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ទំព័រទី 1  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 
 

ព័ត៌មានសង្ខេប 

ច្កេវុិសយ័ ង្បសកកមម និខរុណតម្មៃសនលូ  

ចក្ខុវស័ិយ  
ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអិលសុី ានចក្ខុវស័ិយ ផតល់បសវាម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុឈានមុ្ខបគបលីការ

េបម្រម្ីអតិថជិនម្រេក្េបោយគុណភាពលអេផុំត។ 
 

បេសក្ក្ម្ម 
ផតល់ដ្ំប ឹះម្រសាយេរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុ ជូនដ្ល់អតថិិជន ម្ដ្លានម្របាក់្ចណូំលទាេ  នងិសហម្រគស

ខាន តតូច និងម្ធយម្ បដ្មី្បមី្ក្លម្អសតង់ោរបសដ្ឋក្ិចចសងគម្ ម្រេក្េបោយនិរនតរភាព។ 
 

និយម្ន័យម្នពាក្យគនៃឹឹះម្នបេសក្ក្ម្មរេស់ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
 ១)ដ្បំ ឹះម្រសាយេរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុៈ  វភិាគ បលកីារផតល់ និងបម្រេីម្របាស់ឥណទាន ធានារា៉ា េ់រង                                      
ភតិសនាហរិញ្ញវតាុ ម្របាក់្េបញ្ញី និងបសវាបផេងៗបទៀត ម្រពម្ទាងំបសវាម្និម្ម្នហរិញ្ញវតាុ ដូ្ចោការម្រេកឹ្ាបយាេល់
អំពីអាជីវក្ម្ម នងិចំបណឹះដ្ឹងម្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ។ 
 ២)ម្រគសួារម្ដ្លានចណូំលទាេៈ សំបៅបលីម្រគសួារម្ដ្លានម្របាក់្ចណូំលម្រេចឆំ្ន  ំទាេោង $2,000 
រមួ្េញ្ចូ លទាងំម្រគួសារម្ដ្លងាយនឹងរងបម្រគឹះ និងម្ិនានលទធភាពទទួលបសវាហរិញ្ញវតាុពធីនាគរ។ 

 ៣)សហម្រគសខាន តតូច នងិម្ធយម្ៈ សំបៅបលីសហម្រគសខាន តតូច និងម្ធយម្ម្ដ្លានសក្ម្មភាព
េបងកីតម្របាក់្ចណូំលម្រេចឆំ្ន រំហូតដ្ល់ $60,000។ 
 ៤)សតង់ោរបសដ្ឋក្ចិចសងគម្ៈ ម្ក្លម្អជីវភាពរស់បៅ សុខភាព និងសុវតាិភាព 
 ៥) ម្រេក្េបោយនរិនតរភាពៈ រក្ាបាននូវបសារភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងេបងកតីគុណតម្ម្ៃ
ដ្ល់អនក្ម្ដ្លពាក់្ព័នធ ទាងំម្ផនក្បសដ្ឋក្ចិច នងិសងគម្ 

 

គុណតម្ម្ៃសនូល 
១)ឈរបលីសាម រតីយក្ចតិតទុក្ោក់្និងបគរពគន បៅវញិបៅម្ក្ 
២)ម្រេកាន់យក្បសចក្តីសុចរតិ និងក្សាងទនុំក្ចតិត 
៣)ានតាៃ ភាព និងការទទលួខុសម្រតូវ 
៤)ក្សាងបាននូវអភិបាលក្ចិចលអ  
៥)ានគនំិតផតួចបផតីម្ និងគនំតិម្ចនម្រេឌិដ្ឋខពស់ 

 
 



ទំព័រទី 2  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 
 

សង្ខេបសមិទធែលសាំខាន់ៗ   

 

សូចនក្រ ឆ្ន  ំ

២០១៨ ២០១៩ 

សម្ទិធផលម្រេតេិតតកិារ   

ចំននួសាខា ១៤ ១៤ 

ចំននួបខតតម្ដ្លម្រេតិេតតិការ ៨ ៨ 

ចំននួម្រសុក្ម្ដ្លម្រេតិេតតិការ ៤០ ៤៥ 

ចំននួឃុមំ្ដ្លម្រេតិេតតិការ ២៤៣ ២៥២ 

ចំននួភូមិ្ម្ដ្លម្រេតិេតតិការ ១.២៥២ ១.៣០០ 

ផលេម័្រតឥណទានសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ១៨.៥២១.១៧០ ២១.៤២៤.៥៩៧ 

អតិថិជនសក្ម្ម ៦.០១៩ ៥.៨៧៤ 

ចំននួអតិថិជនសម្រាេម់្ន្តនតីឥណទានាន ក្់ ៩០ ៨៦ 

ផលេម័្រតឥណទានម្ធយម្សម្រាេ់ម្ន្តនតីឥណទានាន ក្ ់     
     (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

       ២៧៦.៤៣៥ ៣១៥.០៦៨ 

ទំហឥំណទានោម្ធយម្ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្)          ៣.០៧៧ ២.៩៤៤ 

ចំននួឥណទានម្ដ្លបានេបញ្ចញ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្)  ១៨.៥២៥.៤៦៩ ១៨.២១៥.១១៧ 

ចំននួអតិថិជនម្ដ្លបានផតល់ឥណទាន ៥.៤០៦ ៥.០៩៦ 

ទំហឥំណទានម្ដ្លបានេបញ្ចញោម្ធយម្             
     (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

៣.៤២៧ ៣.៥៧៤ 

ផលេម័្រតឥណទានសាិតក្នុងហានិភ័យ ០.៥១% ០.៥៧% 

ចំននួេុគគលិក្សរុេ ១៧៣ ១៧១ 

    

សម្ទិធផលហរិញ្ញវតាុ (CIFRS for SME)   

ចំណូលសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៣.៤៨៧.៧០១ ៣.៩៩៣.៣៩៨ 

ចំ យសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៣.០៩៥.៣២៣ ៣.៤៧៨.២៤៩ 

ម្របាក្ចំ់បណញសុទធ (គិតោដុ្ល្លៃ អាបម្រកិ្) ៣៩២.៣៧៨ ៥១៥.១៤៩ 



ទំព័រទី 3  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 
 

ម្របាក្ឥ់ណទានសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ១១.៧៦៧.០៥៣ ១៤.៧១៥.៣៩២ 

ម្រទពយសក្ម្មសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្)  ២០.៥០៩.៨៧០ ២៤.១១៨.៦០៣ 

មូ្លធនសរុេ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) ៨.៣៣១.៧៣២ ៨.៦៥៥.៤៣៧ 

បដី្ម្ទុន ៥.០៩៥.២៩០ ៥.០៩៥.២៩០ 

ចំណូលបធៀេនឹងមូ្លធន ៤.៨% ៦.១០% 

ចំណូលបធៀេនឹងម្រទពយសក្ម្ម ២.១% ២.៣០% 

អនុបាតការចំ យបលីម្រេតិេតតិការ ៩.៩% ៩.៨០% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

អតិថិជនរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅហាងលក់្បម្រគឿងបទសរេស់គត់ 



ទំព័រទី 4  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 
 

សចូ្នករគ ាំពារសខគម 
 

សចូ្នករគាំពារសខគម ២០១៨ ២០១៩ 

អភិបាលកិច្ច   

ចំនួនអនក្ម្រគេ់ម្រគង ១១ ១០ 

ចំនួនអនក្ម្រគេ់ម្រគងោន្តសតី ៥ ៥ 

ែលតិែលឥណទាន    

ផលិតភាពផលេ័ម្រតឥណទានក្នុងម្ន្តនតីឥណទានាន ក់្ ២៧៦,៤៣៥ ៣១៥.០៦៨ 

ការង្ឆ្ព ោះង្ៅរកអតិថិជ្ន    

ចំនួនអតិថិជនបៅជនេទ ៤,៨០៦ ៤.៨៤៦ 

ចំនួនអតិថិជនបៅោយម្រក្ុង ១,២១៣ ១.០២៨ 

ចំនួនអតិថិជនោន្តសតី ៥,៥៧៥ ៥.៣៥៧ 

ចំនួនអតិថិជនោម្រក្ុម្ ១,០២៩ ៨៤៥ 

ចំនួនអតិថិជនោឯក្តតជន ២,៩៩៤ ២.៧៤៣ 

ចំនួនអតិថិជនោសហម្រគសខាន តតូច ១,៩៩៦ ២.២៨៦ 

ចំនួនអតិថិជនថម ី ២,១៤១ ១.៥៣២ 

ការពគ្ខ៊ីកង្សវាកមមង្ៅរកអតិថិជ្នតមរយៈវិធ៊ីសាស្រសតឥណទាន   

ភាគរយម្នឥណទានម្រក្ុម្ ២% ២% 

ភាគរយម្នឥណទានឯក្តតេុគគល ៣០% ២៧% 

ភាគរយម្នឥណទានសហម្រគសខាន តតូច ៦៨% ៧១% 

ធនធានមនុសស   

ចំនួនេុគគលិក្សរុេ ១៧៣ ១៧១ 

ចំនួនេុគគលិក្ោន្តសតី ៣៩ ៣៩ 

ចំនួនម្ន្តនតីឥណទាន ៦៧ ៦៨ 

អតាម្រេបយាជន៍េុគគលិក្                         ម្របាក់្ម្ខទី ១៣ ធានារា៉ា េ់រងបម្រគឹះថ្នន ក់្ និងអតាម្រេបយាជន៍ដ្ម្ទបទៀត 
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ទាំនួលខុសគ្តូវច្ាំង្ពាោះអតិថិជ្ន     

     

ក្ម្មវធិីអេ់រអំពំីអនាម័្យ និងសុខភាព ម្ិនាន
សក្ម្មភាព 

ម្ិនាន
សក្ម្មភាព 

ចំនួនអនក្ចូលរមួ្ក្ម្មវធិី (ចំនួនម្រេហាក់្ម្រេម្ហល) ០ ០ 

យុទធនាការម្េតងក្ម្ពុោ ១ ០ 

ចំនួនអនក្ចូលរមួ្ក្ម្មវធិី (ចំនួនម្រេហាក់្ម្រេម្ហល) ៦០ ០ 

ការង្ពញច្ិតតរបសអ់តិថិជ្ន     

អម្រាភក្តីភាពអតិថិជន ៨៤.៤៥% ៨៣% 
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សចូ្នករង្សដ្ាកិច្ចសាំខាន់ៗសគ្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 សូចនក្របសដ្ឋកិ្ចចសំខាន់ៗ  ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩p ២០២០f ២០២១f 

ទិននផល តម្រម្វូការក្នុងម្រសុក្ និងតម្ម្ៃ         

  ផសស ពិត (%ម្ម្រេម្រេួលបធៀេឆ្ន )ំ ៧ ៨ ៧ ៧ ៧ 

  តម្រម្ូវការក្នុងម្រសុក្សរុេ (ោ%ឆ្ន បំធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន) ៨ ៩ ១២ ១៣ ៩ 

ផសស សម្រាេម់្នុសេាន ក្(់US$, ណូមី្ណល) ១.៣៦៣ ១.៥០១ ១.៦១២ ១.៧៤៧ ១.៩១០ 
       

គណនីខាងបម្រៅ      

កំ្បណីនការនាបំចញ ទំនិញដឹ្ក្ម្រតឹម្ម្ផ (ណូមី្ណល 
គិតោដុ្ល្លៃ រ ភាគរយម្រេចឆំ្ន )ំ  

៥ ៥ ៩ ៨ ៩ 

កំ្បណីនការនាចូំល ទំនិញដឹ្ក្ដ្លអ់នក្ទិញ 
(ណូមី្ណល គិតោដុ្ល្លៃ រ ភាគរយម្រេចឆំ្ន )ំ 

៤ ៤ ៨ ៨ ៨ 

ការវនិិបយាគទុនផ្ទា លពី់េរបទស (សុទធ គិតោល្លន
ដុ្ល្លៃ រេចចុេបនន )   

២.៦៦៤ ៣.០៧២ ៣.១៥០ ៣.៤៩៥ ៣.៧១៧ 

       

សារបពីពនធ      

  ចំណូល (% ផសស)  ២២ ២៤ ២៤ ២៣ ២៣ 

  ការចំ យ(% ផសស) ២៤ ២៤ ២៤ ២៨ ២៧ 

       

រេិូយវតាុ និងតម្ម្ៃ       

  ឥណទានក្នុងម្រសុក្បៅវសិយ័ឯក្ជន (% ផសស) ៨៧ ១០០ ១១៨ ១៣៥ ១៥៣ 

  អម្រាការម្របាក្រ់យៈបពលខៃ ី(%ក្នុងម្ួយឆ្ន )ំ ១២ ៧ ៨ ៨ ៨ 

  អម្រាេតូរម្របាក្ ់ណូមី្ណល (រូេិយវតាុក្នុងម្រសុក្បធៀេ
នឹងដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

១០០ ១០០ ១០២ ១០៥ ១០៧ 

អតិផរ  តម្ម្ៃសម្រាេអ់នក្បម្រេីម្របាស ់( % ម្រេចឆំ្ន  ំ
រយៈបពលម្ធយម្)  

២ ៤ ២ ៣ ៣ 

      

p = ពាក្រណ៍ (projection) 
f = ពាក្រណ៍ (forecast) 
ម្រេភព៖   របាយការណ៍រេស ់ធនាគរពិភពបល្លក្៖ “ម្រេបទសក្ម្ពុោ បឆ្ព ឹះបៅរក្ម្ខេសងាា ក្ផ់លិតក្ម្ម” ម្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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សារព៊ីគ្បធានគ្កុមគ្បកឹាភិបាល 
 

បសដ្ឋកិ្ចចក្ម្ពុោក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩  
បោយានការចូលរមួ្ពីម្រគេ់វស័ិយ ោអាទិ៍ ឧសាហក្ម្ម

កាត់បដ្រ អចលនម្រទពយនិងសណំង់ បទសចរណ៍ និងក្សិក្ម្ម
ោបដ្ីម្បធាីឲ្យក្ំបណីនបសដ្ឋក្ចិច ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ បក្ីនប ងីចំននួ 
៧%។ 

 

ទនាឹម្នឹងបនាឹះម្ដ្រ វស័ិយហរិញ្ញវតាុ បានចូលរមួ្ចំម្ណក្
យា៉ា ងសំខាន់ក្នុងការគមំ្រទ ដ្ល់ក្ំបណីនបសដ្ឋក្ិចចម្រេក្េបោយ   
ចីរភាព និងកាត់េនាយភាពម្រក្ីម្រក្បៅក្ម្ពុោ។ វស័ិយបនឹះ 
ទទួលបានលទធផលលអេផុំត ានសាិរភាពដ៏្រងឹា ំ ានការ
ម្រេក្តួម្រេម្ជងដ៏្ខាៃ ងំខាៃ  នងិសាហរណក្ម្មខពស់បៅក្នុងតេំន់ 
និងពិភពបល្លក្។ 

 

សបងខេសមិ្ទធផលក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ 

គិតម្រតមឹ្ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផលេ័ម្រតឥណទានានក្ំបណីន១៦% បានបក្ីនប ងីព ី ១៨.៥២១.១៧០ 
ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បៅឆ្ន ២ំ០១៨ ម្ក្ចំននួ ២១.៤២៤.៥៩៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បហយីានអតថិិជនសក្ម្មសរុេចនំួន 
៥.៨៧៤ នាក់្។ ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន(PAR) េចចុេបនន ានចនំួន ០.៥៧% គទឺាេោងវស័ិយហរិញ្ញវតាុ
ទាងំមូ្ល ម្ដ្លេងាា ញពីការម្ថរក្ាគុណភាពឥណទានបានលអ។ បទាឹះេីោក្ំបណីនម្នផលេ័ម្រតឥណទានបនឹះ
បៅម្តទាេោងក្ំបណីនក្នុងសតង់ោរវស័ិយហរិញ្ញវតាុក៏្បោយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក៏្ម្រតូវបានបគចត់ទុក្ថ្ន ោម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូ
ហរិញ្ញវតាុ ម្ួយម្ដ្លានម្រេសទិធភាពបៅក្នុងទីផារ និងក្នុងវស័ិយទាងំមូ្ល។ 
 

ការម្រគេ់ម្រគងកិ្ចចការគពំារសងគម្ 
ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុី បានេងាា ញការបេតោា ចតិតខពស់ចំបពាឹះការការពារអតិថជិន  

សហគម្ន៍ និងវស័ិយម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ បហយីបយងីនឹងេនតបធាីការោបរៀងរាល់ម្ថៃបដ្ីម្បមី្ក្លម្អបសវាក្ម្ម នងិការអនុវតតន៍
ឲ្យបានលអេំផុតក្នុងវស័ិយទាងំមូ្ល។ 
 គិតម្រតឹម្ម្ខក្ក្កោឆ្ន ២ំ០១៩ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានកាៃ យោសាា េ័នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុទី១០ បៅក្ម្ពុោ ម្ដ្លបាន
ទទួលវញិ្ញញ េនេម្រតការពារអតថិិជន ពីសាា េ័ន Smart Campaign េនាា េ់ពីបានអនុវតតបគលការណ៍ការពារ                  
អតិថិជនយា៉ា ងបពញបលញ នងិបានេំបពញម្រគេ់លក្ខខណឌ ម្ដ្ល Smart Campaign តម្រម្វូ។ 
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សារិភាព និងដំ្បណីរបឆ្ព ឹះបៅមុ្ខ 

បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ និងឆ្ន េំនាា េ់ខាងមុ្ខបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  នឹងេនតបរៀេចំក្ំម្ណទម្រម្ង់ នងិរឹិះរក្គនំិតថមីៗ
បដ្ីម្បឲី្យម្ផនក្លក់្រក្ាបាននូវចំម្ណក្ទផីារ បោយបផ្ទត តបលអីតថិិជន។ ផលិតផលឌជីីថលក្ពុំងម្រតូវបានសាក្លបងឲ្យ
អតិថិជនបម្រេីម្របាស់បសវាក្ម្មពចីាៃ យបោយានភាពងាយម្រសួល និងរហ័ស បយងីក៏្ក្ពុំងបផ្ទត តបលីការម្ក្លម្អ
ដ្ំបណីរការ និងការម្រគេ់ម្រគងទនិនន័យរេស់ខៃួនផងម្ដ្រ។   
 

ការផ្ទៃ ស់េតូរបនឹះនឹងបធាីបអាយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  កាៃ យោសាា េ័នហរិញ្ញវតាុម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវបៅក្នុង
ម្រេបទសក្ម្ពុោ ក្នុងជហំរេបម្រម្ ីនិងការពារអតិថិជន រក្ាបានគុណភាពបសវាក្ម្ម នងិម្របាក់្ចំបណញ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
នឹងេនតបេសក្ក្ម្មរេស់ខៃួនបដ្មី្បេីបម្រម្ីដ្ល់អតថិិជនទាងំបៅទីម្រក្ុង នងិជនេទ បោយឲ្យពួក្បគទទួលបានបសវា
ហរិញ្ញវតាុដ៏្លអេំបពញបៅាម្តម្រម្ូវការ និងចណំង់ចណូំលចិតតអតថិិជន។ 
 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានពម្រងឹងម្រេតិេតតិការរេស់ខៃួនោេនតេនាា េ់ បដ្ីម្បមី្រេឈម្នឹងេម្ម្រម្េម្រម្លួទីផារ និងេរេិទ
បៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ ម្ដ្លបពារបពញបៅបោយការម្រេក្ួតម្រេម្ជង និងការផ្ទៃ ស់េតូរេទេបញ្ញតតនិានា។ ម្រពម្ោម្ួយបនឹះ
បយងីក៏្បានអនុវតតយុទធសាន្តសតរេស់ខៃួន បដ្មី្បអីនុវតតាម្ការផ្ទៃ ស់េតូរេទេបញ្ញតតិថមីៗ ទាងំបនឹះ នងិេនតេបម្រម្ីអតិថជិន
រេស់ខៃួនម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវ។ 
 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល នងិភាគទុនកិ្ បជឿោក់្យា៉ា ងមុ្តាថំ្ន គណៈម្រគេ់ម្រគង នងិេុគគលកិ្រេស់  ា៉ា ក់្សុីា៉ា  នឹងបធាីឲ្យ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  េនតសបម្រម្ចបាននូវសម្ិទធផលដ៏្ខពង់ខពស់បដ្ីម្បអីនក្ពាក់្ព័នធទាងំអស់។ 

ក្នុងនាម្ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល ខាុសូំម្ម្ថៃងអណំរគុណយា៉ា ងម្រោលបម្រៅចំបពាឹះ ាច ស់ភាគហ ុន និងម្ដ្គូម្ដ្ល
បានគមំ្រទោម្រេចដំ្ល់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងសូម្ម្ថៃងអណំរគុណដ្ល់គណៈម្រគេ់ម្រគង ក៏្ដូ្ចោេុគគលកិ្ទាងំអស់ចំបពាឹះ
ការខិតខំម្រេងឹម្ម្រេងឥតឈេ់ឈរបដ្ីម្បធីានាថ្ន ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បៅម្តេនតេបម្រម្ីបសវាក្ម្មរេស់ខៃួន ម្ដ្លោម្ីម្រក្ូហរិញ្ញ
វតាុម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវ។ ខាុ ំបជឿោក់្ថ្ន ា៉ា ក់្សុាី៉ា  នឹងេនតក្ិចចខតិខំម្រេងឹម្ម្រេងបឆ្ព ឹះបៅរក្សាា េ័នហរិញ្ញ
វតាុម្ដ្លរងឹា ំនិងានបក្រ តីប៍ឈាម ឹះលអបៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោបដ្ីម្បេីបម្រម្ីអតិថជិន និងសងគម្ឲ្យកាន់ម្តម្រេបសីរប ងី។  

 

ោថមីម្តងបទៀតខាុសូំម្ម្ថៃងអណំរគុណចំបពាឹះអនក្ផតល់មូ្លនិធ ិ វនិិបយាគិន និងអតិថិជនទាងំអស់ម្ដ្លបាន       

ផតល់ទំនុក្ ចិតត នងិអនុញ្ញញ តឲ្យ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  េនតការរកី្ចបម្រម្នីបៅឆ្ន ខំាងមុ្ខ។ 

 

អន ប នុហាក ់
ម្រេធានម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាល 
 

 



 

ទំព័រទី 9  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

សារព៊ីអរគនាយក 
  

វស័ិយហិរញ្ញវតាុ  បៅក្ម្ពុោសាិតក្នុងសាា នភាព
បសារភាពនិងានក្ំបណីនលអ។ ការផ្ទៃ ស់េតូ រថមី បលី
េបចចក្វទិាហរិញ្ញវតាុ គោឺយុទធសាន្តសតសម្រាេ់ វស័ិយ
ហិរញ្ញវតាុក្ម្ពុោបឆ្ព ឹះបៅរក្សាហរណក្ម្មអាសា ន
ក្នុងទីផារហរិញ្ញវតាុ។ ទនាឹម្នឹងបនឹះ ការបក្ីនប ីងម្ន
ចំនួនម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ បៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ េងាា ញពីការ
ចូលរមួ្ចំម្ណក្ ក្នុងការេបងកនីលទធភាពរេស់អតិថជិន   
ទទួលបានបសវាក្ម្មឥណទាន។ ននិាន ការបនឹះសាតិក្នុងភាព
វជិជានសម្រាេ់ធនាគរ និងម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហិរញ្ញវតាុ  
បោយសាា េ័នម្ីម្រក្ូហិរញ្ញវតាុម្ួយចំនួន បានផ្ទៃ ស់េតូ រ
បៅោធនាគរ បដ្ីម្បពីម្រងកី្បសវាក្ម្ម រេស់ខៃួនក្នុងការ
េបម្រម្អីតិថជិន។  

 

បទាឹះេីោការម្រេក្ួតម្រេម្ជងានភាពសាិតសាា ញ ក៏្ដូ្ចោការផ្ទៃ ស់េតូរចាេ់ និងេទេញ្ញតតិនានាក៏្បោយ  
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្តានបគលជំហរ និងអនុបល្លម្ាម្ចាេ់ម្ដ្លបានក្ណំត់ បហយីរក្ាម្រេតិេតតិការរេស់ខៃួន
ម្រេក្េបោយនិរនតរភាព។ ផលេ័ម្រតឥណទានសរុេបក្នីប ងី ១៦% បសមនីឹង ២១.៤២៤.៥៩៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ 
បទាឹះយា៉ា ង អតថិិជនសក្ម្មានចនំួន ៥.៨៧៤ ានការថយចុឹះចំននួ២%។ ម្របាក់្ចំបណញេនាា េ់ពីេង់ពនធ
បៅចុងឆ្ន  ំ២០១៩ បសមីនឹង ៥១៥.១៤៩ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ (ម្របាក់្ចំបណញម្ផអក្បលីរបាយការណ៍ CIFRS សម្រាេ់
សហម្រគសខាន តតូច និងម្ធយម្)។ ទាក់្ទងបៅនឹងធនធានម្នុសេ េុគគលកិ្ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  សរុេានចំនួន ១៧១ 
នាក់្ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩។ ក្នុងចំប ម្េុគគលិក្ទាងំ១៧១ នាក់្ានេុគគលិក្ម្រសីត ៣៩នាក់្ ម្ដ្លក្នុងបនាឹះេុគគលកិ្ម្រសីត 
៥នាក់្ានតួនាទោីអនក្ម្រគេ់ម្រគង។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្តរក្ាេរយិាកាសការងារបានលអ នងិរក្ាអម្រាេុគគលកិ្ចក្បចញ
ានចំននួម្ត១៤.៦២% បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩បនឹះ។ 
 

បដ្ីម្បផីតល់បសវាក្ម្មជូនអតថិិជនឲ្យកាន់ម្តម្រេបសីរោងមុ្ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបធាីការបឆ្ព ឹះបៅរក្ការផ្ទៃ ស់េតូរ
បេសក្ក្ម្មថមីគឺ “ ផតល់ដ្ំប ឹះម្រសាយេរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុ ជូនដ្ល់អតថិិជនម្ដ្លានម្របាក់្ចណូំលទាេ នងិ
សហម្រគសខាន តតូច នងិម្ធយម្ បដ្ីម្បមី្ក្លម្អសតង់ោរបសដ្ឋក្ិចចសងគម្ម្រេក្េបោយនិរនតរភាព” ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាន
តុលយភាពទាងំម្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ នងិសងគម្ បហយីោពិបសសបានអនុវតត និងេម្ងារយុទធសាន្តសតម្រេតេិតតកិារបៅោការអនុវតតន៍
ោក់្ម្សតង។ បៅក្នុងការបេតោា ចិតតបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  សហការោម្ួយម្ដ្គូ អងគការ Water.org បដ្មី្បផីតល់ឥណទាន
ទឹក្សាអ ត និងអនាម័្យសម្រាេ់អតិថជិនរេស់បយងី។ បយងី ក៏្បានចូលរមួ្សហការោម្ួយសាគម្ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញ
វតាុក្ម្ពុោ បដ្មី្បអីនុវតតគបម្រាងធំៗចំននួ២ ទី(១) ការម្រសាវម្រោវសបម្ៃងអតិថជិន(VoC) និងទី(២) ការអេ់រ ំ
ចំបណឹះដ្ឹងហរិញ្ញវតាុ។  



 

ទំព័រទី 10  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្តរក្ាទំនាក់្ទនំងលអោម្ួយអតិថិជនាម្រយៈការសាង់ម្តិការបពញចិតត និងការចក្បចញ
រេស់អតថិិជនបដ្ីម្បទីទួលបាននូវក្ម្រម្ិតម្នការបពញចិតតពអីតិថិជនដ៏្លអេផុំត។ បោយានក្ិចចខិតខំម្រេងឹម្ម្រេង
រេស់េុគគលកិ្ គណៈម្រគេ់ម្រគង និងានការគមំ្រទពីម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភបិាល ក្នុងក្ចិចការពារ និងម្ថរក្ាអតិថជិន  ា៉ា ក់្សុីា៉ា     
បានទទលួវញិ្ញញ េនេម្រតការពារអតិថិជន ពី Smart Campaign បៅម្ខក្ក្កោឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

 

ក្នុងនាម្គណៈម្រគេ់ម្រគង ខាុ ំសូម្ម្ថៃងអណំរគុណយា៉ា ងម្រោលបម្រៅចំបពាឹះាច ស់ភាគហ ុន ម្រេធានម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ា-
ភិបាលម្ដ្លបានដ្ឹក្នា ំគមំ្រទ នងិម្ណនាបំដ្ីម្បសីបម្រម្ចនូវភាពបោគជ័យ។ ខាុ ំក៏្សូម្ម្ថៃងអំណរគុណយា៉ា ងម្រោលបម្រៅចំបពាឹះ
េុគគលិក្ា៉ា ក់្សុីា៉ា ទាងំអស់ម្ដ្លបានខិតខំបធាីការ និងានការបេតោា ចិតតខពស់ក្នុងការអនុវតតការងាររេស់ខៃួនម្រេក្េបោយ
ការទទួលខុសម្រតូវខពស់ និងានវោិជ ជីវៈ។ 

 

ោចុងបម្រកាយខាុ ំសូម្ម្ថៃងអណំរគុណចំបពាឹះរាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុោ ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ អតិថិជនដ៏្ាន
តម្ម្ៃ ម្ដ្គូអាជីវក្ម្ម នងិភាគពីាក់្ព័នធដ្ម្ទបទៀត ម្ដ្លបានគមំ្រទដ្ំបណីរអាជីវក្ម្មរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។ 

 
 

 

បា៉ា  ប៉ាណុណ រទិធ៊ី 
អគគនាយក្ 
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គ្បវតតិសាំខាន់ៗរបសគ់្រឹោះសាថ នម៊ីគ្កូហរិញ្ញវតថុ មា៉ា ក់សុ៊ីមា៉ា  ភ៊ីអិលសុ៊ី 

