ គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ           ចំរីន

បានបង្កើតឥណទានជាប្ក់ដលុា្លារ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការខតបង់របស់ដ្គូទៅលើអត្ប្តូរប្ក់ សម្ួលដល់ដំណើរប្តិបត្តិការ។ ឥណទាន

ប្ភ្ទប្ក់ដុលា្លារត្ូវបានធ្វើការសាកល្បងនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនក្នុង និងជុំវិញរជធានីភ្នំព្ញ នៅក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៣ ។ ជាលទ្ធផល 

ឥណទានប្ភ្ទន្ះតូ្វបានគាំទ្ និងមនកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ទាំងគុណភាពឥណទាន និងទំនោរតមូ្វការ។         ជាការច្ន្ប្ឌិតថ្មីមួយទៀតន្ការ 

ផ្តល់ឥណទានចំពោះដំណោះស្យន្ថមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជាបន្ទះសូឡា ចង្្កានចំអិន ដ្លមនប្សិទ្ធភាពកំពុងតូ្វបានអភិវឌ្ឍក្ម 

គម្ងមួយឈ្មាះថ (កម្មវិធីឆ្ពោះទៅកាន់ការប្ើប្សថ់មពលប្តង) ដ្លត្ូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមួយភាគធំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Frankfurt 

សហការជាមួយនឹងកម្មវិធីបរិសា្ថានរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ ។ ការផ្តួចផ្តើមសម្ប់ផលិតផលថ្មីន្ះត្ូវបានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមើលឃើញទិដ្ឋភាព 

ជាក់ស្ត្ងថដ្គូ ចំរីន មួយភាគធំ ជាពិស្សអ្នកដ្លរស់នៅតាមខ្ត្តនានាកំពុងប្ឈមនឹងបញ្ហាថមពលប្ើប្ស់ ទាំងការដ្លពុំអាចទទួលបានការ 

ផ្គត់ផ្គង់ ឬមនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្តម្ល្ខ្ពស់ ។ គម្ងខងលើន្ះ មិនម្នតឹ្មត្ជួយឱ្យដ្គូចំរីន អាចមនលទ្ធភាពប្ើប្សថ់មពលដ្លមនប្សិទ្ធភាព 

និងថមពលប្តងប៉ុណោ្ណោះទ្ ថ្មទាំងរួមចំណ្កលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលដ្លមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថានទៀតផង។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១១



៤៦%

២០%

០%

៣៤%

ចំនួនឥណទានប្ងច្កតាមប្ភ្ទផលិតផល

ឥណទានចំរីន ឥណទានសហគ្ិន ឥណទានសង្គា្ះបនា្ទាន់ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍

ការតស៊ូក្នុងឆកជីវិតជាម្គ្ួសារ 
អ្នកស្ី សារ្៉ត អាយុ ៤៥ឆ្នាំ ជាស្ត្ីេមម៉ាយរកសីុចិញ្ចឹមជីវិត 

ដ្លមនកូនស្ី២នាក់ក្នុងបន្ទុក។  ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត និងគួ្សារ 

អ្នកស្ីបានប្កបរបរ លក់គ្ឿងបរិភោគបនា្ទាប់បន្សំដូចជា សា្លាប 

មន់អាំង ប្ហិតចៀន និងភ្សជ្ជៈេផ្សងៗទៀត អស់រយៈព្ល 

១៣ឆ្នាំមកហើយ។

ព្លចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង អ្នកសី្ពំុមន ដើមទុនគ្ប់គ្ន់ក្នុង

ការទិញទំនិញច្ើនទុកលក់នោះទ្។

ដ្លកាលនោះគាត់រកចំណូលបានតឹ្មត្ ១៥.០០០រៀល 

(៣.៧៥ ដលុា្លារ) ក្នុងមួយថ្ង្ ពីការលក់ប្ហិត និង សា្លាបមន់អាំង។ 

ជាមួយនឹងចំណូលន្ះ គាត់តូ្វចំណាយប្ចាំថ្ង្របស់គាត់ និងតម្ល្ 

ឈ្នួលផ្ទះ ៣០ ដលុា្លារក្នុងមួយខ្ ដ្លធ្វើអោយគាត់ពិបាកក្នុងការ 

សន្សំជាមួយចំណូលដ៏តិចតួចន្ះ។

អ្នកស្ី បានសម្ចចិត្តដាក់ពាក្យសំុខ្ចីប្ក់ពីគឺ្ះស្្ថានមីក្ូហិរញ 

វត្ថុ ចំរីន ចំនួន ៦០០.០០០ រៀល   ដើម្បីពងី្កមុខរបររបស់គាត់។

តាមរយៈប្ក់ឥណទានន្ះគាត់អាចទិញគ្ឿងអាហារ  និងគ្ឿង 

បនា្ទាប់បន្សំ ដ្លធ្វើឱ្យចំណូលគាត់កើនដល់ ២៥.០០០ រៀល 

(៦.២៥ ដុលា្លារ) ក្នុងមួយថ្ង្។  ចាប់ពីព្លនោះមកគាត់អាចសន្សំ

បានដល់ទៅ ៥០ ដលុា្លារក្នុងមួយខ្។

នៅវគ្គទីបី អ្នកសី្បានខ្ចីប្ក់ចំនួន  ២,០០០,០០០ រៀល    ពីចំរីន  

ដើម្បីវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដ្លធ្វើឱ្យគាត់បានចំណូល 

ដល់ទៅ ៥០,០០០ រៀល (១២.៥ដលុា្លារ)។

បនា្ទាប់ពីការវិវត្តន៍ន្របររកសីុរបស់គាត់ អ្នកសី្បានចាប់ផ្តើមដាក់ 

ពាក្យសំុខ្ចីជាបន្តបនា្ទាប់ ចំណូលគាត់កាន់ត្ច្ើន    ហើយគាត់ 

មនលទ្ធភាពទិញបានផ្ទះតូចល្មមមួយ សរំប់ការរស់នៅរបស់គាត់។ 

ប្ក់កម្ចីពីចំរីន ជាផ្ន្កមួយដ្លបានលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ    

និងអាចឱ្យខ្ញុមំនលទ្ធភាពទិញផ្ទះេនះ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣១២



សូចនាករ ២០១៣

ចំនួនការិយាល័យប្តិបត្តិការ          ៨

ចំនួនអតិថិជនដ្លបានទិញ    ២.៣៧៩

ចំនួនអតិថិជនដ្លបានសង                                      ១០

មនគួ្សារក្ីក្តិចតួចណាស់     ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លបានប្ើប្ស់

ស្វាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីការពារហានិភ័យទាំងឡាយ និងឧប្បទ្ទវហ្តុ 

ខងលើដូចជា ការសា្លាប់ន្អ្នករកចំណូលរបស់គួ្សារ ការឈឺថ្កាត់ 

ឬក៏បាត់បង់នូវទ្ព្យសម្បត្តិ សត្វពាហនៈ និងផ្ទះសម្ប្ងជាដើម។     

ជាមួយនឹងការខិតខំប្ឹងប្ង ដើម្បីបញ្ចៀសពីហានិភ័យទៅលើដ្គូ 

របស់ចំរីន។ គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញវត្ថុ ចំរីន បានគាំទ្យា៉ាងសកម្មលើ 

សមគមមូលនិធិ ចំរីន ក្នុងការណ្នាំពីស្វាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច 

ក្មការសហការជាដ្គូជាមួយក្ុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្វ័រ (កម្ពុជា) 

ម៉ាយកូ្ឡាយហ្វ៍ ភីអិលសុី (ភីខ្អឹមអាយ)  ទៅកាន់ដ្គូរបស់ចំរីន  

ដ្លជាផ្ន្កមួយដើម្បីជួយសម្ួលដល់ដ្គូក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 

និងគ្ះថ្នាក់ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៣ មក ។

ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រង ដ្គូក៏ដូចជាសមជិកគួ្សារ គឺតម្ូវ 

អោយបង់នូវសាច់ប្ក់តិចតួចបំផុត ដ្លតម្ល្ប្ហាក់ប្ហ្ល 

០.៥០ដុលា្លារ  (២.០០០រៀល)    ក្នុងមួយខ្      ដើម្បីជាសំណងន្ការ

ព្យាបាលសរំកនៅមន្ទីព្ទ្យ គ្ះថ្នាក់ ពិការភាពដោយច្ដន្យ 

និងបាត់បង់អាយុជីវិត។

យោងទៅតាមលទ្ធផលជាវិជ្ជមនន្តួល្ខទាំងពីរ និងកមិ្តន្ការព្ញ 

ចិត្តពីដ្គូ ដ្លចូលរួមក្នុងគម្ងន្ះ ចំរីនមនគម្ងពង្ីកនូវកម្មវិធី

ន្ះនៅទូទាំងតំបន់ប្តិបត្ដិការរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។

ស្រវាធានារា៉ាប់រងខា្នាតតូច ដើម្របីគាំពារសុខភាពដ្រគូ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១៣



វត្ថុបំណងចម្បងរបស់ចំរីន គឺធ្វើយា៉ាងណាឱ្យមនលទ្ធផលជាវិជ្ជមនខ្លាំង

កា្លា        និងយូរអង្វ្ងទៅលើសា្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្ុមគួ្សារក្ីក្ដ្ល

សកម្មផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច     តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវស្វាមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុប្កប

ដោយការទទួលខុសត្ូវ  និងស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថ្ម។ 

គ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន     មនជំនឿ        និងជំហរយា៉ាងមុតមំថការ

ផ្តលជ់នូត្មឹត្សវ្ាមកី្ហូរិញ្ញវត្ថ ុនងឹមនិអាចជយួដលប់្ជាពលរដ្ឋដ្ល 

ជាដ្គូគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទ្។ ស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមត្ូវបាន 

ចាប់ផ្តើមឡើងដំបូងនៅចំរីន ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយដើរតួជាស្វាកម្ម             

បន្ថ្មលើស្វាកម្មមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្លបានផ្តល់ជូនដ្គូ។    គោលបំណង                           

សខំន់របស់ស្វាកម្មន្ះ គឺបង្កើនទនំុកចតិ្ត នងិជំនាញរបស់ដ្គតូាមរយៈ 

ការផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណា្តាល និងការបឹ្ក្សាយោបល់ដល់ពួកគាត់។ 

ម្រៀនសម្ប់ការបណ្តុះបណា្តាលថ្មី ដ្លមនអត្ថន័យសំខន់លើផ្ន្ក

ហិរញ្ញវត្ថុ  តូ្វបានអនុវត្តក្នុងសាខទាំងអស់របស់ចំរីន           នៅទូទាំង

ប្ទ្ស។ ការបណ្តុះបណា្តាលន្ះធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់         

ដ្លផ្តល់ការចូលរួមដោយស្រីសម្ប់ដ្គូរបស់ចំរីន និងកុ្មគ្ួសារ 

របស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកជិតខង និងមិត្តភក្តិជាមួយនឹងម្រៀនសខំន់ៗ 

ចំនួន៥គឺ គ្ប់គ្ងការចំណាយ ការសន្សំ ការពារបំណុលវ័ណ្ឌក ផ្នការ 

ថវិកាគួ្សារ និងការធ្វើទីផ្សារ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ វគ្គបណ្តុះបណា្តាល 

ចំនួន១.៣៩៨ តូ្វបានបង្ៀនស្តីអំពីចំណ្ះដឹងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លមន 

អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១១.០៨០នាក់។ 

ការបណ្តុះបណា្តាល វគ្គជំនាញបច្ច្កទ្សតូ្វបានបង្ៀនទៅដ្គូរបស់

ចំរីន និងប្ជាពលរដ្ឋផ្ស្ងទៀត ជាមួយនឹងថ្ល្ស្វាដ៏ទាបបំផុតមួយ ។ 

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលទាំងនោះរួមមន ការធ្វើនំ ការធ្វើម្ហូប ការឆ្លាក់ផ្ល្ឈើ 

ការក្ងផ្កា និងជំនាញធ្វើក្ចកជាដើម ។ 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ អ្នកចូលរួមចំនួន ៥២ បានរៀននូវមុខវជិា្ជជំនាញជាង 

៥០៨ ម្រៀន។

លើសពីការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គជំនាញគ្ឹះសា្ថាន 

មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ថ្មទាំងបានផ្តល់ជូននូវការអប់រំ ផ្ន្កសង្គមមួយ 

