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សារពី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឆ្នាំ២០១២នៅតែជាឆ្នាំនៃការបន្តភាពរីកលូតលាស់ និងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ចំរ�ើន។ ដោយមានដៃគូ១ខ្ចីប្រាក់សរុបជាង
៤០.០០០នាក់ ជាមួយនឹងការផ្តោតខ្លាំងល�ើទីផ្សារគោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗ

ទ�ៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំរ�ើនបាន និងកំពុងពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្តោតល�ើ
សមិទ្ធផលការងារសង្គមឈានមុខគេ។ ការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ថែមជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយ
ថ្លៃដ�ើម និងចំណាយល�ើសេវាកម្ម ដោយក្នុងនោះយ�ើងបាន និងកំពុងខិតខំព្យាយាមនាំយកសេវាកម្មរបស់យ�ើងឲ្យទៅក�ៀក
ក្បែរនឹងដៃគូ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់។

អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់យ�ើង គឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើគុណភាពនៃការបម្រើសេវាកម្ម ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ

២០១២នេះ ចំរ�ើនបានចាប់ផ្តើមកែសម្រួលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅល�ើសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែមរបស់ខ្លួន (ការបណ្តុះបណ្តាល

និងការប្រឹក្សាយោបល់) ដ�ើមប្ ធ្វ
ី ឲ
ើ យ្ សេវាកម្មនេះកាន់តែមានលក្ខណៈសមស្រប និងឆ្យ
ើល តបតាមតម្រូវការ និងការចង់បាន
របស់ដៃគូ សំដៅធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡ�ើងពីសំណាក់ពួកគាត់។ ក្រុមការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

ដែលទ�ើបតែបង្កើតឡ�ើងនាពេលថ្មីៗនេះ ក៏បានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ដៃគូ និងសេចក្តី

ត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពកគា
ួ
ត់ ដ�ើមប្ រី កឲ្យឃ�ើញនូវឱកាសដ៏សមស្របក្នុងការបង្កត
ើ ផលិតផល ឬសេវាកមថ
្ម ៗ
មី្ បន្ថែមទ�ៀត
ចេតនាដ�ើម្បប
ី ំពេញតាមតម្រូវការ និងការចង់បានរបស់ពួកគាត់ ឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រស�ើរឡ�ើង។

នាឆ្នា២
ំ ០១២នេះផងដែរ រចនាសម្ន
ព័ កា
្ធ រងាររបស់ចរ�
ំ ន
ើ ត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែម ក្នុងន័យធ្វើឲយ្ ការគ្រប់គ្រងរបស់ខន
លួ្

កាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ដ�ើមប្ ឆី ្លយ
ើ តបទៅនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្កា
តិ រដែលកំពុងតែរីកធំធាត់ឥតឈប់ឈរ។ អភិបាលកិច្ច
ក៏ត្វរូ បានយកចិតទ
្ត ុកដាក់ និងបង្កន
ើ ប្រសិទភា
្ធ ពផងដែរ តាមរយៈការដាក់បន្ថែមនូវភាគធនិកថ្ៗ
មី ការជ្រើសរ�ស
ើ និងតែងតាំង

សមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី និងការបង្កត
ើ នូវគណៈកម្មាធកា
ិ រជំនាញ ដ�ើមប្ គ្រប
ី
គ្រងសក
់
មភា
្ម ព និងសមិទផ
្ធ លការងារ
សង្គម ហានិភ័យ និងសវនកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា ចំរ�ើនបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ
ក្នុងដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍន៍គ្រឹះស្ថាន។

នៅឆ្នា២
ំ ០១៣ខាងមខ
ុ នឹងក្លាយជាឆ្នាដែ
ំ លមានការចាប់ផ្តម
ើ ដ៏គរួ ឲ្យស្ងបស្ងែង
់
តាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃ�ើញនូវការអភិវឌ្ឍន៍

ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗបន្ថែម ដ�ើម្បីបន្ត និងពង្រឹងការអនុវត្តន៍តាមបេសកកម្មដែលផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម
របស់ចំរ�ើន ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្លួន។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មោះមុត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា

របស់ក្រុមការងារដែលបង្កត
ើ បាននូវគុណតម្លៃសង្គមមួយ តាមរយៈការរួបរួមគ្នាពស
ី ណាក
ំ
ថ្
់ ក
នា ដឹក
់ នាំ និងបុគល
្គ កគ្រប
ិ
កម្រិ
់
ត
នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានទាំងមូល ព្រមទាំងចពោះ
ំ
ការគាំទ្រយងសក
៉ា
ម្ម និងពេញទំហឹងរបស់គ្របដ់ ៃគូពាក់ពន
័ ដែ
្ធ លធ្វើឲយ្ ចំរ�ន
ើ ទទួល
បានភាពជោគជ័យ ដែលជាអំណោយផលក្នុងការធ្វើឲយ្ ដៃគូរបស់យ�ង
ើ ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យផងដែរ។
ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខញុំ។
្

Hélène KERAUDREN
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
(១) ចំរ�ើនហៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថា “ដៃគូ” ដ�ើម្បីបង្ហាញពីការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់របស់
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គ្រឹះស្ថាន ទៅល�ើភាពជោគជ័យរបស់ពកគា
ួ
ត់ក្នុងការេលីកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព។

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន

សារពី

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ពេញមួយឆ្នា២
ំ ០១២ យ�ើងបានម�ើលឃ�ើញនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈដមោះ
៏
មត
ុ របស់បុគល
្គ ក
ិ ទាំង២១៣នាក់

របស់ចរ�
ំ ន
ើ ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រជាជនក្រីក្រសរុបជាង៤០.០០០គ្រួសារ ដ�ើមប្ ឲ
ី យ្ ពួកគាត់ពុះពារឧបសគ្គចាកចេញ
ពីភាពក្រីក្រ និងក្តីលំបាកវេទនា ជាពិសេសក្នុងបរិយាកាសរស់នៅដែលកត្តាសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានធម្មជាតិពោរពេញទៅ
ដោយបញ្ហាប្រឈមមុខ។

ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម ចំរ�ើនបានដ�ើរតួនាទីយ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងការផ្តល់សេវា

មីក្រូហរិ ញ្ញវត្ដែ
ថុ លប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ។ សកម្មភាពប្រតិបត្កា
តិ រនៅក្នុងសាខា-ការិយាល័យ
ទាំង៣៥កន្លែង ទូទាំង១៣ខេត្ត-រាជធានី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំរ�ើននៅតែរក្សាគុណភាពការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាង

ល្អប្រស�ើរ នៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០១២នេះ ដោយក្នុងនោះ ប្រាក់កម្ចីសរុបមានចំនន
ួ ៥៨.៥៥១ ត្រូវបានផល
្ត ជ
់ ន
ូ ដល់ដៃគូ ជាលទ្ធផល
ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មសរុបបានក�ើនរហូតដល់ ៤១.៤៨០នាក់ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ហ�ើយយ�ើងនៅតែរក្សាបានគុណភាព

ផលបត្រប្រាក់កមបា
្ចី នយ៉ាងល្អបផ
ំ ត
ុ ដោយអត្រាផលបត្រប្រាក់កម្ចីមានហានិភយ
័ ចាប់ព១
ី ថ្ងៃឡ�ើងទៅមានត្រឹមតែ ០,០៦%
ប៉ុេណ្ណាះ។

បន្ថែមពីនេះ ដោយមានការជ្រោមជ្រែងល�ើផ្នែកបច្ចេកទេសពីអង្គការបារាំងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde ចំរ�ើនបាន

បម្រើជន
ូ ផងដែរនូវសេវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ បន្ថែមដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ សំដៅជួយពួកគាត់កនុង
្ ការល�ើកកម្ពស់ជវី ភាពស្ថានភាព
រស់នៅ ជំនាញ និងទំនុកចិត្តល�ើខ្លួនឯង ឲ្យកាន់តែមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង។ ជាក់ស្តែង ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអាជីវកម្ម និង

សង្គម ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៨.២៥៩នាក់ ហ�ើយដៃគូខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៤.៦៦៤នាក់ផ្សេងទ�ៀត
ទទួលបានអតប្ថ ្រយោជន៍ពកា
ី រប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្ម និងសងម
្គ គិតត្រឹមដំណាចឆ្
់ ២
ំនា ០១២។ សេវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ
បន្ថែមទាំងនេះចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យចំរ�ើនសម្រេចនូវបេសកកម្មដែលផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម
របស់ខន
លួ្ តាមរយៈការប្រតិបត្តិសេវាកម្មជាមួយនឹងប្រជាជនក្រីក្រ។

គ្រប់សមិទផ
្ធ លដែលសម្រេចបាននាឆ្នា២
ំ ០១២ បានមកតាមរយៈការចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសកមព
្ម ស
ី ណាក
ំ
ថ្
់ ក
នា ដឹក
់ នាំ និង
បុគ្គលក
ិ របស់ចរ�
ំ ន
ើ រាល់រប
ូ និងគ្របត
់ នា
ួ ទី បូករួមទាំងការគាំទ្រយងពេ
៉ា
ញទំហឹងពីភាគធនិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឥណទាយកយិកា ម្ចាស់ជំនួយ និងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀត។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសម
ូ ឆ្ៀល តឱកាសនេះសម្តែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្របដ់ ៃគូពាក់ពន
័ ច
្ធ ពោះ
ំ
ការចូលរួមវិភាគទាន

របស់ពួកគាត់ ជួយជ្រោមជ្រែងចំរ�ើន ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភាពផ្លាស់ប្រែជាវិជ្ជមានដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ដែលមានឆន្ទៈចងឃ់ �ើញខ្ន
លួ គាត់ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពកគា
ួ
ត់មានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងបរិយាកាសមួយប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព។

ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខញុំ។
្

សួន សុភា
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន

TMB½r³ 5
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

អំពីចំរ�ើន
ទស្សនវិស័យ

ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ក
ថុ ម្ជា
ពុ ឈាន

មុខគេផ្នែកសង្គមដែលប្រតិបត្តិប្រកប
ដោយទំនល
ួ ខុសត្រូវខ្ពស់ ដ�ើមប្ ន
ី រិ នរ្ត ភាព

នៃការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមាន ដល់ជីវភាព
គ្រួសារក្រីក្រសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

បេសកកម្ម

ល�ើកកម្ពស់ជវី ភាព ជំនាញ និងជំន�ឿ
ទុកចិត្តដល់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់

សេវាមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកច
ិ ្ច
សង្គមប្រកបដោយទំនល
ួ ខុសត្រូវខ្ពស់

TMB½r³ 6
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

ចំរ�ើនបានចាប់បដិសន្ធិឡ�ើងនាដ�ើមឆ្នាំ២០០៦ ក្រោមគំនិត
ផ្តួចផ្តម
ើ របស់អង្គការបារាំងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde
ក្នុងនាមជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដោយ
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រ
នៅក្នុងរាជធានីភនំពេ
្ ញ តាមរយៈការផល
្ត ស់ េវាប្រាក់កម្ចី សេវា
ប្រាក់បញ្ញើ និងសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច។ សាខាដំបូងៗ
របស់ចរ�
ំ ន
ើ គឺត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើងនៅចំកណ្តាលបេះដូងរាជធានី
ភ្នំពេញជិតផ្សារសំខាន់ៗ ដ�ើមប្ បម្រ
ី
សើ េវាកម្ម និងបពេ
ំ ញតម្រូវ
ការជូនដល់អាជីវករខ្នាតតូច អ្នកលក់ដរូ ចល័តនិងសកមភា
្ម ព
ជំនួញខ្នាតតូចផ្សេងៗទ�ៀត។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ចំរ�ើនបាន
ពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្តាខេត្តនានា ដូចជា
ខេត្តស�ៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដបង
ំ
តាមរយៈការប�ើកសាខាថ្ៗ
មី
បន្ថែម នៅក្នុងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗ ដោយការពង្រីកនេះគឺក្នុង
ន័យដ�ើមប្ ឆី ្យ
ើល តបទៅនឹងសេចក្តីត្វរូ ការរបស់ប្រជាជក្រីក្រ។
ចំរ�ើនបានចំណាយពេលវេលា២ទៅ៣ឆ្នាំដំបូង ក្នុងការបង្កើត
ឲ្ យ មាននូ វ និ រ ន ្ត រ ភាពផ្នែកប្រតិ ប ត្ តិ កា រសម្រាប់ គ ្រ ឹះ ស្ថា ន
ដោយក្នុងនោះ ចំរ�ើនបានប�ើកសាខាចំនួនគិតជាមធ្យម៣
ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្កា
តិ រ ២ឆ្នាដ
ំ ប
ំ ង
ូ ដោយសារ
មានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ការផ្តល់
សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រធានកម្មវិធីដែលជាជនជាតិបរទេស
បានជ្រើសរ�ស
ើ នាយកជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបនៅពាក់កណ្តាល
ឆ្នាំ២០០៨ ដែលរយៈប្រាំមួយខែក្រោយមកបានក្លាយជា
អគ្គនាយករបស់ចំរ�ើន។ នៅដ�ើមឆ្នាំ២០០៩ គ្រឹះស្ថានមួយ
នេះបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុន និងទទួលបានការអនុញ្ញាតជា
ផ្លូវការ និងដោយស្របច្បាប់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការ
ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
ចំរ�ើនបានឈានដល់កម្រិតនៃភាពរស់រានដោយខ្លួនឯងផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហ�ើយបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
តម្រូវដោយច្បាប់បញ្ញត្តិ និងបានក្លាយខ្លួនទៅជាគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាបណ្ណចេញដោយធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។

វប្បធម៌ការងាររួម
សេដ្ឋកច
ិ សង
្ច ម
្គ ដល់អតិថជ
ិ ន ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲយ្ សុខុមាលភាព

√

បាននូវការប្រតិបត្បតិ ្រកបដោយសីលធម៌ សមធម៌ និងតម្លាភាព

ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានប្រតិបត្តិប្រកបដោយសីលធម៌ ព្រមទាំងមិន

√

សុចរិតភាព ចំរ�ើន ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវា

របស់ពួកគាត់មានភាពប្រស�ើរឡ�ើង ហ�ើយបេ្តជ្ញាចិត្តធានាឲ្យ
ព្រមទាំងផ្តលន
់ វូ គុណប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់គ្របដ់ ៃគូពាក់ពន
័ ។
្ធ

√

គុណភាពនៃសេវាកម្ម ចំរ�ើនផ្តលស់ េវាកម្មដែលសម

ស្របតាមតម្រូវការ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ ជូន

ដល់អតិថិជនគ្រប់រូប ដោយការប្រតិបតិ្តសេវាកម្មធ�ើ្វឡ�ើង
ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល សកម្ម និងទាន់ពេលវេលា ។

√

តម្លាភាព ចំរ�ើនផ្តល់ព័តមា
៌ នដែលមានលក្ខណៈច្បាស់

លាស់ គ្រប់គ្រាន់ ត្រឹមត្រូវ ពិតប្រាកដ និងទាន់ពេលវេលា
អំពីលក្ខខណ្ឌនៃសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន ជូនដល់
អតិថិជន និងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធហ�ើយព័តមា
៌ នទាំងនោះ ត្រូវ

បានពន្យល់ណែនាំតាមវិធីសាស្ត្រងាយទទួលយក ដ�ើម្បីឲ្យ
ពួកគាត់ងាយយល់អំពីលក្ខខណ្ឌទាង
ំ អស់នោះ ។