 

២០០០ េបងកីតប ងីបៅ ម្ខម្ីនាឆ្ន  ំ២០០០ បោយការចូលរមួ្ពមី្ិតតភក្តិម្ួយម្រក្មុ្ ម្ដ្លានជំនាញ និង
េទពិបសាធន៍ក្នុងបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតាុ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផតល់ឥណទានដ្ំេូងបៅម្ថៃទី ០១ ម្ិថុនា ឆ្ន  ំ
២០០០ បៅឃុបំកាឹះោច់ ម្រសកុ្មុ្ខក្ពូំល បខតតក្ ត ល។ 

២០០១ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ចុឹះេញ្ជ ីបៅម្រក្សងួម្ហាម្ផាោអងគការបម្រៅរោឋ ភបិាលម្ដ្លានបឈាម ឹះថ្ន អងគការា៉ា ក់្សុីា៉ា
បដ្ីម្បអីភវិឌឍម្រគួសារ។ 

២០០២ ា៉ា ក់្សុីា៉ា បានចុឹះេញ្ជ ីបៅ ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ នងិទទលួបានអាោា េ័ណណោម្រេតិេតតិក្រឥណទាន    
ជនេទ។ ក្នុងនាម្ោសាា េ័នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានទាក់្ទាញនូវម្ដ្គូវនិិបយាគោបម្រចនី។ 

២០០៥ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានចុឹះេញ្ជ ីនងិទទលួបានអាោា េ័ណណម្រេក្េអាជីវក្ម្មម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុព ីធនាគរោតិ 
ម្នក្ម្ពុោ ម្ដ្លានបឈាម ឹះោផៃូវការថ្ន ម្រគឹឹះសាា ន ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ។ ក្នុងរយៈបពលបនឹះ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានក្សាងភាពោម្ដ្គូោម្ួយអងគការ និងសាា េ័នម្ួយចនំួនដូ្ចោ ធនាគរអភិវឌឍន៍
ជនេទ (Rural Development Bank), Appui au Développement Autonome (ADA) 
បៅម្រេបទសលុចហេេំួរ Consorzio ETIMOS បៅម្រេបទសអុីាលី និងសាា េ័នបផេងបទៀត។ 

២០០៦ ា៉ា ក់្សុីា៉ា បានេបងកតីអតាម្រេបយាជន៍េម្នាម្សម្រាេ់េុគគលកិ្រមួ្ាន មូ្លនិធិបសាធននវិតតន៍ េុគគលិក្ 
និង ការធានារា៉ា េ់រងបលីសុខភាព និងបម្រគឹះថ្នន ក់្។ 

២០០៧ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  កាៃ យោម្ដ្គូរេស់ អងគការ Kiva Microfund ានមូ្លោឋ នបៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ 

២០០៨ បៅក្នុងម្ខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០០៨ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ទទួលបានអាោា េ័ណណម្រេក្េអាជីវក្ម្ម ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូ
ហរិញ្ញវតាុ អចិម្ន្តនតយព៍ីធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ ក្នុងម្ខសីហា ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបេីក្សាខាម្រេតិេតតិ
ការទី២ បៅម្រសុក្ បក្ៀនសាា យ បខតតក្ ត ល។ 

២០០៩ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទទលួបានវញិ្ញញ េនេម្រតតាៃ ភាពបលីការគណនាអម្រាការម្របាក់្ចំបពាឹះអតថិិជនពី អងគការ 
Microfinance Transparency Organization និងទទលួបានរងាា ន់ សតីពសីនាសេន៍សងគម្ ពអីងគការ 
CGAP។ 

២០១២ ា៉ា ក់្សុីា៉ា បានេម្ម្ៃងខៃួនពីម្រក្មុ្ហ ុនឯក្ជនទទួលខុសម្រតូវានក្ម្រម្ិតបៅោម្រក្ុម្ហ ុនម្ហាជន
ទទួល ខុសម្រតូវានក្ម្រម្តិ ម្ដ្លានបឈាម ឹះថ្ន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្មី្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ភអីិលសុី។ 

២០១៤ ម្រក្ុម្ហ ុន Gojo & Company, Inc. បានចូលរមួ្ោភាគទុនកិ្ 

២០១៥ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានម្ក្ម្ម្រេបឈាម ឹះ ោផៃូវការថ្ន ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភអីិលសុ ី
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២០១៦ នាឆ្ន ២ំ០១៦ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេបងកនីឱ្យានការចងចបំលីា៉ា ក្សញ្ញញ ាម្រយៈការផ្ទៃ ស់េតូរការរចនាបលី
រូេសញ្ញញ ថម។ី នាឆ្ន បំនឹះផងម្ដ្រ ម្រក្ុម្ហ ុន Gojo & Company, Inc. បានសបម្រម្ចបធាីការផ្ទៃ ស់េតូរ 
ពីឥណទានបៅោបដ្ីម្ទុនរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លសំបណីបនឹះទទលួបានការអនុម័្តពីធនាគរ
ោតិម្នក្ម្ពុោ ក្នុងម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

២០១៧ ទទួលបានមូ្លនិធពិី Chailease Finance Co., Ltd. ។ ឆ្ន  ំ ២០១៧ ោឆ្ន មំ្ដ្លសំខាន់ 
បោយសារម្តម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ភីអលិសុី បានទទលួការគមំ្រទពីអនក្ផតល់ហរិញ្ញ
េបទាន ម្ដ្លបធាីសាា េ័នានលទធភាពក្នុងការពម្រងីក្អាជីវក្ម្មបៅជិតអតិថិជន។  
ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុី ម្រតូវបានបម្រជសីបរសីឱ្យចូលរមួ្ក្នុង គបម្រាងសបម្ៃង
អតិថិជន រេស់សាា េ័ន MIX ។ 

២០១៨ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបធាីការវនិិបយាគបលមី្រេព័នធថម ី “Morakot VB” អនុវតតាម្
ម្រេកាសរេស់ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ បដ្មី្បបីលីក្ក្ម្ពស់ម្របាក់្បរៀលម្ខមរ 

២០១៩ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានទទលួវញិ្ញញ េនេម្រតការពារអតថិិជន បៅ ម្ខក្ក្តោ ឆ្ន ំ
២០១៩ ពី Smart Campaign។ 
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ម្ដ្រូរបសម់ា៉ា ក់សុ៊ីមា៉ា   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ទំព័រទី 14  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

អាំព៊ីអាជ្៊ីវកមម 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផដល់បសវាក្ម្មម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ម្រេក្េបោយគុណភាពខពស់បផ្ទត តបៅបលកីារផតល់ជូនម្រេោពលរដ្ឋ

រស់បៅតំេន់ជនេទ ោឯក្តតជន ម្រក្មុ្ធានា សហម្រគសខាន តតូច ជូនអនក្ានម្របាក់្ចណូំលទាេ បដ្ីម្បបីធាីឱ្យ
ម្រេបសីរប ងីនូវជីវភាព នងិសបម្រម្ចបគលបៅអាជីវក្ម្មរេស់ពួក្បគ។ ផលិតផលឥណទាន នាបពលេចចុេបនន      
រមួ្ាន ឥណទានឯក្តតជន ឥណទានម្រក្ុម្ និងឥណទានសហម្រគសខាន តតូច។ 
 

ការគ្របដ្ណត ប់ម្នង្សវាកមម 
ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៩ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក្ំពុងេនតម្រេតិេតតិការបៅសាខាចំនួន ១៤ សាតិក្នុង ៨ 

បខតត ៤៥ ម្រសកុ្ ២៥២ ឃុ ំនងិ ១.៣០០ ភូម្ិ។ ារាងខាងបម្រកាម្េញ្ញជ ក់្ពីចំននួ សាខា បខតត ម្រសុក្ ឃុ ំនិងភូម្ ិ
ម្ដ្លសាតិក្នុងតំេន់ម្រេតិេតតកិាររេស់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុ។ី 
 

ច្ាំនួន ២០១៨ ២០១៨ កាំង្ណើ ន % ម្នការផ្លៃ សប់តូរ 
     សាខា ១៤ ១៤ ០ ០% 
     បខតតម្រេតិេតតិការ ៨ ៨ ០ ០% 
     ម្រសុក្ម្រេតិេតតិការ ៤០ ៤៥ ៥ ១៣% 
     ឃុមំ្រេតិេតតិការ ២៤៣ ២៥២ ៩ ៤% 
     ភូម្ិម្រេតិេតតិការ ១.២៥២ ១.៣០០ ៤៨ ៤% 
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លទធែលឥណទាន 
នាឆ្ន  ំ២០១៩ ផលេ័ម្រតឥណទានរេស់ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុី ាន ២១.៤២៤.៥៩៧ ដុ្ល្លៃ រ

អាបម្រកិ្ បសមីនងិក្ំបណីន ១៦% បធៀេនឹងផលេ័ម្រតឥណទានកាលពីឆ្ន  ំ២០១៨។ ចំននួឥណទានបក្ីនប ងី ៦% 
បោយបក្ីនពី ៦.៨៦៣ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ បៅ ៧.២៧៧ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩។  
.  
 

 

 
 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេបញ្ចញឥណទានចំននួ ១៨.២១៥.១១៧ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ នាឆ្ន  ំ២០១៩ និងានចំននួ
ឥណទាន ៥.០៩៦ ។ ទំហឥំណទានេបញ្ចញោម្ធយម្ានចំនួន ៣.៥៧៤ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្។ 
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ផលេ័ម្រតឥណទានម្រេចមំ្រតាីស នងិហានភ័ិយសបំពៀតឥណទាន  

 

ហានភ័ិយសបំពៀតឥណទាន នងិការលុេេណុំលបចញពេីញ្ជ ី 
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ការម្េងម្ចក្ឥណទានាម្ម្រេបភទ 

ឥណទានរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្រតវូបានបម្រេីម្របាស់ សម្រាេ់វស័ិយបផេងៗគន ោបម្រចនី។ វស័ិយម្ដ្លទទលួ បាន
ឥណទានយក្បៅបម្រេីម្របាស់បម្រចីនោងបគ គឺ សណំង់ ៣៥,៩% ក្សកិ្ម្ម ១៦,៦% វស័ិយពាណិជជក្ម្ម ១៥,៣% 
វស័ិយដ្ឹក្ជញ្ជូ ន ៩,១% បសវាក្ម្ម ៨,៦% ការបម្រេីម្របាស់ ១,៨% និង សក្ម្មភាពបផេងៗ ១២,៨%។ 
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អភិបាលកិច្ច 

រច្នាសមព័នធគ្រប់គ្រខ 

 

 

ភាគទុនកិ 
 
ភារទុនិក ច្ាំនួនភារហ ុន តម្មៃ (រិតជាដ្ុល្លៃ រ) ភាររយ 
Gojo & Company, Inc. ៣១៤.០២៩ ៣.១៤០.២៩០ ៦១,៦៣% 
បល្លក្ អន េ ុនហាក់្ ១០០.០០០ ១.០០០.០០០ ១៩,៦៣% 
បល្លក្ម្រសី បម្រសង សីុវបេង ៤៣.០០០ ៤៣០.០០០ ៨,៤៤% 
បល្លក្ម្រសី សារុន វធុិរត័ន ៤២.០០០ ៤២០.០០០ ៨,២៤% 
បល្លក្បជត ច័នាម្រេបសីរ ៥.៥០០ ៥៥.០០០ ១,០៨% 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី ៤.៣៨៥ ៤៣.៨៥០ ០,៨៦% 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី 
តំ ងេុគគលិក្ 

៦១៥ ៦.១៥០ ០,១២% 

សរុេ ៥០៩.៥២៩ ៥.០៩៥.២៩០ ១០០% 
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ព័ត៌មានអពំីភាគទនុិក 
 

Gojo & Company, Inc. 

ម្រក្ុម្ហ ុន Gojo គោឺអនក្ជំរុញឲ្យានេរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុ បដ្មី្បី
េំបពញតម្រម្ូវការសហគម្ន៍ ាម្រយៈការវនិិបយាគ និងបធាីោម្ដ្គូោម្ួយ
អនក្ផតល់បសវាហរិញ្ញវតាុបៅជុំវញិពិភពបល្លក្។ ម្រក្ុម្ហ ុនបនឹះានទីសាន ក់្ការ
ក្ ត លបៅទីម្រក្ុងតូក្យូ បហីយានម្រក្ុម្ហ ុនម្ដ្គូបៅម្រេបទសក្ម្ពុោ          
ម្រសលីងាក        ម្ីយា៉ា ន់ា៉ា  និងឥ ឌ ។ ម្រក្ុម្ហ ុន Gojo ចង់េបងកីតពិភពបល្លក្
ម្ួយម្ដ្លម្នុសេម្រគេ់គន អាចម្ក្ម្ម្រេ និងក្ណំត់បោគវាសនារេស់ពួក្បគ។ 
បេសក្ក្ម្មរេស់ម្រក្មុ្ហ ុន Gojo គឺបដ្មី្បពីម្រងីក្វសិាលភាពបសវាហរិញ្ញវតាុ
ដ្ល់ម្រេោជនបៅក្នុងម្រេបទសក្ំពុងអភិវឌឍន៍ បហយីានបគលេំណង
បដ្ីម្បឈីានបៅេបម្រម្ីដ្ល់ម្រេោជនោង ១០០ល្លននាក់្ បៅក្នុងម្រេបទស
ចំនួន ៥០ ឬបម្រចនីោងបនឹះបៅចុងឆ្ន ២ំ០៣០។ 

 
 

.  

បល្លក្េណឌិ ត អន ប ុនហាក់ បានចូលរមួ្ោភាគទុនិក្ោម្ួយ   
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ចេ់ាងំពឆី្ន ២ំ០០០។ បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ ទទួល
បានសញ្ញញ េម្រតេណឌិ តម្រគេ់ម្រគងធុរក្ិចច (DBA) ពសីាក្លវទិាល័យ 
Preston University បៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩។ បល្លក្ េណឌិ ត 
អន េ ុនហាក់្ បានទទួលេរញិ្ញញ េម្រតោន់ខពស់ ម្ផនក្ធនាគរ និងហរិញ្ញ
វតាុ ពសីាក្លវទិាល័យន័រតុន ម្រេបទសក្ម្ពុោ និងពីសាក្លវទិាល័យ 
Ateneo De Zambuaga ម្រេបទសហាលីីពីន បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៣។   
បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ បានទទួលេរញិ្ញញ េម្រត
ម្រគេ់ម្រគងធុរក្ិចច(BBA) ពីម្ហាវទិាល័យពាណិជជសាន្តសត បៅក្នុងម្រេបទស
ក្ម្ពុោ។ បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ អាចបម្រេីម្របាស់ ភាសាអង់បគៃស 
ភាសាម្ថ នងិភាសាម្ខមរ បានយា៉ា ងសាា ត់ជំនាញ។ 
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បល្លក្ម្រសី ង្គ្សខ សុ៊ីវង្េខ បានចូលរមួ្ោភាគទុនិក្ោម្ួយ
ា៉ា ក់្សុីា៉ា ម្ដ្លបានចេ់បផតីម្ដ្បំណីរការបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្ម្រស ី
បានេញ្ច េ់ថ្នន ក់្េរញិ្ញញ េម្រតោន់ខពស់បលជីំនាញ ម្រគេ់ម្រគងហរិញ្ញវតាុ បៅ
សាក្លវទិាល័យ ភូម្ិនានតីសិាន្តសត នងិវទិាសាន្តសតបសដ្ឋក្ិចច បៅរាជធានី
ភនំបពញ នាឆ្ន ២ំ០១៦។ បៅឆ្ន ២ំ០០១ បល្លក្ម្រសី ទទលួបានេរញិ្ញញ េម្រត
ពាណិជជសាន្តសដ ម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគង ពីវទិាសាា នោតិម្រគេ់ម្រគង។ បល្លក្ម្រស ី
សុវីបេង អាចបម្រេីម្របាស់ ភាសាម្ខមរ ភាសាអង់បគៃស នងិភាសាម្ថ បាន
យា៉ា ងលអ។ 

 

បល្លក្ម្រសី សារនុ វិធុរត័ន បានចូលរមួ្វនិិបយាគោម្ួយ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១២។ បល្លក្ម្រសី វធុិរត័ន បានទទួលសញ្ញញ េម្រតបលី
ជំនាញ  ទីផារ និងធនាគរ ពី សាក្លវទិាល័យ Rene Descartes 

បៅទមី្រក្ងុបា៉ា រសី ម្រេបទសបារាងំ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៧។ បល្លក្ម្រសី វធុិរត័ន 
ានេទពិបសាធន៍ការងារ ក្នុងវស័ិយធនាគរ ទាងំបៅក្នុងម្រេបទសបារាងំ 
និងបៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ។ បល្លក្ម្រសីបានបធាីការេ ត ក់្ទុនោបម្រចីន
ក្នុងវស័ិយពាណិជជក្ម្មបៅម្រេបទសក្ម្ពុោ ោពិបសសខាងម្ផនក្ បម្រគឿងសំអាង 
និងការម្ថរក្ាសម្ផសេ វស័ិយសុខាភិបាល  នងិវស័ិយា៉ា សុនីក្ិនម្រសូវ 
ចេ់ាងំពឆី្ន ២ំ០០៩។ 
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បល្លក្ ង្ជ្ត ច្័នទគ្បង្សើរ បានចូលរមួ្ោភាគទុនិក្ោម្ួយ     
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុងម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្ ម្រេបសីរ បានទទលួ
េរញិ្ញញ េម្រត   ោន់ខពស់ម្ផនក្ចាេ់បៅសាក្លវទិាល័យបេៀលម្របាយបៅក្នុង
ឆ្ន ២ំ០១០។ បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្ ម្រេបសីរ ទទួលបានេរញិ្ញញ េម្រត
ម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្មពីម្ហាវទិាល័យពាណិជជសាន្តសដ បៅក្នុងម្រេបទស
ក្ម្ពុោ។ 
 
  

បល្លក្ បា៉ា  ប៉ាុណណ រទិធ៊ី បានចូលរមួ្ោភាគទុនកិ្ោម្ួយា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅ
ក្នុងម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០០០។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធី ទទលួបានេរញិ្ញញ េម្រត
គណបនយយ-ហរិញ្ញវតាុ នងិធនាគរ បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៨៦ បៅក្នុងម្រេបទស
ក្ម្ពុោ។ បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ និងភាសា
អង់បគៃសបានយា៉ា ងលអ។ 
. 
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គ្កុមគ្បឹកាភិបាល 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលម្នម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានសាជកិ្ចំននួ ៨រូេ។ ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 
ាន ចំបណឹះដ្ឹង និងជនំាញទាក់្ទងនឹង ការវភិាគឥណទាន សវនក្ម្ម ហរិញ្ញវតាុ ម្រេតិេតតិការ និងការម្រគេ់ម្រគង 
ធនធានម្នុសេ។ ោពិបសស ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល ានេទពិបសាធន៍ ទាក់្ទងនឹងវស័ិយម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ និងធនាគរ 
ម្ដ្លោធនធាន ដ៏្សំខាន់សម្រាេ់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុ។ី 
នាម្ថៃ ៣១ ម្ខ ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលរមួ្ាន៖ 
  

 

បល្លក្េណឌិ ត អន ប នុហាក ់
ម្រេធានម្រក្មុ្ម្រេកឹ្ាភបិាល   
បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ ោម្រេធានម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភបិាល និងោសាជកិ្ 
សាា េនិក្ ម្នម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអិលសុី។ បល្លក្ ម្រតវូបាន
ម្តងាងំោ ម្រេធានម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាលនាេ ំច់ឆ្ន ២ំ០១១។ មុ្នបពល
េបម្រម្ីការងារបៅ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្េណឌិ ត េ ុនហាក់្ 
េបម្រម្ីការងារោនាយក្ម្រេតេិតតហិរិញ្ញវតាុ បៅធនាគរពាណិជជ បា៉ា សុីហាកិ្ (1995-
2000)។ បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ ទទលួបាន សញ្ញញ េម្រតេណឌិ តម្រគេ់ម្រគង
ធុរក្ិចច (DBA)  ម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគង ពីសាក្លវទិាល័យ Preston University 
បៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩។ បល្លក្េណឌិ ត េ ុនហាក់្ បានទទលួ
េរញិ្ញញ េម្រតោន់ខពស់ម្ផនក្ធនាគរ នងិហរិញ្ញវតាុ ពសីាក្លវទិាល័យ ន័រតុន 
ម្រេបទសក្ម្ពុោ និងពីសាក្លវទិាល័យ Ateneo De Zambuaga ម្រេបទស           
ហាលីីពនី បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៣។ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្
បានទទលួេរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគងធុរក្ិចច(BBA) ពីម្ហាវទិាល័យពាណិជជសាន្តសត 
បៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ។  
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បល្លក្ ជេត ច័នទប្បជ ើរ 
អភបិាល   
បល្លក្ បជត ច័នាម្រេបសរី  បានចូលរមួ្ោម្ួយា៉ា ក់្សុាី៉ា បៅក្នុងម្ខធនូ ឆ្ន ំ
២០០០ ។ បល្លក្ ម្រេបសីរ េចចុេបននោសាជិក្ក្នុងគណៈក្ម្មការហានិភ័យ 
និងោសាជិក្ ម្រក្មុ្ម្រេកឹ្ាភិបាលរេស់ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា      
ភីអិលសុ។ី បល្លក្ ម្រេបសីរ បានទទួល េរញិ្ញញ េម្រតោន់ខពស់ម្ផនក្ចាេ់ បៅ
សាក្លវទិាល័យបេៀលម្របាយ នាឆ្ន  ំ ២០១០។ បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ បល្លក្ 
ម្រេបសីរ ទទួលបានេរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្ម ពីម្ហាវទិាល័យ   
ពាណិជជសាន្តសដ បៅក្ម្ពុោ។   

 

 

បល្លក្ Taejun Shin, ត ំងម្រក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, Inc.  
អភបិាល 

បល្លក្ Taejun Shin ោសាា េនិក្ នងិោអគគនាយក្ម្នម្រក្មុ្ហ ុន Gojo & 

Company, Inc., ម្ដ្លោភាគទុនិក្ចម្បងរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ េនាា េ់ពេីញ្ច េ់
ការសិក្ាពី សាក្លវទិាល័យ Korea និងសាក្លវទិាល័យ Waseda បលី
ជំនាញ ម្រគេ់ម្រគងហរិញ្ញវតាុ បល្លក្ Taejun បានចេ់បផតីម្អាជីពរេស់ខៃួនបៅ
ម្រក្ុម្ហ ុន Morgan Stanley េនាា េ់ម្ក្េបម្រម្កីារងារបៅម្រក្មុ្ហ ុន Unison 

Capital។ ខណៈបពលេបម្រម្ីការងារ ក្នុងវស័ិយហរិញ្ញវតាុ បល្លក្ Taejun  បាន
េបងកីត អងគការ Living in Peace ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៧ និងេបងកតីមូ្លនិធិវនិិបយាគ 
បលីវស័ិយម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ោបលកី្ដ្ំេូង ក្នុងម្រេវតតិសាន្តសតវនិិបយាគរេស់ម្រេបទស 
ជេ៉ាុន នាឆ្ន ២ំ០០៩។ បល្លក្ Taejun បានសហការេបងកីត ម្រក្មុ្ហ ុន Gojo បៅ
ឆ្ន ២ំ០១៤ បហយីបានដ្ឹក្នាមំ្រក្ុម្ហ ុនទទួលបានការរកី្ចបម្រម្នី ោេនតេនាា េ់ 
រហូតេចចុេបនន បល្លក្ បានកាៃ យោអគគនាយក្ម្រក្មុ្ហ ុន។ បល្លក្គឺោ Young 

Global Leader ម្នបវទិកាបសដ្ឋក្ិចចពិភពបល្លក្ និងោសាជិក្សាា េនកិ្           
វយ័បក្មងម្ន Endeavor Japan ។ បល្លក្ ម្រតូវបាន ទសេនាវដ្តី Harvard 

Business Review រេស់ម្រេបទសជេ៉ាុន បម្រជីសបរសីោអគគនាយក្បេនីម្ទាងំ ២០ 
ម្ដ្លានអាយុតិចោង ៤០ឆ្ន ។ំ បល្លក្បានអនក្និពនធ បសៀវបៅ ចំនួន ៩ក្ាល 
បល្លក្ក៏្ោក្ីឡាក្រអតតពលកិ្រត់ចាៃ យ ម្ដ្លបានេញ្ច េ់ ចាៃ យផៃូវ ១.៦៤៨          
គី ូម្ម្៉ាត និងោក្ីឡាក្រ ការា៉ា បតម្ខេម្រក្វាត់បមម ផងម្ដ្រ។ បល្លក្ Taejun អាច
បម្រេីម្របាស់ភាសា ជេ៉ាុន កូ្បរ ៉ា នងិអង់បគៃស បានយា៉ា ងសាា ត់ជំនាញ។  
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បល្លក្ Sanjay Gandhi  
អភបិាល 
បល្លក្ Sanjay Gandhi  ោសហសាា េនិក្ និងោនាយក្ម្រេតិេតត ិ      
វនិិបយាគ ម្ន ម្រក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, Inc.,។ បោយានលក្ខខណឌ
ម្រគេ់ម្រគន់កាៃ យោ គណបនយយក្រជំនាញបៅម្រេបទសឥ ឌ  បល្លក្ Sanjay 
បានចេ់បផតមី្ អាជីពរេស់គត់ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩១ ោម្ួយ AF Ferguson ោ
ម្រក្ុម្ហ ុនសវនក្ម្ម  ម្ដ្លានអាយុកាលចំ ស់ោងបគបៅក្នុង
ម្រេបទសឥ ឌ  (ោម្ដ្គូរេស់ Deloit te  ម្រេបទសឥ ឌ )។ េនាា េ់
ម្ក្ បល្លក្ បានចូលម្រេ ូក្ក្នុង វស័ិយហរិញ្ញវតាុ និងធនាគរោម្យួ    
ម្រក្ុម្ហ ុនដ៏្ធំម្ួយ បៅក្នុងម្រេបទសឥ ឌ  អស់រយៈបពល៨ឆ្ន ។ំ ចេ់ាងំ
ឆ្ន ២ំ០០៣ ម្ក្ បល្លក្ Sanjay បានបធាីការបៅក្នុងវស័ិយម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ 
បហយីកាៃ យោអនក្ជំនាញខាងវស័ិយបនឹះ។ បល្លក្ Sanjay ានេទពិបសាធន៍
បលីការបធាីច ំត់ថ្នន ក់្សាា េ័ន ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុជិត ១៥០ ម្រគឹឹះសាា ន បៅក្នុង 
២៥ ម្រេបទស    ទូទាងំអាសុី អាន្តហាកិ្ និង អុឺរ ៉ាេុខាងបក្តី ោម្ួយម្រក្មុ្ហ ុន 
Planet Rating នងិM-CRIL។ បៅ M-CRIL បល្លក្ដ្ឹក្នា ំម្រក្ុម្ការងារ
ចំ ត់ថ្នន ក់្ ក្នុងមុ្ខតំម្ណងោនាយក្។ បល្លក្ ោវាគមនិេបម្រងៀនខាង
ម្ផនក្វភិាគបលឥីណទាន នងិការបធាីច ំត់ថ្នន ក់្ ោបម្រចនីក្ម្នៃងជុំវញិពិភព 
បល្លក្។ បល្លក្ ក៏្ធាៃ េ់េបងកតីសកិាខ សាល្លោបម្រចនី ខាងម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យ 
ដ្ល់េុគគលិក្បៅក្នុងម្រគឹឹះសាា នម្ួយចំននួបៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ។ ោម្យួ
និងេទពិបសាធន៍ោង ២៦ឆ្ន  ំក្នុងម្ផនក្សវនក្ម្ម សាជីវក្ម្មធនាគរ នងិការបធាី
ការោម្ួយសាា េ័នម្ីម្រក្ហូរញិ្ញវតាុ បានជយួឱ្យ បល្លក្ Sanjay បរៀេចំនូវការងារ
រេស់បល្លក្យា៉ា ងម្រេបសីរ។ បល្លក្ Sanjay ដ្ឹក្នាកំ្នុងការវាយតម្ម្ៃ ម្រគឹឹះសាា ន 
និងផតួចបផតមី្ម្ក្លម្អម្រេតិេតិតការសម្រាេ់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ម្ដ្លោម្ដ្គូ។ 
ក្នុងតនួាទោីសាជិក្ម្រក្មុ្ម្រេកឹ្ាភិបាល ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បល្លក្ោ សាជិក្ម្ន គណៈក្ម្មការហានិភ័យ នងិគណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម
ម្ផាក្នុង។ 



 