ចំនួនទៀតដូចជា អំពើហិង្សាក្នុងគួ្សារ ការថ្រក្សាសុខភាព របបអាហារ 

គ្ះថ្នាក់របស់គ្ឿងញៀន និងការការពារបរសិា្ថានជាដើម។ នៅឆ្នាំ 

២០១៣      មនអ្នកចូលរួមបណ្តុះបណា្តាលផ្ន្កសង្គមន្ះមនចំនួន

១.៩៧៥នាក់ លើប្ធានបទចំនួន ១៧១។ ដើម្បីឱ្យកាន់ត្មន 

ប្សិទ្ធភាព និងអាចឆ្លើយតបបានចំពោះបញ្ហាប្ឈមនានាក្នុងសង្គម 

ដ្លដ្គូរបស់ចំរីន ក៏ដូចជាប្ជាពលរដ្ឋទូទៅតាមសហគមន៍កំពុងជួប

ប្ទះប្ធានបទថ្មីៗនៅក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលផ្ន្កសង្គមកំពុងតូ្វបាន

អភិវឌ្ឍបន្ថ្ម តាំងត្ពីពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០១៣ និងត្ូវបានរំពឹងទុកថ

អាចដាក់សាកល្បងបាននៅដើមឆ្នាំ ២០១៤ ។  

ការប្ឹក្សាយោបល់ផ្ន្កអាជីវកម្ម និងសង្គមតូ្វបានបង្ៀនទៅកាន់ដ្

គូទាំងអស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ ពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គម

និងអាជីវកម្ម និងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូច

របស់គាត់។ តឹ្មដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៣ មនត្ម្រៀនប្មណ ៩៨៣ 

ប៉ុណោ្ណោះត្ូវបានបង្ៀន ដោយសារត្ម្រៀនត្ូវការការរៀបចំក្ 

សម្ួលឡើងវិញ ។

សមិទ្ធផលការងារសង្គមគឺជាអាទិភាពរបស់ចំរីន ដូចបានឆ្លុះបញ្ចាំង     

តាម រយៈប្ភ្ទដ្គូគោលដៅដ្លគឹ្ះសា្ថានបាន  និងកំពុងធ្វើការជាមួយ 

ប្ភ្ទផលិតផល និងស្វាកម្មដ្លបានបង្កើតឡើង       និងរបៀបរបប

ប្តិបត្តិការរបស់គ្ឹះសា្ថាន។

សមិទ្ធផលការងារសង្គម

ស្រវាកម្មស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ដើម្របីការរើកចម្រើនកាន់ត្រប្រសើរ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣១៤



សូចនាករសំខាន់ៗ ២០១១ ២០១២ 2013 ២០១៣

ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញគ្ប់គ្ងចាត់ច្ង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម

ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសរុប ១.៨៣៩ ២.៤៥០ ១.៣៩៨

ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប ៤៤.៦៦៣ ៤៤.១៤៨ ១១.០៨០

ការបណ្តុះបណា្តាលផ្ន្កសង្គម

ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសរុប ២.៣៣៥ ២.១៤២ ១៧១

ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប ៤៩.៧០១ ៣៧.៩៣៣ ១.៩៥២

ចំនួនវគ្គបឹ្ក្សាយោបល់សរុប ២.១៣២ ៤.៥១៨ ៩៨៣

ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្ើនន្តំបន់ប្តិបត្តិការរបស់គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំរីន     មន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមដ្លជាបុគ្គលិកដ៏សកម្មក្នុងការផ្តល់ស្វា

ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនោះក៏ត្ូវបានជ្ើសរីសបន្ថ្មផងដ្រ ។ 

ត្ឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ មនមន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមសរុបចំនួន២៣នាក់ 

បម្ើការងារទូទាំងសាខរបស់ចំរីន ។ 

Entrepreneurs du Monde  បានរួមចំណ្កយា៉ាងសកម្មក្នុងការពិនិត្យ      

ការអនុវត្តស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបានជួយផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាលដល់

មន្ត្ីស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីឱ្យគាតម់នលទ្ធភាពគ្ប់គ្ន់ក្នុងការផ្តល់ការ

 បណ្តុះបណា្តាល។   សកម្មភាពបណ្តុះបណា្តាលនឹងនៅត្បន្តធ្វើសម្ប់ 

ឆ្នាំ២០១៤   ហើយសកម្មភាពមួយចំនួនផ្ស្ងទៀតកំពុងតូ្វបានអភិវឌ្ឍ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១៥
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ការពិនិត្រយតាមដនសមិទ្ធផលការងារសង្គម

ដើម្បីធានាឱ្យបានថសកម្មភាពប្តិបត្តិរបស់ខ្លួន ពិតជាតូ្វគោលដៅ 

នោះចំរីន បានប្ើប្ស់ទម្ង់វាយតម្ល្ភាពកី្ក្ ដើម្បីសួរទៅកាន់             

ដ្គូថ្មីទាំងអស់ និងនៅរល់ចនោ្លាះពីរវគ្គម្តងជាបន្តបនា្ទាប់។ តាមរយៈការ 

សាកសួរន្ះបានផ្តល់ជាព័តម៌ន ឱ្យសា្ថាប័នអាចដឹងថប្តិបត្តិការរបស់

ខ្លួនពិតជាទៅដល់ដ្គូគោលដៅរបស់ខ្លួន   ហើយន្ះក៏ជាសូចនាករមួយ

ដើម្បីវាស់វ្ងថតើដ្គូមនភាពរីកចម្ើនឬក៏មិនរីកចម្ើន បនា្ទាប់ពីបាន

ប្ើប្ស់ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។     រល់ទិន្នន័យដ្លប្មូលមក

ត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្ព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យមួយនឹងត្ូវបានវិភាគជារៀង

រល់ឆ្នាំដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពច្បាស់លាស់ន្សា្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់

ដ្គូដ្លចំរីនកំពុងផ្តល់ស្វាកម្មជូន ។ 

បើទោះបីជាវិធបីា៉ាន់ប្មណភាពកី្ក្ន្ះ      ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយ 

ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅខងក្នុងរួមជាមួយការជួយគាំទ្ពី       Entrepreneurs 

du Monde ក៏ដោយ ក៏គ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ        ចំរីន          នៅត្ចូលរួម       

យា៉ាងសកម្មជាមួយសមគមគឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា       និងដ្គូ

ពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀតក្នុងការក្សម្ួលសន្ទស្សន៍វឌ្ឍនភាព ភាពកី្ក្ 

ដ្លជាវិធីបា៉ាន់ប្មណភាពកី្ក្ផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយ Grameen      

Foundation យោងតាមទិន្នន័យស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ២០០៤  ដោយរំពឹង 

ទុកថនឹងទទួលបានវិធីបា៉ាន់ប្មណជាលក្ខណអន្តរជាតិ មកប្ើប្ស់

ដើម្បីឱ្យរល់ទិន្នន័យអំពីភាពក្ីក្  និងស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមដ្លប្មូលបាន 

ស្បតាមនិយាមស្វជ្វថ្នាក់ជាតិ ជាពិស្សការស្វជ្វអំពីភាព 

កី្ក្ ។ 

ជាងន្ះទៅទៀត ការបង្កើតនូវឧបករណ៍ន្ះ ថ្មទាំងជួយសា្ថាប័នក្នុងការ 

ធ្វើស្ចក្តីសម្ចចិត្ត     និងកំណត់បានពីភាពលំអៀងដ្លរកឃើញ ។

ដើម្បីគាំទ្ដល់កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់ខ្លួន ឱ្យស្បតាមទិសដៅផ្ន្ក 

សង្គមដ្លបានកំណត់ និងដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីការរីកចម្ើន អំពសីា្ថានភាព 

ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមន្ដ្គូរបស់ខ្លួន ចំរីន បានធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសកម្មភាព 

របស់ខ្លួនជាទៀងទាត់នៅលើការងារផ្ន្កសង្គម ដោយប្ើប្ស់យន្តការ 

ជាច្ើនដូចជា សូចនាករផ្ន្កកិច្ចការសង្គមរបស់ Cerise (SPI) បទដា្ឋាន 

សកលសម្ប់ការគ្ប់គ្ងការងារសង្គម និងចំណាត់ថ្នាក់ពខីងក្      

រួមទាំងការចំណាត់ថ្នាក់ផ្ន្កសង្គម និងចំណាត់ថ្នាកស់ា្ថាប័ន ។

នៅដើមឆ្នាំ២០១៣ គឹ្ះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ក៏បានចូលរួមផងដ្រ 

ជាមួយសមគមគឹ្ះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) និងភា្នាក់ងារ 

អភិវឌ្ឍន៌បារំង(AFD) ក្នុងគម្ងឆ្ពោះទៅកាន់ការការពារដ្គូ ។ 

តាមរយៈគម្ងនឹងអាចឱ្យចំរីន វាយតម្ល្ពីការប្តិបត្តិរបស់ខ្លួនលើការ

គាំពារដ្គូ ដោយប្ើគោលការណ៍ដ្លបង្កើតដោយ Smart Campaign 

។ រល់ចំនុចខ្វះខតដ្លត្ូវបានរកឃើញ និងតូ្វបានជួយដោះស្យ

ដោយក្ុមជំនាញ ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣១៦



នៅចុងឆ្នាំ២០១១ ចំរីន បានបង្កើតសមគមមូលនិធិចំរីន ដ្លជាផ្ន្ក

មួយសខំន់ដ្លចូលរួមកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា តាមរយៈ

ការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍនស៍ា្ថានភាពរស់នៅ

របស់ប្ជាជនក្ីក្។ សមគមមូលនិធិចំរីន មនជំនឿយា៉ាងមុតមំថ 

សកម្មភាពចម្បងទាំងបីន្ះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្យោជន៍ទៅដល់ដ្គូរបស់

ចំរីន និងសហគមទាំងមូល។

សមគមមូនិធិចំរីន ផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សក្ីក្ ដ្លអាច 

ផ្តល់ឱ្យពួកគ្ចាកច្ញពីភាពអវជិា្ជ តាមរយៈការទទួលបាននូវការអប់រំ 

និងជំនាញសមស្ប។ ដូចន្ះពួកគ្អាចរកប្ក់ចំណូល និងផ្គត់ផ្គង់

ទៅលើជីវភាពរស់នៅនាព្លអនាគតបាន។ ក្ពីន្ះ សមគមមូលនិធិ 

ចំរីន មនបំណងផ្តល់នូវជំនួយមូលនិធិទៅដល់អង្គការក្នុងសុ្ក និង 

អង្គការអន្តរជាតិនឹងបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីជួយទៅ 

ដល់ដ្គូរបស់ចំរីន និងកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្។

ឆ្នាំ២០១៣ គឺជាឆ្នាំដ្លសមគមមូលនិធិចំរីន បានធ្វើការសមោ្ពោធ 

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍លើកទី១។ ដ្គូរបស់ចំរីន ដ្លមនកូនកំពុង 

រៀននៅបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ មន 

ឱកាសដាក់ពាក្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ មនប្ក្ខជនចំនួន៥៩៨ នាក់ 

បានធ្វើការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ន្ះ។ ជាលទ្ធផលក្នុងដំណើរការន្ 

ការជ្ើសរីស និងការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌ មនប្ក្ខជនចំនួន៨៥នាក់ 

ទទួលនូវរងា្វាន់អាហារូបករណ៍ ភាគច្ើននៅបឋមសិក្សា។ ជ័យលាភី 

អាហារូបករណ៍នីមួយៗរួមមន កង់ ដ្លជាមធ្យាបាយធ្វើដំណើរ និង 

កញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សា ដ្លគ្ប់គ្ន់សរំប់ការសិក្សា១ឆ្នាំព្ញ។

សកម្មភាពរបស់ចំរើន ជាគ្រឹះសា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្របសង្គម

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១៧



នៅចុងឆ្នាំ២០១២ សិកា្ខាសាលាជាច្ើនត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយមន

ការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ  និងបុគ្គលិកគ្ប់លំដាប ់   និងតួនាទីដើម្បីបង្កើត

ផ្នការយុទ្ធសាស្្តសម្ប់រយៈព្ល៥ឆ្នាំរំកិលសម្ប់ចំរីន។ ជា   

លទ្ធផលផ្នការយុទ្ធសាស្្តមួយត្ូវបានបង្កើតឡើង ហើយទទួលបាន

ការផ្តល់សុពលភាពពីក្ុមប្ឹក្សាភិបាលផងដ្រ នៅដើមឆ្នាំ២០១៤។

យុទ្ធសាស្្តសម្ប់រយៈព្ល៥ឆ្នាំរំកិលរបស់ចំរីន នៅត្រក្សាការយក   

ចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅយុទ្ធសាស្្តសំខន់ៗបីគឺ៖   បម្ើស្វាកម្មដល់

សហគិ្នកី្ក្ខ្នាតតូចឱ្យបានកាន់ត្ច្ើនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល

និងស្វាកម្មដ្លមនលក្ខណៈសមស្ប       ឆ្លើយតបទៅនឹងតមូ្វការ

ប្សកកម្មការងារសង្គមរបស់គ្ឹះសា្ថាន  និងរក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព 

