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មាតិក
សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗឆា� ២ំ០២០ ៤

  សមិទ�ផលរបស់េយងី  ៤

  គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ ៤

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក ទទួលបានវ�ិ� បនប្រតកិច�ករពរអតិថិជន ពីស� ប័ន SMART Campaign ៥

អំពីចេ្រមើន  ៦

  ទស្សនវសិ័យ េបសកកម� និងវប្បធម៌ករងររមួ  ៦

  ្របវត�ិសេង�ប ៨

សរពី្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង្របធាននាយក្របតិបត� ិ ១០

ភាគទុនិក  ១២

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ១៣

គណៈកមា� ធិករជំនាញ ១៦

  គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ១៦

  គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងសមិទ�ផលករងរសង�ម ១៦

  គណៈកមា� ធិករសវនកម� ១៧

  គណៈកមា� ធិករធនធានមនុស្ស និងអភិបាលកិច� ១៧

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង ១៨

   គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ ១៨

  គណៈ្រគប់្រគង (្របធាននាយកដ� ន) ១៩

អភិបាលកិច�របសច់េ្រមើន ២៣

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគង ២៥

  គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ ២៥

  គណៈកមា� ធិករអជីវកម� ២៥

  គណកមា� ធិករពិធីករ ២៥

  គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ និងបំណុល ២៦

  គណៈកមា� ធិករធនធានមនុស្ស ២៦

វិសលភាព្របតិបត�ិករ ២៧

្រកមធុរកិច�  ២៨

្រកមសលីធម៌ ២៩

សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗ រយៈេពលបីឆា�  ំ ៣១

  សូចនាករសំខន់ៗែផ�កសង�ម ៣១

  សូចនាករសំខន់ៗែផ�កហរិ��វត�ុ ៣១

  សូចនាករសំខន់ៗែផ�ក្របតិបត�ិករ ៣១



េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង ៣២

  ករទូទត់ឥណទនតមរយៈហរិ��វត�ុឌីជីថល ៣២

  គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ ៣៣

  ឥណទនេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ៣៤

  ផលិតផល និងេសវកម�របស់ឥណទនេសវបែន�ម ៣៥

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម ៣៧

  សេង�បគំនិតផ�ួចេផ�ីមជំរុញេបសកកម�េផ្សងៗេទៀត ៣៧

         ករសមា� សន៍ៃដគូែដលរងផលប៉ះពល់េដយ កូវដី-១៩ គេ្រមាងរបស់ SPTF ៣៧

         សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌ័រ ៣៧

         សកម�ភាពសន�ិសុខេស្ប�ង ៣៨

         ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របស់ៃដគូ ៣៩

         ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របស់បុគ�លិក  ៣៩

         ករចូលរមួចំែណកក�ុងសកម�ភាពសង�ម ៣៩

         ករវស់ែវង និងវយតៃម�ពីសន�ស្សន៍ចកេចញពីភាព្រកី្រករបស់ៃដគូ(អតិថិជន) ៤០

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព ៤១

  េគាលេដទី ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក ៤១

  េគាលេដទី ២៖ ប��ប់ភាពអត់ឃា� ន ៤២

  េគាលេដទី ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត ៤៣

  េគាលេដទី ៨៖ ករងរសមរម្យ និងកំេណីនេសដ�កិច� ៤៤

  េគាលេដទី ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព  ៤៥

គំនិតផ�ួចេផ�ើម្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស ៤៦

  កម�វធិីអភិវឌ្ឈន៍សមត�ភាពបុគ�លិក ៤៦

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម� ៤៧

  របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ៤៧

  របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ ៥០

  របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុ ៥២

  របាយករណ៍លទ�ផល ៥៣

  របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ៥៤

  របាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ ៥៥

ៃដគូសហករ ៥៧

ទំនាក់ទំនងសខ ៥៩

មាតិក (ត)



េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង ៣២

  ករទូទត់ឥណទនតមរយៈហរិ��វត�ុឌីជីថល ៣២

  គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ ៣៣

  ឥណទនេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ៣៤

  ផលិតផល និងេសវកម�របស់ឥណទនេសវបែន�ម ៣៥

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម ៣៧

  សេង�បគំនិតផ�ួចេផ�ីមជំរុញេបសកកម�េផ្សងៗេទៀត ៣៧

         ករសមា� សន៍ៃដគូែដលរងផលប៉ះពល់េដយ កូវដី-១៩ គេ្រមាងរបស់ SPTF ៣៧

         សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌ័រ ៣៧

         សកម�ភាពសន�ិសុខេស្ប�ង ៣៨

         ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របស់ៃដគូ ៣៩

         ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របស់បុគ�លិក  ៣៩

         ករចូលរមួចំែណកក�ុងសកម�ភាពសង�ម ៣៩

         ករវស់ែវង និងវយតៃម�ពីសន�ស្សន៍ចកេចញពីភាព្រកី្រករបស់ៃដគូ(អតិថិជន) ៤០

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព ៤១

  េគាលេដទី ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក ៤១

  េគាលេដទី ២៖ ប��ប់ភាពអត់ឃា� ន ៤២

  េគាលេដទី ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត ៤៣

  េគាលេដទី ៨៖ ករងរសមរម្យ និងកំេណីនេសដ�កិច� ៤៤

  េគាលេដទី ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព  ៤៥

គំនិតផ�ួចេផ�ើម្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស ៤៦

  កម�វធិីអភិវឌ្ឈន៍សមត�ភាពបុគ�លិក ៤៦

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម� ៤៧

  របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ៤៧

  របាយករណ៍សវនករឯករជ្យ ៥០

  របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុ ៥២

  របាយករណ៍លទ�ផល ៥៣

  របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ៥៤

  របាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ ៥៥

ៃដគូសហករ ៥៧

ទំនាក់ទំនងសខ ៥៩

មាតិក (ត)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៤០៤

សមិទ�ផលរបសេ់យើង ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ចំនួនឥណទនទឹកស� ត និងអនាម័យ
ចំនួនអ�កចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លទឹកស� ត និងអនាម័យ
ចំនួនអ�កទទួលផល

គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ

សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗឆា� ២ំ០២០

រជធានី-េខត�្របតិបត�ិករ
ខណ� -្រក�ង-្រស�ក្របតិបត�ិករ
ឃុ-ំសង� ត់្របតិបត�ិករ
ភូមិ្របតិបត�ិករ
ចំនួនសខ
ចំនួនៃដគូសកម�
ចំនួនអ�កចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លែផ�កសង�ម និងអជីវកម�
ៃដគូជា�ស�ី
ៃដគូបានេ្របី្របាស់េសវហរិ��វត�ុតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និច 
ឥណទនជា្រក�ម
ផលប័្រតឥណទនសរុប (លនេរៀល)
ទំហផំលប្រតឥណទនជាមធ្យម (ពន់េរៀល)
% ផលប័្រតឥណទនជា្របាក់េរៀល 
% ៃដគូភក�ីភាព
អនុបាតភាពរស់រនេលីែផ�ក្របតិបត�ិករ
អ្រតចំេណញមូលធនភាគទុនិក
អ្រតផលប័្រតឥណទនមានហនិភ័យចប់ពី៣០ៃថ�េឡងីេទ

១៥
៩៨

៦១៣
២.៥៦៣

២១
២៦.៣០៦

៣.០៧៤
៨២,០%

៤៥,៥៩%
៣៣,០២%
៥៦.០២៩

២.០៩០
៥៥,៤០%
៧៧,៤០%

១១៣,៤៣%
១៧,១០%

១,៥៩%

១៥
១០០
៥៨៧

២.៥៤៤
២១

៣៣.០៦០
១.៧៩៤

៨១,៣០%
៥០,៩៤%
៤១,១៨%
៨៦.០៧៦

២.៥៤៤
៥៨,៤៣%
៨៤,២៥%

១២៦,៧៨%
២៨,៨១%

០,៧៨%

១៥
១០៤
៦២៧

២.៨៧១
២១

៤២.៧៧៤
១.៧៧៣

៨០,៩២%
៤៩,៣២%
៣៧,១៩%

១១៤.៩៩៦
២.៦៨៨

៦៣,៦០%
៨៩,០៧%

១១៥,០២%
១៥,២៩%

១,២០%

៧.០៥៣
៣.៣៨០

២៩.០៥២

 ៧.៥៩៦
២.២៧២

២៨.៨៣៧

១២.២១០
៣.៨៩៤

៤៣.៨៩៤



្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក �ន��ចក�ី �មនស�រ�ក�យក��ង�ម� ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត��មួយក��ង ��ះ���ច��
កម��� ��លទទួល�នវ���បនប��កិច��រ�រអតិថិជន SMART Campaign �យុទ���រសកលមួយ ��ល���វ�នប��ើត�ើង�ើម�ី��
ឲ��ន�ើ�រអនុវត�កិច��រ�រអតិថិជន�ក��ងវប�ធម៌�រ�រ និង��តិបត�ិ�រ បរ��ប័ន�ហិរ��វត��។ ��ះសរប��ក់� ច��ើន គឺ���ឹះ��ន
��ល�នយកចិត�ទុក�ក់��ញ��ញក��ង�រផ�ល់ ���ហិរ��វត����កប�យ ទំនួលខុស���វ��ល��ប�មទស�នវ�ស័យ ��សកកម�របស់
��ប័ន ក��ង�ម���ឹះ��ន មី���ហិរ��វត�� ��ល�នមុខ�����កសង�ម។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក ទទួលវ�ិ� បនប្រតកិច�ករពរអតិថិជនពីស� ប័ន SMART Campaign

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៥



្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក �ន��ចក�ី �មនស�រ�ក�យក��ង�ម� ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត��មួយក��ង ��ះ���ច��
កម��� ��លទទួល�នវ���បនប��កិច��រ�រអតិថិជន SMART Campaign �យុទ���រសកលមួយ ��ល���វ�នប��ើត�ើង�ើម�ី��
ឲ��ន�ើ�រអនុវត�កិច��រ�រអតិថិជន�ក��ងវប�ធម៌�រ�រ និង��តិបត�ិ�រ បរ��ប័ន�ហិរ��វត��។ ��ះសរប��ក់� ច��ើន គឺ���ឹះ��ន
��ល�នយកចិត�ទុក�ក់��ញ��ញក��ង�រផ�ល់ ���ហិរ��វត����កប�យ ទំនួលខុស���វ��ល��ប�មទស�នវ�ស័យ ��សកកម�របស់
��ប័ន ក��ង�ម���ឹះ��ន មី���ហិរ��វត�� ��ល�នមុខ�����កសង�ម។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក ទទួលវ�ិ� បនប្រតកិច�ករពរអតិថិជនពីស� ប័ន SMART Campaign

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៥

អំពីចេ្រមើន

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៦

ទស្សនវិសយ័

វប្បធម៌ករងររមួ

េបសកកម�
“េលកីកម�សជី់វភាពជំនាញ នងិ
ជេំនឿទុកចតិ� ដល្់រក�ម្រគ�សរ
្រកី្រក ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
តមរយៈករផ�លេ់សវ ម្ីរក�
ហរិ��វត�ុ នងិេសវេសដ�កិច�
សង�មបែន�ម ្របកបេដយ
ទនំលួខុស្រត�វខ�ស”់ ។

ទស្សនវិសយ័
“ជា្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុកម�ុជាឈនមុខេគែផ�កសង�ម ែដល្របតបិត�ិ
្របកបេដយទំនួលខុស្រត�វខ�ស ់ េដីម្បនីរិន�រភាពៃនករវវិឌ្ឍជាវជិ�មាន 
ដលជី់វភាព្រគ�សរ្រកី្រកសកម�ែផ�កេសដ�កិច�” ។

វប្បធម៌ករងររមួ
ទី១ សចុរតិ៖ ចេ្រមីន ផ�ល់េសវមី្រក�ហរិ��វត�ុ និងេសវេសដ�កិច�សង�មបែន�មដល់ៃដគូ ក�ុងេគាលបំណងេធ�ីឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់
មានភាព្របេសីរេឡងី េហយីេប�ជា� ចិត�ធានាឲ្យបាននូវករ្របតិបត�ិ្របកបេដយសីលធម៌ សមធម៌ និងតមា� ភាព ្រពមទងំផ�ល់នូវគុណ្របេយាជន៍
ខ�ស់ដល់្រគប់ៃដគូ និងភាគីពក់ព័ន� ។
ទី២ គុណភាពៃនេសវកម�៖ ចេ្រមីន ផ�ល់េសវកម�ែដលសម្រសបតមត្រម�វករ និង្របកបេដយ្របសិទ�ផលខ�ស់ ជូនដល់ៃដគូ្រគប់រូប 
េដយករ្របតិបតិ�េសវ េធី�េឡងី្របកបេដយភាពងយ្រស�ល សកម� និងទន់េពលេវល ។
ទី៣ តមា� ភាព៖  ចេ្រមីន ផ�ល់ព័ត៌មាន ែដលមានលក�ណៈច្បោស់លស់ ្រគប់្រគាន់ ្រតឹម្រត�វ ពិត្របាកដ និងទន់េពលេវលពីលក�ខណ�
ៃនេសវមី្រក�ហរិ��វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ជូនដល់អតិថិជន និង្រគប់ភាគីពក់ព័ន� េហយីព័ត៌មាន ទងំេនាះ ្រត�វបានពន្យល់ែណនាតំមវធិីស�ស�
ងយទទួលយក េដីម្បឲី្យពួកគាត់ងយយល់ពីលក�ខណ� ទងំអស់េនាះ ។
ទី៤ ករ្របតិបត�ិេដយយតុ�ិធម៌៖  ចេ្រមីនេប�ជា� ចតិ�ធានាឲ្យបានថា េសវកម�ែដល្រគះឹស� នផ�ល់ជូនដល់អតិថជិន ក៏ដូចជាករ្របា្រស័យ
ទក់ទងជាមួយពួកគាត់ និង្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ្របតិបត�ិ្របកបេដយសីលធម៌ ្រពមទងំមិនេធ�ីឲ្យពួកគាត់មានករភ័ន�្រចឡ ំអក់អន់្រសពន់ចិត� 
េដយក�ុងេនាះ ករ្របា្រស័យទក់ទង្រត�វបាន្របតិបត�ិ្របកបេដយករេគារពឲ្យតៃម� យុត�ិធម៌ រសួរយរក់ទក់ និង្របកបេដយករគួរសម ។
ទី៥ សមា� ត់ភាព៖ ចេ្រមីន េប�ជា� ចិត�ធានាឲ្យបានថា រល់ព័ត៌មាន និងទិន�ន័យរបស់ៃដគូ និង្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ្រត�វបានករពរ និងែថរក្សោ
ទុកដក់យ៉ាងខ� ប់ខ�ួន និងមានសុវត�ិភាព េហយីព័ត៌មានទងំេនាះអច្រត�វបានយកមកេ្របី្របាស់ល�ឹកណាមានករយល់្រពម ពីមា� ស់េដយ
េគាលបំណង និងវសិលភាពៃនករេ្របី្របាស់ព័ត៌មាន និងទិន�ន័យទងំេនាះ ្រត�វបានពន្យល់្របាប់ដល់ពួកគាត់ ពីសំណាក់បុគ�លិក ក៏ដូចជា 
ភា� ក់ងររបស់្រគឹះស� ន ឲ្យយល់ជាក់្របាកដ ។
ទី៦ ភាពមិនេរ ើសេអើង៖ ចេ្រមីន ចត់ទុកអតិថិជន និង្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ជា្របភពធនធានដ៏មានតៃម�មួយ ែដល្រគឹះស� ន្រត�វខិតខំ
្របឹងែ្របង្រគប់មេធ្យោបាយ េដីម្បធីានាឱ្យបានថាពួកគាត់ទទួលបាននូវករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ និងសមរម្យបំផុតពីសំណាក់បុគ�លិក ក៏ដូចជា
ភា� ក់ងររបស់្រគឹះស� ន ។

ទស្សនវិសយ័ េបសកកម� និងវប្បធម៌ករងររមួ

េបសកកម�





្របវត�ិសេង�ប
សេង�បអពំចីេ្រមើន៖
េដយកតស់មា� លេ់ឃញីពតី្រម�វកររបសស់ហគមន៍្រកី្រកមួយចនំនួធំេនរជធានីភ�េំពញមិនទន្់រត�វបានបេំពញ អង�ករបារងំអន�រជាតិ Entrepre-
neurs du Monde បានចុះហត�េលខេនចុងឆា�  ំ២០០៥ េលកីចិ�្រពមេ្រពៀងមួយជាមយួ សលរជធានីភ�េំពញ និង្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េដមី្បផី�ួចេផ�មីគេ្រមាងផ�លឥ់ណទនខ� តតូច ។ គេ្រមាងេនះ ្រត�វបានបេង�តីេឡងី នងិដកេ់ឈ� ះថា «ចេំរនី" 
(មាននយ័ក�ុងភាសអង់េគ�សថា" Progress ") េដមី្បផី�ល់នូវេសវហរិ��វត�ុ និងមិនែមនហរិ��វត�ុស្រមាប្់រក�ម្រគ�សរ្រកី្រកេនសហគមន្៍រកី្រកេនក�ុង
រជធានភី�េំពញ។

២០០៦
ចំេរ ើន បានេបកីសខដំបូងរបស់ខ�ួនេនេដីម
ឆា�  ំ ២០០៦ និងបានចប់េផ�ីមភាពជាៃដគូ
ជាមួយគេ្រមាង SKY របស់អង�ករ GRET ក�ុង
ករផ�ល់េសវធានារ៉ប់រងសុខភាពខ� តតូច
ដល់ៃដគូរបស់ខ�ួន ។

២០១១
ចំេរ ើន ទទួលបានអជា� ប័ណ�ជា្រគឹះស� ន
មី្រក�ហរិ��វត�ុ េពញេលញមួយ ផ�ល់េដយ
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

២០១៨
ចេ្រមើន ទទួលបានភាទុនិកថ�ី េនចុងឆា�  ំ
២០១៨ ែដលកន់កប់ ១០០% ៃនភាគហុ៊ន
ក�ុងចេ្រមីន គឺ្រក�មហុ៊នជប៉ុន ReNet Japan 
Group ជា្រក�មហុ៊ន ែដលេធ�ីករេន្របេទស
ជប៉ុនេលីករលក់រយទំនិញេ្របី្របាស់រចួ  និង
ែកៃច�តម្របពន័�អីុនធឺែណត បានចូលរមួ
យ៉ាងសកម�េនក�ុង្របេទសកម�ុជាចបត់ងំពីឆា�  ំ
២០១៣។

២០០៩
ចំេរ ើន បានទទួលករអនុ�� តពី ធនាគារ
ជាតិៃនកម�ុជា ជា្របតិបត�ិករឥណទន 

២០១៧
ចេ្រមើន បានប�ូរនាមករណ៍ក�ុងភាសែខ�រ ជា
ទ្រមង់ព្យោង�ត្រម�តពី“ចំេរនី” េទជា “ចេ្រមីន” 
្រសបតមវចនានុ្រកមសេម�ចសង្ឃ ជួន ណាត ។
ែដលមានន័យ ជាភាសអង់េគ�សថា
“ Progress” ។

អំពីចេ្រមើន (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ០៨



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៩



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០០៩

 ���ឹមចុង��ំ២០១៩ ចេ្រមើន �នបទពិ�ធន៍ស��ច

�ននវូ ន�ិ��រវ�ជ��ន�ក��ងសូច�ករសង�ម នងិហរិ��វត�� ស��ប់

រយៈ��លពីបី��ំចុង��យ។ ក��ងរយៈ��ល៣��ំចុង��យ�ះ 

កំ�ើនផលប័��ឥណ�ន���ំ��ំ�មធ�មគឺ���ក់����ល 

៤០% ចំនួន��គូសកម� (អតិថិជនកម�ី��ក់) �ន�ើន�ើងដល់ 

២៦% ក��ង��ំ២០១៩។ ចេ្រមើន  ���ឹះ��នមួយ��លរក� 

�ននវូផលប័��ឥណ�ន�មធ�មក��ង១គណនីក��ងក��តិ�បបផំតុ

�ក��ងទីផ�រក��ងកំឡ�ង��ល�ះ �ើយកំពុងបន���ើឲ��ន់�� 

���ើ និងបន��រផ�ល់ជូន�ន់��សម��រ��បដល់��គូ �ើម�ី���

��ំ២០២១ក៏���ំដ៏អ��រ�មួយ�ៀតផង��រ។ ��ះ��រប���ម 

��ើ�រវ�ល��ឡប់មកវ�ញនូវនិ���រ�វ�ជ��ន��មូល��ន��ឹះ

��ដ�កិច�របស់����សកម��� �ើ�ះ��នករណី�ើក��ងបន�ិច 

បន��ចស��បវ់�ស័យ�ត�់�រ នងិ�យនភណ� ��លរ�ពងឹ�នងឹ�នផល

ប៉ះ�លខ់�ះៗ (បន�ចិបន��ច) ដល�់�មុ����រ��ល�ន ��កច់ណំ�ល

�បប��ប់ពី�ន�រដកហូត��ព ័ន �អនុ��ះពន���ប់��ង

�ើក��ង���វុធ (EBA) ��ល�នកិច���ម��ៀង�មួយ ទីផ�រ

អឺរ�ុប។

 �អកុ�ល��ំ២០២០ ���ំមួយ��ល ជម�ឺ�តត�តសកល

កវូ�ដ-១៩ �នជះឥទ�ពិល នឹង��ើ�យរច�សម�ន័��������ដ�កចិ�ក��ង

����សកម��� (និង����សដ���ៀត) �ន�ពទន់��យ���ំង 

�ើយ��មុ����រ���ី�គ�ឺអ�ក��លរងផលប៉ះ �ល់��ងធ�នធ់�រដបំងូ

����ម�ង។ ��មុ����រ���ី��ងំ�ះ�នរងផលប៉ះ�ល�់មរយៈ៖

 ចំណ�ចទី១ គឺ�យ�រ�រ��ក់ចុះ����ដ�កិច���ល�ក់ទង

�នឹង�រ�ត់បន�យសកម��ពក��ងវ�ស័យ�ត់��រ និង�យន ភណ� 

��លប��លមកពី�រ��ក់ចុះ���រប��ទិញ និង�ររ��ន��

ច��ក់ផ�ត់ផ�ង់ (និងវ�ស័យឧស�ហកម�មួយចំនួន�ៀតផង��រ)។ 

 ចំណ�ចទី២ គឺ�យ�រសកម��ព��សចរណ៍���វ�ប់�ំង

�ំង��ុង។ 

 ចំណ�ចទី៣ គឺ�យ�រ�ត់បន�យ��ងគំហុកនូវ�រ���រ��ក់

ពីពលករ������ស (�គ��ើនគឺមកពី����ស �� ����សុី និង 

ក�ូ���ងត��ង)។ ��ចណំ�ចស�ំន�់ស�់�ល���វយល់ដងឹ� ��ពី

កម�ករ���ើន�ក់�ន�ត់បង់�រ�រ  (ឧ�ហរណ៍ វ�ស័យ�ត់��រ 

និង�យនភណ�) ពួក�ត់�គ��ើន���វ��ើ��ក់ចំណ�ល��លខ��ន

រក�ន�ស�ជិក����រ ��លកំពុង រស់��ម��ត� ឬទីជនបទ 

ទូ�ំង����សកម���។ ��ះ���ន�ពពិត�ក់���ងស��ប់

និ�ជិត��ល�នចំណ�ល���ក់�� �គ��ើន �ើយ�រ��ក់ចុះ

��ងគហំកុ�ើ��តបិត��ិរ��រ��ក�់ើវ�ស័យ នងិភមូ�ិ��� ���ើន

ក��ង����សកម�����ះ �នន័យ� ផលប៉ះ�ល់���រ��ក់ចុះ��

��ដ�កិច�នឹង�ំមកនូវផលវ��ក���ើន��ញ�������ស។

 ចេ្រមើន  �ន��ើ�រ��បស�ង់មតិ�មួយ��គូខ�ះៗរបស់ខ��ន

�ក��ង��កក����ំ២០២០ �ើយ��ន�ពរ�យ�រណ៍�ន 

ប��ញ��គពឺតិ���ន�ពគរួឲ����យ�រម�។ ��គ�ូនប��ញ� 

�មធ�មពួក�ត់�ន�ត់បង់��ក់ចំណ�ល ៥០%  �ើយ៨០%��

អ�ក��ល���វ�នស��សន៍�ន��ើយ� ពកួ�ត់�ន�តប់ន�យ

សរពី្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  និង

្របធាននាយក្របតិបត�ិ

េលក Kuroda Takeshi
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េលក Yannick Nicolas MILEV

អភិបាល

សរពី្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង្របធាននាយក្របតិបត�ិ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១0



សរពី្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង្របធាននាយក្របតិបត�ិ (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១១

គុណ�ពម��ប��រ �ើម�ី�ះ��យ�មួយនឹង��ន�ព��ះ។ 

៩៩%  �ន��ើស��ស�រលក់��ព�សម�ត�ិ ��ឿងអល��រ ��ើ

��ក់សន�ំ និង��ើម���យ���ង�ៀត��ល��ើឲ�ពួក�ត់�ន់��

�យរង��ះក��ងរយៈ��លមធ�ម។ ��ើយតបសំណ�រសួរ� �ើ

ពួក�ត់�នសង�ឹម��ង����ន�ពនឹង���ើ�ើងវ �ញ

ក��ងរយៈ៦�� �ៀត �គ��ើនពួក�ត់�នសង�ឹម���ន�ពនឹង

���ើរ�ើងវ�ញ។ ខណៈ��ល��ល�របទិខ�ប ់នងិ���ស��កផ់�តផ់�ង់

សកល �ន��ះ�រក�រ��រ�ើងវ�ញ�ប��ើរៗ ក�ីសង�ឹម��ះ

���វ�នប��ើត�ើងវ�ញ។ �អកុសល ខណៈ��លមនុស��គ��ើន

យល់� ��ី�សទី៤����ំ២០២០ គឺ���ល�����លអ�ីៗនឹង

�ប់��ើម�នស�ពដូច�ើមវ�ញ ប៉ុ����រយល់�ើញ��ះមិន�ន

ប��ញ� ���រពិត�ំង��ុង�ះ��។

 ចេ្រមើន �ន��ើយតប��ងរហ័សចំ�ះប����ឈមរបស់

��គ។ូ ច��ើន�នផ�លន់វូ�រ�ៀបចឥំណ�ន�ើងវ�ញ ដចូ��ះឹ��ន 

ម�ី��ហរិ��វត��ដ���ៀត��រ បុ៉���ច��ើន�នផ�ល់ជ��ើសប���ម�ើស

ពី�ះ �យផ�ល់ឥណ�នប���ម�នរយៈ��លអនុ��ះ ក៏ដូច�

ផ�លជ់នូនវូឥណ�នស���ះប��នប់���ះ�រ��ក�់បដល់��គ�ូ�ល

រងផលប៉ះ�ល់��ំង។ �លគំនិតសំ�ន់គឺឈរ�ើ ទស�នៈ 

“�រផ�ល់ឥណ�ន��រ�ើងវ�ញ” �យសុខចិត�ទទួលយកទំហំ

កំ�ើនផលប័��ឥណ�ន��លនឹងផ�ល់ជូន���គូ��ល �ន

សមត��ព និងចំ�ប់�រម�ណ៍ក��ង�រអភិវឌ�ន៍ថ�ី និង/ឬព��ីក

�រប��ក់ទុនក��ង�ជីវកម�បច��ប�ន�របស់ពួក�� និងឆក់យកក��

�ង��។ ��រពិត�ស់ អ�កខ�ី�គ��ើន�នរងផលប៉ះ�ល់ពី

�រ��ក់ចុះ����ដ�កិច��យ�រកូវ�ដ-១៩ �ើយ�ន�ត់បង់

��ក់ចំណ�ល��ង��ើន។ ក��ងករណី��ះ �ពិត��រផ�ល់ជំនួយដ៏

សំ�ន់មួយក��ងរយៈ��លខ�ី ចំ�ះ�រផ�ល់នូវ�រ�ៀបចំ�ើងវ�ញ��

បំណ�លបច��ប�ន�។ ប៉ុ����ះ���ង� �មិន�ច�ះ��យ�រ

���យ�រម�ស��ប់រយៈ��លមធ�ម�ន�� ��ះ����រ�ំង��ះ

�ំ�ច់���វរកវ�ធី�ើម�ីប��ើតម���យ���ងៗ ��លពួក�����វ��ើ

�ើម�បី��ើត��កច់ណំ�លស��ប់����ររបសពួ់ក�� �ើយក��ងករណី

ខ�ះ ��ច��រ���ងរក�រ��ំ��ើម��ីនឥណ�នប���មយកមក

��ើ��ស់ក��ងមុខរបរ�ើម�ីប��ើនចំណ�ល។ 

 យុទ�������ះទទួល�ន�រ��ំ���ង��ងំពី��គូរបស់  ច��ើន

�ើយ�លទ�ផល រ�យ�រណ�៍�២ំ០២០ប��ញ�  ច��ើន   �នផល

ច�ំ�ញ  �នក�ំើន�ើ ផលប័��ឥណ�នល� (+៣៤%) និងអ�កខ�ី

សកម� (+២៩%) ��ល�ក��ងបរ�បទ��ះ វ�ស័យ �ំងមូល�នថយ

ចុះ�មធ�ម�ើ ផលប័��ឥណ�ន (-៧%) និងអ�កខ�ីសកម� 

(-១៤%)។

 �ើសពី��ះ��ៀត ក��ងរយៈ��លមួយ��ំ��ល�គ�តត�ត

សកល�នរ��នដល់ជវី�តរស់�របស់មនសុ�ទ�ូ��លមនិ��ប ់�ន

ពីមុនមក ច��ើន �ច��ើយតប�នឹង�រវ�វឌ�ន៍�ក់���ងរបស់

��គូរបស់ខ��ន��កប�យ��សិទ�ិ�ព ក៏ដូច�បន�អភិវឌ�យុទ� 

�������ងៗ���ើន�ៀត�ក់ទងនឹងឌីជីថល �រព��ីក��តិបត�ិ

�រដល់ទីជនបទ និង�រ��ើពិពិធកម��ើ ផលិតផល និង���កម�។ 

��ះរួមប���ល�ំង�រអភិវឌ�ន៍�ក់ទងនឹង �របណ��ះប��ល 

(ចំ��ះដឹងហិរ��វត�� និង���កម�អភិវឌ�ន៍�ជីវកម�) �រ����

ត��� និងលក�ណៈផលិតផលបច��ប�ន� និង�រអភិវឌ�ន៍ផលិតផល

ថ�ីៗ�ៀត ដូច� ឥណ�នសហ��សធុនតូចនិងមធ�មស��ប់

កសិកម� /ឥណ�នស��ក់ផលិតកម�កសិកម� (�យ��ត�ើ

សហគមន៍កសិកម�) និង�ំ��ដល់��ុម�យរង��ះបំផុត 

(ឧ�៖ ជនពិ�រ) ផង��រ។

 �ើម�បី��ប ់ខណៈ��ល��ល��ន�ពស�តិ�ក��ង�រ���ស

�សន� និង�ន�ពមិនច�ស់�ស់��ើយ �ក់ទងនឹង 

��ល������រ�ើប�ើងវ�ញនូវ��ដ�កិច� ច��ើន��������ចិត�

��ងមុឺង��ត់ ក��ង�រផ�ល់ដំ�ះ��យបត់��នសម��ប�នឹង 

��ន�ព��គូរបស់ខ��ន ��ម�ំង��នូវ សុវត�ិ�ព និង

សុខុ�ល�ពបុគ�លិករបស់ខ��ន ក��ងកំឡ�ង��លផ�ល់ជូននូវ

ដំ�ះ��យ�ំង ��ះដល់��គូ។ �រ�����ចិត���ះនឹង�ំ��បន�

�ព�គជ័យរបសច់��ើនក��ង�ម���ះឹ��នម�ី��ហរិ��វត���នមខុ

���ង���កសង�ម ក��ង����សកម��� �យ��ើ�រ��ត�ើ��ុម

����រកម�����ល�ន��ក់ចណំ�ល�ប �ើម��ី��ពកួ�ត�់ច

��ប់��ង�ត់��ង និងអភិវឌ�ន៍�ជីវកម��យ�ន�ពរ�ង�ំ និង

�នផលចំ��ញ �ើម�ី��ើយតប�នឹងត���វ�រ���រអភិវឌ�ន

របស់ពួក�ត់។

េដយក�ីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់

_________________________

�ក Kuroda Takeshi 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

េដយក�ីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់

_________________________

េលក Yannick Nicolas MILEV 
្របធាននាយក្របតិបត�ិ 



សរពី្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង្របធាននាយក្របតិបត�ិ (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១១