ការប្រតិបត្តិដោយយុត្តិធម៌

ចំរ�ើន

បេ្តជ្ញាចិត្តធានា

ឲ្យបានថា សេវាកម្មដែលគ្រឹះស្ថានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន ក៏
ដូចជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគាត់ និងគ្រប់ដៃគូ
ធ្វើឲយ្ ពួកគាត់អាក់អន់ស្រពន់ចត
ិ ្ត ដោយក្នុងនោះ ការប្រាស្រ័យ
ទាក់ ទ ងត្រូ វ បានប្រតិ ប ត្ តិ ប ្រកបដោយការគោរពឲ្ យ តម្លៃ
យុត្តិធម៌ និងភាពទន់ភ្លន់។

√

	សម្ងាត់ភាព ចំរ�ើន បេ្តជ្ញាចិត្តធានាឲ្យបានថា រាល់

ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យរបស់ដៃគូ និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
ត្រូវបានការពារ និងថែរក្សាទុកដាក់យង
៉ា តឹងរ៉ង
ឹ ហ�ើយព័តមា
៌ ន
ទាំងអាចត្រូវបានយកប្រើប្រាស់ ល្គឹកណាតែមានការយល់
ព្រមពីម្ចាស់

ដោយគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់ព័តមា
៌ ន

និងទិន្នន័យទាំងនោះ ត្រូវបានពន្យល់ប្រាប់ដល់ពួកគាត់ពី
សំណាក់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់គ្រឹះស្ថានឲ្យយល់
ជាក់ប្រាកដ ។

√

ភាពមិនរ�ើសអ�ើង ចំរ�ើនចាត់ទុកអតិថិជន និងគ្រប់

ដៃគូពាក់ពន
័ ្ធ ជាប្រភពធនធានដ៏មានតម្លៃមួយដែលគ្រឹះស្ថាន
ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបានថាពួក

គាត់ទទួលបាននូវការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ខ្ពស់ និងសមរម្យបំផត
ុ
ពីសំណាក់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់គ្រឹះស្ថាន។
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សមិទ្ធផលចម្បងៗ

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ 
សូចនាករ

២០១០

២០១១

១០

១២

១៤

-

៣

៧

ចំនួនការិយាល័យរណបសរុប

៦

៩

១៤

ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មសរុប

១៤.៨៩៣

២៧.៩០០

៤១.៤៨០

ចំនួនសាខាមេសរុប
ចំនួនសាខាស្រុកសរុប

ផលបត្រប្រាក់កម្ចីសរុប (ជាប្រាក់រ�ៀល)

    ២០១២

៦.៨០២.៥៨២.៩០០ ១២.៩៧៩.៥៣២.១០០ ២០.២៦៨.៥០២.៥០០

ចំនួនប្រាក់កម្ចីបានបញ្ចេញសរុប

២៤.៦២៥

៤១.២៥៩

៥៨.៥៥១

ចំនួនប្រាក់កម្ចីវគ្គដំបូងបានបញ្ចេញសរុប

១១.៤៣០

២០.០០៤

២៦.៦៦៣

ទំហប្រាក
ំ
ក
់ មបា
្ចី នបញ្ចេញគិតជាមធ្យម (ជាប្រាក់រ�ៀល)

៦០៧.៤០០

៦៦៧.៣០០

៧២៧.៣០០

ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់គិតជាមធ្យម ក្នុងមន្រ្តីឥណទានម្នាក់

៣២៤

៣៣២

៤០៧

០,២១%

០,០៥%

០,០៥%

០,១៣%

០,០៦%

០,០២%

អត្រាផលបត្រប្រាក់កម្ចីមានហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ងៃ
ឡ�ើងទៅ

អត្រាបំណុលលុបចេញពីបញ្ជី
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ការពង្រីកប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីបម្រើ

ការផ្តល់ជូនដល់ដៃគូ នូវសេវាមីក្រូ

នៅឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើននៅតែបន្តពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន

ចំ រ� ើ ន បន ្ត ផ ្ត ល ់ ផ លិ ត ផលប្រាក់ ក ម្ចីចំ ន ួ ន ៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
(សូមម�ើលទំព័រទី១០) នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប៉ុនែ្តទោះបីជាយ៉ាង
ណាក៏ដោយ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដែលទ�ើបនឹង
បង្កត
ើ បាន សិកសា
្ ស្រាវជ្រាវពីស្ន
ថា ភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារ
ដៃគូគោលដៅ ដ�ើមប្ ស្វែង
ី
យល់បន្ថែមអំពបម្រែបម្
ី
ល
រួ និងសេចក្តី
ត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ សំដៅឈានដល់ការបង្កើតនូវ
ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗបន្ថែម។

ប្រជាជនក្រីក្រឲ្យបានកាន់តែច្រើន

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ

ដ�ើម្បីបម្រើសេវាកម្មជូនប្រជាជនក្រីក្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែម
ទ�ៀត។ ជាក់ស្តែង ចំរ�ន
ើ បានប�ើកសាខាមេចំនន
ួ ២បន្ថែមនៅក្នុង

ខេតតា
្ត កែវ និងខេត្តកំពត ប្រកបដោយភាពជោគជ័យនាដ�ើមខែ
កុម្ភៈ និងខែឧសភា ឆ្នា២
ំ ០១២។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ចំរ�ន
ើ ក៏
បានពង្រីកផងដែរនូវបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់

ដែលមានស្រាប់ តាមរយៈការប�ើកការិយាល័យរណបចំនួន៩
បន្ថែម ព្រមទាំ ង ការដំ ឡ �ើ ង ការិ យា ល័ យ ចំ ន ួ ន ៤ដែលមាន

ស្រាប់ ទៅជាសាខាស្រុក វាបង្ហាញឲ្យឃ�ើញនូវនិមិត្តសញ្ញា
នៃកិ ច ្ច ប ្រឹងប្រែងដែលមានជាបន្តបន្ទា ប ់ ក ្ នុង ការធ្វើ ឲ ្ យ មាន

ភាពកាន់តែប្រស�ើរនូវសេវាកម្មជូនដៃគូ។ គិតមកត្រឹមដំណាច់
ឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើនមានសាខា-ការិយាល័យចំនួន៣៥ គឺសាខា
មេចំនួន១៤ សាខាស្រុកចំនួន៧ និងការិយាល័យរណបចំនួន

១៤ នៅទូទាង
ំ ១៣ខេត្ត-រាជធានី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ផលបត្រប្រាក់កម្ចីសរុបរបស់ចំរ�ើនបានក�ើនឡ�ើង៥៦% ពី
ប្រមាណ១៣ពាន់លានរ�ៀល នាឆ្នា២
ំ ០១១ រហូតដល់ ២០ពាន់

លាន់រ�ៀល នាឆ្នាំ២០១២ ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៥លានដុល្លារ
អាមេរិក។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ គ្រឹះស្ថានមានដៃគូខ្ចីប្រាក់

សកម្មសរុបចំនួន៤១.៤៨០នាក់ គិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ២០១២
ដែលក្នុងនោះ ២៦% ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតំបន់
ក្បែរៗព័ទ្ធជុំវិញ។

ភាគច្រើនដៃគូខ្ចីប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមាន

មខ
ុ របរជាអ្នកលក់ដរូ និងជំនញ
ួ (៥៦%) ឬមានមុខរបរកសិកម្ម

(២៦%)។ ចំរ�ើនបន្តរក្សាបាននូវគុណភាពផលបត្រប្រាក់កម្ចី
មានហានិភ័យធំជាង៣០ថ្ងៃឡ�ើងទៅ ស្ថិតក្នុងកម្រិត០,០៥%
និងអត្រាបំណល
ុ លុបចេញពីបញ្ជីមានត្រឹមតែ០,០២%ប៉ុណ្ណេាះ។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត គ្រឹះស្ថានរក្សាបាននូវតំណែងជាគ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេទី៩ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅ
ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាគ្រឹះ

ស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ធ
ថុ ជា
ំ ងគេទី១ នៅក្នុងរាជធានីភនំពេ
្ ញ គិតល�ើ
ចំនួនដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មសរុប។

កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ ៣៦%
កម្ចីចំរ�ើន ៤០%

០%
កម្ចីសហគ្រិន ២៤%

ល�ើទីផ្សារផងដែរ នាដ�ើមឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខ។

បន្ថែមល�ើសពីនេះទ�ៀត បញ្ហាមួយចម្បងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ
ក្រីក្រដែលចំរ�ើនធ្វើការជាមួយជួបប្រទះគឺភាពងាយរងគ្រោះ
ដោយសារព្រឹត្តការណ៍ដែលមិនអាចដឹងមុន រួមមានគ្រោះថ្នាក់
ផ្សេងៗ ជំងឺ និងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។ សេវា
ធានារ៉ាបរ់ ងសុខភាពខ្នាតតូចដែលត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើងសម្រាប់
ដៃគូ នៅក្នុងរយៈពេល ៣ទៅ៤ឆ្នាំមុន មិនត្រូវបានទទួលការ
ពេញចិត្តឡ�ើយ ហ�ើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនល�ើកច្រើន
សារត្រូ វ បានធ្វើ ឡ �ើ ង  ដ�ើ ម ្ ប ី រ កឲ្ យ ឃ�ើ ញ នូ វ ដំ ណោះស្រា យ
ថ្។
មី ដោយមូលហេតុនេះ នៅដ�ើមឆ្នា២
ំ ០១៣ គម្រោងសាកល្បង
មួយត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រតិបតិ្តករសេវា
ធានារ៉ាបរ់ ងខ្នាតតូចមួយ ក្នុងការផល
្ត ស់ េវាធានារ៉ាបរ់ ងសុខភាព
ខ្នាតតូចដល់ដៃគូរបស់ចរ�
ំ ន
ើ ទាំងឡាយណាដែលចាប់អារម្មណ៍
ប្រើប្រាស់សេវានេះ។ ដៃគូដែលប្រើប្រាស់សេវានេះទទួលបាន
នូ វ ការធានារ៉ា ប ់ រ ងចំ ពោះ ការសម្រាកព្ យា បាលនៅមន្ ទី រ ពេទ្ យ
គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងករណីមរណភាព ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់
ចំណាយកម្រៃសេវាដ៏ស្តួចស្តើងល�ើសេវានេះ។
ម្យង
៉ា វិញទ�ៀត ចំរ�ន
ើ បានពង្រីកប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ខន
លួ្ ទៅកាន់តប
ំ ន់

ចំនួនប្រាក់កម្ចីបែងចែកតាមប្រភេទផលិតផល

កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់(៩)

ជាលទ្ធផល នៅឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើនបានបង្កើតផលិតផលប្រាក់
កមជា
្ចី ដុល្លារ ដ�ើមប្ ដាក
ី
បម្រ
់
ជ
ើ ន
ូ ដៃគូដែលអាជីវកម្មរបស់ពកគា
ួ
ត់
ភាគច្រើនប្រើប្រាសប្រាក
់
ដុល្
់
រលា សម្រាប់ការទូទាត់ ក៏ដច
ូ ជាដៃគូ
ដែលមានចំណល
ូ ភាគច្រើនជាប្រាក់ដុល្រលា ផងដែរ។ គ្រប់ដណាក
ំ
់
កាលនៃការកសាងហេដ្ឋា រ ចនាសម្ ព័ ន ្ធ គា ំ ទ្រ ការដាក់ បម្រ ើ ជ ូ ន
ផលិតផលថ្មីមួយនេះជាផ្លូវការ ត្រូវបង្កើតឡ�ើងដោយជោគជ័យ
ហ�ើយគ្រឹះស្ថានក៏បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបញ្ចេញវាលក់នៅ

ជាយក្រុងដែលដៃគូភាគច្រើនប្រកបមុខរបរកសិកម្ម ដូចនេះ
ដ�ើ ម ្ ប ី ស ិ ក ្ សា ឲ្ យ បានយល់ ច ្ បា ស់ បន្ថែ មទ�ៀតពី ស េចក្ តីត្ រូ វ ការ
ពិតប្រាកដរបស់ក្រុមគ្រួសារដៃគូទាំងនោះ ការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវ
តាមបែបផែនស៊ីជម្រៅល�ើវិស័យកសិកម្មនេះ នឹងត្រូវបានធ្វើ
ឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣។ សកមភា
្ម ពនេះនឹងធ្វើឲយ្ ចំរ�ន
ើ អាច
សម្រេចចិ ត ្ត បា នត្រឹមត្រូ វ ចំ ពោះ ការផ្ត ល ់ ស េវាមី ក ្រូ ហ ិ រ ញ្ញ វ ត្ ថុ
ដល់ដៃគូដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្ម។
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា នាឆ្នាំ
២០១២ គឺការបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យូរ៉ូ (ខេមបូឌា)
ខូអល
ិ ធីឌ។
ី ការត្រួតពិនិត្យប្រវតិ្តខ្ចីប្រាក់មុនពេលបញ្ចេញប្រាក់
ជូ ន ដៃគូ តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ
គឺជាកាតព្វកិ ច ្ច ត ម្រូ វ ដោយច្ បា ប់ ប ញ្ញ ត ្ តិដែ លគ្រ ឹះ ស្ថា ន ផ ្ត ល ់

TMB½r³ 9
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវ
ប្រតិបត្តិដោយខកខានមិនបានចំពោះគ្រប់ដៃគូទាំងអស់ដែល
បានដាក់ពាក្យស្នើសុខ
ំ ្ចីប្រាក់ ដ�ើមប្ ឲ
ី យ្ បានដឹងអំពផ
ី លបត្រប្រាក់
កម្ចីដែលដៃគូកំពុងមានជាមួយប្រតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងន័យ
បញ្ចៀសបំណុលវណ្ឌក។ ចំរ�ើនបានអនុវត្តទាំងស្រុងទៅតាម
កាតព្វកិច្ចតម្រូវនេះដោយបានកែសម្រួ លគោលការណ៍ប្រាក់

ផលិតផលប្រាក់កម្ចី
របស់ចំរ�ើនៈ
កម្ចីផ្តល់ជាលក្ខណៈ

ឯកត្តបុគ្គលបង្កើតឡ�ើង
សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ

កម្ចី និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងបញ្ចៀស
បំណល
ុ វណ្ឌករបស់ដៃគូ។ ជាការកត់សម្គាល់ផងដែរថា ចំរ�ើន
ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនតូច នៅក្នុងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជាបានជ្រើសយកជម្រើសមិនគិតកម្រៃសេវាល�ើ
ការឆែករបាយការណ៍ ប្រវត្តិប្រាកក
់ ម្ចី (ដែលមានតម្លៃរហូតដល់
ទៅ៣ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ដៃគូម្នាក់) ពីដៃគូ។