ទំព័រទី 25  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

បល្លក្ម្រសី Praachi Gandhi 
អភបិាល 
បល្លក្ម្រស ី Praachi Gandhi គឺោអនក្ជំនាញខាងសងគម្វទិា ោអតតី  
សាន្តសាត ចរយ និងោម្រគូេណតុ ឹះេ ត លជំនាញម្ក្ពសីាល្លបសដ្ឋក្ិចចបដ្ល ី
ម្នសាក្លវទិាល័យបដ្លីម្រេបទសឥ ឌ ។ បល្លក្ម្រសក៏ី្ោ “សវនក្រឯក្
រាជយម្ផនក្ SPI4 ម្ដ្លទទួលសាគ ល់បោយសាា េ័ន CERISE បោយេបម្រម្កីារងារ
ម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគងការងារសងគម្ (SPM) និងបគលការណ៍ការពារអតិថិជន (CPP) 
ក្នុងសាា េ័នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ (MFI) បៅជុំវញិពិភពបល្លក្។ ក្នុងនាម្ោអនក្
ជំនាញសងគម្វទិា និងោន្តសតីាន ក់្ ម្ដ្លបានបធាីការបៅក្ម្រម្ិតមូ្លោឋ ន
អស់រយៈបពលោបម្រចីនឆ្ន  ំ បល្លក្ម្រស ី យល់ចាស់ពីតម្រម្ូវការរេស់អតិថិជន        
ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ោពិបសសអតថិិជនោន្តសតី បដ្ីម្បរីក្ាការបគរព បសចក្តី
ម្ថៃថនូរ និងព័ត៌ានសាៃ ត់រេស់អតិថជិន ាម្រយៈទំនាក់្ទនំង ម្រេក្េបោយ
តាៃ ភាព ទំនុក្ចិតត និងការទទួលខុសម្រតូវ។ បល្លក្ម្រសី ធាៃ េ់ោអនក្ជំនាញ
ម្រសាវម្រោវ ោម្ួយអងគការបម្រៅរោឋ ភិបាលោបម្រចីន បហយីបានបធាីការបល ី  
គបម្រាងអនតរោតិោបម្រចនីដូ្ចោ សាក្លវទិាល័យ John’s Hopkins 
សហរដ្ឋអាបម្រកិ្, មូ្លនិធ ិMacArthur និងបផេងៗបទៀត។ បល្លក្ម្រសី គឺ
ោម្នុសេានសម្តាភាពពិបសស ក្នុងការផារភាជ េ់យា៉ា ងរលូនោម្ួយម្នុសេ
ម្ក្ពីម្រគេ់ម្ជឈោឋ ន និងម្រគេ់វយ័។ បល្លក្ម្រស ី ោម្រេធានម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគង
ការងារសងគម្ បោយបម្រេីេទពបិសាធន៍រេស់បល្លក្ម្រសី បដ្ីម្បបីធាីឱ្យម្របាក្ដ្
ថ្ន ម្រគឹឹះសាា នហរិញ្ញវតាុ ម្ដ្លោម្ដ្គូរេស់ Gojo ានការទទួលខុសម្រតូវបលី
ការងារសងគម្។ បោយានការម្ណនា ំ និងការគមំ្រទយា៉ា ងបពញទំហងឹ
រេស់បល្លក្ម្រស ីា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានទទួលវញិ្ញញ េនេម្រតការពារអតថិិជនពី Smart 
Campaign ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានបាទនភាពម្ដ្លាន
បល្លក្ម្រសីោម្រេធានគណៈក្ម្មការគពំារសងគម្រេស់ម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាល។ 
បោយានក្តីម្រសឡាញ់ ការបគរព ភាពសេាយរកី្រាយ នងិតន្តនតី បទីេបធាី
ឲ្យបល្លក្ម្រសី ចង់ឱ្យពិភពបល្លក្កាៃ យោទកី្ម្នៃងដ៏្ម្រសស់េំម្រពង។ 



 

ទំព័រទី 26  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

បល្លក្ ប ៉ា ប ណុ្ណរិទធ ី
អភបិាល 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ីោសាជកិ្ម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភបិាល នងិោអគគនាយក្ បានចូល
រមួ្ោម្យួា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុងម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០០០។ មុ្នបពលបល្លក្ចូលរមួ្ោម្យួ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធ ីបានេបម្រម្កីារងារោជំនួយការគណបនយយ និង
រដ្ឋបាលបៅ អងគការ LWS បៅបខតតក្ំពង់សព ឺ (១៩៩៨-២០០០) ម្រេធាន
គណបនយយបៅធនាគរពាណិជជ Pacific Commercial Bank (១៩៩៥-
១៩៩៨) អនុម្រេធានការយិាល័យឥណទាន ម្នធនាគរោតិ ម្នក្ម្ពុោ 
បៅបខតតក្ំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធី ទទលួបានេរញិ្ញញ េម្រត
គណបនយយហរិញ្ញវតាុ និងធនាគរ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៨៦ បៅក្នុង ម្រេបទស
ក្ម្ពុោ។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធី អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ និងភាសាអង់បគៃសបាន
យា៉ា ងលអ។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធ ីដ្កឹ្នាមំ្រក្ុម្ការងារោម្ួយនឹងការម្រសល្លញ់ នងិតាៃ
ភាព។   

 

បល្លក្េណឌិ ត ជៅ ជ  ង  
អភបិាលឯក្រាជយ 
បល្លក្េណឌិ ត បៅ បវ ៉ាង ោសាជិក្ឯក្រាជយម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាល បានចូលរមួ្
ោម្ួយម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាលរេស់ម្រគឹឹះសាា នា៉ា ក់្សុីា៉ា  នាម្ខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
និងេចចុេបនន បល្លក្ ោម្រេធានគណៈក្ម្មការសវនក្ម្មរេស់ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញ
វតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ បល្លក្េណឌិ ត បៅ បវ ៉ាង បានេបម្រម្ីការងារោសាន្តសាត ចរយបៅ 
សាក្លវទិាល័យ    ន័រតុន និងោសាក្លវទិាធិការរងម្នសាក្លវទិាល័យ 
Western ពីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១២។ បល្លក្ បានេបម្រម្ីការងារោសាន្តសាត ចរយ បៅ
សាក្លវទិាល័យភូម្ិនានីតិសាន្តសត និងវទិាម្រសាន្តសតបសដ្ឋក្ិចច  វទិាសាា ន
ហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ និងសាក្ល  វទិាល័យ Western ចេ់ាងំពីឆ្ន ២ំ០១០។ 
បល្លក្េណឌិ ត បៅ បវ ៉ាង បានទទួលសញ្ញញ េ័ម្រតេណឌិ តម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្ម 
(DBA) ពីសាក្លវទិាល័យ Western បៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១០។ 
ក្នុងឆ្ន ២ំ០០២ បល្លក្ បានទទួលសញ្ញញ េម្រត អនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្ម 
ម្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ ពីសាក្លវទិាល័យន័រតុន និងសាក្លវទិាល័យ Ateneo de 

Zamboangan។ ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៩ បល្លក្ បានេញ្ច េ់ការសិក្ាថ្នន ក់្េរញិ្ញញ េម្រតរង 
ម្ផនក្ធនាគរពី វទិាសាា នសម្រាេ់ការសិក្ាធនាគររេស់ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ 
បៅឆ្ន ១ំ៩៩៦ បល្លក្បានេញ្ច េ់បោយបោគជ័យេរញិ្ញញ េម្រត   ម្ផនក្វទិាសាន្តសត   
គណិតវទិាពីសាក្លវទិាល័យភូម្ិនាភនំបពញ បៅក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ។ 
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បល្លក្េណឌិ ត យាន ឫទធី  
អភបិាលឯក្រាជយ 
បល្លក្េណឌិ ត យាន ឫទធី បានចូលរមួ្ោសាជិក្ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលឯក្
រាជយ ោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា បៅក្នុងម្ខបម្សា ឆ្ន ២ំ០១២ បហយីក៏្ោម្រេធាន   
គណៈក្ម្មការហានិភ័យ រេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ បល្លក្េណឌិ ត ធាៃ េ់បានេបម្រម្ី
ការងារោគណបនយយក្រោន់ខពស់ ម្រក្មុ្ហ ុនម្សល ក្ម្ពុោពឆី្ន  ំ ១៩៩៣-
២០០២។  បល្លក្េណឌិ ត បាន និងក្ពុំងេបម្រម្ី ការងារោនាយក្ម្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ
បៅម្រក្ុម្ហ ុន ឌូន្តហា ីាងំពីឆ្ន  ំ២០០២ រហូតដ្ល់   េចចុេបនន។ បល្លក្េណឌិ ត ោ
សាជិក្គណបនយយក្រម្រគេ់ម្រគង នងិសាជកិ្ភាពម្ន វទិាសាា នគណបនយយក្រ 
សាធារណៈ ម្នម្រេបទសអូន្តសាត លី។ បល្លក្េណឌិ តោ សាជកិ្សក្ម្មម្នវទិា
សាា ន គណបនយយក្រជំនាញក្ម្ពុោ។ ពីឆ្ន  ំ២០០៣ រហូតដ្ល់េចចុេបនន បល្លក្
េណឌិ ត ោម្រគេូបម្រងៀនបម្រៅបា៉ា ងបៅសាក្លវទិាល័យបេៀលម្របាយ និង
សាក្លវទិាល័យ បវបសាីន។ បល្លក្េណឌិ ត ឫទធ ី  ទទលួបានសញ្ញញ េម្រត
េណឌិ តម្ផនក្ទផីារ ពសីាក្លវទិាល័យ Preston បៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្ក្នុង
ឆ្ន ២ំ០០៧និងសញ្ញញ េម្រតេណឌិ តទសេនៈវោិជ ពសីាក្លវទិាល័យ European  
បៅម្រេបទសសាសីក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣។ បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៥ បល្លក្េណឌិ តបានទទលួ
សញ្ញញ េម្រតអនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគងធុរក្ិចច (MBA) ជំនាញហរិញ្ញវតាុ និងគណបនយយ 
ពី សាក្លវទិាល័យ Preston បៅសហរដ្ឋអាបម្រកិ្។ បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ បល្លក្
េណឌិ ត បានទទួលេរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគងធុរក្ិចច ជំនាញធនាគរ និងហរិញ្ញវតាុ ពី
សាក្លវទិាល័យ Irish ម្រេបទសបអៀរ ង់។ 
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រណៈកមមការរបសគ់្កមុគ្បឹកាភិបាល 

ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសី ានគណៈក្ម្មការរេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភបិាលចំនួន េី ម្ដ្លបាន
ម្ណនា ំនងិផតល់នូវអភបិាលក្ចិចរមួ្ាន គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម គណៈក្ម្មការហានភ័ិយ និងគណៈក្ម្មការគពំារ
សងគម្។   គណៈក្ម្មការនមី្ួយៗ បានេំបពញមុ្ខងារសខំាន់ៗ ក្នុងដ្ំបណីរការម្រេតេិតតិរេស់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ ូ  
ហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអិលសុ ីបោយបានរក្ាម្រេបយាជន៍អតិថិជនសម្រាេ់រាល់ការសបម្រម្ចចិតតនានា។ 
 
 

គណ្ៈកម្មការ  នកម្ម 
គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មទទលួខុសម្រតូវដូ្ចខាងបម្រកាម្៖ 

 េបងកីត នងិម្រតួតពិនិតយអនុបល្លម្ភាពោម្យួម្រក្ម្សីលធម៌្សាជីវក្ម្ម 
 ម្រតួតពិនតិយនីតិវធិអីនុបល្លម្ាម្េទេញ្ញជ រោឋ ភិបាល 
 ពិនិតយប ងីវញិនូវការរក្បឃញីរេស់សវនក្ម្ម ឬការម្រតតួពនិិតយម្ដ្លបានបធាីប ងីបោយភាន ក់្ងារ 
បផេងបទៀត។ 

 ពិនិតយបម្លីបលីម្តិបយាេល់រេស់សវនក្រខាងបម្រៅ បលអី ំចតួនាទីេុគគលិក្គណបនយយ និង
ហរិញ្ញវតាុ និងសវនក្រម្ផាក្នុងរេស់ម្រគឹឹះសាា ន 

 ពិនិតយប ងីវញិនូវភាពម្រគេ់ម្រគន់ម្នរចនាសម្ព័នធការម្រតួតពនិិតយម្ផាក្នុងបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 ម្រតួតពិនតិយបលីការម្រតតួពិនតិយម្ផាក្នុង រេស់ម្រក្ុម្ហ ុន សម្រាេ់ការពារម្រទពយសម្បតតិរេស់ម្រក្ុម្ហ ុន 
 វាយតម្ម្ៃបគលេំណងសវនក្រម្ផាក្នុង 
 ពិនិតយការងាររេស់សវនក្រម្ផាក្នុង និងវាយតម្ម្ៃការអនុវតតន៍ និងការក្សាងសម្តាភាព 
 ធានាថ្នការចូលរមួ្រេស់សវនក្រម្ផាក្នុងបៅក្នុងដ្ំបណីរការសវនក្ម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ 
សវនក្រខាងបម្រៅដ្ំបណីរការបោយានការសហការគន លអោម្ួយសវនក្រខាងបម្រៅ។ 

 

សក្ម្មភាព នងិសម្ទិធផលសម្រាេ់ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 

 គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មបានជេួម្រេជុំគន ចនំួន ៤ដ្ងក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
 បៅក្នុងក្ិចចម្រេជុំបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ គណៈក្ម្មការបានអនុម័្ត 
 គបម្រាងម្ផនការ ការអនុវតតការងារសវនក្ម្មម្ផាក្នុង កាលវភិាគ នងិគបម្រាងថវកិាសម្រាេ់ឆ្ន  ំ២០១៩ 
 វធិីបម្រជីសបរសីគំរ ូនិងបគលេណំងការងារ 
 នីតិវធិីថមីម្នការបធាីសវនក្ម្ម 
 ឧេក្រណ៍ថមសីម្រាេ់បធាសីវនក្ម្មម្ផា បៅសាខា និងការយិាល័យក្ ត ល 
 លក្ខខណខ េំបពញការងារ គណៈក្ាម ធិការសវនក្ម្មម្ផាក្នុង 
 របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន រំេស់សវនក្ម្មម្ផាក្នុង 
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 របាយការណ៍ម្រតួតពនិិតយ ម្រេព័នធម្រតួតពនិិតយម្ផាក្នុងម្រេចឆំ្ន ជូំន NBC 
 បានផតល់បយាេល់បលីគំរូសម្រាេ់ការបធាីសវនក្ម្មម្ផាក្នុង 

 បានពិនតិយប ងីវញិ ដ្ំបណីរការម្រេតិេតតកិារអាជីវក្ម្ម និងការម្រគេ់ម្រគង ម្រតូវបានបធាសីវនក្ម្មបយាង
ាម្វធិីសាន្តសតម្ផអក្បលីហានិភ័យ  

 សវនក្រម្ផាក្នុងបានពិភាក្ាពលីទធផលម្នការវាយតម្ម្ៃ និងរាយការណ៍អពំីការសបងកត ការរក្បឃញី 
អនុសាសន៍ នងិបយាេល់នានា រចនាសម្ព័នធ ទាងំអស់ោម្យួថ្នន ក់្ម្រគេ់ម្រគង 
 

គណ្ៈកម្មការហានិភយ័ 
គណៈក្ាម ធកិារហានិភ័យ បានចេ់បផតមី្អនុវតតក្ិចចការម្រេក្ដ្បោយ ម្រេសិទធភាពពីម្ខកុ្ម្ភៈឆ្ន ២ំ០១៤ 

បោយានការចូលរមួ្ពសីាជកិ្ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលឯក្រាជយ។ គណៈក្ម្មការបនឹះ ទទលួខុសម្រតវូចំបពាឹះមុ្ខ ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ា    
ភិបាល និងតម្រម្ូវឲ្យអនុវតតការងារដូ្ចខាងបម្រកាម្៖ 

 ម្រតួតពិនតិយ និងាម្ោននូវទិដ្ឋភាពបផេងៗ ម្នការម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យបោយឈរបលីមូ្លោឋ នរមួ្ 
និងម្រតួតពិនិតយប ងីវញិោម្រេចនូំវហានិភ័យសំខាន់ធំៗ រេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  រមួ្ាន ហានភ័ិយឥណ
ទាន ហានិភ័យទីផារ ហានិភ័យម្រេតិេតតកិារ ហានិភ័យអម្រាការម្របាក់្ ហានិភ័យសនានយីភាព ហា
និភ័យចាេ់េទេបញ្ញតតិ និងម្រេតិេតតិាម្ ហានិភ័យម្នការអនុវតតន៍យុទធសាន្តសត ហានភ័ិយបក្រ ត ិ៍បឈាម ឹះ 
ហានិភ័យេបចចក្វោិជ ព័ត៌ាន និងសនតសុិខម្រេព័នធ និងហានភ័ិយបផេងៗបទៀតម្ដ្ល ា៉ា ក់្សុីា៉ា  អាច
នឹងបធាីការម្រតតួពិនតិយាម្ោនោម្រេច។ំ 

 ពិនិតយប ងីវញិ និងផតល់អនុសាសន៍សម្រាេ់ការអនុម័្តរេស់ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាល បលីម្រក្េខ័ណឌ
ម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យ នងិយុទធសាន្តសត ការក្ណំត់ក្ម្រម្តិហានភ័ិយ នងិការទទលួយក្ (រមួ្ទាងំរបាយ
ការណ៍ម្នក្ម្រម្ិតហានិភ័យ នងិការទទលួយក្) រេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។ 

 ពិនិតយ និងអនុម័្តចំបពាឹះអតថិិជនម្ដ្លានក្ម្រម្ិតហានិភ័យខពស់ពាក់្ព័នធនឹងការសាអ តម្របាក់្ នងិ
ការយក្ចិតតទុក្ោក់្សាគ ល់អតថិិជន ។ 

 ធានាឲ្យាននូវ បហោឋ រចនាសម្ព័នធ ធនធាន នងិម្រេព័នធ សម្ម្រសេម្ួយ សម្រាេ់ម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យ ។ 
 ពិនិតយប ងីវញិ និងសិក្ាបលលីក្ខខណឌ តម្រម្ូវម្នេទេបញ្ញតត ិ និង/ឬបយាេល់រេស់និយត័ក្រ បលីេញ្ញា
ទាក់្ទងនឹងការម្រគេ់ម្រគងហានភ័ិយរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងធានាាម្ោនបោយសម្ម្រសេម្យួ បលី
ម្ផនការសក្ម្មភាព ម្ដ្លបានោក់្បចញឲ្យបានទាន់បពលបវល្ល បដ្ីម្បកី្ម្រម្ិតលក្ខខណឌ តម្រម្ូវ និង/ឬ 
ភាពក្ងាឹះខាតម្នម្រតួតពនិិតយដូ្ចម្ដ្លបានក្ណំត់បោយនិយត័ក្រ ។ 

 ពិនិតយប ងីវញិនូវលទធផលម្នការបធាីបតសតបន្តសតសចំបពាឹះហានិភ័យសខំាន់ធំៗ រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និង
ការវាយតម្ម្ៃបលសីម្តាភាព ក្នុងការទេ់ទល់នឹងសាា នភាពបន្តសតសចំបពាឹះម្របាក់្ចំបណញ ភាពម្រគេ់



 

ទំព័រទី 30  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

ម្រគន់បដ្មី្ទុន នងិសាច់ម្របាក់្ម្រសួល នងិក្នុងក្រណីចបំាច់ បធាកីារផតួចបផតមី្/េបងកតីសក្ម្មភាពសម្ម្រសេម្ដ្ល
នឹងម្រតូវោក់្បចញបោយថ្នន ក់្ម្រគេ់ម្រគង បដ្មី្បកីាត់េនាយផលេ៉ាឹះពាល់ម្ដ្លានសកាត នុពល។ 

 ទទួល និងពិនិតយប ងីវញិនូវរបាយការណ៍ម្រេចមំ្រគ អំពហីានិភ័យវេបធម៌្ ការេ៉ាឹះពាល់ នងិការ
ម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យផលេ័ម្រត រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។ 

 ពិនិតយប ងីវញិ និងផតល់អនុសាសន៍បលីរបាយការណ៍ម្រតតួពិនិតយឥណទានបោយឯក្រាជយ រេស់ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។ 

 ពិចរ បលេីញ្ញា បផេង  ៗាម្តួនាទ ីម្ដ្លបានក្ណំត់ នងិម្រេគល់ជូនបោយម្រក្មុ្ម្រេកឹ្ាភបិាល ។ 
 ពិនិតយប ងីវញិ នងិផតល់អនុសាសន៍បលីម្ផនការរេស់នាយក្ោឋ នម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យ និងម្រេតេិតតាិម្ 
រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។ 

 ពិនិតយបម្លីម្រេតេិតតិការទាងំអស់ម្ដ្លពាក់្ព័នធនឹងបគលនបយាបាយវសិេលេៃូវងី ។ 
 

រណៈកមមការគាំពារសខគម 

 គណៈក្ម្មការបនឹះ តម្រម្ូវឱ្យអនុវតត ការងារដូ្ចខាងបម្រកាម្៖ 
 អភិវឌឍ នងិម្រតួតពិនិតយដ្ំបណីរការក្ិចចគពំារសងគម្បៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា   
 េបងកីនការយល់ដ្ឹងទាក់្ទងនងឹក្ិចចគពំារសងគម្ សម្រាេ់េុគគលិក្ម្រគេ់ក្ម្រម្តិបៅ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
 ាម្ោនដ្ំបណីរការរេស់អងគភាព ចំបពាឹះការទទលួខុសម្រតូវចំបពាឹះអតិថិជន 
 ាម្ោនដ្ំបណីរការរេស់អងគភាព ចំបពាឹះការទទលួខុសម្រតូវចំបពាឹះេុគគលិក្ 
 បរៀេចំគបម្រាង និងបរៀេចកំ្ម្មវធិីសងគម្ សក្ម្មភាពបផេងៗ នងិក្ម្មវធិសីម្រាេ់អតិថជិន 
 បរៀេចំវគគេណតុ ឹះេ ត ល បដ្មី្បេីបងកនីការយល់ដ្ងឹរេស់សាា េ័នព ី ក្ិចចគពំារសងគម្នងិបគលការណ៍ 
គពំារអតិថជិន 

 

សក្ម្មភាពនងិសម្ទិធផលសម្រាេ់ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 

 បានេំបពញចបនាៃ ឹះខាឹះខាតទាងំអស់ ក្នុងបគលការណ៍ការពារអតថិិជន េនាា េ់ម្ក្ទទួលបានវញិ្ញញ េនេម្រត
ការពារអតិថជិន ព ីSmart Campaign ម្ខក្ក្កោ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

 បានសម្រម្េសម្រម្លួបលីការផតល់ឥណទានទកឹ្សាអ ត និងអនាម័្យ ដ្ល់អតថិិជនចនំួន ៤៧២ ម្រគសួារ ម្ដ្ល
ានអនក្ទទលួផលចំននួ ២,០៨៩ នាក់្ 

 សហការោម្យួនងឹសាគម្ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោម្ដ្លានម្ដ្គូរោម្ួយ នឹង ADA នងិ Good Return ម្ដ្ល
ានបគលេណំងជយួសម្រម្លួដ្ល់ការផតល់ការអេ់រចំំបណឹះដ្ងឹហរិញ្ញវតាុដ្បោយ   ផតល់គុណតម្ម្ៃេម្នាម្
ដ្ល់អតិថជិនរេស់បយងីបដ្មី្បធីានាបាននូវការរកី្ចបម្រម្នីម្រេក្េបោយចរីភាព។ 



 

ទំព័រទី 31  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 បានសហការោម្ួយ Smart Campaign បដ្ីម្បអីនុវតតគបម្រាងសបម្ៃងអតថិិជន(VoC) បដ្ីម្បេីៃុឹះ
េញ្ញច ងំពីការអនុវតតបគលការណ៍ការពារអតិថជិន។ 

 បម្រកាម្យុទធនាការម្េតងក្ម្ពុោ បយងីបានចុឹះបៅម្រតតួពិនតិយបដ្ីម្បកាងកាងចំននួ ៣០០ បដ្ីម្ម្ដ្ល
បានោបំៅបខតតម្ក្េកាលពីឆ្ន ២ំ០១៨។ ក្នុងចំប ម្បដ្ីម្បកាងកាង៣០០បដ្ីម្ម្ដ្លបានោ ំាន
បដ្ីម្បកាងកាងម្រេម្ហលម្ួយរយបដ្ីម្ម្ដ្លបានរស់រានានជីវតិ។ បៅឆ្ន បំនឹះបយងីបផ្ទត តបៅបលីការ
ម្ថទាបំម្រកាយការោបំដ្មី្បឈកីាលពីឆ្ន មុំ្ន។ បយងីទទួលបាននូវេទពិបសាធន៍ដ៏្គួរឱ្យចេ់អារម្មណ៍
ម្ួយចំននួម្ដ្លបានម្ក្ពីគបម្រាងបនឹះ។ 

 សម្រម្េសម្រម្ួល និងាម្ោនការអនុវតតន៍“ បគលនបយាបាយេណតឹ ងតវា៉ាអតិថិជន” បដ្ីម្បរីលំឹក្ដ្ល់
េុគគលិក្អំពីរការអនុវតតន៍បគលការណ៍បអាយានម្រេសទិធភាព។ 
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រណៈគ្រប់គ្រខ  
គណៈម្រគេ់ម្រគង ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភអីិលសុី រមួ្ានៈ អគគនាយក្ នាយកិាម្រេតេិតត ិ    

ហរិញ្ញវតាុ ជំនួយការអគគនាយក្ និងម្រេធាននាយក្ោឋ នទាងំអស់។ អគគនាយក្ នាយកិាម្រេតិេតតិហរិញ្ញវតាុ និង
ជំនួយការអគគនាយក្ សហការការងារយា៉ា ងជិតសនិទ ោម្ួយ ម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទាន ម្រេធាននាយក្ោឋ ន
ព័ត៌ានវទិា ម្រេធាននាយក្ោឋ នា៉ា ឃតីធីង និងគពំារសងគម្ ម្រេធាននាយក្ោឋ នធនធានម្នុសេ ម្រេធាននាយក្
ោឋ នហរិញ្ញវតាុ និងម្រេធាននាយក្ោឋ នរដ្ឋបាល ម្រេធានម្រគេ់ម្រគងគបម្រាង។ 
 

 

បល្លក្ បា៉ា  ប៉ាណុណ រទិធ៊ី ោអគគនាយក្ បានចូលរមួ្ោម្យួា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅក្នុងម្ខ
ធនូ ឆ្ន ២ំ០០០។ មុ្នបពលបល្លក្ចូលរមួ្ោម្យួា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធ ី
បានេបម្រម្ីការងារោជំនួយការគណបនយយ នងិរដ្ឋបាលបៅ អងគការ LWS បៅ
បខតតក្ពំង់សពឺ (១៩៩៨-២០០០) ម្រេធានគណបនយយបៅធនាគរពាណិជជ Pacific 

Commercial Bank (១៩៩៥-១៩៩៨) អនុម្រេធានការយិាល័យឥណទាន ម្ន
ធនាគរោត ិម្នក្ម្ពុោ បៅបខតតក្ំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធ ីទទលួ
បានេរញិ្ញញ េម្រតគណបនយយហរិញ្ញវតាុ នងិធនាគរ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៨៦ បៅក្នុង
ម្រេបទសក្ម្ពុោ។ បល្លក្ េ៉ាុណណរទិធី អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ នងិភាសាអង់បគៃសបាន
យា៉ា ងលអ។ បល្លក្ រទិធ ី ដ្កឹ្នាមំ្រក្ុម្ការងារោម្ួយនងឹការម្រសល្លញ់ នងិតាៃ ភាព។ 
សម្រាេ់េុគគលិក្ម្ដ្លសាគ ល់ បល្លក្ រទិធ ី ោបម្រចីនឆ្ន  ំ បានបៅថ្ន បល្លក្ ថ្ន ពូ       
ម្ដ្លានន័យដូ្ច ឳពុក្។  

 
 
 
 
 

បល្លក្ម្រស ី ង្គ្សខ សុ៊ីវង្េខ ោនាយកិាម្រេតិេតតហិរិញ្ញវតាុ និងបានចូលរមួ្
េបងកីត  ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លបានចេ់បផតមី្ដ្ំបណីរការ បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០០។    
បល្លក្ម្រសី សុីវបេង ធាៃ េ់បានេបម្រម្ីការងារ ោម្រេធានម្ផនក្បផារម្របាក់្បៅ ធនាគរ
សនតភិាពពាណិជជ Pacific Commercial Bank ពីឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០០០។ 
បល្លក្ម្រស ី  សុីវបេង  បានេញ្ច េ់េរញិ្ញញ េម្រតោន់ខពស់ បលីជំនាញម្រគេ់ម្រគង
ហរិញ្ញវតាុ បៅសាក្លវទិាល័យភូម្ិនានីតិសាន្តសត និងវទិាសាន្តសតបសដ្ឋក្ិចច បៅ
ភនំបពញ ក្នុងម្ខក្ញ្ញញ ឆ្ន ២ំ០១៦។ បៅឆ្ន ២ំ០០១ បល្លក្ម្រសី សុីវបេង ទទួល
បានេរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្មពី វទិាសាា នោតិម្រគេ់ម្រគង។ បល្លក្ម្រស ី
សុីវបេង អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ អង់បគៃស និងម្ថ បានយា៉ា ងសាា ត់ជំនាញ។ 
េុគគលិក្ម្រគេ់គន ចូលចតិតបៅថ្ន េង បេង ោេបងាគ លរងឹាសំម្រាេ់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
និងម្តងម្តយក្ចតិតទុក្ោក់្សម្រាេ់េុគគលិក្ទាងំអស់។ 
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បល្លក្ Tomohiro Isozaki ោតំ ងម្រេចមំ្រេបទសក្ម្ពុោម្នម្រក្ុម្ហ ុន Gojo 
& Company, Inc. បៅឆ្ន ២ំ០១៨ នងិបានកាៃ យោជនំយួការអគគនាយក្ 
រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩។ កាលពមុី្ន បល្លក្ បានបធាីការបៅម្រក្ុម្ហ ុន 
Mitsui & CO, LTD និង McKinsey។ បល្លក្ បានទទួល េរញិ្ញញ េម្រតសងគម្
វទិា ពីសាក្លវទិាល័យតូក្យូ។ គត់អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាអង់បគៃស និងភាសា
ជេ៉ាុន បានយា៉ា ងសាា ត់ជំនាញ។ 

 