គុណ�ពម��ប��រ �ើម�ី�ះ��យ�មួយនឹង��ន�ព��ះ។ 

៩៩%  �ន��ើស��ស�រលក់��ព�សម�ត�ិ ��ឿងអល��រ ��ើ

��ក់សន�ំ និង��ើម���យ���ង�ៀត��ល��ើឲ�ពួក�ត់�ន់��

�យរង��ះក��ងរយៈ��លមធ�ម។ ��ើយតបសំណ�រសួរ� �ើ

ពួក�ត់�នសង�ឹម��ង����ន�ពនឹង���ើ�ើងវ �ញ

ក��ងរយៈ៦�� �ៀត �គ��ើនពួក�ត់�នសង�ឹម���ន�ពនឹង

���ើរ�ើងវ�ញ។ ខណៈ��ល��ល�របទិខ�ប ់នងិ���ស��កផ់�តផ់�ង់

សកល �ន��ះ�រក�រ��រ�ើងវ�ញ�ប��ើរៗ ក�ីសង�ឹម��ះ

���វ�នប��ើត�ើងវ�ញ។ �អកុសល ខណៈ��លមនុស��គ��ើន

យល់� ��ី�សទី៤����ំ២០២០ គឺ���ល�����លអ�ីៗនឹង

�ប់��ើម�នស�ពដូច�ើមវ�ញ ប៉ុ����រយល់�ើញ��ះមិន�ន

ប��ញ� ���រពិត�ំង��ុង�ះ��។

 ចេ្រមើន �ន��ើយតប��ងរហ័សចំ�ះប����ឈមរបស់

��គ។ូ ច��ើន�នផ�លនូ់វ�រ�ៀបចំឥណ�ន�ើងវ�ញ ដូច��ះឹ��ន 

មី���ហរិ��វត��ដ���ៀត��រ បុ៉���ច��ើន�នផ�ល់ជ��ើសប���ម�ើស

ពី�ះ �យផ�ល់ឥណ�នប���ម�នរយៈ��លអនុ��ះ ក៏ដូច�

ផ�ល់ជនូនវូឥណ�នស���ះប��នប់���ះ�រ��ក�់បដល់��គ�ូ�ល

រងផលប៉ះ�ល់��ំង។ �លគំនិតសំ�ន់គឺឈរ�ើ ទស�នៈ 

“�រផ�ល់ឥណ�ន��រ�ើងវ�ញ” �យសុខចិត�ទទួលយកទំហំ

កំ�ើនផលប័��ឥណ�ន��លនឹងផ�ល់ជូន���គូ��ល �ន

សមត��ព និងចំ�ប់�រម�ណ៍ក��ង�រអភិវឌ�ន៍ថ�ី និង/ឬព��ីក

�រប��ក់ទុនក��ង�ជីវកម�បច��ប�ន�របស់ពួក�� និងឆក់យកក��

�ង��។ ��រពិត�ស់ អ�កខ�ី�គ��ើន�នរងផលប៉ះ�ល់ពី

�រ��ក់ចុះ����ដ�កិច��យ�រកូវ�ដ-១៩ �ើយ�ន�ត់បង់

��ក់ចំណ�ល��ង��ើន។ ក��ងករណី��ះ �ពិត��រផ�ល់ជំនួយដ៏

សំ�ន់មួយក��ងរយៈ��លខ�ី ចំ�ះ�រផ�ល់នូវ�រ�ៀបចំ�ើងវ�ញ��

បំណ�លបច��ប�ន�។ ប៉ុ����ះ���ង� �មិន�ច�ះ��យ�រ

���យ�រម�ស��ប់រយៈ��លមធ�ម�ន�� ��ះ����រ�ំង��ះ

�ំ�ច់���វរកវ�ធី�ើម�ីប��ើតម���យ���ងៗ ��លពួក�����វ��ើ

�ើម�ីប��ើត��កច់ណំ�លស��ប�់���ររបសព់កួ�� �ើយក��ងករណី

ខ�ះ ��ច��រ���ងរក�រ��ំ��ើម��ីនឥណ�នប���មយកមក

��ើ��ស់ក��ងមុខរបរ�ើម�ីប��ើនចំណ�ល។ 

 យទុ�������ះទទួល�ន�រ��ំ���ង��ងំព�ី�គរូបស់  ច��ើន

�ើយ�លទ�ផល រ�យ�រណ�៍�២ំ០២០ប��ញ�  ច��ើន   �នផល

ច�ំ�ញ  �នក�ំើន�ើ ផលប័��ឥណ�នល� (+៣៤%) និងអ�កខ�ី

សកម� (+២៩%) ��ល�ក��ងបរ�បទ��ះ វ�ស័យ �ំងមូល�នថយ

ចុះ�មធ�ម�ើ ផលប័��ឥណ�ន (-៧%) និងអ�កខ�ីសកម� 

(-១៤%)។

 �ើសពី��ះ��ៀត ក��ងរយៈ��លមួយ��ំ��ល�គ�តត�ត

សកល�នរ��នដល់ជវី�តរស់�របស់មនសុ�ទ�ូ��លមនិ��ប ់�ន

ពីមុនមក ច��ើន �ច��ើយតប�នឹង�រវ�វឌ�ន៍�ក់���ងរបស់

��គូរបស់ខ��ន��កប�យ��សិទ�ិ�ព ក៏ដូច�បន�អភិវឌ�យុទ� 

�������ងៗ���ើន�ៀត�ក់ទងនឹងឌីជីថល �រព��ីក��តិបត�ិ

�រដល់ទីជនបទ និង�រ��ើពិពិធកម��ើ ផលិតផល និង���កម�។ 

��ះរួមប���ល�ំង�រអភិវឌ�ន៍�ក់ទងនឹង �របណ��ះប��ល 

(ចំ��ះដឹងហិរ��វត�� និង���កម�អភិវឌ�ន៍�ជីវកម�) �រ����

ត��� និងលក�ណៈផលិតផលបច��ប�ន� និង�រអភិវឌ�ន៍ផលិតផល

ថ�ីៗ�ៀត ដូច� ឥណ�នសហ��សធុនតូចនិងមធ�មស��ប់

កសិកម� /ឥណ�នស��ក់ផលិតកម�កសិកម� (�យ��ត�ើ

សហគមន៍កសិកម�) និង�ំ��ដល់��ុម�យរង��ះបំផុត 

(ឧ�៖ ជនពិ�រ) ផង��រ។

 �ើម�បី��ប ់ខណៈ��ល��ល��ន�ពស�តិ�ក��ង�រ���ស

�សន� និង�ន�ពមិនច�ស់�ស់��ើយ �ក់ទងនឹង 

��ល������រ�ើប�ើងវ�ញនូវ��ដ�កិច� ច��ើន��������ចិត�

��ងមុឺង��ត់ ក��ង�រផ�ល់ដំ�ះ��យបត់��នសម��ប�នឹង 

��ន�ព��គូរបស់ខ��ន ��ម�ំង��នូវ សុវត�ិ�ព និង

សុខុ�ល�ពបុគ�លិករបស់ខ��ន ក��ងកំឡ�ង��លផ�ល់ជូននូវ

ដំ�ះ��យ�ំង ��ះដល់��គូ។ �រ�����ចិត���ះនឹង�ំ��បន�

�ព�គជ័យរបសច់��ើនក��ង�ម���ះឹ��នមី���ហរិ��វត���នមខុ

���ង���កសង�ម ក��ង����សកម��� �យ��ើ�រ��ត�ើ��ុម

����រកម�����ល�ន��ក់ចំណ�ល�ប �ើម��ី��ពកួ�ត�់ច

��ប់��ង�ត់��ង និងអភិវឌ�ន៍�ជីវកម��យ�ន�ពរ�ង�ំ និង

�នផលចំ��ញ �ើម�ី��ើយតប�នឹងត���វ�រ���រអភិវឌ�ន

របស់ពួក�ត់។

េដយក�ីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់

_________________________

�ក Kuroda Takeshi 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

េដយក�ីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់

_________________________

េលក Yannick Nicolas MILEV 
្របធាននាយក្របតិបត�ិ 

ភាគទុនិក

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១២

 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ���វ�នទិញ�
ចុង��ំ២០១៨ �យ�គទុនិកថ�ីគឺ ReNet Japan Group 
��ល�ន់�គហ៊ុន១០០%របស់ច��ើន �ើយក៏���ុមហ៊ុន
��ល�នចុះប��ីក��ងទីផ�រ�គហ៊ុន Tokyo Stock 
Exchange ���ក Mothers ��ល����ក�ក់�គហ៊ុនលក់
�ើទីផ�រ។ ReNet Japan Group ���វ�នប��ើត�ើងក��ង
��ំ២០០១ �យ��ើម ��ញពី�រ�ំ���យ�ននិរន�រ�ព
���កបរ���ន �មរយៈ�រអភិវឌ�ន៍ ទីផ�រ��ឡិ���និក �យ
��ត�ើ�រលក់ទនំញិ��ើ�ើងវ�ញ នងិទំនញិ����� ក��ង����ស
ជប៉ុន។

 ��មុហុ៊ន�នចលូរួម��ងសកម�ក��ង����សកម����ងំពី
��ំ ២០១៣ មកក��ង�រ�ំ��ដល់វ�ស័យកសិកម� និង�ន
យន�។   ��មុហុ៊ន ReNet នងឹ�យំកអ�កជ�ំញ�ងប���កវ�ទ� 
�មយួ�រ�����ចតិ�បន��នងឹ�ល�រណ�៍�ះឹរបសច់��ើន
ក��ង�ម� �ជីវកម�សង�ម �មួយឆន�ៈ និងសមត��ពក��ង
�រព��ីកវ��ល�ព�ដល់����រ��ី��។



្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៣

េលក Kuroda គឺ���បនិក និង���ន
�យក��តិបត�ិ����ុមហ៊ុន ReNet Japan 
Group Inc ��ល���មុហុ៊ន�នចុះប���ី 
ទីផ�រ�គហ៊ុនតូក��។ មុន��លប��ើត
��ុមហ៊ុន ReNet Japan Group Inc ��ះ 
�ក�នបំ� �ញ�រ�រ���ុមហ ៊ុន 
Bookoff Corporation និង��ុមហ៊ុន 
Toyota Motors។ �ក Kuroda �ន
ប��ប់បរ���ប�����ក�ណិជ�កម�ពី�កល
វ�ទ�ល័យ  Osaka City University។

បច��ប�ន���ះ េលក Yannick គឺ����ន
�យក��តិបត�ិរបស់ច��ើន។ កន�ង� 
�ក�នបំ��ញ�រ�រ�ក� �ង����ស
កម��� ឥ�� និងភូ� ក��ង�ម�
អ�កស��បស���ល���ំ����សនីមួយៗ
ស��ប់អង��រអន�រ�តិ��ំង Entrepre
neurs du Monde ��ល�   អង��រ��ល
�ក�នបំ��ញ�រ�រ�ំងពី��ំ ២០១១ 
និង�នទី�ំង���ំ�រ�ទី��ុង��នីល 
����សហ�ីលីពីន។ មុន�ះ�ក Yannick 
�នបទពិ�ធន៍ ��ើ�រ�មួយ��ក់�រ
អភវិឌ�មលូនធិិ និងអង��រ���ជរ��ភិ�ល
មួយចំនួន�ៀតអស់រយៈ��ល�ង ៦��ំ �
����ស��� ����ស�ហ��ិក�ងលិច។ 
�ក�នប��ប�់�ក់អនបុណ�តិ�ើ�រសកិ�
���កអភិវឌ�ន៍ពី�� Oriental and 
African Studies �ទី��ុងឡ�ងដ៍ ����ស
អង់���ស និងឯក��សសង�មវ�ទ� ពី�កល
វ�ទ�ល័យ Paris V René Descartes   �
ទ�ី�ងុ��រ�ស ����ស��ងំ។

េលក សេវឿង គឺ� ���ន�យក
��តិបត�ិ�� ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� DO 
Microfinance �����សភូ� �ប់�ំងពី
�� មី� ��ំ ២០១៩។ �ក��ងវ�ស័យហិរ��វត�� 
� ក � ន � ន់ តំ � � ង � � � ក់ ដឹ ក �ំ
�ន់ខ�ស់���ប័នហិរ��វត�����ងៗ រួម�ន 
��យក��តិបត��ិន់ខ�ស់� Accion ��
យក��តិបត�ិ�  Proximity Finance �
����សភូ� ����ន�យក��តិបត�ិ�� 
VisionFund Mongolia �ក��ង����ស
ម៉ុង��លី និង��យក��តិបត�ិហិរ��វត��
�� VisionFund Cambodia �ក��ង����ស
កម��� ។ �ើសព�ី�ះ��ៀត �ក���វ�ន
��ើស��ស� អភិ�ល និង����ន
��ុម��ឹក�ភិ�លរបស់អង��រ���ជរ��
ភិ�លនិង��ប័នហិរ��វត�����ើន។ �ក
ក៏���វ�ន��ង�ំង�អភិ�លឯក�ជ���
ច��ើន �ក��ង�� ��� �� ំ២០១៦ផង��រ។

េលក សេវឿង �នប��ប់�រសិក�
��ក់អនុបណ�ិត ឯក��ស សហ��ិន�ព និង
� � ប់� �ងគ��ងពី�កលវ �ទ�ល ័យ 
Lumiere Lyon 2 និងបរ���ប��
គណ��យ�ពី�កលវ�ទ�ល័យក��ង����ស
កម��� ។ �ក ��ប់�នចូលរួម�រ
បណ��ះប��ល���ើន ក��តិពភិព�ក រមួ
�ំង�រអប់រ��ន់ខ�ស់��� Harvard 
Business School។

េលក Kuroda Takeshi
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

េលក ចន់ សេវឿង
អភិបាលឯករជ្យ

េលក Yannick Nicolas MILEV
អភិបាល



្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៣

េលក Kuroda គឺ���បនិក និង���ន
�យក��តិបត�ិ����ុមហ៊ុន ReNet Japan 
Group Inc ��ល���មុហុ៊ន�នចុះប���ី 
ទីផ�រ�គហ៊ុនតូក��។ មុន��លប��ើត
��ុមហ៊ុន ReNet Japan Group Inc ��ះ 
�ក�នបំ� �ញ�រ�រ���ុមហ ៊ុន 
Bookoff Corporation និង��ុមហ៊ុន 
Toyota Motors។ �ក Kuroda �ន
ប��ប់បរ���ប�����ក�ណិជ�កម�ពី�កល
វ�ទ�ល័យ  Osaka City University។

បច��ប�ន���ះ េលក Yannick គឺ����ន
�យក��តិបត�ិរបស់ច��ើន។ កន�ង� 
�ក�នបំ��ញ�រ�រ�ក� �ង����ស
កម��� ឥ�� និងភូ� ក��ង�ម�
អ�កស��បស���ល���ំ����សនីមួយៗ
ស��ប់អង��រអន�រ�តិ��ំង Entrepre
neurs du Monde ��ល�   អង��រ��ល
�ក�នបំ��ញ�រ�រ�ំងពី��ំ ២០១១ 
និង�នទី�ំង���ំ�រ�ទី��ុង��នីល 
����សហ�ីលីពីន។ មុន�ះ�ក Yannick 
�នបទពិ�ធន៍ ��ើ�រ�មួយ��ក់�រ
អភិវឌ�មូលនិធិ និងអង��រ���ជរ��ភ�ិល
មួយចំនួន�ៀតអស់រយៈ��ល�ង ៦��ំ �
����ស��� ����ស�ហ��ិក�ងលិច។ 
�ក�នប��ប�់�ក់អនបុណ�តិ�ើ�រសកិ�
���កអភិវឌ�ន៍ពី�� Oriental and 
African Studies �ទី��ុងឡ�ងដ៍ ����ស
អង់���ស និងឯក��សសង�មវ�ទ� ពី�កល
វ�ទ�ល័យ Paris V René Descartes   �
ទី��ងុ��រ�ស ����ស��ងំ។

េលក សេវឿង គឺ� ���ន�យក
��តិបត�ិ�� ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� DO 
Microfinance �����សភូ� �ប់�ំងពី
�� មី� ��ំ ២០១៩។ �ក��ងវ�ស័យហិរ��វត�� 
� ក � ន � ន់ តំ � � ង � � � ក់ ដឹ ក �ំ
�ន់ខ�ស់���ប័នហិរ��វត�����ងៗ រួម�ន 
��យក��តបិត��ិនខ់�ស់� Accion ��
យក��តិបត�ិ�  Proximity Finance �
����សភូ� ����ន�យក��តិបត�ិ�� 
VisionFund Mongolia �ក��ង����ស
ម៉ុង��លី និង��យក��តិបត�ិហិរ��វត��
�� VisionFund Cambodia �ក��ង����ស
កម��� ។ �ើសព�ី�ះ��ៀត �ក���វ�ន
��ើស��ស� អភិ�ល និង����ន
��ុម��ឹក�ភិ�លរបស់អង��រ���ជរ��
ភិ�លនិង��ប័នហិរ��វត�����ើន។ �ក
ក៏���វ�ន��ង�ំង�អភិ�លឯក�ជ���
ច��ើន �ក��ង�� ��� �� ំ២០១៦ផង��រ។

េលក សេវឿង �នប��ប់�រសិក�
��ក់អនុបណ�ិត ឯក��ស សហ��ិន�ព និង
� � ប់� �ងគ��ងពី�កលវ �ទ�ល ័យ 
Lumiere Lyon 2 និងបរ���ប��
គណ��យ�ពី�កលវ�ទ�ល័យក��ង����ស
កម��� ។ �ក ��ប់�នចូលរួម�រ
បណ��ះប��ល���ើន ក��តិពភិព�ក រមួ
�ំង�រអប់រ��ន់ខ�ស់��� Harvard 
Business School។

េលក Kuroda Takeshi
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

េលក ចន់ សេវឿង
អភិបាលឯករជ្យ

េលក Yannick Nicolas MILEV
អភិបាល

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៤

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល (បន�)

�ក Yoshitaka  គឺ�អភិ�លឯក�ជ�
របស់��ុមហ៊ុន ReNet Japan Group Inc 
�ប់�ំងពី��សី� ��ំ២០០៨ ដល់ 
បច��ប�ន� ។ �កទទួល�នបរ���ប�����ក
�ណិជ�កម�ពី�លកវ�ទ�ល័យ Osaka 
City University។

បច��ប�ន� �ក Daichi គឺ��យក
��តិបត��ិ��ក��ន�រ�ជវីកម��ក��ង��មុហុ៊ន 
ReNet Japan Group Inc។ �ក�ន
ប��ើ�រ�រស��ប់ ��ុមហ៊ុន ReNet 
Japan Group Inc �ំងពី��ំ ២០១៣ ��ល
��ល�ះ�កគ�ឺ�យក��តបិត�តំិ�ង
����សកម��� និង�ន�ប់��ើម�ជីវកម�
���ងៗ រួម�ំងច��ើន �ំងពីដំបូងផង��រ។  
មុន��ល��ល�កបំ��ញ�រ�រស��ប់
��ុមហ៊ុន ReNet Japan Group Inc �ក
�នបំ��ញ�រ�រ�មួយអង��រ Positive 
Planet Japan(ពីមុនគឺ� Planet 
Finance) ��ល�អង��រ���ជរ��
ភិ�លអន�រ�តិមួយ��ល�ក�នដឹក�ំ
គំ�ងជំនួយ ប���ក��ស���ើនស��ប់
��ឹះ��ន  មី���ហិរ��វត�� និង��ប័នអភិវឌ�ន៍
ដូច� JICA ��ើម។ �ដំបូង �ក�ន
�ប់��ើម�រ�រ� ��ុមហ៊ុន Strategic 
Value Partners Japan, LLC ���ុមហ៊ុន
វ�និ�គសហរដ����រ�ក ��ល�ក�នត�ួទី
�អ�ក���ងរកហរិ��ប��ន/អ�កទ�ំកទ់នំង    
វ�និ�គ �ើយ��យមក�ើប�ក�ន
ប�ំ�ញ�រ�រ�អ�កវ��គជំ�ញ�រ��ប់��ង
វ�និ�គ។  �ក Daichi �នទទួល
បរ���ប�����ក��ដ�កចិ�ព�ីកលវ�ទ�ល័យ 
Keio University។

�ក Yamane �នចំ�យរយៈ��ល 
៤��ំ�មួយ��ុមហ៊ុន Digital Garage Inc 
ក��ងតួ�ទី ��យក��ប់��ងទូ�។ 
ប��បម់ក �ក�នប�ំ�ញ�រ�រ� �យក
��តិបត�ិរបស់��ុមហ៊ុន ReNet Japan 
Group Inc។ ក��ងអំឡ�ង��លបំ��ញ�រ�រ 
ស��ប់��ុមហ៊ុន ReNet Japan Group 
Inc �ក�ន�ន់តំ��ង��ក់ដឹក�ំសំ
�ន់ៗ���ើន �ើយតួ�ទីចុង��យរបស់ 
�កគឺ �យក��តិបត�ិ។ �កប��ប់��ក់
បរ���ប�� ឯក��សវ�ស�កម�ពី�លក
វ�ទ�ល័យ Osaka City University។

េលក Yoshitaka Takahashi
អភិបាលឯករជ្យ

េលក Kihara (Hirose) Daichi
អភិ�ល

េលក Yamane Hideyuki
អភិ�ល



្រក�ម្របឹក្សោភិបាល (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៥

េលក Christian Andersen
អភិ�ល

�ក Christian គឺ����ន�យក
��តិបត�ិរបស់ BOPA ��ល���ុមហ៊ុនទិញ
លក់�គហ៊ុន�នមូល��ន� ����ស
សងិ�បរុ� នងិ�ន�គហុ៊ន នងិ�រវ�និ�គ�ើ
បំណ�ល�មួយ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត��ចំនួន 
៩ �ក��ងតំបន់�សុី។ ��ពី�រ�រ�
អភិ�ល របស់ច��ើន �កក៏�អភិ�ល
របស់ Asia Credit Fund (����ស
�ហ�ក់��ន) និង KIF (����សទីម័រ
�ង�ើត) និង����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល 
Alliance Microfinance (����ស
មី��ន��) ផង��រ។ �ក Christian �ន
ប��ប�់�កអ់នបុណ�តិ ���ក��ប�់�ងធរុកចិ�ពី 
�កលវ�ទ�ល័យ IMD ����សស�សី  និង�ន
ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីបណ��ះប��ល ជំ�ញ
មី���ហិរ��វត�����ើន។



្រក�ម្របឹក្សោភិបាល (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៥

េលក Christian Andersen
អភិ�ល

�ក Christian គឺ����ន�យក
��តិបត�ិរបស់ BOPA ��ល���ុមហ៊ុនទិញ
លក់�គហ៊ុន�នមូល��ន� ����ស
សងិ�បរុ� នងិ�ន�គហុ៊ន នងិ�រវ�និ�គ�ើ
បំណ�ល�មួយ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត��ចំនួន 
៩ �ក��ងតំបន់�សុី។ ��ពី�រ�រ�
អភិ�ល របស់ច��ើន �កក៏�អភិ�ល
របស់ Asia Credit Fund (����ស
�ហ�ក់��ន) និង KIF (����សទីម័រ
�ង�ើត) និង����ន��ុម��ឹក�ភិ�ល 
Alliance Microfinance (����ស
មី��ន��) ផង��រ។ �ក Christian �ន
ប��ប់��កអ់នបុណ�តិ ���ក��ប�់�ងធរុកចិ�ពី 
�កលវ�ទ�ល័យ IMD ����សស�សី  នងិ�ន
ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីបណ��ះប��ល ជំ�ញ
មី���ហិរ��វត�����ើន។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៦

គណៈកមា� ធិករជំនាញ

គណៈក��ធិ�រជំ�ញ
 គណៈក��ធិ�រចំនួន៤���វ�នប��ើត�ើង�ើម�ីព��ឹងប���ម�ើអភិ�លកិច�ស��ប់�រ��ប់��ងធន�នមនុស�  ��ប់��ង សមិទ�ផល
�រ�រសង�ម ��ប់��ង�និភ័យ និងសវនកម� ។ គណៈក��ធិ�រ�ំង��ះ�ន��ើ�រ��ជុំ និង��ើរ�យ�រណ៍��ង�ៀង �ត់���ំ��ី�ស
ពីដំ�ើរ�រវឌ�ន�ព ជូនដល់��ុម��ឹក�ភិ�ល ។ �រ��ជុំ���វ�ន��ើ�ើង�យគណៈក��ធិ�រនីមួយៗ�ើម�ី�ំ����ន�រយុទ�����
និងមុខ�រចម�ងរបស់ខ��ន។

គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង�និភ័យ
 គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង�និភ័យ (RMC) ជួប��ជុំ����ង�ច�ស់��ៀង�ល់��ី�ស�ើយ�យ�រណ៍ពី�រ�ររបស់ ខ��ន�
��មុ��កឹ�ភ�ិល។ មខុ�រចម�ងរបស់គណៈក��ធ�ិរ��ះគ ឺ�ើម��ី���នភ័ិយធំៗ  ��ល��ឈម�យច��ើន���វ�ន កណំត ់�យត��� 
និង��ន�រ�ះ��យ/�ត់បន�យ���វ�នកំណត់។ ���ំ ២០២០ គណៈក��ធិ�រ��ះ�ន��ត�ើ�រ�យត����និភ័យ��ល��ប័ន
��ឈម�ក់ទង�នឹង �រ�ៀបចំរច�សម�័ន�របស់��ឹះ��ន និង�រ��ស់ប��រគំរូ�ជីវកម�។ 
ស�ជិករបស់គណៈក��ធិ�រ��ះរួម�ន៖
 �ក  Hans Hekkenberg អភិ�លឯក�ជ� ����ន
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិក
 �ក��ី �ត �រុន �យិ���តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិក
 �ក លី ប៊ុនរ�ទ�ិ  �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ ច��ើន �ស�ជិក
 �ក �ក់ និពន� �យក��តិបត�ិហិរ��វត�� BOPA �ស�ជិក
 �ក Toshiya Matsuo តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក��ី ��ង ��ី�ប ���ន�យក��នច�ប់ និង��តិបត�ិ�ម ច��ើន �ស�ជិក
 �ក ��ក សុ� ���ន��ប់��ង�និភ័យ ច��ើន ����

គណៈក��ធិ�រ��ប់��ងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម
 គណៈក��ធិ�រ��ប់��ងសមទិ�ផលសង�ម ���វ�នប��ើត�ើង�ក��ង��២ំ០១៩ �ន�ក�� ីConnie HINA ����នគណៈក��ធ�ិរ 
នងិ�អភ�ិលឯក�ជ� ��ម�ងំ�នស�ជកិ�គណៈ��ប�់�ងរបស់ច��ើន។ គណៈក��ធ�ិរ��ះ���វ�ន ប��ើត�ើង�ើម��ី�� ច��ើន 
�ន���ន�់�បន់វូ�រ��តបិត�រិបសខ់��នឱ���ប�មទស�នវ�ស័យ នងិ��សកកម�សង�មក��ង�រ�ើក កម�សជ់វី�ព នងិជ�ំញ ដល�់�មុ����រ
��ី��។ ច��ើន ��ង���ៀបចំ�រ��ជុំ��ក់គណៈក��ធិ�រ��ប់��ងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម��ៀង�ល់ បី��ម�ង ស��ប់��លបំណង
�ម�ន និង���តពិនិត�វឌ�ន�ព។ 

 ���ំ២០២០ ច��ើន �នប��ើត�យ�នមុខតំ��ង ម��ី�ស��បស���លសមិទ�ផល�រ�រសង�ម �ើម�ីទទួលខុស���វ ក��ង�រ�ៀបចំ
��ើបច��ប�ន��ព�ើ���នបទសមទិ�ផល�រ�រសង�ម ��ល�ន���តពនិតិ� នងិព�ិក� ក��ងកឡំ�ង��ល��ជុ ំគណៈក��ធ�ិរ��ប�់�ងសមទិ�ផល
�រ�រសង�ម រួម�ន៖ ��ន�រសកម��ព�ើ�រ�រ SPI4 (Alinus) និងUSSPM កំណត់សូច�ករក��ង�រ��ប់��ង�រ�រសង�ម �រ��ើ
បច��ប�ន��ព�ើ �រ��ប់��ងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម �រអនុវត��រ�យត���ខ��នឯងអំពី��នឌ័រ  និងអភិវឌ�ន៍�លន��យ�រ��រ
អតិថិជន។
ស�ជិករបស់គណៈក��ធិ�រ��ះរួម�ន៖ 
 �ក��ី Connie HINA អភិ�លឯក�ជ� ����ន
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន  �ស�ជិក
 �ក Kihara (Hirose) Daichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក��ី Eugénie CONSTANCIAS �ស�ជិក
 ក�� ��វ ធី�  ម���ីស��បស���លសមិទ�ផល�រ�រសង�ម �ស�ជិក