ចំរ�ើន ផ្តល់ផលិតផលប្រាក់កម្ចីចំនួន៤ប្រភេទផ្សេងៗដែលបង្កើតឡ�ើងដោយ
អនុលោមទៅតាមសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនក្រីក្រដែលសកម្មផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ច។
កម្ចីចំរ�ើនៈ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានតម្រូវការ
ដ�ើមទន
ុ ដ�ើមប្ យ
ី កទៅពង្រីកមខ
ុ របរ ឬបង្កត
ើ មខ
ុ របរថ្ជា
មី លក្ខណៈខ្នាតតូច រួមមាន
ដូចជាផលិតកម្ម ពាណិជក
្ជ ម្ម ជំនញ
ួ ឬសេវាកម។
្ម ល។ ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កត
ើ
និងផ្តល់ជូនដៃគូចាប់តាំងពីចំរ�ើនបានកក�ើតដំបូង ដែលរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ
មានប្រមាណ៤០% នៃដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មសុរប។
កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ៈ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមិនមាន
លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីចំរ�ើន ដោយសារតែពួកគេរស់នៅផ្ទះជួល ជាមួយសាច់
ញាតិ ឬមិនអាចស្វែងរកអ្នកធានាបាន។ កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនដៃគូជា
លក្ខណៈក្រុមដែលមានសមាជិកចាប់ពី ៣ទៅ៥នាក់ ដោយពួកគាត់ត្វរូ ធានាប្រាក់
កម្ចីគ្នាទៅវិញទៅមក។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផលនេះ មានប្រហែល ៣៦%
នៃដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មទាំងអស់។
កម្ចីសហគ្រិនៈ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបម្រើជូនក្រុមគ្រួសារគោលដៅដែល
ស្ត
ថិ ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ចរ�
ំ ន
ើ មានតម្រូវការទុនខ្នាតមធ្យមសមល្មមសម្រាប់
អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ដៃគូដែលប្រើប្រាស់កម្ចីសហគ្រិនភាគច្រើនបញ្ចប់វគ្គ
កម្ចីចំរ�ើន ឬកម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ និងត្រូវការដ�ើមទុនច្រើនជាងមុន។ ផលិតផលនេះមាន
ប្រមាណ ២៤% នៃដៃគូខ្ចីប្រាក់សកម្មទាំងអស់។
កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ៈ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ដៃគូដែលកំពុងនៅ
ជាប់ជំពាក់ប្រាក់កម្ចីជាមួយចំរ�ើន សម្រាប់ករណីពួកគាត់ជួបប្រទះគ្រោះអាសន្ន
ផ្សេងៗ ជាលក្ខណៈប្រធានសក្តិ ដូចជាគ្រោះធមជា
្ម តិ គ្រោះថ្នាកច
់ រាចរ ឬជំងឺធ្ងនធ
់ រ្ង ។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន ៣៦ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដៃគូ។

បរិយាយ
វិធីសាស្ត្រកម្ចី

ទំហក
ំ ម្ចីវគ្គទី១(គិតជាពាន់រ�ៀល)

ទំហក
ំ មវ្ចី គ្គបន្ប
ទា (
់ គិតជាពាន់រ�ៀល)
រយៈពេលកម្ចី (គិតជាខែ)

រប�ៀបសងត្រឡប់ប្រាក់កម្ចី
ការធានា

កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍

កម្ចីចំរ�ើន

កម្ចីសហគ្រិន

ក្រុមធានា

ឯកត្តបុគ្គល

ឯកត្តបុគ្គល

៥០-៤០០
៥០-៦០០
២-១២

ការធានាគ្នាជាក្រុម

១០០-៥០០

៥០០-២.០០០

១០០-១.១៥០

៥០០-៤.០០០

២-១២

ឯកត្តបុគ្គល

១០០-៥០០
-

៣-១២

២-៦

អ្នកធានា ឬតម្រូវឲ្យ

អ្នកធានា

ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬខែ

អ្នកធានា

កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់

មានទ្រព្យធានាបន្ថែម

សម្រាប់កម្ចីល�ើស

២លានរ�ៀលឡ�ើងទៅ
គោលបំណងប្រើប្រាស់កម្ចី
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ចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកមុខរបរ

ដោះស្រាយកង្វះ

ខាតក្នុងគ្រួសារបន្ទាន់

សេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន
សូចនាករ

ការបណ្ុះប
ត ណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម
ចំនួនវគ្គបណ្ុះប
ត ណ្តាលសរុប
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប

២០១០

២០១១

២០១២

១.១៣២

១.៨៣៩

២.៤៥០

២៥.១៣២

៤៤.៦៦៣

៤៤.១៤៨

១.០៤៥

២.៣៣៥

២.១៤២

២៦.៩២៩

៤៩.៧០១

៣៧.៩៣៣

៨៥៧

២.១៣២

៤.៥៤៨

ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គម
ចំនួនវគ្គបណ្ុះប
ត ណ្តាលសរុប
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប
ចំនួនវគ្គប្រឹក្សាយោបល់សរុប
ចំរ�ើនមានជំន�ឿយ៉ាងមុតមាំថា សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែម្យ៉ាង មិន

នៅឆ្នាំ២០១២ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង

ចំពោះក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលជាគោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថាននោះ

បណ្តាលទាក់ទងនឹងបញ្ហាសងម
្គ ចំនន
ួ ២.១៤២ ត្រូវបានផល
្ត ់

មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ
ឡ�ើយ ដូចនេះហ�យ
ើ ទ�ើបសេវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ ត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើង

និងដាកបម្រ
់
ជ
ើ ន
ូ ដល់ដៃគូ ចាប់តាង
ំ ពី២០០៧ មកម្លេះ ក្នុងនាម

ជាសេវាកម្មបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ដៃគូ បន្ទាបព
់ ព
ី កគា
ួ
ត់ទទួល

ចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្មចំនួន ២.៤៥០ និងវគ្គបណ្តុះ

ជូនផងដែរដល់ដៃគូ ដោយសរុបអ្នកចូលរួមការបណ្ុះប
ត ណ្តាល
ទាំងអស់មានចំនួនរហូតដល់ ២៨.២៥៩នាក់។

បានសេវាប្រាក់កម។
្ចី តាមរយៈការផ្តលវ់ គ្គបណ្ុះប
ត ណ្តាល និង

រីឯការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ

សេវាកម្មដែលមានមានលក្ខណៈកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និងផល
្ត ់

ចូលរួមវិភាគទានបន្តិចបន្តួច។ ជំនាញវិជ្ជ
ជា វី ៈទាំងនោះរួមមាន

និងទំនុកចិត្តល�ើខ្លួនឯង។

និងការរចនាក្រចក។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជំនាញត្រូវបានផ្តល់

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ ចំរ�ន
ើ មានគោលបំណងផ្តលជ
់ ន
ូ ដល់ដៃគូនវូ

ដល់ដៃគូជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចត
ិ ្តដែលជំនាញនេះតម្រូវឲ្យពួកគាត់

ជាគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងថែមទ�ៀតនូវជំនាញ

ការចម្អិនម្ហូបអាហារ ការធ្វើបង្អែម ការឆ្លាក់ផ្លែឈ�ើ ការកាច់ផ្កា

សេវាបណ្តុះបណ្តាលរួមមានប្រធានបទទាក់ទងជាសំខាន់ទៅ

ជូនចំនួន ៥៤៧វគ្គ និងមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៣៧នាក់។

ល�ើដណ�
ំ
រើ នៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ការគ្រប់គ្រងប្រាក់

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ជាសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែមមួយទ�ៀត

ចំណាយ និងជាចុងក្រោយគឺបញ្ហាសងម
្គ ដែលពួកគាត់ជប
ួ ប្រទះ

ដៃគូទាំងឡាយណាដែលមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារ ឬប្រឈមមុខ

ផ្តលជ
់ ន
ូ ដោយមិនមានគិតកម្រៃ

ជំនយ
ួ បច្ចេកទេសដល់ពកគា
ួ
ត់ទាក់ទងនឹងការរ�ៀបចំដណ�
ំ
រើ ការ

សន្សំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ការគ្រប់គ្រងបំណុល ការចាត់ចែង

ដែលចំរ�ន
ើ ផ្តលជ
់ ន
ូ ដៃគូដោយឥតគិតកម្រៃ

ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។

នឹងបញ្ហាសង្គមនានា ក៏ដូចជាការផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ និង

សេវាការបណ្ុះប
ត ណ្តាលទាំងនេះគឺត្រូវបាន
ហ�ើយជាធម្មតាវាត្រូវបានធ្វើ

ឡ�ើងនៅមុនពេលដៃគូទទួលប្រាក់។

ក្នុងន័យជួយដល់
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និងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាដ�ើម។ នៅក្នុងឆ្នាំ

សង្គម

ការងារនេះយ៉ាងល្អ ទាំងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្ម ទាំង

ដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបានកែសម្រួល

២០១២ មន្រ្តីការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើនរូបបានបំពេញ
ផ្នែកសង្គមជូនដល់ដៃគូចំនួន ៤.៦៦៤នាក់ ដោយក្នុងនោះ
មានដៃគូចំនួន១២៨នាក់

ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរកអង្គការ

ស្ថាប័នជាដៃគូនានា ដ�ើម្បីស្វែងរកសេវាកម្មជំនួយបន្ថែម។

ឬ

ព្រមទាំងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្រ្តីជំនាញ

ដែលជ្រើសរ�ស
ើ ថ្ទា
មី ងនេះ
ំ
ក្នុងន័យជំរញ
ុ ឲ្យពួកគាត់មានចំណេះ
ថ្មីដែលពោរពេញទៅដោយភាពរស់រវ�ើក

មានភាពទាក់ទាញ

និងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានជាងមុន (សូមម�ើលប្រអប់ខាង
ក្រោម)។

តាមគម្រោងផែនការរបស់ចំរ�ើន

នៅឆ្នាំ២០១៣

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើនបានជ្រើសរ�ើសមន្រ្តីការងារសេដ្ឋកិច្ច

សកម្មភាពជ្រើសរ�ើសមន្រ្តីជំនាញ ក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យ និង

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ជន
ូ ដល់ដៃគូ។ ដោយក្នុងនោះ អង្គការបារំាង

ហេតុថា សេវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ បន្ថែមមួយចំនន
ួ ធំកព
ំ ុងស្ត
ថិ ក្រោម

សង្គមជាច្រើនរូប ដ�ើមប្ បម្រ
ី
សើ េវាបណ្ុះប
ត ណ្តាល ក៏ដច
ូ ជាផល
្ត ់

កែសម្រួលសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែម នៅតែបន្តអនុវត្ត ដោយ

អន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde ក៏បានចូលរួមចំណែក

ដំណ�ើរការកែសម្រួល។

យ៉ាងសកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

និងកែសម្រួលសេវាសេដ្ឋកិច្ច

ប្រធានបទទាក់ទង

នឹងជំនាញគ្រប់គ្រង

ចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និង
អាជីវកម្ម ទ�ើបនឹង

បង្កើតថ្មីដែលពោរពេញ
ទៅដោយការចូលរួម

ចំរ�ន
ើ បានផល
្ត ស់ េវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ ចាប់តាង
ំ ពីឆ្២
ំនា ០០៧ រួមមានការបណ្ុះប
ត ណ្តាល
និងការប្រឹក្សាយោបល់។ ជាច្រើនល�ើកច្រើនសារ សេចក្តីត្វរូ ការ និងការរំពឹងទុករបស់
ដៃគូមានការប្រែប្រួល ហ�ើយការកែសម្រួលជាច្រើនក៏ត្វរូ បានធ្វើឡ�ើងដ�ើមប្ ឲ
ី យ្ សេវាកម្ម
នេះមានភាពសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ មានភាពទាក់ទាញ និងផល
្ត ផ
់ លប៉ះពាល់
ជាវិជ្ជមានផងដែរ។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប្រធានផ្នែកសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់អង្គការបារំាងអន្តរជាតិ
Entrepreneurs du Mondeប្រចាំតំបន់អាស៊ី បានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយចំរ�ើន
ដ�ើមប្ កែ
ី លម្អសេវាបណ្ុះប
ត ណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម។
សកម ្ម ភា ពនេះត្រូ វ បានធ្វើ ឡ �ើ ង តាមរយៈការរ�ៀបចំ ន ូ វ សិ ក្ ខា សា លាចំ ន ួ ន ២ថ្ងៃ
ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារតាម
សាខា-ការិយាល័យរបស់គ្រឹះស្ថានដ�ើមប្ ច
ី ល
ូ រួមពិភាក្សា និងធ្វកា
ើ រវិភាគឆ្លុះបញ្ចាង
ំ
ល�ើសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែមដែលកំពុងមានស្រាប់ ក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់
ដៃគូទៅល�ើសេវាកម្មទាំងនេះ។
បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដ�ើម្បីកែសម្រួលនូវមេរ�ៀនទាក់ទង
នឹងជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម និងដ�ើមប្ ជ្រ
ី សរ�
ើ
ស
ើ ប្រធានបទ
ទាំងឡាយណាដែលឆ្លើយតបពិតប្រាកដទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ដៃគូ
និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។ជាលទ្ធផលមេរ�ៀនចំនួន១២ត្រូវ
បានរ�ៀបចំឡ�ើងក្រោមទម្រង់ប្រធានបទចំនន
ួ ៥ធំៗ រួមមាន ការចាត់ចែងចណា
ំ
យ
ការគ្រប់គ្រងបំណុល ការសន្សំប្រាក់ ផែនការថវិកា និងការធ្វើទីផ្សារ ។
បច្ចេកទេស និងវិធសា
ី ស្រ្តបង្រៀនត្រូវបានផ្លាសប
់ រតូ្ ស្ទើរតែទាំងស្ង
រុ ដោយបច្ចុប្បន្ន
នេះ ដៃគូត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលតាម
រយៈការចូលរួមដ�ើរតួ ការសម្តែង ឬលំហាត់ជាក់ស្តែងនានា ដែលនៅចុងក្រោយ
គ្រូបណ្តុះបណ្តាលសំយោគនូវចំណចស
ុ
ំខាន់ៗដែលទទួលបាន តាមរយៈការចូល
រួមចែករំលែករបស់ដៃគូចល
ូ រួមក្នុងវគ្គបណ្ុះប
ត ណ្តាល ដ�ើមប្ យ
ី កទៅអនុវត្តនៅក្នុង
ជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែងរបស់ពួកគាត់។ មន្រ្តីការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងអស់
សុទ្ធតែត្រូវបានចូលរួមវគ្គបណ្ុះប
ត ណ្តាលសម្រាប់គ្រូបង្គោលចំនួន២ថ្ងៃ ដ�ើម្បីឱ្យ
ពួកគាត់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងល�ើបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន។ ល�ើស
ពីនេះទៅទ�ៀត ព័ត៌មានត្រឡប់ និងមតិយោបល់ពីដៃគូត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់
ជាខ្លាំងពីសំណាក់គ្រឹះស្ថាន។
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ការផ្តោតឆ្ពោះទៅល�ើក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ

សមិទ្ធផលការងារសង្គម
វត្ថុបំណងចម្បងរបស់ចំរ�ើនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានផលប៉ះពាល់

ជាវិជ្ជមានខ្លាំងក្លា និងយូរអង្វែងទៅល�ើស្ថានភាពរស់នៅរបស់

ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់
ជូននូវសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និង

សេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថែម។ សមិទ្ធផលការងារសង្គមគឺជា
អាទិភាពរបស់ចំរ�ើន ដូចបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈប្រភេទដៃគូ

គោលដៅដែលគ្រឹះស្ថានបាន និងកំពុងធ្វើការជាមួយ ប្រភេទ
ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឡ�ើង និងរប�ៀបរបប
ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន។

ដ�ើ ម ្ ប ី ធា នាបានថាសកម្ម ភា ពប្រតិ ប ត្ តិ កា រផ្តោ ត ឆ្ព ោះទ ៅល�ើ
ក្រុមគ្រួសារគោលដៅ