និងផលចំណ្ញសមស្ប។

ដើម្បីសម្ចបានតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្្តខងលើ ចំរីនបាន

ដាក់ច្ញនូវវត្ថុបំណងដូចខងក្ម៖

•  ពងី្កប្តិបត្តិការឱ្យបានទៅដល់ក្ុមគ្ួសារក្ីក្កាន់ត្ច្ើន

• ធានាឱ្យបាននូវការព្ញចិត្តកមិ្តខ្ពស់ពីសំណាក់ដ្គូ

• ផ្តល់ផលិតផល និងស្វាកម្មដ្លសមស្បទៅនឹងតមូ្វការរបស់ដ្គូ

ពង្ឹងប្សកកម្មសង្គមរបស់គ្ឹះសា្ថាន
ដើម្បីសម្ចគោលដៅខងលើ ចំរីនមនវត្ថុបំណងដូចខងក្ម៖

• ពង្ឹងយន្តការការពារដ្គូ និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងការប្ស័យទាក់   

   ទងជាមួយដ្គូ

• ផ្តល់ផលិតផល និងស្វាកម្មដ្លមនកម្ស្វាអាចទទួលយក

  បានដោយដ្គូ

• ក្លម្អស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមឱ្យមនលក្ខណៈកាន់ត្ប្សើរឡើង

• គាំពារសកម្មភាពរបស់សមគមមូលនិធិចំរីន

• ពង្ឹងប្ព័ន្ធតួ្តពិនិត្យ និងតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម

• ផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារមួយដ្លប្កបដោយការជំរុញ

  លើកទឹកចិត្ត  និងការផ្តល់ស្ចក្តីគោរពឱ្យតម្ល្

• កសាងកិត្តិសព្ទរបស់ចំរីនឱ្យបានរឹងមំ

រក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព និងផលប្ក់ចំណ្ញសមស្ប
• បង្កើតប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័តម៌នវិទ្យាដ្លមនភាពរឹងមំ និង

   សុវត្ថិភាពខ្ពស់

•  ទាក់ទាញភាគធនិកថ្មីៗបន្ថ្ម ក៏ដូចជាជ្ើសរីសត្ងតាំងបន្ថ្ម

  សមជិកក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល

• បង្កើនប្ភពធនធានថវិកាឱ្យបានកាន់ត្ច្ើន

• ធ្វើការវាយតម្ល្សមិទ្ធផល និងសកម្មភាពការងាររបស់គឹ្ះសា្ថាន

  ដោយភា្នាក់ងារជំនាញពខីងក្ជាប្ចាំ

• ស្នើសុំអាជា្ញាបណ្ណស្វាប្ក់បញ្ញើ-សន្សំ

• ធានាឱ្យបាននូវការគ្ប់គ្ងធនធានប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និង

  ប្សិទ្ធផលខ្ពស់

• បង្កើតប្ព័ន្ធតួ្តពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង និងយន្តការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

    ដ្លមនភាពរឹងមំ

•  ធានាឱ្យបាននូវការអនុវត្តន៍ដ្លអនុលោមទៅតាមច្បាប់

  និងបទបញ្ញត្តិនានាដ្លតមូ្វ

បម្ើស្វាកម្មដល់សហគិ្នក្ីក្ខ្នាតតូចឱ្យបានកាន់
ត្ច្ើនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល  និងស្វាកម្មដ្ល
មនលក្ខណៈសមស្បឆ្លើយតបទៅនឹងតមូ្វការ

ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត  សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣១៨



ភាគធនិក និងរចនាសម្ព័នភាគហ៊ុន

ភាគធនិក
ប្រភ្រទ ចំនួន 

ភាគហ៊ុន
តម្ល្រភាគហ៊ុន

(គិតជារៀល)
អត្រ 

ភាគហ៊ុន

Entrepreneurs du Monde អង្គការអន្តរជាតិ ៣៤.៧៥៧ ១.៧៣៧.៨៥០ ៣៥,៩៥%

Microfinance Solidaire ក្ុមហ៊ុនបារំង ១៩.៣១០ ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧%

GCAMF មូលនិធិអន្តរជាតិ ១៩.៣១០ ៩៦៥.៥០០ ១៩,៩៧%

លោកស្ី Sophie Dulac ឯកត្តបុគ្គល ១១.០០០ ១៥០.០០០ ១១,៣៨%

កុ្មហ៊ុនសមគមបុគ្គលិកចំរីន ក្ុមហ៊ុនសមគមចំរីន ១០.៦០២ ៥៣០.១០០ ១០,៩៧%

លោក Humbert Garreau de Labarre ឯកត្តបុគ្គលិក ១៧.០២២ ៨៥.១០០ ១,៧៦%

អភិបាលកិច្ច

អង្គការបារំងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde កុ្មហ៊ុន Microfinance Solidaire
Entrepreneurs du Monde        មនប្តិបត្តិការនៅក្នុងបណា្តាប្ទ្ស

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយដល់ក្ុមគួ្សារក្ីក្បង្កើត    និងពងី្កមុខរបរ

ខ្នាតតូចក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវសា្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួក

គ្តាមរយៈស្វាមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងសហគិ្នភាព ប្បផ្នផ្តាតលើ 

សមិទ្ធផលការងារសង្គម។ បច្ចុប្បន្ន Entrepreneurs du Monde គឺជា

ភាគធនិកដ៏ចម្បងមួយរបស់ចំរីន   ព្មទាំងជាអ្នកផ្តល់ជំនួយបច្ច្កទ្ស

លើបរិបទការងារជាច្ើនដល់គ្ឹះសា្ថាន ក្នុងនាមជាសា្ថាប័នដ្គូ។

Microfinance Solidaire ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយ Entrepreneurs 

du Monde នៅឆ្នាំ ២០១០  ក្នុងនាមជាក្ុមហ៊ុនដ្លធ្វើការបណា្តាក់ទុន

ជាមួយនឹងគឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លផ្តាតលើសមិទ្ធផលការងារសង្គម 

ដ្លត្ូវការដើមទុនដើម្បីពងី្កប្តិបត្តិការ ក្នុងន័យការបម្ើជូនដល់ដ្

គូឱ្យបានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត។    

Microfinance    Solidaire    បានកា្លាយជាភាគធនិករបស់ចំរីន នៅក្នុង 

ែខកក្កដា ឆ្នា ំ២០១០។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ១៩



សា្ថាប័នមូលនិធិ Grameen Crédit Agricole 
Microfinance Foundation   

Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  តូ្វបានបង្កើត 

ឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០៨ ដោយ Crédit Agricole SA ក្នុងកិច្ចសហការជា 

មួយលោកសាស្្តាចារ្យ Muhammad Yunus ដ្លជាជ័យលាភីពានរងា្វាន់ 

Nobel សន្តិភាព និងGrameen Trust។  សា្ថាប័នន្ះអនុវត្តតាមគុណតម្ល្ 

របស់អ្នកបង្កើត និងបានកម្លាយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនជាសកម្មភាពអនុវត្តន៍

តាមរយៈការជួយគាំពារដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ និង 

សម្បសម្ួលផ្នផ្តាតលើសមិទ្ធផលសង្គម នៅក្នុងបណា្តាប្ទ្សកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍។

សា្ថាប័នន្ះផ្តាតលើគ្ឹះសា្ថានទាំងឡាយដ្លចង់ឱ្យអភិបាលកិច្ចរបស់

ខ្លួនមនលក្ខណៈល្អប្សើរ      មនតម្លាភាព      និងអនុវត្តគោលការណ៍

ការពារដ្គូ     ហើយផ្តាតជាសខំន់ទៅលើសា្ថាប័ន ដ្លមនប្តិបត្តិការ

ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងចំពោះសា្ថាប័ន

ដ្លយកចិត្តទុកដាក់លើស្្តី។       ក្នុងនាមជាអង្គភាពមិនស្វ្ងរកប្ក់

ចំណ្ញ  Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation          

បាននឹងកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាព និងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទមួយ

ដ្លអនុញ្ញាតឱ្យសា្ថាប័ននៅរក្សាទុកនូវសាច់ប្ក់ ចំនួន៥០លានផន       

ដ្លផ្តល់ដោយ អ្នកបង្កើតមូលនិធិ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ      Grameen Crédit

Agricole Microfinance Foundation បានផ្តល់ឥណទានដល់ចំរីន 

ផងដ្រ។

លោក Humbert Garreau de Labarreលោកស្ី Sophie Dulac

លោក Humbert Garreau de Labarreលោកសី្ Sophie Dulac Labarre

ក្ុមហ៊ុនសមគមបុគ្គលិកចំរីន   

លោក  Garreau  de Labarre បានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយចំរីន 

ចាប់តាំងពីខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងនាមជាភាគធនិកដំបូងនៅព្លដ្ល

គ្ឹះសា្ថានបានចុះឈ្មាះជាក្ុមហ៊ុនឯកជន។  លោកមនបទពិសោធន៍

យា៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងវិស័យធនាគារ និងជាសមជិកក្ុមប្ឹក្សា 

ភិបាលរបស់ចំរីន រហូតដល់ដើមឆ្នាំ២០១២ ផងដ្រ។

លោកស្ី   Dulac   ជាអគ្គនាយិការងន្ក្ុមហ៊ុន Publicis Groupe S.A. 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ មកម្ល្ះ។ លោកស្ីចាប់ផ្តើមការងារជាអ្នកបង្កើត

និងជាអគ្គនាយិកាគ្ប់គ្ងក្ុមហ៊ុន ផ្តល់ការបឹ្ក្សាលើការជ្ើសរីស  

បុគ្គលិក    និងជាប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាលកុ្មហ៊ុនខ្ស្ភាពយន្ត Les Ecrans 

de Paris តាំងពីឆ្នាំ២០០១។ លោកសី្ក៏ជាអ្នកគ្ប់គ្ងន្ក្ុមហ៊ុន 

ផលិតខ្ស្ភាពយន្ត   Sophie Dulac និងក្ុមហ៊ុនច្កចាយខ្ស្ភាពយន្ត 

Sophie Dulac។  ក្ពីន្ះ លោកស្ី  Dulac ក៏ជាអគ្គនាយិកាកុ្មហ៊ុន  

the Champs Elysées Film festival  តាំងពីឆ្នាំ២០១២។

ក្ុមហ៊ុនសមគមបុគ្គលិកចំរីន តូ្វបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីស្ប 

ច្បាប់នៅក្នុងខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពជា 

ម្ចាស់របស់ចំរីន ក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២០
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

អ្នកស្ី Hélène គឺជាតំណាង Entrepreneurs du Monde ដ្លបានបម្ើការងាររយៈព្ល៩ឆ្នាំជាអ្នកត្ួតពិនិត្យការងារគ្ប់គ្ងនៅក្នុងវិស័យ 

ឯកជននៅប្ទ្សបារំង និងក្ប្ទ្ស មុនព្លចូលបម្ើការងារជាមួយ  Entrepreneurs du Monde នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣។ ក្នុងនាមជា 

ប្ធានផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និងប្ព័ន្ធព័ត៌មនវិទ្យា អ្នកសី្បានចំណាយព្ល១៨ខ្ដំបូងនៅប្ទ្ស Haiti មុនព្លផ្លាស់មកបម្ើការងារនៅការិយាល័យ 

កណា្តាលក្នុងប្ទ្សបារំង ដើម្បីធ្វើការគាំទ្ដល់សា្ថាប័ន ជាដ្គូរបស់ Entrepreneurs du Monde ទូទាំងពិភពលោក។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ អ្នកសី្

បានផ្លាស់មកប្ទ្សកម្ពុជា ហើយថ្មីៗន្ះ អ្នកស្ីតូ្វបានត្ងតាំងជាអ្នកសម្បសមួ្លប្ចាំប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម។ អ្នកសី្ Hélène 

បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាគ្ប់គ្ង ESCP ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលបានសញ្ញាបត្សិក្សាភាសាចិនពីសាលា INALCO ន្ប្ទ្សបារំង។ 

ក្ពីការងារខងលើ អ្នកសី្ក៏ជាប្ធានគណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យរបស់ចំរីន ផងដ្រ។ 

លោក David គឺជាតំណាងរបស់លោកស្ី Sophie Dulac ដ្លមនបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគឹ្ះសា្ថានជាច្ើន ដូចជា the  

CIC Group និង the Crédit Agricole Group។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោក David បានសហការបង្កើត Finenza Investissement Alternatif 

ដ្លជាផ្ន្កមួយរបស់ Fenenza Group ជាកុ្មហ៊ុនដ្លផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការច្កចាយ និងការបឹ្ក្សាយោបល់ក្នុងការគ្ប់គ្ង 