បល្លក្ ខ៉ាយ ស ន ោម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទាន បៅា៉ា ក់្សុាី៉ា ។ បល្លក្ បានចូល
េបម្រមី្ការងាបៅម្រគឹឹះសាា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បៅឆ្ន ២ំ០១៥  ោអនុម្រេធាន 
នាយក្ោឋ នឥណទាន និងម្រតូវម្តងាងំោ ម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានបៅឆ្ន ២ំ០១៧។ 
មុ្នបពលចូលេបម្រមី្ការងារបៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ បានេបម្រមី្ការងារោបម្រចីនមុ្ខតំម្ណង
ដូ្ចោ ម្រគូេបម្រងៀនភាសាអង់បគៃស និងោនាយក្សាខាបៅម្ជឈម្ណឌ លេណតុ ឹះេ ត
ល។ បល្លក្ បានេបម្រមី្ការងារោម្ន្តនតីឥណទាន ោម្រគូេណតុ ឹះេ ត លម្ផនក្ផលតិផល
ឥណទាន និងបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតាុ បៅម្រគឹឹះសាា នមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ អម្រមឹ្ត។ បល្លក្ ស ន បាន
ទទួលេរញិ្ញញ េម្រតម្ផនក្ ធនាគរ និងហរញិ្ញវតាុ ពីសាក្លវទិាលយ័ោតិម្រគេ់ម្រគង និង
ទទលួបាន សញ្ញញ េម្រតអនុេណឌិ តពាណិជជក្ម្ម ពីសាក្លវទិាល័យ ន័រតុន បៅភនំបពញ។ 
បម្រៅពីបនឹះ បល្លក្បានចូលរមួ្វគគេណតុ ឹះេ ត ល ោមួ្យម្រគូេណតុ ឹះេ ត លទាងំោតិ 
និងអនតរោតិ។ បល្លក្ ស ន អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាអង់បគៃស និងម្ខមរ បានយា៉ា ងសាា ត់    
ជំនាញ។ បល្លក្ ស ន បានគមំ្រទម្រកុ្ម្ការងារ បដី្ម្បឱី្យពកួ្បគទទួលបានលទធផលការងារ
លអ សម្រាេ់ខៃួនឯង សម្រាេ់សាា េ័ន និងភាគបម្រចីនសម្រាេ់អតិថិជន រេស់ពួក្បគ។ 

 

បល្លក្ ង្ហា មុន៊ីនដ្ឋរទិធ ោសហម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទាន។ គត់បានបធាីការ
បៅា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាងំពីឆ្ន ២ំ០០៨។ គត់បានចេ់បផតីម្បធាីការបៅក្នុងមុ្ខតំម្ណង
ដំ្េូងោម្ន្តនតីឥណទាន េនាា េ់ម្ក្ម្រតូវបានតំប ងីឋានៈ ោម្រេធានម្ន្តនតីឥណទាន   
អនុម្រេធានសាខា េនាា េ់ម្ក្ម្រតូវបានតំប ីងឋានៈ ោអនុម្រេធាននាយក្ោឋ ន        
ឥណទានក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧។ បម្រកាយម្ក្កាៃ យ ោម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានសតីទី
បៅឆ្ន ២ំ០១៩។ មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ មុ្ននីោរទិធ ធាៃ េ់បធាោី
ជំនួយការចុឹះបឈាម ឹះបបាឹះបឆ្ន តោតិ និងោសាជិក្បរៀេចំការបបាឹះបឆ្ន តោតិ។ គត់
បានចូលរមួ្វគគេណតុ ឹះេ ត លោបម្រចីន ោមួ្យនឹងម្រគូេណតុ ឹះេ ត លោតិ និងអនតរ
ោតិ។ បល្លក្ មុ្នីោរទិធ បានទទួលេរញិ្ញញ េម្រតម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគងបទសចរណ៍ និង              
េដិ្ស ឋ រកិ្ចច ពីសាក្លវទិាល័យបេៀលម្របាយ និងសញ្ញញ េម្រតភាសាអង់បគៃស 
ោន់ខពសពី់ សាក្លវទិាល័យេញ្ញញ សាន្តសតក្ម្ពុោ។ គត់ោម្នុសេពិបសស
ាន ក្់ម្ដ្លម្តងម្តេបងកីតេរយិាកាសរកី្រាយ និងោធនធានម្រេតិេតដិការដ៏្លអមួ្យ 
បៅា៉ា ក់្សុីា៉ា  បហយីគត់បានបេតោា ដឹ្ក្នាមំ្រេតិេតតិការាម្របេៀេដ៏្លអផងម្ដ្រ។ 



 

ទំព័រទី 34  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

បល្លក្ យ៉ាខ រា៉ា  ោសហម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានបៅា៉ា សុីា៉ា ។ គត់
បានបធាីការបៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ចេ់ាងំពីឆ្ន ២ំ០០៨។ គត់បានចេ់បផតីម្បធាីការ
បៅក្នុងមុ្ខតំម្ណងដ្េូំងោម្ន្តនតីឥណទាន េនាា េ់ម្ក្គត់ម្រតូវបានតំប ងី  
ឋានៈ ោជំនួយការនាយក្ឥណទានចេ់ពឆី្ន  ំ ២០១០ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១២។ 
េនាា េ់ម្ក្គត់ម្រតូវបានតំប ងីឋានៈោម្រេធានសាខាបក្ៀនសាា យ។ ោថមមី្តង
បទៀតបៅ ឆ្ន ២ំ០១៨ គត់ម្រតូវបានតំប ងីឋានៈ ោអនុម្រេធាននាយក្ោឋ ន
ឥណទាន នងិបានកាៃ យោម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានសតទីី បៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
មុ្នបពលចូលកាន់តំម្ណងេចចុេបនន។ មុ្នបពលចូលេបម្រម្កីារងារោម្ួយា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បល្លក្ធាៃ េ់បធាកីារោអនក្លក់្ឱ្យម្រក្ុម្ហ ុន ៨៨៨ សាជីវក្ម្ម ខូអិលធឌីី ចេ់ពី
ឆ្ន ២ំ០០៦-២០០៧។ បល្លក្ រា៉ា  បានទទលួេរញិ្ញញ េម្រតទីផារ ពី សាក្លវទិា      
ល័យអាសុីអឺរ ៉ាេុ នងិបានទទលួសញ្ញញ េម្រតអនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគងហរិញ្ញវតាុពីសាក្ល
វទិាល័យភូម្ិនានីតសិាន្តសត នងិវទិាសាន្តសតបសដ្ឋក្ិចច។ បម្រៅពីមុ្ខវោិជ ទាងំបនឹះ
គត់បានចូលរមួ្វគគេណតុ ឹះេ ត លខៃីៗ ោបម្រចនី ោម្យួម្រគេូណតុ ឹះេ ត លោត ិ
និងអនតរោតិ។ គត់អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាអង់បគៃស នងិភាសាម្ខមរបានយា៉ា ង
លអ។ គត់ោធនធានពិបសសម្ួយក្នុងម្រេតេិតតិការ បហយីគត់ានម្ហចិឆាិ
ខពស់េំផុតបដ្មី្បជីំរុញា៉ា ក់្សុាី៉ា  ាម្ាគ៌ម្រេក្េបោយចីរភាព។ 
 

 

បល្លក្ សខុ  កសុល ោម្រេធានម្រគេ់ម្រគងគបម្រាង។ មុ្នមុ្ខតំម្ណងបនឹះ 
គត់ោអនុម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានទទលួេនាុក្ការងារម្រគេ់ម្រគងតំេន់។ 
គត់បានបធាកីារបៅា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាងំពឆី្ន ២ំ០១១។ ការងារដ្ំេូងគត់គឺបធាីោ
ម្ន្តនតីឥណទានេនាា េ់ម្ក្ម្រតូវបានតំប ងីឋានៈ ោម្រេធានការយិាល័យទនំាក់្
ទំនង   បចម្បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥។ គត់បានដ្ឹក្នាបំៅទីបនាឹះអស់រយៈបពល២
ឆ្ន  ំ េនាា េ់ម្ក្បានតំប ងីឋានៈ ោអនុម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទានទទួល
ខុសម្រតវូបលកីារម្រគមំ្រទការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ច។ី គត់ធាៃ េ់ោម្រគេូបម្រងៀនភាសាអង់បគៃស 
និងទទលួបានការេណតុ ឹះេ ត លោបម្រចនី ពីម្រគូេណតុ ឹះេ ត លោត ិ និង 
អនតរោតិ  ដូ្ចោ “ ការផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីខាន តតូច និងម្ធយម្” បោយវទិាសាា ន
ធនាគរ នងិហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ និង Advance Excel & Google slide សម្រាេ់
ការបធាីអាជីវក្ម្ម បោយម្រក្ុម្ហ ុន Gojo។ គត់ទទួលបានេរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគង
ពីសាក្លវទិាល័យភូម្ិនានតីសិាន្តសត នងិវទិាសាន្តសតបសដ្ឋក្ចិច។ បល្លក្ កុ្សល 
អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាអង់បគៃស និងភាសាម្ខមរ បានយា៉ា ងលអ។ អាីម្ដ្លគត់ចូល
ចិតតេំផុតការគឺខតិខំម្រេងឹម្ម្រេងបដ្ីម្បឧីតតម្ភាព។ 



 

ទំព័រទី 35  របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

បល្លក្ម្រស ី ឡាយ សុ៊ីនាថ ោម្រេធាននាយក្ោឋ នរដ្ឋបាល បៅា៉ា ក់្សុីា៉ា ។   
បល្លក្ម្រសី គោឺេុគគលកិ្ដ្ំេូងបគេងអស់រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ។  បល្លក្ម្រសី សុីនាថ បាន
ចូល េបម្រម្កីារងារបៅ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ក្នុងឆ្ន ២ំ០០១។ បល្លក្ម្រសី សុនីាថ បានេញ្ច េ់ការ
សិក្ាថ្នន ក់្េរញិ្ញញ េម្រត ម្ផនក្ម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្ម ឯក្បទស ម្ផនក្គណបនយយ បៅ
វទិាសាា នោតពិាណិជជសាន្តសតម្រេបទសក្ម្ពុោក្នុងឆ្ន ២ំ០០៦។ បល្លក្ម្រសី សុីនាថ 
អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ នងិភាសា អង់បគៃស បានយា៉ា ងលអ។ បល្លក្ម្រសី សុីនាថ ាន
ថ្នម្ពលក្នុងការេំបពញការងារសម្រាេ់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងទទលួបានការម្រសល្លញ់
រាេ់អានពីអនក្ម្រគេ់គន សម្រាេ់ការជួយសម្រម្េសម្រម្លួក្នុងការងាររេស់បល្លក្ម្រស។ី 

 

បល្លក្ម្រស ីសុមឹ ង្សាភណា ោម្រេធាននាយក្ោឋ នធនធានម្នុសេ។ បល្លក្ម្រស ី
បានចូលេបម្រម្កីារងារបៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក្នុងម្ខតុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៥។ មុ្នបពលចូលេបម្រម្ី
ការងារបៅ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បល្លក្ម្រសី ធាៃ េ់េបម្រម្កីារងារោ ម្ន្តនតអីភិវឌឍន៍សម្តាភាព
េុគគលកិ្ បៅម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ អម្រម្តឹ និងោនាយក្ការល័ិយបៅម្រក្ុម្ហ ុន 
AZISAFE Co., Ltd. ។ បល្លក្ម្រសី បានេញ្ច េ់ការសិក្ាថ្នន ក់្អនុេណឌិ តម្ផនក្
ម្រគេ់ម្រគង ពី សាក្លវទិាល័យេញ្ញញ សាន្តសត បានេញ្ច េ់ថ្នន ក់្េរញិ្ញញ េម្រត ម្ផនក្ហរិញ្ញ
វតាុ និងធនាគរ ពសីាក្លវទិាល័យភូម្និានីតសិាន្តសត នងិវទិាសាន្តសតបសដ្ឋក្ិចច នងិ
បានេញ្ច េ់ថ្នន ក់្េរញិ្ញញ េម្រត ម្ផនក្ភាសាអង់បគៃស សម្រាេ់ពាណិជជក្ម្ម ពសីាក្ល
វទិាល័យបម្គងគក្ម្ពុោ។ បល្លក្ម្រស ីបសាភ  អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ និងភាសា
អង់បគៃសបានយា៉ា ងលអ។ ោម្រេធាននាយក្ោឋ នធនធានម្នុសេ បល្លក្
ម្រសី បសាភ  បានបធាីការយា៉ា ងហមត់ចត់ បដ្ីម្បរីក្ាបាននូវបសចក្តីទុក្ចតិត និងការ
បគរពពីេុគគលិក្។ បល្លក្ម្រស ី យក្ចិតតទុក្ោក់្ក្នុងការបរៀនសូម្រត និងអភវិឌឍន៍
ជំនាញោម្រេច។ំ  បល្លក្ម្រស ីយក្ចិតតទុក្ោក់្ោម្ួយេុគគលកិ្  នងិផតល់ឱ្កាស
សម្រាេ់ការបរៀនសូម្រត នងិរកី្ចបម្រម្ីនោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 

 

បល្លក្ ឃាន ដ្ឋរទិធ ោម្រេធាននាយក្ោឋ នព័ត៌ានវទិា បៅា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ បល្លក្          
ោរទិធ បានចូលេបម្រមី្ការងារបៅា៉ា ក់្សុាី៉ា ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩។បល្លក្ ោរទិធ បានទទលួ 
េរញិ្ញញ េម្រតវទិាសាន្តសតកំុ្ពយូទ័រ ពីសាក្លវទិាលយ័ឯក្បទសម្នក្ម្ពុោ និងេរញិ្ញញ េម្រតរង
ម្ផនក្បអ ចិម្រតូនិច ពីវទិាសាា នពហុេបចចក្បទសម្រពឹះកុ្សុម្ៈ។ ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៥ បល្លក្ ោ
រទិធ បានេញ្ច េ់វគគសកិ្ាសតីពី IT Assurance and Security Audit  បៅវទិាសាា ន Sunrise 
។ បល្លក្ ោរទិធ អាចបម្រេីម្របាស ់ភាសាម្ខមរ និងភាសាអង់បគៃសបានយា៉ា ងលអ។ បល្លក្         
ោរទិធ បានខិតខំេំបពញការងារ ក្នុងការបរៀេចទិំននន័យរេស ់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងទិននន័យ
រេស់អតិថិជន ឱ្យានរបេៀេបរៀេរយ និងានសុវតាភិាព និងោពិបសសបល្លក្ម្តងម្តាន
ទឹក្មុ្ខញញឹម្ោនិចច។ បល្លក្ោ ធនធានដ៏្សខំាន់ និងម្តងម្តជួយមិ្តតរមួ្ការងារ។ 
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បល្លក្ ង្ខៀវ ង្សខឌ៊ី បានចូលេបម្រម្ីការងារបៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក្នុងម្ខម្ថុិនា ឆ្ន ំ
២០០៦  េចចុេបននបនឹះបល្លក្ក្ពុំងេបម្រម្ីការងារោ ម្រេធាននាយក្ោឋ ន ា៉ា ឃតីធីង 
និងគពំារសងគម្។ បល្លក្ បសងឌី ធាៃ េ់ោនាយក្រងនាយក្ោឋ នឥណទាន បៅ
ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ និងោម្រេធានសាខា (២០១១-២០១៣) បៅា៉ា ក់្សុាី៉ា ។ 
បល្លក្ បសងឌី ទទួលបានសញ្ញញ េម្រតអនុេណឌិ តម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្មព ី
សាក្លវទិាល័យន័រតុនបៅឆ្ន ២ំ០១៧។ បល្លក្ បានទទួលេរញិ្ញញ េម្រត
ម្រគេ់ម្រគងពាណិជជក្ម្ម ជំនាញម្រគេ់ម្រគង ពីសាក្លវទិាល័យធនធានម្នុសេ 
បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩។ បល្លក្ បសងឌី អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ និងភាសា
អង់បគៃស បានយា៉ា ងលអ បហយីក្នុងរយៈបពលបម្រកាយម្ក្ បល្លក្ ម្តងម្តអភិវឌឍ
ជំនាញ រមួ្ទាងំភាសាអង់បគៃស  និងការម្រគេ់ម្រគងការងារសងគម្ផងម្ដ្រ។ 

 

បល្លក្ម្រស ីវខស សមុា៉ា ល៊ី ោម្រេធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
បហយីបល្លក្ម្រសី បានចូលរមួ្ោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្ថៃទ២ី២ ម្ខម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០១៨។ មុ្នបពលចូលរមួ្ោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ម្រសបីានេបម្រម្ីការងារឱ្យ
ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ចំបរនី ោអនក្ម្រគេ់ម្រគងម្រេព័នធ នងិសវនក្រម្ផាក្នុងបៅឆ្ន ំ
២០១៧។ បៅឆ្ន ២ំ០០៨ បល្លក្ម្រសីបានកាៃ យោម្រេធានម្ផនក្ព័ត៌ានវទិា 
បហយីបានផ្ទៃ ស់េតូរតំម្ណងបៅោ នាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុងក្នុងឆ្ន ២ំ០១០ 
បហយីបល្លក្ម្រស ី ម្រតូវបានម្តងាងំោនាយកិាម្រេតេិតតសិវនក្ម្មម្ផាក្នុងក្នុងឆ្ន ំ
២០១១ បហយីបល្លក្ម្រសីបានចក្បចញពីម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ចបម្រម្ីន 
បៅម្ខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ បហយីបល្លក្ម្រសក៏ី្ធាៃ េ់បធាកីារបៅម្រគឹឹះសាា ន  ម្ីម្រក្ូ
ហរិញ្ញវតាុ ធនាគរភូម្ិ ក្នុងមុ្ខម្ផនក្បផេងៗ ដូ្ចោរដ្ឋបាលឥណទាន ព័ត៌ាន
វទិា ពីឆ្ន ១ំ៩៩១ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០០៧។ េចចុេបននបនឹះ បល្លក្ម្រសី ទទលួបានអនុ
េណឌិ តម្ផនក្ធនាគរ និងហរិញ្ញវតាុ នងិទទួលបានេរញិ្ញញ េម្រតវទិាសាន្តសតកុ្ពំយូទ័របៅ
សាក្លវទិាល័យភនំបពញអនតរោតិ។ 
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បល្លក្ម្រស ី ទូច្ ពសិ៊ី គឺោម្រេធាននាយក្ោឋ នហរិញ្ញវតាុ បៅម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូ
ហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភអីិលសុ ី។ មុ្នបពលចូលរមួ្ោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្
ម្រសី បានេបម្រម្កីារងារ ោម្រេធានសវនក្រម្ផាក្នុងោន់ខពស់ បៅឯធនាគរឯក្
បទស Aeon សវនក្រោន់ខពស់បៅ Price Waterhouse Cooper (PwC) 
និងសវនក្របៅម្រក្ុម្ហ ុន PCG & Partner។ បល្លក្ម្រសីបានេញ្ច េ់ថ្នន ក់្
េរញិ្ញញ េម្រតម្ផនក្ធនាគរ និងហរិញ្ញវតាុ បៅសាក្លវទិាល័យេញ្ញញ សាន្តសតម្ន
ក្ម្ពុោ (PUC) េរញិ្ញញ េម្រតម្រគេ់ម្រគងបៅសក្លវទិាល័យោតិម្រគេ់ម្រគង 
(NUM) និងសិក្ា ACCA បៅសាល្ល CamEd Business School។          
បល្លក្ម្រសី អាចបម្រេីម្របាស់ភាសាម្ខមរ នងិភាសាអង់បគៃសបានយា៉ា ងលអ។ 

 

បល្លក្ សវុណណ  ចនដ់្ឋ ោម្រេធាននាយក្ោឋ នម្រេតេិតតាិម្បៅា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 
បល្លក្បានចូលេបម្រម្កីារងារបៅ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅ ម្ខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។        
មុ្នបពលចូលរមួ្ោម្យួ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ បានេបម្រម្កីារឱ្យធនាគរបអសុលីីោ         
ភីអិលសុ។ី ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៨-២០១៩ បល្លក្ បានេបម្រម្ីការោអនុម្រេធានម្ផនក្
ម្រេតេិតតិាម្ចាេ់ បៅការយិាល័យក្ ត ល ម្នធនាគរបអសុីលោីភីអលិសុ។ី 
បហយីបៅ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៧ បល្លក្ បានេបម្រម្កីារោម្រេធានភាន ក់្ងារ       
រដ្ឋបាលសាខាបៅសាខាម្រក្ុងភនំបពញ ម្នធនាគរបអសុីលោីភីអិលសុី។ បល្លក្ 
បានេញ្ច េ់ការសិក្ាថ្នន ក់្អនុេណឌិ តហរិញ្ញវតាុ នងិធនាគរ ពីសាក្លវទិាល័យ  
បេៀលម្របាយបៅឆ្ន ២ំ០១៥ ។ 
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ការគ្រប់គ្រខកិច្ចការគ ាំពារសខគម 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្តេនតជំរុញសក្ម្មភាពសងគម្ និងបជឿោក់្យា៉ា ងមុ្តាថំ្នអតថិិជនគឺោបេឹះដូ្ងម្នអាជីវក្ម្ម 
រេស់ខៃួន បហយីចត់ទុក្ការការពារអតិថជិនោបរឿងសំខាន់។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បៅម្តម្រេកាន់ខាជ េ់អនុវតតបគលការណ៍
ការពារអតិថជិនទាងំ៧ ម្ដ្លានដូ្ចោទី(១) ការេបងកីត និងម្ចក្ចយផលិតផលសម្ម្រសេ ទី(២) ការ
ការពារេណុំលវណឌ ក្   ទី(៣) តាៃ ភាព ទី(៤) ការក្ណំត់តម្ម្ៃម្ដ្លានការទទួលខុសម្រតូវ (៥) ការបគរព 
និងឲ្យតម្ម្ៃអតិថជិនបសមីៗគន  ទី(៦) រក្ាព័ត៌ានអតថិិជនោការសាៃ ត់ ទី(៧) យនតការបោឹះម្រសាយេណតឹ ង   
តវា៉ា។ បលីសពីបនឹះបទៀត ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្និម្រតមឹ្ម្តផតល់បសវាហរិញ្ញវតាុដ៏្លអ ដ្ល់អតិថជិនេ៉ាុប ណ ឹះបទ ម្ថម្ទាងំផតល់បសវា
ម្ិនម្ម្នហរិញ្ញវតាុ គឺោការផតល់ការអេ់រហំរិញ្ញវតាុដ្ល់អតថិជិន ម្ដ្លោយុទធសាន្តសតម្ួយរេស់ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បដ្មី្បី
និរនតរភាពយូរអម្ងាង។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក៏្បលីក្ក្ម្ពស់សក្ម្មភាពសងគម្ (SPM) និងបគលការណ៍ការពារអតិថជិន 
(CPP) បោយបធាកីារេណតុ ឹះេ ត លទាងំេុគគលិក្ចស់ និងេុគគលិក្ថមីទាងំអស់ បដ្ីម្បឲី្យពកួ្បគយល់ដ្ឹងកាន់ម្ត
ចាស់ពីការទទួលខុសម្រតូវបលកីារងារសងគម្ ក៏្ដូ្ចោការបចឹះម្ថរក្ាអតិថជិនឲ្យបានលអ។ 
 

ការទទលួខសុគ្តវូច្ាំង្ពាោះអតិថជិ្ន 
 

 
 

 បល្លក្ម្រសី តន ់សំភាស ់ម្រេក្េមុ្ខរេរលក្់បម្រគឿងបទស 
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ការបធាីសវនក្ម្មសងគម្  
 

 ការបធាីសវនក្ម្មសងគម្រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្រតូវបានបធាីប ងីបោយបម្រេីម្របាស់ SPI4 ម្ដ្លោឧេក្រណ៍សវន
ក្ម្មសងគម្ដ៏្ទូលំទូល្លយម្ដ្លអាចបធាីឱ្យ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ វាយតម្ម្ៃក្ម្រម្ិតម្នការអនុវតតន៍េទោឋ នសក្ល
សតីពីការអនុវតតន៍សងគម្។ SPI4 អាចវាយតម្ម្ៃភាពខាៃ ងំ នងិភាពបខាយរេស់ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បៅបលីការម្រគេ់ម្រគង
ការងារសងគម្ និងការគពំារអតិថិជន បដ្មី្បបីម្រេីម្របាស់ព័ត៌ានបនឹះជួយដ្ល់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក្នុងការម្ក្លម្អម្រេព័នធ
ម្រគេ់ម្រគង ឱ្យកាន់ម្តលអម្រេបសីរប ងី។ បៅឆ្ន  ំ២០១៩ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បាន និងក្ំពុងេនតបធាកីារេំបពញចនុំចខាឹះខាត
ម្ួយចំននួបៅក្នុងសវនក្ម្មSPI4។ ខាងបម្រកាម្ោគឺោតួបលខចុងបម្រកាយេងអស់ម្នេទោឋ នសក្លសតីពីការអនុវតត
ន៍សងគម្ពីសវនក្ម្ម: 
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ង្គលង្ៅសខគម 

 ផតល់ឥណទានទឹក្សាអ ត និងអនាម័្យ 

 េញ្ញា ម្នការេពុំលេរសិាា ន អម្រាម្នជំងឺបផេងៗ គឺោក្តីបារម្ភដ៏្ចម្បងរេស់បយងីចំបពាឹះអតថិិជន េរសិាា ន
និងសហគម្ន៍។ បដ្ីម្បបីលកី្ក្ម្ពស់សុខុាលភាពសងគម្ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានេបងកីតផលិតផលឥណទានទឹក្សាអ ត 
និងអនាម័្យ បដ្មី្បផីតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់អតិថជិនម្ក្លំអសតង់ោរម្នការរស់បៅ ម្ដ្លម្រសេាម្បេសក្ក្ម្មថមីរេស់
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បោយានបគលេណំងបធាឲី្យម្រេបសីរប ងីម្នសតង់ោរបសដ្ឋក្ិចចសងគម្។ អតាម្រេបយាជន៍ម្នផលិតផល
ឥណទានទឹក្សាអ ត នងិអនាម័្យចំបពាឹះអតថិិជន ទ១ី) អតិថិជនានសុខភាពលអ ២) កាត់េនាយច ំយ
ម្រគសួារក្នុងការពាបាលជំងឺ ទ៣ី) ចំបណញបពលបវល្លក្នុងការម្រេក្េមុ្ខរេរ ទ៤ី) បជៀសវាងបម្រគឹះថ្នន ក់្បផេងៗ
សម្រាេ់ម្រេោជនក្ម្ពុោ ោពិបសសកុ្ារម្ដ្លរស់បៅតំេន់ជនេទ។ 
  

 ផតល់ឥណទានតិចោងឬបសមី១.៥០០ដុ្ល្លៃ រដ្ល់អតិថិជនជនេទ  

 ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានបគលេណំងផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីខាន តតូចដ្ល់អតថិិជនម្ដ្លានចណូំលទាេរាេ់េញ្ចូ លទាងំ
អតិថិជនងាយរងបម្រគឹះ នងិអតិថិជនម្ដ្លម្ិនានលទធភាពទទួលបសវាពីធនាគរ បដ្ីម្បបីោឹះម្រសាយេញ្ញា ម្ផនក្
ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រេោជនម្រក្ីម្រក្បៅាម្ជនេទ ក្នុងបគលេណំងបធាីឲ្យជីវភាពរេស់ពកួ្បគ កាន់ម្តម្រេបសីរប ងី ម្ដ្លម្រសេ
បៅនឹងបេសក្ក្ម្មរេស់ា៉ា ក់្សុាី៉ា ។ បដ្មី្បបីធាីឲ្យអតថិិជនានេទពិបសាធន៍កាន់ម្តម្រេបសីរក្នុងការទទលួបានម្របាក់្ក្ម្ច ី
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បាន និងក្ពុំងបរៀេចំផតល់ឥណទានឌជីីថល ោផលិផលឥណទានថមមី្ដ្លានទំហមំ្របាក់្ក្ម្ចីតូច ាន
លក្ខណៈងាយម្រសួល និងរហ័សទាន់ចតិត។ 
  

 ផតល់ឥណទានដ្ល់ន្តសតីម្ដ្លានមុ្ខរេរផ្ទា ល់ខៃួន 

 ោទូបៅន្តសតីបម្រចនីម្តោអនក្ទទលួខុសម្រតូវចត់ម្ចងលុយកាក់្ក្នុងម្រគួសារ បហយីានតួនាទយីា៉ា ងសំខាន់
ក្នុងការអភិវឌឍន៍បសដ្ឋក្ិចចម្រគសួារ។ បៅក្នុងបសដ្ឋក្ចិចទំបនេីម្ដ្លានការផ្ទៃ ស់េតូរយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស សហម្រគិនម្រតូវ
ការបដ្ីម្ទុនសម្រាេ់ពម្រងីក្ ឬេបងកីតអាជីវក្ម្មថមី។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ផតល់នូវដ្ំប ឹះម្រសាយហរិញ្ញវតាុបដ្ីម្បគីមំ្រទដ្ល់
អាជីវក្ម្មរេស់អតិថិជនោន្តសត ី និងេបងកីតឱ្កាសការងារសម្រាេ់សហគម្ន៍បដ្ីម្បបីលីក្ក្ម្ពស់ក្ម្រម្ិតជីវភាពរស់
បៅឲ្យកាន់ម្តម្រេបសីរ។ ទនាឹម្នឹងបនឹះបយងីក៏្បានផតល់ការអេ់រមំ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុដ្ល់អតិថជិនោន្តសតី ទាងំអតិថិជន
ចស់ នងិអតថិិជនថមបីដ្ីម្បេីបងកីនការអភិវឌឍន៍ផនត់គំនតិរេស់ពួក្បគបលីការចត់ម្ចងសាច់ម្របាក់្។ 
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កមមវធិ៊ីអប់រ ាំច្ាំង្ណោះដ្ឹខហរិញ្ញវតថ ុ

 

 