ចំរ�ើនប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរវាស់វែង

ស្ថា ន ភាពក្រីក្រដែលត្រូ វ បានប្រើ ប្រាស ់ ក ្ នុងសម្រង ់ ទ ិ ន ្ន ន ័ យ

ស្ថានភាពការរស់នៅរបស់គ្រប់ដៃគូ ចាប់តាំងពីពេលពួកគាត់
ចាប់ផ្តម
ើ ប្រើប្រាសផ
់ លិតផល និងសេវាកមរ្ម បស់គ្រឹះស្ថាន និង

ក្រោយមកនៅរ�ៀងរាល់ ២វគ្គប្រាកក
់ មម
្ចី ្តង។ ការអនុវត្តនសក
៍
ម្មភាព
ទាំងនេះធ្វើឲ្យចំរ�ើនប្រាកដថា

ខ្លួនបានបម្រើដល់ក្រុមគ្ សា
រួ រ

ដៃគូប្រជាជនគោលដៅយ៉ាងពិតប្រាកដ ហ�ើយវាក៏ជាការចង្អុល
បង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ដៃគូពី
មួយពេលទៅមួយពេលផងដែរ។ រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ ត្រូវ

អាជីវកម្មបែបផែនផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម

បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ៏ជាក់លាក់មួយ និងត្រូវ
បានធ្វើការវិភាគជារ�ៀងរាល់ឆំាន្ ដ�ើមប្ ផ
ី ល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នដ៏ពត
ិ ប្រាកដ

ចំរ�ើនគឺជាអាជីវកម្មបែបសង្គមមួយដែលធ្វើការដ�ើម្បីបង្កើនជា

មួយពីស្ន
ថា ភាពសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច
ម
្គ របស់ក្រុមគ្រួសារដៃគូដែលចំរ�ន
ើ

ជាងការគិតគូរតែល�ើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ភាគធនិក ពីព្រោះ

ពិតជាកំពុងបម្រើដល់ក្រុមគ្រួសារដៃគូគោលដៅរបស់ខ្លួន។

អតិបរមានូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួន ជា
យោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គ្រឹះស្ថានបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមិន
មានការបែងចែកភាគលាភនោះទេ

មានន័ យ ថារាល់ ប្រាក់

ចំណេញដែលចំរ�ន
ើ ទទួលបាន គឺត្រូវវិនយិ ោគត្រឡប់ទាងស្
ំ
ង
រុ

បាន និងកំពុងធ្វើការជាមួយ និងដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាគ្រឹះស្ថាន

សូចនាករ

ផលបត្រប្រាក់កម្ចីគិតជាមធ្យមធ�ៀប

ទៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនសហគ្រិនខ្នាតតូចឱ្យ

នឹងចំណូលជាតិសរុបគិតជាមធ្យមក្នុង

គិតយកពីដៃគូមានការកាត់បន្ថយជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំទ�ៀតផង ចាប់

អត្រាដៃគូខ្ចីបន្ត (រូបមន្តរបស់ CGAP)

បានកាន់តែច្រើន។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត អត្រាការប្រាក់ដែល

តាំងពីឆ្នាំ២០១០មកម្លេះ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ និង
កម្រៃសេវារបស់ដៃគូ ។

១៣%

ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូប

ទំហប្រាក
ំ
ក
់ ម្ចីគិតជាមធ្យមបាន
បញ្ចេញ (ជាប្រាក់រ�ៀល)

ក្រៅពីនេះ គណៈកម្មាធកា
ិ រគ្រប់គ្រងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គមត្រូវ

អត្រាគិតជាភាគយនៃចំនួនប្រាក់

ដែលគណៈកម្មាធកា
ិ រមួយនេះមានសមាជិកភាព ដូចជា ក្រុមប្រឹក្សា

១.០០០.០០០រ�ៀល

បានបង្កត
ើ ឡ�ើងសត
ថិ្ ក្រោមរចនាសម្ន
ព័ រ្ធ បស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០១២

៧៦%
៧២៧.៣០០
៨៩%

កម្ចីសរុបដែលមានទំហំក្រោម

ភិបាលមួយរូប នាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ និងប្រធានផ្នែក
សមិទ្ធផលការងារសង្គមរបស់អង្គការបារាំងអន្តរជាតិ

Entre-

preneurs du Monde (សូមម�ើលទំពរ័ ទី២៦)។ គណៈកម្មាធកា
ិ រ

អត្រាដៃគូខ្ចីបន្តបានឈរក្នុងកម្រិត៧៦% សម្រាប់ឆ្នាំ២០១២

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើសមិទ្ធផល និងសកម្មភាពការងារ

និងកម្រិតនៃការពេញចិតរ្ត បស់ដៃគូល�ផ
ើ លិតផល និងសេវាកម្ម

នឹងបទដ្ឋានជាសាកលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារ

ធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។

ការងារសង្គម SPTF(២)។ គណៈកម្មាធិការនេះក៏បានចូលរួម

ចាំបាច់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងកែសម្រួលល�ើផលិតផល និង

នេះបានប�ើកកច
ិ ប្ច ្រជុច
ំ ន
ំ ន
ួ ៤ដង នៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០១២ ហ�ើយបាន

ហ�ើយក្នុងនោះផងដែរ ដ�ើមប្ យ
ី ល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អព
ំ ទ
ី ស្សនៈ

របស់ចរ�
ំ ន
ើ ដែលបាន និងកំពុងតែអនុវត្ត ដោយប្រៀបធ�ៀបទៅ

របស់គ្រឹះស្ថាន ការស្ទាបស្ទងម
់ តិសព
តី្ កា
ី រពេញចិតរ្ត បស់ដៃគូត្វរូ

សង្គមដែលបង្កត
ើ ឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសមិទផ
្ធ ល

កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលដៃគូពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្ត និងអ្វី

យ៉ាងសកម្មផងដែរ នៅក្នុងបរិបទការងារផ្សេងៗទ�ៀត រួមមាន

សេវាកម្ម និងរប�ៀបរបបប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន។

សកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យចំរ�ើនយល់ដឹង

ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មល�ើទស្សនវិសយ
័ បេសកកម្ម
និងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គមដែលបាន
ប្រើប្រាសន់ ៅក្នុងចរ�
ំ ន
ើ ។

(២) ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសមិទ្ធផលការងារសង្គមSPTF (Social Performance Task Force) គឺ
 ជាក្រុមការងារដែលមានសមាជិក១.៣០០នាក់ ចូលរួមមកពី
គ្រប់ទិសទីនៅក្នុងពិភពលោក ន
 ងក
ិ ្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្តេជ្ញាធេ្វីឱ្យសមិទ្ធផលការងារសង្គម មានលក្ខណៈឈានមុខនៅក្នុង
វិស័យនេះ (www.sptf.info)

TMB½r³ 13
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម
ចំរ�ើនបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធផល

និងគ្របកម្រិ
់
ត ដ�ើមប្ បី ្រជព
ំុ ភា
ិ ក្សា និងត្ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ថាត�ើការងារ
សង្គមត្រូវបកស្រាយយ៉ាងណានៅក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

ការងារសង្គម SPI ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយ Cerise(៣) តាំង

របស់គ្រឹះស្ថាន។ ការធ្វើសវនកម្មផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារ

របស់ខ្លួន តាមរយៈការប្រៀបធ�ៀបសមិទ្ធផល និងសកម្មភាព

២ឆ្នាំម្តង ហ�ើយលទ្ធផលត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ។

ពីឆ្២
ំនា ០០៧ មកម្លេះ ដ�ើមប្ ត្
ី ត
រួ ពិនត
ិ យ្ សមិទផ
្ធ លការងារសង្គម

ដែលបាននិងកំពុងអនុវត្ត ទៅនឹងកម្រងសំណួរដែលមាននៅ
ក្នុងឧបករណ៍វាស់វែង ទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់គោលដៅ
ផលិតផលនិងសេវាកម្ម ការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ដៃគូ និង
ការទទួលខុសត្រូវល�ើសង្គម ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមួយ។ តាម
រយៈយុ ទ ្ធ សា ស្រ្តតម្រូ វ ឱ្ យ មានការចូ ល រួ ម ដែលកំ ណ ត់ ដ ោយ
ឧបករណ៍នេះ

ចំរ�ើនបានអញ្ជើញបុគ្គលិកពីគ្រប់នាយកដ្ឋាន

សង្គមដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ SPI ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងរ�ៀងរាល់

តាមរយៈការត្រួតពិនត
ិ យ្ និងវាយតម្លៃល�ើសមិទផ
្ធ ល និងសកម្មភាព
ការងាររបស់ចរ�
ំ ន
ើ ដែលបាន និងកព
ំ ុងតែអនុវត្ត គណៈកម្មាធកា
ិ រ

គ្រប់គ្រងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គមបានតាមដាន និងត្ត
រួ ពិនត
ិ យ្
ជាប្រចំាល�ើរបកគំហ�ញ
ើ និងផែនការកែលម្អ ដ�ើមប្ ម�
ី ល
ើ ឱ្យឃ�ើញ
ពីដណ�
ំ
រើ ការ និងលទ្ធផលជាក់សែ្តងដែលបាន និងកព
ំ ុងអនុវត្ត។

ការបង្កើនសកម្មភាពការងាររបស់ចំរ�ើន ល�ើសពីសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លផ្តោតល�ើ
សមិទ្ធផលការងារសង្គម

នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ២០១១ ចំរ�ើន បានបង្កើតសមាគមមូលនិធិចំរ�ើនក្នុងគោលបំណងចែករំលែកផល

ចំណេញរបស់ខ្លួនមួយផ្នែក ដ�ើម្បីបង្កើតជាសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលនឹងចូលរួមជាវិភាគទានបន្ថែមទៅ
ក្នុងដំណ�ើរការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា។សកម្មភាពចម្បងៗនៃសមាគមមូលនិធិចំរ�ើន នេះគឺការផ្តល់ជូនជាអាហារូបករណ៍ដល់កូនចៅ
របស់ដៃគូ និងការជួយផ្តល់ថវិកាគាំពារដល់គម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុកផ្សេងៗ។ ឆ្នាំ២០១២ គឺ

ជាឆ្នាំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់សមាគម ហ�ើយសកម្មភាពការងារជាក់សែ្តង នឹងចាប់ផ្តើម

ដំណ�ើរការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ខាងមុខ ផ្អែកតាមវិភាគទានដែលបានទទួលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២
ដោយសាច់ប្រាក់សរុបមានចំនួន ៦៩.០០០.០០០រ�ៀល។

(៣) Cerise គឺជាបណ្តាញផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកចំណេះដឹងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្កើតឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធផលការងារសង្គមSPI
ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈធំទូលាយ (www.cerise-microifinance .org )
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សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករ

ទិន្នផលល�ើផលបត្រប្រាក់កម្ចី

២០១១

៥៣៥.៩០១

៤៦៥.៨២៦

១៤៩,៧៩០

៥,0%

២,៤%

០,៤%

១៥,៨%

១១,៦%

២,២%

១០៧,៧%

១០៨,១%

១០៣,៥%

៤៩,៣%

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ (គិតជាពាន់រ�ៀល)
ផលត្រឡប់ល�ើសកម្មធន៤
ផលត្រឡប់ល�ើមូលនិធិសុទ្ធរបស់ភាគធនិក៤
អនុបាតភាពរស់រានល�ើផ្នែកប្រតិបត្តិការ៤

ចាប់តាង
ំ ពីចំរ�ើនឈានដល់ចំណុចរួចខ្លួន

២០១០

(មិនចំណេញមិន

ខាត) នាឆ្នា២
ំ ០១០ សកម្មភាពប្រតិបត្កា
តិ របាន និងកព
ំ ុងមាន
ភាពរីកចម្រើន ដោយសារមានតម្រូវការខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុម
គ្រួសារដៃគូគោលដៅ ហ�ើយចំណល
ូ របស់គ្រឹះស្ថាន ក៏បានក�ើន
ឡ�ើងជាត្រីគុណដែរ។ សមិទ្ធផលផ្នែកហិរ ញ្ញវ ត្ថុរ បស់ចំរ� ើន
សម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាបច
់ ត
ិ ្ត

ប៉ុន្តែ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនេះមានការថយចុះប�ើ
ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងរយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងមក ដោយយោងទៅ

ល�ើយុទ្ធសាស្រ្តកំណ�ើនក្នុងកម្រិតមធ្យម និងដោយការខិតខំ

ប្រឹងប្រែងកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធការងារគ្រឹះស្ថាន ដ�ើម្បីឆ្លើយតប
ទៅនឹងការឈានដល់ ដ ំ ណាក ់ កា លអភិ វ ឌ្ ឍ ន៍ ថ ្ មី ម ួ យ កម្រិត

ទ�ៀតរបស់ចំរ�ើន ជាលទ្ធផល រចនាសម្ព័នការងាររបស់ចំរ�ើន

២០១២

៤៩,៨%

៤៣,៥%

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ដ�ើមប្ ធា
ី នាឱ្យមានតុលយ្ ភាពរវាងសមិទផ
្ធ ល
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គម និងដ�ើមប្ ជ
ី យ
ួ កាត់បនយ
្ថ
ចំណាយរបស់ដៃគូ

ចំរ�ើនបានបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួន

សារជាថ្មីម្តងទ�ៀត នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជាលទ្ធផលបណ្តាលឱ្យ
ទិន្នផលល�ើផលបត្រប្រាក់កម្ចីមានការធ្លាក់ចុះ។

ដ�ើមប្ គា
ី ទ្រដ
ំ
ល់កណ�
ំ
ន
ើ ល�ើសកម្មភាពប្រតិបត្កា
តិ រនេះ វិនយិ ោគិន
ថ្ៗ
មី បានចូលរួមដាក់ទន
ុ ជាមួយគ្រឹះស្ថានតាមរយៈការបង្កន
ើ ដ�ើម
ទុន នៅដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ដោយបានពាំនាំយកដៃគូអាជីវកម្មថៗ
មី្
ចំនន
ួ ៣ សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន (សូមម�ើលទំពរ័ ទី២២) ក្រៅពីនេះ

ឥណទាយកថ្មីចំនួន២ ក៏បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនធំដល់
គ្រឹះស្ថាន រ ម
ួ មានស្ថាបន
័ មូលនិធិ Oikocredit និង Triple Jump។

ត្រូវបានពង្រឹង ក៏ដូចជាមានការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកថ្មីៗបន្ថែម
(សូមម�ើលទំព័រទី២៨ នងិ  ២៩)។

ដៃគូជោគជ័យ

សាលីន និងមមា
ំុ នកូន២នាក់ កូនស្រីមានអាយ៤
ុ ឆ្នាំ និងកន
ូ ប្រុសទ�បមា
ើ
នអាយុ
៣ខែ។ សាលីន ក�ើតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលខ្សត់ខ្សោយមួយជាមួយនឹងបងប្អូនស្រី
ផ្សេងទ�ៀតចំនន
ួ ៥នាក់ ទោះបីជាយ៉ាណាកដ៏ ោយ សាលីនបានសិកសា
្ រហូតដល់
ត្រឹមអាយុ១៥ឆ្នាំ។ សាលីនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង ដ�ើម្បីកែលម្អ
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារ និងដ�ើមប្ អ
ី នាគតកូនទាំងពីររបស់ខន
លួ្ ។