សកម្មធន (តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ Fenenza បានផ្តល់ការបឹ្ក្សាយោបល់ដល់វិនិយោគិនជាសា្ថាប័ន    និងការិយាល័យប្បផ្នលក្ខណៈគ្ួសារសម្ប់

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

David ក៏ជាប្ឡាធិការរបស់អង្គការក្រដា្ឋាភិបាលបារំង ដ្លផ្តាតលើវិស័យអប់រំ និងតូ្វបានជ្ើសរីសជា Conseiller National ន្អង្គការក្ 

រដា្ឋាភិបាលបារំងដ៏ធំមួយផងដ្រ។

លោក Philippe គឺជាតំណាងរបស់ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation។    តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៤ លោក

បានបម្ើការងារនៅក្នុងអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលបារំងជាច្ើន ដោយបានចំណាយព្ល៦ឆ្នាំក្នុងចំណោម១៧ឆ្នាំ នៅតាមបណា្តាប្ទ្សក្ីក្មួយ 

ចំនួនដូចជា រ្វា៉ន់ដា ឥណា្ឌ និងហ្វីលីពីន ដោយលោកតូ្វបានចាត់ឱ្យទទួលបន្ទុកលើគម្ងអភិវឌ្ឍន៍ និងស្វាមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបម្ើការងា

រជានាយកប្តិបត្តិដំបូងគ្របស់បណា្តាញមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុប នៅព្លដ្លបណា្តាញន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤  ហើយនៅ   ខ្វិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ២០១០ លោកបានចូលបម្ើការងារជាមួយ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation ក្នុងតួនាទីជាប្ធានផ្ន្ក អភិវឌ្ឍន៍ 

និងផ្តល់ជំនួយបច្ច្កទ្ស។ លោក Philippe បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅតាមតំបន់ជាយកុ្ង ពី Université d’Evry 

និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់មួយទៀតជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មពី University of San Fransisco។ ក្ពីន្ះ លោកក៏ជាប្ធានគណៈក

ម្មាធិការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលការងារសង្គមរបស់ចំរីនផងដ្រ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ២១

ប្ធាន សមជិក សមជិក សមជិកសមជិក ឯករជ្យ



4 លោក Grégoire បានបម្ើការងារជាប្ធានកម្មវិធីរបស់ Entrepreneurs du Monde ប្ចាំប្ទ្សកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៥  រហូតដល់២០០៨ 

ដើម្បីបង្កើតចំរីន។ ក្យមក លោកបានកា្លាយជាប្ធានកម្មវិធីប្ចាំតំបន់អាសីុរបស់  Entrepreneurs du Monde។   មុនព្លបម្ើការងារទាំងន្ះ 

លោកធា្លាប់បម្ើការងារនៅប្ទ្ស Guinea និង Madagascar ជាមួយអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលជាច្ើន រយៈព្ល៦ឆ្នាំ និងនៅក្នុងវិស័យឯកជន 

នៅអឺរ៉ុប អស់រយៈព្ល៤ឆ្នាំថ្មទៀត។ បច្ចុប្បន្នន្ះ លោកជានាយកទីផ្សារនៅ ADIE ជាគឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅប្ទ្សបារំងឯ 

ទីកុ្ងបា៉ារីស។ លោក Grégoire បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាពាណិជ្ជកម្ម និងគ្ប់គ្ង    ESPEME     ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងបានសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធី

សិក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផងដ្រ នៅឯ Hotstra University នាទីកុ្ងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាម្រិក។ ក្ពីន្ះ លោកក៏ជាប្ធានគណៈកម្មាធិការ 

សវនកម្មរបស់ចំរីនផងដ្រ។

5 លោក Franck គឺជាតំណាងរបស់ក្ុមហ៊ុនបារំង Microfinance Solidaire។ លោកបានបម្ើការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនអស់រយៈព្ល៤ឆ្នាំ មុន

ព្លចូលបម្ើការងារជាមួយអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលបារំង។ ប្ការន្ះបានជម្ុញឱ្យលោកបានមកបម្ើការងារនៅក្នុងប្ទ្ស Haiti និងហ្វីលីពីន 

ជាកន្ល្ងដ្លលោកត្ូវចំណាយព្ល៧ឆ្នាំ ដើម្បីគ្ប់គ្ងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ និងស្វាមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមមូលដា្ឋាន។ បទពិសោធន៍ន្ះបានជំរុញ 

ឱ្យលោកបង្កើត Entrepreneurs du Monde ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៨  ជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលជំនាញមួយដ្លជួយគាំទ្ផ្ន្កប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្ស

 និងហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្លផ្តាតទៅលើសមិទ្ធផលការងារសង្គម នៅក្នុងប្ទ្ស Haiti អាសុី និងអា្រហិកខងលិច។ បច្ចុប្បន្នន្ះលោក 

Franck គឺជានាយកប្តិបត្តិរបស់ Entrepreneurs du Monde និងជាប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស់កុ្មហ៊ុនបារំង Microfinance Solidaire។ 

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាគ្ប់គ្ង EDHEC នៅក្នុងរដ្ឋ Lille ប្ទ្សបារំង។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២២



គណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលការងារ

គណៈកម្មាការធិការសវនកម្ម

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកមា្មាការធិការជំនាញ

គណៈកម្មាការធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការជំនាញនៅកមិ្តកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល ត្ូវបានបង្កើតឡើង 

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២   ដើម្បីពងឹ្ងបន្ថ្មលើអភិបាលកិច្ចសម្ប់ការងារ

បរិបទមួយចំនួនរួមមន ការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលការងារសង្គមការ

គ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងសវនកម្ម។ គណៈកម្មាធិការជំនាញទាំងន្ះ 

មនកិច្ចប្ជុំប្ចាំត្ីមស និងរយការណ៍ជាប្ចាំនូវវឌ្ឍនភាពការងារ 

របស់ខ្លួន ជូនដល់ក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល។

គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងក្បខណ្ឌ ចំរីន 

ដើម្បីធានាបាននូវការប្កាន់ភា្ជប់ទៅនឹងទស្សនវិស័យ និងប្សកកម្ម 

របស់គឹ្ះសា្ថាន ខណៈដ្លភាពរសរ់នផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុតូ្វបានធានា។ 

គណៈកម្មាធិការន្ះ មនមុខងារក្នុងការដឹកនាំបកប្ប្សកកម្មរបស់ 

គឹ្ះសា្ថាន ទៅជាការប្តិបត្តិជាក់ស្ត្ង និងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការ 

ជម្ុញការអនុវត្តន៍តាមបទពិសោធន៍កសាងសមិទ្ធផលការងារសង្គមល្អ

នានា ក៏ដូចជាការតួ្តពិនិត្យ និងតាមដានសមិទ្ធផលការងារសង្គម តាម

រយៈការប្ើប្ស់ឧបករណ៍វាស់វ្ងដ្លមនការទទួលសា្គាល់ សូចនាករ 

និងផ្នការជាក់លាក់។ 

គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយន្ះ មនប្ធានជាសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ឯករជ្យ ដោយក្នុងនោះតួនាទី និងភារកិច្ចចម្បងៗរបស់គណៈកម្មាធិការ 

រួមមនការត្ួតពិនិត្យ និងតាមដាន ប្សិទ្ធភាពន្សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង និងការ

តួ្តពិនិត្យលើសុចរិតភាពន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម មនតួនាទីជ្ើសរីសក្ុមហ៊ុនសវនកម្មឯក

រជ្យ និងធ្វើការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសា្ថាប័នដ្លបាន  ជ្ើសរីសនោះ។   

នាយិកាប្តិបត្តិសវនកម្ម ជាសមជិករបស់គណៈកម្មាធិការ ដ្លជាគន្លឹះ 

យា៉ាងសំខន់មួយ សម្ប់យន្តការតួ្តពិនិត្យប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងផ្្ទក្នុង។

នៅឆ្នាំ ២០១៣ គណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងសវនកម្មបានធ្វើការពិនិត្យ និង 

ក្សម្ួលទៅលើបទដា្ឋានការងាររបស់សវនកម្ម បានជ្ើសរីសសវនករ

ខងក្ដើម្បីធ្វើសវនកម្មនៅ ចំរីន សម្ប់ឆ្នាំ២០១៣ និងបានធ្វើការ

អនុម័តលើផ្នប្ចាំឆ្នាំ ក៏ដូចជាបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមនការសហការគា្នារវាង 

គណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ។

មុខងាររបស់គណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ គឺតូ្វធានាឱ្យបានថរល់         

ហានិភ័យចម្បងៗពាក់ព័ន្ធនឹងគ្ឹះសា្ថានចំរីន អាចកំណត់      និងវាយតម្ល្

បានក៏ដូចជា អាចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្គោលការណ៍ នីតិវិធីស្ចក្តីណ្នាំ 

និងឧបករណ៍ផ្ស្ងៗដើម្បីគ្ប់គ្ង និងទបស់ា្កាត់ហានិភ័យទាំងនោះ។ 

គម្ងត្ួតពិនិត្យ     និងវាយតម្ល្លើហានិភ័យមួយតូ្វបានធ្វើឡើងនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ក្មការដឹកនាំចាត់ច្ងរបស់គណៈកម្មាធិការន្ះហើយ

យន្តការផ្តល់ព័ត៌មនត្ឡប់លើដំណើរការគ្ប់គ្ងហានិភ័យត្ូវបាន

បង្កើតឡើង និងអនុវត្តជាប្ចាំ។ សមជិករបស់គណៈកម្មាធិការជា 

សមជិកក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការប្តិបត្តិ របស់គ្ឹះសា្ថាន 

ការអនុវត្តន៍ប្បន្ះ ដើម្បីធានាបានថការប្តិបត្តិតាមតួនាទីភារកិច្ច      

និងការទទួលខុសត្ូវរបស់គណៈកម្មាធិការ គ្ប់គ្ងហានិភ័យប្ព្ឹត្តទៅ 

មនលក្ខណៈដោយផ្ទាល់ និងមនប្សិទ្ធភាព។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គណៈ

កម្មាធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យបានត្ួតពិនិត្យសកម្មភាព ក្លម្អឆ្លើយតប                       

ចំពោះចំណុចដ្លមនហានិភ័យមួយចំនួន ដ្លបានកំណត់នៅក្នុងការ 

វាយតម្ល្ហានិភ័យនាឆ្នាំ២០១២ ដោយបានបង្កើតជាប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 

និងរយការណ៍ពីហានិភ័យ និងបានសម្បសមួ្លទាំងស្ុងចំពោះការ 

វាយតម្ល្ហានិភ័យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ក៏ដូចជាពិនិត្យ និងឆ្លើយតបអំពីសកម្ម

ភាពត្ូវធ្វើដើម្បីក្លម្អចំពោះហានិភ័យទាំងនោះ ។

គណៈកម្មាធិការន្ះមនសមជិកភាពដ្លប្កបដោយជំនាញ និងបទ 

ពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលការងារសង្គម   និងវិស័យ 

មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅឆ្នាំ ២០១៣   គណៈកម្មាធិការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលសង្គមបានសម្ប

សម្ួលជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពន្ទម្ង់សម្ប់តាមដានលើសា្ថាន

ភាពន្សកម្មភាពគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ចំរីន ស្បតាមនិយាម

ជាសកលន្សកម្មភាពគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលសង្គម     ដ្លផ្តួចផ្តើមឡើង
Social Performance Task Force  ដោយបានអនុវត្តយា៉ាងទៀងទាត់លើ

ការតាមដានចំពោះការរីកចម្ើន ន្សកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់ចំណុច   

ខ្វះខត     ដ្លបានរកឃើញសរំប់ផ្ន្កគ្ប់គ្ងសមិទ្ធិផលសង្គមរបស់

គ្ឹះសា្ថាន    ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈយន្តការល្បីៗមួយចំនួនដូចជា

Cerise's     SPI  និងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពខីងក្ ។ គណៈកម្មាធិការន្ះ

បានពិភាក្សាផងដ្រ លើលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវក្មសីលធ៌ម     

ប្តិបត្តិឱ្យស្បទៅតាមគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន ដ្លត្ូវបានផ្តួច 

ផ្តើមដោយ SmartCampaign ដោយបានបង្កើតក្មសីលធម៌អាជីវកម្ម 

និងក្បខ័ណ្ឌការងារ សម្ប់ផ្ន្កគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ចំរីន 

និងបានជួយសម្បសមួ្ល ក្នុងការជ្ើសរីសភា្នាក់ងារវាយតម្ល្ពីខង

ក្ដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៅលើសា្ថាប័ននៅចុងឆ្នាំ២០១៣ ។

អ្នកសី្ HÉLÈNE KERAUDREN (ប្ធាន)

លោក PHILIPPE GUICHANDUT (សមជិក)