គណៈកមា� ធិករជំនាញ (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៧

គណៈក��ធិ�រសវនកម�
 គណៈក��ធិ�រសវនកម����វ�នប��ើត�ើង�គណៈក��ធ�ិរអចិ���យរ៍បស់��មុ��កឹ�ភ�ិល។ �លបណំង���រប��ើត គណៈក��
ធិ�រសវនកម���ះ គឺផ�ល់នូវ��ព័ន����តពិនិត���ល�ន�ៀបចំ�ើង�យ�នរច�សម�័ន���ឹម���វច�ស់�ស់ �ើម�ី���ត ពិនិត��ើ
អភ�ិលកចិ�របស់��មុហុ៊ន �រ��ប�់�ង�ត�់�ងហរិ��វត�� �រ��ើសវនកម� �រ��ប�់�ង�នភ័ិយ នងិ�រអនវុត�ន�៍�ព័ន����តពនិតិ����ក��ងរបស់
��ះឹ��ន ។ គណៈក��ធ�ិរ��ះជយួ��ំ� ��មុ��កឹ�ភ�ិល និងគណៈ��ប�់�ង �មរយៈ�រផ�លន់វូមត�ិបល ់នងិ�រ����ំ��ងៗ �ើម�ី
��នូវ�ព��ប់��ន់ �ើកិច��រ និងគំនិតផ��ច��ើម���ងៗ ��លគណៈក��ធិ�រ��ះ���វ��ើ�រ���តពិនិត� ដូច�៖
 ក- សុចរ�ត�ព��ព័ត៌�នហិរ��វត����លនឹង���វផ�ល់��ន់�គី�ក់ព័ន��ំង�យ
 ខ-   ��ព័ន����តពិនិត����ក��ង ដំ�ើរ�រ��ប់��ង�និភ័យ និង��ព័ន��រ�រ ��ល��ក់��ប់��ង និងគណៈក��ធិ�រ�នប��ើត�ើង
 គ- �ល់ដំ�ើ�រ�រ�រ  នីតិវ�ធី និង�លន��យសវនកម�
 ឃ- �រ��តិបត�ិ�មច�ប់ បទប��ត�ិ និង�លន��យ���ងៗ

 ���តពិនិត�ដំ�ើរ�រ���រ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� រួមប���ល�ំង�រ��ប់��ង�ងក��ង និង�ល�រណ៍រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� និង
ពិនិត��ើសុចរ�ត�ព និង�ពច�ស់�ស់��រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��្។

 �ក �ន់ ��ឿង អភិ�លឯក�ជ� ����ន
 �ក Kihara (Hirose) Daichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក Kumai Yuichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិកមិន�នសិទ��ះ��ត
 �ក �� សំអុន ���ន�យក��នសវនកម����ក��ង ច��ើន ����

គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច�
 គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច� (HRGC) ���វ�នប��ើត�ើង�គណៈក��ធិ�រអចិ���ៃយ៍របស់��ុម��ឹក� ភិ�ល។ 
��នតួ�ទី��ឹក��បល់ដល់��ុម��ឹក�ភិ�ល។ មុខ�រចម�ងរបស់គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច� គឺជួយ ��ុម��ឹក�
ភិ�លក��ង�រ��� ��ឹះ��នច��ើនកំពុងអនុវត�នូវ�លន��យ ផ�ល់អត����ជន៍ និងត���តបស�ង ដល់បុគ�លិក គណៈ��ប់��ង 
ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល គណៈក��ធិ�រជំ�ញ ��ប��ម�រអនុវត�ល�ៗ និង��បខ័ណ�បទប���តិ�។
ស�ជិករបស់គណៈក��ធិ�រ��ះរួម�ន៖
�ក��ី Connie HINA អភិ�លឯក�ជ� ����ន
�ក Kumai Yuichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
�ក Toshiya Matsuo តំ�ង ReNet �ស�ជិក
�ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិកមិន�នសិទ��ះ��ត



គណៈកមា� ធិករជំនាញ (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៧

គណៈក��ធិ�រសវនកម�
 គណៈក��ធិ�រសវនកម����វ�នប��ើត�ើង�គណៈក��ធ�ិរអចិ���យរ៍បស់��មុ��កឹ�ភ�ិល។ �លបណំង���រប��ើត គណៈក��
ធិ�រសវនកម���ះ គឺផ�ល់នូវ��ព័ន����តពិនិត���ល�ន�ៀបចំ�ើង�យ�នរច�សម�័ន���ឹម���វច�ស់�ស់ �ើម�ី���ត ពិនិត��ើ
អភ�ិលកចិ�របស់��មុហុ៊ន �រ��ប�់�ង�ត�់�ងហរិ��វត�� �រ��ើសវនកម� �រ��ប�់�ង�នភ័ិយ នងិ�រអនវុត�ន�៍�ព័ន����តពនិតិ����ក��ងរបស់
��ះឹ��ន ។ គណៈក��ធ�ិរ��ះជយួ��ំ� ��មុ��កឹ�ភ�ិល និងគណៈ��ប�់�ង �មរយៈ�រផ�លន់វូមត�ិបល ់នងិ�រ����ំ��ងៗ �ើម�ី
��នូវ�ព��ប់��ន់ �ើកិច��រ និងគំនិតផ��ច��ើម���ងៗ ��លគណៈក��ធិ�រ��ះ���វ��ើ�រ���តពិនិត� ដូច�៖
 ក- សុចរ�ត�ព��ព័ត៌�នហិរ��វត����លនឹង���វផ�ល់��ន់�គី�ក់ព័ន��ំង�យ
 ខ-   ��ព័ន����តពិនិត����ក��ង ដំ�ើរ�រ��ប់��ង�និភ័យ និង��ព័ន��រ�រ ��ល��ក់��ប់��ង និងគណៈក��ធិ�រ�នប��ើត�ើង
 គ- �ល់ដំ�ើ�រ�រ�រ  នីតិវ�ធី និង�លន��យសវនកម�
 ឃ- �រ��តិបត�ិ�មច�ប់ បទប��ត�ិ និង�លន��យ���ងៗ

 ���តពិនិត�ដំ�ើរ�រ���រ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� រួមប���ល�ំង�រ��ប់��ង�ងក��ង និង�ល�រណ៍រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� និង
ពិនិត��ើសុចរ�ត�ព និង�ពច�ស់�ស់��រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��្។

 �ក �ន់ ��ឿង អភិ�លឯក�ជ� ����ន
 �ក Kihara (Hirose) Daichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក Kumai Yuichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិកមិន�នសិទ��ះ��ត
 �ក �� សំអុន ���ន�យក��នសវនកម����ក��ង ច��ើន ����

គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច�
 គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច� (HRGC) ���វ�នប��ើត�ើង�គណៈក��ធិ�រអចិ���ៃយ៍របស់��ុម��ឹក� ភិ�ល។ 
��នតួ�ទី��ឹក��បល់ដល់��ុម��ឹក�ភិ�ល។ មុខ�រចម�ងរបស់គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� និងអភិ�លកិច� គឺជួយ ��ុម��ឹក�
ភិ�លក��ង�រ��� ��ឹះ��នច��ើនកំពុងអនុវត�នូវ�លន��យ ផ�ល់អត����ជន៍ និងត���តបស�ង ដល់បុគ�លិក គណៈ��ប់��ង 
ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល គណៈក��ធិ�រជំ�ញ ��ប��ម�រអនុវត�ល�ៗ និង��បខ័ណ�បទប���តិ�។
ស�ជិករបស់គណៈក��ធិ�រ��ះរួម�ន៖
�ក��ី Connie HINA អភិ�លឯក�ជ� ����ន
�ក Kumai Yuichi តំ�ង ReNet �ស�ជិក
�ក Toshiya Matsuo តំ�ង ReNet �ស�ជិក
�ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន �ស�ជិកមិន�នសិទ��ះ��ត

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ១៨

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ

�ក Yannick ���វ�ន��ង�ំង����ន�យក��តិបត�ិរបស់ 
ច��ើន ក��ង��ំ ២០១៧។ �ក��ប់�ន់តំ��ង ����ន��ុម��ឹក�
ភិ�លរបស់ច��ើន�ប់�ំងពី��ំ ២០១៤ មក។  �ក�នប��ើ�រ�រ
ក��ង����សកម��� ឥ�� និងភូ� �មួយ អង��រអន�រ�តិ��ំង (Entre
preneurs du Monde)�អ�កស��បស���ល���ំ����ស �ំងពី
��ំ២០១១ �យ���ំ�រ�ក��ង ទី��ុង��នីល����សហ�ីលីពីន។ មុន
�ះ �ក Yannick �នបទពិ�ធន៍��ើ�រ�មួយនឹង��ប័ន
ហិរ��វត�� និងអង��រ��រ��ភិ�ល មួយចំនួន�ៀតអស់រយៈ��ល
�ង៦��កំ��ង����ស�ហ��កិ�ងលចិ។ �ក�នប��ប�់�ក់អនុបណ�តិ
�ើ�រសិក����កអភិវឌ�ន៍ ពី�� Oriental and African Studies 
�ក��ងទី��ុងឡ�ងដ៍ ����សអង់���ស និងឯក��សសង�មវ�ទ� ពី�កល
វ�ទ�ល័យ  ParisV René Descartes �ទី��ុង��រ�ស ����ស��ំង ។

�ក Yannick Nicolas MILEV
���ន�យក��តិបត�ិ (���ន)

�ក��ី �រុន  �ប់��ើម�រ�រ�មយួច��ើន�លព�ី�២ំ០១៣ ក��ង
មុខតំ��ង����ន �យក��នហិរ��វត�� ប��ប់មក ក��ង��កុម�ៈ
��២ំ០១៥���វ�នច��ើន��ង�ងំត��ើង�នៈក��ងមខុត�ំ�ងថ��ី�យ�ិ
រ��តិបត�ិហិរ��វត��។  �ក��ី�នបទពិ�ធន៍ ចំនួន៤��ំ�មួយ
��ុមហ៊ុនសវនកម� និងគណ��យ�អន�រ�តិ (PricewaterhouseCoo
pers Cambodia)។ សព������ះ�ក��ីកំពុង បន��រសិក�កំរ�ត
ស��ប័�� ACCA ��� CamEd Business School។ �ក��ី
�រុនទទួលស��ប័�� បរ���ប័��ចំនួនពីរ គឺឯក��ស���ក��ដ�កិច�
�ណិជ�កម� ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង និងឯក��សធ��រ និង
ហិរ��វត��ពីសកលវ�ទ�ល័យកម���។ �ក��ី��ប់�នចូលរួមវគ�
បណ��ះប��ល និងសិ������ ��ល�ក់ទង�នឹងតួ�ទី និង
�រទទួលខុស���វក��ង�រ�ររបស់ �ក��ី។

�ក ប៊ុនរ�ទ�ិ  �ន�ប់�� ើម�រ�រ�មួយ��ឹះ��នច�� ើនក� �ង
��កក�� ��ំ២០១៦។ �ក�នបទពិ�ធន៍�រ�រ�មួយ ��ឹះ��ន
មី���ហរិ��វត�� ��មុហុ៊នភតិសន�ហរិ��វត�� ក��ងមុខតំ��ង���ើនរមួ�ន
៖ ���ន���កបណ��ះប��លនិង�រអភវិឌ�ន ៍���ន�យក��នឥណ�ន
និង�ះ��យបំណ�ល និង���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ។  �ក  ប៊ុ
នរ�ទិ� ��ប់��ង ��តិបត�ិ�រ និងបុគ�លិក�យយកបទពិ�ធន៍�រ�រ
ចុះមូល��ន��លខ��ន��ប់ឆ�ង�ត់ បូកប���ល�មួយ��ឹស�ី��ប់��ង
មី���ហិរ��វត�� �ើម�ីចង��ង ����ៀនស��ប់បណ��ះប��លបុគ�លិក 
អនុវត���តិបត�ិ�រ  និង��ើ�រស��ចចិត� �ើម�ីទទួល�នលទ�ផល
��កប�យ�រ��ញចតិ�។ ស��ប�់រសកិ� �កទទលួ�នបរ���ប័��
�នខ់�សក់��ងមុខជំ�ញ��ប�់�ង �ើយ�កក៏ទទួល�នបរ���ប័�����ក
��ប់��ងធន�នមនុស���រ។ �ក ប៊ុនរ�ទ�ិ ��ប់�នចូលរួមវគ�សិក��
វ�ទ���នបណ��ះប��លមី���ហិរ��វត��បូលឌឺ (Boulder) ក��ងទី��ុងទូរ�
ន�� ����សអ៊��លីក��ង��ំ២០១៨។

�ក លី ប៊ុនរ�ទ�ិ
�យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ (ស�ជិក)

�ក��ី �ត �រុន
�យិ�រ��តិបត�ិហិរ��វត�� (ស�ជិក)



គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៩

�ក��ី ច�� �នប��ើ�រ�រ���ឹះ��ន
មី���ហិរ��វត��ច��ើន អស់រយៈ��ល�ង ១០ ��ំ
មក�ើយ។ �ក��ី�ន�ន់ តួ�ទី���ើន
រួម�ន៖ ម���ី�� គណ��យ�ករ  ���ន���ក
ហរិ��វត��ប��បម់ក���វ�នច��ើនត��ើងមខុត�ំ�ង
����ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល�ន់
ខ�ស់។ �ក��ី �នប��ប់��ក់បរ���ប័���ន់
ខ�ស់ ពី�កលវ�ទ�ល័យភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ�
������ដ�កិច� ក��ងជំ�ញ��ប់��ងហិរ��វត�� 
�ក��ីទទួល�នបរ���ប��ជំ�ញហិរ��វត�� 
និងធ��រ ពី�កលវ�ទ�ល័យ �ៀល��យ 
(BBU) និងស��ប��បរ���ប��រង អក�រ����
អង់���ស ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ងកម��� 
(MUC) ។  �ក�� ី�នចលូរមួវគ�សកិ����ើន
�ក់ទងនឹងគណ��យ� និងហិរ��វត��ស��ប់
��ឹះ��ន មី���ហិរ��វត�� �ើ���នបទ��ដូច
�៖ ��ន�រយុទ������រ��ប់��ង�និភ័យ
ហិរ��វត�� ពន� និងសវនកម����ក��ង។

�ក សំអុន �នចូលប��ើ�រ� ច��ើន ក��ង
��វ�ច�ិ� ��ំ ២០១៧ តួ�ទី����ន�យក��ន
សវនកម����ក��ង។ មុន��ល ចូលរួម�មួយច��ើន 
�កក៏�នប��ើ�រ�ក��ងវ�ស័យហិរ��វត����ះ
�ង១០��ំមក�ើយ ក��ងតួ�ទី���ងៗដូច� 
���ករ និងម���ីឥណ�ន �ើយ�ក�ន
�ប់� � ើមតួ�ទី�សវនករ�� �ក � �ង�ំងពី� �ំ 
២០១៣មក។ ��យមក�ៀតក៏���វ�នត��ើង
តួ�ទី� សវនករ���ក��ង�ន់ខ�ស់ និងចុង��យ
����ន���កសវនករ���ក��ង។ ក��ិតសិក�វ�ញ 
�ក�នប��ប់��ក់បរ���ប�����កធ��រ និង
ហិរ��វត��ក��ង��ំ ២០១០ និងបរ���ប���ន់ខ�ស់
ជំ�ញ គណ��យ� និងហិរ��វត��ក��ង��ំ ២០១៥។

�ក �ន់ឌី �នចូលរួម�មួយច��ើន�
��កុម�ៈ ��ំ២០១៥ ����ន�យក��នព័ត៌�ន
វ�ទ� ។ មុនចូលប��ើ�រ�រ� មួយ ច��ើន �ក
�នបទពិ�ធន៍�រ�រ�មួយ��ឹះ��ន  មី���
ហិរ��វត��ធំមួយ �ក�ន់ឌី�នចំ�យ��ល
�ង ៦��ំក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត�� ក��ងមុខតំ��ង
មួយចំនួនដូច� អ�កស��រកម�វ�ធី�ន់ខ�ស់  �ើយ
ប��ប់មក�ក���វ�ន��ង�ំង����ន���ក
ព័ត៌�ន វ�ទ��ចុង��ំ ២០១៤។ �ក់ទង�មួយ
�រសិក� �កទទួល�នបរ���ប��ពីរគឺ 
គណិតវ�ទ�ក��ង��ំ២០០៨ និងវ�ទ�����កុំព��ទ័រ 
និងវ�ស�កម� ក��ង��ំ២០០៩ ពី�កលវ�ទ�ល័យ
ភូមិន�ភ�ំ��ញ (RUPP)។

�ក��ី ម៉ន ច��
���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល�ន់ខ�ស់

�ក ��ង �ន់ឌី
���ន�យក��នព័ត៌�នវ�ទ�

�ក �� សំអុន
���ន�យក��នសវនកម����ក��ង

គណៈ្រគប់្រគង (្របធាននាយកដ� ន)



គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០១៩

�ក��ី ច�� �នប��ើ�រ�រ���ឹះ��ន
មី���ហិរ��វត��ច��ើន អស់រយៈ��ល�ង ១០ ��ំ
មក�ើយ។ �ក��ី�ន�ន់ តួ�ទី���ើន
រួម�ន៖ ម���ី�� គណ��យ�ករ  ���ន���ក
ហរិ��វត��ប��បម់ក���វ�នច��ើនត��ើងមខុត�ំ�ង
����ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល�ន់
ខ�ស់។ �ក��ី �នប��ប់��ក់បរ���ប័���ន់
ខ�ស់ ពី�កលវ�ទ�ល័យភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ�
������ដ�កិច� ក��ងជំ�ញ��ប់��ងហិរ��វត�� 
�ក��ីទទួល�នបរ���ប��ជំ�ញហិរ��វត�� 
និងធ��រ ពី�កលវ�ទ�ល័យ �ៀល��យ 
(BBU) និងស��ប��បរ���ប��រង អក�រ����
អង់���ស ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ងកម��� 
(MUC) ។  �ក�� ី�នចូលរួមវគ�សិក����ើន
�ក់ទងនឹងគណ��យ� និងហិរ��វត��ស��ប់
��ឹះ��ន មី���ហិរ��វត�� �ើ���នបទ��ដូច
�៖ ��ន�រយុទ������រ��ប់��ង�និភ័យ
ហិរ��វត�� ពន� និងសវនកម����ក��ង។

�ក សំអុន �នចូលប��ើ�រ� ច��ើន ក��ង
��វ�ច�ិ� ��ំ ២០១៧ តួ�ទី����ន�យក��ន
សវនកម����ក��ង។ មុន��ល ចូលរួម�មួយច��ើន 
�កក៏�នប��ើ�រ�ក��ងវ�ស័យហិរ��វត����ះ
�ង១០��ំមក�ើយ ក��ងតួ�ទី���ងៗដូច� 
���ករ និងម���ីឥណ�ន �ើយ�ក�ន
�ប់� � ើមតួ�ទី�សវនករ�� �ក � �ង�ំងពី� �ំ 
២០១៣មក។ ��យមក�ៀតក៏���វ�នត��ើង
តួ�ទី� សវនករ���ក��ង�ន់ខ�ស់ និងចុង��យ
����ន���កសវនករ���ក��ង។ ក��ិតសិក�វ�ញ 
�ក�នប��ប់��ក់បរ���ប�����កធ��រ និង
ហិរ��វត��ក��ង��ំ ២០១០ និងបរ���ប���ន់ខ�ស់
ជំ�ញ គណ��យ� និងហិរ��វត��ក��ង��ំ ២០១៥។

�ក �ន់ឌី �នចូលរួម�មួយច��ើន�
��កុម�ៈ ��ំ២០១៥ ����ន�យក��នព័ត៌�ន
វ�ទ� ។ មុនចូលប��ើ�រ�រ� មួយ ច��ើន �ក
�នបទពិ�ធន៍�រ�រ�មួយ��ឹះ��ន  មី���
ហិរ��វត��ធំមួយ �ក�ន់ឌី�នចំ�យ��ល
�ង ៦��ំក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត�� ក��ងមុខតំ��ង
មួយចំនួនដូច� អ�កស��រកម�វ�ធី�ន់ខ�ស់  �ើយ
ប��ប់មក�ក���វ�ន��ង�ំង����ន���ក
ព័ត៌�ន វ�ទ��ចុង��ំ ២០១៤។ �ក់ទង�មួយ
�រសិក� �កទទួល�នបរ���ប��ពីរគឺ 
គណិតវ�ទ�ក��ង��ំ២០០៨ និងវ�ទ�����កុំព��ទ័រ 
និងវ�ស�កម� ក��ង��ំ២០០៩ ពី�កលវ�ទ�ល័យ
ភូមិន�ភ�ំ��ញ (RUPP)។

�ក��ី ម៉ន ច��
���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល�ន់ខ�ស់

�ក ��ង �ន់ឌី
���ន�យក��នព័ត៌�នវ�ទ�

�ក �� សំអុន
���ន�យក��នសវនកម����ក��ង

គណៈ្រគប់្រគង (្របធាននាយកដ� ន)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២០

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង (បន�)

�ក��ី មរកត �នប��ប់�រសិក���ក់
បរ���ប��ជំ�ញ ហិរ��វត�� និងធ��រក��ង
��ំ២០០៨ និង���កអក�រ����អង់���ស ក��ង
��ំ២០១០។ �ក��ីទទួល�នស��ប�� 
បរ���ប័���ន់ខ�ស់ ជំ�ញ��ប់��ង�ណិជ�កម�
���ំ២០១២ពីសកលវ�ទ�ល័យ ន័រតុន។ 
�ក��ី�នបទពិ�ធន៍�ង៧��ំក��ង�រ��ប់
��ងធន�នមនសុ� �មយួ��ះឹ��នម�ី��ហរ���វត�� 
នងិវ�ស័យ���ង�ៀត។ �ក���ីនចលូប��ើ�រ
�រ�មួយ ច��ើន ក��ង��មិថុ���ំ២០១៨�
���ន�យក��នធន�នមនុស�។

�ក  Paul   �នប��ប់�រសិក�កំរ�តបរ���
ប័���ន់ខ�ស់ក��ងមុខជំ�ញកម�វ�ធីមី���ហិរ��វត��
សហគមន៍អឺរ�ុប ��យពីទទួល �ន�រប��ប់
�រសិក���ក់បរ ���ប���� �ក��ប់��ងនិង
ហិរ��វត��ពី�កលវ�ទ�ល័យ Libre de Bruxelles 
។ �ប់�ំងពី��ល�ះមក �ត់�ន��ើ�រ�យ
អង��រ��រ��ភិ�លលុចសំបួ (Luxembourg) 
��ះអង��រ ADA ��ល�នឆ�ងមុខតំ��ង
���ើន�ប់�ំងពី ��ំ ២០០៩ ។ � ADA �ត់
�នប��ើ�រ�រ�ម���វី�និ�គ �ើយ�តក៏់�ន
ផ�ល់វគ�បណ��ះប��ល���ើនស�ីពី សូច�ករសំ
�ន់ៗ ក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត�� និង�រ��ប់��ង
�នភ័ិយ�ទ�បី �សុ ី�ហ��កិ នងិ���រ�ក�ទនី
ផង��រ។ ��ពជី�ំញស�ំន់ៗ �ងំ��ះ Paul �ន
ចូលរួមចំ��កក��ង�រចូលរួមប��ើតផលិតផល
ហិរ��វត� �ស��ប់���ជន��ល�យរង��ះ
ដូច�៖ ឥណ�នស��ប់យុវជន 
(�ហ��ិក�ងលិច) និងឥណ�នស��ប់ជន
ពិ�រ (����សមី��ន់��)។ �ក�ន�ប់��ើម
�រ�រ�មួយច��ើន�ក��ង��មក� ��ំ២០១៩ 
�ើម�ីអភិវឌ�ន៍���កម� និងផលិតឥណ�ន���
ប���ម។

�ក��ី សុធី� �ន�ប់��ើមបំ��ញ�រ�រ
�មួយ ច��ើន ក��ង��ក�� ��ំ២០១៩ក��ងមុខ
តំ��ង����ន�យក��ន រត��រ។   
�ក��ី �នបទពិ�ធន៍�រ�រក��ងវ�ស័យ
ហិរ��វត�� (��ឹះ��នមួយ��ល�នមុខ��) 
�ង១០��ំក��ងមុខតំ��ង� ��ើន។ �ក��ី 
��ប់�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល និង
ស�ិ���មួយចំនួន��ល�កទ់ងនងឹមខុជ�ំញ
ផង��រ។ �ក��ី�ន ប��ប់�រសិក�កំរ�ត
បរ���ប័��ជំ�ញធ��រ  និងហិរ��វត��ក��ង
��ំ២០០៥    និងបរ���ប័���ន់ខ�ស់ជំ�ញ
ហិរ��វត���លក��ង��ំ២០០៩ ពី�កលវ�ទ�ល័យ
�តិ��ប់��ង។ សព������ះ�ក��ីកំពុងបន�
�រសិក�កំរ�តស��ប័�� ACCA ��� 
CamEd Business School ។

�ក��ី មុំ មរកត
���ន�យក��នធន�នមនុស�

�ក Paul SURREAUX
���ន�យក��នឥណ�ន���ប���ម

�ក��ី �៉�ង សុធី�
���ន�យក��នរត��រ



គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងគណៈ្រគប់្រគង  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២១

�ក  �� �រម�
���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ

�ក �រម� �នបំ��ញ�រ�រ�មួយ
ច��ើន  �នរយៈ��ល�ង១០��មំក�ើយ �យ
�ប់��ើមដំបូងក��ងមុខតំ��ង� ម���ីឥណ�ន 
ប��ប់មក�ម���ីសវនកម����ក��ង ���នម���ី
ឥណ�ន ���ន�� ���ន��ប់��ងតំបន់ 
អនុ���ន�យក��ន ��តិបត�ិ�រ 
���ន��តិបត�ិ�រ និងក��ង��មក� ��ំ២០១៩ 
�ក  �រម� ���វ�នច��ើន��ង�ំងមុខតំ��ង
�យត��ើង�� ���ន�យក��ន��តបិត��ិរ
។ �ក �រម� �នប��ប់�រសិក�កំរ�ត
បរ���ប័��ជំ�ញ�ងគណ��យ� និងហិរ��វត��
�ជីវកម�ពី វ�ទ���ន��សួង��ដ�កិច� និង
ហិរ��វត��។ �កក៏��ប�់នចលូរមួវគ�សកិ����ង
ៗមួយចំនួនផង��រ�ន�ំងក��ង និង����ល
�ក់ទង នឹងមុខជំ�ញ៖ �រ��ប់��ងរដ��ល 
ជំ�ញទីផ�រ និងទំ�ក់ទំនង ជំ�ញ
ស��បស���ល ជំ�ញ��ប់��ងធន�នមនុស� 
នងិ�រ��ប�់�ង��តបិត��ិរ  នងិ�ព�អ�កដកឹ�ំ
ផង��រ។

�ក��ី ��ី�ប �នបំ��ញ�រ�រ�មួយ
ច��ើន �ប់ពី�ំង��មិថុ� ��ំ២០១៨មក ក��ង
តួ�ទី�អ�កស��បស���ល���ក ច�ប់ និង
��តិបត�ិ�ម  �ើយប��ប់មក���វ�ន��ង�ំង�
���ន�យក��ន���កច�ប់ និង��តិបត�ិ�ម។ 
មុន��លបំ��ញ�រ�រ ជូនច��ើន �ក��ី�ន
ត�ួទ�ីទ�ី�កឹ����កច�ប ់��រ��ល័យ���វ� 
តុ�ភិរម� និង�អនុ���ន���កច�ប់ និង
��តិបត�ិ�ម ���ុមហ៊ុន ស�ីត��។ �ើសពី��ះ 
�ក��ី ក៏�នបទពិ�ធន៍ក��ងកិច��រច�ប់
���ើន��ំ �មួយនឹង��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ��
អឹម�� និងធ��រសហ�ណិជ�។ �មរយៈ
បទពិ�ធន៍�ំង��ះ ជំ�ញវ���ជីវៈរបស់
�ក�� ីរមួ�ន �រ��ប�់�ងកចិ��រច�ប�់ក��ង
��ឹះ��ន  �រ��ប់��ងកិច��រ���ធិ�រ និង
ប��អនុ�ម�ព។ �ក��ី ��ី�ប ទទួល
�នស��ប��អនុបណ�ិត���កនីតិភូមិ�ល និង
អចលន��ព� ��មកិច�សហ��តិបត�ិ�រ���រ
-��ំង ពី�កលវ�ទ�ល័យ Jean Moulin LYON 
3។ �ក��ីក៏ទទួល �នបរ���ប�����កច�ប់
ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ងផង��រ។

�ក គីរ� �នបំ��ញ�រ��មួយ ច��ើន 
�ប់�ំងពី�� ក�� ��ំ២០២០ ក��ងតួ�ទី� 
���ន�យក��នទីផ�រ និងសមិទ�ផល សង�ម។ 
�ក គីរ� �ន��ើ�រ�រក��ងតួ�ទី�អ�ក��ប់��ង
���ណ�ង១០��ំ �មួយនឹង��ឹះ��ន
មី���ហិរ��វត�� និង���រ�ក��ង ����សកម���
។ មិន��ប៉ុ��ះ �កក៏�នបទពិ�ធន៍ ���ក
ទីផ�រ និងទំ�ក់ទំនង ���កបរ���ន និងសមិទ�
ផលសង�ម ���កប��ើ���អតថិជិន នងិ�ព�ិ�ស
��ប�់នបទព�ិធនក៍��ង�របណ��ះប��ល នងិ
អភិវឌ�ន៍ជំ�ញ���ើន��ំ។ �ក គីរ� ទទួល�ន
ស��ប���នខ់�ស ់�រ��ប�់�ង�ជវីកម�ពី�កល
វ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង និងទទួល�នស��ប��
បរ���ប�����ក វ�ទ�����កុំព��ទ័រពី�កល 
វ�ទ�ល័យន័រតុន។

�ក��ី ��ង��ី�ប
���ន�យក��ន���កច�ប់ និង��តិបត�ិ�ម

�ក �ឿម គីរ�
���ន�យក��ន ទីផ�រ និង សមិទ�ផលសង�ម
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក
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�ក  �� �រម�
���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ

�ក �រម� �នបំ��ញ�រ�រ�មួយ
ច��ើន  �នរយៈ��ល�ង១០��មំក�ើយ �យ
�ប់��ើមដំបូងក��ងមុខតំ��ង� ម���ីឥណ�ន 
ប��ប់មក�ម���ីសវនកម����ក��ង ���នម���ី
ឥណ�ន ���ន�� ���ន��ប់��ងតំបន់ 
អនុ���ន�យក��ន ��តិបត�ិ�រ 
���ន��តិបត�ិ�រ និងក��ង��មក� ��ំ២០១៩ 
�ក  �រម� ���វ�នច��ើន��ង�ំងមុខតំ��ង
�យត��ើង�� ���ន�យក��ន��តិបត��ិរ
។ �ក �រម� �នប��ប់�រសិក�កំរ�ត
បរ���ប័��ជំ�ញ�ងគណ��យ� និងហិរ��វត��
�ជីវកម�ពី វ�ទ���ន��សួង��ដ�កិច� និង
ហរិ��វត��។ �កក៏��ប�់នចលូរមួវគ�សកិ����ង
ៗមួយចំនួនផង��រ�ន�ំងក��ង និង����ល
�ក់ទង នឹងមុខជំ�ញ៖ �រ��ប់��ងរដ��ល 
ជំ�ញទីផ�រ និងទំ�ក់ទំនង ជំ�ញ
ស��បស���ល ជំ�ញ��ប់��ងធន�នមនុស� 
នងិ�រ��ប�់�ង��តបិត��ិរ  នងិ�ព�អ�កដកឹ�ំ
ផង��រ។

�ក��ី ��ី�ប �នបំ��ញ�រ�រ�មួយ
ច��ើន �ប់ពី�ំង��មិថុ� ��ំ២០១៨មក ក��ង
តួ�ទី�អ�កស��បស���ល���ក ច�ប់ និង
��តិបត�ិ�ម  �ើយប��ប់មក���វ�ន��ង�ំង�
���ន�យក��ន���កច�ប់ និង��តិបត�ិ�ម។ 
មុន��លបំ��ញ�រ�រ ជូនច��ើន �ក��ី�ន
ត�ួទ�ីទ�ី�កឹ����កច�ប ់��រ��ល័យ���វ� 
តុ�ភិរម� និង�អនុ���ន���កច�ប់ និង
��តិបត�ិ�ម ���ុមហ៊ុន ស�ីត��។ �ើសពី��ះ 
�ក��ី ក៏�នបទពិ�ធន៍ក��ងកិច��រច�ប់
���ើន��ំ �មួយនឹង��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ��
អឹម�� និងធ��រសហ�ណិជ�។ �មរយៈ
បទពិ�ធន៍�ំង��ះ ជំ�ញវ���ជីវៈរបស់
�ក�� ីរមួ�ន �រ��ប�់�ងកចិ��រច�ប�់ក��ង
��ឹះ��ន  �រ��ប់��ងកិច��រ���ធិ�រ និង
ប��អនុ�ម�ព។ �ក��ី ��ី�ប ទទួល
�នស��ប��អនុបណ�ិត���កនីតិភូមិ�ល និង
អចលន��ព� ��មកិច�សហ��តិបត�ិ�រ���រ
-��ំង ពី�កលវ�ទ�ល័យ Jean Moulin LYON 
3។ �ក��ីក៏ទទួល �នបរ���ប�����កច�ប់
ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ងផង��រ។

�ក គីរ� �នបំ��ញ�រ��មួយ ច��ើន 
�ប់�ំងពី�� ក�� ��ំ២០២០ ក��ងតួ�ទី� 
���ន�យក��នទីផ�រ និងសមិទ�ផល សង�ម។ 
�ក គីរ� �ន��ើ�រ�រក��ងតួ�ទី�អ�ក��ប់��ង
���ណ�ង១០��ំ �មួយនឹង��ឹះ��ន
មី���ហិរ��វត�� និង���រ�ក��ង ����សកម���
។ មិន��ប៉ុ��ះ �កក៏�នបទពិ�ធន៍ ���ក
ទីផ�រ និងទំ�ក់ទំនង ���កបរ���ន និងសមិទ�
ផលសង�ម ���កប��ើ���អតថិជិន នងិ�ព�ិ�ស
��ប�់នបទព�ិធនក៍��ង�របណ��ះប��ល នងិ
អភិវឌ�ន៍ជំ�ញ���ើន��ំ។ �ក គីរ� ទទួល�ន
ស��ប���ន់ខ�ស ់�រ��ប់��ង�ជវីកម�ពី�កល
វ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង និងទទួល�នស��ប��
បរ���ប�����ក វ�ទ�����កុំព��ទ័រពី�កល 
វ�ទ�ល័យន័រតុន។

�ក��ី ��ង��ី�ប
���ន�យក��ន���កច�ប់ និង��តិបត�ិ�ម

�ក �ឿម គីរ�
���ន�យក��ន ទីផ�រ និង សមិទ�ផលសង�ម

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២២
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�ក សុ� �ន�ប់��ើម��ើ�រ�មួយច��ើន 
ក��ង��ឧស� ��ំ២០២០ ក��ងតួ�ទី����ន
��ប់��ង�និភ័យ។ មុន��ល ចូលប��ើ�រ�រ
�ច��ើន �ក�នចំ�យ��ល�ង ៩��ំក��ង
វ�ស័យហិរ��វត�� និងធ��រ។ �កសុ� �នបទ
ព�ិធ ៥ ��កំ��ង�ជពី��ប�់�ង�នភ័ិយ��តបិត�ិ
�រ�មួយ��ប័នមី���ហិរ��វត��ដ៏ធំ ក��ងតួ�ទី�
ម���ី�ន់ខ�ស់���តពិនិត����ក��ង និង����ន ��ុម
���តពិនិត����ក��ង។ សុ� ទទួល�នបរ���ប��
��ដ�កិច�អភិវឌ�ន៍ ក��ង��ំ២០១២ និងបរ���ប��
�ន់ខ�ស់ហិរ��វត��និងធ��រក��ង ��ំ២០១៩ �
�កលវ�ទ�ល័យ��គង�កម���។

�ក  ��ក សុ�
���ន��ប់��ង�និភ័យ
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គណកមា� ធិករ្រគប់្រគង

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៥

គណកមា� ធិករ្រគប់្រគង
គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ 
គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ�នតួ�ទី និង�រទទួលខុស���វដូច�ង��ម៖
- ពិនិត��ើ�លន��យ �ល�រណ៍ នីតិវ�ធី និង��ន�រ�ជីវកម� មុនប���ន���ុម��ឹក�ភិ�ល
- ���ច��ើនកំពុង��តិបត�ិ ��ប�មច�ប់ និងបទប���ត�ិ����ះ���ច��កម���
- ជួយ�ះ��យ និង��ើយតប�នឹងវ��ទ��ល�យក��នធន�នមនុស�មិន�ច�ះ��យ�ន
- សហ�រ�មួយ�យក��ន និង��ុម��ឹក�ភិ�ល�ើម�ីកំណត់��គូ �គី�ក់ព័ន� អ�កផ�ល់កម�ី និងអ�កវ�និ�គទុន ���ង�ៀត
- ��លទ��ពរក��ក់ចំ��ញ និងនិរន�រ�ពរបស់ច��ើន
- កំណត់ និង�យតំ��យុទ������ត់បន�យ�និភ័យ កំណត់�រ��ើយតប�យុទ����� និង�ត់វ��ន�រ សម��ប�ើម�ី�ត់បន�យ
 �និភ័យ�ំង�ះ
ស�ជិក
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន ����ន
 �ក លី ប៊ុនរ�ទ�ិ �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ ច��ើន �អនុ���ន
 �ក��ី �ត �រុន �យិ�រ��តិបត�ិហិរ��វត�� ច��ើន �ស�ជិក

គណៈក��ធិ�រ�ជីវកម� 
គណៈក��ធិ�រ�ជីវកម� (Business Committee) �នតួ�ទី និង�រទទួលខុស���វដូច�ង��ម៖
- ប��ើត និងពិនិត��ើងវ�ញនូវយុទ������ជីវកម�
- អភិវឌ�ន៍ផលិតផល និង���កម� �ក់ព័ន�និងយន��រ��ក�យ��ល�ក់ព័ន�
- ប��ើត និងព��ឹង��ព័ន���ប់��ង���ក��ង�ពិ��ស �លន��យ នីតិវ�ធី និង��ចក�ី���ំ ស�ីពី�ជីវកម�របស់ ��ប័ន និង�រ��ប់
 ��ងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម
- ផ��ច��ើម និងអនុវត��ល់សកម��ព�ក់ព័ន�នឹង�រប��ើត��
ស�ជិក 
១.  �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ ����ន
២. ���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល �អនុ���ន
៣. ���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ �ស�ជិក
៤. ���ន�យក��នព័ត៌�នវិទ� �ស�ជិក
៥. ម���ីស��បស���ល���កច�ប់ និងនីតិកម� �ស�ជិក
៦. ���ន�យក��នទីផ�រ  និងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម ����

គណក��ធិ�រពិធី�រ 
គណៈក��ធិ�រពិធី�រ ទទួលខុស���វ�ើ�រ��ប់��ង និង�ៀបចំ��ឹត�ិ�រណ៍�ំងអស់��ល�ៀបចំ�យច��ើន រួម�ន៖
- សិ�������ំ��ំ
- ពិធីជប់�ៀងពិ��ស
- កិច���ជុំពិ��ស
- ��ឹត�ិ�រណ៍ផ�ព�ផ�យ
- បដិស��រកិច�
- ��ឹត�ិ�រណ៍�ំងអស់��ល���វ�ន���ំ�យគណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ
ស�ជិក�ពរួម�ន៖ 
១. ���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល ����ន
២. ���ន�យក��នទីផ�រ និងសមិទ�ផលសង�ម �អនុ���ន 
៣. ម���ីស��បស���ល���កច�ប់ និងនីតិកម� �ស�ជិក
៤. ម���ីលទ�កម� ����



គណកមា� ធិករ្រគប់្រគង

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៥

គណកមា� ធិករ្រគប់្រគង
គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ 
គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ�នតួ�ទី និង�រទទួលខុស���វដូច�ង��ម៖
- ពិនិត��ើ�លន��យ �ល�រណ៍ នីតិវ�ធី និង��ន�រ�ជីវកម� មុនប���ន���ុម��ឹក�ភិ�ល
- ���ច��ើនកំពុង��តិបត�ិ ��ប�មច�ប់ និងបទប���ត�ិ����ះ���ច��កម���
- ជួយ�ះ��យ និង��ើយតប�នឹងវ��ទ��ល�យក��នធន�នមនុស�មិន�ច�ះ��យ�ន
- សហ�រ�មួយ�យក��ន និង��ុម��ឹក�ភិ�ល�ើម�ីកំណត់��គូ �គី�ក់ព័ន� អ�កផ�ល់កម�ី និងអ�កវ�និ�គទុន ���ង�ៀត
- ��លទ��ពរក��ក់ចំ��ញ និងនិរន�រ�ពរបស់ច��ើន
- កំណត់ និង�យតំ��យុទ������ត់បន�យ�និភ័យ កំណត់�រ��ើយតប�យុទ����� និង�ត់វ��ន�រ សម��ប�ើម�ី�ត់បន�យ
 �និភ័យ�ំង�ះ
ស�ជិក
 �ក Yannick Nicolas MILEV ���ន�យក��តិបត�ិ ច��ើន ����ន
 �ក លី ប៊ុនរ�ទ�ិ �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ ច��ើន �អនុ���ន
 �ក��ី �ត �រុន �យិ�រ��តិបត�ិហិរ��វត�� ច��ើន �ស�ជិក

គណៈក��ធិ�រ�ជីវកម� 
គណៈក��ធិ�រ�ជីវកម� (Business Committee) �នតួ�ទី និង�រទទួលខុស���វដូច�ង��ម៖
- ប��ើត និងពិនិត��ើងវ�ញនូវយុទ������ជីវកម�
- អភិវឌ�ន៍ផលិតផល និង���កម� �ក់ព័ន�និងយន��រ��ក�យ��ល�ក់ព័ន�
- ប��ើត និងព��ឹង��ព័ន���ប់��ង���ក��ង�ពិ��ស �លន��យ នីតិវ�ធី និង��ចក�ី���ំ ស�ីពី�ជីវកម�របស់ ��ប័ន និង�រ��ប់
 ��ងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម
- ផ��ច��ើម និងអនុវត��ល់សកម��ព�ក់ព័ន�នឹង�រប��ើត��
ស�ជិក 
១.  �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ ����ន
២. ���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល �អនុ���ន
៣. ���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ �ស�ជិក
៤. ���ន�យក��នព័ត៌�នវិទ� �ស�ជិក
៥. ម���ីស��បស���ល���កច�ប់ និងនីតិកម� �ស�ជិក
៦. ���ន�យក��នទីផ�រ  និងសមិទ�ផល�រ�រសង�ម ����

គណក��ធិ�រពិធី�រ 
គណៈក��ធិ�រពិធី�រ ទទួលខុស���វ�ើ�រ��ប់��ង និង�ៀបចំ��ឹត�ិ�រណ៍�ំងអស់��ល�ៀបចំ�យច��ើន រួម�ន៖
- សិ�������ំ��ំ
- ពិធីជប់�ៀងពិ��ស
- កិច���ជុំពិ��ស
- ��ឹត�ិ�រណ៍ផ�ព�ផ�យ
- បដិស��រកិច�
- ��ឹត�ិ�រណ៍�ំងអស់��ល���វ�ន���ំ�យគណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ
ស�ជិក�ពរួម�ន៖ 
១. ���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល ����ន
២. ���ន�យក��នទីផ�រ និងសមិទ�ផលសង�ម �អនុ���ន 
៣. ម���ីស��បស���ល���កច�ប់ និងនីតិកម� �ស�ជិក
៤. ម���ីលទ�កម� ����

គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង��ព�សម�ត�ិ និងបំណ�ល
គណៈកម��រ��ប់��ង��ព�សកម� និង��ព�អកម� �នតួ�ទី និង
�រទទួលខុស���វដូច�ង��ម៖
- �ម�ន និង�យត���អំពី សន�នីយ�ពហិរ��វត�� (liquidity)  
 ��ភពធន�នហិរ��វត�� និង��ស់កម�ី
- ���តពិនិត� និងអនុម័តមូលនិធិថវ�� (funding) ��ល���វ�រ
 �ើម�ី�ៀបចំសំ�ើ និងអនុ�សន៍��លយល់� សម��ប និង
 ស�ិតក��ង��នកំណត់របស់��ុម��ឹក�ភិ�ល។
- ���តពិនិត�អំពីសមត��ព���លបច��ប�ន� និង��ន�ពសន�នីយ
 �ព (liquidity position) ���ល�ងមុខ ��ម�ំង
 �ម�ន��ភពមូលនិធិថវ�����ង�ៀត �ើម�ីទប់ទល់ក��ង
 ��ន�ពតឹង��ង។ 
- ���តពិនិត�រ�យ�រណ៍វ��ន�រ (measurement reports)
 �ើ�នភ័ិយ���ងៗ ��ល�ច�ស�់�ង�នក��ង ក��តិសម��ប។ 
 ��ៀប�ៀប ក��ិត��ឈម���និភ័យ (risk exposure) �
 នងឹ�លន��យ��ល�ន ក��តិ។ ព�ិក��ើរ�យ�រណ៍
 អំពីផលប៉ះ�ល់���រ��ស់ប��រមូលនិធិថវ�� និង�រ�����ល�
 រួម��យុទ����� វ�និ�គ និង�រផ�ល់��ក់កម�ី។
- �ម�ន និង�យត��� �រ�����ល��កំ�ើន��ព�សកម� និង
 ��ព�អកម�។
- ប��ើតវ�ធី���� និងប���ក��ស��កប�យយុទ����� �ើម�ី
 ��� �ល់�នភ័ិយសំ�ន់ៗ  ��ល�កទ់ង� នងឹសន�នយី�ព
 ហិរ��វត�� អ��ប��រ��ក់ និងអ���រ��ក់ ���វ�នក��ិតឲ� 
 សម��ប�នឹង��បខណ���ក��ិត �និភ័យ(risk appetite 
 framework ) កំណត់�យ��ុម��ឹក�ភិ�ល។ 
- សិក�អំពី�និភ័យ��ផលប៉ះ�ល់��ល�ច�ើត�ន�ើង�ំង
 ក��ង និង �����កហិរ��វត�� និង��តិបត�ិ�រ ។
- ���វ��� កចិ��រហរិ��វត�� នងិ��តបិត��ិររបសច់��ើន ���វ�ន
 អនវុត��ើងឲ���ប��ម បទប��តិ���លត���វ �យនយ័ិតករ។
- ប��ើតយុទ�����ជំនួស���ងៗ�ៀតឲ��នលក�ណសម��ប 
 ��ល�ប់ប���លនូវ�រ�����ល��
 •   ក��ិត និងនិ���រអ���រ��ក់
 •   បទប��ត�ិវ�ស័យធ��រ
 •   �លន��យហិរ��វត�� និង�រ�ើពន�។  
- ស��ចចិត���ើ�រ��ើស��ស បណ��ះប��ល និងអភិវឌ�
 សមត��ពដល់ស�ជិក��គណៈក��ធិ�រ ALM ��ក់ ដឹក�ំ
 �ន់ខ�ស់ សវនករ និងហិរ��ិក �ើមី����ក��ិតជំ�ញ របស់
 ពួក���ច�ម�ន និង��ប់��ង�ន� �ើ�និភ័យ ។
- ���តពិនិត�រ�យ�រណ៍សវនកម����ក��ង ��លគិតគូរអំពី��សិទ�
 �ព និង�ពសមរម����រ��ប់��ង ស��ប់ ហិរ��ិក និងគណ
 កម��រ ALM ��ម�ំងផ�ល់សិទ�ិសមត�កិច��ល់សកម��ព
 �ក់�ក់�មួយ��ល�ន�ើក�ើង។

ស�ជិក
 ១.  �យិ�រ��តិបត�ិហិរ��វត��   
  ����ន
 ២.  ���ន�យក��នហិរ��វត�� និងរដ��ល  
  �អនុ���ន
 ៣.  ���ន�យក��តិបត�ិ    
  �ស�ជិក
 ៤.  �យក��តិបត�ិ��តិបត�ិ�រ  
  �ស�ជិក
 ៥.  ���ន�យក��ន��តិបត�ិ�រ   
  �ស�ជិក
 ៦.  ���ន�យក��នរត��  
  ����
 ៧.  ម��ី�ស��បស���ល�និភ័យ   
  �អ���ត�រណ៍

គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� 
គណៈក��ធិ�រធន�នមនុស� (HRC) �នតួ�ទីដូចត�៖
- ពិនិត� និងពិ�ក�អំពី�ល�រណ៍ និងនីតិវ�ធី���រ��ប់��ង
 ធន�នមនុស� និង��ន�រយុទ�����ស��ប់�រ អភិវឌ�ន៍
 ធន�នមនុស�ប��ប់ពី�ន�រអនុម័តពី��ុម��ឹក�ភិ�ល។
- ពិនិត� ពិ�ក� និងអនុម័តសំ�ើ�ំងអស់ពី�យក��ន
 ធន�នមនុស��ើ:
 • ��ប់នីតិ��ម ��ចក�ី���ំ��ពី�រ�រ��ប់��ង
  ធន�នមនុស�
 • �ំ��ក់��បុគ�លិក គ��ង�ើកទឹកចិត� �រអនុវត� �រ
  ទទួល��ល់���ំ��ំ និងរ��ន់�រ�រ អតីត�ព �រ�រ 
  និង�រទទួល��ល់���ង�ៀត�ើម�ីជ��ុញបុគ�លិក��ល
  កំពុងប��ើ�រ�រ និង�ើកកម�ស់�រ រក�បុគ�លិក
 • ស��បស���ល និង�ះ��យជ��ះ��លហួសពី
  សមត��ពរបស់�យក��នធន�នមនុស�
 • ថវ��រស��ប់�របណ��ះប��ល និង�រ�ៀបចំ�រណ��ះ
  ប��ល���ំ��ំដល់បុគ�លិក
ស�ជិក
 ១. ���ន�យក��តិបត�ិ    
  ����ន
 ២. �យក��តិបតិ���តិបតិ��រ   
  �ស�ជិក
 ៣. �យិ���តិបត�ិហិរ��វត��   
  �ស�ជិក
 ៤. ���ន�យក��នធន�នមនុស�  
  ����

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៦

គណកមា� ធិករ្រគប់្រគង (បន�)



វិសលភាព្របតិបត�ិករ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៧

OPO : ករយិាល័យ្របតិបត�ិករ

CCV : សខេ្រជាយចង� រ

PCC : សខផ្សោរ្រចងំចំេរះ

KDL : សខកណា� ល

PNL : សខពញាឮ

SAG : សខស� ង

PMR : សខពមរក៍

KPS : សខគងពិសី
SRP : សខេសៀមរប

PUK : សខពួក

SNK : សខសូ្រទនិគម

KCN : សខកំពង់ឆា� ងំ

BTB : សខបាត់ដំបង

MRS : សខេមាងឫស្សី
KPC : សខកំពង់ចម

PCH : សខៃ្រពឈរ

BMC : សខបនា� យមានជ័យ

KTH : សខកំពង់ធំ

STK : សខសន�ុក

KPT : សខកំពត

PST : សខេពធិ៍សត់

វិសលភាព្របតិបត�ិករ

ODDAR
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វិសលភាព្របតិបត�ិករ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៧

OPO : ករយិាល័យ្របតិបត�ិករ

CCV : សខេ្រជាយចង� រ

PCC : សខផ្សោរ្រចងំចំេរះ

KDL : សខកណា� ល

PNL : សខពញាឮ

SAG : សខស� ង

PMR : សខពមរក៍

KPS : សខគងពិសី
SRP : សខេសៀមរប

PUK : សខពួក

SNK : សខសូ្រទនិគម

KCN : សខកំពង់ឆា� ងំ

BTB : សខបាត់ដំបង

MRS : សខេមាងឫស្សី
KPC : សខកំពង់ចម

PCH : សខៃ្រពឈរ

BMC : សខបនា� យមានជ័យ

KTH : សខកំពង់ធំ

STK : សខសន�ុក

KPT : សខកំពត

PST : សខេពធិ៍សត់

វិសលភាព្របតិបត�ិករ

ODDAR
MEAN CHEY

BANTEAY
MEAN CHEY SIEM REAP

PREAH VIHEAAR
STUENG TRENG

RATTANAKIRI

MONDULKIRI
KRATIE

TBAUNG KHMUM

BATTAMBANG

PURSAT

KOH KONG

PREY VENG

SVAY
RIENG

KAMPOT

KANSAL

PHNOM
PENH
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KAMPONG THOM
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PSTPST

KPSKPS

SAGSAG

KPTKPT

PCCPCC

PMRPMR
KDLKDL

CVVCVVOPOOPO

STKSTK

KTHKTH

PCHPCH
KCNKCN

PNLPNL

KPCKPC

MRSMRS

 ��មធុរកិច� តំ�ង��សកកម���ត�ើសមិទ�ផល�រ�រសង�មរបស់ ច��ើន។ ��ម��ះ���វ�ន�ៀបចំ�ើង�យ�ន�ល�រណ៍រួម
ចនំនួ ៧ចណំ�ច ស��ប�់ជវីកម�សង�ម �យ�ន�រ��ម��ៀង���ើ�រ�ស់��ង�រ�����ចតិ���ល�នឆ��ះប��ងំពីសកម��ព នងិលក�ណៈ
សម�ត�ិរបស់ ច��ើន។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ២៨

្រកមធុរកិច�

និយមន័យធុរកិច�៖ 

 ច��ើន  ���ឹះ��នហិរ��វត����ត�ើសមិទ�ផល�រ�រសង�ម��បច�ប់មួយ ��ល�នមូល��ន�កម��� �យផ�ល់
ជនូ��� ីនងិ��មុ����រ���ី���លសកម����ក��ដ�កចិ� នវូ���ហរិ��វត�� នងិ�����ដ�កចិ�សង�ម ��កប�យនរិន�រ�ព នងិ�ន
តំ��សមរម�  �ើម�ីរួមចំ��កដល់�រ�ត់បន�យ�ព��ី�� និង�រអភិវឌ���ដ�កិច��ក��ង����ស ។

េគាលករណ៍

ទី១

េគាលបំណង៖  
 ច��ើន ��ត�រយកចិត�ទុក�ក់សំ�ន់�ើ���ើឱ����ើរ�ើងនូវបរ���បនហិរ��វត�� ស��ប់���ជន��ល�យ
រង��ះបំផុត�ក��ង��ះ���ច��កម��� �យផ�ល់ជូនពួក�ត់ នូវ���មី���ហិរ��វត�� និង�����ដ�កិច�សង�មប���ម 
��កប�យទំនួលខុស���វ ។

អតិថិជន (ៃដគូ) ៖

 ច��ើន ���ន់��ប់នូវនិ�មរបស់វ�ស័យក��ង�រ�រ�រអតិថិជន៖ ��ឹះ��ន �ំ�� និងអនុវត��ម�ល�រណ៍�រ�រ
អតិថិជនរបស់ SMART Campaign និង�ក់ឱ���ើ��ស់នូវនីតិវ�ធីសំ�ន់មួយចំនួនៗ �ើម�ីឱ���កដ��រអនុវត�
 អនុ�ម��ម�ល�រណ៍�ះ ។ �ល�រណ៍�រ�រអតិថិជន នឹង�ក់ប���លក��ងសូច�ករ សមិទ�ផល�រ�រសង�ម 
��ល ច��ើន�នប��ើត�ើង និងកំណត់��ម��ៀង�មួយ�គទុនិក �ើម�ី���តពិនិត��ម�ន�ើ សមិទ�ផល�រ�រ
សង�មរបស់ខ��ន ។

ផល្រតឡប់ ៖  
 ច��ើន �ន�ល�រក��ក់ចំ��ញ �ើម�ីរក�និរន�រ�ព���រ�រសង�ម ��ដ�កិច� និងធន�នហិរ��វត��ស��ប់
រយៈ��ល��ង ។ �ធុរកិច�សង�ម �ល�របស់��ឹះ��ន គឺមិន��ន�ើម�ីអតិបរ��កម� ��ក់ចំ��ញ �ះ�ើយ ។

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម និងបរសិ� ន ៖
 ច��ើន �����ក��ង�រចូលរួមចំ��ក ជួយព��ឹងសហគមន៍ និង�រ�រ�របរ���ន ស��ប់មនុស��តិ ���លបច��ប�ន� 
និងអ�គត ។

ធនធានមនុស្ស/ ករេពញចិត�របសប់ុគ�លកិ ៖
 �លន��យធន�នមនុស�របស់ ច��ើន�នឆ��ះប��ំងពី�រ��រក�បុគ�លិក �យសម�ព និង��ន�រ��ស�ើង 
�យ��ត�ពិ��ស�ើ�របណ��ះប��លសមត��ពរបស់បុគ�លិក និង�រអភិវឌ�ន៍�ជីព ។

ករវសែ់វង ៖
 ច��ើន �នប��ើតឧបករណ៍  និងសូច�ករ  ស��ប់���តពិនិត�ផលស��ច �នពី�រ�����ចិត�របស់ខ��ន��ត�ើ
សមិទ�ផលសង�ម�ំង��ះ ។

្រកមធុរកិច�

េគាលករណ៍

ទី២

េគាលករណ៍

ទី៣

េគាលករណ៍

ទី៤

េគាលករណ៍

ទី៥

េគាលករណ៍

ទី៦

េគាលករណ៍

ទី៧



 IFC: សជីវកម�ហិរ��វត�ុ អន�រជាតិ1

្រកមសលីធម៌

 ច��ើន    ជា្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផា� តេលីេបសកកម�ែដលេជឿជាក់ថា្រកមសីលធម៌ គឺជាធាតុសំខន់ក�ុងករជំរុញឱ្យ  ចេ្រមីន ទទួល
បាននូវភាពេជាគជ័យស្រមាប់អជីវកម�របស់ខ�ួន។  វបានកំណត់្រកបខ័ណ� េដីម្ប្ីរគប់្រគងករទំនាក់ទំនង និងដំេណីរករអជីវកម�របស់ខ�ួន 
ជាមួយភាគីពក់ព័ន�ទងំខងក�ុង និងខងេ្រក រមួទងំសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អតិថិជន/ៃដគូ បុគ�លិក ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត 
អ�កផ�ត់ផ�ង់ ឬអ�កផ�ល់េសវកម� ម�ន�ីរជរដ� ភិបាល និយត័ករ សវនករ វនិិេយាគិន និងមា� ស់ជំនួយ ។

១) សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល៖  បង� ញនូវករេប�ជា� ចិត�ក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�េលីករសេ្រមចចិត�ក�ុង្រកបខណ� របស់ ចេ្រមីនេដយចូលរមួ
កិច�្របជំុៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល គណៈកមា� ធិករ ឬ្រក�មករងរ យ៉ាងេទៀងទត់សំេដេលីកកម�ស់េករ � ិ៍េឈ� ះ និងកិត្យោនុភាព របស់ចេ្រមីនក�ុង្រពឹត�ិ
ករណ៍េផ្សងៗ និងករេបាះផ្សោយនានា ។

២) អតិថិជន/ៃដគូ៖ េលីកកម�ស់ គា្ំរទ និងអនុវត�េគាលករណ៍ករពរអតិថិជន (CPP) និងេប�ជា� េធ�ីករវយតៃម�ៃនករអនុវត� របស់ខ�ួនជា
េទៀងទត់ ក៏ដូចជាករវយតៃម�ទូេទេលីស� នភាព្រកី្រករបស់្រក�ម្រគ�សរ អតិថិជន/ៃដគូ ក�ុងេគាលបំណងេដីម្ប ីធានាឱ្យបានថា ចេ្រមីន ពិតជា
បានផ�ល់េសវដល់្របជាជនេគាលេដែដលខ�ួនបានេ្រជីសេរសី នងិតមដនករផា� ស់ប�ូរស� ន ភាព្រកី្រករបសអ់តិថជិន/ៃដគូ ពមួីយេពលេទមយួ
េពលជា្របច ំេដីម្បធីានាថា្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនពិតជាបានចូលរមួចំែណកកត់បន�យភាព្រកី្រកេនក�ុងចំេណាមអតិថិជន/ៃដគូ។

៣) ម�ន�ីរដ� ភិបាល និយត័ករ និងសវនករ៖ េគារពតមបទប��ត�ិែដលេចញេដយរជរដ� ភិបាល រមួទងំករអនុវត�ន៍ េគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 
និងត្រម�វករែដលបានកំណត់េដយច្បោប់ប��ត�ិ និងផ�ល់មតិ្រតឡប់េទនិយត័ករ និងសវនករយ៉ាងេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វ ។