គម្រោងទី១ ទទួលបានភាពជោគជ័យ

រយៈពេល ៦ខែកន្លងមកហ�ើយនេះ សាលីនបានប្រកបមុខរបរលក់ទឹកអំពៅ។
ដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្តាយ និងចំរ�ើនដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់
គាត់ចន
ំ ន
ួ ៥០០.០០០រ�ៀល សាលីនមានលទ្ធភាពទិញបានរទេះលក់ទឹកអំពៅ
និងទិញអំពៅមកកិនលក់ផងដែរ។
សាលីន ធ្វើការចាប់តាំងពីម៉ោង៧:០០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៨:០០យប់ និង
៦ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយក្នុងនោះ គាត់អាចរកចំណូលសរុបបានចំនួន
៨០០.០០០រ�ៀល ក្នុងមួយខែ។

មុខរបរលក់

ទឹកអំពៅរបស់
សាលីន

គម្រោងទី២ ដ�ើម្បប
ី ន្តភាពរីកចម្រើន

ជាមួយនឹងជំនាញវិជ្ជ
ជា វី ៈផ្ទាលខ
់ ន
លួ្ និងការបណ្ុះប
ត ណ្តាលដែលគាត់ទទួលបាន
ពីចំរ�ើន សាលីនអាចគ្រប់គ្រងមុខជំនួញរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អ និងចេះសន្សំ
ប្រាក់ទុកមួយចំណែកដ�ើមប្ ព
ី ង្រីកមុខរបរនាពេលអនាគត ដោយហេតុថា គាត់មាន
គម្រោងប�ើកតូបលក់ភេសជ្ជៈ និងអាហារសម្រន់នៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់។ នៅពេល
គាត់ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងនេះ សាលីននឹងស្នើសុំប្រាក់
កម្ចីវគ្គថ្មីពីចំរ�ើន ដ�ើម្បីជាទុនបន្ថែមសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងទី២នេះ។

(៤) មិនរាប់បញ្ចូលអំណោយ និងចំណេញ-ខាតល�ើអត្រាប្តូរប្រាក់
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ការអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថភាពបុគ្គលិក
សូចនាករ

២០១០

២០១១

ចំនួនបុគ្គលិក

៩៤

១៦៣

២១៣

ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន

៤៦

៨៤

១០២

អនុបាតការបែងចែងបុគ្គលក
ិ (មន្រ្តីឥណទាន / បុគ្គលិកសរុប)

៤៩%

៥២%

៤៨%

អត្រាបុគ្គលិកចាកចេញ

២២%

១០%

១១%

អត្រាបុគ្គលិកជាស្រ្តី

២១%

១៩%

២៦%

អត្រាថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តី

២២%

១៨%

១៨%

ការបណ្តុះបណ្តាល និងការហ្វឹកហ្វឺន
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើន បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន
វគ្គ ជាពិសេសសម្រាប់តួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងថ្នាក់ដឹកនាំ
របស់គ្រឹះស្ថាន។ ការអភវិឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក ដ�ើរតួយ៉ាង

សំខាន់សម្រាប់ការពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងសមិទ្ធផលការងារ
របស់គ្រឹះស្ថាន ជាពិសេស ដូចករណីរបស់ចរ�
ំ ន
ើ ដែលបុគ្គលក
ិ
ខាងក្នុងភាគច្រើន ត្រូវបានដំឡ�ើងតួនាទីទៅកាន់ម ុខត ំណែងថ្។
មី

សិក្ខាសាលា និងកាហ្វឹកហ្វឺនជាច្រើនត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បី

ពង្រឹងការងារជាក្រុម និងទិដភា
្ឋ ពសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ ទ�ៀត ដូចជា
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការកសាងទំនុកចិត្ត និងជំន�ឿ។

ចំរ�ើនបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុងចំនួន២២វគ្គ គិតជា
រយៈពេលនៃការបណ្ុះប
ត ណ្តាលសរុបមានរហូតដល់ ៧៥១ថ្ងៃ
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របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

២០១២

នាឆ្នាំ២០១២។ មិនតែប៉ុណ្ណេាះ គ្រឹះស្ថានក៏បានបុគ្គលិកឱ្យ
ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅចំនួន៣៧វគ្គ គិតជា
រយៈពេលនៃការបណ្ ត ុះប ណ្តា ល សរុបមានរហូ ត ដល់ ៧ ៦ថ្ងៃ

ប្រធានបទនៃការបណ្ុះប
ត ណ្តាល រួមមាន ការគ្រប់គ្រងសកម្មធន
និងអកម្មធន ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ប្រព័នត្
្ធ ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទៃខាងក្នុង
ការការពារការកេងបន្លំ ជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ ការ
អភិវឌ្ឍន៍គ្រឹះស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម។

នៅក្នុងខែមិថនា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១២ អ្នកជំនាញការមួយរូបបានផល
្ត កា
់ រ
ហ្វឹកហ្ន
វឺ ដល់ថ្ក
នា ដឹក
់ នាំរបស់ចរ�
ំ ន
ើ ឲ្យបានយល់ដឹងអំពកា
ី រត្រួត

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហានិភ័យ។ ក្នុងរយៈពេល ៣សប្តាហ៍ អ្នក
ជំនាញការបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រប់ប្រធាននាយក

ដ្ឋាន និងប្រធានផ្នែកជំនាញ ដោយបានចង្អុលបង្ហាញគ្រប់

ដំណាកកា
់ លនៃការត្រួតពិនត
ិ យ្ និងវាយតម្លៃហានិភយ
័ និងដឹកនាំ

ការងារជាក្រុម
ជារ�ៀងរាល់ខែ កិចប្ច ្រជថ្
ំុ ក
នា ដឹក
់ នាំជាន់ខ្ពស់ត្វរូ បានរ�ៀបចំឡ�ើង
ដោយមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាច្រើនរូបរបស់

ចំរ�ើន រាប់បញ្ចូលចាប់តាំងពីប្រធានសាខា រហូតដល់សមាជិក
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ មកជួបប្រជុំគ្នា ដ�ើម្បីជជែកពិភាក្សា
ល�ើសមិទ្ធផលការងារ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយល�ើបញ្ហា
ប្រឈមនានាដែលពួកគាត់ជប
ួ ប្រទះ។ កិចប្ច ្រជុនេះ
ំ
គឺជាយន្តការ

ដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ សម្រាប់ប្រសិទភា
្ធ ពនៃលំហរូ ព័តមា
៌ នក្នុងគ្រឹះស្ថាន
និងបង្កើនឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារជាក្រុមផងដែរ។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត សិក្ខាសាលារួមមួយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
ជាប្រចាំនៅរ�ៀងរាល់ដ�ើមឆ្នាំប្រតិបត្តិការ ដោយមានការចូលរួម
រាល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ឱ្យត្រួតពិនត
ិ យ្ ល�ើសកមភា
្ម ពការងារ និង

ល�ើតនា
ួ ទី និងភារកិចរ្ច បស់ពកគា
ួ
ត់។ លំហាត់អនុវតន
្ត ដែ
៍ លត្រូវ
បានចូលរួមជាថវិកាគាំទ្រដោយស្ថាបន
័ មូលនិធិ Grameen Crédit

Agricole Microfinance Foundation បានផល
្ត ជា
់ អត្ថប្រយោជន៍

យ៉ាងច្រើនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចំរ�ើន ក្នុងការយល់ដឹងអំពី

ហានិភ័យ។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ចំរ�ន
ើ ក៏បាន និងកព
ំ ុងផល
្ត ផ
់ ងដែរនូវអាហារូបករណ៍ថ្ក
នា អ
់ នុបណត
្ឌិ ដល់ថ្ក
នា ដឹក
់ នាំគ្រឹះស្ថានចំនន
ួ ៩រូប។

ដៃគូជោគជ័យ

ពីបុគ្គលិកគ្រប់តួនាទីនៅតាមបណ្តាសាខាខេត្ត-រាជធានី មក
ជួបជុំគ្នាក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ដ�ើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធផល
ការងារនានាដែលសម្រេចបាននាឆ្នាំកន្លងទៅ

និងមានចង្អុល

បង្ហាញពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អនុវត្តបន្ត

នៅក្នុងឆ្នាំ

ប្រតិបត្កា
តិ រជាក់ស្តែង។ សិក្សា
ខា លាប្រចាំឆ្ម
ំនា យ
ួ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

នៅខេត្តស�ៀមរាប នៅដ�ើមឆ្នា២
ំ ០១២ ដែលមានបុគ្គលកច
ិ ល
ូ រួម
ចំនួន១៦០នាក់។ ក្រៅពីនេះ ទស្សនកិច្ចសិក្សា ២ផ្សេងទ�ៀត
ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ចំរ�ើន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ផងដែរ ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធផលការងារ
និងរ�ៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គ្រឹះស្ថាន។

រីណា គឺជាសហគ្ន
រិ វ័យក្មេងម្នាកដែ
់ លត្រូវបានគាំទ្រដោយចំរ�ន
ើ ។ នៅពេលមាន
វ័យ១៧ឆ្នាំ រីណាបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងសំណាងដែលជាអ្នកលក់
កាសែត។ បច្ចុប្បន្នពួកគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះស្រីនិច។

កាសែត និង CD

ជាមួយនឹងប្រាក់សន្សំរបស់ស្វាមី និងប្រាក់កម្ចីវគ្គទី១ចំនួន៣០០.០០០រ�ៀលពី
ចំរ�ើន រីណា បានចាប់ផ្តើមពង្រីកមុខរបរលក់កាសែតរបស់ខលូន
្ បានកាន់តែធំ។
បន្ទាប់មកជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីវគ្គទី២ ចំនួន៤៥០.០០០រ�ៀល ធ្វើឲ្យនាងអាច
ចាប់ផ្តើមមុខរបរមួយបន្ថែមជាអ្នកលក់ និងជួល CD។

ការបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទ�ៀតបន្ថែមជាអ្នកលក់បន្លែ

ស្ត្រីជាម្តាយ

ដ៏ក្មេងខ្ចី ប៉ុន្តែមាន
មហិច្ឆតាខ្ពស់

២ខែកន្លងទៅ រីណាបានស្នើសុំប្រាក់កម្ចីវគ្គទី៣ ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមមុខរបរលក់បន្លែ
ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះនាងបនល
្ត ក់ និងជួល CD ព្រមទាំងប្រកបមខ
ុ របរជាអ្នកលក់
បន្លែ ដែលមុខរបរទាំងនេះ អាចធ្វើឲយ្ នាងរកចំណល
ូ សរុបបានចំនន
ួ ២៨៥.០០០
រ�ៀល ក្នុងមួយខែ ដែលស្មើនឹង២ដង ច្រើនជាងពេលដែលនាងចាប់ផ្តម
ើ ប្រកបមខ
ុ
របរដំបូង។

ស្ថេរភាពជីវិត និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត

ដោយសារចំណល
ូ មានការក�ើនឡ�ើង រីណា និងសណាង
ំ
អាចមានលទ្ធភាពកែ
លម្អដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគាត់បានប្រស�ើរជាងមុន ហ�ើយរីណាអះអាងផងដែរថា
នាងទិញបានទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត
ក្រុមគ្រួសារនេះ សន្សំប្រាក់បានចំនួន ១៦២.០០០ រ�ៀល។
នាពេលបច្ចុប្បន្ន រីណា កំពុងពិចារណាស្នើសុំប្រាក់កម្ចីមួយវគ្គទ�ៀត សម្រាប់ការ
ពង្រីកមុខរបររបស់នាង ដោយហេតុថា នាងចង់បង្កើតមុខរបរលក់ចាប់ហួយ
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តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ចំរ�ើន
គិតមកត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ចំរ�ើនមានដៃគូខ្ចីប្រាក់សរុបជាង
៤១.០០០នាក់ នៅទូទាំង១៣ខេត្ត - រាជធានី
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
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ខេត្ត-រាជធានី
បន្ទាយមានជ័យ
បាត់ដំបង
កំពង់ចាម

កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ស្ពឺ
កំពង់ធំ
កំពត

កណ្តាល
ភ្នំពេញ
ព្រៃវែង

ចំនួន
ស្រុក

ឃុំ

ភូមិ

បុរស

ស្រី

សរុប

៣

២១

១១២

៣៣៣

១.៧៥៥

២.០៨៨

១២

៥៤

៣១៧

៥២៦

៣.៥៦១

២៧

១៩៥

៣៣៨

១.៨០៧

២០

៦០

១៦៤

១.២០៣

១.៦៧១

៧.៥២៦

៤០៧

៣.០៤៥

៣.៤៥២

១០

១១

៨
៤
៤

១៦

៣៧

១១

១០៤

២

៥

១
៨

៧

កែប

១

សរុប

៥១

៥

ស�ៀមរាប
តាកែវ

ចំនួនដៃគូខចីប្រាក
្
់

២៣៦
៦៩

១៨៩

១៤

៦

៤២

២៤៣

១

១

៧២

៥០៥

៣៧៤

១.៣៨៧

៧១១

២៩

១២៨

៦០៦

៩៨

៦

៤៤៦

២.៦៥០

៣.០៩៦

៧២៩

៨៥៧

២.១៤៥

២.៦៦២

៣.០៣៦

៨.៥៣៥

៩.៩២២

១០៧

២១៦

២៧៦

១.៨៣៣

២.៩៦៩

៦.០៥៧

៣៥.៤២៣

១

៤.០៨៧

១.៣៦៧
៩.១៩៧

១១៣

២.១០៩

៤១.៤៨០
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ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧
នៅចុងឆ្នាំ២០១២

សិក្ខាសាលាជាច្រើនត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

ដោយមានការចូលរួមពីថ្ក
នា ដឹក
់ នាំ និងបុគល
្គ កគ្រប
ិ
ល
់ ដាប
ំ
់ និង
តួនាទី

ដ�ើមប្ បង
ី ្កត
ើ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ

រំកិលសម្រាប់ចំរ�ើន។ ជាលទ្ធផលផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្តមួយត្រូវ

បានបង្កើតឡ�ើង ហ�ើយទទួលបានការផ្តលសុ
់ ពលភាពពីក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ នៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៣។

ពង្រឹងបេសកកម្មសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន
ដ�ើមប្ សម្រេចគ
ី
ោលដៅខាងល�ើ ចំរ�ន
ើ មានវត្ប
ថុ ណ
ំ ងដូចខាងក្រោម៖

•	
ពង្រឹងយនកា
្ត រការពារដៃគូ និងប្រព័នគ្រប
្ធ
គ្រង
់
ការប្រាស័យ
ទាក់ទងជាមួយដៃគូ

•	
ផល
្ត ផ
់ លិតផល និងសេវាកម្មដែលមានកម្រៃសេវាអាចទទួល
យកបានដោយដៃគូ

តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈ

• កែលម្អសេវាសេដ្ឋកច
ិ សង
្ច ម
្គ ឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង
• គាំពារសកម្មភាពរបស់សមាគមមូលនិធិចំរ�ើន
• ពង្រឹងប្រព័នត្
្ធ ត
រួ ពិនត
ិ យ្ និងតាមដានសមិទផ
្ធ លការងារសង្គម
•	
ផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបដោយការជំរុញ

សង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន និងរក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព

• កសាងកិត្តិសព្ទរបស់ចំរ�ើនឱ្យបានរឹងមាំ

យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំរំកិលរបស់ចំរ�ើននៅតែរក្សា

ការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗបីគឺ៖

បម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្ន
រិ ក្រីក្រខ្នាតតូចឲ្យបានកាន់តែច្រើន

សមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ ពង្រឹងបេសកកម្មការងារ
ចំណេញសមស្រប។

និងផល

ល�ើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់សេចក្តីគោរពឱ្យតម្លៃ

រក្សាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាព និងផលប្រាក់ចំណេញសមស្រប

បម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្ន
រិ ក្រីក្រខ្នាតតូចឲ្យបានកាន់តែច្រើន

•	
បង្កត
ើ ប្រព័នគ្រប
្ធ
គ្រង
់
ព័តមា
៌ នវិទយា
្ ដែលមានភាពរឹងមាំ និង

សមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ

•	
ទាក់ទាញភាគធនិកថ្ៗ
មី បន្ថែម ក៏ដច
ូ ជាជ្រើសរ�ស
ើ តែងតាំង

តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈ
ដ�ើមប្ សម្រេច
ី
បានតាមគោលដៅយុទសា
្ធ ស្រ្តខាងល�ើ ចំរ�ន
ើ បាន
ដាក់ចេញនូវវត្ប
ថុ ំណងដូចខាងក្រោម៖

•	
ពង្រីកប្រតិបត្កា
តិ រឲ្យបានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រកាន់តែច្រើន
• ធានាឱ្យបាននូវការពេញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ពីសំណាក់ដៃគូ
•	
ផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវ
ការរបស់ដៃគូ

សុវត្ថិភាពខ្ពស់

បន្ថែមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

• បង្កើនប្រភពធនធានថវិកាឲ្យបានកាន់តែច្រើន
•	
ធ្វើ កា រវាយតម្លៃសមិ ទ ្ធ ផ ល និ ងសក ម្ម ភា ពការងាររបស់
គ្រឹះស្ថានដោយភ្នាក់ងារជំនាញពីខាងក្រៅជាប្រចាំ

• ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណសេវាប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
•	
ធានាឱ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព
និងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់

• បង្កត
ើ ប្រព័នត្
្ធ ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទៃក្នុង និងយនកា
្ត រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័
ដែលមានភាពរឹងមាំ
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•	
ធានាឱ្យបាននូវការអនុវត្តន៍ដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់
និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលតម្រូវ

វិញ្ញាបនបត្រ និងការទទួលស្គាល់
២០០៩៖	ចំរ�ើនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ស្នាដៃពី MFTransparency ល�ើគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុ្ងងការកំណត់តម្លៃប្រកប
ដោយតម្លាភាពនៅកម្ពុជា។

២០០៩៖	ចំរ�ើនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ស្នាដៃ កម្រិតពណ៌ប្រាក់ ពី MIX MARKET ល�ើរបាយការណ៍ស្តីពី
សូចនាករសមិទ្ធផលសង្គម។

២០១០៖	ចំរ�ើនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ស្នាដៃ កម្រិតពណ៌ប្រាក់ពី MIX MARKET ល�ើរបាយការណ៍ស្តីពី
សូចនាករល�ើសមិទ្ធផលសង្គម។

២០១១៖	ចំរ�ើនទទួលបានពិនទុល�
្ ើការវាយតម្លៃកម្រិត B+ ល�ើការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសំណាក់ភ្នាក់ងារវាយ
តម្លៃ Microfinanza Rating Company ។

្ រវាយតម្លៃកម្រិត BBs ល�ើការងារគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម ពីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ
២០១១៖	ចំរ�ើនទទួលបានពិនទុកា
Microfinanza Rating Company។
២០១១៖	ចំរ�ើនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពេញសិទ្ធជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុទី៣០ ដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា “ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត”។

បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលកច
ិ ំរ�ើន

BANKING WITH THE POOR NETWORK (BWTP)

(សូមអានផ្នែកខាងក្រោមស្តីពីភាគធនិក)
សមាគមមូលនិធិចំរ�ើន

(សូមអានផ្នែកខាងល�ើស្តីពីសមិទ្ធផលការងារសង្គម)
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិង
ជាសមាគមជំនាញវិជ្ជ
ជា វី ៈមួយដែលបង្កត
ើ ឡ�ើងកនុងគ
្ ោលបំណង

ធានាឱ្យបាននូវភាពរុងរ�ឿងរីកចម្រើន និងនិរន្តរភាពនៅក្នុងវិសយ
័

មីក្រូហិរញ្ញវត្នថុ ៅកម្ពុជា។ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដ�ើរតួ
យ៉ាងសខា
ំ ន់កនុង
្ ការបង្កត
ើ បណ្តាញ

ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈជាតិ និង
អន្តរជាតិ និងស្វែងរកដ�ើមទុន និង
កម្ចី បច្ចេកវិទយា
្ ថ្ៗ
មី ក៏ដច
ូ ជាការសម្រប

សម្រួល និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ
ល�ើវវា
ិ ទរវាងប្រតិបត្តិករមីក្រូហរិ ញ្ញ-

វត្។
ថុ ចំរ�ន
ើ ក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមាគម

នេះ ចាប់តាំងពីដ�ើមឆ្នាំ២០១១ ក្នុងនាមជាសមាជិកធម្មតា
ហ�ើយបន្ទាប់មកក៏ក្លាយជាសមាជិកសកម្ម នៅចុងឆ្នាំ២០១២

(www.cma-network.org) ។

គឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែល

ធ្វើការក្នុងន័យកសាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ឱ
ថុ យ្ មានប្រសិទភា
្ធ ព

និងនិរន្តរភាព តាមរយៈកិចស
្ច ហប្រតិបត្កា
តិ រ ការបណ្ុះប
ត ណ្តាល
និងការកសាងសមត្ថភាពជាមួយនឹងឆន្ទៈចង់សម្រេចឱ្យបាន

នូវសេវាហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត សមស្រប និង
ឆ្លយ
ើ តបតាមតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ។ បណ្តាញទំនាក់

ទំនងនេះគឺជាការប្រមូលផ្ន
តុំ វូ អ្នកពាក់ពន
័ ក
្ធ នុង
្ វិសយ
័ មីក្រូហរិ ញ្ញវត្ថុ
ដែលមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែមានការប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមធ្វើឲ្យ

ប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ តាមរយៈ

ការជំរញ
ុ ល�ើកទឹកចិត្ត និងសម្របសម្ល
រួ ដល់ពកគា
ួ
ត់ឲយ្ ទទួល
បាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ចំរ�ើនបានក្លាយ

ជាសមាជិ ក មួ យ នៃបណ្តា ញ នេះចាប់ តា ំ ង ពី ដ �ើ ម ឆ្នា ំ ២ ០១២
មកម្លេះ (www.bwtp.org) ។
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រចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះស្ថាន
ការចូលរួមទុនវិនយោ
ិ
គបន្ថែមពីសំណាក់ភាគធនិកថ្មីៗ
ដ�ើម្បីរក្សានិរន្តរភាពកំណ�ើនសកម្មភាពរបស់ចំរ�ើន ការបង្កើនដ�ើមទុនត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ដោយបាននាំមកនូវការ
ចូលរួមទុនវិនយិ ោគបន្ថែមពីសណាក
ំ
ភា
់ គធនិកថ្ៗ
មី ដែលគ្រឹះស្ថានមានកាប្រាស្រ័យទាក់ទងស្រាប់ ដូចជាស្ថាបន
័ មូលនិធិ Grameen

Crédit Agricole Microfinance Foundation (GCAMF)ដែលបានគាំទ្រចំរ�ើន ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០១០ ក្នុងនាមជាឥណទាយក

លោកស្រី Sophie Dulacដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចំរ�ើន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបារាំង Microfinance Solidaire ដែលជាភាគធនិក
របស់គ្រឹះស្ថាន និងក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលកច
ិ ំរ�ើន។

រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនរបស់ចំរ�ើន រួមមានដូចខាងក្រោម៖

ម្ចាស់ភាគធនិក
Entrepreneurs du Monde
Microfinance Solidaire
GCAMF
លោកស្រី Sophie Dulac
ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរ�ើន
លោក Humbert Garreau de Labarre
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អង្គការបារំាងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde
Entrepreneurs du Mondeមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីជួយ

ដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ បង្កើត និងពង្រីកមុខរបរខ្នាតតូច ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ
ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ តាមរយៈសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសហគ្រិនភាពបែបផែនផ្តោតល�ើ

សមិទ្ធផលការងារសង្គម។ បច្ចុប្បន្ន Entrepreneurs du Monde គឺជាភាគធនិកដ៏ចម្បងមួយ
របស់ចរ�
ំ ន
ើ ព្រមទាំងជាអ្នកផល
្ត ជ
់ ន
ំ យ
ួ បច្ចេកទេសល�ើបរិបទការងារជាច្រើនដល់គ្រឹះស្ថាន ក្នុងនាម
ជាស្ថាប័នដៃគូ។

ក្រុមហ៊ុន MicrofinanceSolidaire
Microfinance Solidaire ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយ Entrepreneurs du Monde នៅឆ្នាំ

២០១០ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបណ្តាក់ទុនជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែល

ផ្តោតល�ើសមិទ្ធផលការងារសង្គម ដែលត្រូវការដ�ើមទុនដ�ើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការ ក្នុងន័យការបម្រើ

ជូនដល់ដៃគូឱ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទ�ៀត។ Microfinance Solidaire បានក្លាយជាភាគធនិក
របស់ចំរ�ើន នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០។

លោក Humbert Garreau de Labarre
លោកGarreau de Labarreបានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយចំរ�ើន ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩
ក្នុងនាមជាភាគធនិកដប
ំ ងន
ូ ៅពេលដែលគ្រឹះស្ថានបានចុះឈ្មោះជាក្រុមហ៊ន
ុ ឯកជន។ លោកមាន

បទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងវិស័យធនាគារ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់
ចំរ�ើន រហូតដល់ដ�ើមឆ្នាំ២០១២ ផងដែរ។

លោកស្រី Sophie Dulac
លោកស្រីDulacជាអគ្គនាយិការងនៃក្រុមហ៊ុន Publicis Groupe S.A. ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩

មកម្លេះ។ លោកស្រីចាប់ផ្តម
ើ ការងារជាអ្នកបង្កត
ើ និងជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ន
ុ ផល
្ត កា
់ រប្រឹក្សា
ល�ើការជ្រើសរ�សបុគ
ើ
ល
្គ ក
ិ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ន
ុ ខ្សែភាពយន្ត Les Ecrans de

Paris តាំងពីឆ្នាំ២០០១។ លោកស្រីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្ត Sophie
Dulac និងក្រុមហ៊ុនចែកចាយខ្សែភាពយន្ត Sophie Dulac។ក្រៅពីនេះ លោកស្រី Dulac
ក៏ជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនthe Champs Elysées Film festivalតាំងពីឆ្នាំ២០១២។
ស្ថាប័នមូលនិធិ Grameen Crédit AgricoleMicrofinance Foundation

Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation ត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើងតាំងពីឆ្២
ំនា ០០៨
ដោយ Crédit Agricole SA ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Muhammad Yunus
ដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្ភា
តិ ព និង Grameen Trust។ស្ថាបន
័ នេះ អនុវត្តតាមគុណ

តម្លៃរបស់អ្នកបង្កត
ើ និងបានកម្លាយការតាំងចត
ិ រ្ត បស់ខន
លួ្ ជាសកម្មភាពអនុវត្តន៍ តាមរយៈការជួយ
គាំពារដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ថុ និងសម្របសម្ល
រួ ក្នុងការបង្កត
ើ អាជីវកម្មបែប
ផែនផ្តោតល�ើសមិទផ
្ធ លសង្គម នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ស្ថាបន
័ នេះផ្តោតល�ើគ្រឹះស្ថាន

ទាំងឡាយដែលចង់ឱ្យអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរ មានតម្លាភាព និងអនុវត្ត

គោលការណ៍ការពារដៃគូ ហ�ើយផ្តោតជាសំខាន់ទៅល�ើស្ថាប័នដែលមានប្រតិបត្តិការទាក់ទងទៅ
នឹងវិស័យកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងចំពោះស្ថាប័នដែលយកចិត្តទុកដាក់ល�ើស្រ្តី។ ក្នុង
នាមជាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ
ញ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

បាន និងកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាព និងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ក្នុងបរិបទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ន
នៅរក្សាទុកនូវសាច់ប្រាកច
់ ន
ំ ន
ួ ៥០លានផោន ដែលផ្តលដ់ ោយអ្នកបង្កត
ើ មូលនិធ។
ិ បច្ចុប្បន្ននេះ

Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation បានផ្តល់កម្ចីដល់ចំរ�ើនផងដែរ។
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ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរ�ើន
ក្រុមហ៊ុនសមាគមបុគ្គលិកចំរ�ើន ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង និងចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ

២០១១ ក្នុងគោលបំណងល�ើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាសរ់ បស់ចរ�
ំ ន
ើ ក្នុងចណោ
ំ
មថ្នាកដឹក
់ នាំ និងបុគល
្គ ក
ិ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសតែងតាំង និងបន្តអណត្តិ
អ្នកស្រី Hélène គឺជាតំណាង Entrepreneurs du Monde ដែលបានបម្រើការងាររយៈពេល៩ឆ្នាំ

ជាអ្នកត្រួតពិនត
ិ យ្ ការងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិសយ
័ ឯកជននៅប្រទេសបារំាង និងក្រៅប្រទេស មុនពេល

ចូលបម្រើការងារជាមួយ Entrepreneurs du Monde នៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០០៣។ ក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័នព
្ធ ត
័ មា
៌ នវិទយា
្ អ្នកស្រីបានចំណាយពេល១៨ខែដំបង
ូ នៅប្រទេស Haiti មន
ុ ពេល

ផ្លាស់មកបម្រើការងានៅការិយាល័យកណ្តាលក្នុងប្រទេសបារាំង ដ�ើម្បីធ្វើការគាំទ្រដល់ស្ថាប័ន

ជាដៃគូរបស់ Entrepreneurs du Monde ទូទាង
ំ ពិភពលោក។ នៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០១០ អ្នកស្រីបានផ្លាស់

អ្នកស្រី HÉLÈNE KERAUDREN

(ប្រធាន)

មកប្រទេសកម្ជា
ពុ ហ�ើយថ្ៗ
មី នេះ អ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកម្ជា
ពុ

ឡាវ និងវ�ៀតណាម។ អ្នកស្រី Hélène បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ពីសាលាគ្រប់គ្រង ESCP ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ
និងទទួលបានសញ្ញាបត្រសិក្សាភាសាចិនពីសាលា INALCO នៃប្រទេសបារំាង។ ក្រៅពីការងារ
ខាងល�ើ អ្នកស្រីក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ចំរ�ើន ផងដែរ។

លោក David គឺជាតំណាងរបស់លោកស្រី Sophie Dulac ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានជាច្រើន ដូចជា the CIC Group និង the Crédit Agricole
Group។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោក David បានសហការបង្កើត Finenza Investissement

Alternatif ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ Fenenza Group ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

ក្នុងការចែកចាយ និងការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មធន (តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ Fenenza

បានផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់វិនិយោគិនជាស្ថាប័ន និងការិយាល័យបែបផែនលក្ខណៈគ្រួសារ

លោក DAVID MOOS

(សមាជិក)

សម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ លោក David បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា

the Institut Supérieur de Gestion (Paris) ។ លោក David ក៏ជាបេឡាធិការរបស់អង្គការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលផ្តោតល�ើវិស័យអប់រំ និងត្រូវបានជ្រើសរ�ើសជា Conseiller National
នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងដ៏ធំមួយផងដែរ។