លោក សួន សុភា   (សមជិក)

លោក ផ្ង រក្សា   (សមជិក)

លោក ស្ល្ះ រំលី   (សមជិក)

លោក PHILIPPE GUICHANDUT  (ប្ធាន)

លោក EUGÉNIE CONSTANCIAS (សមជិក)

លោក ផ្ង រក្សា   (សមជិក)

អ្នកស្ី លឹម សុធារ ី  (សមជិក)

លោក GRÉGOIRE HÉAULME (ប្ធាន)

លោក YANNICK MILEV  (សមជិក)

អ្នកស្ី វង្ស សុម៉ាល ី  (សមជិក)

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ២៣



 
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

(ប្ធាន)
នាយិកាប្តិបត្តិរដ្ឋបាល

(សមជិក)
នាយកប្តិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ 

(សមជិក)
នាយកប្តិបត្តិប្តិបត្តិការ

 (សមជិក)
នាយិកាប្តិបត្តិសវនកម្ម ផ្ទ្ក្នុង

(អ្នកសង្ក្តការណ៍)

លោក សួន សុភា លោក ស្ល្ះ រំលី លោក ផ្ង រក្សា អ្នកស្ី វង្ស សុម៉ាលី   កញ្ញា អ៊ុច ផល្គុណ 
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គណៈកមា្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក សុភា ចូលបម្ើការងារនៅចំរីន ជាប្ធាននាយកប្តិបត្តិ នាខ្សីហា ឆ្នាំ២០០៨។ លោកមនបទពិសោធន៍ជិត២០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ 

និងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ មុនចូលបម្ើការងារនៅចំរីន លោកបានបម្ើការងារជាប្ធាននាយកដា្ឋានប្តិបត្តិការ និងជាប្ធាននាយកដា្ឋានឥណទាន 

នៅក្នុងគ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុជាច្ើន។ បច្ចុប្បន្នន្ះ លោកជាប្ក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្ន្កគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្ប់គ្ងទូទៅនៅសាកល        

វិទ្យាល័យជាតិគ្ប់គ្ង និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ចំនួន២ ជំនាញគណន្យ្យ និងគ្ប់គ្ង។ លោក សុភា ក៏ជាប្ធានសមគមមូលនិធិចំរីន    

និងជាសមជិកក្ុមប្ឹក្សាសមគមមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផងដ្រ។

កញ្ញា ផល្គុណ ចូលបម្ើការងារនៅ ចំរីន ជាប្ធាននាយកដា្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងសង្គម នាខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ មុននឹងតូ្វបានផ្លាស់ប្តូរ 

តួនាទីទៅជាប្ធាននាយកដា្ឋានធនធានមនុស្ស នៅខ្តុលា ឆ្នាំ២០០៨។ បនា្ទាប់មក កញ្ញាតូ្វបានដំឡើងតួនាទីជានាយិកាប្តិបត្តិធនធាន 

មនុស្ស និងបច្ចុប្បន្នន្ះ ជានាយិកាប្តិបត្តិរដ្ឋបាល។ ក្នុងតួនាទីន្ះ កញ្ញាគ្ប់គ្ងលើកិច្ចការធនធានមនុស្ស បណ្តុះបណា្តាល និងរដ្ឋបាល។ 

មុនចូលបម្ើការងារនៅចំរីន កញ្ញាមនបទពិសោធន៍ជាង១៥ឆ្នាំ ជាមួយអង្គការក្រដា្ឋាភិបាល និងវិស័យសាធារណៈ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ កញ្ញាជាប្ក្ខជន

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្កគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្ម នៅវិទ្យាសា្ថាន  អភិវឌ្ឍន៌អាសីុសច្ចៈ និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាកមិ្តមធ្យមផ្ន្កជំនួយការវិស្វកម្មនៅក្នុង 

បច្ច្កវិទ្យាតម្បាញពី IVNOVO Textile College នាប្ទ្សរុស្សី។

លោក រំលី ចូលបម្ើការងារនៅចំរីនជាប្ធាននាយកដា្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០០៨ និងបនា្ទាប់ត្ូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្តិបត្តិ 

ហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០១០។ បច្ចុប្បន្នន្ះ លោកគ្ប់គ្ងកិច្ចការរតនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័តម៌នវិទ្យា។ មុនព្លចូលបម្ើការងារនៅ ចំរីន   លោកបាន 

បម្ើការងារជាសវនករជាន់ខ្ពស់ ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់២០០៧ នៅកុ្មហ៊ុនសវនកម្មឯករជ្យដ៏ល្បីល្បាញមួយ ហើយលោកកម៏នបទពិសោធន៍ការងារ 

ក្នុងរយៈព្លមួយដ៏យូរជាមួយនឹងអង្គការក្រដា្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ក្នុងបរិបទការងារជាច្ើន។ លោកបានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតជំនាញគ្ប់ 

គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ និងស្ដ្ឋកិច្ច ហើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ផ្ន្កគណន្យ្យ និង CAT។   លោកក៏ជាសមជិកក្ុម 

បឹ្ក្សាភិបាល សមគមបុគ្គលិក និងសមគមមូលនិធិចំរីនផងដ្រ ។

លោក រក្សា ចូលបម្ើការងារជាមួយចំរីនជានាយកប្តិបត្តិប្តិបត្តិការ នៅចុងឆ្នាំ២០១១ ដោយទទួលបន្ទុកគ្ប់គ្ងកិច្ចការទាក់ 

ទងនឹងប្តិបត្តិការ ការស្វជ្វ និងអភិវឌ្ឍន៍ ស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង និងការគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលការងារសង្គម។ 

លោកមនបទពិសោធន៍ការងារជាង១០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគឹ្ះសា្ថានល្បីៗជាច្ើន ហើយបច្ចុប្បន្នន្ះលោកជាប្ក្ខជនអនុបណ្ឌិត 

គ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគ្ប់គ្ងទូទៅ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្ប់គ្ង និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្គ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញទីផ្សារ។ 

លោកក៏ជាប្ធានក្លឹបផ្ន្កគ្ប់គ្ងសមិទ្ធផលសង្គម ន្សមគមមីកូ្ហិរញវត្ថុកម្ពុជា និងជាសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្សមគមបុគ្គលិកចំរីន និង

ជានាយកប្តិបត្តិន្សមគមមូលនិធិចំរីនផងដ្រ។

អ្នកស្ី សុម៉ាលី បម្ើការងារជាមួយចំរីន ជាមន្្តីសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង និងព័តម៌នវិទ្យា នាឆ្នាំ២០០៧។ អ្នកសី្ត្ូវដំឡើងតួនាទីជាប្ធាននាយកដា្ឋាន

សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង នាឆ្នាំ២០១០ និងបនា្ទាប់មកជានាយិកាប្តិបត្តិសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង នាឆ្នាំ២០១១។ អ្នកស្ីគ្ប់គ្ងគ្ប់កិច្ចការទាំងអស់ដ្លទាក់ទង

នឹងសវនកម្ម រួមមនសវនកម្មលើផ្ន្កប្តិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័តម៌នវិទ្យា។ មុនចូលបម្ើការងារនៅចំរីន អ្នកស្ីបានបម្ើការងារក្នុងបរិបទជា

ច្ើន ដូចជាផ្ន្ករដ្ឋបាល ឥណទាន និងព័តម៌នវិទ្យា ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៦។ បច្ចុប្បន្នន្ះ អ្នកស្ីជាប្ក្ខជនអនុបណ្ឌិតគ្ប់គ្ងអាជីវកម្ម 

ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំព្ញអន្តរជាតិ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ផ្ន្កវិទ្យាសាស្្តកុំព្យូទ័រ។ អ្នកសី្ក៏ជាសមជិកក្ុម

បឹ្ក្សាភិបាលន្សមគមបុគ្គលិកចំរីន និងទទួលបន្ទុកផ្ន្កគណន្យ្យ និងហិរញវត្ថុ ន្សមគមមូលនិធិចំរីន។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២៤



ការពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងដើម្របីលើកកម្ពស់ស្រវាកម្ម

និងការច្ន្រប្រឌិត

ចំរីន មនកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ

ខណៈតម្ូវការលើគ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុប្បសង្គម មនការកើនឡើង 

ដ្រនោះ។ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនន្ះ គឹ្ះសា្ថានបានពងឹ្ង 

និងពង្ីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ជាបន្តបនា្ទាប់ដោយបានបង្កើតឱ្យមន 

នាយកដា្ឋាន និងផ្ន្កឯកទ្សបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបំព្ញភាពចាំបាច់ 

ជាពិស្សការអភិវឌ្ឍន៍ និងការពង្ីកដំណើរការអាជីវកម្ម និងការតួ្ត 

ពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង។  ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នាយកដា្ឋានជំនាញមួយចំនួន 

និងផ្ន្កមួយចំនួនត្ូវបានបន្ថ្មទៀតដូចជា ផ្ន្ករតនាគារ 

ផ្ន្កត្ួតពិនិត្យគុណភាព ផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៌សមិទ្ធផលការងារ ផ្ន្កគ្ប់គ្ង 

ផ្ន្កបុគ្គលិក ផ្ន្កអត្ថប្យោជន៍ ផ្ន្កទូទាត់សំណង ផ្ន្កស្វាអាជីវកម្ម 

និងផ្ន្កស្វាសង្គមកិច្ចត្ូវបានបង្កើតផងដ្រ។

នាយកដា្ឋានរតនាគារ  ត្ូវបានបំប្កច្ញពីនាយកដា្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឱ្យ

ការគ្ប់គ្ងប្តិបត្ដិការចរន្តសាច់ប្ក់នៅក្នុងសា្ថាប័នមនភាពល្អប្សើរ 

ជាងមុន ពិស្សលំហូរសាច់ប្ក់រវាងការិយាល័យបំរីស្វាកម្មនីមួយៗ 

និងការិយាល័យកណា្តាល។ នាយកដា្ឋាន រតនាគារន្ះក៏ដើរតួនាទីយា៉ាង 

សំខន់ក្នុងសកម្មភាពរកមូលនិធិ ដោយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹង 

វិនិយោគិនទាំងក្នុងស្ុក និងអន្តរជាតិ ។

ផ្ន្កត្ួតពិនិត្យគុណភាព ត្ូវបានបង្កើតដោយឡ្កពីនាយកដា្ឋាន 

ប្តិបត្ដិការ ដើម្បីធានាបាននូវការកាន់ត្ប្សើរឡើងនៅលើសកម្មភាព

ប្តិបត្ដិការប្ចាំថ្ង្ តាមរយៈការត្ួតពិនិត្យជាប្ចាំ ។

ផ្ន្កបុគ្គលិក ផ្ន្កទូទាត់សំណង និងអត្ថប្យោជន៍ និងផ្ន្កគ្ប់គ្ង 

និងអភិវឌ្ឍន៍សមិទ្ធផលការងារ    តូ្វបានបង្កើតឱ្យមននៅក្នុងនាយក

ដា្ឋានធនធានមនុស្ស   ដើម្បីពងឹ្ងយុទ្ធសាស្្តគ្ប់គ្ងធនធានមនុស្ស 

រួមមនការជ្ើសរីសបុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ការវាយតម្ល្ 

ការទូទាត់សំណង     និងរងា្វាន់ការថ្រក្សាបុគ្គលិក      ការដោះស្យលើ

មតិក្លម្អ និងទំនាស់ការងារ ។

ក្ុមការងារផ្ន្កស្វាស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមតូ្វបានបំប្កច្ញជាពីគឺ     ស្វា

អាជីវកម្ម និងស្វាសង្គមដើម្បីឱ្យកាន់ត្មនភាពច្បាស់លាស់ និងបំព្ញ

បន្ថ្មនូវស្ចក្តីតូ្វការ ក៏ដូចជាដោះស្យបញ្ហាជូនដ្គូរបស់ ចំរីន។ 

ផ្ន្កស្វាអាជីវកម្មនឹងទទួលខុសតូ្វក្នុងការផ្តល់ ស្វាបណ្តុះបណា្តាល  

ខងហិរញ្ញវត្ថុ វគ្គបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជម្ផ្ទះ និងស្វាប្ឹក្សាផ្ន្កអាជីវកម្ម  

ដោយឡ្កផ្ន្កស្វាសង្គមនឹងទទួលខុសតូ្វចំពោះការបណ្តុះបណា្តាល

ផ្ន្កសង្គម ការបឹ្ក្សាយោបល់ និងការណ្នាំដ្គូទៅកាន់សា្ថាប័ន 

ឬអង្គការជំនាញ ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ២៥
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របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២៦



សូចនាករ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ចំនួនបុគ្គលិក ១៦៣ ២១៣ ៣៣៣