៤) បុគ�លិក៖
 ក, េប�ជា� ហមឃាត់មិនឱ្យមានករេរសីេអីងចំេពះបុគ�លិក ឬេបក�ជនេលីជាតិសសន៍ ពណ៌សម្ុបរ សសនា េភទ េដីមកំេណីតអយុ និង
  ស� នភាពេសដ�កិច� ។ 
 ខ, ផ�លឱ់កសករងរចំេពះេបក�ជនមានសមត�ភាពេទះបជីាជនពកិរ េដយមិនគតិពកីយសម្បទ េដមី្បឱី្យពកួ គាតប់េង�តី្របាកច់ណូំល
  េទៀងទត់គា្ំរទដល់្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន៍ ។
 គ, ផ�ល់ជូននិេយាជិតជាមួយនឹងឱកសេស�ីគា� ក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍ខ�ួន និងអជីព េដយមិនគិតពីស� នភាពៃនមុខតំែណង ។
 ឃ, េប�ជា� ករពរសុខភាព និងសុវត�ិភាពបុគ�លិក េហយីវជាកត� សំខន់ជាងេគេនក�ុងរល់ករសេ្រមចចិត�របស់ ចេ្រមីន ។
 ង, ផ�លជូ់ន្របាក់ែខ និងអត�្របេយាជន៍េផ្សងៗេនក�ុងក្រមតិ្របកួត្របែជង តមកររពំងឹទុកជាអប្បបរមាក�ុងក្រមិត ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ
  ែដលមានទំហអំជីវកម�្របហក់្របែហលគា�  និងេប�ជា� ែថរក្សោបុគ�លិករបស់ខ�ួន ។
 ច, ដក់យន�ករ្របកបេដយតមា� ភាពនានាស្រមាប់ករេដះ្រសយមតិេយាបល់ និងបណ�ឹ ងសរទុក�របស់បុគ�លិក ។

៥)្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត៖ មិនបង� ញ ឬមិនេ្របី្របាស់ទិន�ន័យរបស់ៃដគូ្របកួត្របែជង ែដលខ�ួនបានដឹងឬ មានេហតុផលែដល
េជឿថាបានរេំលភេលីកិច�្រពមេ្រពៀងកររក្សោករសមា� ត់ជាមួយភាគីទីបី ឬគូ្របកួត្របែជងណាមួយរបស់ ចេ្រមីនប៉ុែន�េលីកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិក
េអយ្របមូល ែចករែំលក និងករេ្របី្របាស់ព័ត៌មាន អំពី្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗ េទៀត ប៉ុែន�េធ�ីក�ុង្រកបខណ� ្រសបច្បោប់ និង្របកបេដយ
វជិា� ជីវៈែតប៉ុេណា� ះ។ ដូចគា� េទនឹងករឱ្យតៃម� និងកិច�ខិតខំករពរ ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួន ចេ្រមីនក៏េគារព និងឱ្យតៃម�េលីព័ត៌មានមានលក�ណៈ
សមា� ត់ ឬឯកជនភាពរបស់ៃដគូែដរ។

៦) អ�កផ�តផ់�ង់ ឬអ�កផ�លេ់សវ៖  មិនសហករ ឬផ�លេ់សវេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន ឬបុគ�លែដលអជីវកម�របស់ពកួគាតចូ់លរមួ េនក�ុងសកម�ភាពណាមយួ
ស�ិតក�ុងប�� ីបដិេសធន៍របស់ IFC1  និងមិនចូលរមួចំែណកេនក�ុង្របតិបតិ�ករ្របេភទមិនមាន្រកម សីលធម៌ ឬមិនអច្រគប់្រគង និងវស់ែវង
បាន ។

៧) វនិិេយាគិន និងមា� ស់ជំនួយ៖ ផ�ល់កំណត់្រត្រតឹម្រត�វ មានតមា� ភាព និងអចទុកចិត�បាន េដីម្បបីំេពញកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប់ និងហរិ��វត�ុ
របស់ ចេ្រមីន និងេដីម្ប្ីរគប់្រគងកិច�កររបស់ខ�ួន។

្រកមសលីធម៌

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៩



 IFC: សជីវកម�ហិរ��វត�ុ អន�រជាតិ1

្រកមសលីធម៌

 ច��ើន    ជា្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផា� តេលីេបសកកម�ែដលេជឿជាក់ថា្រកមសីលធម៌ គឺជាធាតុសំខន់ក�ុងករជំរុញឱ្យ  ចេ្រមីន ទទួល
បាននូវភាពេជាគជ័យស្រមាប់អជីវកម�របស់ខ�ួន។  វបានកំណត់្រកបខ័ណ� េដីម្ប្ីរគប់្រគងករទំនាក់ទំនង និងដំេណីរករអជីវកម�របស់ខ�ួន 
ជាមួយភាគីពក់ព័ន�ទងំខងក�ុង និងខងេ្រក រមួទងំសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អតិថិជន/ៃដគូ បុគ�លិក ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត 
អ�កផ�ត់ផ�ង់ ឬអ�កផ�ល់េសវកម� ម�ន�ីរជរដ� ភិបាល និយត័ករ សវនករ វនិិេយាគិន និងមា� ស់ជំនួយ ។

១) សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល៖  បង� ញនូវករេប�ជា� ចិត�ក�ុងករចូលរមួយ៉ាងសកម�េលីករសេ្រមចចិត�ក�ុង្រកបខណ� របស់ ចេ្រមីនេដយចូលរមួ
កិច�្របជំុៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល គណៈកមា� ធិករ ឬ្រក�មករងរ យ៉ាងេទៀងទត់សំេដេលីកកម�ស់េករ � ិ៍េឈ� ះ និងកិត្យោនុភាព របស់ចេ្រមីនក�ុង្រពឹត�ិ
ករណ៍េផ្សងៗ និងករេបាះផ្សោយនានា ។

២) អតិថិជន/ៃដគូ៖ េលីកកម�ស់ គា្ំរទ និងអនុវត�េគាលករណ៍ករពរអតិថិជន (CPP) និងេប�ជា� េធ�ីករវយតៃម�ៃនករអនុវត� របស់ខ�ួនជា
េទៀងទត់ ក៏ដូចជាករវយតៃម�ទូេទេលីស� នភាព្រកី្រករបស់្រក�ម្រគ�សរ អតិថិជន/ៃដគូ ក�ុងេគាលបំណងេដីម្ប ីធានាឱ្យបានថា ចេ្រមីន ពិតជា
បានផ�ល់េសវដល់្របជាជនេគាលេដែដលខ�ួនបានេ្រជីសេរសី នងិតមដនករផា� ស់ប�ូរស� ន ភាព្រក្ីរករបសអ់តិថជិន/ៃដគូ ពមីយួេពលេទមយួ
េពលជា្របច ំេដីម្បធីានាថា្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនពិតជាបានចូលរមួចំែណកកត់បន�យភាព្រកី្រកេនក�ុងចំេណាមអតិថិជន/ៃដគូ។

៣) ម�ន�ីរដ� ភិបាល និយត័ករ និងសវនករ៖ េគារពតមបទប��ត�ិែដលេចញេដយរជរដ� ភិបាល រមួទងំករអនុវត�ន៍ េគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 
និងត្រម�វករែដលបានកំណត់េដយច្បោប់ប��ត�ិ និងផ�ល់មតិ្រតឡប់េទនិយត័ករ និងសវនករយ៉ាងេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វ ។

៤) បុគ�លិក៖
 ក, េប�ជា� ហមឃាត់មិនឱ្យមានករេរសីេអីងចំេពះបុគ�លិក ឬេបក�ជនេលីជាតិសសន៍ ពណ៌សម្ុបរ សសនា េភទ េដីមកំេណីតអយុ និង
  ស� នភាពេសដ�កិច� ។ 
 ខ, ផ�លឱ់កសករងរចំេពះេបក�ជនមានសមត�ភាពេទះបជីាជនពកិរ េដយមិនគតិពកីយសម្បទ េដមី្បឱី្យពកួ គាតប់េង�តី្របាកច់ណូំល
  េទៀងទត់គា្ំរទដល់្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន៍ ។
 គ, ផ�ល់ជូននិេយាជិតជាមួយនឹងឱកសេស�ីគា� ក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍ខ�ួន និងអជីព េដយមិនគិតពីស� នភាពៃនមុខតំែណង ។
 ឃ, េប�ជា� ករពរសុខភាព និងសុវត�ិភាពបុគ�លិក េហយីវជាកត� សំខន់ជាងេគេនក�ុងរល់ករសេ្រមចចិត�របស់ ចេ្រមីន ។
 ង, ផ�លជូ់ន្របាកែ់ខ និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗេនក�ុងក្រមតិ្របកួត្របែជង តមកររពំងឹទុកជាអប្បបរមាក�ុងក្រមិត ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ
  ែដលមានទំហអំជីវកម�្របហក់្របែហលគា�  និងេប�ជា� ែថរក្សោបុគ�លិករបស់ខ�ួន ។
 ច, ដក់យន�ករ្របកបេដយតមា� ភាពនានាស្រមាប់ករេដះ្រសយមតិេយាបល់ និងបណ�ឹ ងសរទុក�របស់បុគ�លិក ។

៥)្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត៖ មិនបង� ញ ឬមិនេ្របី្របាស់ទិន�ន័យរបស់ៃដគូ្របកួត្របែជង ែដលខ�ួនបានដឹងឬ មានេហតុផលែដល
េជឿថាបានរេំលភេលីកិច�្រពមេ្រពៀងកររក្សោករសមា� ត់ជាមួយភាគីទីបី ឬគូ្របកួត្របែជងណាមួយរបស់ ចេ្រមីនប៉ុែន�េលីកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិក
េអយ្របមូល ែចករែំលក និងករេ្របី្របាស់ព័ត៌មាន អំពី្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេផ្សងៗ េទៀត ប៉ុែន�េធ�ីក�ុង្រកបខណ� ្រសបច្បោប់ និង្របកបេដយ
វជិា� ជីវៈែតប៉ុេណា� ះ។ ដូចគា� េទនឹងករឱ្យតៃម� និងកិច�ខិតខំករពរ ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួន ចេ្រមីនក៏េគារព និងឱ្យតៃម�េលីព័ត៌មានមានលក�ណៈ
សមា� ត់ ឬឯកជនភាពរបស់ៃដគូែដរ។

៦) អ�កផ�តផ់�ង់ ឬអ�កផ�លេ់សវ៖  មិនសហករ ឬផ�លេ់សវេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន ឬបុគ�លែដលអជីវកម�របស់ពកួគាតចូ់លរមួ េនក�ុងសកម�ភាពណាមយួ
ស�ិតក�ុងប�� ីបដិេសធន៍របស់ IFC1  និងមិនចូលរមួចំែណកេនក�ុង្របតិបតិ�ករ្របេភទមិនមាន្រកម សីលធម៌ ឬមិនអច្រគប់្រគង និងវស់ែវង
បាន ។

៧) វនិិេយាគិន និងមា� ស់ជំនួយ៖ ផ�ល់កំណត់្រត្រតឹម្រត�វ មានតមា� ភាព និងអចទុកចិត�បាន េដីម្បបីំេពញកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប់ និងហរិ��វត�ុ
របស់ ចេ្រមីន និងេដីម្ប្ីរគប់្រគងកិច�កររបស់ខ�ួន។

្រកមសលីធម៌

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០២៩ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣០



សូច�ករសំ�ន់ៗ���កសង�ម
អ្រតៃដគូខ�ី្របាក់ជា�ស�ី
អ្រតៃដគូភក�ីភាព
អ្រតបុគ�លិកជា�ស�ី
អ្រតបុគ�លិកពិករភាព
ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេសវអជីវកម�
ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេសវសង�ម
អ្រតៃដគូទទួលបានេសវហរិ��វត�ុចល័ត

២០១៨
៨២,០០%
៧៧,៤០%
២៦,២១%

២.០៥
២.៦១៥

៤៥៩
៤៥,៥៩%

២០១៩
៨១,៣០%
៨៤,២៥%
២៥,១០%

២,២៥%
១.៤៦៨

៣២៦
៥០,៩៤%

២០២០
៨០,៩២%
៨៩,០៧%
២៤,១៦%

១,៥%
១.៤៨១ 

២៩២
៤៩,៣២%

សូច�ករសំ�ន់ៗ���កហិរ��វត��
្រទព្យសកម�សរុប (លនេរៀល)
បំណុល និងមូលធនសរុប (លនេរៀល)
្របាក់ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�(លនេរៀល)
អនុបាតបំណុលេធៀបនឹងមូលធន
សមាភាគសមល�មៃនមូលធន
ស� នភាពចំហសុទ�ៃនរូបិយវត�ុ
អ្រតចំណូលបានពីឥណទន
អនុបាតចំណាយែផ�កហរិ��វត�ុ
អនុបាតចំណាយេលីែផ�ក្របតិបត�ិករ
អនុបាតចំណាយេលីសំវធិានធន
អនុបាតភាពរស់រនេលីែផ�ក្របតិបត�ិករ
អ្រតចំេណញពី្រទព្យសកម�
អ្រតចំេណញមូលធនភាគទុនិក

២០១៨
៦៨.២២៤
១២.០៨០

១.៩០២
៣,៨៦

១៦,៨៤%
-១០,៦០%
៣០,៩៦%

៨,៣០%
១៨,២៨%

០,៦៨%
១១៣,៤៣%

៣,០៩%
១៧,១០%

២០១៩
១០៦.២៤២

១៩.៨៦៥
៤.៧៣២

៣,៨៩
១៩,១៥%
១៧,៨៤%
៣០,១៦%

៦,៧៩%
១៥,០៩%

០,៣១%
១២៦,៧៨%

៥,៤៤%
២៨,៨១%

២០២០
១៦៧.០៧៧

៤២.៣៤៧
៣.៨៨៨

២,៧៦
៣០,៩០%

៩,៧២%
២៧,៧៧%

៦,៩០%
១៥,២៧%

០,៩៩%
១១៥,០២%

២,៩៦%
១៥,២៩%

សូច�ករសំ�ន់ៗ���ក��តិបត�ិ�រ
រជធានី-េខត�្របតិបត�ិករ
ខណ� -្រក�ង-្រស�ក្របតិបត�ិករ
ឃុ-ំសង� ត់្របតិបត�ិករ
ភូមិ្របតិបត�ិករ
ចំនួនសខ
ចំនួនបុគ�លិកសរុប
ចំនួនបុគ�លិកជាម�ន�ីឥណទន
ចំនួនៃដគូខ�ី្របាក់សកម�សរុប
ផលប័្រតឥណទនសរុប (ជាលនេរៀល)
ផលប័្រតឥណទនសរុប (ជាលនដុល� រ)
ផលប័្រតឥណទនជាមធ្យម (ជា្របាក់េរៀល)
ផលប័្រតឥណទនជាមធ្យម (ជាដុល� រ)
ទំហឥំណទនបេ��ញដំបូងជាមធ្យម (ជា្របាក់េរៀល)
ទំហឥំណទនបេ��ញដំបូងជាមធ្យម (ជាដុល� រ)
ចំនួនៃដគូខ�ី្របាក់ជាមធ្យមក�ុងម�ន�ីឥណទនមា� ក់
អ្រតឥណទនជា្រក�ម
អ្រតផលប័្រតឥណទនជាដុល� រអេមរកិ
អ្រតផលប័្រតឥណទនមានហនិភ័យចប់ពី៣០ៃថ�េឡងីេទ

២០១៨
១៥
៩៨

៦១៣
២.៥៦៣

២១
២០៦
១០៨

២៦.៣០៦
៥៦.០២៩

១៣,៩៥
២.០៩០.៣៨០

៥២០
២.៧១៧.៥៤២

៦៧៦
២៤៤

៣៣,០២%
៤៤,៦០%

១,៥៩%

២០១៩
១៥

១០០
៥៨៧

២.៥៤៤
២១

២៤៣
១២៨

៣៣.០៦០
៨៦.០៧៦

២១,១២
២.៥៤៤.១៤០

៦២៤
២.៨២២.៥៤៣

៦៩៣
២៥៨

៤១,១៨%
៤១,៥៧%

០,៧៨%

២០២០
១៥

១០៤
៦២៧

២.៨៧១
២១

៣៣៤
១៨៥

៤២.៧៧៤
១១៤.៩៩៦

២៨.៤២
២.៦៨៨.៤៦៥

៦៦៥
២.៨៧២.៩៣៤

៧១០
២៣១

៣៧,១៩%
៣៦,៤០%

១,២០%

សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗរយៈេពលបីឆា� ំ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣១



សូច�ករសំ�ន់ៗ���កសង�ម
អ្រតៃដគូខ�ី្របាក់ជា�ស�ី
អ្រតៃដគូភក�ីភាព
អ្រតបុគ�លិកជា�ស�ី
អ្រតបុគ�លិកពិករភាព
ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេសវអជីវកម�
ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេសវសង�ម
អ្រតៃដគូទទួលបានេសវហរិ��វត�ុចល័ត

២០១៨
៨២,០០%
៧៧,៤០%
២៦,២១%

២.០៥
២.៦១៥

៤៥៩
៤៥,៥៩%

២០១៩
៨១,៣០%
៨៤,២៥%
២៥,១០%

២,២៥%
១.៤៦៨

៣២៦
៥០,៩៤%

២០២០
៨០,៩២%
៨៩,០៧%
២៤,១៦%

១,៥%
១.៤៨១ 

២៩២
៤៩,៣២%

សូច�ករសំ�ន់ៗ���កហិរ��វត��
្រទព្យសកម�សរុប (លនេរៀល)
បំណុល និងមូលធនសរុប (លនេរៀល)
្របាក់ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�(លនេរៀល)
អនុបាតបំណុលេធៀបនឹងមូលធន
សមាភាគសមល�មៃនមូលធន
ស� នភាពចំហសុទ�ៃនរូបិយវត�ុ
អ្រតចំណូលបានពីឥណទន
អនុបាតចំណាយែផ�កហរិ��វត�ុ
អនុបាតចំណាយេលីែផ�ក្របតិបត�ិករ
អនុបាតចំណាយេលីសំវធិានធន
អនុបាតភាពរស់រនេលីែផ�ក្របតិបត�ិករ
អ្រតចំេណញពី្រទព្យសកម�
អ្រតចំេណញមូលធនភាគទុនិក

២០១៨
៦៨.២២៤
១២.០៨០

១.៩០២
៣,៨៦

១៦,៨៤%
-១០,៦០%
៣០,៩៦%

៨,៣០%
១៨,២៨%

០,៦៨%
១១៣,៤៣%

៣,០៩%
១៧,១០%

២០១៩
១០៦.២៤២

១៩.៨៦៥
៤.៧៣២

៣,៨៩
១៩,១៥%
១៧,៨៤%
៣០,១៦%

៦,៧៩%
១៥,០៩%

០,៣១%
១២៦,៧៨%

៥,៤៤%
២៨,៨១%

២០២០
១៦៧.០៧៧

៤២.៣៤៧
៣.៨៨៨

២,៧៦
៣០,៩០%

៩,៧២%
២៧,៧៧%

៦,៩០%
១៥,២៧%

០,៩៩%
១១៥,០២%

២,៩៦%
១៥,២៩%

សូច�ករសំ�ន់ៗ���ក��តិបត�ិ�រ
រជធានី-េខត�្របតិបត�ិករ
ខណ� -្រក�ង-្រស�ក្របតិបត�ិករ
ឃុ-ំសង� ត់្របតិបត�ិករ
ភូមិ្របតិបត�ិករ
ចំនួនសខ
ចំនួនបុគ�លិកសរុប
ចំនួនបុគ�លិកជាម�ន�ីឥណទន
ចំនួនៃដគូខ�ី្របាក់សកម�សរុប
ផលប័្រតឥណទនសរុប (ជាលនេរៀល)
ផលប័្រតឥណទនសរុប (ជាលនដុល� រ)
ផលប័្រតឥណទនជាមធ្យម (ជា្របាក់េរៀល)
ផលប័្រតឥណទនជាមធ្យម (ជាដុល� រ)
ទំហឥំណទនបេ��ញដំបូងជាមធ្យម (ជា្របាក់េរៀល)
ទំហឥំណទនបេ��ញដំបូងជាមធ្យម (ជាដុល� រ)
ចំនួនៃដគូខ�ី្របាក់ជាមធ្យមក�ុងម�ន�ីឥណទនមា� ក់
អ្រតឥណទនជា្រក�ម
អ្រតផលប័្រតឥណទនជាដុល� រអេមរកិ
អ្រតផលប័្រតឥណទនមានហនិភ័យចប់ពី៣០ៃថ�េឡងីេទ

២០១៨
១៥
៩៨

៦១៣
២.៥៦៣

២១
២០៦
១០៨

២៦.៣០៦
៥៦.០២៩

១៣,៩៥
២.០៩០.៣៨០

៥២០
២.៧១៧.៥៤២

៦៧៦
២៤៤

៣៣,០២%
៤៤,៦០%

១,៥៩%

២០១៩
១៥

១០០
៥៨៧

២.៥៤៤
២១

២៤៣
១២៨

៣៣.០៦០
៨៦.០៧៦

២១,១២
២.៥៤៤.១៤០

៦២៤
២.៨២២.៥៤៣

៦៩៣
២៥៨

៤១,១៨%
៤១,៥៧%

០,៧៨%

២០២០
១៥

១០៤
៦២៧

២.៨៧១
២១

៣៣៤
១៨៥

៤២.៧៧៤
១១៤.៩៩៦

២៨.៤២
២.៦៨៨.៤៦៥

៦៦៥
២.៨៧២.៩៣៤

៧១០
២៣១

៣៧,១៩%
៣៦,៤០%

១,២០%

សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗរយៈេពលបីឆា� ំ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣១

 េដីម្បីស្រម�លដល់្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុស្រមាប់ៃដគូរបស់ខ�ួន 
ចេ្រមីនបានចុះហត�េលខេលីអនុស្សោរណៈៃនករេយាគ យល់ជាមួយ
នឹងអ�កផ�ល់េសវទូទត់្របាក់ចល័តដ៏សំខន់ពីរេនកម�ុជា គឺធនាគារ
ឯកេទសវងី និង្រក�មហុ៊ន្រទ�ម៉ាន់នី។ េគាលបំណង គឺេដីម្បបីេង�ីត
ដេំណាះ្រសយឌីជថីល និងបេ្រមីដលៃ់ដគូរបសច់េ្រមីន តមរយៈភា� ក់
ងរវងី  និង្រទ�ម៉ាន់នី រប់ពន់េនទូទងំ្របេទស ែដលអនុ�� តឱ្យមាន
ជេ្រមីសបង់សងឥណទនកន់ែតងយ្រស�ល និងមានតៃម�ទប។

 ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ជាមធ្យមមានចំនួនគណនីសកម�របស់ ចេ្រមីន 
ែដលបានេ្របី្របាស់េសវកម�សងឥណទន តមរយៈ ្រក�មហុ៊ន
េសវកម�េផ�រ្របាក់មាន្របែហលជិតពក់កណា� ល (៤៧,៣១%) ៃន
ចំនួនគណនីរបស់ៃដគូសកម�សរុបក�ុងចេ្រមីនែដល បានេ្របី្របាស់
េសវកម�ទូទតច់លត័េនះ។ ជាមួយនងឹករអភវិឌ្ឍន៍បណា� ញភា� កង់រ
របស់អ�កផ�ល់េសវទងំេនះ និងករេប�ជា� បន� របស់ចេ្រមីន ក�ុងករ
េលីកកម�សក់រផ្សព�ផ្សោយដេំណាះ្រសយទងំេនះ ែដល្រត�វបានរពឹំង
ថាចំនួនៃដគូែដលេ្របី្របាស់នឹងបន� េកីនេឡងី។

 េបីេទះបីជាត្រម�វេអយៃដគូបង់ៃថ�េសវ េដីម្បេីធ�ី្របតិបត�ិករ
បង់សងឥណទនក៏េដយ ែតេសវកម�េនះបានជួយកត់បន�យ ចំ
ណាយរបស់អតិថិជនក�ុងករេធ�ីដំេណីរ និងេពលេវលែដលត្រម�វឱ្យ
មកកនស់ខរបសច់េ្រមីនស្រមាប់ករេធ�្ីរបតបិត�កិរ សងឥណទន។

�រទូ�ត់ឥណ�ន�មរយៈហិរ��វត��ឌីជីថល

ចំនួនគណនីៃដគូសកម� 

ចំនួនគណនីបានសង្របាក់តមរយៈ វងី និង្រទ�ម៉ាន់នី

ភាគរយជាមធ្យម

២៥.១៧៤

១០.៣៨៩

៤១,២០%

ពិព័ណ៌� ២០១៨

២៩.៣៦៣

១៤.៤៦៣

៤៩,១៦%

២០១៩

៣៨.៨៦២

១៨.៣៤០

៤៧,៣១%

២០២០

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣២

េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង

ៃដគូបង់្របាក់តមរយៈភា� ក់ងរ្រទ�ម៉ាន់នី



 ចេ្រមនី បន�េផា� តករយកចតិ�ទុកដក់េលីករេលីកកម�សៃ់ដគូ នងិសហគមនក៍�ុងករែកលម�ទកឹស� ត នងិអនាមយ័ ស្រមាបអ់�កែដលមនិទន់
ទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់្រតឹម្រត�វ និងកំពុងរស់េនក�ុងតំបន់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន។ េដីម្បពី្រងីកករគា្ំរទ និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ េអយទទួលបាន
ទឹកស� តបរេិភាគ និងបង�ន់អនាម័យស្រមាប់េ្របី្របាស់បាន្រគប់្រគាន់ ចេ្រមីន បានចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូដំណាក់កលទី 
២ របស់ខ�ួនជាមួយអង�ករ Water.Org េ្រកមកម�វធិី “គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ” ស្រមាប់រយៈេពល ២ឆា� េំទៀត។ េគាលបំណងសំខន់
ៃនគេ្រមាងេនះគឺ េដីម្បគីា្ំរទដល់ៃដគូ េអយទទួលបានេសវហរិ��វត�ុ (ឥណទន) យកេទេ្របី្របាស់េលីករសងសង់ និងែកលម�ែផ�កទឹក
ស� ត នងិអនាមយ័បេង�នី ករយលដ់ងឹអំពកីរេ្របី្របាសទឹ់កស� ត នងិអនាមយ័ កតប់ន�យហនិភយ័ៃនករេកីតជំង ឺនិងេលីកកម�សសុ់ខុមាលភាព
របស់ៃដគូ្រពមទងំ្របជាជនមិនែមនជាៃដគូេនក�ុងសហគមន៍ែដលចេ្រមីនកំពុង្របតិបត�ិករ។  េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងេនះ ចេ្រមីន មានែផនករ
ក�ុងករផ�ល់ឥណទនសរុបេទៃដគូចំនួន ៩៦០០ នាក់។

 េនក�ុងដំណាក់កលទី ១ ៃនកម�វធិីេនះ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨) ចេ្រមីន សេ្រមចបាន ១២៩% ៃនែផនករ
សរុបរបស់ខ�ួនែដលបានដក់ជាមួយអង�ករ Water.Org ជាមួយនឹងឥណទនែដលបានផ�ល់ ជូនដល់ៃដគូសរុបចំនួន ៩.២៣៧នាក់ និងអ�ក
ទទួលផលចំនួន ៣៨.៣៩៨នាក់។ េលីសពីេនះេទៀត្របជាជនចំនួន ១២.៧៨៤នាក់ បានចូលរមួក�ុងករអប់រផំ្សព�ផ្សោយអំពីទឹកស� ត និង
អនាម័យ េដយមានករស្រមបស្រម�លេដយ ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល សហគមន៍ ម�ន�ីគេ្រមាងទឹកស� តនិងអនាម័យ និងម�ន�ីឥណទន។ បន�មក
ដំណាក់កលទី ២ ៃនគេ្រមាងេនះ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០២០) ចេ្រមីន បានផ�ល់ឥណទនេទកន់ៃដគូសរុបចំនួន 
១១,២១០ នាក់ែដលផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់្របជាជនចំនួន ៤៣.៨៩៤នាក់ ខណៈករអប់រអំនាម័យេដយបុគ�លិកបានផ�ល់ដល់អ�កចូលរមួ
សរុបចំនួន ៣.៦៥៣នាក់។

គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ
ជំរុញករទទួលបានទឹកស� ត និងអនាម័យ ្របកបេដយសុវត�ិភាព

ចំនួនឥណទន ផលប័្រត និងអ�កទទួលផល ពីគេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ

ដំណាក់កលទី១ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨)

ដំណាក់កលទី២ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០២០)

សរបុ

ចំនួនឥណទនបានបេ��ញ

៩.២៣៧

១១.២១០

២០.៤៤៧

ផលប័្រតឥណទនបានបេ��ញ

  ១.៩៣៥.៩៥៣ 

៣.៦៤៤.២៤០ 

៥.៥៨០.១៩៤

ចំនួនអ�កទទួលផល

៣៨.៣៩៨

៤៣.៨៩៤

៨២.២៩២

េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៣

គេ្រមាង



 ចេ្រមីន បន�េផា� តករយកចតិ�ទុកដកេ់លីករេលីកកម�សៃ់ដគូ នងិសហគមនក៍�ុងករែកលម�ទកឹស� ត នងិអនាម័យ ស្រមាបអ់�កែដលមនិទន់
ទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់្រតឹម្រត�វ និងកំពុងរស់េនក�ុងតំបន់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន។ េដីម្បពី្រងីកករគា្ំរទ និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ េអយទទួលបាន
ទឹកស� តបរេិភាគ និងបង�ន់អនាម័យស្រមាប់េ្របី្របាស់បាន្រគប់្រគាន់ ចេ្រមីន បានចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូដំណាក់កលទី 
២ របស់ខ�ួនជាមួយអង�ករ Water.Org េ្រកមកម�វធិី “គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ” ស្រមាប់រយៈេពល ២ឆា� េំទៀត។ េគាលបំណងសំខន់
ៃនគេ្រមាងេនះគឺ េដីម្បគីា្ំរទដល់ៃដគូ េអយទទួលបានេសវហរិ��វត�ុ (ឥណទន) យកេទេ្របី្របាស់េលីករសងសង់ និងែកលម�ែផ�កទឹក
ស� ត នងិអនាមយ័បេង�នី ករយលដឹ់ងអំពកីរេ្របី្របាសទឹ់កស� ត នងិអនាមយ័ កតប់ន�យហនិភយ័ៃនករេកីតជងំ ឺនងិេលកីកម�សសុ់ខុមាលភាព
របស់ៃដគូ្រពមទងំ្របជាជនមិនែមនជាៃដគូេនក�ុងសហគមន៍ែដលចេ្រមីនកំពុង្របតិបត�ិករ។  េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងេនះ ចេ្រមីន មានែផនករ
ក�ុងករផ�ល់ឥណទនសរុបេទៃដគូចំនួន ៩៦០០ នាក់។