គំនិតផតួចបផតីម្សតីពី ការអេ់រហំរិញ្ញវតាុ បដ្ីម្បេីរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុ ម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវ (FEIRFIN) គឺ
ោគំនិតថមីម្ួយ ម្ដ្លដ្ឹក្នាបំោយ សាគម្ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ ក្នុងភាពោម្ដ្គូោម្យួ ADA និង Good 
Return។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានសហការោម្ួយសាគម្ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ ចេ់ពីម្ខក្ញ្ញញ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងបានបេតោា
ចិតតយា៉ា ងមុ្តាកំ្នុងការផតល់ចំបណឹះដ្ឹងហរិញ្ញវតាុដ្ល់អតិថជិនដ៏្ានតម្ម្ៃរេស់បយងី។គំនតិផតួចបផតមី្បនឹះនឹងជយួ
ឲ្យ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  េញ្ចូលោម្ផនក្ម្យួម្នយុទធសាន្តសត បដ្ីម្បផីតល់គុណតម្ម្ៃេម្នាម្ដ្ល់អតិថជិន បោយធានាបាននូវការ
រកី្ចបម្រម្ីនម្រេក្េបោយចីរភាពសម្រាេ់ម្រគឹឹះសាា ន ក៏្ដូ្ចោវស័ិយម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុទាងំមូ្ល។ ក្ម្មវធិីបនឹះ ផតល់ការ
យល់ដ្ឹងសតីពីការអភិវឌឍន៍ផនត់គំនិត ម្របាក់្ចណូំល ម្របាក់្ច ំយ ការសនេ ំការវនិិបយាគ ការម្រគេ់ម្រគងេណុំល 
និងការម្រគេ់ម្រគងសាច់ម្របាក់្ ដ្ល់អនក្ចូលរមួ្។ 
 

គំនិតផតួចបផតីម្បនឹះ បម្រេីម្របាស់ក្ម្មវធិី CAFE ម្ដ្លម្រតូវបានេបងកីត នងិសាក្លបងបោយ Good Return 
សហការោម្យួសាគម្ន៍ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ។ ការេណតុ ឹះេ ត លហរិញ្ញវតាុ ជួយដ្ល់អតថិិជនរេស់បយងី
ក្នុងការក្ណំត់អាទិភាព និងបគលបៅហរិញ្ញវតាុរេស់ពកួ្បគ។ ក្ម្មវធិីេណតុ ឹះេ ត លបនឹះម្រតូវបានផតល់ជូនក្នុង
អំ ុងបពលម្នការសនានារេស់ម្រគូេងាកឹ្ហរិញ្ញវតាុោម្ួយអតិថិជន។ តួនាទីរេស់ម្រគេូងាឹក្ ជួយដ្ល់អតថិិជន
បដ្ីម្បកី្ណំត់នូវតម្រម្ូវការរេស់ពួក្បគ និងេៃុឹះេញ្ញច ងំពីបគលបៅោក់្ល្លក់្ម្ដ្លម្រតូវយក្ចតិតទុក្ោក់្។ ក្ម្មវធិីបនឹះ
បម្រេីបគលការណ៍ ម្ដ្លបានម្ក្ពីការសិក្ាម្រសាវម្រោវចុងបម្រកាយ បដ្ីម្បជីយួសម្រម្ួលដ្ល់ការបរៀនសូម្រតដ្ល់អតថិិជន នងិ
ការផ្ទៃ ស់េតូរអាក្េបក្ិរយិាខាងហរិញ្ញវតាុ។ 
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ការសទខ់មតិការង្ពញច្ិតត និខការចកង្ច្ញរបសអ់តិថិជ្ន 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបធាីការសាា េសាង់ការចក្បចញោម្ួយអតិថិជនចំននួ ៩៣៨ នាក់្ម្ដ្លបធាី
ប ងីបោយេុគគលិក្សាខាបដ្មី្បមី្សាងយល់ពីមូ្លបហតុម្នការចក្បចញរេស់អតិថិជន។ នាយក្ោឋ នា៉ា ឃតីធីង 
និងគពំារសងគម្ បានរក្បឃញីថ្ន អតិថជិនភាគបម្រចីនបពញចិតតនងឹបសវាក្ម្ម ា៉ា ក់្សុាី៉ា  េ៉ាុម្នតអនក្ខៃឹះតអូញម្តអរអំព ី   
អម្រាការម្របាក់្ និងម្ថៃម្រេតិេតតិការខពស់ បហយីទហំមំ្របាក់្ក្ម្ចីទាេ។ មូ្លបហតុចំេងម្ដ្លអតិថជិនចក្បចញគឺ
បោយសារម្តម្និានតម្រម្ូវការ ឬម្រតូវការម្របាក់្ក្ម្ចីថមី បហយីពួក្បគានបដ្ីម្ទុនម្រគេ់ម្រគន់សម្រាេ់អាជីវក្ម្មរេស់
ពួក្បគបហយី។ 
 

ក្នុងឆ្ន បំនឹះម្ដ្រ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក៏្បានបធាីការសាង់ម្តអិំពីការបពញចិតតរេស់អតថិិជនផងម្ដ្របដ្ីម្បមី្សាងយល់ថ្ន
បតីានចំនុច ខៃឹះម្ដ្ល ា៉ា ក់្សុីា៉ា  គួរម្តម្ក្លម្អ បលីផលិតផល នងិបសវាក្ម្ម។ លទធផលបានេងាា ញថ្ន  អតិថជិន  
ភាគបម្រចនីេងាា ញនូវេទពិបសាធន៍បពញចិតតនងឹផលតិផល បសវាក្ម្មលអ ម្ដ្លផតល់ជូនបោយេុគគលកិ្រសួរាយរាក់្ទាក់្
រេស់ា៉ា សុាី៉ា ។ ម្ិនានការម្រេម្រពឹតតទបងាមី្ិនគេប ីឬអាក្េបក្ិរយិាម្ិនលអចំបពាឹះអតិថជិនរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា បនាឹះបទ។ 
បទាឹះយា៉ា ង ក៏្បោយានអតិថិជនចំនួន ៨៤% បពញចិតតនឹងា៉ា ក់្សុីា៉ា  ាន១៣% ម្ិនានម្តិបយាេល់ នងិ
ម្ិនបពញចតិតាន៣%។ ការសាង់ម្តិបនឹះក៏្បានេងាា ញថ្ន អតិថិជនម្ួយចនំួនម្និបពញចិតតនងឹអម្រាការម្របាក់្ 
និងដ្ំបណីរការវាយតម្ម្ៃម្របាក់្ក្ម្ចី។ បោយសារម្តានម្តិបយាេល់ ឬការរឹិះគន់រេស់អតថិិជន ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បាន
ខិតខំម្រេងឹម្ម្រេងេម្នាម្បទៀតបដ្មី្បមី្ក្លម្អការអភិវឌឍន៍ផលតិផលបដ្ីម្បេីំបពញាម្តម្រម្ូវការរេស់អតថិិជន។ 
 

 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានក្ណំត់ និងវភិាគេទពិបសាធន៍
អតិថជិន ាម្រយៈការសាង់ម្តិការបពញចិតត 
និងការចក្បចញរេស់អតិថជិន។ ព័ត៌ាន នងិ
ទិននន័យម្ដ្លម្រេមូ្លបានអាចឱ្យ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
វាស់សាង់តម្រម្វូការទីផារបដ្ីម្ប ី ម្ក្លម្អការ
អភិវឌឍន៍ផលិតផល ម្រតួតពនិតិយការផ្ទៃ ស់េតូរ 
តម្រម្ូវការអតថិិជន និងបោឹះម្រសាយេណតឹ ង
ទូបៅបហយីក្ណំត់មូ្លបហតុម្ដ្លអតិថជិន

ចក្បចញ។ ការយល់ដ្ឹងកាន់ម្តចាស់អំពីឥរយិាេទ នងិចណំង់ចណូំលចិតតរេស់អតិថជិនគឺានសារៈសំខាន់ខាៃ ងំ
 ស់បដ្ីម្បទីាក់្ទាញអតិថជិនថមី នងិរក្ាបាននូវអតថិិជនម្ដ្លានភក្តភីាពចំបពាឹះសាា េ័ន។ 

បល្លក្ម្រសី ា ំចន់រនី ោអនក្តាញសំពត់សូម្រត 
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គ្បវតតិង្ជារជ្័យរបសអ់តិថិជ្ន 

 
បល្លក្ម្រស ីគូ ម្  (អនក្តាញក្បនាល) 

 បល្លក្ម្រសី គូ ម្  អាយុ ៥៧ ឆ្ន  ំោាត យ
ានកូ្ន ៦នាក់្ ម្រស ី២នាក់្ នងិកូ្នម្រេសុ៤នាក់្ 
រស់បៅក្នុង ភូម្ពិាម្ាឯក្ ឃុពំាម្ឧក្ញ៉ា អុង 
ម្រសុក្ល្លា ឯម្ បខតតក្ ត ល។  បល្លក្ម្រសីាន
មុ្ខរេរតាញក្បនាលបៅផាឹះ។ បល្លក្ម្រសីម្រេក្េ
មុ្ខរេរបនឹះជិតដ្េ់ឆ្ន បំហយី។ េតរីេស់បល្លក្ម្រស ី
បឈាម ឹះ សាងំ ស ុន ោចុងបៅ និងោក្សិក្រ
បៅក្នុងភូម្។ិ គត់ានេទពិបសាធន៍ក្នុង

ការងាររេស់គត់អស់រយៈបពល ១៦ឆ្ន មំ្ក្បហយី។ 

 

បល្លក្ម្រស ី គូ ម្  សាគ ល់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ោបលីក្ដ្ំេូងបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ ាម្រយៈម្ន្តនតីឥណទានរេស់       
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លបានចុឹះបធាីការផេពាផាយម្ណនាផំលិតផល និងបសវាក្ម្ម ជូនបល្លក្ម្រសីបៅក្នុងភូម្ិ។ បល្លក្ម្រសី
បានខចីម្របាក់្ក្ម្ចីព ី ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បដ្ីម្បចីក់្ដ្សីម្រាេ់សាងសង់ផាឹះរេស់បល្លក្ម្រសី បហយីឥ ូវបនឹះ បល្លក្ម្រសីាន   
ទីលំបៅសម្រម្យសម្រាេ់ម្រគសួាររេស់បល្លក្ម្រស។ី បល្លក្ម្រសី បានានម្រេសាសន៍ថ្ន បល្លក្ម្រសី ទុក្ចតិត ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
បោយសារម្តបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតាុរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា ម្តងម្តបេៃយីតេ បៅនងឹតម្រម្ូវការរេស់ បល្លក្ម្រសី ម្រគេ់បពល។   
បម្រៅពីតាញក្បនាល បល្លក្ម្រសី និងេតីគត់ ចំ យបពលបវល្លបៅឯចំការ ោបំពាត បធាីម្ម្រសផងម្ដ្រ បដ្ីម្បផីគត់ផគង់
ជីវភាពរស់បៅរេស់បល្លក្ម្រស។ី 
 

មុ្នបពលបម្រេីបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតាុរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បល្លក្ម្រស ី រក្ចំណូលបានម្ក្ពមុី្ខរេរក្សិក្ម្ម បានម្ត  
េនតិេនតួចក្នុងម្ួយម្ថៃ។ ឥ ូវបនឹះម្រគួសាររេស់បល្លក្ម្រសី រក្បានម្របាក់្ចណូំលបក្នីប ងីោងមុ្នបោយសារម្ត
បល្លក្ម្រសាីនអតថិិជនកាន់ម្តបម្រចីនទិញផលតិផលរេស់បល្លក្ម្រសី បធាីឱ្យជីវភាពរេស់ម្រគួសារបល្លក្ម្រសីកាន់ម្ត
ម្រេបសីរប ងី។ បល្លក្ម្រសី គូ ម្  ានេណំងចង់ពម្រងីក្អាជវីក្ម្មេម្នាម្បទៀតបៅម្ថៃអនាគត់។ បល្លក្ម្រសីបានាន
ម្រេសាសន៍ថ្ន "ខាុពំិតោសេាយរកី្រាយ ស់ម្ដ្លបានទទួលម្របាក់្ឥណទានរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងសូម្អរគុណ
ចំបពាឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លបានជយួដ្ល់អាជីវក្ម្ម និងម្រគសួាររេស់ម្រគួសារបយងីខាុ ំ បានរកី្ចបម្រម្ីន។ 
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បល្លក្ម្រស ីអុមឹ្ ម្រសលី្លស់ 
(អនក្លក់្បម្រគឿងសអំាង) 
 

អនក្ម្រស ីអុមឹ្ ម្រសលី្លស់ ោម្ួយនឹងសាន ម្
ញញឹម្បពារបពញបោយក្តសីងឃមឹ្ បល្លក្ម្រសីាន
អាយុ ៣៣ឆ្ន  ំានកូ្ន ២នាក់្ ម្រសីាន ក់្ នងិកូ្ន
ម្រេុសាន ក់្ រស់បៅក្នុងភូម្ ិបភៃីងបេឹះរបទឹះ សងាក ត់ 
បភៃីងបេឹះរបទឹះ ខណឌ បពាធិ៍ម្សនជ័យ  រាជធាន ី     
ភនំបពញ។ បល្លក្ម្រស ីម្រេក្េមុ្ខរេរោអនក្ផ្ទត់មុ្ខ 
បធាីសក់្និងលក់្បម្រគឿងសអំាងបៅផាឹះរេស់បល្លក្
ម្រស។ី បល្លក្ម្រសាីនេទពិបសាធន៍បលមុី្ខរេរ
បនឹះជិតដ្េ់ឆ្ន បំហយី។ េតីរេស់បល្លក្ម្រសី បល្លក្ ម្៉ាម្ រា៉ា ន់ អាយុ ៣៦ឆ្ន គំត់ានមុ្ខរេរោអនក្រត់ាក់្សុី បហយីក៏្
ោអនក្លក់្ទឹក្សាអ តបដ្មី្បលីក់្បៅឲ្យអនក្ភូម្ិរេស់គត់។ គត់ានេទពិបសាធោម្ួយការងាររេស់គត់ម្រេម្ហល 
៣ឆ្ន មំ្ក្បហយី។ 
 

បល្លក្ម្រស ី សាគ ល់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ោបលីក្ដ្ំេូងក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ បោយអនក្ជិតខាងរេស់គត់ោអនក្ម្ណនា។ំ 
បល្លក្ម្រសបីានសំបរចចិតតបសនសុីំម្របាក់្ក្ម្ចីចំននួ ៥,០០០ដុ្ល្លៃ រ ោបលីក្ដ្េូំងបដ្មី្បយីក្ម្ក្សាងសង់ហាង និង
ទិញសាភ រៈផលតិផលបម្រគឿងសំអាង។ េនាា េ់ពីទទួលបានម្របាក់្ក្ម្ចីបលីក្ដ្េូំង ម្រគសួារបល្លក្ម្រសីបានចេ់បផតមី្
អាជីវក្ម្មថមីម្ដ្លអាចបធាឲី្យបល្លក្ម្រសីានសម្តាភាពសងម្របាក់្ម្រេចមំ្ខបានយា៉ា ងងាយម្រសលួ។ បោយបម្លីបឃញីពភីាព
ម្រេបសីរប ងីបៅក្នុងជីវភាពរស់បៅ បម្រកាយម្ក្បល្លក្ម្រស ី បានបសនីសុំម្របាក់្ក្ម្ចីេម្នាម្បទៀតបដ្ីម្បពីម្រងកី្អាជវីក្ម្ម។ ឥ ូវ
បនឹះ បល្លក្ម្រស ីបានយក្ម្របាក់្ក្ម្ចីថមីម្ដ្លានទឹក្ម្របាក់្ចនំួន ៥,០០០ ដុ្ល្លៃ របដ្ីម្បឲី្យេតី រេស់គត់ទិញឡានដ្ឹក្ទឹក្សាអ ត
បដ្ីម្បលីក់្បៅក្នុងភូម្រិេស់បល្លក្ម្រស។ី 
 

បល្លក្ម្រសី ានទំនាក់្ទំនងោម្ួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ោបម្រចីនឆ្ន មំ្ក្បហយី បោយបល្លក្ម្រសីោអតថិិជនរេស់
ា៉ា ក់្សុីា៉ា អស់រយៈបពល៨វគគបហយី។ ោម្ួយនងឹម្របាក់្ក្ម្ចីម្ដ្លបានផតល់ជូន បល្លក្ម្រសី អុមឹ្ ម្រសីល្លស់ចង់ពម្រងកី្
អាជីវក្ម្មរេស់គត់េម្នាម្បទៀត។ ោម្ួយនងឹម្របាក់្ចណូំលម្ដ្លបល្លក្ម្រសីរក្បាន អាចបធាឲី្យជីវភាពរេស់ម្រគួសារ
បល្លក្ម្រសីានភាពលអម្រេបសីរោងមុ្ន បហយីក៏្បានផតល់ការអេ់រដ៏ំ្លអសម្រាេ់កូ្នៗ   រេស់បល្លក្ម្រសីបទៀតផង។  
បៅបពលអនាគត បល្លក្ម្រស ីចង់បឃញីមុ្ខរេររេស់បល្លក្ម្រសីកាន់ម្តានភាពលអម្រេបសីរប ងី នងិចង់ជួយទំនុក្
េម្រម្ុងដ្ល់ការសកិ្ារេស់កូ្នៗរេស់បល្លក្ម្រសីឲ្យបានខពង់ខពស់។ 
 

បល្លក្ម្រស ីអុមឹ្ ម្រសលី្លស់ បានានម្រេសាសន៍ថ្ន “ មុ្នបពលផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចឲី្យខាុ ំ េុគគលកិ្រេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
ម្តងម្តពនយល់យា៉ា ងចាស់ពលីក្ខខណឌ ម្របាក់្ក្ម្ចី និងវធិសីងម្របាក់្ម្ក្ខាុ ំ។ បល្លក្ម្រសីម្ថៃងេម្នាម្បទៀតថ្ន៖ «ខាុសូំម្
ម្ថៃងអណំរគុណយា៉ា ងម្រោលបម្រៅចំបពាឹះ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្ដ្លបានផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់ម្រគួសារនាងខាុ ំ បហយីម្របាក់្ក្ម្ចី
បនឹះបានផ្ទៃ ស់េតូរជីវតិរេស់បយងីទាងំម្រសងុ។  
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ការទទួលខុសគ្តូវច្ាំង្ពាោះបុរគលកិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្តងម្តយក្ចិតតទុក្ោក់្ដ្ល់េុគគលិក្រេស់ខៃួនបោយផតល់េរយិាកាសការងារលអ និងបលីក្ទកឹ្
ចិតតេុគគលិក្ឱ្យបលងក្ឡីា។ 
 

បដ្ីម្បបីលីក្ក្ម្ពស់សុខភាពរេស់េុគគលិក្ និងបដ្មី្បរីតឹចណំងម្ិតតភាព  ា៉ា ក់្សុីា៉ា ម្តងម្តបរៀេចំក្ម្មវធិីបលង
ក្ីឡាបាល់ទាត់ោម្រេច ំ នងិានការចូលរមួ្បលងក្ីឡាពសីាជិក្ម្នម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាល គណៈម្រគេ់ម្រគង និង
េុគគលិក្ទាងំអស់បលងោម្ួយគន ។ គំនតិផតួចបផតីម្បនឹះេបងកតីសាម្គគីភាព និងទំនាក់្ទនំងលអក្នុងចំប ម្េុគគលកិ្ 
និងគណៈម្រគេ់ម្រគងរេស់ា៉ា ក់្សុីា៉ា ។ 
 

ឆ្ន បំនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានខតិខំម្រេឹងម្ម្រេងយា៉ា ងខាៃ ងំក្នុងការក្សាងវេបធម៌្លអាម្រយៈម្រក្មុ្ការងារម្ដ្ល   
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បជឿោក់្ថ្នធនធានម្នុសេ និងសាម្គគភីាពលអ វញិោធៃុងម្ួយ នងឹជួយដ្ល់ការរកី្ចបម្រម្ីនដ្ល់សាា េ័ន។ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបរៀេចសំក្ម្មភាពម្រក្ុម្ និងការបលងម្លបងក្ំសានតោបម្រចីនបដ្មី្បឱី្យេុគគលិក្ អាចសម្រាក្កាត់
េនាយភាពានតងឹេនាា េ់ពីេំបពញការងារ។ 
 

 
 
 

ក្ីឡានាមំ្ក្នូវសាម្គគីភាព ម្ិតតភាព 
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បុរគលកិ និខការអភិវឌឍន៍សមតថភាពបុរគលកិ 

 

 
 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ភីអលិសុ ីានតំេន់ម្រេតិេតតិការម្រគេដ្ណត េ់ រមួ្ាន៖  
ភនំបពញ បខតតក្ ត ល ាម្ក្វ ក្ំពង់សពឺ ក្ំពត ម្ម្រពម្វង តបូងឃមុ ំនិងក្ំពង់ចម្ នងិានសាខាចំនួន១៤ម្ដ្លក្ំពុង
បធាីម្រេតិេតតកិារបៅេ ត បខតតទាងំបនាឹះ។ ោេនតេនាា េ់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអិលសុី បានេនតការ
បម្រជីសបរសីេុគគលិក្ម្ដ្លានសម្តាភាពម្ក្េំបពញការងារ។ នាឆ្ន  ំ២០១៩ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
ានេុគគលិក្សរុេចំននួ ១៧១ នាក់្ ម្ដ្លក្នុងបនាឹះ េុគគលកិ្ ោន្តសតីានចំននួ ៣៩នាក់្ ម្រតូវោ ២២,៨១%  ម្ន
ចំនួនេុគគលិក្សរុេ។ 
 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានផតល់ការេណតុ ឹះេ ត លទាងំក្នុង និងបម្រៅដ្ល់េុគគលិក្បដ្មី្បគីមំ្រទ ពួក្បគបលីជំនាញ     និង
បសវាក្ម្មម្ដ្លទាក់្ទង។ ខាងបម្រកាម្បនឹះគោឺចំននួេុគគលិក្ចូលរមួ្ និងវគគេណតុ ឹះេ ត លម្ដ្លបានផតល់ជូនក្នុង
ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

 

គណៈម្រគេ់ម្រគងចូលរមួ្វគគេណតុ ឹះេ ត ល AML and CFT 
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ការេណតុ ឹះេ ត លខាងក្នុង 

វគគេណតុ ឹះេ ត ល អនក្ចូលរមួ្ 
-េញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយការផេពាផាយឥណទាន 
-េញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយការេបញ្ចញឥណទាន 
-ការរលឹំក្បគលការណ៍ការពារអតិថិជន 

54 

-សបងខេម្នមុ្ខងារម្រេតិេតតិាម្ 
-ការម្រេឆ្ងំការសាអ តម្របាក្ ់និងហរិញ្ញេបទានបភរវក្ម្ម 
-ការម្រគេម់្រគងហានិភយ័ឥណទាន  

208 

-មូ្លោឋ នម្រគឹឹះគណបនយយ 
-ពនធ(Taxation) 

33 

ការយលដឹ់្ងអំពីម្ផនការនិរនតរភាពអាជីវក្ម្ម(BCP) 21 
ការេណតុ ឹះេ ត លមូ្លោឋ នដ្លេុ់គគលិក្ថមី 36 
-បគលការណ៍ម្រគេម់្រគងធនធានម្នុសេ 
-ការបលីក្ទឹក្ចិតត និងអតាម្រេបយាជន៍ធានារាេរង 191 

-បគលការណ៍ឥណទានឯក្តតជន 
-ការវភិាគឥណទាន 113 

ការយក្ចិតតទុក្ោក្ស់ាគ លអ់តិថិជន 6 
ការម្រគេម់្រគងការយិាលយ័ 2 
ការម្រសាវម្រសាវអំពីឥណទានទឹក្សាអ ត និងអនាម្យ័ 24 
ការម្រគេម់្រគងហានិភយ័ 21 
ឥណទានអនាម្យ័ និងទឹក្សាអ ត 65 
សិកាខ សាល្លអំពី អនាម្យ័ និងទឹក្សាអ ត 22 
បគលការណ៍វសិេលេៃូវងី 123 
សិកាខ សាល្លអំពីម្រេតិេតតិការម្រេក្េបោយសុខភាព 60 

សរុេ 979 

គណៈម្រគេ់ម្រគងចូលរមួ្វគគេណតុ ឹះេ ត ល AML and CFT 
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ការេណតុ ឹះេ ត លខាងបម្រៅ 

 

 

វគគេណតុ ឹះេ ត ល អនក្ចូលរមួ្ 

វគគេណតុ ឹះេ ត លអំពី USSPM and SPI4  2 
Business Planning and Financial Projections with Microvision 2 
បគលការណ៍ហរិញ្ញវតាុម្រេក្េបោយនិរនតរភាពសម្រាេក់្ម្ពុោ   1 
បគលការណ៍ការពារអតិថិជន 4 
សិកាខ សាល្លអំពីការោក្ពិ់នាុឥណទាន  ) Credit Scorecard Workshop) 2 
Enhance your organization with information security 1 
ការម្ណនាអំំពី ចាេ ់សតីពីកិ្ចចការពារអនក្បម្រេីម្របាស ់និងចាេ ់សតីពីពាណិជជក្ម្មាម្ម្រេព័នធបអ ចិម្រតូនិច  1 
ការម្រគេម់្រគងផលិតភាពសាខាសម្រាេន់ាយក្សាខា  2 
វគគេណតុ ឹះេ ត លអនុបល្លម្ភាពចាេ ់និងេទេបញ្ញតតិ  1 
េរយិាេន័នហរិញ្ញវតាុម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវ 2 
សិកាខ សាល្លអំពីការភិវឌឍនប៍សដ្ឋកិ្ចចជនេទាម្រយៈមី្ម្រកូ្ហរិញ្ញវតាុ   2 
វគគេណតុ ឹះេ ត លម្រគូេបងាគ ល 3 
េចចុេបននភាពម្នការទូទាតម់្របាក្អ់តីតភាព   1 
សិកាខ សាល្ល សតីពីការម្រេឆ្ងំការសាអ តម្របាក្ ់និងេញ្ជ រហរិញ្ញេបទានបភរវក្ម្មសម្រាេគ់ណបនយយក្រ  1 
សិកាខ សាល្លអំពី Cyber Security 1 
សិកាខ សាល្លអំពីការអនុវតតនដ៍្ល៏អម្នការម្រេមូ្លេំណុល   1 
សិកាខ សាល្លអំពី Financial Crime Lesson ពីឆ្ន ២ំ០១៨ 1 
សិកាខ សាល្លអំពីរចនាសម្ពន័ធ និងអភិបាលកិ្ចចលអ 1 
សិកាខ សាល្ល សតីព ីតនួាទីរេសម់្រគឹឹះសាា នហរិញ្ញវតាុក្នុងការទេស់ាក ត់ការជួញដូ្រម្នុសេៈ សម្រាេ់ការទេ់សាក ត់ការល្លងសាអ តម្របាក្ ់ 1 
សរុេ 30 

វគគេណតុ ឹះេ ត លចំបណឹះដ្ងឹហរិញ្ញវតាុម្រគូេបងាគ ល  
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ផលតិភាព នងិទហំកំារងាររេស់េុគគលកិ្ 

ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបផ្ទត តការយក្ចតិតទុក្ោក់្ទាងំម្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ នងិសងគម្។ ដូ្ចបនឹះ 
បៅបពលម្ដ្លម្រតូវពម្រងកី្អាជីវក្ម្ម និងតំេន់ម្រេតិេតតិការ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ក៏្បផ្ទត តការ យក្ចិតត
ទុក្ោក់្បលីេណុំលវណ័ឌ ក្ នងិអម្រាម្នការបម្រជៀតចូល។ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  អាចេនតរក្ាបាននូវ
ក្នុងក្ម្រម្តិម្ដ្លអាចម្រគេ់ម្រគងបាន។ ារាងផលតិភាពបានេងាា ញដូ្ចខាងបម្រកាម្៖ 

 
ែលតិភាព ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
ចំនួនអតិថិជន/ភាន ក់្ងារឥណទាន ៩៥ ៧៦ ៨៤ ៩០ ៨៦ 
សំពាធឥណទាន/ភាន ក់្ងារឥណទាន 
ាន ក់្ (គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

១៦០.៣២២ ១៦៣.៧៥៥ ២១៩.២៩៧ ២៧៦.៤៣៥ ៣១៥.០៦៧ 

សំពាធឥណទាន/េុគគលិក្ទាងំអស់ 
(គិតោដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្) 

៦៩.៧០៥ ៧៦.៧៦០ ៩៣.៩៨៤ ១០២.៨៩៥ ១២៥.២៩០ 
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ការទទួលខុ ប្តូ ចំជ ោះបរិស្ថ៉ាន និង ហគម្ន៍ 

 

 

 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានបគលនបយាបាយ និងនីតិវធិីម្ផាក្នុងោផៃូវការម្ដ្លម្រតូវបានបម្រេីបដ្មី្បកី្ំណត់ហានភ័ិយ

សងគម្ ឬ  េរសិាា ន ឬផលេ៉ាឹះពាល់ម្ដ្លទាក់្ទងនឹងម្រេតិេតតិការ នងិសក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មរេស់អតថិិជន។ បគល
នបយាបាយ និងនីតិវធិីានបគលេណំងផតល់នូវបគលការណ៍ម្ណនា ំនិងការេណតុ ឹះេ ត លេុគគលកិ្បដ្ីម្បកីាត់
េនាយផលេ៉ាឹះពាល់អវជិជានបលីនិរនតរភាពសងគម្ និងេរសិាា ន។ 
 