ចំនួនមន្្តីឥណទាន ៨៤ ១០២ ១៦៤

ចំនួនមន្្តីស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ៤ ១០ ២១

អត្បុគ្គលិកចាកច្ញ ១០% ១១% ១៦%

អត្បុគ្គលិកជាស្្តី ១៩% ២៦% ២៤%

អត្បុគ្គលិកដ្លមនកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្យ៍ ៤៧% ៦៩% ៨៨%

ការផ្តល់នូវសមត្តិភាពដល់ធនធានមនុស្រសជាគន្លឹះសំខាន ់

ការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ២៧

ការពងឹ្ងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ចំរីនទាំងថ្នាក់គ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិក 

ទូទៅ គឺនៅត្ជាអាទិភាពដ៏សំខន់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយយើងបាន

ជឿយា៉ាងមុតមំថធនធានមនុស្សគឺជាទ្ព្យសកម្មដ៏មនតម្ល្បំផុតក្នុង

ការជួយកសាងគ្ឹះដ៏រឹងមំន្សា្ថាប័នមួយ និងធានាបាននូវដំណើរការដ៏ 

រលូន    និងសុវត្ថិភាពនៅព្លដ្លការពង្ីកខ្លួនទៅមុខទៀត។ 

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលជាច្ើនរួមមន     កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសិកា្ខាសាលា 

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និងវគ្គបង្វឹកផ្ទាល់តូ្វបានរៀបចំ        និងផ្តល់ជូន 

ទៅគ្ប់បុគ្គលិកទាំងថ្នាក់គ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិកទូទៅ។ 

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលចំនួន៤៨   ត្ូវបានផ្តល់ជូនដោយនាយកដា្ឋានបណ្តុះ

បណា្តាលដ្លបានចំណាយព្លសរុបចំនួន ១២១ថ្ង្       និងមនអ្នក

ចូលរួមសរុប ចំនួន១.១៣៨ នាក់  ។

លើសពីន្ះទៀត យើងបានបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកចំនួន៧៤នាក់ 

ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាលចំនួន ៣៤ រយៈព្ល៦២ថ្ង្ ទៅលើប្ធាន 

បទផ្ស្ងៗគា្នាជាច្ើន។ ថ្នាក់គ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិកសខំន់ៗមួយចំនួន

ទៀតក៏តូ្វបានបញ្ជូនឱ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាល    និងសកិា្ខាសាលា

ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ មួយចំនួនផងដ្រ ។

ចំរីន ក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្  និងថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ជាន់

ខ្ពស់ចំនួន ១៥ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។   ដើម្បីបន្តរួមចំណ្កបន្ថ្មទៀត 

ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក    គឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ក៏បាន   

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន១០រងា្វាន់បន្ថ្មទៀតដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនតាម

រយៈការចាប់រងា្វាន់ ក្នុងព្លប្រព្វពិធីប្ជុំបូកសរុបការងារប្ចាំឆ្នាំ ។



ការលើកទឹកចិត្ត ការបំផុសគំនិត និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណចតាមរយៈការ

ផ្តល់រងា្វាន់ និងផ្រនការទាយាទ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣២៨

ការទទួលសា្គាល់សា្នាដ្    និងការផ្តល់រងា្វាន់មិនម្នគ្ន់ត្ជាប្ព័ន្ធលើក

ទឹកចិត្តត្មួយគត់ដ្លត្ូវប្ើជាមួយបុគ្គលិកនោះទ្    ប៉ុន្ត្ការទំនាក់        

ទំនងប្កបដោយប្សិទ្ធិភាពអំពីប្ព័ន្ធន្ះ គឺជាឧបករណម៍នប្សិទិ្ធ

ភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគ្ផងដ្រ ដើម្បីនាំយកឱកាសអាជីវកម្ម 

បន្ថ្មទៀតដើម្បីគ្ឹះសា្ថាន។

ការលើកទឹកចិត្ត    គឺជាផ្ន្កមួយយា៉ាងសំខន់ដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធផល

ការងារ ឱកាស និងជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរអាជីពរបស់បុគ្គលិក   ខណៈ

ព្លមនវិធីសាស្្តជាច្ើនន្ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកជាច្ើនទៀតតូ្វ

បានប្ើប្ស់នោះការទទួលសា្គាល់សា្នាដ្ការងារ    ក៏ជាវិធីសាស្្តដ៏មន 

ប្សិទ្ធភាពខ្លាំងមួយផងដ្រ។ 

នៅគ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន មនវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗន្ការលើកទឹក 

ចិត្តបុគ្គលិក និងការទទួលសា្គាល់សា្នាដ្ការងារដ្លរួមទាំងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ 

និងមិនម្នហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាប្ក់លើកទឹកចិត្តប្ក់ រងា្វាន់ប្ក់ខ្ទី១៣ 

និងទី១៤ លិខិតសរសើរ ប័ណ្ណសរសើរ និងពានរងា្វាន់ជាដើម។

នៅឆ្នាំ២០១៣   ចំរីន   បានផ្ដល់ពានរងា្វាន់មួយទៅសាខកំពង់ធំ 

សម្ប់សា្នាដ្ប្សើរបំផុតប្ចាំឆ្នាំ ហើយក៏បានច្កជូនប័ណ្ណសរសើរ 

លិខិតសរសើរ រងា្វាន់ជាសាច់ប្ក់ ជាការកោតសរសើរ   និងទទួលសា្គាល់

សា្នាដ្ដល់បុគ្គលិកដ្លប្តិបត្តិការងារល្អប្ចាំឆ្នាំ៥នាក់  សាខល្អបំផុត

ចំនួន៣ និងបុគ្គលិកដ្លបានបម្ើការងារនៅចំរីន  អស់រយៈព្ល៥ឆ្នា ំ

និងសាខដ្លរក្សាបាន        ការប្តិបត្តិការល្អបំផុតជាបន្តបនា្ទាប់គា្នាជា 

ច្ើនឆ្នាំ។

ផ្នការទាយាទ គឺជាការផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយទៀតបានអនុវត្តក្នុងគឹ្ះសា្ថាន

មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរីន ដោយសា្ថាប័នមនការជឿជាក់យា៉ាងមុតមំថមុខ 

តំណ្ងមួយចំនួន គឺជាសរស្ឈាមអាយុជីវិត និងឆ្អឹងខ្នងរបសស់ា្ថាប័ន 

ហើយវាគឺជាហានិភ័យមួយយា៉ាងខ្លាំង ប្សិនបើតំណ្ងទាំងនោះ 

ត្ូវបានទុកឱ្យទំន្រ។ ក្ពីន្ះការផ្តួចផ្តើមន្ះ ក៏បានរួមចំណ្កក្នុងការ 

កសាងផ្លូវសម្ប់អាជីពការងារនៅចំរីន    និងរក្សាបុគ្គលិកល្អៗឱ្យនៅជា

មួយសា្ថាប័ន។   អ្នកស្នងតំណ្ងតូ្វបានកំណត់សម្ប់តំណ្ងគ្ប់គ្ង

គឺចាប់ពីកមិ្តប្តិបត្តិទៅដល់ប្ធានមន្្តីឥណទាន។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលមួយចំនួនធំ តូ្វបានផ្តល់ជូនដល់ទាយាទទាំងនោះនៅ

ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ ២០១៣  ។     មិនត្ប៉ុណោ្ណោះរល់បុគ្គលិកថ្នាក់គ្ប់គ្ង

ទាំងអស់តមូ្វឱ្យធ្វើវិស្សមកាលប្ចាំឆ្នាំសម្ប់រយៈព្ល២សបា្តាហ៍ជាប់

គា្នាក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសសម្ប់ស្នងតំណ្ងដ្លបានកំណត់

ការអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់ ។



  វិញ្ញាបនបត្ទទួលសា្គាល់សា្នាដ ្“Best urban Microfinance” ពី Global Bank and Finance review.

 វិញ្ញាបនបត្ទទួលសា្គាលស់ា្នាដ ្“Best Social Driven Microfinance”  ពី Global Bank and Finance review.

 ពិន្ទុការវាយតម្ល្កម្ិត “BB-”  ទៅលើគ្ឹះសា្ថាន  ព ីMicrofinaza Rating.

 ពិន្ទុការវាយតម្ល្កម្ិត “ sBB”  ទៅលើផ្ន្កសង្គម ព ី Microfinaza Rating.

 ទទួលបាន “Pricing Transparency” ពី  MFTranparency

សា្នាដ្រ និងរងា្វាន់

ឆ្នាំ ២០១៣ គ្រឹះសា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ទទួលបានៈ  

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ២៩



កុ្មប្ឹក្សាភិបាលមនក្តីសោមនស្សរីករយធ្វើការបងា្ហាញជូននូវរបាយការណ៍របស់កុ្មប្ឹក្សាភិបាល និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គឹ្ះ
សា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយន្រន លីមីធីត ហៅកាត់ថ (ក្ុមហ៊ុន) ដ្លបានធ្វើសវនកម្មសម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ និង
បញ្ចប់ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្ុមហ៊ុន គឺផ្ដល់ស្វាកម្មមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុជូនអតិថិជន តាមរយៈការិយាល័យកណា្តាល របស់ខ្លួននៅរជធានីភ្នំព្ញ និង
តាមរយៈបណា្តាសាខជាច្ើនទៀតនៅតាមបណា្តាខ្ត្ដ និងស្ុកនានានៅក្នុងព្ះរជាណាចក្កម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុ្មហ៊ុនសម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មនដូចខងក្ម៖

ពុមំនការប្កាស ឬការប្ងច្កភាគលាភទ្ ហើយក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមិនបានស្នើឱ្យមនការប្ងច្កភាគលាភសម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទធ្វើ
របាយការណ៍ន្ះទ្ ។

ពុមំនការប្ប្ួលជាសារវន្តលើទុនបម្ុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទន្ះទ្ ក្ពីការបងា្ហាញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ ។

នៅថ្ង្ទី១២ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ភាគទុនិករបស់គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាន្រន លីមីតធីត បានអនុម័តបន្ថ្ម 
ដើមទុនពី ៣,៥៩៩,៩០០,០០០ រៀល ទៅ ៤,៨៣៤,០៥០,០០០ រៀល។  ដើមទុនសរុបដ្ល បានចុះបញ្ជមីនចំនួន ៩៦,៦៨១ ហ៊ុន 
(នាថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២: ៧១,៩៩៨ ហ៊ុន) ដ្លមនតម្ល្ ចារឹក ៥០,០០០ រៀល ក្នុងមួយហ៊ុន។ ការក្ប្លក្ខន្តិកៈរបស់កុ្មហ៊ុន 
ត្ូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្កម្ពុជា នៅថ្ង្ទី២៩ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ និងដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្ទី៦ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ។

               

 

ប្ក់ចំណ្ញមុនដកពន្ធ 

ពន្ធលើប្ក់ចំណ្ញ
          

ប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ       

២០១៣
ពាន់រៀល

៥៤៨,៧១៤

(១៧៥,២២៨)

៣៧៣,៤៨៦

២០១២
ពាន់រៀល

២៣២,៥៩០

(៨២,៨០០)

១៤៩,៧៩០

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សកម្មភាពចម្របង 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគលាភ

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ដើមទុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រយសវនកម្ម

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៣០



ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ

ទ្រព្រយសកម្មចរន្ត

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្ល្រ 

បំណុលយថាហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗទៀត

ការផ្លាស់ប្តូរន្រហ្រតុការណ៍

នៅមុនព្លដ្លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្ុមហ៊ុនត្ូវបានរៀបចំឡើង ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្ប     ដើម្បីបញ្ជកថ់
វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលឥណទានអាក្ក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យតូ្វបានធ្វើឡើង ហើយកុ្មប្ឹក្សា 
ភិបាលជឿជាក់ថរល់ឥណទានដ្លបានដឹងថមិនអាចប្មូលបានត្ូវបានលុបចោល ហើយ សំវិធានធនត្ូវបានធ្វើឡើងយា៉ាងគ្ប់គ្ន់ 
សម្ប់ឥណទានដ្លជាប់សង្ស័យ។     គិតត្ឹមកាលបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ កុ្មប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទ្សៈណាមួយដ្ល
នាំឱ្យឥណទានអាក្ក់ដ្លបានជម្ះច្ញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុ្មហ៊ុនមនតម្ល្មិនគ្ប់
គ្ន់ជាសារវន្តនោះទ្ ។