លោក Philippe គឺជាតំណាងរបស់ Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation។ តាំងពី

ឆ្នាំ១៩៨៦ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៤ លោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងជា

ច្រើន ដោយបានចំណាយពេល៦ឆ្នាំក្នុងចំណោម១៧ឆ្នាំ នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួន

ដូចជា Rwanda ឥណ្ឌា និងហ្វីលីពីន ដោយលោកត្រូវបានចាត់ឱ្យទទួលបន្ទុកល�ើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
និ ងសេវាមីក ្រូ ហ ិ រ ញ្ញ វ ត្ ថុ ។ លោកបានបម្រើ កា រងារជានាយកប្រតិ ប ត្ តិដ ំ ប ូ ងគេ របស់ បណ្តាញ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុប នៅពេលដែលបណ្តាញនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ហ�ើយនៅ

ខែវិចកា
ឆិ្ ឆ្នា២
ំ ០១០ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ Grameen Crédit Agricole Microfinance

លោក PHILIPPE GUICHANDUT

(សមាជិក)

Foundation ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។ លោក Philippe

បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅតាមតំបន់ជាយក្រុង ពី Université

d’Evry និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយទ�ៀតជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មពី University

of San Fransisco។ ក្រៅពីនេះ លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារ
សង្គមរបស់ចំរ�ើនផងដែរ។
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លោក Franck គឺជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំង Microfinance Solidaire។ លោកបានបម្រើ

ការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំ មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយអង្គការក្រៅ
រដ្ឋាភិបាលបារាំង។ ប្រការនេះបានជម្រុញឱ្យលោកបានមកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេស Haiti

និងហ្វីលីពីន ជាកន្លែងដែលលោកត្រូវចំណាយពេល៧ឆ្នាំ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ និង
សេវាមីក្រូហរិ ញ្ញវត្នថុ ៅតាមមូលដ្ឋាន។ បទពិសោធន៍នេះបានជំរញ
ុ ឲ្យលោកបង្កត
ើ Entrepreneurs
du

Monde

ឡ�ើងនៅឆ្នាំ១៩៩៨

ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជំនាញមួយដែលជួយគាំទ្រផ្នែក

ប្រតិបត្កា
តិ របច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ដ
ថុ ល់កម្មវធ
ិ ម
ី កី ្រូហរិ ញ្ញវត្ដែ
ថុ លផ្តោតទៅល�ើសមិទផ
្ធ លការងារ

សង្គម នៅក្នុងប្រទេស Haiti អាស៊ី និងអាហ្រ្វិកខាងលិច។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោក Franck គឺជា

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Entrepreneurs du Monde និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន

លោក FRANCK RENAUDIN
(សមាជិក)

បារាំង Microfinance Solidaire។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាគ្រប់គ្រង EDHEC
នៅក្នុងរដ្ឋ Lille ប្រទេសបារំាង។

លោក Grégoire បានបម្រើការងារជាប្រធានកម្មវិធីរបស់ Entrepreneurs du Monde ប្រចាំ

ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់២០០៨ ដ�ើម្បីបង្កើតចំរ�ើន។ ក្រោយមក លោកបានក្លាយ
ជាប្រធានកម្មវិធីប្រចាំតប
ំ ន់អាស៊ីរបស់ Entrepreneurs du Monde។

មុនពេលបម្រើការងារ

ទាំងនេះ លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅប្រទេស Guinea និង Madagascar ជាមួយអង្គការក្រៅ

រដ្ឋាភបា
ិ លជាច្រើន រយៈពេល៦ឆ្នាំ និងនៅក្នុងវិសយ
័ ឯកជន នៅអរឺ ុប
៉ អស់រយៈពេល៤ឆ្នាថែ
ំ មទ�ៀត។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកជានាយកទីផសា
្ រនៅ ADIE ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ដ
ថុ ធ
៏ ម
ំ យ
ួ នៅប្រទេសបារំាង
ឯទីក្រុងបរ៉ា ីស។ លោក Grégoire បានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ពីសាលាពាណិជក
្ជ ម្ម និងគ្របគ្រង
់
ESPEME
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងបានសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផងដែរ នៅឯ Hotstra

University នាទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រៅពីនេះ លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

លោក GRÉGOIRE HÉAULME
(សមាជិកឯករាជ្យ)

សវនកម្មរបស់ចំរ�ើនផងដែរ។
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ការបង្កើតគណៈកម្មាការធិការជំនាញនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មាធកា
ិ រជំនាញនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នា២
ំ ០១២ ដ�ើមប្ ជា
ី ការពង្រឹងបន្ថែមល�ើអភិបាលកិច្ច
សម្រាប់បរិបទការងារមួយចំនួនៗ រួមមាន ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសវនកម្ម។ គណៈ

កម្មាធកា
ិ រជំនាញទាំងនេះ មានកិចប្ច ្រជុបំ ្រចាំត្រីមាស និងរាយការណ៍ជាប្រចាំនវូ វឌ្ឍនភាពការងាររបស់ខន
លួ្ ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

អ្នកស្រី Hélène KERAUDREN
ប្រធាន

លោក Philippe GUICHANDUT

សមាជិក

លោក សួន សុភា
សមាជិក

លោក ផេង រក្សា

សមាជិក

លោក ស្លេះ រំលី

សមាជិក

លោក Philippe GUICHANDUT

ប្រធាន

លោក ផេង រក្សា

សមាជិក

អ្នកស្រី Eugénie CONSTANCIAS៥

សមាជិក

គណៈកម្មាការធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
មុខងាររបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺត្រូវធានាឱ្យបានថា រាល់ហានិភ័យចម្បងៗ

ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថាន ចំរ�ើនអាចកំណត់ និងវាយតម្លៃបាន ក៏ដូចជាអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ
គោលការណ៍ នីតវិ ធ
ិ ី សេចក្តីណែនាំ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដ�ើមប្ គ្រប
ី
គ្រង
់
និងទប់ស្ត
កា ហា
់ និភយ
័
ទាំងនោះ។ គម្រោងត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើហានិភ័យមួយ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ
២០១២ ក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធកា
ិ រនេះ ហ�ើយយន្តការផ្តលព
់ ត
័ មា
៌ នត្រឡប់
ល�ើដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង និងអនុវត្តជាប្រចាំ។ សមាជិករបស់

គណៈកម្មាធិការ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន
ការអនុវត្តនបែបនេះ
៍
ដ�ើម្បីធានាបានថា ការប្រតិបត្តិតាមតួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ

របស់ គ ណៈកម្មា ធ ិ កា រគ្រប់ គ្រង ហានិ ភ ័ យ ប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខ ណ ៈដោយផ្ទា ល ់ និ ងមាន
ប្រសិទ្ធភាព។

គណៈកម្មាការធិការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារ
គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងក្របខណ្ឌចំរ�ើន ដ�ើម្បីធានាបាននូវ
ការប្រកាន់ភ្ប
ជា ទ់ ៅនឹងទស្សនវិសយ
័ និងបេសកកមរ្ម បស់គ្រឹះស្ថាន ខណៈដែលភាពរស់រានផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ត្
ថុ វរូ បានធានា។ គណៈកម្មាធកា
ិ រនេះ មានមុខងារក្នុងការដឹកនាំ បកប្រែបេសកកមរ្ម បស់

គ្រឹះស្ថាន ទៅជាការប្រតិបត្តិជាក់ស្តែង និងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងល�ើការជម្រុញការអនុវត្តន៍
តាមបទពិសោធន៍កសាងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គមល្អនានា ក៏ដច
ូ ជាការត្រួតពិនត
ិ យ្ និងតាមដាន

សមិទ្ធផលការងារសង្គម តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់វែងដែលមានការទទួលស្គាល់
សូចនាករ និងផែនការជាក់លាក់។ គណៈកម្មាធិការនេះ មានសមាជិកភាពដែលប្រកបដោយ

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គម និងវិសយ
័ មីក្រូហរិ ញ្ញវត្។
ថុ

លោក Grégoire HÉAULME

ប្រធាន

អ្នកស្រី វង្ស សុម៉ាលី
សមាជិក

អ្នកស្រី Hélène KERAUDREN

សមាជិក

គណៈកម្មាការធិការសវនកម្ម
គណៈកម្មាធិការជំនាញមួយនេះ មានប្រធានជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ ដោយក្នុង

នោះ តួនាទី និងភារកិច្ចចម្បងៗរបស់គណៈកម្មាធិការ រួមមានការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន
ប្រសិទ្ធភាពនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងការត្រួតពិនិត្យល�ើសុចរិតភាពនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម មានតួនាទីជ្រើសរ�ើសក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យ និងធ្វើការយ៉ាង

ជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នដែលបានជ្រើសរ�ើសនោះ។នាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្ម ជាសមាជិករបស់
គណៈកម្មាធកា
ិ រ ដែលជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់មួយ សម្រាប់យន្តការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ផៃ្ទក្នុង។

(៥) អ្នកស្រី Eugénie CONSTANCIAS មានតួនាទីជា ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលការងារសង្គម របស់អង្គការបារាំងអន្តរជាតិ Entrepreneurs du Monde

ដែលគ្រប់គ្រងល�ក
ើ ច
ិ កា
្ច រនេះ សម្រាប់រាល់គ្របសក
់
មភា
្ម ពប្រតិបត្កា
តិ ររបស់អង្គការ ស្ថាបន
័ ដែលមាននៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនន
ួ នៅទូទាង
ំ ពិភពលោក។

TMB½r³ 26
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ
លោក សុភា ចូលបម្រើការងារនៅចំរ�ន
ើ ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នាខែសីហា ឆ្នា២
ំ ០០៨។ លោក

មានបទពិសោធន៍ជិត ២០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ មុនចូលបម្រើ
ការងារនៅចំរ�ន
ើ លោកបានបម្រើការងារជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្កា
តិ រ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន

ឥណទាន នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ជា
ថុ ច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកជាបេក្ខជនអនុបណត
្ឌិ ផ្នែក
គ្រប់គ្រងពាណិជក
្ជ ម្មជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបានបញ្ចប់
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន២ ជំនាញគណនេយ្យ និងគ្រប់គ្រង។ លោក សុភា ក៏ជាប្រធានសមាគម
មូលនិធច
ិ ំរ�ើន និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផងដែរ។

លោក សួន សុភា

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
(ប្រធាន)

កញ្ញា ផល្គុណ ចូលបម្រើការងារនៅចំរ�ើន ជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងសង្គមនា

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ មុននឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីទៅជាប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៅ

ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨។ បន្ទាប់មក កញ្ញាត្រូវបានដំឡ�ើងតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស
និងបច្ចុប្បន្ននេះ ជានាយិកាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល។ ក្នុងតួនាទីនេះ កញ្ញាគ្រប់គ្រងល�ើកិច្ចការធនធាន
មនុស្ស បណ្ុះប
ត ណ្តាល និងរដ្ឋបាល។ មុនចូលបម្រើការងារនៅចំរ�ើន កញ្ញាមានបទពិសោធន៍
ជាង១៥ឆ្នាំ ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភបា
ិ ល និងវិសយ
័ សាធារណៈ។ បច្ចុប្បន្ននេះ កញ្ញាជាបេក្ខជន

ថ្នាកប
់ រិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រង នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ

កញ្ញា អ៊ុច ផល្គុណ

Textile College នាប្រទេសរុស្សី។

(សមាជិក)

និងបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ កម្រិតមធ្យមផ្នែកជំនយ
ួ ការវិស្វកម្មនៅក្នុងបច្ចេកវិទយា
្ តម្បាញពី IVNOVO

នាយិកាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល

លោក រំលី ចូលបម្រើការងារនៅចំរ�ើនជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០០៨
និងបន្ទាប់ត្រូវបានដំឡ�ើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ នាឆ្នាំ២០១០។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោក

គ្រប់គ្រងកច
ិ កា
្ច រហេរញ្ញិក ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័តមា
៌ នវិទយា
្ ។ មន
ុ ពេលចូលបម្រើការងារនៅចំរ�ន
ើ លោក

បានបម្រើការងារជាសវនករជាន់ខ្ពស់ ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់២០០៧ នៅក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យ
ដ៏ល្បីល្បាញមួយ ហ�ើយលោកក៏មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងរយៈពេលមួយដ៏យូរជាមួយនឹង
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ក្នុងបរិបទការងារជាច្រើន។ លោកជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិត

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច ហ�ើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់

បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និង CAT។ លោកក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនសមាគម

លោក ស្លេះ រំលី

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
(សមាជិក)

បុគ្គលិកចំរ�ើនផងដែរ។

លោក រក្សា ចូលបម្រើការងារជាមួយចំរ�ន
ើ ជានាយកប្រតិបត្បតិ ្រតិបត្កា
តិ រ នៅចុងឆ្នា២
ំ ០១១ ដោយ

ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ សេវាសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម ទីផសា
្ រ និងទំនាក់ទន
ំ ង និងការគ្រប់គ្រងសមិទផ
្ធ លការងារសង្គម។ លោកមានបទពិសោធន៍
ការងារជាង១២ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្រឹះស្ថានល្បីៗជាច្រើន ហ�ើយបច្ចុប្បន្ននេះ

លោកជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ
ជាតិគ្របគ្រង
់
និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញទីផ្សារ។

លោក ផេង រក្សា

នាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ
(សមាជិក)

អ្នកស្រី សុម៉ាលី បម្រើការងារជាមួយចំរ�ន
ើ ជាមន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងព័តមា
៌ នវិទយា
្ នាឆ្នា២
ំ ០០៧។

អ្នកស្រីត្រូវដំឡ�ើងតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នាឆ្នាំ២០១០ និងបន្ទាប់មកជា
នាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នាឆ្នាំ២០១១។ អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែល

ទាក់ទងនឹងសវនកម្ម រួមមានសវនកម្មល�ើផ្នែកប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានវិទ្យា។ មុនចូល

បម្រើការងារនៅចំរ�ន
ើ អ្នកស្រីបានបម្រើការងារក្នុងបរិបទជាច្រើន ដូចជាផ្នែករដ្ឋបាល ឥណទាន

និងព័ត៌មានវិទ្យា ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៧។ បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកស្រីជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិត
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ និងបាន
បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ។

អ្នកស្រី វង្ស សុម៉ាលី

នាយិកាប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
(អ្នកសង្កតេការណ៍)
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គណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ភាគធនិក

គណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រងសមិទ្ធផល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការងារសង្គម

ប្រធាន

គណៈកម្មាធិការ

នាយកប្រតិបត្តិ

សវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ
ប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្មាធិការ

ធុរកិច្ច

នាយិកាប្រតិបត្តិ
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រតិបត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិ

នាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋាន

ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រតិបត្តិការ

សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សវនកម្មប្រតិបត្តិការ

សវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
និងប្រតិបត្តិតាម

នាយកដ្ឋាន

ព័ត៌មានវិិទ្យា

ប្រតិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកហិរញ្ញិក
ប្រធានភូមិភាគ

សាខា
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រចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់