 េនក�ុងដំណាក់កលទី ១ ៃនកម�វធិីេនះ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨) ចេ្រមីន សេ្រមចបាន ១២៩% ៃនែផនករ
សរុបរបស់ខ�ួនែដលបានដក់ជាមួយអង�ករ Water.Org ជាមួយនឹងឥណទនែដលបានផ�ល់ ជូនដល់ៃដគូសរុបចំនួន ៩.២៣៧នាក់ និងអ�ក
ទទួលផលចំនួន ៣៨.៣៩៨នាក់។ េលីសពីេនះេទៀត្របជាជនចំនួន ១២.៧៨៤នាក់ បានចូលរមួក�ុងករអប់រផំ្សព�ផ្សោយអំពីទឹកស� ត និង
អនាម័យ េដយមានករស្រមបស្រម�លេដយ ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល សហគមន៍ ម�ន�ីគេ្រមាងទឹកស� តនិងអនាម័យ និងម�ន�ីឥណទន។ បន�មក
ដំណាក់កលទី ២ ៃនគេ្រមាងេនះ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០២០) ចេ្រមីន បានផ�ល់ឥណទនេទកន់ៃដគូសរុបចំនួន 
១១,២១០ នាក់ែដលផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់្របជាជនចំនួន ៤៣.៨៩៤នាក់ ខណៈករអប់រអំនាម័យេដយបុគ�លិកបានផ�ល់ដល់អ�កចូលរមួ
សរុបចំនួន ៣.៦៥៣នាក់។

គេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ
ជំរុញករទទួលបានទឹកស� ត និងអនាម័យ ្របកបេដយសុវត�ិភាព

ចំនួនឥណទន ផលប័្រត និងអ�កទទួលផល ពីគេ្រមាងទឹកស� ត និងអនាម័យ

ដំណាក់កលទី១ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨)

ដំណាក់កលទី២ (ចប់ពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០២០)

សរបុ

ចំនួនឥណទនបានបេ��ញ

៩.២៣៧

១១.២១០

២០.៤៤៧

ផលប័្រតឥណទនបានបេ��ញ

  ១.៩៣៥.៩៥៣ 

៣.៦៤៤.២៤០ 

៥.៥៨០.១៩៤

ចំនួនអ�កទទួលផល

៣៨.៣៩៨

៤៣.៨៩៤

៨២.២៩២

េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៣

គេ្រមាង

 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន ម.ក ែតងែតែកស្រម�លេគាលករណ៍ឥណទនរបស់ខ�ួនជា្របច ំែដលទក់ទងនឹង រយៈេពលឥណទន 
ទំហឥំណទន អ្រតករ្របាក់ និងៃថ�េសវេផ្សងៗ េដីម្បេីឆ�ីយតបត្រម�វកររបស់អតិថិជន និងករវវិត�ន៍ៃនស� នភាពទីផ្សោរ។ េនឆា� ២ំ០២០ 
ចេ្រមីន បានបេង�ីតនូវផលិតផលឥណទនេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួន េន្រគប់សខទងំអស់របស់្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុចេ្រមីន េនទូទងំ្របេទស។

 ឥណទនេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ្រត�វបានផ�ល់ជូនស្រមាប់ៃដគូសកម�របស់ចេ្រមីន ែដលមានត្រម�វករចង់ទិញរបស់ របរេ្របី្របាស់ក�ុង្រគ�សរ
ដូចជា ទូរទស្សន៍ ម៉ាសុីន្រតជាក់ ទូរទឹកកក េ្រគឿងសង� រមឹ ទូរស័ព�ៃដ កំុព្ូយទ័រ ជាេដីម ។ល។

ឥណទនេ្របើ្របាសផ់ា� លខ់�ួន

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៤

េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)



េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)

ផលតិផលនិងេសវកម�របសឥ់ណទនេសវបែន�ម

 ភាពពិេសសៃនករផ�ល់ឥណទនរមួេសវបែន�មរបស់ ចេ្រមីនគឺ 
ជាទូេទឥណទនរមួេសវបែន�ម ្រត�វបានផ�ល់ជូន អតិថិជនេដយ
មានករគា្ំរទពីស� ប័នៃដគូ និង/ឬកំណត់តំបន់េគាលេដជាក់លក់
ក�ុងវសិ័យជាអទិភាពដូចខងេ្រកម៖
 ១. េសវហរិ��វត�ុ
  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម អភិវឌ្ឍផលិតផលឥណទន
  ស្រមាប់ទងំលក�ណៈបុគ�ល និង្រក�មហុ៊នេដីម្បបីេំពញ
  ចេនា� ះ្របេហងែដលមានេនក�ុងទីផ្សោរ េពលករែកស្រម�ល
  ផលិតផល ឥណទនេអយសម្រសបេទ្រក�មេគាលេដ
  ជាកល់ក់ ឬេនក�ុងែខ្សសង� កផ់លិតកម�ជាកល់កេ់ផ្សងៗ។ 
  េដីម្បបី�� ក ់ឧបសគ�ចម្បងមយួក�ងុករទទលួបានហរិ��ប្បទន 
  ស្រមាប់បុគ�ល រ្ឺរក�មហុ៊ន ទទលួបាននូវហរិ��វត�ុែដលជា
  ្រគះឹស� នផ�ូវករ។ នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�មមានគំនតិ
  ៃច�្របឌតិេដយបានបេង�តី យន�ករែចករែំលកហនភ័ិយ ជាមយួ
  ស� បន័ជាៃដគូ និងភាគីទបី ី ែដលេគាលនយបាយអ�� តិឲ្យ
  ផ�លក់ម�េីដយមនិមាន្រទព្យធានា កត� ជំរញុបែន�មៃនបុគ�លកិ
  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម ពក់ព័ន�ជាមួយករអភិវឌ្ឍន៍
  នូវលក�ណៈផលិតផល (រេបៀបបង់សង តៃម� និងមេធ្យោបាយ
  ផ�លផ់លិតផលេសវកម�ដលៃ់ដគូផងែដរ) ក�ុងករចប់ជាៃដគូ
  ជាមយួនឹងអ�កពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។
 ២. េសវកម�បណ�ុ ះបណា� ល នងិឧបករណ៍េ្រតៀមវនិេិយាគ 

  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម ផ�ល់ជូនករបណ�ុ ះបណា� ល
  ដូចខងេ្រកម៖
  • អង�ករអន�រជាតិ Good Return បានបេង�តី កម�វធិី
   អប់រចំំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�ុនិងព្រងឹងអំណាចដល់ 

 អតិថជិន (CAFE) ក�ុងេគាលបំណងព្រងងឹសមត�ភាព និងភាព
 េជឿជាក់របសអ់�កេ្រប្ីរបាស់េសវកម�ហរិ��វត�ុ េដមី្បអីច
 េរៀបចំែផនករជាមុន ែស�ងរកព័ត៌មាន រកុរកអ�កផ�លេ់សវហរិ��វត�ុ 
 នងិជេ្រមសីេសវកម�។ កម�វធិCីAFEេនះផ�លជូ់នវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
 ចំនួន ៦ ស្រមាប់រយៈេពល ៦សបា� ហ៍ េហយី្រត�វបានែកស្រម�ល
 េទតមត្រម�វកររបស់្របជាជនែដលជា្រក�មេគាលេដរបស់
 គេ្រមាង “ករអប់រ ំ និងករចូលរមួ េសវកម�ែដលមានករទទលួ
 ខុស្រត�វសរំប់ជនពិករ”។ 
• េរៀបចំេដយអង�ករពលកម�អន�រជាត ិ (ILO) កម�វធិបីណ�ុ ះ
 បណា� លសហ្រគាសអភវិឌ្ឍន៍សហគមន៍ (C-BED) គា្ំរទ
 ករអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនិងផ�ល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ� ន។ 
 វគ�ជ្រម�ញស� រតីសហ្រគិនែដលបណ�ុ ះបណា� លេដយនាយកដ� ន
 ឥណទនេសវបែន�ម េផា� តេលីករអភវិឌ្ឍន៍សមត�ភាពមូលដ� ន
 ្រគះឹែដលសហ្រគិន្រត�វករ និងកំពុងមានែផនករចប់េផ�មី
 អជវីកម�។
• កម�វធិីេសវកម�មិនែមនហិរ��វត�ុស្រមាប់កសងសមត�ភាព
 របស់ៃដគូ(អតថិជិន) និង សហគមន៍។ ករបណ�ុ ះបណា� លេនះ 
 េធ�េីឡងីេដយផា� លពី់ម�ន�សី្រមបស្រម�លសហគមនរ៍បសច់េ្រមីន 
 នងិបុគ�លិកនាយកដ� ន ឥណទនេសវបែន�ម ែដលមានអ�កចូលរមួ
 សរបុ ១.៧៧៣នាក់ គកឺ�ុងេគាលបំណងអភវិឌ្ឍន៍ចំេណះដឹង 
 នងិជំនាញរបស់ៃដគូ ក�ុងករ្រគប់្រគងបំណុល ករសន្ស្ំរបាក់ 
 នងិករេរៀបចំែផនករថវកិឲ្យបានច្បោសល់ស់ និង្រតមឹ្រត�វ 
 ករែថទសុំខភាព ករេលកីកំពសអ់នាម័យ ករករពរជងំទូឺេទ
 ដូចជា៖ ករករពរជងំ្ឺរកពះ ករបង� រជងំ ឺរគ នងិករ្រគប់្រគង
 កកសំណល។់

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៥

សកម�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងែផ�កហរិ��វត�ុ សកម�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសង�ម



េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)

ផលតិផលនិងេសវកម�របសឥ់ណទនេសវបែន�ម

 ភាពពិេសសៃនករផ�ល់ឥណទនរមួេសវបែន�មរបស់ ចេ្រមីនគឺ 
ជាទូេទឥណទនរមួេសវបែន�ម ្រត�វបានផ�ល់ជូន អតិថិជនេដយ
មានករគា្ំរទពីស� ប័នៃដគូ និង/ឬកំណត់តំបន់េគាលេដជាក់លក់
ក�ុងវសិ័យជាអទិភាពដូចខងេ្រកម៖
 ១. េសវហរិ��វត�ុ
  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម អភិវឌ្ឍផលិតផលឥណទន
  ស្រមាប់ទងំលក�ណៈបុគ�ល នងិ្រក�មហុ៊នេដមី្បបីេំពញ
  ចេនា� ះ្របេហងែដលមានេនក�ុងទីផ្សោរ េពលករែកស្រម�ល
  ផលិតផល ឥណទនេអយសម្រសបេទ្រក�មេគាលេដ
  ជាកល់ក់ ឬេនក�ុងែខ្សសង� កផ់លិតកម�ជាកល់កេ់ផ្សងៗ។ 
  េដីម្បបី�� ក ់ឧបសគ�ចម្បងមយួក�ងុករទទលួបានហរិ��ប្បទន 
  ស្រមាប់បុគ�ល រ្ឺរក�មហុ៊ន ទទលួបាននូវហរិ��វត�ុែដលជា
  ្រគះឹស� នផ�ូវករ។ នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�មមានគំនតិ
  ៃច�្របឌិតេដយបានបេង�តី យន�ករែចករែំលកហនិភយ័ ជាមយួ
  ស� បន័ជាៃដគូ និងភាគីទបី ី ែដលេគាលនយបាយអ�� តិឲ្យ
  ផ�លក់ម�េីដយមនិមាន្រទព្យធានា កត� ជំរញុបែន�មៃនបុគ�លកិ
  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម ពកព់ន័�ជាមយួករអភិវឌ្ឍន៍
  នូវលក�ណៈផលិតផល (រេបៀបបងស់ង តៃម� និងមេធ្យោបាយ
  ផ�លផ់លិតផលេសវកម�ដលៃ់ដគូផងែដរ) ក�ុងករចប់ជាៃដគូ
  ជាមយួនឹងអ�កពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។
 ២. េសវកម�បណ�ុ ះបណា� ល នងិឧបករណ៍េ្រតៀមវនិេិយាគ 

  នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម ផ�ល់ជូនករបណ�ុ ះបណា� ល
  ដូចខងេ្រកម៖
  • អង�ករអន�រជាតិ Good Return បានបេង�តី កម�វធិី
   អប់រចំំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�ុនិងព្រងឹងអំណាចដល់ 

 អតិថជិន (CAFE) ក�ុងេគាលបណំងព្រងងឹសមត�ភាព និងភាព
 េជឿជាក់របសអ់�កេ្របី្របាស់េសវកម�ហរិ��វត�ុ េដមី្បអីច
 េរៀបចំែផនករជាមុន ែស�ងរកព័តម៌ាន រកុរកអ�កផ�លេ់សវហរិ��វត�ុ 
 នងិជេ្រមសីេសវកម�។ កម�វធិCីAFEេនះផ�លជូ់នវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
 ចំនួន ៦ ស្រមាបរ់យៈេពល ៦សបា� ហ៍ េហយី្រត�វបានែកស្រម�ល
 េទតមត្រម�វកររបស់្របជាជនែដលជា្រក�មេគាលេដរបស់
 គេ្រមាង “ករអបរ់ ំ និងករចូលរមួ េសវកម�ែដលមានករទទលួ
 ខុស្រត�វសរំបជ់នពិករ”។ 
• េរៀបចំេដយអង�ករពលកម�អន�រជាត ិ (ILO) កម�វធិបីណ�ុ ះ
 បណា� លសហ្រគាសអភវិឌ្ឍនស៍ហគមន ៍ (C-BED) គា្ំរទ
 ករអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនិងផ�ល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ� ន។ 
 វគ�ជ្រម�ញស� រតីសហ្រគិនែដលបណ�ុ ះបណា� លេដយនាយកដ� ន
 ឥណទនេសវបែន�ម េផា� តេលីករអភិវឌ្ឍនស៍មត�ភាពមូលដ� ន
 ្រគះឹែដលសហ្រគនិ្រត�វករ និងកពុំងមានែផនករចបេ់ផ�មី
 អជវីកម�។
• កម�វធិីេសវកម�មិនែមនហិរ��វត�ុស្រមាប់កសងសមត�ភាព
 របស់ៃដគូ(អតិថជិន) និង សហគមន។៍ ករបណ�ុ ះបណា� លេនះ 
 េធ�េីឡងីេដយផា� លពី់ម�ន�សី្រមបស្រម�លសហគមនរ៍បសច់េ្រមីន 
 នងិបុគ�លិកនាយកដ� ន ឥណទនេសវបែន�ម ែដលមានអ�កចូលរមួ
 សរបុ ១.៧៧៣នាក់ គកឺ�ុងេគាលបណំងអភវិឌ្ឍនច៍េំណះដឹង 
 នងិជំនាញរបស់ៃដគូ ក�ុងករ្រគប្់រគងបណុំល ករសន្ស្ំរបាក់ 
 នងិករេរៀបចែំផនករថវកិឲ្យបានច្បោសល់ស់ និង្រតមឹ្រត�វ 
 ករែថទសុំខភាព ករេលកីកពំសអ់នាម័យ ករករពរជងំទូឺេទ
 ដូចជា៖ ករករពរជងំ្ឺរកពះ ករបង� រជំង ឺរគ និងករ្រគប្់រគង
 កកសំណល។់

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៥

សកម�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងែផ�កហរិ��វត�ុ សកម�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសង�ម

បុគ�ល

អជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម

សរបុ

១១៧

១៦

១៣៣

១៩៧.៨២៦

១.០១១.៧៤៤

១.២០៩.៥៧០

១០៣

៩

១១២

១៦៨.២៣៥

៦៦៦.៦៩១

៨៣៤.៩២៦

ចំនួនៃដគូែដលបាន

បេ��ញ

ផលប័្រតឥណទន

ែដលបានបេ��ញ
ចំនួនៃដគូសកម�

ចំនួនផលប័្រត

ឥណទនឆា�  ំ២០២០

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៦

េសវកម�បែន�មរបសេ់យើង (បន�)

្របេភទកម�ី

៣. ្រក�មេគាលេដទទួលផល និងវិសយ័អទិភាព
 ក�ុងរយៈេពលពីរឆា� ចុំងេ្រកយេនះ នាយកដ� នឥណទនេសវបែន�ម បានកំណត់េគាលេដេលី្របជាជន េដយផ�ល់ជូននូវឥណទន
 លក�ណៈបុគ�ល ែដលងយរងេ្រគាះខ� ងំ េ្រកមគេ្រមាងកំពុងអនុវត�ជាេ្រចីនដូចជា៖
 • ករែកលម�លក�ខណ� លំេនដ� នក�ុងភាពជាៃដគូជាមួយអង�ករអន�រជាតិ (PE&D) 
 • ករទទួលបានករអប់រជំាមួយគេ្រមាងចំនួនពីរគឺ មួយក�ុងភាពជាៃដគូជាមួយ្រក�មហុ៊ន Renet HR និងមួយេផ្សងេទៀតជាមួយអង�ក
  អន�រជាតិ (PIN)។ 
 • ចំេណះដឹងែផ�កហរិ��វត�ុ និងករទទួលបានេសវហរិ��វត�ុស្រមាប់ជនពិករេដយសហករជា
 • គេ្រមាងជាេ្រចីនេដយមានករែកស្រម�លដំេណាះ្រសយែផ�កផលិតផលហរិ��វត�ុស្រមាប្់របជាកសិករខ� តតូច េដយេធ�កីរក�ុងភាពជា
  ៃដគូជាមួយ Agribee, Agribuddy និងអង�ករទស្សនៈពិភពេលកកម�ុជា។

 េលីសពីេនះេទៀត េដយទទួលស� ល់សហគមន៍កសិកម�េដីរតួនាទីសំខន់ក�ុងករគា្ំរទ និងផ�ល់ដំេណាះ្រសយដល់ សមាជិកខ�ួនកំឡុង
េពលមុននិងេ្រកយ្របមូលផល ចេ្រមីនបានខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ាងខ� ងំេដីម្បផី�ល់ផលិតផល ហរិ��វត�ុសមរម្យដល់សហគមន៍កសិកម�តមរយៈ
ឥណទនសហ្រគាសខ� តតូច និងមធ្យម។ ដំេណាះ្រសយហរិ��វត�ុេនាះគឺេផា� តេទេលីករផ�ល់ជាេដីមទុនបង�ិល ស្រមាប់សកម�ភាពមុនេពល
្របមូលផល នងិលំហូរសច្់របាក់ងយ្រស�លស្រមាប់េ្របី្របាស់រយៈេពលខ�កី�ុងបរបិទែដល មានកចិ�សន្យោទិញលក់កសផិលេ្រកយេពល្របមូល
ផល។



សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌ័រ
 ចេ្រមើន មានេគាលបំណងប��� បសមធម៌េយនឌ័រ េទក�ុងយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួន ក៍ដូចជាក�ុងបរយិាកសករងរផង ែដរ។ លទ�ផលៃន
សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌរ័េដយខ�ួនឯងបានបង� ញថា ចេ្រមីន មានែផ�ក និងេគាលករណ៍មយួចនំនួែដល្រត�វែក លម�ដូចជា៖ 
១)ករ្រត�តពិនតិ្យនីតវិធិេី្រជីសេរសីបុគ�លកិ ២)ករអនុវត�េគាលេដរបស�់ស� ី៣)ករដក់ប��ូ លករបណ�ុ ះបណា� លេយនឌ័រចូលេទក�ុងែផនករ
បណ�ុ ះបណា� ល ៤)្រត�តពនិតិ្យៃនករ្របមូល េហយីនងឹករេ្របី្របាសទិ់ន�ន័យែបងែចក េយនឌ័រឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ៥)បេង�តីេគាល
នេយាបាយករករពរ នងិករេកង្របវ�័� ផ�ូវេភទ កររេំលភបពំន និងករយាយ ីផ�ូវេភទ (PSEAH)  ៦)ករពនិតិ្យេឡងីវញិៃនេគាលករណ៍
ធនធានមនុស្ស ៧)េធ�កីរែបងែចកទិន�នយ័ៃនេយនឌរ័ឱ្យកន់ែតសីុ ជេ្រមេនក�ុងករស�ង់មតិពភីាពេពញចិត�របសបុ់គ�លកិ។

សកម�ភាព ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់�ស�ី កំពុងេធ�ី្រក�មពិភាក្សោ សកម�ភាព ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់បុរស កំពុងេធ�ី្រក�មពិភាក្សោ

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៧

សេង�បគំនិតផ�ួចេផ�ើមជំរញុេបសកកម�េផ្សងៗេទៀត
ករសមា� សន៍ៃដគូែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយ កវូីដ ១៩ គេ្រមាងរបស ់SPTF

 ចេ្រមើន  បានេធ�ីករសិក្សោពីផលប៉ះពល់េទេលីៃដគូរបស់ខ�ួនែដលេ្របី្របាស់កម�ីតូចបំផុតចំនួន ២៩ នាក់ េដយេ្របី ក្រមងសំណួរ
សមា� សន៍របស់្រក�មករងរកិច�ករសង�ម ែដលេហកត់ថា  “SPTF” ។ ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់បានេ្របី្របាស់ក្រមង សំណួរេនះក�ុងកំឡុង
េពល ចុះទស្សនកិច�ៃដគូ ែដលបានរងផលប៉ះពល់ៃនកូវដី ១៩ ែដលស�ិតេនក�ុងតំបន់្របតិបត�ិកររបស់ ចេ្រមីនដូចជា៖ េខត�េសៀមរប 
បនា� យមានជ័យ និងេខត�កំពង់ចម។ លទ�ផលសំខន់ៗ ដូចបង� ញេនក�ុង្រកហ�ខងេ្រកម៖

០% ២០% ៤០% ៦០% ៨០%

សមត�ភាពេដីម្បេីធ�ីករងរ

សុខភាព

េសដ�កិច�

ករែថទកុំមារ

៦៩%

២៤%

៣%

៣%

បច�ុប្បន�េនះ េតីអ�ីជាករ្រព�យបារម�ចម្បងរបស់អ�ក
ទក់ទងេទនឹងេមេរគេនះ?

០%
១០%
២០%
៣០%
៤០%
៥០%
៦០%
៧០%
៨០%

េតីអ�កមានករ្រព�យបារម�អំពីវរីុសកូរ ៉ូណាែដរឬេទ?

បាទ/ចស ្រព�យបារម�ខ� ងំ បាទ/ចស ្រព�យបារម�តិចតួច

០% ១០% ២០% ៣០% ៤០% ៥០%

េ្របី្របាស់ថវកិសន្សំ

ែស�ងរកករងរថ�ី

ខ�ី្របាក់ពីមិត�ភក�ិ

ឈប់បង់្របាក់កម�ី

ខ�ី្របាក់ពីអ�កចងករ្របាក់
០%
០%
០%
០%
៣%

េតីដំេណាះ្រសយអ�ីខ�ះែដលអ�កបានេធ�ី ជាមួយស� នភាព
ជំងឺឆ�ងកូរ ៉ូណាេនះ ែដលមានដូចខងេ្រកម?

៣%
៧%

១៤%
២៤%

៤៨%
មិនយល់្រសបធម�តយល់្រសបយល់្រសបទងំ្រស�ង

ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�អំពីផលប៉ះពល់សុខភាពៃនជំងឺឆ�ង
កូរ ៉ូណាមកេលីខ�ុ ំ និង្រក�ម្រគ�សររបស់ខ�ុ ំ

៧%
៧%

១០%

៧៦%

៦៩%

៣១%



សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌ័រ
 ចេ្រមើន មានេគាលបំណងប��� បសមធម៌េយនឌ័រ េទក�ុងយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួន ក៍ដូចជាក�ុងបរយិាកសករងរផង ែដរ។ លទ�ផលៃន
សកម�ភាពវយតៃម�េយនឌរ័េដយខ�ួនឯងបានបង� ញថា ចេ្រមីន មានែផ�ក និងេគាលករណ៍មយួចនំនួែដល្រត�វែក លម�ដូចជា៖ 
១)ករ្រត�តពិនតិ្យនីតវិធិេី្រជីសេរសីបុគ�លិក ២)ករអនុវត�េគាលេដរបស�់ស� ី៣)ករដក់ប��ូ លករបណ�ុ ះបណា� លេយនឌ័រចូលេទក�ុងែផនករ
បណ�ុ ះបណា� ល ៤)្រត�តពនិតិ្យៃនករ្របមូល េហយីនឹងករេ្របី្របាសទិ់ន�ន័យែបងែចក េយនឌរ័ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ៥)បេង�តីេគាល
នេយាបាយករករពរ នងិករេកង្របវ�័� ផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន និងករយាយ ីផ�ូវេភទ (PSEAH)  ៦)ករពិនតិ្យេឡងីវញិៃនេគាលករណ៍
ធនធានមនុស្ស ៧)េធ�កីរែបងែចកទិន�ន័យៃនេយនឌ័រឱ្យកន់ែតសីុ ជេ្រមេនក�ុងករស�ង់មតិពភីាពេពញចិត�របសបុ់គ�លកិ។

សកម�ភាព ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់�ស�ី កំពុងេធ�ី្រក�មពិភាក្សោ សកម�ភាព ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់បុរស កំពុងេធ�ី្រក�មពិភាក្សោ

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៧

សេង�បគំនិតផ�ួចេផ�ើមជំរញុេបសកកម�េផ្សងៗេទៀត
ករសមា� សន៍ៃដគូែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយ កវូីដ ១៩ គេ្រមាងរបស ់SPTF

 ចេ្រមើន  បានេធ�ីករសិក្សោពីផលប៉ះពល់េទេលីៃដគូរបស់ខ�ួនែដលេ្របី្របាស់កម�ីតូចបំផុតចំនួន ២៩ នាក់ េដយេ្របី ក្រមងសំណួរ
សមា� សន៍របស់្រក�មករងរកិច�ករសង�ម ែដលេហកត់ថា  “SPTF” ។ ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់បានេ្របី្របាស់ក្រមង សំណួរេនះក�ុងកំឡុង
េពល ចុះទស្សនកិច�ៃដគូ ែដលបានរងផលប៉ះពល់ៃនកូវដី ១៩ ែដលស�ិតេនក�ុងតំបន់្របតិបត�ិកររបស់ ចេ្រមីនដូចជា៖ េខត�េសៀមរប 
បនា� យមានជ័យ និងេខត�កំពង់ចម។ លទ�ផលសំខន់ៗ ដូចបង� ញេនក�ុង្រកហ�ខងេ្រកម៖

០% ២០% ៤០% ៦០% ៨០%

សមត�ភាពេដីម្បេីធ�ីករងរ

សុខភាព

េសដ�កិច�

ករែថទកុំមារ

៦៩%

២៤%

៣%

៣%

បច�ុប្បន�េនះ េតីអ�ីជាករ្រព�យបារម�ចម្បងរបស់អ�ក
ទក់ទងេទនឹងេមេរគេនះ?

០%
១០%
២០%
៣០%
៤០%
៥០%
៦០%
៧០%
៨០%

េតីអ�កមានករ្រព�យបារម�អំពីវរីុសកូរ ៉ូណាែដរឬេទ?

បាទ/ចស ្រព�យបារម�ខ� ងំ បាទ/ចស ្រព�យបារម�តិចតួច

០% ១០% ២០% ៣០% ៤០% ៥០%

េ្របី្របាស់ថវកិសន្សំ

ែស�ងរកករងរថ�ី

ខ�ី្របាក់ពីមិត�ភក�ិ

ឈប់បង់្របាក់កម�ី

ខ�ី្របាក់ពីអ�កចងករ្របាក់
០%
០%
០%
០%
៣%

េតីដំេណាះ្រសយអ�ីខ�ះែដលអ�កបានេធ�ី ជាមួយស� នភាព
ជំងឺឆ�ងកូរ ៉ូណាេនះ ែដលមានដូចខងេ្រកម?