នៅមុនព្លដ្លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្ុមហ៊ុនត្ូវបានរៀបចំឡើង    ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្លមនមូលដា្ឋានសមរម្យ
ដើម្បីបញ្ជក់ថ បណា្តាទ្ព្យសកម្មចរន្តទាំងអស់ ក្ពីបំណុលដ្លបានកត់ត្នៅក្នុងបញ្ជីគណន្យ្យរបស់កុ្មហ៊ុន ដ្លទំនងជាមិនអាច
ទទួលសា្គាល់បាននៅក្នុងប្តិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតាត្ូវបានកាត់បន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្ល្ដ្លគិតថនឹងអាចប្មូលបានជាក់ស្ត្ង ។
នាថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្ល្ទ្ព្យសកម្មចរន្ត 
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្ុមហ៊ុនថមនភាពមិនត្ឹមត្ូវនោះទ្ ។

នាថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លបានកើតឡើង នឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តន៍         
វិធីសាស្ត្ដ្លមនកន្លងមកក្នុងការវាយតម្ល្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុ្មហ៊ុនថមនភាពមិនតឹ្មតូ្វ 
និងមិនសមស្បនោះទ្ ។ 

នាថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះ ពុំមន៖
(ក)  ការដាក់បញ្ចាំទ្ព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្ុមហ៊ុន ដ្លកើតមនឡើងចាប់តាំងពីថ្ង្ចុងការិយបរិច្ឆ្ទ ក្នុងការធានាចំពោះបំណុល
 របស់បុគ្គលណាមួយឡើយ ។
(ខ) បំណុលយថហ្តុណាមួយដ្លកើតមនឡើងចំពោះក្ុមហ៊ុន ចាប់តាំងពីថ្ង្ចុងការិយបរិច្ឆ្ទមក ក្អំពីប្តិបត្តិការអាជីវកម្ម
 ធម្មតារបស់កុ្មហ៊ុន ។ 
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមនមតិថពុំមនបំណុលយថភាព ឬបំណុលផ្ស្ងៗទៀតរបស់កុ្មហ៊ុនដ្លត្ូវបំព្ញ ឬអាចនឹងត្ូវបំព្ញក្នុង         
រយៈ ព្ល  ១២ ខ្ បនា្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆ្ទរយការណ៍ដ្លនឹងធ្វើឱ្យមនផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់កុ្មហ៊ុន 
ក្នុងការបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចដ្លបានកំណត់ និងនៅព្លដ្លដល់ថ្ង្កំណត់ ។

នាថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លមិនបានបងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ ឬក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្ុមហ៊ុន ដ្លនឹងបណា្តាលឱ្យមនតួល្ខន្ចំនួនណាមួយដ្លបានបងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមុនភាព 
មិនតឹ្មត្ូវនោះទ្ ។

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣១



ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រយកាលបរិច្ឆ្រទរាយការណ៍

ចំណ្រកហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កុ្មប្ឹក្សាភិបាល មនមតិថលទ្ធផលន្ការធ្វើប្តិបត្តិការរបស់ក្ុមហ៊ុនក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទហិរញ្ញវត្ថុន្ះ មិនមនផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត 
ដោយសកម្មភាពប្តិបត្តិការ ឬព្ឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្លមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្ក្តីនោះទ្ ។ កុ្មប្ឹក្សាភិបាលកម៏នមតិផង
ដ្រថ នៅក្នុងចនោ្លាះព្លចាប់ពីថ្ង្ចុងការិយបរិច្ឆ្ទ ដល់ថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះពុំមនចំណាត់ថ្នាក់សកម្មភាពប្តិបត្តិការ ឬព្ឹត្តិការណ៍
ណាមួយដ្លមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្ក្តីកើតមនឡើង ដ្លអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលន្ប្តិបត្តិការរបស់កុ្មហ៊ុនក្នុង 
ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លរបាយការណ៍ន្ះបានរៀបចំឡើងនោះទ្ ។

ពុំមនព្ឹត្តិការណ៍សារវន្ត កើតឡើងក្យកាលបរិច្ឆ្ទរយការណ៍ ដ្លតម្ូវឱ្យមនការលាតត្ដាង ឬ       និយ័តភាពក្ពីពឹ្ត្តិការណ៍ដ្ល
បានលាតត្ដាងរួចហើយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ ដ្លភា្ជប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

មិនមនសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលណាម្នាក់ មនចំណ្កភាគហ៊ុននៅក្នុងក្ុមហ៊ុនទ្ ។

នៅក្នុង និងនាចុងការិយបរិច្ឆ្ទហិរញ្ញវត្ថុន្ះ   ពុំមនការរៀបចំណាមួយដ្លមនក្ុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមជិក
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្យោជន៍ដោយមធ្យាបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីក្ុមហ៊ុន         ឬពីក្ុមហ៊ុនដ៏ទ្
ទៀតទ្ ។ ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆ្ទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមនសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលណាម្នាក់បានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួលបាននូវ 
អត្ថប្យោជន៍ណាមួយ (ក្ពីអត្ថប្យោជន៍ដ្លបានទទួលដូចបានបងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការចុះកិច្ច  
សន្យាធ្វើឡើងដោយកុ្មហ៊ុន ឬដោយក្ុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងក្ុមហ៊ុនដ្លសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលនោះជាសមជិក ឬក៏ជាមួយ      
ក្ុមហ៊ុន ដ្លសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល នោះមនផលប្យោជន៍ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុច្ើននោះទ្ លើកល្ងត្ការបងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍     
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលដ្លបានបម្ើការនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទនិងនាថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ន្ះ រួមមន៖

 លោកស្ី  HÉLÈNE KERAUDREN  (ប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាល)
 លោក   FRANCK RENAUDIN  (សមជិក)
 លោក  PHILIPPE GUICHANDUT (សមជិក)
 លោក   DAVID MOOS   (សមជិក)
 លោក  GRÉGOIRE HÉAULME  (សមជិកឯករជ្យ)

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៣២



ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការអនុម័តិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

កុ្មប្ឹក្សាភិបាលមនភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយា៉ាងត្ឹមត្ូវ ដើម្បីចង្អុលបងា្ហាញនូវភាពពិត និង
ត្ឹមត្ូវន្សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្ុមហ៊ុននាថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្ក់ សម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ
ដ្លបានបញ្ចប់ ។  នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ កុ្មប្ឹក្សាភិបាលចាំបាច់តូ្វ៖
(ក) អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណន្យ្យដ្លសមស្ប ដោយផ្អ្កលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់ប្មណ យា៉ាងសមហ្តុផល   
 និងប្ុងប្យ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តន៍ប្កបដោយសង្គតិភាព ។
(ខ) អនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារគណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការ           
 កំណត់បងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្សិនបើមនការផ្លាស់ប្តូរពីន្ះ ដើម្បីបងា្ហាញនូវភាពពិត និងតឹ្មត្ូវ គឺតូ្វបងា្ហាញ  
 ពន្យល់ និងកំណត់បរិមណឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
(គ) រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណន្យ្យឱ្យបានគ្ប់គ្ន់ និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងឱ្យមនប្សិទ្ធភាព ។
(ឃ) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្កលើមូលដា្ឋាននិរន្តរភាពន្ដំណើការអាជីវកម្ម លុះត្ត្មន ករណីមិនសមរម្យក្នុងការ   
 សន្មតថ ក្ុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្តិបត្តិការអាជីវកម្មនាព្លអនាគត ដ្លអាចរំពឹងទុកបាន និង
(ង) តួ្តពិនិត្យ និងដឹកនាំក្ុមហ៊ុនឱ្យមនប្សិទ្ធភាពលើរល់ស្ចក្ដីសម្ច ដ្លមនសារៈសខំន់ទាំងឡាយដ្លប៉ះពាល់ដល់   
 សកម្មភាពប្តិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់ក្ុមហ៊ុន ហើយត្ូវប្កដថកិច្ចការន្ះតូ្វបានឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងតឹ្មត្ូវនៅក្នុង    
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
 កុ្មប្ឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថ បានអនុវត្តនូវរល់តមូ្វការ ដូចមនរយការណខ៍ងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

តាងនាមឱ្យក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស់គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយន្រន លីមីតធីត យើងខ្ញុំសូមអះអាងថរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លភា្ជប់មកជាមួយ បានបងា្ហាញយា៉ាងត្ឹមត្ូវគ្ប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ន្សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុ្មហ៊ុន គិតតឹ្ម       
ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុព្មទាំងលំហូរសាច់ប្ក់សម្ប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណន្យ្យ  
កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ។

ចុះហត្ថល្ខក្នុងនាមកុ្មប្ឹក្សាភិបាល

លោក សួន សុភា 
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

រជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរជាណាចក្កម្ពុជា
ថ្ង្ទី៩ ខ្ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣៣



ជូនចំពោះភាគទុនិក

ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយន្រន លីមីតធីត

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មា៉ាយក្រូហ្វាយន្រន លីមីតធីត ហៅកាតថ់ 
(ក្ុមហ៊ុន) ដ្លរួមមនតារងតុល្យការនាថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្តីពីបម្បម្ួលមូលធន 
និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្ក់ សម្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់និងកំណត់សម្គាល់ រួមមនស្ចក្តីសង្ខ្បលើគោលនយោបាយ 
គណន្យ្យសំខន់ៗ ព្មទាំងព័ត៌មនពន្យល់ផ្ស្ងៗដ្លបានបងា្ហាញនៅទំព័រទី៩ ដល់ទី៥៨ ។

អ្នកគ្ប់គ្ង មនភារៈទទួលខុសត្ូវលើការរៀបចំ និងការបងា្ហាញនូវភាពតឹ្មត្ូវន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះដោយអនុលោមទៅតាម 
ស្តង់ដារគណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ហាញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសត្ូវលើប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង ដ្លអ្នកគ្ប់គ្ងកំណត់ថមនភាពចាំបាច់សម្ប់ការរៀបចំរបាយការណ៍      
ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យជៀសផុតពីការបងា្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារត្ការក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុសត្ូវរបស់យើងខ្ញុំ      គឺការបញ្ច្ញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ       ដោយផ្អ្កទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន្កម្ពុជា។  ស្តង់ដារទាំងនោះ តមូ្វឱ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅ 
តាមតម្ូវការន្ក្មសីលធម៌ នឹងគ្ងធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយា៉ាងសមហ្តុផលថរបាយការណ៍                ហិរញ្ញវត្ថុ 
ពុមំនការបងា្ហាញខុសជាសារវន្តឡើយ។  ការធ្វើសវនកម្ម រួមមនការអនុវត្តន៍នូវបណា្តានីតិវិធីតួ្តពិនិត្យ ដើម្បីទទួលបាននូវ 
ភស្តុតាងដ្លទាក់ទង ទៅនឹងចំនួនទឹកប្ក់ និងការលាតត្ដាងព័ត៌មននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  ការជ្ើសរីសនីតិវិធីទាំងន្ះ គឺ
ផ្អ្កទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ រួមមនការបា៉ាន់ប្មណទៅលើហានិភ័យ ដ្លមនផលប៉ះពាល់ដល់ការបងា្ហាញខុសជាសារវន្តន្របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បណា្តាលមកពីការក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។  នៅក្នុងការបា៉ាន់ប្មណហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការ
គ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងដ្លពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការរៀបចំ និងការបងា្ហាញនូវភាពតឹ្មត្ូវន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុ្មហ៊ុន ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឱ្យ 
សមស្បទៅតាមកាលៈទ្សៈ ប៉ុន្ត្មិនម្នក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ច្ញមតិទៅលើប្សិទ្ធភាពន្ការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងរបស់ក្ុមហ៊ុន   
ឡើយ។ ការធ្វើសវនកម្ម រួមមនការវាយតម្ល្ទៅលើភាពសមស្បន្គោលនយោបាយគណន្យ្យដ្លក្ុមហ៊ុនបាន ប្ើប្ស់ និងភាព 
សមហ្តុផលន្ការបា៉ាន់សា្មានគណន្យ្យសំខន់ៗដ្លធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្ប់គ្ង ព្មទាំងការវាយតម្ល្លើការបងា្ហាញន្របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថ ភស្តុតាងសវនកម្មដ្លយើងខ្ញុំប្មូលបាន មនលក្ខណៈគ្ប់គ្ន់ និងសមស្បសម្ប់ ជាមូល    
ដា្ឋានក្នុងការបញ្ច្ញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៣៤



        ២០១៣  

ពាន់រៀល
២០១២  

ពាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់ប្ក់ក្នុងដ្ ៧៤,៥០៣ ១៧៥,៣២១

ប្ក់បញ្ញើ និងប្ក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ៣,៤៤៦,៧៤៩ ១៨៤,២១៥