គណៈកម្មាធិការ

ចំរេីន

គណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រងសកម្មធន

ធនធានមនុស្ស

និងអកម្មធន

នាយិកាប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល

នាយកដ្ឋាន

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋាន

ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋាន

សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

នាយកដ្ឋាន

ធនធានមនុស្ស

នាយកដ្ឋាន

បណ្តុះបណ្តាល
និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋាន
រដ្ឋបាល

ផ្នែកច្បាប់

និងប្រតិបត្តិតាម
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម
របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសូមដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មហ�ើយរបស់គ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺការផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ និងសេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ដែលទ្រទ្រង់

ចំពោះសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលតាំងទីលំនៅតាមទីប្រជុំជន តាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន
នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ និងការិយាល័យសាខាជាច្រើនទ�ៀត។ គោលដៅនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្ដល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់

ផ្សេងៗ ជូនគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ជាពិសេសគឺស្ដ្រីនៅតាមទីប្រជុំជន ក្នុងគោលបំណងដ�ើម្បីឱ្យពួកគេមានលទ្ធភាព
អាចរស់នៅបាន និងដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ដល់និរន្ដភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងភាគលាភ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញ-ខាត នៅល�ើ
ទំព័រទី៨ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្៦ថុ (សូមម�ើលនៅទំព័រទី៣៥ ខាងក្រោម)។

អនុលោមតាមមាត្រា៤៦នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងអំឡុងដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មិនមានការប្រកាស ឬការបង់
ភាគលាភទេ។

ដ�ើមទុន
ក្នុងអំឡុងឆ្នានេះ
ំ
មានការប្រែប្រួលល�ើដ�ើមទុនចុះបញ្ជី និងដ�ើមទុនបានបង់របស់ក្រុមហ៊ុន ដូចបានលាតត្រដាងក្នុងកំណត់សម្គាល់
១៥ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(៦) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម មានផ្តល់ជូនតាមសំណ�ើ

TMB½r³ 30
របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

ឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ
មុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ ពាក់ព័នទ្ធ ៅ

នឹងការជម្រះឥណទានអាក្រក់ចេញពីបញ្ជី និងការធ�ើ្វសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា
រាល់ឥណទានអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានដឹង ត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រាសំវិធានធនយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់
ឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកតាមការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយ
ដែលនាំឲ្យចំនួនឥណទានអាក្រក់ដែលបានជម្រះចេញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ ក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន មានតមៃ្លមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ។

ទ្រព្យសកម្ម
មុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ

ដ�ើម្បី

បញ្ជាក់ថាបណ្ដាទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយ ដែលទំនងជាមិនអាចបង្វិលមកវិញនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតា ទៅតាមតម្លៃនៅក្នុង
បញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចទទួលបានជាក់ស្ដែង។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពបា
ំុ នដឹងពីហេតកា
ុ រណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្ល
ដា ឱ្យតម្លៃទ្រព្យសកម្ម
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនពុំត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដនោះទេ។

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកតាមការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយ
ដែលបានក�ើតឡ�ើង ហ�ើយដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដែលមានស្រាប់នៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន មានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនសមស្របជាសារវន្តនោះទេ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សេងៗ
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមិនមាន ៖
ក.	បន្ទុកណាមួយល�ើទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានក�ើតឡ�ើងដោយសារការដាក់វាបញ្ចាំ សម្រាប់ការធានាបំណុលរបស់
បុគ្គលណាម្នាក់ឡ�ើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក ឬ

ខ.	បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានក�ើតឡ�ើងចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក ក្រៅពីទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ នៅក្នុង
ដំណ�ើរការអាជីវកម្មធម្មតានោះទេ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុលផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនបានក្លាយជាការបង្ខំឱ្យសង ឬអាច

នឹងត្រូវទាមទារឱ្យសងក្នុងរយៈពេល១២ខែបន្ទាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ ដែលនឹង ឬអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់
ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដល់ពេលកំណត់សងនោះទេ។

ការប្រែប្រួលកាលៈទេសៈ
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុង
របាយការណ៍នេះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលអាចបណ្ដាលឱ្យចំនួនសាច់ប្រាក់ ដែលបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដនោះទេ។

ប្រតិបត្ដិការមិនប្រក្រតី
តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មិនបានទទួល
រងនូវផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីខ្ទង់គណនីប្រតិបត្ដិការ ឬព្រឹត្ដិការណ៍មិនប្រក្រតីណាមួយឡ�ើយ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅចន្លោះពេលរវាងដំណាច់ឆ្នាំនេះ រហូតមកទល់នឹងកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ មិនមាន
ខ្ទង់គណនីប្រតិបត្ដិការ ឬព្រឹត្ដិការណ៍ខុសប្រក្រតីណាមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលជាសារវន្ដដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុង
ឆ្នាំដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនោះទេ។
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ព្រឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗ
មិនមានព្រឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗបានក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែលតម្រូវឱ្យមានការលាតត្រដាង ឬនិយ័តកម្មក្រៅ

ពីបណ្ដាប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ ដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នោះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលនៅបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ និងគត
ិ ត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
	លោកស្រី Hélène KERAUDREN			

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

	លោក Franck RENAUDIN			សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	លោក Phillippe GUICHANDUT			សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	លោក David MOOS				សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

	លោក Grégoire HÉAULME			សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង និងបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់
ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដទាំងអស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងលទ្ធផលប្រតិបត្ដិការសម្រាប់
ដំណាច់ឆ្នាំ។ ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវ ៖
១.	អនុវត្ដគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្រប ដែលគាំទ្រដោយការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រកប
ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រមទាំងអនុវត្ដតាមគោលការណ៍ទាំងនេះឱ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា

២.	អនុវត្ដតាមតម្រូវការក្នុងការលាតត្រដាងព័តមា
៌ នរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ឬប្រសិនប�ើមាន
ការប្រាសចាកណាមួយក្នុងការបង្ហាញឱ្យមានភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវប្រាកដថាការប្រាសចាកទាំងនោះ
ត្រូវបង្ហាញពន្យល់ និងកំណត់បរិមាណឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៣. រក្សាទុកកំណត់ត្រាគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

៤.	រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកល�ើមូលដា្ឋននិរន្តរភាពនៃដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែមានករណីសន្មតយ៉ាង
សមរម្យថា ក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចបន្ដកិច្ចប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម នាពេលអនាគតដ៏ខ្លី និង

៥.	កំណត់គោលនយោបាយទូទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់សច្ចានុម័តល�ើរាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្ដ និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល ដែលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដល�ើប្រតិបត្ដិការ និងលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ�ើយត្រូវធានាថា ផលប៉ះពាល់ទាំងនោះត្រូវ
បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្ដតាមតម្រូវការខាងល�ើក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុម័តិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តាងនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត យ�ើងខ្ញុំសូមធានាអះអាងថារបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លភ្ជាប់មកជាមួយ បានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុម
ហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅ
តាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ជ. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគធនិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត (ហៅកាត់ថា

“ក្រុមហ៊ុន”)

រួមមានតារាងតុល្យការគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញ-ខាត របាយការណ៍

បម្រែបម្រួលមូលធនភាគធនិក និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ព្រមទាំងសេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលការណ៍
គណនេយ្យសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានពន្យល់ដទៃទ�ៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយអនុលោមទៅតាម
ស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងទទួលខុសត្រូវល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែល
គណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថា វាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនឱ្យមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ដ ដែល
បណ្ដាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្សេងៗ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺបញ្ចេញមតិល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ដោយផ្អែកទៅល�ើការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ។

យ�ើងខ្បា
ញុំ នធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្ដងដា
់ រអន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកម្មនៃកម្ជា
ពុ ។ ស្ដងដា
់ រទាំងនោះតម្រូវឱ្យយ�ើងខ្បញុំ ្រតិបត្ដិ
តាមក្រមសីលធម៌ធ្វើផែនការ និងធ្វើសវនកម្ម ដ�ើម្បីទទួលបាននូវការធានាអះអាងដែលសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំ
មានលក្ខណៈខុសឆ្គងជាសារវន្ដ។

ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្ដន៍នីតិវិធី ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភស្ដុតាងសវនកម្ម អំពីចំនួនសាច់ប្រាក់ និងការលាតត្រដាងនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការជ្រើសរ�ើសនីតិវិធីទាំងនេះ គឺអាស្រ័យល�ើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ រាប់បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃល�ើ
ហានិភ័យនៃភាពខុសឆ្គងជាសារវន្ដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្ដាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ ក្នុងការវាយតម្លៃ
ហានិភ័យទាំងនោះ សវនករបានពិចារណាទៅល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងការរ�ៀបចំ និងការ

បង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ដ�ើមប្ រ�
ី ៀបចំនវូ នីតវិ ធ
ិ ស
ី វនកម្ម ដែលមានលក្ខណៈសមហេតផ
ុ លទៅតាមកាលៈទេសៈ

ផ្សេងៗ ប៉ុន្ដែពុំមានគោលបំណងបញ្ចេញមតិទៅល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពនោះទេ។ សវនកម្មក៏រួម

បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃនូវភាពសមស្របនៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មាន
គណនេយ្យដែលធ្វើទ�្បើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃល�ើការបង្ហាញជាទូទៅនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យ�ើងខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយ�ើងទទួលបាន គឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវ ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការ
បញ្ចេញមតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់
តាមទស្សនៈរបស់យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដទាំងអស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរ�ើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង
លំហរូ សាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដណាច
ំ
ឆ្
់ ំនាដោយអនុលោមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ និងសង
្ដ ដា
់ រគណនេយ្យកម្ជា
ពុ ។
ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

គុយ លីម
នាយក
រាជធានីភនំពេ
្ ញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
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តារាងតុល្យការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
២០១២

២០១១

(គិតជាពាន់រ�ៀល) (គិតជាពាន់រ�ៀល)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៧៥.៣២១

២៣.៧៧៣

សមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៨៤.២១៥

១១៨.៦១៨

៣.៣៥៦.២៩៩

៣.៧៧១.៤២៣

២០.២៦០.៦៥០

១២.៩៧៣.៧២៨

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៦៨៣.៦២៦

៥៣០.៥៧០

ទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរិក្ខារ

២១០.៤៨៦

២០៣.៤៦៥

៤.២៥០

៥.៦២០

២៤.៨៧៤.៨៤៧

១៧.៦២៧.១៩៧

៥.៥៧៩.៩២២

៣.៥២៣.៥០៦

១៣.១៦០.៤៧៤

៨.៩៧៧.៤០០

៥៥៦.៣៩៤

២.០០៦.៣២៧

៤២.២០៣

២០៥.៤៨៧

១៩.៣៣៨.៩៩៣

១៤.៧១២.៧២០

៣.៥៩៩.៩០០

១.៩១២.៧៥០

៧៨៤.៤៣៧

-

៣០.៧៨១

-

ចំណេញរក្សាទុក

១.១២០.៧៣៦

១.០០១.៧២៧

មូលធនភាគធនិកសរុប

៥.៥៣៥.៨៥៤

២.៩១៤.៤៧៧

២៤.៨៧៤.៨៤៧

១៧.៦២៧.១៩៧

សមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅធនាគារ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធនភាគធនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
បង្គរ និងបំណុលផ្សេងៗ
បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

បំណុលសរុប
មូលធនភាគធនិក
ដ�ើមទុន
បុព្វលាភភាគហ៊ុន
ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

បំណុល និងមូលធនភាគធនិកសរុប
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របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញ-ខាត
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
២០១២

២០១១

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

ចំណូលការប្រាក់

៦.៥៨០.៦៨៩

៤.៤៤០.៥០៧

ចំណាយការប្រាក់

(៨៨៤.៣១៧)

(៤៧៩.២២៤)

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

៥.៦៩៦.៣៧២

៣.៩៦១.២៨៣

ចំណូលបានពីអណោ
ំ
យ

៥៧.៦៨៤

១៥៣.៩២៨

៥៦៦.០២១

៤៦៦.៤៦៩

៦.៣២០.០៧៧

៤.៥៨១.៦៨០

ចំណាយជ�ើងសារ

(១.២៤១)

(២.២៥៥)

ចំណាយបុគ្គលិក

(៤.១២៥.៨៥៧)

(២.៤០៧.៤៩៨)

ចំណាយប្រតិបត្ដិការ និងចំណាយផ្សេងៗ

(១.៩៥៥.២៩៧)

(១.៥០៣.២៤២)

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ

(៥.០៩២)

(៤៤៧)

ចំណេញប្រតិបត្ដិការមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

២៣២.៥៩០

៦៦៨.២៣៨

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

(៨២.៨០០)

(២០២.៤១២)

១៤៩.៧៩០

៤៦៥.៨២៦

ចំណូលប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ
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សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៣.៥៩៩.៩០០

-

ការផ្ទេរទៅគណនីទុនបម្រុងតាមច្បាប់

១.៦៨៧.១៥០

ការបន្ថែមដ�ើមទុន
-

១.៩១២.៧៥០

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ

១.៩១២.៧៥០

-

១.៩១២.៧៥០

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

ដ�ើមទុន

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនភាគធនិក

៧៨៤.៤៣៧

-

-

៧៨៤.៤៣៧

-

-

-

-

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

បុព្វលាភ
ភាគហ៊ុន

៣០.៧៨១

៣០.៧៨១

-

-

-

-

-

-

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

ទុនបម្រុង
តាមច្បាប់

១.១២០.៧៣៦

(៣០.៧៨១)

១៤៩.៧៩០

-

១.០០១.៧២៧

១.០០១.៧២៧

៤៦៥.៨២៦

៥៣៥.៩០១

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

ចំណេញ
រក្សាទុក

៥.៥៣៥.៨៥៤

-

១៤៩.៧៩០

២.៤៧១.៥៨៧

២.៩១៤.៤៧៧

២.៩១៤.៤៧៧

៤៦៥.៨២៦

២.៤៤៨.៦៥១

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

សរុប

របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
២០១២

២០១១

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

(គិតជាពាន់រ�ៀល)

(៦.២៩៤.២៦៧)

(៣.៩០០.០២៩)

(១១៣.៩៥៦)

(២៣៦.៤៣៩)

(១.៩៩៨)

-

-

៦១២

(១១៥.៩៥៤)

(២៣៥.៨២៧)

៦.៩៦៣.៧៩១

៧.៧២៧.៨៩០

(២.៧៨០.៧១៧)

(១.៨៦០.០៣៥)

-

(៤៩៤.៥៣៤)

សាច់ប្រាក់បានមកពីការចេញផ្សាយដ�ើមទុន

២.៤៧១.៥៨៧

-

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

៦.៦៥៤.៦៦១

៥.៣៧៣.៣២១

២៤៤.៤៤០

១.២៣៧.៤៦៥

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ

២.០៣៩.៣៨៧

៨០១.៩២២

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ

២.២៨៣.៨២៧

២.០៣៩.៣៨៧

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ  
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរិក្ខារ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរិក្ខារ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហរូ សាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចី
ការសងប្រាក់កម្ចី
ការសងទឹកប្រាក់ជំពាក់ភាគធនិក

កំណ�ើនសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ
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ទីស្នាក់ការកណ្តាល
ផ្ទះលេខ៤២D ផ្លូវ ៣២០ សង្កាត់ បឹងកេងកង ៣
ខណ្ឌ ចំកាមន រាជធានីភនំពេ
្ ញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ពៈ្ទ (+៨៥៥) ២៣ ៩៨៧ ៥៦៦ | E-mail: info@chamroeun.com
Website: www.chamroeun.com
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