៣%
៧%

១៤%
២៤%

៤៨%
មិនយល់្រសបធម�តយល់្រសបយល់្រសបទងំ្រស�ង

ខ�ុ ំមានករ្រព�យបារម�អំពីផលប៉ះពល់សុខភាពៃនជំងឺឆ�ង
កូរ ៉ូណាមកេលីខ�ុ ំ និង្រក�ម្រគ�សររបស់ខ�ុ ំ

៧%
៧%

១០%

៧៦%

៦៩%

៣១%

សកម�ភាពសន�ិសខុេស្ប�ង
 
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន នូវែតបន�សកម�ភាពសង�ម ក�ុងករឧបត�ម�េ្រគឿង ឧបេភាគ បរេិភាគ ម៉ាស់ និងសប៊ូលងៃដ ដល់ៃដគូរបស់
ខ�ួនចំនួន ៦៨១ ្រគ�សរ ែដលពួកគាត់សុទ�ែតកំពុងរងផលប៉ះពល់ដ៏ធ�ន់ធ�រេដយសរកូវដី ១៩ ក�ុងជីវភាពរស់េន្របចៃំថ�។ ចេ្រមីន សង្ឃមឹថា
កររមួចែំណកមយួេនះ នឹងជយួេដះ្រសយប�� ្របឈម ែដលៃដគូរបសខ់�ួនជបួ្របទៈ និងេនែតបន�ជាស� បន័ែដលគា្ំរទសកម�ភាពទងំេនះ។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៣៨

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម (បន�)

សខករយិាលយ័្របតិបត�ិករសខករយិាលយ័្របតិបត�ិករ

សខពួកសខពួក



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៩

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម (បន�)

ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របសៃ់ដគូ
 ចេ្រមីន ែតងែតេធ�ីករស�ង់មតិេនះជាេរៀងរល់ឆា�  ំ េដីម្បវីស់ែវងពីភាពេពញចិត�របស់ៃដគូជាមួយផលិតផល េសវកម� និង្របតិបត�ិករ
អជីវកម�ទូេទ។ េយាងតម្រកហ�ខងេ្រកមបានបង� ញថាពីមួយឆា� េំទមួយឆា� ភំាគរយៃនករេពញចិត�ចំេពះ ផលិតផល និងេសវកម�របស់
ចេ្រមីន មានករេកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សមា� ល់េនាះមានន័យថា ផលិតផល និងេសវកម�របស់ចេ្រមីន គឺសម្រសប និងេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ
របស់ៃដគូ។

ករចូលរមួចំែណកក�ងុសកម�ភាពសង�ម
 ចេ្រមីន ចូលរមួចំែណកយ៉ាងសកម� ក�ុងសកម�ភាពសង�ម និងគា្ំរទគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលអចបេង�ីនគុណភាព និងេលីក កម�ស់សុខុមាលភាព
សង�ម។ េនក�ុងឆា�  ំ២០២០ ចេ្រមនី បានគា្ំរទដលស់កម�ភាពដូចជា ចូលរមួជាមយួរជរដ� ភបិាលក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំជាមយួនងឹជម�រឺតត្បោត
កូវដី-១៩ និងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍យុវជន តមរយៈសម�ន�យុវជន្រសឡាញ់សន�ិភាព (្រពត�ិករណ៍្របកួតកីឡាបាល់ទត់េជីងឯង ពនរង� ន់ ៧ 
មករ េតេជាសន�ិភាពរដូវកលទី ៥ ឆា� ២ំ០២១)។

ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របសប់ុគ�លកិ
 េដីម្បីែស�ងយល់ពីភាពខ�ះខតៃនបរយិាកសករងរែដលរួមមាន 
ក��បអ់ត�្របេយាជន៍ និងសំណង ែដលបានផ�លជូ់នដលបុ់គ�លិក ជាមយួនឹង
េគាលេដៃនករកណំតចំ់ណុចស្រមាបក់រែកលម�។ ចេ្រមីនេធ�កីរស�ងមតិ
បុគ�លិកជា្របចឆំា� ។ំ លទ�ផលបង� ញពីករេលីកកម�ស់ និងករប�� ក់ពី
ករេប�ជា� ចិត�របស់ចេ្រមីន ចំេពះសុខមាលភាពបុគ�លិក ករេពញចិត�នឹង
ករងរ និងករអភិវឌ្ឍន៍អជីព។

០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

១០០%

េពញចិត�ធម�ត

និនា� ករៃនករេពញចិត�

មិនេពញចិត�
២០១៨

៨៧%

៩%
៤%

២០១៩

៩៤%

៥% ១%

២០២០

៩៩%

១% ០%

០%
២០%
៤០%
៦០%
៨០%
១០០%

៨៥%

១៥%

២០១៩

និនា� ករៃនករេពញចិត�

៨៩%

១១%

២០២០

េពញចិត�មិនេពញចិត�



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៣៩

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម (បន�)

ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របសៃ់ដគូ
 ចេ្រមីន ែតងែតេធ�ីករស�ង់មតិេនះជាេរៀងរល់ឆា�  ំ េដីម្បវីស់ែវងពីភាពេពញចិត�របស់ៃដគូជាមួយផលិតផល េសវកម� និង្របតិបត�ិករ
អជីវកម�ទូេទ។ េយាងតម្រកហ�ខងេ្រកមបានបង� ញថាពីមួយឆា� េំទមួយឆា� ភំាគរយៃនករេពញចិត�ចំេពះ ផលិតផល និងេសវកម�របស់
ចេ្រមីន មានករេកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សមា� ល់េនាះមានន័យថា ផលិតផល និងេសវកម�របស់ចេ្រមីន គឺសម្រសប និងេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ
របស់ៃដគូ។

ករចូលរមួចំែណកក�ងុសកម�ភាពសង�ម
 ចេ្រមីន ចូលរមួចំែណកយ៉ាងសកម� ក�ុងសកម�ភាពសង�ម និងគា្ំរទគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលអចបេង�ីនគុណភាព និងេលីក កម�ស់សុខុមាលភាព
សង�ម។ េនក�ុងឆា�  ំ២០២០ ចេ្រមនី បានគា្ំរទដលស់កម�ភាពដូចជា ចូលរមួជាមយួរជរដ� ភបិាលក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំជាមយួនងឹជម�រឺតត្បោត
កូវដី-១៩ និងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍យុវជន តមរយៈសម�ន�យុវជន្រសឡាញ់សន�ិភាព (្រពត�ិករណ៍្របកួតកីឡាបាល់ទត់េជីងឯង ពនរង� ន់ ៧ 
មករ េតេជាសន�ិភាពរដូវកលទី ៥ ឆា� ២ំ០២១)។

ករស�ង់មតិភាពេពញចិត�របសប់ុគ�លកិ
 េដីម្បីែស�ងយល់ពីភាពខ�ះខតៃនបរយិាកសករងរែដលរួមមាន 
ក��បអ់ត�្របេយាជន៍ និងសំណង ែដលបានផ�លជូ់នដលបុ់គ�លិក ជាមយួនឹង
េគាលេដៃនករកណំតចំ់ណុចស្រមាបក់រែកលម�។ ចេ្រមីនេធ�កីរស�ងមតិ
បុគ�លិកជា្របចឆំា� ។ំ លទ�ផលបង� ញពីករេលីកកម�ស់ និងករប�� ក់ពី
ករេប�ជា� ចិត�របស់ចេ្រមីន ចំេពះសុខមាលភាពបុគ�លិក ករេពញចិត�នឹង
ករងរ និងករអភិវឌ្ឍន៍អជីព។

០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

១០០%

េពញចិត�ធម�ត

និនា� ករៃនករេពញចិត�

មិនេពញចិត�
២០១៨

៨៧%

៩%
៤%

២០១៩

៩៤%

៥% ១%

២០២០

៩៩%

១% ០%

០%
២០%
៤០%
៦០%
៨០%
១០០%

៨៥%

១៥%

២០១៩

និនា� ករៃនករេពញចិត�

៨៩%

១១%

២០២០

េពញចិត�មិនេពញចិត�

ករវសែ់វង និងវយតៃម�ពីសន�ស្សន៍ចកេចញពីភាព្រកី្រករបសៃ់ដគូ (អតិថិជន)
 ចេ្រមីន បានសេ្រមចយកឧបករណ៍មួយែដលឲ្យេឈ� ះថា “សន�ស្សន៍ចកេចញពីភាព្រកី្រក (PPI)” កលពីៃថ�ទី១៦ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ២០១៧។ 
សន�ស្សេនះ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាឧបករណ៍ ស្រមាបវ់សែ់វងសមទិ�ផលសង�ម ក�ុងេគាលបណំង្រត�តពនិតិ្យ ពីអ្រត្រក្ីរករបសៃ់ដគូ និងេដីម្បជីយួ
ែកលម�ពីផលតិផល នងិេសវ កម�ឱ្យកន់ែតល�្របេសរីេឡងី ្រពមទងំតមដននូវនិនា� ករៃនភាព្រកី្រករបស់ៃដគូខ�ួនេនៃថ�ខងមុខ ែដលបច�ុប្បន�
ែផ�កេទេលីទិន�ន័យចស់។
 ចេ្រមីន បានេធ�ីករវស់ែវងេទេលីក្រមិតបនា� ត់ៃនភាព្រកី្រករបស់ៃដគូ ចប់តងំពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៧ មកេម�៉ះ។ ឆា� ២ំ០២០ ចំនួនៃដគូ 
២៦.៩២៧នាក់ បានចូលរមួវស់ែវងសន�ស្សន៍ចកេចញពីភាព្រកី្រក ៃដគូចំនួន ៨.៤៦៨ នាក់ ជាៃដគូថ�ី ែដលបានេធ�ីករវស់ែវង និងជា
លទ�ផលដូចបានបង� ញតរងខងេ្រកម៖

ចំនួនៃដគូថ�ី

ែដលបានេធ�ើ  PPI

៨.៤៦៨

១០០% NPL

៥,៩%

ករកំណត់របសរ់ជរដ� ភិបាល (ែខ្សបនា� ត់ភាព្រកី្រក)

១៥០% NPL

៣១,៦%

២,០០$ (PPP)

៧,៨%

២,៥០$ (PPP)

២៣%

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤០

ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពករងរសង�ម (បន�)



េគាលេដទី ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក
ក/ េគាលេដ១-ទក់ទងេទនឹងករប��ប់ភាព្រកី្រកនូវ្រគប់ទ្រមង់្រតឹម
 ឆា�  ំ២០៣០។ 
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីនបានចូលរមួ ចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី១ តមរយៈករផ�ល់ជូននូវឥណទនអជីវកម�ខ� តតូចបំផុតេទ
 ដល់ៃដគូ ស្រមាបេ់គាលបណំងៃនករធានាបាននូវសកម�ភាពបេង�តី 
 ្របាកច់ណូំលក�ុង្រគ�សរ ែដលអចលូតលស់ និងធន់ជាងមុន។
 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៤៥,៧៤% របស់ចេ្រមីនេលីឥណទន
 អជីវកម�ខ� តតូចបំផុត េនក�ុងវសិ័យ ពណិជ�កម� អជីវកម� និង
 េសវកម�។

 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីនជាស� ប័នដំបូង និងសំខន់បំផុត និងជាស� ប័នអភិវឌ្ឍន៍។ ក�ុងន័យេនះ េធ�ីឲ្យ្រសបេទនឹង្រកបខ័ណ�
ពិភពេលក និងេគាលេដែដលរមួមានទីភា� ក់ងរពហុភាគី និងរដ� ភិបាលជាតិបានកំណត់ជាអទិភាព។ បែន�មេទៀត ចេ្រមីនទទួលស� ល់ថា 
មានវនិិេយាគិនរបស់ខ�ួនជាេ្រចីន្រសបេទនឹងកក� ទងំអស់េនះ េហយីវជាចំនុចយ៉ាង សំខន់ក�ុងករចរកឹខ�ួនឯង ជាករបន�ជាប់ទក់ទង និង
អចអនុវត�បានចំេពះ្រគប់ភាគីទងំអស់ៃន្របតិបត�ិ�ករ េដយរមួប��ូ លករេធ�ីករេដយផា� ល់ជាមួយ្រក�មងយរងេ្រគាះ និង្រក�មមានចំណូល
ទប។ 
 ្រកបខ័ណ� ជំរុញសំខន់មួយែដល្រត�វបានកំណត់ និងផ�ល់សច� ប័នេដយ្របេទស និងរដ�ចំនួន ១៩៣ េលីេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ
ចីរភាព េដយរមួប��ូ លទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាផងែដរ។ េគាលេដទងំេនះ្រត�វបានបកែ្របេទជា េគាលេដ និងសូចនាករជាក់លក់
ែដលតួអង�អភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់មានេគាលបំណងចូលរមួចំែណក។ េនក�ុងែផ�កខងេ្រកម ចេ្រមីន នឹងព្យោយាមកំណត់នូវេគាលេដ អភិវឌ្ឍន៍
្របកបេដយចីរភាពសំខន់ៗក�ុងករគា្ំរទេដីម្បជីួយឲ្យសេ្រមចបាន។

ខ/ ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ១.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកស្រមាប់្របជាជន្រគប់ទីកែន�ង ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានេធ�ីករវស់ែវងកំរតិជីវភាព ែដលរក្របាក់
 បានតិចជាង ១,២៥ ដុល� រក�ុងមួយៃថ�។

េឡងីវញិ េនក�ុងរដូវវស្សោ ដូេច�ះករពរ
្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលក្រសី។ ចំេពះប��
កូវដី១៩វញិ្រគ�សររបស់អ�ក្រសីក៍មានផល
ប៉ះពល់េទេលីចំណូលៃនអជីវកម�។ 
េលក្រសអីចរក ចណូំលបានពី១០០.០០០ 
េរៀល េទ ១៥០.០០០ េរៀលក�ុងមួយៃថ� 
កលពីមុខកូវដី-១៩ ប៉ុែន�ឥឡួវមក្រតឹមែត 
៧០.០០០ េរៀល េទ ៩០.០០០េរៀល
ប៉ុេណា� ះ ែតយ៉ាងណាមិញ អ�ក្រសីក៏ទទួល
បាន្របាក់ ចំណូលខ�ះពីកូនៗ ដូចេនះេហយី
ករហូប ចុក្របចៃំថ� និងករចំណាយេផ្សងៗ
ក�ុង្រគ�សរអ�ក្រសីអចទប់ទល់បាន។

 “អ�ក្រស ីឈមឹ ្រស ីអយុ ៥៩ឆា�  ំជា�ស�ីេម៉ម៉ាយ មានសមាជិក្រគ�សរសរុប ០៧នាក់ មុខរបរចម្បងក�ុង្រគ�សរលក់ គុយទវ។ អ�ក្រសីបាន
ឲ្យដឹងថា អ�ក្រសី្របកបមុខរបរលក់គុយទវ តងំពីឆា� ២ំ០០៩ មកេម�៉ះ ែដលបានេដីមទុនពីឥណទនជាមួយ ចេ្រមីន ចំនួន ៣០០.០០០ េរៀល។ 
បនា� បពី់ស� មអី�ក្រសីបានបាត់បងជ់វីតិេទ េលក្រសីបានក� យជាអ�ករកចណូំលែតមយួគាតេ់នក�ុង្រគ�សរ េដីម្ប្ីរទ្រទង់ករចំណាយក�ុង្រគ�សរ 
អ�ក្រសីក៏បានសេ្រមចចិត� ព្រងីកមុខរបរ របស់ខ�ួនេដយេ្របី្របាស់កម�ីជាមួយចេ្រមីន  េដីម្បទីិញសមា� រ និងេ្រគឿងេទសបែន�មេទៀតជាបន�បនា� ប់
ផងែដរ។ េនក�ុងឆា� ២ំ០២១ អ�ក្រសីបានខ�ីជាមួយចេ្រមីន ជាេលីកទី២០ ែដលមានចំនួន ៣.៥០០.០០០ េរៀល េដីម្បែីកលម�ដំបូលផ�ះឲ្យល�

Q1-20

េគាលេដ  ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក 

Q2-20 Q3-20 Q4-20០%

១០%

២០%

៣០%

៤០%

៥០%

៤៥,៧៤%៤៧,៥៨%៤៨,៩២%៤៧,៦៦%

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤១



េគាលេដទី ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក
ក/ េគាលេដ១-ទក់ទងេទនឹងករប��ប់ភាព្រកី្រកនូវ្រគប់ទ្រមង់្រតឹម
 ឆា�  ំ២០៣០។ 
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីនបានចូលរមួ ចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី១ តមរយៈករផ�ល់ជូននូវឥណទនអជីវកម�ខ� តតូចបំផុតេទ
 ដល់ៃដគូ ស្រមាបេ់គាលបណំងៃនករធានាបាននូវសកម�ភាពបេង�តី 
 ្របាកច់ណូំលក�ុង្រគ�សរ ែដលអចលូតលស់ និងធន់ជាងមុន។
 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៤៥,៧៤% របស់ចេ្រមីនេលីឥណទន
 អជីវកម�ខ� តតូចបំផុត េនក�ុងវសិ័យ ពណិជ�កម� អជីវកម� និង
 េសវកម�។

 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីនជាស� ប័នដំបូង និងសំខន់បំផុត និងជាស� ប័នអភិវឌ្ឍន៍។ ក�ុងន័យេនះ េធ�ីឲ្យ្រសបេទនឹង្រកបខ័ណ�
ពិភពេលក និងេគាលេដែដលរមួមានទីភា� ក់ងរពហុភាគី និងរដ� ភិបាលជាតិបានកំណត់ជាអទិភាព។ បែន�មេទៀត ចេ្រមីនទទួលស� ល់ថា 
មានវនិិេយាគិនរបស់ខ�ួនជាេ្រចីន្រសបេទនឹងកក� ទងំអស់េនះ េហយីវជាចំនុចយ៉ាង សំខន់ក�ុងករចរកឹខ�ួនឯង ជាករបន�ជាប់ទក់ទង និង
អចអនុវត�បានចំេពះ្រគប់ភាគីទងំអស់ៃន្របតិបត�ិ�ករ េដយរមួប��ូ លករេធ�ីករេដយផា� ល់ជាមួយ្រក�មងយរងេ្រគាះ និង្រក�មមានចំណូល
ទប។ 
 ្រកបខ័ណ� ជំរុញសំខន់មួយែដល្រត�វបានកំណត់ និងផ�ល់សច� ប័នេដយ្របេទស និងរដ�ចំនួន ១៩៣ េលីេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ
ចីរភាព េដយរមួប��ូ លទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាផងែដរ។ េគាលេដទងំេនះ្រត�វបានបកែ្របេទជា េគាលេដ និងសូចនាករជាក់លក់
ែដលតួអង�អភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់មានេគាលបំណងចូលរមួចំែណក។ េនក�ុងែផ�កខងេ្រកម ចេ្រមីន នឹងព្យោយាមកំណត់នូវេគាលេដ អភិវឌ្ឍន៍
្របកបេដយចីរភាពសំខន់ៗក�ុងករគា្ំរទេដីម្បជីួយឲ្យសេ្រមចបាន។

ខ/ ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ១.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកស្រមាប់្របជាជន្រគប់ទីកែន�ង ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានេធ�ីករវស់ែវងកំរតិជីវភាព ែដលរក្របាក់
 បានតិចជាង ១,២៥ ដុល� រក�ុងមួយៃថ�។

េឡងីវញិ េនក�ុងរដូវវស្សោ ដូេច�ះករពរ
្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលក្រសី។ ចំេពះប��
កូវដី១៩វញិ្រគ�សររបស់អ�ក្រសីក៍មានផល
ប៉ះពល់េទេលីចំណូលៃនអជីវកម�។ 
េលក្រសអីចរក ចណូំលបានពី១០០.០០០ 
េរៀល េទ ១៥០.០០០ េរៀលក�ុងមួយៃថ� 
កលពីមុខកូវដី-១៩ ប៉ុែន�ឥឡួវមក្រតឹមែត 
៧០.០០០ េរៀល េទ ៩០.០០០េរៀល
ប៉ុេណា� ះ ែតយ៉ាងណាមិញ អ�ក្រសីក៏ទទួល
បាន្របាក់ ចំណូលខ�ះពីកូនៗ ដូចេនះេហយី
ករហូប ចុក្របចៃំថ� និងករចំណាយេផ្សងៗ
ក�ុង្រគ�សរអ�ក្រសីអចទប់ទល់បាន។

 “អ�ក្រស ីឈមឹ ្រស ីអយុ ៥៩ឆា�  ំជា�ស�ីេម៉ម៉ាយ មានសមាជិក្រគ�សរសរុប ០៧នាក់ មុខរបរចម្បងក�ុង្រគ�សរលក់ គុយទវ។ អ�ក្រសីបាន
ឲ្យដឹងថា អ�ក្រសី្របកបមុខរបរលក់គុយទវ តងំពីឆា� ២ំ០០៩ មកេម�៉ះ ែដលបានេដីមទុនពីឥណទនជាមួយ ចេ្រមីន ចំនួន ៣០០.០០០ េរៀល។ 
បនា� បពី់ស� មីអ�ក្រសីបានបាតប់ងជ់វីតិេទ េលក្រសីបានក� យជាអ�ករកចណូំលែតមយួគាត់េនក�ុង្រគ�សរ េដីម្ប្ីរទ្រទង់ករចំណាយក�ុង្រគ�សរ 
អ�ក្រសីក៏បានសេ្រមចចិត� ព្រងីកមុខរបរ របស់ខ�ួនេដយេ្របី្របាស់កម�ីជាមួយចេ្រមីន  េដីម្បទីិញសមា� រ និងេ្រគឿងេទសបែន�មេទៀតជាបន�បនា� ប់
ផងែដរ។ េនក�ុងឆា� ២ំ០២១ អ�ក្រសីបានខ�ីជាមួយចេ្រមីន ជាេលីកទី២០ ែដលមានចំនួន ៣.៥០០.០០០ េរៀល េដីម្បែីកលម�ដំបូលផ�ះឲ្យល�

Q1-20

េគាលេដ  ១៖ ប��ប់ភាព្រកី្រក 

Q2-20 Q3-20 Q4-20០%

១០%

២០%

៣០%

៤០%

៥០%

៤៥,៧៤%៤៧,៥៨%៤៨,៩២%៤៧,៦៦%

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤១

េគាលេដទី ២៖ ប��ប់ភាពអត់ឃា� ន
ក/ េគាលេដ២-ទកទ់ងេទនឹងករលុបបបំាតភ់ាពអតឃ់ា� ន សេ្រមចបាន
 នូវសន�សុិខេស្ប�ង និងែកលម�រអហររបូត�ម� និងេលីកកម�សក់សិកម�
 ្របកបេដយចីរភាព។  
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុចេ្រមីន បានចូលរមួចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី២ តមរយៈករផ�ល់ជូននូវឥណទន ដល់កសិករក�ុងករគា្ំរទ
 សកម�ភាពផលិតកម�កសិកម�របស់ពួកេគ។ កសិករទងំេនះ េ្របីករ
 ្របមូលផលរបស់ពួកេគស្រមាប់េ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ប៉ុែន�អ្រស័យេលី
 កត� មយួចនួំនរមួមាន តៃម� េពលេវល នងិគុណភាពៃនករ្របមូលផល 
 ្របភពចណូំលេនក�ុង្រគ�សរ ្របែហលជាអចលកនូ់វចែំណកណាមយួ
 ៃនផលិតផលរបស់ពួកេគ។

Q1-20

េគាលេដ  ២៖ ប��ប់ភាពអត់ឃា� ន

Q2-20 Q3-20 Q4-20

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤២

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)

០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

១៦,៣០%១៥,៨៨%១៤,៥០%១៤,៩០%

 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ១៦,៣០% របស់ចេ្រមីន េលីករគា្ំរទកសម�ភាពកសិកម�។
ខ/ ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ២.៣ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ បេង�ីនផលិតភាពកសិកម�េទ�ដង និង្របាក់ចំណូលរបស់អ�កផលិតចំណីអហរខ� តតូច ជាពិេសស �ស�ី ជនជាតិេដីម
 ភាគតិច ្រគ�សរកសិករ អ�កចិ�� ឹមសត� និងអ�កេនសទ រមួប��ូ លតមរយៈករទទួលបានដីែដលមានសុវត�ិភាព និងេស�ីភាពគា�  ្របភព
 ផលិតភាព និងធាតុចូលេផ្សងៗ ចំេណះដឹង េសវកម�ហរិ��វត�ុ ទីផ្សោរ និងឳកសស្រមាប់តៃម�បែន�ម និងករងរមិនែមកកសិកម�។

 “អ�ក្រស ីលង គនា�  ជា�ស�ីេមម៉ាយ មានកូនរស់េនក�ុងបន�ុក ០២នាក់ និងេចតូច ០១នាក់។ អ�ក្រសី្របកបមុខរបរ ចិ�� ឹមមាន់ ។ 
េដីម្បគីា្ំរទសកម�ភាពេនះ េលក្រសីបានេស�ីសំុឥណទនវគ�ទី១ចំនួន ៤.០០០.០០០ េរៀលេនឆា� ២ំ០១៩។ េដយមុខរបរកន់ែត្របេសីរ និង
្របាក់ចំណូលបានពីករចិ�� ឹមមាន់បានគួរសមផងែដរ អ�ក្រសីបានសេ្រមចចិត�េស�ីឥណទនវគ�ទី២ ចំនួន ៤.០០០.០០០ េរៀលេទៀត េដីម្បី
ករច�� ឹមមាន់។ េដយសរកររកីរដលៃនកូវដី ១៩  ្របាក់ចំណូល្រគ�សរអ�ក្រសីមានករថយចុះខ�ះៗ កលពីមុន អ�ក្រសីអចរកចំណូលបាន
ជាមធ្យម ៣.០០០.០០០េរៀល េទ ២.៥០០.០០០េរៀលក�ុងមួយរដូវកល។   េទះជារងផលប៉ះពល់ខ�ះៗ អ�ក្រសីមានចំណូលបែន�មពីករ
លក់ពងមាន់ែដលជាមធ្យមគាត់អចរកបានពី ១០.០០០ េរៀល េទ ២០.០០០ េរៀល/ៃថ�។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៣

េគាលេដ ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត
ក/  េគាលេដ៦-ទកទ់ងេទករធានាបាននូវករ្រគប្់រគងទឹក និង អនាមយ័
 ស្រមាប់ទងំអស់គា�  ្របកបេដយចីរភាព។ 
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ  ចេ្រមីន  បានចូលរមួចំែណកក�ុងេគាល
 េដទី៦  តមរយៈករផ�ល់ជូនឥណទនដល់ៃដគូ្រត�វករសងសង
 អណ�ូ ងទឹក  ភា� ប់ទុេយាទឹក ទិញធុងទឹកចំរុះ ឧបករណ៍ស�ុកទឹក
 ជួសជុលបង�ន់ និងបន�ប់ទឹក ឬសងសងបង�ន់ និងបន�ប់ទឹកថ�ី។

 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៣,៤១% របស់ចេ្រមីនេលីករគា្ំរទ
 ដលៃ់ដគូេធ�ឲី្យ្របេសេីឡងីនូវករទទួលបានផលិតផល អនាម័យ ទឹក
 ស� តតមរយៈឥណទនបុគ�ល និង្រក�ម។ Q1-20 Q2-20

េគាលេដ ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត

Q3-20 Q4-20
០,០%
០,៥%
១,០%
១,៥%
២,០%
២,៥%
៣,០%
៣,៥%
៤,០%

៣,៤១%៣,៥៧%៣,៤៥%៣,៥៣%

ខ/ ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ៦.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ សេ្រមចបាននូវករទទួលបានទឹកផឹក្របកបេដយសុវតិភាព និងតៃម�សមរម្យស្រមាប់មនុស្ស្រគប់ គា� េដយសមធម៌ 
 និងជាសកល។

 “េលក សខុ ទី មានទីលំេន ភូមិយាងេទស ឃុខំ� ស់ 
្រស�កសូ្រទនិគម េខត�េសៀមរប បង្រប�ស មានមុខរបរ ជា
អ�កេធ� ី ែ្រសចមា�  មានសមាជិក្រគ�សរ សរបុចនំនួ្របាបីំនាក។់
គាត់បានេស�ីរឥណទនពី្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន 
ចំនួន ២,០០០,០០០ េរៀល យកមកជីកអណ�ូ ងេខ� ះ ែដល
មានជេ្រម ១២ ែម៉្រត  កលពីមិនទន់មានអណ�ូ ងេ្របី្របាស់
្រគ�សរគាត់្រត�វសំុទឹកអណ�ូ ងអ�កជិតខងេដីម្បីេ្របី្របាស់។
េនេពលអត់ទឹកគាត់បានបង�ំចិត�ទិញទឹកេ្របី្របាស់ក�ុង តៃម�
ៃថ� ១.២០០ េរៀល ស្រមាប់ចំណុះទឹក(២០០លី្រត) េដយ
្រទមំិនបានេលីករចំណាយ គាត់ និង្រក�ម្រគ�សរ សេ្រមចចិត�
េស�ីឥណទនពី ចេ្រមីន យកមកជីកអណ�ូ ងេ្របី្របាស់។ ឥឡូវ
្រគ�សរបស់គាត់មានអណ�ូ ងេ្របី្របាស់ គាត់ែលងបារម�អំពីករ
ខ�ះខតទឹកេ្រប្ីរបាស់េទៀតេហយី   និងអចកត់បន�យចំណាយ
របស់គាត់ផង។

 សម�ីផា� ល់របស់ៃដគូ “ខ�ុ ំបាទពិតជារកីរយខ� ងំ ណាស់
ែដល ចេ្រមីន បានផ�ល់កម�ីស្រមាប់្រក�ម ្រគ�សររបស់ខ�ុ ំយក
មកជីកអណ�ូ ង។ តងំពីមាន អណ�ូ ងេ្របី្របាស់មក ្រគ�សរ
របស់ខ�ុ ំមានទឹកេ្របី ្របាស់បរបូិរណ៍ ែថមទងំឲ្យបងប�ូនែក្បរ
ខងេ្របី្របាស់ បានេទៀតផង។””

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៣

េគាលេដ ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត
ក/  េគាលេដ៦-ទកទ់ងេទករធានាបាននូវករ្រគប្់រគងទកឹ និង អនាមយ័
 ស្រមាប់ទងំអស់គា�  ្របកបេដយចីរភាព។ 
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ  ចេ្រមីន  បានចូលរមួចំែណកក�ុងេគាល
 េដទី៦  តមរយៈករផ�ល់ជូនឥណទនដល់ៃដគូ្រត�វករសងសង
 អណ�ូ ងទឹក  ភា� ប់ទុេយាទឹក ទិញធុងទឹកចំរុះ ឧបករណ៍ស�ុកទឹក
 ជួសជុលបង�ន់ និងបន�ប់ទឹក ឬសងសងបង�ន់ និងបន�ប់ទឹកថ�ី។

 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៣,៤១% របស់ចេ្រមីនេលីករគា្ំរទ
 ដលៃ់ដគូេធ�ឲី្យ្របេសីេឡងីនូវករទទលួបានផលិតផល អនាមយ័ ទឹក
 ស� តតមរយៈឥណទនបុគ�ល និង្រក�ម។ Q1-20 Q2-20

េគាលេដ ៦៖ អនាម័យ និងទឹកស� ត

Q3-20 Q4-20
០,០%
០,៥%
១,០%
១,៥%
២,០%
២,៥%
៣,០%
៣,៥%
៤,០%

៣,៤១%៣,៥៧%៣,៤៥%៣,៥៣%

ខ/ ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ៦.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ សេ្រមចបាននូវករទទួលបានទឹកផឹក្របកបេដយសុវតិភាព និងតៃម�សមរម្យស្រមាប់មនុស្ស្រគប់ គា� េដយសមធម៌ 
 និងជាសកល។

 “េលក សខុ ទី មានទីលំេន ភូមិយាងេទស ឃុខំ� ស់ 
្រស�កសូ្រទនិគម េខត�េសៀមរប បង្រប�ស មានមុខរបរ ជា
អ�កេធ� ី ែ្រសចមា�  មានសមាជិក្រគ�សរ សរបុចនំនួ្របាបីំនាក។់
គាត់បានេស�ីរឥណទនពី្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន 
ចំនួន ២,០០០,០០០ េរៀល យកមកជីកអណ�ូ ងេខ� ះ ែដល
មានជេ្រម ១២ ែម៉្រត  កលពីមិនទន់មានអណ�ូ ងេ្របី្របាស់
្រគ�សរគាត់្រត�វសំុទឹកអណ�ូ ងអ�កជិតខងេដីម្បីេ្របី្របាស់។
េនេពលអត់ទឹកគាត់បានបង�ំចិត�ទិញទឹកេ្របី្របាស់ក�ុង តៃម�
ៃថ� ១.២០០ េរៀល ស្រមាប់ចំណុះទឹក(២០០លី្រត) េដយ
្រទមំិនបានេលីករចំណាយ គាត់ និង្រក�ម្រគ�សរ សេ្រមចចិត�
េស�ីឥណទនពី ចេ្រមីន យកមកជីកអណ�ូ ងេ្របី្របាស់។ ឥឡូវ
្រគ�សរបស់គាត់មានអណ�ូ ងេ្របី្របាស់ គាត់ែលងបារម�អំពីករ
ខ�ះខតទឹកេ្រប្ីរបាស់េទៀតេហយី   នងិអចកតប់ន�យចណំាយ
របស់គាត់ផង។

 សម�ីផា� ល់របស់ៃដគូ “ខ�ុ ំបាទពិតជារកីរយខ� ងំ ណាស់
ែដល ចេ្រមីន បានផ�ល់កម�ីស្រមាប់្រក�ម ្រគ�សររបស់ខ�ុ ំយក
មកជីកអណ�ូ ង។ តងំពីមាន អណ�ូ ងេ្របី្របាស់មក ្រគ�សរ
របស់ខ�ុ ំមានទឹកេ្របី ្របាស់បរបូិរណ៍ ែថមទងំឲ្យបងប�ូនែក្បរ
ខងេ្របី្របាស់ បានេទៀតផង។””