ប្ក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា ៥១៨,៧២៧ ៣,៣៥៦,២៩៩

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ២៥,១៥១,៩៤៥ ២០,២៦០,៦៥០

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ ១,៤៨៤,៤៨៧ ៦៨៣,៦២៦

ទ្ព្យ និងបរិកា្ខារ ៣២៧,០៨៥ ២១០,៤៨៦

ទ្ព្យសកម្មអរូបិយ ៤០,៦៥៨ ៤,២៥០

សរុបទ្រព្រយសកម្ម ៣១,០៤៤,១៥៤ ២៤,៨៧៤,៨៤៧

បំណុល និងមូលធនបំណុល

ប្ក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣,៤៦៥,៦៩៥ ៥,៥៧៩,៩២២

ឥណទាន ១៩,៣៣១,៧៧១ ១៣,១៦០,៤៧៤

បំណុលផ្ស្ងៗ ១,២៧៦,៧៧១ ៥៥៦,៣៩៤

សំវិធានធនសម្ប់ពន្ធលើប្ក់ចំណ្ញ ៦០,៩០៨ ៤២,២០៣

សរុបបំណុល ២៤,១៣៥,១៤៥ ១៩,៣៣៨,៩៩៣

មូលធន

ដើមទុន ៤,៨៣៤,០៥០ ៣,៥៩៩,៩០០

បុព្វលាភភាគហ៊ុន ៥៤៩,៩៥៦ ៧៨៤,៤៣៧

ទុនបមុ្ងស្បច្បាប់ ៤៩,៤៥៥ ៣០,៧៨១

ប្ក់ចំណ្ញរក្សាទុក ១,៤៧៥,៥៤៨ ១,១២០,៧៣៦

សរុបមូលធន ៦,៩០៩,០០៩ ៥,៥៣៥,៨៥៤

សរុបបំណុល និងមូលធន ៣១,០៤៤,១៥៤ ២៤,៨៧៤,៨៤៧

តារាងតុល្រយការ
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣៥



២០១៣  ២០១២  

ពាន់រៀល ពាន់រៀល

ចំណូលពីការប្ក់ ៩,៧៩៥,៦១៤ ៦,៥៨០,៦៨៩

ចំណាយការប្ក់ (១,៦២១,៧១៨) (៨៨៤,៣១៧)

ចំណូលពីការប្រក់សុទ្ធ ៨,១៧៣,៨៩៦ ៥,៦៩៦,៣៧២

ចំណូលពីប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗ ៩៩២,៩៣៣ ៧៣៤,៧៨១

ចំណាយកម្ជើងសារ (៤០) (១,២៤១)

ចំណាយប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗ (៨,៩៧៨,៦១៩) (៦,២៤៩,៩១៤)

សំវិធានធនសម្ប់ឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ (៥១,៣២៧) (៥,០៩២)

ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ ១៣៦,៨៤៣ ១៧៤,៩០៦

ប្ក់ជំនួយ ៤១១,៨៧១ ៥៧,៦៨៤

ចំណ្រញមុនដកពន្ធ ៥៤៨,៧១៤ ២៣២,៥៩០

ពន្ធលើប្ក់ចំណ្ញ (១៧៥,២២៨) (៨២,៨០០)

ប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ ៣៧៣,៤៨៦ ១៤៩,៧៩០

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណ្រញ-ខាត
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៣៦



២០១៣  ២០១២

ពាន់រៀល ពាន់រៀល

សាច់ប្រក់ប្រើប្រស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសុទ្ធ (៤,៣៥២,១០៩) (៣,៣២២,៦៨០)

លំហូរសាច់ប្ក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ ការទិញទ្ព្យ និងបរិកា្ខារ (២៦០,៨៣៦) (១១៣,៩៥៦)

ការទិញទ្ព្យសកម្មអរូបិយ (៤៨,៩៣៨) (១,៩៩៨)

សាច់ប្ក់ទទួលបានពីការលក់ទ្ព្យ និងបរកិា្ខារ ៥,០៣៦ -

សាច់ប្រក់សុទ្ធប្រើប្រស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (៣០៤,៧៣៨) (១១៥,៩៥៤)

លំហូរសាច់ប្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

សាច់ប្ក់ទទួលបានពីឥណទាន ១១,៣៩៥,៦៨៨ ៦,៩៦៣,៧៩១

ការទូទាត់សងឥណទាន (៥,២២៤,៣៩១) (២,៧៨០,៧១៧)

សាច់ប្ក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន ៦,១៧១,២៩៧ ៤,១៨៣,០៧៤

ការកើនឡើងនូវសាច់ប្រក់ និងសាច់ប្រក់ សមមូល ១,៥១៤,៤៥០ ៧៤៤,៤៤០

សាច់ប្រក់ និងសាច់ប្រក់សមមូល  នាដើមការិយបរិច្ឆ្រទ ២,២៨៣,៨២៧ ២,០៣៩,៣៨៧

សាច់ប្រក់ និងសាច់ប្រក់សមមូល  នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ៣,៧៩៨,២៧៧ ២,៧៨៣,៨២៧

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រក់
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣៧
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នៅក្នុងចិត្តវិទ្យា ពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាសញ្ញាន្ក្តីសង្ឃឹមមួយ ។ វាគឺជាពណ៌ដ្លមនអត្តន័យ ជាវិជ្ជមនក្នុងការបំផុស

សា្មារតីឱ្យមនភាពកក់ក្តា ។ ទស្សនៈនៅក្នុង ចំរើន ពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាពណ៌ន្ក្ដីម្តា្តា ការអប់រំ និងក្ដីស្ឡាញ់ ។ 

វាក៏ជាតំណាងឱ្យពណ៌របស់ផ្កាឈូកដ្លត្ូវបានជ្ើសជានិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរីន ផងដ្រ ។

ផ្កាឈូក ជានិមិត្តរូបន្លាភសំណាងនៅក្នុងព្ះពុទ្ធសាសនា ដ្លជាសាសនាដ្លមនអ្នកប្តិបត្តិតាមភាគច្ើន

នៅក្នុងព្ះរជាណាចក្កម្ពុជា ហើយផ្កាឈូកក៏ជានិមិត្តរូបន្ការតស៊ូ និងភាពខ្លាំង នៅក្នុង ចំរីន។ ផ្កាឈូកដុះ 

ច្ញពីបឹងភក់ ហើយអាចលូតលាស់ឡើងខ្ពស់តាមទឹកបឹង ប៉ុន្ត្នៅព្លដ្លទឹកស្កចុះផ្កាឈូកមិនដួលចុះតាម

នោះទ្ គឺនៅរក្សាជំហរខ្ពស់នោះដដ្ល និងកាន់ត្រីកលូតលាស់ មនផ្ល្ផ្កាល្អ ទៀតផង ។

ធម្មជាតិន្ការរីកលូតលាស់របស់ផ្កាឈូកគឺតំណាងឱ្យភាពអង់អាចកា្លាហាន និងការពុះពារគ្ប់ឧបសគ្គដើម្បី 

សម្ចបានជោគជ័យ បើទោះបីជាសា្ថានភាពលំបាកណាមួយក៏ដោយ ។

បុព្វហ្រតុន្រការជ្រើសរើសយក

 ពណ៌ ផ្កាឈូក និងនិមិត្តសញ្ញារបស់ ចំរើន

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៣៩



ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់គ្ឹះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន មនរងជារង្វង់មួយ មនសរស្រអក្សរពណ៌សលើផ្ទ្ព៌ណផ្កាឈូកជាពាក្យខ្ម្រថ "ចំរើន" ដ្លជា 

តំណាងឱ្យ "ការវិវឌ្ឍន៍" ដ្លមន អត្តន័យថ " Prosperity" ជាភាសាអង់គ្ល្ស និងសញ្ញាដុំមូលពណ៌សចំនួន១៣ ។

   :   ដើម្បីកសាងមូលដា្ឋានគ្ឹះអាជីវកម្មរបស់ដ្គូ និងដើម្បីលើកកម្ពស់កំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្ 

 ពណ៌ផ្កាឈូក :  ដើម្បីបងា្ហាញពីអារម្មណ៍ន្ការយកចិត្តទុកដាក់ ភាពទន់ភ្លន់ ការផ្តល់តម្ល្ផ្ទាល់ខ្លួន  និងការទទួលយក

 ពណ៌ស  :  បងា្ហាញតម្លាភាព និងភាពសោ្មាះត្ង់ចំពោះការបំរីស្វាកម្មរបស់ ចំរីន

 រង្វង់មូល   : បងា្ហាញពីការរួបរួមសាមគ្គីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍

 ពាក្យចំរីន : បងា្ហាញពីការតាំងចិត្តបាននូវនិរន្តភាពរវាងចំរីន និងដ្គូ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៤០



ដ្គូផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ

ដ្គូមិនម្នហិរញ្ញវត្ថុ

បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៤១



របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣៤២

���� ��យច��
០៧០  ៣០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១៨� ផ��វ�តិ៦� បុរ�សុភមង�ល ភូមិ៣ ស��ត់��យច��រ 
ខណ���យច��រ �ជ�នីភ�ំ��ញ។

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

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

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

���� ព��ឮ 
០៧០  ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ១៧១   ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិ��ក់��រ ឃុំវ��រហ��ង 
��ុកព�ឮ ��ត�ក��ល។

���� ក��លស�ឹង
០៧០  ៣៧ ៧៥ ៧៥ / ៧០ ៤៨ ៧៥ ៧៥ 
ផ�ះ��ខ��ន ផ��វ១០៤ ភូមិ��យមីង ឃុំ�គូរ ��ុកក��លស�ឹង 
��ត�ក��ល។

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

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

����ុក សំ�ងទង
០៧០  ៥១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ ��ន ផ��វ�តិ��ខ៤ ភូមិ��គុយ ឃុំ���ំងគង  
��ុកសំ�ងទង ��ត�កំពង់ស�ឺ។

����ុក ច��រមន
០៧០  ៦១ ៧៥ ៧៥ 
ផ�ះ��ខ៦០ ផ��វ�តិ��ខ៤ ��ុមទី៤ ភូមិសំណង់ 
ស��ត់រ�ធំ ��ុងច��រមន ��ត�កំពង់ស�ឺ។

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

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

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

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

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

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

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

����ុក ��ង
០៧០  ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ខ៦០២ ភូមិ��ករុន ឃុំ��កគយ ��ុក��ង ��ត�ក��ល។

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

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

��ត�ក��ល

�រ��ល័យ�ភ�ំ��ញ

�រ��ល័យ�មប����ត�

���� ផ��រច��អំ�
០៧០  ៣១ ៧៥ ៧៥  
ផ�ះ��ខ៥៩៩�� ផ��វ�តិ��ខ១ ភូមិ�ើម���ង ស��ត់ច��រអំ�ទី២ 
ខណ�ច��រអំ� �ជ�នីភ�ំ��ញ ។ 

���� ផ��រ�ធ�ចិនតុង
០៧០  ៣៤ ៧៥ ៧៥ 
ផ�ះ��ខ៥��  ផ��វសហព័ន�រុស��ី ភូមិក��លដំរ� ស��ត់��ប 
ខណ��ធ���នជ័យ �ជ�នីភ�ំ��ញ។

���� ផ��រ��ំងចំ��ះ
០៧០  ៣៦ ៧៥ ៧៥ 
ផ�ះ��ខ៤�� ផ��វ�តិ��ខ៥  ភូមិ��នខ�ស់ ស��ត់គីឡ��៉�ត��ខ៦ 
ខណ�ឬស��ី��វ �ជ�នីភ�ំ��ញ

េខត��ៀម�ប

េខត�កំពង់ស�ឺ

េខត�កំពង់��ំង

�សយ��ន�រ��ល័យ



���� �ត់ដំបង
០៧០  ៣៩ ៧៥ ៧៥ 
ផ�ះ��ខ២៩ ផ��វ��ខ៣ ភូមិកម�ករ ស��ត់��យ��  
��ុង�ត់ដំបង ��ត��ត់ដំបង។

����ុក �ងឬស��ី
០៧០  ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិក����ប��យ ឃុំ�ង 
��ុក�ងឬស��ី ��ត��ត់ដំបង។

����ុក ថ��ល 
០៧០  ៣៣ ៧៥ ៧៥
ផ�ះ��ន��ខ ផ��វ�តិ��ខ៥ ភូមិកសិកម� ឃុំ�ពូង 
��ុកថ��ល ��ត��ត់ដំបង។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

េខត��ត់ដំបង

��ត�កំពង់�ម

េខត�ប��យ�នជ័យ

��ត�កំពង់ធំ

េខត����វ

��ត�កំពត

��ត��ធ��ត់

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

��ត�����ះ

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ២០១៣ ៤៣





ការិយាល័យកណ្តាល

អគារល្ខ ៤២៥ ផ្លូវល្ខ ២៧១ សងា្កាត់ទួលទំពួង២
 ខណ្ឌចំការមន រជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរជាណាចក្កម្ពុជា

 ទំនាក់ទំនងល្ខៈ ០២៣ ៩៥៩ ៧៧៧  អីុម្លៈ info@chamroeun.com

គ្ហទំព័រៈ www.chamroeun.com