បគលនបយាបាយ និងនីតិវធិ ី ក៏្ក្ណំត់អពំីេញ្ជ ីម្នសក្ម្មភាព ឬអាជីវក្ម្មម្រតូវហាម្ឃាត់ ផងម្ដ្រ។ េញ្ជ ី
បនឹះម្រតូវអនុបល្លម្ាម្ចាេ់ោតិ និងអនតរោតិ។ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្ិនអនុញ្ញញ តឲ្យផតល់ម្របាក់្ក្ម្ចីដ្ល់អតថិិជនម្ដ្ល
ានេណំងបម្រេីម្របាស់ម្របាក់្ក្ម្ចីសម្រាេ់អាជីវក្ម្ម ឬសក្ម្មភាពម្ដ្លម្រតូវបានហាម្ឃាត់បោយចាេ់ម្នម្រេបទស
ក្ម្ពុោ ឬចាេ់អនតរោតិដូ្ចខាងបម្រកាម្៖ 

 ផលិតក្ម្ម ឬសក្ម្មភាព ម្ដ្លបម្រេីម្របាស់ក្ាៃ ងំពលក្ម្មបោយេងខំ នងិពលក្ម្មកុ្ារ  
 ផលិតក្ម្ម ឬជំនញួ ឬសក្ម្មភាពម្ដ្លចត់ទុក្ោការខុសចាេ់បោយម្រេបទសោាច ស់ផាឹះ ឬេទេបញ្ញតត ិ
ឬអនុសញ្ញញ  និងក្ិចចម្រពម្បម្រពៀងអនតរោត។ិ 

 ផលិតក្ម្ម ឬ ជំនួញអាវុធោតផិាុឹះ នងិ ផលិតម្រគេ់របំសវ ។ 
 ផលិតក្ម្ម ឬ ជំនួញបភសជជៈានោតិអាល់កុ្ល (បលីក្ម្លង ម្រសាបេៀរ នងិ ម្រសា)  
 ផលិតក្ម្ម ឬ ជំនួញថ្នន ជំក់្ ។ 
 សក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មម្ដ្លពាក់្ព័នធនឹងម្លបងសុសីង និងកាសុីណូ ។ 

បដ្ីម្បកាងកាង ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ោបំៅបខតតម្ក្េ 
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 ជំនួញសតាម្ម្រព ឬផលិតផលម្ក្ពីសតាម្ម្រពម្ដ្លបានហាម្ឃាត់បម្រកាម្េញ្ញតតិ CITES (អនុសញ្ញញ សតីព ី
ពាណិជជក្ម្មអនតរោតសិតាម្ម្រពជិតផុតពូជម្នសតាម្ម្រព) ។  

 ផលិតក្ម្ម ឬជំនួញវតាុធាតុបដ្មី្សារធាតុវទិយុសក្ម្មោបដ្ីម្ ។  
 ផលិតក្ម្ម ឬជំនួញ ឬការបម្រេីម្របាស់នូវរូេធាតុសរម្សរម្ដ្លម្ិនបេឹះ ។ 
 ផលតិក្ម្ម ឬជនំួញបឈ ីឬផលិតផលម្ម្រពបឈបីផេងបទៀត ម្ក្ពីតេំន់ម្ដ្លម្ិនអាចម្រគេ់ម្រគងម្ម្រពបឈបីាន។ 
 ផលិតក្ម្ម ឬជំនួញផលិតផលម្ដ្លានសារធាតុ PCBs 
 ផលិតក្ម្ម ឬជំនួញ ការសតុក្ទុក្ ឬការដ្ឹក្ជញ្ជូ នម្នសារធាតុគីម្ីម្រេក្េបោយបម្រគឹះថ្នន ក់្ ឬការបម្រេី
ម្របាស់សារធាតុ គីម្ីម្រេក្េបោយបម្រគឹះថ្នន ក់្។ 

 ផលិតក្ម្ម ឬសក្ម្មភាពជនំួញចំបពាឹះឪសថ ម្ដ្លអនតរោតហិាម្ឃាត់  
 ផលិតក្ម្ម ឬជំនួញថ្នន សំំល្លេ់សតាលអតិ/ថ្នន សំំល្លេ់បមម ម្ដ្លអនតរោតិហាម្ឃាត់  
 ផលិតក្ម្ម ឬ សក្ម្មភាពជំនញួ ម្ដ្លនាបំអាយានការេំផៃចិេំផ្ទៃ ញេរសិាា នធម្មោត ិនងិ ោពិបសស
ម្រសទាេ់អូហេូន 

 ការបនសាទក្នុងេរសិាា នសមុ្ម្រទ ម្ដ្លបម្រេីម្របាស់អនួ ម្ង ម្ដ្លានម្រេម្វងបលីសពី ២.៥ គ ូីម្ម្៉ាម្រត 



 

ទំព័រទី 52   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 Image Credits:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ ឥណ្ទានទឹកស្អ៉ាត និងអនាម្័យ  
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កម្ម ិធីឥណ្ទានឹកស្អ៉ាត និងអនាម្័យ 
 

បសវាទកឹ្សាអ ត នងិអនាម័្យ គឺាន
ភាពចបំាច់សម្រាេ់សុខភាព សុខុាលភាព 
និងការអភិវឌឍន៍។ ក្ងាឹះទឹក្សាអ តនិងអនាម័្យ 
គឺោហានិភ័យសុខភាព ម្ដ្លជឹះឥទធិពល
ដ្ល់ម្រេោជនក្ម្ពុោ ោពិបសសកុ្ារបៅ  
ទូទាងំម្រេបទសក្ម្ពុោ ម្រពម្ទាងំអនក្ម្ដ្លរស់
បៅតំេន់ជនេទ។ ានកុ្ារោបម្រចីនបៅម្ត 
ម្ិនទាន់យល់ដ្ងឹ អពំីទកឹ្សាអ ត សុជីវធម៌្ ម្ន
ការបម្រេីម្របាស់េងគន់អនាម័្យ នងិការអនុវតត

សាម្ញ្ញៗ ក្នុងការល្លងម្ដ្ោម្យួសាេ ូ។ ផលេ៉ាឹះពាល់ចំបពាឹះកុ្ារ គឺធៃន់ធៃរ ស់ ដូ្ចោជំងឺរាគរូស ជងំឺម្សបក្ 
ជំងឺផៃូវដ្បងាមី្ ជងំឺរល្លក្សួត បពាឹះបវៀន នងិជំងដឺ្ម្ទបទៀត។ 
 

ម្ផអក្បលីក្ាត ទាងំបនឹះ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បានសហការោម្ួយអងគការ Water.org ម្ដ្លោអងគការ ម្ិនរក្ម្របាក់្
ចំបណញបដ្ីម្បបីលកី្ក្ម្ពស់សុខុាលភាពសងគម្។ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ានការបេតោា ចតិតខពស់ក្នុងការអនុវតតការងារសងគម្
បៅក្នុងតំេន់ម្រេតេិតតិការរេស់ខៃួន និងបានេបងកីតម្រក្េខ័ណឌ ម្រគេ់ម្រគងការងារសងគម្ម្ដ្លធានាថ្នបេសក្ក្ម្មរេស់
ខៃួនជួយដ្ល់ម្រេោជនម្រក្ីម្រក្។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានផតល់គុណតម្ម្ៃេម្នាម្ដ្ល់អតិថជិនរេស់ខៃួនាម្រយៈក្ម្មវធិសុីខ
ភាព នងិអនាម័្យ(MCHPP)បដ្ីម្បផីតល់ការអេ់រអំនាម័្យដ្ល់កូ្នៗរេស់អតិថិជនបដ្ីម្បបីធាីបអាយពួក្បគានសុខ
ភាពលអ។ 
 

បដ្ីម្បឱី្យម្រសេបៅនឹងបេសក្ក្ម្មរេស់ខៃួន ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បានផតល់ឥណទានអនាម័្យ និងទឹក្សាអ តដ្ល់    
អតិថិជនម្ដ្លចង់សាងសង់ រជឺួសជុលេងគន់ បធាីអណតូ ងទកឹ្ អាងសតុក្ទឹក្ ឬទិញសាភ រៈទឹក្សាអ ត និងអនាម័្យ
បផេងៗបដ្ីម្បមី្ក្លម្អជីវភាពរស់បៅរេស់ពួក្បគ នងិរមួ្ចំម្ណក្ដ្ល់សដង់ោរបសដ្ឋក្ិចចសងគម្។ ក្ម្មវធិីសងគម្បនឹះ   
ផតល់នូវម្របាក់្ក្ម្ចតូីចៗដ្ល់អតថិិជនម្ដ្លម្រតូវការឥណទានម្ដ្លានតំម្លសម្រម្យ និងផតល់ដ្ំប ឹះម្រសាយទឹក្
សាអ ត នងិេងគន់អនាម័្យជូនដ្ល់ម្រគួសាររេស់អតិថិជន។ សំខាន់ោងបនឹះបៅបទៀតេុគគលិក្រេស់បយងីខតិខំផតល់
ចំបណឹះដ្ងឹម្ផនក្អនាម័្យដ្ល់អតិថិជន បដ្ីម្បបីលកី្សាួយជវីភាព និងសុខភាពរេស់ពកួ្បគឲ្យកាន់ម្តម្រេបសីរប ងី។ 
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បល្លក្ម្រស ីគនី  ា៉ា ច នងិម្រក្មុ្ម្រគសួារគត់
រស់បៅក្នុង ភូម្ិម្ម្រពក្ម្រគសួ ឃុសូំរគង ម្រសុក្
ក្ងាស បខតតក្ពំង់ចម្។ បល្លក្ម្រសី    គនី ា៉ា ច  
ោអនក្លក់្េេរបៅក្នុងភូម្រិេស់   គត់។  បល្លក្
ម្រសអីាចរក្ចំណូលបាន ២០០ ដុ្ល្លៃ រក្នុងម្យួម្ខ
ម្តេ៉ាុប ណ ឹះ។ េតីរេស់បល្លក្ម្រសី បល្លក្ អន អុល 
ោោងកាត់សក់្ បហយីពកួ្គត់ានកូ្នពីរោ
ក្ម្មក្រកាត់បដ្រ។ 

 
 

បដ្ីម្បបីានទកឹ្យក្ម្ក្បម្រេីម្របាស់េំបពញាម្តម្រម្ូវការម្រេចមំ្ថៃ បល្លក្ម្រសី ម្រតូវបម្រកាក្ព ី បា៉ា ង៥ម្រពកឹ្ បហយី
ចំ យបពល ៣០នាទី បដ្មី្បបីៅដ្ងទកឹ្ពេីឹងយក្បៅបម្រេីម្របាស់ម្រេចមំ្ថៃ ដូ្ចោោបំាយ សៃ សម្រាេ់សម្រាេ់ម្រក្មុ្ម្រគសួារ
រេស់គត់ និងបម្រេីម្របាស់បលីការបបាក្គក់្ អនាម័្យខៃួនម្របាណ ោបដ្ីម្។ បោយសារម្តបល្លក្ម្រស ីម្រតូវចំ យបពលយូរ
បដ្ីម្បបីៅដ្ងទឹក្ម្ដ្លបៅឆ្ៃ ញពីផាឹះ បទីេបធាីឱ្យបល្លក្ម្រស ី ម្ិនអាចបេីក្ក្ម្នៃងលក់្េេរបានទាន់បពលបនាឹះបទ។ 
ផាឹះរេស់បល្លក្ម្រសីក៏្គម នេងគន់បម្រេីម្របាស់ម្ដ្រ ដូ្បចនឹះបល្លក្ម្រសី ម្រតូវបដ្រីឆ្ៃ យពីផាឹះបៅេបនាា រេង់ក្នុងម្ម្រព។ ពិតោ
លំបាក្ ស់សម្រាេ់ម្រគសួាររេស់បល្លក្ម្រសី ោពិបសសបៅរដូ្វវសា បម្រពាឹះបល្លក្ម្រស ី រស់បៅក្នុងតំេន់លិចទកឹ្ 
បហយីបល្លក្ម្រសី ម្តងម្តម្រពយួបារម្ភអំពីម្រគសួាររេស់បល្លក្ម្រសី បោយខាៃ ចសតាអសិរពសិខា ំ ឬចឹក្ ដូ្ចពស់ាន
ពិសោបដ្មី្ និងោពិបសស បល្លក្ម្រសី បារម្ភពីេញ្ញា សុខភាពរេស់ម្រគួសារបល្លក្ម្រសី។ បល្លក្ម្រសីបានចំ យ
ម្របាក់្យា៉ា ងបម្រចីនសម្រាេ់ការម្ថទាសុំខភាពោបរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 
 

បល្លក្ម្រស ី គនី ា៉ា ច បានសាគ ល់ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ោបលីក្ដ្េូំងក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ាម្រយៈម្ន្តនតីឥណទានរេស់         
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លបានម្ណនាផំលិតផល នងិបសវាក្ម្មរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ដ្ល់បល្លក្ម្រស។ី គត់បានខចីម្របាក់្ចំននួ 
៦០០ ដុ្ល្លៃ រ បដ្ីម្បបីធាីអណតូ ងទឹក្ម្យួម្ដ្លានា៉ា សុីនេូម្ទឹក្ នងិសាងសង់េងគន់។ ោម្ួយនឹងម្របាក់្ក្ម្ចីបនឹះ 
បល្លក្ម្រសអីាចបេីក្ក្ម្នៃងលក់្េេរទាន់បពល បហយីបល្លក្ម្រសី អាចេបងកីនម្របាក់្ចណូំលេម្នាម្ចំននួ ៣៥០ ដុ្ល្លៃ រ
ក្នុងម្ួយម្ខ។ បល្លក្ម្រសីខតិខំសនេមំ្របាក់្ចណូំលម្ដ្លបៅសល់សម្រាេ់បពលអនាគតបដ្មី្បសីាងសង់ផាឹះថមី នងិ
ពម្រងីក្មុ្ខរេរេម្នាម្បទៀត។ 
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 ិញ្ញ៉ាប័ណ្ណបប្ត Smart Campaign 
 

ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា   
ភីអិលសុី បានចេ់បផតីម្យក្ចិតតទុក្ោក់្
បលីការម្រគេ់ម្រគងសងគម្ ម្រេក្េបោយការ
ទទួលខុសម្រតូវរេស់ខៃួនចំបពាឹះអតិថជិន និង
េុគគលកិ្។  ម្រក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, Inc., ម្ដ្ល
ោវនិិបយាគិន បផ្ទត តការយក្ចតិតទុក្ោក់្បលី
អតិថជិន ោអាទិភាព បានគមំ្រទ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
េបងកីតឲ្យានគណៈក្ម្មការម្រគេ់ម្រគងសងគម្ 
(SPM) ដ្ំេូងរេស់ខៃួន បៅក្ម្រម្ិតគណៈ
ម្រគេ់ម្រគង បហយីបានចេ់បផតមី្ ដ្ំបណីរការម្ន

ការឯក្ភាពរេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភបិាល(Board buy-in)។ បៅឆ្ន ២ំ០១៥ គណៈម្រគេ់ម្រគងោន់ខពស់រេស់ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  
និងនាយក្រេស់ Gojo & Company, Inc., បានចូលរមួ្សិកាខ សាល្លសតពីី “ហរិញ្ញវតាុម្រេក្េបោយការទទលួខុសម្រតូវ” 
ម្ដ្លបរៀេចំប ងីបោយ Oikocredit ម្ដ្លបានម្រតួសម្រាយផៃូវសម្រាេ់ការបេតោា ចិតតរេស់ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  និងបធាកីារបឆ្ព ឹះ
បៅរក្ការអនុវតតន៍យា៉ា ងបពញបលញនូវបគលការណ៍ការពារអតិថិជន។ 
 

ានអនក្ជំនាញម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុម្ដ្លានេទពិបសាធន៏ក្នុងម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល ជួយឲ្យា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទទលួបាន
ការឯក្ភាពគន យា៉ា ងរហ័សក្នុងក្ម្រម្ិតដ្កឹ្នាមំ្ដ្លជួយ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  អនុវតតបគលការណ៍ការពារអតិថិជនម្រគេ់លំោេ់
ថ្នន ក់្បៅក្នុងសាា េ័ន។ បៅឆ្ន ២ំ០១៧ បោយសារការគមំ្រទពទីីភាន ក់្ងារអភិវឌឍន៍បារាងំ (AFD) ាម្រយៈសាគម្
ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុក្ម្ពុោ (CMA) ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក៏្ទទួលបានជំនយួការេបចចក្បទសផតល់ម្រេឹក្ាបយាេល់ បដ្មី្បឈីានបៅ
រក្វញិ្ញញ េនេម្រតពី Smart Campaign។ បៅឆ្ន ២ំ០១៧ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ក៏្ានបាទនភាពផងម្ដ្រម្ដ្លម្រតូវបានបម្រជីស
បរសីោសាា េ័នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុម្យួ ក្នុងចំប ម្សាា េ័នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុោបម្រចីន បៅក្ម្ពុោម្ដ្លបានចូលរមួ្បៅក្នុង
គបម្រាង“ ការម្រសាវម្រោវសបម្ៃងអតិថជិន” (VoC) រេស់MIX ម្ដ្លោសាា េ័នអនតរោតិម្យួ។ វាោឱ្កាសម្នការ
បរៀនសូម្រតដ៏្លអម្ួយចំបពាឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្ដ្លបានចូលរមួ្ក្នុងគបម្រាងបនឹះ ជួយឲ្យា៉ា ក់្សុីា៉ា  អាចបធាីការម្ក្លម្អ
េម្នាម្បទៀតបលផីលិតផល ឬបសវាក្ម្ម ោពិបសសការបោឹះម្រសាយេណតឹ ងរេស់អតថិិជនាម្រយៈម្តិរឹិះគន់រេស់
អតិថិជនពីគបម្រាងបនឹះ។ 
 

ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានទទលួវញិ្ញញ េ័ណណេម្រតការពារអតថិិជនបៅក្នុងម្ខក្ក្កោឆ្ន ២ំ០១៩ េនាា េ់ពីានការវាយ
តម្ម្ៃពី M-CRIL ម្ដ្លោភាន ក់្ងារវាយតម្ម្ៃបលីការអនុវតតបគលការណ៍ការពារអតថិិជនរេស់Smart Campaign។ 
វញិ្ញញ េនេម្រតានសុពលភាពរហូតដ្ល់បៅេួនឆ្ន  ំបម្រកាយរយៈបពលម្នការបចញវញិ្ញញ េ័ណណេម្រតបនឹះ ២ឆ្ន  ំភាន ក់្ងារ
វាយតម្ម្ៃនឹងចុឹះបធាសីវនក្ម្ម បដ្ីម្បបីធាីឲ្យម្របាក្ដ្ថ្ន ា៉ា ក់្សុាី៉ា  បៅម្តម្រេកាន់ខាជ េ់នូវបគលការណ៍ការពារអតិថជិន។ 
េនាា េ់ពីបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ម្រតូវម្តបធាីបេសក្ក្ម្មម្តងបទៀតបដ្មី្បបីានវញិ្ញញ េនេម្រតថម។ី  
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  ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ទទលួបានចំបណឹះដ្ឹង នងិេទ
ពិបសាធន៍ពគីបម្រាង វញិ្ញញ េនេម្រតការពារអតិថជិន
រេស់ Smart Campaign។ ម្ផអក្បលេីទពិបសាធន៍
ោវជិជានបនឹះ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ានការបេតោា ចិតតខពស់ក្នុង
ការបផ្ទត តការយក្ចិតតទុក្ោក់្បលីអតថិិជន នងិេនត
ម្រេកាន់ខាជ េ់ បគលការណ៍ការពារអតិថិជនោនចិច។ 
េទពិបសាធន៍ដ៏្លអេផុំតសម្រាេ់បយងី គកឺារអនុវតតន៍
បគលការណ៍ការពារអតិថជិន ម្និម្ម្នអនុវតតម្តម្យួ
ដ្ងបនាឹះបទ េ៉ាុម្នត បយងីបៅម្តេនតអនុវតតោបរៀងរហូត
បពញម្យួអាយុកាលម្ន ម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុទាងំមូ្ល។ 
បនឹះោអាីម្ដ្ល ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានក្ណំត់ខុសពីសាា េ័ន 

 

 
ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុដ្ម្ទបទៀត។ វាោការបេតោា ចិតតរេស់បយងីក្នុងការផតល់នូវបសវាក្ម្មម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុម្ដ្លលអេំផុតជូន
ដ្ល់អតថិិជនក្នុងបពលយូរអម្ងាង បោយម្រេម្រពឹតតចំបពាឹះអតថិិជនម្រេក្េបោយបសចក្តីម្ថៃថនូរ និងការបគរព បដ្មី្បី
ការពារអតិថជិនពីេណុំលវណឌ ក្ ម្រពម្ទាងំានតាៃ ភាព នងិភាពបសាម ឹះម្រតង់ ក្នុងការទំនាក់្ទំនងោម្ួយអតិថជិន។ 
អតិថិជននឹងានការយល់ដ្ឹងកាន់ម្តចាស់ ម្រេសិនបេីបយងីពនយល់ពហីានិភ័យម្នការខចីម្របាក់្ហួសក្ម្រម្ិតឱ្យបាន
ម្រតឹម្ម្រតូវដ្ល់ពកួ្បគ។ ការេបងកតីទនំាក់្ទនំងលអម្ដ្លអតថិិជនបជឿទុក្ចិតតហា នផតល់បយាេល់ និងោក់្ពាក្យេណតឹ ងតវា៉ា  
បហយីអតិថជិនានអារម្មណ៍ថ្នេញ្ញា រេស់ពួក្បគម្រតូវបានបោឹះម្រសាយម្រេក្េបោយការយក្ចិតតទុក្ោក់្ នងិរក្ា
ការសាៃ ត់ជូនអតិថិជន។ 
 

 ក្ិចចខិតខំម្រេឹងម្ម្រេង និងេនាៈចំបពាឹះដ្ំបណីរការម្នការវាយតម្ម្ៃយា៉ា ងហមត់ចត់សំបៅបឆ្ព ឹះបៅរក្វញិ្ញញ េនេម្រត
ការពារអតិថជិន គឺេងាា ញពកីារបេតោា ចិតតខពស់ចំបពាឹះអតិថជិនរេស់ា៉ា ក់្សុាី៉ា ។ បោយានការពិភាក្ា និងការ  
េណតុ ឹះេ ត លម្តងបហយីម្តងបទៀត បលីបគលការណ៍ដ៏្លអរេស់ម្រគឹឹះសាា ន បទីេបធាីឲ្យសបម្រម្ចបានបគលបៅ ម្រពម្
ទាងំអាចការពារអតិថជិន នងិសាា េ័ន។ បយងីបានខិតខំបធាសីាហរណក្ម្មបគលការណ៍ការពារអតិថជិន បៅក្នុង
ក្ម្មវធិីេណតុ ឹះេ ត ល ម្រសេាម្បេសក្ក្ម្ម នងិចក្ខុវស័ិយរេស់ម្រគឹឹះសាា ន បហយីបយងីបានបរៀេចឲំ្យានបម្បរៀន
សម្រាេ់បធាកីារេណតុ ឹះេ ត លេុគគលិក្ោបរឿយៗ បដ្ីម្បរីលំកឹ្ពួក្បគឲ្យចងចបំគលការណ៍យក្បៅអនុវតតការងារ
ម្រេចមំ្ថៃឲ្យបានលអម្រេបសីរ។ ា៉ា ក់្សុីា៉ា ពិតោានបសចក្តីបសាម្នសេរកី្រាយ ស់ ម្ដ្លបានទទួលវញិ្ញញ េនេម្រត
ដ៏្ានក្តិានុភាពម្េេបនឹះ បហយីបយងីក៏្សូម្ម្ថៃងអណំរគុណយា៉ា ងម្រោលបម្រៅចំបពាឹះសាា េ័ន SPTF, Smart 
Campaign, AFD, CMA, M-CRIL និងអនក្ពាក់្ព័នធដ្ម្ទបទៀតម្ដ្លបានគមំ្រទបយងីបដ្ីម្បទីទួលបាន វញិ្ញញ េនេម្រត
ការពារអតិថជិនពី Smart Campaign។ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  នងឹេនតអនុវតតបគលការណ៍ការពារអតិថិជនបដ្ីម្បកីារពារ
អតិថិជនរេស់បយងី នងិបធាីឱ្យានតុលយភាពរវាងសងគម្ និងហរិញ្ញវតាុ។ 

បេសក្ក្ម្មយក្សញ្ញញ េម្រត Smart Campaign 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និខ របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 

របាយការណ៍របសគ់្កុមគ្បឹកាភិបាល 
 របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 ារាងតុលយការ 
 របាយការណ៍លទធផល 

 របាយការណ៍សតពីីេម្ម្រម្េម្រម្លួមូ្លធន  

 របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់្ 

 

របាយការណ៍របសគ់្កុមគ្បឹកាភិបាល 

 
ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលសូម្ោក់្ជូននូវរបាយការណ៍រេស់ខៃួន ម្រពម្ទាងំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុម្ដ្លបានបធា ី

សវនក្ម្មរចួរេស់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុី បៅកាត់ថ្ន (“ម្រក្ុម្ហ ុន”) សម្រាេ់ ការយិេរបិចឆទ
គិតម្រតឹម្ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
ម្រក្មុ្ហ ុន 

 

ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអលិសុី (បៅកាត់ថ្ន “ម្រក្ុម្ហ ុន”) ម្ដ្លានបឈាម ឹះបដ្ីម្ថ្ន  អងគការ 
ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បដ្មី្បអីភិវឌឍន៏បសដ្ឋក្ិចចម្រគួសារ ោម្រគឹឹះសាា នហរិញ្ញវតាុ ម្ដ្លបានេបងកីតប ងីបៅក្នុង ម្រពឹះរាោ ចម្រក្
ក្ម្ពុោ នងិចុឹះេញ្ជ ីបៅម្រក្សងួពាណិជជក្ម្ម បៅម្ថៃទ២ី៧ ម្ខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៥ បម្រកាម្េញ្ជ ីពាណិជជក្ម្មបលខ 
០០០០៥៩៩៦ (ពីមុ្ន Co. ៧៨៩៧E/២០០៥) បៅម្ថៃទ១ី០ ម្ខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៥ ម្រក្ុម្ហ ុនបានទទលួអាោា
េ័ណណអាជីវក្ម្មបលខ ០១៣ ពីធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ ក្នុងការផតល់បសវាក្ម្មម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុឲ្យម្រេោជនម្រក្ីម្រក្ក្នុង
ម្រេបទសក្ម្ពុោ។ ម្ថៃទី២២ ម្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១២ ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោបានផតល់អាោា េ័ណណអាជីវក្ម្មអចិម្ន្តនតយ ៍
បលខ M.F ០១៣ ោម្ួយនងឹបឈាម ឹះថមី ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ភីអលិសុ។ី ម្ថៃទី២២ ម្ខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោបានអនុម័្តបលីការម្ក្សម្រម្លួបឈាម ឹះថមរីេស់ម្រក្ុម្ហ ុនោ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  
ភីអិលសុី។ 
 

ទីសាន ក់្ការម្ដ្លបានចុឹះេញ្ច ីរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនសាតិបៅ ផាឹះបលខ២១AB ផៃូវបលខ២៧១ សងាក ត់ផារបដ្ីម្ថកូវ 
ខណឌ ចំការម្ន រាជធានីភនំបពញ ម្រពឹះរាោ ចម្រក្ក្ម្ពុោ។ សាខាបៅាម្េ ត បខតតនានារេស់ម្រក្មុ្ហ ុន ានទី
ាងំសាិតបៅបខតតក្ ត ល ភនំបពញ បខតតក្ំពង់សពឺ តបូងឃមុ ំក្ពំង់ចម្ ម្ម្រពម្វង ក្ំពត នងិបខតតាម្ក្វ។ 
 

នាកាលេរបិចឆទម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រក្ុម្ហ ុនានេុគគលិក្ចំនួន ១៧១នាក់្ (២០១៨៖ ១៧៣
នាក់្)។ 
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សក្ម្មភាពចម្បង 

សក្ម្មភាពចម្បងរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនរមួ្ាន ការបធាីម្រេតេិតតិការបលីរាល់សក្ម្មភាពម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ។ បសវាក្ម្ម
ទាងំបនាឹះរមួ្ានការផតល់ឥណទានបៅដ្ល់ម្រគសួារម្រក្ីម្រក្ នងិចណូំលទាេ នងិសហម្រគសខាន តតូចម្ដ្លបធាីម្រេតិេតតិការបៅ
ក្នុងម្រពឹះរាោ ចម្រក្ក្ម្ពុោ។ 

 

ពុំានការផ្ទៃ ស់េតូរោសារវនត ម្ួយសម្រាេ់សក្ម្មភាពចម្បងរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនក្នុងអំ ុងការយិេរបិចឆទបនឹះបទ។ 
 

លទធផលម្រេតិេតតិការ និងភាគល្លភ 

លទធផលម្រេតិេតដិការ នងិសាា នភាព រេស់ម្រក្ុម្ហ ុន សម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទម្រតមឹ្ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រតូវ
បានក្ណំត់បៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ 

 

ម្រក្ុម្ហ ុនបានម្រេកាស និងទូទាត់ភាគល្លភចនំួន  ៧៤.៥៥១ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បោយបយាងបៅាម្ម្របាក់្
ចំបណញសុទធសម្រាេ់ការយិេរបិចឆទម្ដ្លបានេញ្ច េ់ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (២០១៨: ម្រក្ុម្ហ ុនបានម្រេកាស 
និងទូទាត់ភាគល្លភ ចំននួ៩៩.៨១៩ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ បោយបយាងបៅាម្ម្របាក់្ចំបណញសុទធ សម្រាេ់ការយិេរបិចឆទ
ម្ដ្លបានេញ្ច េ់ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
 
ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 
 

សាជិក្ម្នម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាលរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនបៅក្នុងឆ្ន  ំ នងិនាកាលេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះានដូ្ច
ខាងបម្រកាម្៖ 
បឈាម ឹះ        មុ្ខតមំ្ណង         ម្ថៃម្តងាងំ 
បល្លក្ អន េ ុនហាក់្ ម្រេធាន ៨    ម្ីនា២០០០ 
បល្លក្ បជត ច័នាម្រេបសីរ សាជិក្ ធនូ     ២០០០ 
បល្លក្ Taejun Shin  សាជិក្ ៣០  ម្ីនា២០១៥ 
បល្លក្ Sanjay Gandhi  សាជិក្ ៣០  ម្ីនា២០១៥ 
បល្លក្ បៅ បវ ៉ាង សាជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ១០  តុល្ល  ២០១៣ 
បល្លក្ យាន ឫទធ ី សាជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ១០  បម្សា  ២០១២ 
បល្លក្ម្រសី Praachi Gandhi សាជិក្ ១៩  បម្សា ២០១៩ 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី សាជិក្ ១៩  បម្សា ២០១៩ 

 



  

ទំព័រទី 59   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

ម្រក្មុ្គណៈម្រគេ់ម្រគង 
 

សាជិក្ម្នម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគងរេស់ម្រក្មុ្ហ ុនបៅក្នុងឆ្ន  ំ នងិនាកាលេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះានដូ្ច
ខាងបម្រកាម្៖ 
បឈាម ឹះ        មុ្ខតមំ្ណង         ម្ថៃម្តងាងំ 
បល្លក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី អគគនាយក្ម្រេតិេតតិ ៨ ម្ីនា២០០០ 
បល្លក្ម្រសី បម្រសង សីុវបេង  នាយកិាម្រេតិេតតិហរិញ្ញវតាុ ៨ ម្ីនា២០០០ 
បល្លក្ សួន សុភា  នាយក្ម្រេតិេតតិការ ១ តុល្ល ២០១៨ (ល្លម្លង) 
បល្លក្ ង៉ាយ ស ន ម្រេធាននាយក្ោឋ នឥណទាន ២៧  បម្សា ២០១៥ 
បល្លក្ ឃាន ោរទិធ  ម្រេធាននាយក្ោឋ នពត៌ានវទិា ១ ធនូ ២០០៩ 
បល្លក្ម្រសី   វងេ សុា៉ា លី ម្រេធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង ២២ ម្ក្រា ២០១៨ 
បល្លក្ម្រសី ទូច ពិសី ម្រេធាននាយក្ោឋ នហរិញ្ញវតាុ ៤ ម្ិថុនា ២០១៨ 
បល្លក្ បខៀវ បសងឌី ម្រេធាននាយក្ោឋ នទីផារ ៥ ម្ិថុនា ២០០៦ 
បល្លក្ម្រសី សឹុម្ បសាភ  ម្រេធាននាយក្ោឋ នធនធានម្នុសេ  ១ តុល្ល ២០១៥ 
បល្លក្ម្រសី ឡាយ សីុនាថ ម្រេធាននាយក្ោឋ នរដ្ឋបាល ១ ធនូ ២០០១ 
បល្លក្ បសង ផ្ទនិត ម្រេធាននាយក្ោឋ នម្រគេ់ម្រគងហានិភ័យ និងម្រេតិេតតាម្ ១៣ សីហា ២០១៨ (ល្លម្លង) 
បល្លក្ សុខ កុ្សល  ម្រេធានម្រគេ់ម្រគងគបម្រាង ១ វចិឆិកា ២០១០ 
បល្លក្ សុវណណ  ចន់ោ ម្រេធាននាយក្ោឋ នម្រេតិេតតាម្ ២ ក្ញ្ញញ  ២០១៩ 

 
ចំម្ណក្ហ ុនរេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលម្ដ្លបានេបម្រម្ីការបៅក្នុងចុងការយិេរបិចឆទ នងិានកាន់កាេ់ភាគហ ុនរេស់ម្រក្ុម្ហ ុន
ានដូ្ចខាងបម្រកាម្៖  

  ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

% 
ម្នភាគហ ុន 
កាន់កាេ់ 

ចំនួនភាគហ ុន 
១០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
ក្នុង ១ ភាគហ ុន 

% 
ម្នភាគហ ុន 
កាន់កាេ់ 

ចំនួនភាគហ ុន 
១០ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
ក្នុង ១ ភាគហ ុន 

បល្លក្ អន េ ុនហាក់្ ១៩.៦៣% ១០០.០០០ ១៩.៦៣% ១០០.០០០ 
បល្លក្ បជត ច័នាម្រេបសីរ ១.០៨% ៥.៥០០ ១.០៨% ៥.៥០០ 
 



  

ទំព័រទី 60   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

អតាម្រេបយាជន៍រេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 
 

បៅក្នុងការយិេរបិចឆទ និងគិតម្រតឹម្កាលេរចិឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះ ពុំានការបរៀេចំ ម្ួយ ម្ដ្លាន
ម្រក្ុម្ហ ុនោគូភាគមី្ួយក្នុងបគលេណំងជយួដ្ល់សាជកិ្ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល បដ្មី្បទីទលួបាននូវអតាម្រេបយាជន៍
បោយម្បធាបាយទិញយក្ភាគហ ុន ពីម្រក្ុម្ហ ុន។ 

 

ចេ់ាងំពីបដ្ីម្ម្រគកាលេរចិឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះ ពុំានសាជិក្ម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាល ាន ក់្បានទទលួ 
ឬានសទិធិទទលួបាន នូវអតាម្រេបយាជន៍ ម្ួយ ាម្រយៈការចុឹះក្ចិចសនាបធាីប ងីបោយម្រក្ុម្ហ ុន បលីក្ម្លង
ម្តានការេងាា ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ 
 

សវនក្រ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រក្ុម្ហ ុននាកាល និងសម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រតូវ
បានបធាីសវនក្ម្មបោយម្រក្ុម្ហ ុន បន្តហគន សនថុន (បខម្េូឌា) លីម្ីតធតី។ 
 
ការទទលួខុសម្រតវូរេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល ានការទទួលខុសម្រតូវក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុទាងំបនឹះ បដ្ីម្បេីងាា ញពី
ទិដ្ឋភាពពិត នងិម្រតឹម្ម្រតូវសម្រាេ់ការយិេរបិចឆទគិតម្រតឹម្ ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រពម្ទាងំលទធផលម្នម្រេតិេតតិ
ការអាជីវក្ម្ម និងសាា នភាពលំហូរសាច់ម្របាក់្ រេស់ម្រក្ុម្ហ ុន សម្រាេ់ការយិេរបិចឆទបនឹះ។ ក្នុងការបរៀេចំរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះ ម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាលតម្រម្ូវឲ្យ៖ 

 (ក្) បម្រជីសបរសីបគលនបយាបាយគណបនយយ បោយអនុបល្លម្ាម្ បគលការណ៍សតង់ោររបាយ
 ការណ៍ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោសម្រាេ់អងគភាព ខាន តតូចនិងម្ធយម្បោយម្ផអក្
 បលីការវនិចិឆ័យនិងការបា៉ា ន់សាម នសម្បហតុផល នងិម្រេងុម្រេយត័ន បហយីេនាា េ់ម្ក្បធាីការរអនុវតតន៍
 បគលនបយាបាយទាងំបនឹះឲ្យានសងគតិភាព 

 

 (ខ) អនុបល្លម្ ាម្បគលការណ៍សតង់ោររបាយការណ៍ ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតមិ្នក្ម្ពុោ
 សម្រាេ់អងគភាពខាន តតូច និងម្ធយម្ ឬម្រេសនិបេីានការម្របាសចក្ ម្ួយ ក្នុងការេងាា ញនូវ
 ភាពពិត និងម្រតមឹ្ម្រតូវម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលម្រតូវម្របាក្ដ្ថ្នការម្របាសចក្ទាងំបនឹះ ម្រតូវបានល្លត
 ម្រតោងពនយល់ នងិក្ណំត់េរាិណឲ្យបានម្រតមឹ្ម្រតូវបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

 

 (គ) រក្ាទុក្ក្ណំត់ម្រាគណបនយយបានម្រគេ់ម្រគន់និងម្រេព័នធម្រតតួពនិិតយម្ផាក្នុងម្រេក្េបោយម្រេសទិធភាព 
 

 (ឃ) បរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ បោយម្ផអក្បលមូី្លោឋ ននិរនតភាពម្នដ្ំបណីរការអាជីវក្ម្ម បលីក្
 ម្លងម្តក្នុងក្រណីសនមតយា៉ា ងសម្រម្យថ្ន ម្រក្ុម្ហ ុននឹងម្ិនអាចេនត បធាីម្រេតេិតតិការអាជវីក្ម្ម
 រេស់ខៃួននាបពលអនាគតដ៏្ខៃី និង 
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 (ង) ម្រគេ់ម្រគង និងដ្កឹ្នាមំ្រក្ុម្ហ ុនឲ្យានម្រេសិទធភាព បលីរាល់បសចក្តសីបម្រម្ចចតិតសំខាន់ៗទាងំអស់
 ម្ដ្លេ៉ាឹះពាល់ោសារវនតបលីម្រេតិេតតិការ បហយីម្រតូវម្របាក្ដ្ថ្ន ការសបម្រម្ចចិតតបលកី្ិចចការទាងំ
 បនឹះម្រតូវបានេៃុឹះេញ្ញច ងំយា៉ា ងម្រតឹម្ម្រតូវបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតតុ។ 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល ក៏្ោអនក្ទទួលខុសម្រតូវក្នុងការម្ថរក្ាម្រទពយសម្បតត ិរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនបហយីក៏្ម្រតូវចត់វធិាន
ការឲ្យសម្ម្រសេបដ្ីម្បទីេ់សាក ត់ និងរក្ឲ្យបឃញីការម្ក្ៃងេនៃ ំនិងភាពម្ិនម្រេម្រក្តីបផេងៗ។ 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាលធានាអឹះអាងថ្ន ម្រក្ុម្ហ ុនបានអនុវតតាម្រាល់តម្រម្ូវការខាងបល ី ក្នុងការបរៀេចំរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ 

 
បសចក្តីម្ថៃងការណ៍រេស់ម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាល 

ាម្ម្តិបយាេល់រេស់ម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាល របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ម្ដ្លរមួ្ានរបាយការណ៍សាា នភាព
ហរិញ្ញវតាុ របាយការណ៍ចណូំលបពញបលញ របាយការណ៍េម្ម្រម្េម្រម្លួមូ្លធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់
ម្របាក់្ ម្រពម្ទាងំក្ណំត់សាគ ល់នានា ម្រតូវបានបរៀេចំបទបងី យា៉ា ងសម្រម្យ នងិេងាា ញទដិ្ឋភាពពតិ និងម្រតមឹ្ម្រតូវ       
ពីសាា នភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រក្មុ្ហ ុន នាកាលេរបិចឆទ ម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រពម្ទាងំម្រេតេិតតិការ អាជីវ
ក្ម្ម និងសាា នភាពលំហូរសាច់ម្របាក់្រេស់ម្រក្ុម្ហ ុន សម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ បោយ
អនុបល្លម្ាម្សតង់ោររបាយការណ៍ ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោសម្រាេ់អងគភាពអាជីវក្ម្មខាន តតូច 
និង ខាន តម្ធយម្។ 
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 
 
ជូនចំបពាឹះភាគហ ុនិក្រេស់ ម្រគឹឹះសាា នមី្ម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុាី៉ា  ភីអិលសុ ី
 

ម្តិបយាេល់ 
 

បយងីខាុ ំបានបធាីសវនក្ម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភអីិលសុី(“ម្រក្ុម្
ហ ុន”) ម្ដ្លរមួ្ានរបាយការណ៍សាា នភាពហរិញ្ញវតាុកាលេរបិចឆទគិតម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ របាយការណ៍
ចំណូលបពញបលញ របាយការណ៍េម្ម្រម្េម្រម្លួមូ្លធន និងរបាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់្សម្រាេ់ការយិេរបិចឆទ 
និងក្ណំត់សាគ ល់បលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ម្ដ្លរមួ្ានបសចក្ដសីបងខេម្នបគលនបយាបាយគណបនយយសំខាន់ៗ 
និងបសចក្តីពនយល់បផេងៗបទៀត ។ 

 

ាម្ម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ ំ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបានេងាា ញនូវទដិ្ឋភាពពិត និងម្រតឹម្ម្រតូវម្នសាា នភាព
ហរិញ្ញវតាុរេស់ ម្រគឹឹះសាា នម្ីម្រក្ហូរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភអីិលសុី គិតម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ នងិលទធផលហរិញ្ញវតាុ 
ម្រពម្ទាងំលំហូរសាច់ម្របាក់្សម្រាេ់ការយិេរបិចឆទ បោយអនុបល្លម្បៅាម្សតង់ោរបាយការណ៍ទាក់្ទងនងឹហរិញ្ញវតាុអនតរ
ោតិម្នក្ម្ពុោសម្រាេ់អងគភាពអាជីវក្ម្មខាន តតូច និងខាន តម្ធយម្។ 

 

មូ្លោឋ នម្នការេបញ្ចញម្តិបយាេល់ 
 

បយងីខាុ ំបានបធាីសវនក្ម្មបោយអនុបល្លម្បៅាម្សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ (“CISAs”)។ ការទទលួ
ខុសម្រតូវរេស់បយងីខាុសំាិតបម្រកាម្សដង់ោរទាងំបនាឹះ ម្រតូវបានបរៀេរាេ់េម្នាម្បទៀតបៅក្នុងម្ផនក្ការទទលួខុសម្រតូវរេស់
សវនក្របៅបលកីារបធាីសវនក្ម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ បយងីខាុ ំានឯក្រាជយភាព បលីម្រក្ុម្ហ ុន បហយីអនុបល្លម្ាម្
សតង់ោរម្នវោិជ ជីវៈគណបនយយអនតរោត ិ “ម្រក្ម្សីលធម៌្ រេស់គណបនយយក្រជំនាញ” រមួ្ោម្ួយនងិតម្រម្ូវការម្រក្ម្
សីលធម៌្ ម្ដ្លពាក់្ព័នធបៅនងឹការបធាីសវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំ បៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុក្នុងម្រេបទសក្ម្ពុោ បហយី
បយងីបានេំបពញការទទួលខុសម្រតូវបៅាម្តម្រម្ូវការម្រក្ម្សីលធម៌្ទាងំបនាឹះ។ បយងីខាុ ំបជឿោក់្ថ្ន ភសតុាងសវនក្ម្ម
ទាងំឡាយ ម្ដ្លបយងីទទួលបានគឺម្រគេ់ម្រគន់និងសម្រម្យបដ្ីម្បផីតល់ជូនោមូ្លោឋ នសម្រាេ់ការេបញ្ចញម្តិរេស់បយងី។ 
 
េញ្ញា បផេង  ៗ

 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ម្រក្ុម្ហ ុននាកាល នងិសម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ម្រតូវ
បានបធាសីវនក្ម្មបោយ ម្រក្មុ្សវនក្រដ្ម្ទបទៀត បហយីបានេបញ្ចញម្តសិវនក្ម្មថ្ន  ានភាពម្រតឹម្ម្រតូវបលីរបាយការ
ណ៏ហរិញ្ញវតាុបៅម្ថៃទ២ី៥ ម្ខបម្សា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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ព័ត៌ានបផេង  ៗ
 

ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភបិាល  ានការទទួលខុសម្រតូវបលីព័ត៌ានបផេងៗ។ ព័ត៌ានបផេងបទៀតរមួ្ានព័ត៌ានម្ដ្លាន
បៅក្នុងរបាយការណ៍ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាល េ៉ាុម្នតម្និរាេ់េញ្ចូលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ និងរបាយការណ៍សវនក្ររេស់បយងីបទ 
ម្ដ្លបយងីបានទទលួមុ្នម្ថៃម្នរបាយការណ៍សវនក្រ នងិរបាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន មំ្រតូវបានរពំឹងថ្នបរៀេចំរចួរាល់សម្រាេ់
បយងីខៃុ ំ េនាា េ់ពីបចញរបាយការណ៍បនឹះ។ 

 

ម្តិរេស់បយងីខាុ ំ បៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ម្និបានម្រគេដ្ណដ េ់បលីព័ត៌ានបផេងៗ ម្ដ្លបានបរៀេចំប ងី
បោយ ម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគង បហយីបយងីខាុ ំម្និបធាកីារផដល់នូវអណំឹះអ ំង ម្ួយបៅបលព័ីត៌ានបនឹះបទ។   

 

ពាក់្ព័នធនឹងការបធាសីវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ការទទលួខុសម្រតូវរេស់បយងីខាុ ំ គឺម្រតូវអាន
ព័ត៌ានបផេងៗម្ដ្លបានេញ្ញជ ក់្ខាងបលី បហយីពិចរ ថ្នបតីព័ត៌ានបផេងៗបនាឹះ ានភាពម្ិនសងគតិភាពោសារ
វនដោម្ួយរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ឬការយល់ដ្ងឹរេស់បយងីខាុ ំម្ដ្លបានទទលួបៅបពលបធាសីវនក្ម្ម ឬថ្នបតីពត៌ាន
បផេងៗបនឹះេងាា ញនូវក្ំហុសេគងោសារវនដឫបទ។ 

 

ម្រេសិនបេកីារអានព័ត៌ានបផេងៗបនឹះ ម្ដ្លបយងីខាុ ំបានទទួលមុ្នម្ថៃម្នរបាយការណ៍សវនក្រ រេស់បយងីខាុ ំ
អាចឲ្យបយងីខាុ ំសននោិឋ នថ្ន ានក្ំហុសេគងោសារវនដបក្តីប ងីបលីព័ត៌ានបផេងៗបនឹះ បយងីខាុ ំម្រតូវរាយការណ៍បៅ
ាម្សាា នភាពោក់្ម្សដង។ បយងីខាុ ំពុំានអាីម្ដ្លម្រតូវរាយការណ៍ពាក់្ព័នធនឹងព័ត៌ានបផេងៗបនឹះបទ។ 

 

បៅបពលបយងីខាុ ំអានរបាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន  ំម្រេសិនបេីបយងីខាុ ំសននិោឋ នថ្ន ានការរាយការណ៍ខុសោ   សារវនត 
បយងីខាុ ំតម្រម្ូវឲ្យរាយការណ៍េញ្ញា ទាងំបនាឹះ បៅម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភិបាល នងិបេៃីយតេេញ្ញា បផេងៗ បោយអនុបល្លម្ាម្
តម្រម្ូវការ CISA ៧២០ (បានម្ក្ម្ម្រេ)។ 

 

ការទទលួខុសម្រតវូរេស់ម្រក្មុ្គណៈម្រគេ់ម្រគងបលរីបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 

ម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគងទទួលខុសម្រតូវក្នុងការបរៀេចំ និងការេងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុទាងំបនឹះឲ្យបានម្រតមឹ្
ម្រតូវបោយអនុបល្លម្បៅាម្ សតង់ោររបាយការណ៍ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ សម្រាេ់អងគភាពអាជីវ
ក្ម្មខាន តតូច នងិម្ធយម្។ ម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគងក៏្ទទលួខុសម្រតូវបលីការម្រតតួពិនតិយម្ផាក្នុង ម្ដ្លម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភបិាល
ក្ំណត់ថ្ន វាានភាពចបំាច់ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ម្ិនឲ្យានការរាយការណ៍ខុសោសារវនត ម្ដ្ល   
េ ត លម្ក្ពកីារម្ក្ៃងេនៃ ំឬក្ំហុសេគងបផេងៗ។ 

 

ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគងានទំនួលខុសម្រតូវចំបពាឹះការវាយតម្ម្ៃបៅបលី សម្តាភាព
ម្រក្ុម្ហ ុន ក្នុងការេនតម្រេតិេតត ិ បោយម្ផអក្បលីមូ្លោឋ ននិរនតភាព ការល្លតម្រតោង ម្រេសនិោានេញ្ញា ទាក់្ទងនងឹ
និរនតភាព នងិការបម្រេីម្របាស់នរិនតភាពោមូ្លោឋ នគណបនយយ លុឹះម្រាម្តម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលានបគលេណំងរសំាយ
ម្រក្ុម្ហ ុន ឬេញ្ឈេ់ម្រេតិេតតិការ ឬក៏្គម នជបម្រម្ីសបផេង េ៉ាុម្នតចបំាច់ម្រតូវបធា។ី 
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ការទទលួខុសម្រតវូរេស់សវនក្របៅបលកីារបធាសីវនក្ម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ  

 

បគលេណំងរេស់បយងីខាុ ំ គឺបដ្ីម្បទីទលួបាននូវការធានាអឹះអាងដ៏្សម្បហតុផល បៅបលីរបាយការណ៍ 
ហរិញ្ញវតាុបោយពុាំនលក្ខណៈខុសេគងោសារវនត ម្ដ្លេ ត លម្ក្ពីការម្ក្ៃងេនៃ ំ ឬក្ហុំសេគង នងិការបធាីរបាយ
ការណ៍សវនក្ម្មម្ដ្លរមួ្ានម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ ំផងម្ដ្រ។ ការធានាអឹះអាងម្ដ្លសម្បហតុផល គឺោការធានា
ម្ួយដ៏្ខពស់ េ៉ាុម្នតវាម្ិនបានធានាថ្ន ការបធាីសវនក្ម្មបោយម្ផអក្បៅបលសីតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ នងឹម្តងម្ត
រក្បឃញីនូវការរាយការណ៍ខុសោសារវនដម្ដ្លានប យី។ ការរាយការណ៍ខុសអាចបក្តីានប ងីពីការម្ក្ៃងេនៃំ ឬ
ក្ំហុសេគងម្ដ្លអាចចត់ទុក្ថ្នោសារវនដ បៅបពលម្ដ្លក្ំហុសម្យួ ឬក្ំហុសរមួ្គន បានបធាីបអាយេ៉ាឹះពាល់ដ្ល់
បសចក្ដសីម្រម្ចចតិតម្ផនក្បសដ្ឋក្ចិចរេស់អនក្បម្រេីម្របាស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះ។ 

 

ោម្ផនក្ម្យួម្នការបធាីសវនក្ម្ម បោយបយាងបៅាម្ សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ បយងីអនុវតតនូវវោិជ ជីវៈវនិចិឆ័យ 
និងការសងេយ័ម្ដ្លានវោិជ ជីវៈបៅបលីការបធាសីវនក្ម្ម។ បយងីខាុ ំក៏្៖ 

 

ក្. ក្ណំត់អតតសញ្ញញ ណ និងវាយតម្ម្ៃនូវហានិភ័យម្នការរាយការណ៍ ខុសោសារវនដម្នរបាយការណ៍  
 ហរិញ្ញវតាុ ថ្នបតីវាបក្ីតប ងីបោយការម្ក្ៃងេនៃំ ឬក្ំហុសេគង បរៀេចំនិងអនុវតតនតីិវធិសីវនក្ម្មម្ដ្ល
 បេៃីយតេបៅនឹងហានភ័ិយទាងំបនាឹះ រមួ្ទាងំការម្រេមូ្លយក្ភសតុាងសវនក្ម្មឲ្យបានម្រគេ់ម្រគន់ នងិ
 សម្ម្រសេបដ្ីម្បោីមូ្លោឋ នសម្រាេ់េបញ្ចញម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ។ំ ហានភ័ិយម្ដ្លម្ិនអាចរក្
 បឃញីបោយការរាយការណ៍ខុសោសារវនតម្ដ្លេ ត លម្ក្ពីការម្ក្ៃងេនៃំ គធឺំោងក្ំហុសេគងបោយ
 អបចតនាបោយសារម្តការម្ក្ៃងេនៃំរមួ្េញ្ចូ លទាងំការរមួ្គំនតិ ការម្ក្ៃងេនៃំបោយបចតនា ការលុេ
 បចលបោយបចតនា ការេងាា ញខុស ឬការបលីមសបៅបលីការម្រតួតពិនតិយម្ផាក្នុង។ 
 

ខ. បធាីការម្សាងយល់អំពីការម្រគេ់ម្រគងម្ផាក្នុង ម្ដ្លទាក់្ទងបៅនឹងការបធាីសវនក្ម្ម បដ្ីម្បេីបងកីតនូវនីតិវធិីសវន
 ក្ម្មម្ដ្លសម្ម្រសេបៅនឹងកាលៈបទសៈេ៉ាុម្នតម្ិនម្ម្នោបគលេំណង ក្នុងការេងាា ញនូវម្តិបយាេល់
 បលីម្រេសិទធភាពម្នការម្រតួតពិនតិយម្ផាក្នុងរេស់ម្រក្ុម្ហ ុនបនាឹះបទ។ 
 

គ. បធាីការវាយតម្ម្ៃភាពសម្ម្រសេ បលីបគលនបយាបាយគណបនយយម្ដ្លបានបម្រេីម្របាស់ និងភាពសម្
 បហតុផលម្នគណបនយយបា៉ា ន់សាម ន ក៏្ដូ្ចោការេងាា ញនានា ម្ដ្លបធាីប ងីបោយម្រក្ុម្គណៈម្រគេ់ម្រគង។ 
 

ឃ. សននិោឋ នដ៏្សម្ម្រសេម្ួយបៅបលីការបម្រេីម្របាស់ រេស់ម្រក្មុ្គណៈម្រគេ់ម្រគង បលីមូ្លោឋ ននិរនតភាព
 គណបនយយ ម្ផអក្បៅបលភីសតុាងសវនក្ម្មម្ដ្លទទលួបាន ថ្នបតីភាពម្ិនម្របាក្ដ្ម្រេោ ោសារវនដ
 បានបក្ីតប ងីទាក់្ទិននឹងម្រពឹតតិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ ម្ដ្លបធាីឲ្យានម្នាលិសងេយ័ខាៃ ងំបៅបលីលទធ
 ភាពការេនតនិរនតភាពរេស់ម្រក្មុ្ហ ុន ។ ម្រេសិនបេីបយងីសននិោឋ នថ្ន ភាពម្និម្របាក្ដ្ម្រេោោសារវនដ
 នឹងបក្ីតានប ងី បយងីតម្រម្ូវឲ្យបធាីការល្លតម្រតោងព័ត៌ានចបំាច់បដ្ីម្បទីាញការយក្ចិតតទុក្ោក់្
 បៅក្នុងរបាយការណ៍សវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំបៅនឹងការល្លតម្រតោងបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ឬក៏្
 ម្រេសិនបេកីារល្លតម្រតោងបនាឹះម្ិនម្រគេ់ម្រគន់ បនាឹះម្តិបយាេល់ម្និម្រតឹម្ម្រតូវ នងឹម្រតូវបានផតល់។ការ
 សននិោឋ នរេស់បយងីខាុ ំ គឺម្ផអក្បៅបលីភសតុាងសវនក្ម្មម្ដ្លទទលួបានគិតម្រតឹម្ម្ថៃម្នការបចញរបាយ



  
  

  

ទំព័រទី 65   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

 ការណ៍សវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ។ំ បទាឹះេីយា៉ា ង ក៏្បោយ សាា នភាព ឬក៏្ម្រពតឹតិការណ៍នាបពលអនាគត
 អាចេ ត លឲ្យម្រក្មុ្ហ ុនម្ិនអាចេនតម្រេតិេតតកិារោនិរនតភាពបាន។ 
 

ង. វាយតម្ម្ៃការេងាា ញទូបៅ ទម្រម្ង់ និងអតាន័យរេស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរមួ្េញ្ចូល   ទាងំការល្លត
 ម្រតោងនានាថ្នបតីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុេងាា ញនូវម្រេតិេតិតការ និងម្រពឹតតកិារណ៍នានាបដ្ីម្បេីងាា ញនូវ
 ភាពម្រតឹម្ម្រតូវសម្ម្រសេរេស់វា។ 
  

បយងីម្របាម្រស័យទាក់្ទងោម្យួនឹងម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាលបៅបលីេញ្ញា បផេងៗ ការបរៀេចំម្ដ្នក្ណំត់ និងបពល
បវល្លក្នុងការបធាសីវនក្ម្ម នងិរេេគំបហញីសវនក្ម្មសខំាន់ៗ រមួ្េញ្ចូលទាងំក្ងាឹះខាតធំៗម្ួយចំនួនបៅបលីការ
ម្រគេ់ម្រគងម្ផាក្នុងម្ដ្លពួក្បយងីខាុ ំរក្បឃញីក្ ុំងបពលបធាីសវនក្ម្ម។ 

 

បយងីខាុ ំក៏្ផតល់ជូនម្រក្ុម្ម្រេកឹ្ាភបិាល នូវបសចក្តីម្ថៃងការណ៍ម្យួ ម្ដ្លបយងីខាុ ំបានអនុវតតបៅាម្តម្រម្ូវការម្រក្ម្
សីលធម៌្ម្ដ្លទាក់្ទងនឹងឯក្រាជយភាព បហយីពួក្បយងីបធាីការម្របាម្រស័យទាក់្ទងោម្យួនឹងម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាលនូវ
េញ្ញា ទាងំអស់ម្ដ្លនឹងគិតថ្នសម្បហតុផលបៅបលីឯក្រាជយភាពរេស់បយងីខាុ ំ និង ការការពារម្ដ្លអាចាន។ 

 

 
 

 
 
 

 



 

ទំព័រទី 66   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ  
 

 កំ្ណត ់ ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 សាគ ល ់ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល 
   (ក្ណំតស់ាគ ល ់៣.២)  (ក្ណំតស់ាគ ល ់៣.២) 

     (ក្ណំតប់ទបងីវញិ) 
ម្រទពយសក្ម្ម      
សាច់ម្របាក់្ក្នុងម្ដ្ ៥  ២៨.៨៩៦   ១១៧.៧៥១   ៣០.៣៧២   ១២២.០៣៥  
សម្តុលយបៅធនាគរោតិម្នក្ម្ពុោ ៦ ១.១៧៥.៣៦៩  ៤.៧៨៩.៦២៩   ២៥៦.៣០៤   ១.០២៩.៨២៩  
សម្តុលយបៅធនាគរបផេងៗ ៧ ១.២២៧.៨៧៨  ៥.០០៣.៦០៣   ១.៣៧០.២៥២   ៥.៥០៥.៦៧៣  
ឥណទានបៅអតិថិជនសុទធ ៩ ២១.៣៩៣.៨២៥ ៨៧.១៧៩.៨៣៧ ១៨.៣២៥.១៧៥ ៧៣.៦៣០.៥៥៣ 
មូ្លធនវនិិបយាគ ១០  ១០.០០០   ៤០.៧៥០   ១០.០០០   ៤០.១៨០  
ម្រទពយសក្ម្មបផេងៗ  ១១  ១២២.០៥៤   ៤៩៧.៣៧០   ២៦៥.៣១៧   ១.០៦៦.០៤៤  
ម្រទពយសម្បតត ិនិងេរកិាខ រ ១២  ៩៣.១០៧   ៣៧៩.៤១១   ៩៣.៤១០   ៣៧៥.៣២១  
ម្រទពយសក្ម្មអរូេិយ ១៣  ៣២.៩១០   ១៣៤.១០៨   ២១.៤៥០   ៨៦.១៨៦  
ម្រទពយពនធពនារ   ៣៤.៥៦៤   ១៤០.៨៤៨   ៣៤.៥៦៤   ១៣៨.៨៧៨  
ម្រទពយសរុេ   ២៤.១១៨.៦០៣ ៩៨.២៨៣.៣០៧ ២០.៤០៦.៨៤៤ ៨១.៩៩៤.៦៩៩ 
      
មូ្លធន នងិេណុំល      
មូ្លធន      
បដ្ីម្ទុន ១៤  ៥.០៩៥.២៩០   ២០.៧៦៣.៣០៧   ៥.០៩៥.២៩០   ២០.៤៧២.៨៧៥  
េុពាល្លភភាគហ ុន ១៥  ១.៥៣៨.១៧៤   ៦.២៦៨.០៥៩   ១.៥៣៨.១៧៤   ៦.១៨០.៣៨៣  
ទុនេំរុង   ១៣៣.៤២៤   ៥៤៣.៧០៣   ១១៣.៨០៥   ៤៥៧.២៦៨  
ទុនេម្រម្ុងាម្េទេញ្ញតតិ ១៦  ១៨៦.០៦១   ៧៥៨.១៩៩   ១៥៧.៨៣៥   ៦៣៤.១៨១  
ម្របាក់្ចំបណញរក្ាទុក្   ១.៧០២.៤៨៨   ៦.៩៣៧.៦៣៩   ១.៣១៣.៣២០   ៥.២៧៦.៩២០  
មូ្លធនសរុេ    ៨.៦៥៥.៤៣៧   ៣៥.២៧០.៩០៧   ៨.២១៨.៤២៤   ៣៣.០២១.៦២៧  
      
េណុំល      
ទឹក្ម្របាក់្ជំពាក់្ភាគទុនិក្ ១៧  ៦.៩២០.០២៥   ២៨.១៩៩.១០២   ៥.០៥៧.៣៥១   ២០.៣២០.៤៣៦  
ម្របាក់្ក្ម្ចី ១៨  ៧.៧៩៥.៣៦៧   ៣១.៧៦៦.១២១   ៦.៧០៦.៩៣៣   ២៦.៩៤៨.៤៥៧  
អតាម្រេបយាជន៍រេស់នបយាជិត ១៩  ៥២.៤៩៩   ២១៣.៩៣៣   ៥៨.០៧៩   ២៣៣.៣៦១  
េំណុលបផេងៗ ២០  ៦១៥.៦៦៨   ២.៥០៨.៨៤៥   ២៧៣.២២៩   ១.០៩៧.៨៣៥  
េំណុលពនធបលីម្របាក់្ចំណូល ២៨.២  ៧៩.៦០៧   ៣២៤.៣៩៩   ៩២.៨២៨   ៣៧២.៩៨៣  
េណុំលសរុេ   ១៥.៤៦៣.១៦៦ ៦៣.០១២.៤០០ ១២.១៨៨.៤២០ ៤៨.៩៧៣.០៧២ 
មូ្លធន នងិេណុំលសរុេ   ២៤.១១៨.៦០៣ ៩៨.២៨៣.៣០៧ ២០.៤០៦.៨៤៤ ៨១.៩៩៤.៦៩៩ 

  



 

ទំព័រទី 67   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

របាយការណ៍ច្ាំណូលង្ពញង្លញ 

 

 កំ្ណត ់
សម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទ 
ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

សម្រាេ់ចុងការយិេរបិចឆទ 
ម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 សាគ ល់ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពាន់បរៀល 
  (ក្ំណត់សាគ ល់ ៣.២) (ក្ំណត់សាគ ល់ ៣.២) 
   (ក្ំណត់បទបងីវញិ) 
      
ចំណូលការម្របាក់្ ២១  ៣.៦៧១.៤៧២   ១៤.៨៧៦.៨០៥   ៣.២២៤.៤១១   ១២.៩៥៥.៦៨៣  
ចំ យការម្របាក់្ ២២  (១.១៨៩.៥៦១)  (៤.៨២០.១០១)  (៩២៥.១៥៨)  (៣.៧១៧.២៨៥) 
ចណូំលពកីារម្របាក់្សុទធ   ២.៤៨១.៩១១   ១០.០៥៦.៧០៤   ២.២៩៩.២៥៣   ៩.២៣៨.៣៩៨  
ចំណូលពីក្ម្ម្រម្បជីងសារ ២៣  ១១១.០៩២   ៤៥០.១៤៥   ១៧.៤៨៧   ៧០.២៦៣  
ចំ យបលីក្ម្ម្រម្បជីងសារ   -     -     (៥.៨១៣)  (២៣.៣៥៧) 
ចណូំលពកី្ម្ម្រម្បជងីសារសុទធ   ១១១.០៩២   ៤៥០.១៤៥   ១១.៦៧៤   ៤៦.៩០៦  
ចំណូលពីម្រេតិេតតិការបផេងៗ ២៤  ២១០.៨៣៤   ៨៥៤.២៩៩   ១៤៦.៣០៣   ៥៨៧.៨៤៥  
ចបំណញម្រេតេិតតកិារ   ២.៨០៣.៨៣៧   ១១.៣៦១.១៤៨   ២.៤៥៧.២៣០   ៩.៨៧៣.១៤៩  
ចំ យបលីេុគគលិក្ ២៥  (១.២៨៥.៧៣៨)  (៥.២០៩.៨១០)  (១.០៦៦.៦០៨)  (៤.២៨៥.៦៣១) 
ចំ យម្រេតិេតិតការ ២៦  (៧៧៤.៧៩១)  (៣.១៣៩.៤៥៣)  (៦៧៩.៨៨៤)  (២.៧៣១.៧៧៤) 
រលំស់   (២០.៤២៣)  (៨២.៧៥៤)  (៦១.៦០៩)  (២៤៧.៥៤៥) 
សំវធិានធនបលីហាា សីុលីធីឥណទាន ២៧ (២១.៤២៣) (៨៦.៨០៦) (១០៦.៥៤០) (៤២៨.០៧៨) 
ម្របាក់្ចបំណញមុ្នដ្ក្ពនធ  ៧០១.៤៦២ ២.៨៤២.៣២៥ ៥៤២.៥៨៩ ២.១៨០.១២១ 
ចំ យពនធបលីម្របាក់្ចំណូល ២៨.១ (១៨៦.៣១៣) (៧៥៤.៩៤០) (១៥៦.៣៥៥) (៦២៨.២៣៤) 
ចបំណញក្នុងការយិេរបិចឆទ  ៥១៥.១៤៩ ២.០៨៧.៣៨៥ ៣៨៦.២៣៤ ១.៥៥១.៨៨៧ 
ចំណូលបពញបលញបផេងៗ  - - - - 
ចណូំលបពញបលញក្នុងឆ្ន សំរុេ  ៥១៥.១៤៩ ២.០៨៧.៣៨៥ ៣៨៦.២៣៤ ១.៥៥១.៨៨៧ 



 

ទំព័រទ ី68   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

របាយការណ៍បផគ្មបគ្មួលមូលធន 

 
បដ្មី្ទុន 

េុពាល្លភភាគ
ហ ុន 

ម្របាក់្ចបំណញ 
រក្ាទុក្ 

ទុនេរុំង 
ទុនេរុំងាម្ 
េទេញ្ញតត ិ

សរុេ 

 ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
សម្តុលយគតិម្រតមឹ្ម្ថៃទ១ី 
ម្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

 ៥.០៩៥.២៩០   ១.៥៣៨.១៧៤   ១.៣១៣.៣២០   ១១៣.៨០៥   ១៥៧.៨៣៥   ៨.២១៨.៤២៤  

ចំបណញក្នុងការយិេរបិចឆទ  -     -     ៥១៥.១៤៩   -     -     ៥១៥.១៤៩  
ភាគល្លភម្ដ្លបានេង់  -     -     (៧៤.៥៥១)  -     -     (៧៤.៥៥១) 

បផារបៅទុនេម្រម្ុង  -     -     (១៩.៦១៩)  ១៩.៦១៩   -     -    
បផារទុនេំរុងាម្េទេញ្ញតតិ  -     -     (២៨.២២៦)  -    ២៨.២២៦   -    
ផលេ៉ាឹះពាល់សុទធបលីនិយត័
ក្ម្មឆ្ន មុំ្ន 

 -     -     (៣.៥៨៥)  -     -     (៣.៥៨៥) 

សម្តុលយគតិម្រតមឹ្ម្ថៃទ៣ី១ 
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

 ៥.០៩៥.២៩០   ១.៥៣៨.១៧៤   ១.៧០២.៤៨៨   ១៣៣.៤២៤   ១៨៦.០៦១   ៨.៦៥៥.៤៣៧  

សម្តុលយគិតម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ 
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(គិតោពាន់បរៀល) 
(ក្ំណត់សំគល់ ៣.២) 

២០.៧៦៣.៣០៧ ៦.២៦៨.០៥៩ ៦.៩៣៧.៦៣៩ ៥៤៣.៧០៣ ៧៥៨.១៩៩ ៣៥.២៧០.៩០៧ 

 បដី្ម្ទុន េុពាល្លភភាគហ ុន ម្របាក្ចំ់បណញរក្ាទុក្ ទុនេំរុង 
ទុនេំរុងាម្ 
េទេញ្ញតតិ 

សរុេ 

 ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ 
សម្តុលយគតិម្រតមឹ្ម្ថៃទ១ី 
ម្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ក្ណំត់ប ងីវញិ) 

៥.០៩៥.២៩០ ១.៥៣៨.១៧៤ ១.០៥៥.៥១៤ ៨៧.៥៣៧ ១៦៦.១៧៨ ៧.៩៤២.៦៩៣ 

ចំបណញក្នុងការយិេរបិចឆទ  -   -   ៣៨៦.២៣៤   -   -   ៣៨៦.២៣៤  
ភាគល្លភម្ដ្លបានេង់  -   -  (៩៩.៨១៩)   -   -  (៩៩.៨១៩) 
បផារបៅទុនេម្រម្ុង  -   -  (២៦.២៦៨)  ២៦.២៦៨  -   -  
បផារទុនេំរុងាម្េទេញ្ញតតិ  -   -   ៨.៣៤៣   -  (៨.៣៤៣)  -  
ផលេ៉ាឹះពាល់សុទធបលីនិយត័
ក្ម្មឆ្ន មុំ្ន 

 -   -  (១០.៦៨៤)  -   -  (១០.៦៨៤) 

សម្តុលយគិតម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ 
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ៥.០៩៥.២៩០   ១.៥៣៨.១៧៤   ១.៣១៣.៣២០   ១១៣.៨០៥   ១៥៧.៨៣៥   ៨.២១៨.៤២៤  

សម្តុលយគិតម្រតឹម្ម្ថៃទី៣១ 
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(គិតោពាន់បរៀល) 
(ក្ំណត់សំគល់ ៣.២) 

២០.៤៧២.៨៧៥ ៦.១៨០.៣៨៣ ៥.២៧៦.៩២០ ៤៥៧.២៦៨ ៦៣៤.១៨១ ៣៣.០២១.៦២៧ 



 

ទំព័រទី 69   របាយការណ៍ម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ 

 

របាយការណ៍លាំហូរសាច្់គ្បាក់ 
 
 
 ក្ណំត ់

សម្រាេចុ់ងការយិេរបិចឆទ 
ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

សម្រាេចុ់ងការយិេរបិចឆទ 
ម្ថៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 សាគ ល ់ ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពានប់រៀល ដុ្ល្លៃ រអាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
  ក្ណំតស់ាគ ល ់(៣.២) ក្ណំតស់ាគ ល ់(៣.២) 
   (ក្ណំតប់ទបងីវញិ) 
សក្ម្មភាពម្រេតេិតតកិារ      
ចំបណញមុ្នេង់ពនធបលីម្របាក្់ចណូំល   ៧០១.៤៦២   ២.៨៥៨.៣២៥   ៥៤២.៥៨៩   ២.១៨០.១២១  
នយិត័ក្ម្មសម្រាេ៖់      

ផលេ៉ាឹះពាលសុ់ទធបលីនយិត័ក្ម្មឆ្ន មុំ្ន នងិ បផេងៗ  (១៩២.៤៨២) (៧៨៤.៣៦៤) (១៤៤.៩៩២) (៥៨២.៥៧៨) 
រលំសម់្រទពយសម្បតតិ និងេរកិាខ រ នងិផលេ៉ាឹះពាលសុ់ទធពីការេតូ
រគណបនយយបា៉ា នសាម ន 

១២ ៣១.៨៨៣ ១២៩.៩២៣ ៤០.១៥៩ ១៦១.៣៥៩ 

រលំសអ់រូេី ផលេ៉ាឹះពាលសុ់ទធពកីារេតូរគណបនយយបា៉ា នសាម ន ១៣ (១១.៤៦០) (៤៦.៧០០) ២១.៤៥០ ៨៦.១៨៦ 
ខាតពីការលក្់ម្រទពយសម្បតត ិនិងេរកិាខ រ  ៥៤៩ ២.២៣៧ - - 
ការបក្ីនបទបងី/ (ថយចុឹះ) សំវធិានសម្រាេ់ឥណទាន
អាម្រក្ក្់ និងោេ់សងេយ័ ៩ 

(១៦៥.២២២) (៦៧៣.២៨០) ១១៣.៩១២ ៤៥៧.៦៩៨ 

)ការថយចុឹះ( / បក្ីនបទបងី អតាម្រេបយាជនរ៌េសន់បយាជិត  (៥.៥៨០) (២២.៧៣៩) ៥៨.០៧៩ ២៣៣.៣៦១ 
ចំ យហរិញ្ញវតាុ  ៩២២ ៣.៧៥៧ ៤.០២៥ ១៦.១៧២ 
ចំ យពនធបលីម្របាក្ច់ំណូល ២៨.១ ១៨៦.៣១៣ ៧៥៩.២២៥ ១៣២.២៨៨ ៥៣១.៥៣៣ 
ម្របាក្ច់បំណញម្រេតេិតតកិារ មុ្នបពលេម្ម្រម្េម្រម្លួបដ្មី្ទុន  ៥៤៦.៣៨៥ ២.២១០.៣៨៤ ៧៦៧.៥១០ ៣.០៨៣.៨៥២ 
េម្ម្រម្េម្រម្លួបដ្មី្ទុនេងាលិសុទធ៖      
េម្ម្រម្េម្រម្ួលឥណទានបៅអតិថិជន-ដុ្ល ៩ (២.៩០៣.៤២៨) (១១.៨៣១.៤៦៩) (៣.៣៨៩.៦៥៨) (១៣.៦១៩.៦៤៦) 
េម្ម្រម្េម្រម្ួលក្នុងម្រទពយសក្ម្មបផេងៗ   ១៤៣.២៦៣   ៥៨៣.៧៩៧   (៦៧០)  (២.៦៩២) 
េម្ម្រម្េម្រម្ួលបលីេណុំលបផេងៗ   ៣៤២.៤៤០   ១.៣៩៥.៤៤៣   ៧០.១៣៨   ២៨១.៨១៤  
លំហូរសាចម់្របាក្សុ់ទធពសីក្ម្មភាពម្រេតេិតតកិារ   (១.៨៧១.៨៨៩)  (៧.៦៤៤.០៨២)  (២.៥៥២.៦៨០)  (១០.២៥៦.៦៧២) 
ពនធបលីម្របាក្ច់ំណូលបានេង់រចួ ២៨.២  (១៩៩.៥៣៤)  (៨១៣.១០១)  (២០៤.៣០៤)  (៨២០.៨៩៣) 
សាច់ម្របាក្់សុទធបម្រេកី្នុងសក្ម្មភាពម្រេតិេតតិការ  (២.០៧០.៨៧៤) (៨.៤៥៤.៩៤៦)  (២.៧៥៦.៩៨៤)  (១១.០៧៧.៥៦៥) 
សក្ម្មភាពវនិបិយាគ      
ការទិញម្រទពយសម្បតតិ និងេរកិាខ រ ១២  (៣២.១២៩)  (១៣០.៩២៦)  (៧៩.៧២៧)  (៣២០.៣៤២) 
ការទិញម្រទពយអរូេ ី ១៣ - -  (៤២.៩០០)  (១៧២.៣៧២) 
សាចម់្របាក្សុ់ទធបម្រេកី្នុងសក្ម្មភាពវនិបិយាគ  (៣២.១២៩) (១៣០.៩២៦)  (១២២.៦២៧)  (៤៩២.៧១៤) 
សក្ម្មភាពហរិញ្ញេបទាន      
ភាគល្លភម្ដ្លបានេង ់   (៧៤.៥៥១)  (៣០៣.៧៩៥)  (៩៩.៨១៩)  (៤០១.០៧៣) 
សាច់ម្របាក្់ទទួលបានពីម្របាក្់ក្ម្ច ី   ៨.១០៥.៥៤៥   ៣៣.០៣០.០៩៦   ៩.១៩៥.១១១  ៣៦.៩៤៥.៩៥៦  
ការទូទាត់សងម្របាក្់ក្ម្ច ី   (៥.១៥៥.៣៦០) (២១.០០៨.០៩២)  (៥.៧៧១.៩៥៩) (២៣.១៩១.៧៣១) 
អតាម្រេបយាជន៍បសាធនវតតន៍បានេង ់  - -  (១២៧.៦៦៦)  (៥១២.៩៦២) 
សាចម់្របាក្សុ់ទធបានម្ក្ពសីក្ម្មភាពហរិញ្ញេបទាន   ២.៨៧៥.៦៣៤   ១១.៧១៨.២០៩   ៣.១៩៥.៦៦៧   ១២.៨៤០.១៩០  
េម្ម្រម្េម្រម្លួសាចម់្របាក្ ់នងិសាចម់្របាក្ស់ម្មូ្លសុទធ  ៧៧២.៦៣១   ៣.១៤៨.៤៧១  ៣១៦.០៥៤ ១.២៦៩.៩១២ 
សាច់ម្របាក្់ និងសាច់ម្របាក្់សម្មូ្លបៅបដ្មី្ការយិេរបិចឆទ  ១.៣៩៨.២៩៧   ៥.៦១៨.៣៥៧   ១.០៨២.២៤៣   ៤.៣៦៩.០១៥  
លបម្អៀងពីការេក្ម្ម្រេរូេិយេ័ណណ - ៧៩.៧០៤  - (២០.៥៧០) 
សាចម់្របាក្ ់នងិសាចម់្របាក្ស់ម្មូ្លបៅចុងការយិេបិចឆទ          ៨  ២.១៧០.៩២៨   ៨.៨៤៦.៥៣២  ១.៣៩៨.២៩៧   ៥.៦១៨.៣៥៧  
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សកមមភាពសាំខាន់ៗគ្បចាំឆ្ន ាំ 
 

ដំ្បណីរកំ្សានតម្រេចឆំ្ន  ំ

 
 

ម្រគឹឹះសាា ន ម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវតាុ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  ភីអិលសុី បលកី្ក្ម្ពស់វេបធម៌្ម្នការបគរព និងទនំាក់្ទំនងលអរវាង
េុគគលិក្ នងិេុគគលិក្។ បៅម្ថៃទី៨ ដ្ល់ម្ថៃទ៩ី ម្ខម្ីនាឆ្ន ២ំ០២០ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បានបរៀេចំពិធីជេ់បលៀងម្រេចឆំ្ន ំ
បដ្ីម្បអីេអរសាទរសម្ិទធផលការងារម្រេចឆំ្ន ២ំ០១៩ បោយានការចូលរមួ្ពាីច ស់ភាគហ ុន ម្រក្ុម្ម្រេឹក្ាភិបាល 
គណៈម្រគេ់ម្រគង និងេុគគលិក្ទាងំអស់ ម្រតូវបានអបញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួ្ពធិីជេ់បលៀងម្រេចឆំ្ន  ំបៅរម្យណីោឋ នេឹងសំរទិធ ិ
ម្រសុក្បារាយណ៍ បខតតក្ពំង់ធំ ម្ដ្លោក្ម្នៃងានបទសភាពធម្មោតិដ៏្ម្រសស់សាអ ត និងានខយល់អាកាសលអ
េរសុិទធសម្រាេ់ឲ្យេុគគលកិ្បានសម្រាក្លម្ម្ាកាយ បម្រកាយពីបានេំបពញការងារអស់រយៈបពលម្ួយឆ្ន កំ្នៃងម្ក្។ 

 

បៅបពលបធាីដ្ំបណីរក្សំានត េុគគលិក្ ានភាពសេាយរកី្រាយោម្ួយម្រក្មុ្ការងារ ានឱ្កាសក្សាង
ទំនាក់្ទនំងលអរវាងអនក្ម្រគេ់ម្រគង និងេុគគលិក្ម្រគេ់ក្ម្រម្ិតទាងំអស់ ក៏្ដូ្ចោបានសម្រាក្ពីការងារផងម្ដ្រ។      
ក្នុងអំ ុងបពលម្នពិធជីេ់បលៀង បយងីក៏្បាន ម្រេកាសផតល់រងាា ន់ដ្ល់ម្ន្តនតីឥណទានបេនីម្ និងសាខាបេនីម្ម្រេចឆំ្ន ំ
ផងម្ដ្រ បដ្មី្បោីការបលកី្ទឹក្ចិតតដ្ល់ េុគគលិក្ម្ដ្លបានខតិខំេំបពញការងារ នងិានសាន ម្ដ្លអ។  

 

ោបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ា៉ា ក់្សុីា៉ា  បលីក្ទឹក្ចិតតម្រគេ់សាខាទាងំអស់ឱ្យចូលរមួ្ម្រេក្តួម្រេម្ជង បដ្ីម្បដី្បណតី ម្ជ័យ  
ល្លភីសាខាបេនីម្ និងម្ន្តនតឥីណទានបេនីម្ម្រេចឆំ្ន បំដ្ីម្បទីទលួបានរងាា ន់ នងិេ័ណណសរបសីរ។ បនឹះានន័យថ្ន
សម្ិទធផលបពញម្ួយឆ្ន  ំរេស់េុគគលិក្ម្រតូវបានទទួលសាគ ល់ និងអេអរសាទរចំបពាឹះអនក្ម្ដ្លបានខតិខំម្រេងឹម្ម្រេង
បដ្ីម្បសីបម្រម្ចបានសាន ម្ដ្លអសម្រាេ់សាា េ័ន។ បៅក្នុងក្ម្មវធិីម្រេគល់រងាា ន់បនឹះផងម្ដ្រ ម្ន្តនតីឥណទានបេនមី្ នងិ
សាខាបេនីម្ម្រតូវបានផតល់ក្ិតិតយសម្រេគល់រងាា ន់ និងេ័ណណសរបសីរបោយថ្នន ក់្ដ្ឹក្នា ំនិងម្រក្មុ្ម្រេឹក្ាភិបាលបដ្ីម្បោី
ការបលីក្ទកឹ្ដ្ល់េុគគលកិ្បេនីម្ម្ដ្លបានេំបពញភារក្ិចចទទលួបានលទធផលលអ។ 
 

ដ្ំបណីរក្សំានតម្រេចឆំ្ន  ំ
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ជ្័យល្លភ៊ីសាខាង្េនើម 
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ជ្័យល្លភ៊ីសាខាង្េនើមង្លខ២ 

 

ជ្័យល្លភ៊ីសាខាង្េនើមង្លខ១ 
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ជ្័យល្លភ៊ីសាខាង្េនើមង្លខ៣ 

 

មស្រនត៊ីឥណទានង្េនើម 
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សកមមភាពង្លខក៊ីឡារបសប់ុរគលកិ 
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តំបនប់្បតិបតតិការ 
អាសយដាឋ នការយិាលយ័មា៉ា ក់សុមីា៉ា   
ការយិាល័យក្ ដ ល 

 

អាគរបលខ ២១AB ផៃូវបលខ ២៧១ សង្ហក ត ់ផារបដី្ម្ថកូវ 
ខណឌ  ចំការម្ន រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០  
 អីុម្ម្លៈ info@maxima.com.kh  

  

សាខា 

សាខាបខតតក្ ត ល (សាខាបក្ៀនសាា យ) 
ផាឹះបលខ ៨២ ផៃូវោតិបលខ ១ ភូមិ្ បកាឹះបេៀ ឃុ ំគគីរ ម្រសុក្ 
បក្ៀនសាា យ បខតតក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១ ៥៦ ៥៧  
អីុម្ម្លៈ ksv@maxima.com.kh 

 សាខាម្ម្រពក្អញ្ញច ញ(បខតតក្ ត ល) 
ផៃូវោតិបលខ ៦ ភូមិ្បម្រកាម្ ឃុមំ្ម្រពក្អញ្ញច ញ ម្រសុក្មុ្ខកំ្ពូល 
បខតតក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤  
អីុម្ម្លៈ pac@maxima.com.kh 

សាខាម្ម្រពក្បនន  (ភនបំពញ) 
ផៃូវោតិបលខ ៥ ភូមិ្ ក្ ត ល សង្ហក ត ់ម្ម្រពក្បនន  ខណឌ  ម្ម្រពក្
បនន  រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦  
អីុម្ម្លៈ prp@maxima.com.kh 

 សាខាតក្តុល (បខតតក្ ត ល) 
ផាឹះបលខ៤១៥ ផៃូវបលខ ១១៥ ភូមិ្តក្ដុល សង្ហក តត់ក្ដុល 
ម្រក្ុង តបមម  បខតតក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១  
អីុម្ម្លៈ ktd@maxima.com.kh 

សាខាភនបំពញ (ភនបំពញ) 
អាគរបលខ ២១AB ផៃូវបលខ ២៧១ សង្ហក ត ់ផារបដី្ម្ថកូវ 
ខណឌ  ចំការម្ន រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០  
អីុម្ម្លៈ pnh@maxima.com.kh 

 សាខាបកាឹះឧក្ញ៉ា ត ី(បខតតក្ ត ល) 
ភូមិ្ ខពេ ឃុ ំបកាឹះឧក្ញ៉ា តី ម្រសុក្ ខាចក់្ ដ ល បខតត
ក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩  
អីុម្ម្លៈ kot@maxima.com.kh 

សាខាបចម្បៅ (ភនបំពញ) 
ផាឹះបលខ ១៨អា ផៃូវោតិបលខ៤ ភូមិ្អងគ សង្ហក ត ់បចម្បៅ 
ខណឌ  បពាធិ៍ម្សនជយ័ រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥  
អីុម្ម្លៈ chc@maxima.com.kh  
 

 សាខាអរយិក្េម្រត (បខតតក្ ត ល) 
ភូមិ្ អរយិក្េម្រត ឃុ ំអរយិក្េម្រត ម្រសុក្ ល្លា ឯម្ បខតតក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣  ៥៧១  
អីុម្ម្លៈ ark@maxima.com.kh 
 

សាខាថនល់ទទងឺ (បខតតក្ ត ល) 
ភូមិ្ ថនលទ់ទឹង ឃុ ំដំ្ ក្អំ់ពិល ម្រសុក្ អងគសនួល បខតត
ក្ ដ ល 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩២៦ ៣៧៤  
អីុម្ម្លៈ ttt@maxima.com.kh  

 សាខាអងគតបសាម្ (បខតតតម្ក្វ) 
ភូមិ្ ម្ម្រពរបំដ្ង ឃុ ំអងគតបសាម្ ម្រសុក្ ម្រតកំ្ក្ ់បខតតតម្ក្វ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៤៧៩ អីុម្ម្លៈ 
ats@maxima.com.kh 
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សាខាពារាងំ (បខតតម្ម្រពម្វង) 
ផៃូវោតិបលច ៨ ភូមិ្សាន យពល ឃុរំការ ម្រសុក្ពារាងំ បខតតម្ម្រព
ម្វង 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៨០១  
អីុម្ម្លៈ per@maxima.com.kh 
 

 សាខាអូររាងំឳ (បខតតតបូងឃមុ)ំ 
ផៃូវោតិបលខ ១១ ភូមិ្បលខ ៤បកី្ត ឃុអំំពិលតពក្ ម្រសុក្អូរ
រាងំឳ បខតតតបូងឃមុ ំ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៧៩៥ 
អីុម្ម្លៈ oro@maxima.com.kh 

សាខាក្ងាស (បខតតក្ពំង់ចម្) 
ភូមិ្ពាម្ជីក្ង ឃុពំាម្ជីក្ង ម្រសុក្ក្ងាស បខតតកំ្ពងច់ម្ 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៧៩៩ 
អីុម្ម្លៈ kom@maxima.com.kh 
 

 សាខាេនាា យាស (បខតតក្ពំត) 
ផៃូវោតិបលខ ៣ ភូមិ្ម្ម្រពម្រក្ឡាខាងលិច ឃុទូំក្ាស ម្រសុក្
េនាា យាស បខតតកំ្ពត 
ទូរសពាទំនាក្់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៩៩ ៤៦៦ 
អីុម្ម្លៈ btm@maxima.com.kh 
 

 

ម្ផនទ្បីង្ហា ញទ្ីតា ាំខ 
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