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៤

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)

 អជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម េហយីកំពុងេធ�ីករជាមួយ្រក�មែដលងយរងេ្រគាះបំផុត េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីេឡងី និងអភិវឌ្ឍន៍នូវករខិតខំ
 ្របឹងែ្របងៃនសហ្រគិនភាពរបស់ពួកេគ។
ខ/  ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ៨.៥ ្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ សេ្រមចបាននូវផលិតភាព និងករងរេពញេលញ និងេធ�ីករងរសមរម្យ  ស្រមាប់បុរស និង�ស�ីទងំអស់គា�  រមួទងំ
 យុវជនយុវតី និងជនពិករ  េហយីទទួលបាន្របាក់េបៀវត្សរេ៍ស�ីគា� ស្រមាប់ករងរែដលមានតៃម�ដូចគា� ។
 “ចេ្រមើន  បានដក់ឲ្យអនុវត�កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីករអប់រចំំេណះដឹងែផ�កហរិ��វត�ុនិងព្រងឹងអំណាចដល់ អតិថិជន(កេហ�) ែដល
ស�ិតេ្រកមគេ្រមាង “ហរិ��វត�ុទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ជនពិករ”។ គេ្រមាងេនះមាន្រគបដណ� ប់ រជធានីភ�ំេពញ និងេខត�ចំនួន ៤ រមួមាន 
េសៀមរប បាត់ដំបង់ កំពង់ចម និងកំពង់ស�ឺ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លមានេគាលបំណង កសងសមត�ភាព និងទំនុកចិត�ៃនសក� នុពលរបស់អ�កេ្របី
្របាស់ ៃនេសវហរិ��វត�ុ េដីម្បែីផនករទុកជាមុន ែស�ងរកពត៌មាន និងរុករកជេ្រមីសេសវកម� និងផលិតផលហរិ��វត�ុ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លផ�ល់
ជូនរយៈេពល៦សបា� ហ៍េដីម្បគីា្ំរទជនពិករ ដូេច�ះពួកេគអចកំណត់េគាលេដហរិ��វត�ុផា� ល់ខ�ួន និងេ្របី្របាស់សម�� និងអនុវត�នូវឧបករណ៍
ែកលម�ករ្រគប់្រគងលុយកក់របស់ពួកគាត់។ ្របធានបទវគ�បណ�ុ ះបណា� លេផា� តេលី (១) គំនិតអំពី្របាក់ (២) ែផនទី និងែផនករ (៣) 
េ្រជីសេរសី និងេ្របី្របាស់ (៤) ករទំនាក់ទំនង និងករចរច (៥) ករពរ និងកសង និង អនុវត� និងទទួលយក។
ឆា� ២ំ០២០ ចេ្រមីន បានបណ�ុ ះបណា� លចំនួន ១១២វគ� ែដលមានចំនួនអ�កចូលរមួសរុប ៨៣២នាក់ ែដលរមួប��ូ លទងំជនពិករផងែដរ។”

េគាលេដ ៨៖ ករងរសមរម្យ និងកំេណើ នេសដ�កិច�

ក/  េគាលេដ៨- ទក់ទងនឹងករេលកីកម�ស់កំេណីនេសដ�កចិ� ្របកប េដយ
 ចីរភាព និងរមួប��ូ ល ករងរេពញេលញ និងផលិតភាព េហយីនឹង
 ករងរសមរម្យស្រមាប់ទងំអស់គា� ។
 ្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីនបានចូលរមួចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី៨  តមរយៈករផ�ល់ជូនឥណទនដល់ៃដគូែដលចប់អរម�ណ៍
 ព្រងីកអជីវកម�ខ� តបំផុតរបស់ពួកេគ េហយី្រត�វករករវនិិេយាគ
 សខំន់ៗ បែន�មេទៀត។ ចេ្រមីនបានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលយ៉ាងពេិសស
 ស្រមាប់ជនពិករ ជាេហតុផលមយួចនំនួ2   វពិបាកណាស់ក�ុងករ
 ទទលួបានឥណទនពីអ�កផ�ល់េសវផ�ូវករេផ្សងៗេទៀត។
 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ២៣,១៩% របស់ចេ្រមីន បានគា្ំរទដល់

េគាលេដ ៨៖ ករងរសមរម្យ និងកំេណើ នេសដ�កិច�

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20
០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

២៥%

៣០%

២៣,១៩%២៣,៨៣%២៥,៣១%
២៧,៩២%
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៥

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)

េគាលេដ ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20
០%
១%
២%
៣%
៤%
៥%
៦%
៧%
៨%

៤,៧៩%
៥,98%

៧,២៦%

២,៨៣%

េគាលេដ ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព
ក/  េគាលេដ១១-ទក់ទងេទនឹងទី្រក�ង នងិករតងំទីលេំនរបសម់នុស្ស
 ្របកបេដយសុវត�ិភាព ភាពធន់នឹងចីរភាព។
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន បាន ចូលរមួចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី១១ តមរយៈករផ�ល់នូវ ឥណទនេទៃដគូែដលមានបំណង
 ែកលម�គុណភាពេគហដ� នរបស់ពួកេគ។ ជាទូេទ្រត�វបានេ្របី
 ស្រមាប់ករែកលម�ភាពធន់ៃនេគហដ� នេទេហតុករណ៍អកស
 ធាតុ (ឧទ៖ ករដក់ក្រមាលឥដ� ដក់ជ�� ងំរងឹ ផា� ស់ប�ូរដំបូលស្ូបវ
 េទសង័�សី) ប៉ែុន�អច្រត�វបានេ្របីស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ
 ទិញដី ទិញលំេនដ� ន ករកសងែផ�កបែន�ម ឬក៏សងសងផ�ះថ�ី។
 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៧,៣% របស់ចេ្រមីនបានគា្ំរទៃដគូក�ុងករ
 ែកលម�លំេនដ� ន។

ខ/  ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ១១.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ ធានាបាននូវភាពងយ្រស�លស្រមាប់អ�កទងំអស់គា�  លំេនដ� ន និងេសវកម�មូលដ� នែដលមាន សុវត�ិភាព និង
 មានតៃម�សមរម្យ និងេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវសំណង់អនាធិបេតយ្យ។

 “អ�ក្រស ីហួ ចនា�  មានទីលំេនបច�ុប្បន�ក�ុង ភូមិ ៃ្រពទល់ សង� ត់ស�ឹងមានជ័យ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ មាន សមាជិក្រគ�សរ
សរុបចំនួន ០៣នាក់ គាត់ និងកូន២នាក់ (្រប�ស១ និង្រសី១) និងអ�ក្រសីជា�ស�ីេមម៉ាយ។ សព�ៃថ�េនះ អ�ក្រសី្របកបមុខរបរជាអ�កេបាសសមា� ត 
េដីម្បផី�ត់ផ�ង់ជីវភាព្រគ�សរ។  ខណៈេពលែដលផ�ះរបស់អ�ក្រសីមានសរភាព្រទ�ឌេ្រទម អ�ក្រសីបានេស�ីសំុឥណទនពី្រគឹះស� ន  មី្រក�ហរិ��វត�ុ 
ចេ្រមីន ចំនួន ៤០០.០០០ េរៀល ក�ុងរយៈេពល៨ែខ េដីម្បជីួសជុលផ�ះែដលមាន្រសប់។

អ�ក្រសីបានមាន្របសសន៍ថា៖ ខ�ុ ំពិតជាសប្បោយចិត�យ៉ាងខ� ងំែដល្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន បានផ�ល់ឥណទនឲ្យខ�ុ ំ េទះបីជាខ�ុ ំមិន
មាន្រទព្យធានាកម�ីក៏េដយ។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៥

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព  (បន�)

េគាលេដ ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20
០%
១%
២%
៣%
៤%
៥%
៦%
៧%
៨%

៤,៧៩%
៥,98%

៧,២៦%

២,៨៣%

េគាលេដ ១១៖ ទី្រក�ង និងសហគមន៍្របកបេដយចីរភាព
ក/  េគាលេដ១១-ទក់ទងេទនងឹទី្រក�ង នងិករតងំទីលេំនរបសម់នុស្ស
 ្របកបេដយសុវត�ិភាព ភាពធន់នឹងចីរភាព។
 ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន បាន ចូលរមួចំែណកក�ុងេគាលេដ
 ទី១១ តមរយៈករផ�ល់នូវ ឥណទនេទៃដគូែដលមានបំណង
 ែកលម�គុណភាពេគហដ� នរបស់ពួកេគ។ ជាទូេទ្រត�វបានេ្របី
 ស្រមាប់ករែកលម�ភាពធន់ៃនេគហដ� នេទេហតុករណ៍អកស
 ធាតុ (ឧទ៖ ករដក់ក្រមាលឥដ� ដក់ជ�� ងំរងឹ ផា� ស់ប�ូរដំបូលស្ូបវ
 េទសង័�សី) ប៉ែុន�អច្រត�វបានេ្របីស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ
 ទិញដី ទិញលំេនដ� ន ករកសងែផ�កបែន�ម ឬក៏សងសងផ�ះថ�ី។
 ផលប័្រតឥណទនចំនួន ៧,៣% របស់ចេ្រមីនបានគា្ំរទៃដគូក�ុងករ
 ែកលម�លំេនដ� ន។

ខ/  ជេ្រមីសសូចនាករណ៍ែដលចេ្រមីនចូលរូមចំែណក៖
 ១១.១ ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ ធានាបាននូវភាពងយ្រស�លស្រមាប់អ�កទងំអស់គា�  លំេនដ� ន និងេសវកម�មូលដ� នែដលមាន សុវត�ិភាព និង
 មានតៃម�សមរម្យ និងេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវសំណង់អនាធិបេតយ្យ។

 “អ�ក្រស ីហួ ចនា�  មានទីលំេនបច�ុប្បន�ក�ុង ភូមិ ៃ្រពទល់ សង� ត់ស�ឹងមានជ័យ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ មាន សមាជិក្រគ�សរ
សរុបចំនួន ០៣នាក់ គាត់ និងកូន២នាក់ (្រប�ស១ និង្រសី១) និងអ�ក្រសីជា�ស�ីេមម៉ាយ។ សព�ៃថ�េនះ អ�ក្រសី្របកបមុខរបរជាអ�កេបាសសមា� ត 
េដីម្បផី�ត់ផ�ង់ជីវភាព្រគ�សរ។  ខណៈេពលែដលផ�ះរបស់អ�ក្រសីមានសរភាព្រទ�ឌេ្រទម អ�ក្រសីបានេស�ីសំុឥណទនពី្រគឹះស� ន  មី្រក�ហរិ��វត�ុ 
ចេ្រមីន ចំនួន ៤០០.០០០ េរៀល ក�ុងរយៈេពល៨ែខ េដីម្បជីួសជុលផ�ះែដលមាន្រសប់។

អ�ក្រសីបានមាន្របសសន៍ថា៖ ខ�ុ ំពិតជាសប្បោយចិត�យ៉ាងខ� ងំែដល្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមីន បានផ�ល់ឥណទនឲ្យខ�ុ ំ េទះបីជាខ�ុ ំមិន
មាន្រទព្យធានាកម�ីក៏េដយ។

គំនិតផ�ួចេផ�ើម្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៦

កម�វធិអីភវិឌ្ឈនស៍មត�ភាពបគុ�លកិ
 ឆា� ២ំ០២០ គឺឆា� ៃំនករកេកីតមានជម�ឺកូវដី-១៩ ែដលមនុស្សទូទងំពិភពេលកជួបវបិត�ិ។  ករជួបជំុ និងករេធ�ីដំេណីរ ្រត�វបានកំណត់ ក
រពក់ម៉ាស់ លងៃដជា្របចជំាមួយនឹងទឹកលងៃដ ឬទឹកស� ត ឬទឹកអកុល ឬ េជល កររក្សោគំលតសង�ម គឺជាេរឿងចបំាច់្រត�វបានអនុវត�ន៍។
ទងំអស់េនះជាឧបសគ�សំខន់ៗ ែដលររងំកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាពបុគ�លិក។ េទះបីជាែបបេនះក�ី េយងីបានេរៀនសូ្រតពីឧបសគ�
ទងំេនះ េហយីយល់ថា កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាពបុគ�លិកតម ្របព័ន�អនឡាញ ជាដំេណាះ្រសយល�្របេសីរបំផុត េដីម្បបីន�នូវករ
បណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាព េទះបីជាមានករលំបាកខ�ះៗ ដូចជា ករវស់ែវងពីគុណភាពសិក្សោ ករយកចិត�ទុកដក់ពីអ�កចូលរមួ និង្រគ�ជា
េដីម ។ល។ ករបណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាព តម្របព័ន�អនឡាញ គឺជារបកគំេហញីថ�ី ែដលចំេណញេពលេវល បុគ�លិកអចេរៀនពី្រគប់ទីកែន�ង 
េហយីចំេណញថវកិ។ ក�ុងឆា�  ំ ២០២០ ចេ្រមីនបានផ�ល់វគ�សិក្សោសរុបចំនួន៤១ ដល់បុគ�លិកចំនួន ៤០០នាក់ ស្រមាប់្រគប់កម�វធិីៃនករ
បណ�ុ ះបណា� លដូចជា វគ�សិក្សោខងក�ុង ខងេ្រកបរេទស និងអីុឡនឺនីង។ េលីសពីេនះេទៀត ករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក ជាអទិភាពចំបងរបស់ 
នាយកដ� នធនធានមនុស្ស េនឆា� ២ំ០២១ េដីម្បគីា្ំរទេនកររកីចេ្រមីនរបស់អជីវកម�្រក�មហុ៊ន និងកររពំឹងទុករបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។

កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លតាមអុីនធែឺណតរបសរ់បស ់ចេ្រម�ន

Call 115

One of the best ways to prevent COVID 19
E-Learning

the way to prevent COVID-19

Wash your Hands Regularly or use an alcohol-based rub

លងសមា� តៃដជា្របចឬំ េ្របីទឹកអល់កុល

Avoid touching your face

េជៀសវងករប៉ះពល់ៃផ�មុខ

Wear mask

ពក់ម៉ាស់េពលេចញេ្រក

Avoid crowds, keep a 1-meter distance from other

េជៀសវងកែន�ងមានមនុស្សេ្រចីនេដយរក្សោចមា� យ១ែម៉្រតពីគា�

Exercise regularly even at home

េធ�ីលំហត់្របាណេនផ�ះ

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 

1ែម្រត 1ែម្រត1m



 ��មុ��កឹ�ភ�ិល   សូម�កជ់នូនវូរ�យ�រណ�៍���ំ�រំបស់ខ��ន  
��ម�ងំរ�យ�រណហ៍រិ��វត����ល�ន��ើសវនកម�រចួរបស�់�ះឹ��ន
មី���ហិរ��វត�� ច��ើន ម.ក   ��ត់�    (“��ុមហ៊ុន”)     ស��ប់
�រ�យបរ����ទ���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០។

សកម�ភាពចម្បង
 សកម��ពចម�ងរបស់   ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ច��ើន ម.ក    គឺ
ផ�ល់កម�ដីល�់�គកូ��ង��កុ�មរយៈ�រ��ល័យ ក��លរបសខ់��ន�
�ជ�នីភ�ំ��ញ  និង�រ��ល័យ���ងៗ�ៀត�មប����ត� និង
��ុកក��ង��ះ���ច��កម���។  ពុំ�ន�រ��ស់ប��រ��រវន�
ស��ប់សកម��ព�ជីវកម�ចម�ងរបស់��ុមហ៊ុនក��ងកំឡ�ង�រ�យ
បរ����ទ��ះ��។

លទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ
           ពន់េរៀល

 ចំ��ញស��ប់�រ�យបរ����ទ   ៣.៨៨៧.៨៥៩

ភាគលភ
 ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ�ន���ំឱ��ន�រ��ង��ក�គ�ភ
ស��ប់កំឡ�ង�រ�យបរ����ទ��ះ��។

ទុនប្រម�ង និងសវំិធានធន
 ពុំ�ន�រ�����ល��រវន���ើទុនប��ុង និងសំវ��នធន
�ក��ងកឡំ�ង�រ�យបរ����ទ�ើសពី�រ�នប��ញ�ក��ងរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត���ះ��។

ឥណ�ន���ក់ និង ឥណ�ន�ប់សង�័យ
 �មុន��ល��លរ�យ�រណ៍លទ�ផល និងរ�យ�រណ៍
��ន�ពហិរ��វត�����វ�ន�ៀបចំ�ើង ��ុម��ឹក�ភិ�ល�ន 
�ត់វ��ន�រ��ល�នមូល��នសមរម��ើម�ីប��ក់� វ��ន�រ
�កទ់ងនងឹ�រលបុ�លនវូឥណ�ន���ក ់នងិ�រ��ើ សវំ��នធន
ចំ�ះឥណ�ន�ប់សង�័យ���វ�ន��ើ�ើង �ើយ�ឿ�ក់�
ឥណ�ន���ក់ ���វ�នជ��ះ��ញពីប��ី និង សំវ��នធន
��ប់��ន់���វ�ន��ើ�ើងស��ប់ឥណ�នសង�័យ។

 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��មុ��កឹ�ភិ�លពុ�ំនដងឹ
ពី��ត�ុរណ�៍មយួ   ��លនងឹប��លឱ� �រជ��ះ��ញពីប���ី�
ឥណ�ន���ក ់  ឬក៏សំវ��នធនចំ�ះឥណ�ន�ប់សង�័យ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់ ��ុមហ៊ុន�ន�ពមិន��ប់��ន់���វ�ន

��ើ�ើង��រវន��ើយ។

��ព�សកម�ចរន�
 �មុន��លរ�យ�រណ៍លទ�ផល និងរ�យ�រណ៍��ន�ព
ហិរ��វត�����វ�ន�ៀបចំ�ើង ��ុម��ឹក�ភិ�ល�ន �ត់វ��ន�រ 
��ល�នមូល��នសមរម��ើម�ីប��ក់�ប����ព�សកម�ចរន�
�ំង�យ� ��លទំនង�មិន�ចបង�ិល មកវ�ញ�នក��ង��តិបត�ិ
�រ�ជីវកម�ធម�� ��ល�នកត់���ក��ងប��ីគណ��យ�របស់
��ុមហ៊ុន ���វ�ន�ត់បន�យត��� ឱ����ឹមត�����លរ�ពឹងទុក�
នឹង�ចលក់�ន��ើទីផ�រ។

 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ
�នដឹងពី��តុ�រណ៍�មួយ ��លនឹងប��លឱ��ន �រ
ភ័ន���ឡំដល់�រកំណត់ត�����ព�សកម�ចរន� �ក��ងរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��ន�ពមិន��ឹម���វ�ើយ។

វិធី����កំណត់ត���
 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ
�នដឹងពី��តុ�រណ៍�មួយ��ល�ន�ើត�ើង ប��លឱ�
�ន�រភ័ន���ឡំ ឬ�ន�ពមិន��ឹម���វដល់វ�ធី����កំណត់ត���
��ល�នអនុវត�កន�ងមក�ើ��ព�សកម� និងបំណ�ល�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន�ើយ។

បំណ�លយ���តុ និងបំណ�ល���ងៗ
 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះពុំ�ន៖
 (១) បន��ក�មយួ�ើ��ព�សកម�របស�់�មុហុ៊ន ��ល�ន
   �ើត�ើង�យ�រ�រ�ក់ប��ំស��ប់�រ��
   ច�ំះបំណ�លរបសប់គុ�ល�មយួ�ប់�ងំពីដ�ំច់
   ��ំ�ើយ ឬ
 (២) បំណ�លយ���តុ�មួយរបស់��ុមហ៊ុន ��ល�ន
   �ើត�ើង�ំងពីដំ�ច់��ំ��ះ�ើយ។
 �ម�បល់របស�់�មុ��កឹ�ភ�ិល ពុ�ំនបណំ�លយ���ត ុឬ
 បំណ�ល���ងៗ��ល���វ�ន�ម�រឱ�សងក��ង រយៈ��ល
 ១២�� ប��ប់ពី���ដំ�ច់��ំ ��លនឹង ឬ�ច�ន�រប៉ះ�ល់
 ��រវន�ដល់លទ��ពរបស់��ុមហ៊ុនក��ង�របំ��ញ �តព�កិច�
 របស់ខ��ន����ដល់កំណត់សង�ះ��។

រ�យ�រណ៍��ុម��ឹក�ភិ�ល

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៧



 ��មុ��កឹ�ភ�ិល   សូម�កជ់នូនវូរ�យ�រណ�៍���ំ�រំបស់ខ��ន  
��ម�ងំរ�យ�រណហ៍រិ��វត����ល�ន��ើសវនកម�រចួរបស�់�ះឹ��ន
មី���ហិរ��វត�� ច��ើន ម.ក   ��ត់�    (“��ុមហ៊ុន”)     ស��ប់
�រ�យបរ����ទ���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០។

សកម�ភាពចម្បង
 សកម��ពចម�ងរបស់   ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ច��ើន ម.ក    គឺ
ផ�ល់កម�ដីល�់�គកូ��ង��កុ�មរយៈ�រ��ល័យ ក��លរបសខ់��ន�
�ជ�នីភ�ំ��ញ  និង�រ��ល័យ���ងៗ�ៀត�មប����ត� និង
��ុកក��ង��ះ���ច��កម���។  ពុំ�ន�រ��ស់ប��រ��រវន�
ស��ប់សកម��ព�ជីវកម�ចម�ងរបស់��ុមហ៊ុនក��ងកំឡ�ង�រ�យ
បរ����ទ��ះ��។

លទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ
           ពន់េរៀល

 ចំ��ញស��ប់�រ�យបរ����ទ   ៣.៨៨៧.៨៥៩

ភាគលភ
 ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ�ន���ំឱ��ន�រ��ង��ក�គ�ភ
ស��ប់កំឡ�ង�រ�យបរ����ទ��ះ��។

ទុនប្រម�ង និងសវំិធានធន
 ពុំ�ន�រ�����ល��រវន���ើទុនប��ុង និងសំវ��នធន
�ក��ងកឡំ�ង�រ�យបរ����ទ�ើសពី�រ�នប��ញ�ក��ងរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត���ះ��។

ឥណ�ន���ក់ និង ឥណ�ន�ប់សង�័យ
 �មុន��ល��លរ�យ�រណ៍លទ�ផល និងរ�យ�រណ៍
��ន�ពហិរ��វត�����វ�ន�ៀបចំ�ើង ��ុម��ឹក�ភិ�ល�ន 
�ត់វ��ន�រ��ល�នមូល��នសមរម��ើម�ីប��ក់� វ��ន�រ
�ក់ទងនងឹ�រលបុ�លនវូឥណ�ន���ក ់នងិ�រ��ើ សវំ��នធន
ចំ�ះឥណ�ន�ប់សង�័យ���វ�ន��ើ�ើង �ើយ�ឿ�ក់�
ឥណ�ន���ក់ ���វ�នជ��ះ��ញពីប��ី និង សំវ��នធន
��ប់��ន់���វ�ន��ើ�ើងស��ប់ឥណ�នសង�័យ។

 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ�៍�ះ ��មុ��កឹ�ភ�ិលពុ�ំនដងឹ
ពី��ត�ុរណ៍�មួយ   ��លនឹងប��លឱ� �រជ��ះ��ញពីប���ី�
ឥណ�ន���ក ់  ឬក៏សំវ��នធនច�ំះឥណ�ន�បស់ង�័យ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់ ��ុមហ៊ុន�ន�ពមិន��ប់��ន់���វ�ន

��ើ�ើង��រវន��ើយ។

��ព�សកម�ចរន�
 �មុន��លរ�យ�រណ៍លទ�ផល និងរ�យ�រណ៍��ន�ព
ហិរ��វត�����វ�ន�ៀបចំ�ើង ��ុម��ឹក�ភិ�ល�ន �ត់វ��ន�រ 
��ល�នមូល��នសមរម��ើម�ីប��ក់�ប����ព�សកម�ចរន�
�ំង�យ� ��លទំនង�មិន�ចបង�ិល មកវ�ញ�នក��ង��តិបត�ិ
�រ�ជីវកម�ធម�� ��ល�នកត់���ក��ងប��ីគណ��យ�របស់
��ុមហ៊ុន ���វ�ន�ត់បន�យត��� ឱ����ឹមត�����លរ�ពឹងទុក�
នឹង�ចលក់�ន��ើទីផ�រ។

 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ
�នដឹងពី��តុ�រណ៍�មួយ ��លនឹងប��លឱ��ន �រ
ភ័ន���ឡំដល់�រកំណត់ត�����ព�សកម�ចរន� �ក��ងរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��ន�ពមិន��ឹម���វ�ើយ។

វិធី����កំណត់ត���
 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ
�នដឹងពី��តុ�រណ៍�មួយ��ល�ន�ើត�ើង ប��លឱ�
�ន�រភ័ន���ឡំ ឬ�ន�ពមិន��ឹម���វដល់វ�ធី����កំណត់ត���
��ល�នអនុវត�កន�ងមក�ើ��ព�សកម� និងបំណ�ល�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន�ើយ។

បំណ�លយ���តុ និងបំណ�ល���ងៗ
 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះពុំ�ន៖
 (១) បន��ក�មួយ�ើ��ព�សកម�របស�់�មុហុ៊ន ��ល�ន
   �ើត�ើង�យ�រ�រ�ក់ប��ំស��ប់�រ��
   ច�ំះបំណ�លរបសប់គុ�ល�មយួ�ប់�ងំពីដ�ំច់
   ��ំ�ើយ ឬ
 (២) បំណ�លយ���តុ�មួយរបស់��ុមហ៊ុន ��ល�ន
   �ើត�ើង�ំងពីដំ�ច់��ំ��ះ�ើយ។
 �ម�បល់របស�់�មុ��កឹ�ភ�ិល ពុ�ំនបណំ�លយ���ត ុឬ
 បំណ�ល���ងៗ��ល���វ�ន�ម�រឱ�សងក��ង រយៈ��ល
 ១២�� ប��ប់ពី���ដំ�ច់��ំ ��លនឹង ឬ�ច�ន�រប៉ះ�ល់
 ��រវន�ដល់លទ��ពរបស់��ុមហ៊ុនក��ង�របំ��ញ �តព�កិច�
 របស់ខ��ន����ដល់កំណត់សង�ះ��។

រ�យ�រណ៍��ុម��ឹក�ភិ�ល

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៧

�រ��ស់ប��រ����តុ�រណ៍
 �����រ�យបរ����ទ��រ�យ�រណ៍��ះ ��ុម��ឹក�ភិ�លពុំ
�នដឹងពី��តុ�រណ៍�មួយ ��ល�ន�ើត�ើង �ក់ព័ន�នឹង
រ�យ�រណ៍��ះ ឬរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��ល�ច
ប��លឱ��នចនំនួទកឹ��ក�់�ល�នប��ញក��ងរ�យ�រណរ៍បស់
��ុមហ៊ុន�នកំហុសឆ�ងធ�ន់ធ�រ�ះ��។

��តិបត�ិ�រមិន����តី
 �ម�បល់របស់��ុម��ឹក�ភិ�ល    លទ�ផល����តិបត�ិ�រ
�ជីវកម�របស់��មុហុ៊នក��ងកំឡ�ង�រ�យបរ����ទ��ះមិន �នទទលួរង
នូវផលប៉ះ�ល់��រវន�ពីខ�ង់គណនី ��តិបត�ិ�រ ឬ��ឹត�ិ�រណ៍
ខុស����តី�មួយ�ើយ។
 �ម�បល់របស�់�មុ��កឹ�ភ�ិល   �ច��ះចងុ�រ�យបរ����ទ
��រ�យ�រណហ៍រិ��វត��រហតូមកទលន់ងឹ�����ញ រ�យ�រណ�៍�ះ 
មិន�នខ�ង់គណនី��តិបត�ិ�រ    ឬ��ឹត�ិ�រណ៍ខុស����តី�មួយ  
��ល�ចជះឥទ�ិពល��រវន� ដល់លទ�ផលហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន
ក��ងកំឡ�ង�រ�យបរ����ទ��ះ��។

�ើមទុន
 �កំឡ�ង�រ�យបរ����ទ �គហ៊ុន��ល�នអនុម័ត និងបង់រួច
របស់��ុមហ៊ុន �ន�ើន�ើងពី ៩.០៥២.៥០០.០០០�ៀល � 
២៩.៤៥២.៥០០.០០០�ៀល �មរយៈ�រ�ះផ�យ�គហ៊ុនថ�ី
ចំនួន ៤០៨.០០០ ��ល�ន ត�����ើនឹង ៥០.០០០�ៀល ក��ងមួយ
�គហ៊ុន �យ�នត���សរុប��ើនឹង ២០.៤០០.០០០.០០០�ៀល 
�ើម�ីប��ើន�ើមទុន បង�ិល។ �រប��ើន�ើមទុន��ះ ���វ�នអនុម័ត
�យធ��រ�តិ��កម��� ����ទី៣០ ��វ�ច�ិ� ��ំ២០២០ 
ខណៈ�រអនុម័ត �យ��សួង�ណិជ�កម�កំពុង��ដំ�ើរ�រ។  
 �គហុ៊ន�ងំអស�់នត�����ើនឹងត����កសណំល់��ព�សកម�
របស�់�មុហុ៊ន។ ��មុហុ៊នមិន�ន�ះផ�យ�គ ហុ៊នថ��ីចុង�រ�យ
បរ����ទ��ះ��។ 
 ��មុហុ៊នពុ�ំនកិច�សន�ផ�ល�់គហុ៊នមិន�ន់�ះផ�យ នងិមនិ
�ន�គហុ៊ន��មកិច�សន�ផ�ល់សទិ���គហុ៊ន����មុហុ៊ន�ចុង
�រ�យបរ����ទ��ះ��។
ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល
 ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល��ល�ប�� ើ�រ�ប់�ំងព ី
រ�យ�រណ៍ចុង��យ�ន�យ�មដូច�ង��ម៖
 �ក Kuroda Takeshi   
 �ក Yannick Nicolas Milev 
 �ក Yamane Hideyuki  
 �ក Daichi Kihara  
 �ក Christian Andersen
 �ក �ន់ ��ឿង 
 �ក Yoshitaka Takahashi

អត�្របេយាជន៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 ក��ងកឡំ�ង��ល នងិចងុ�រ�យបរ����ទហរិ��វត����ះ ��មុហុ៊នមនិ�ន
ចូលរួម��គីក��ង�រ�ៀបចំ�មួយក��ង  �លបំណងជួយដល់
ស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�លរបស់��ុមហ៊ុន ឱ�ទទួល�ននូវផល
���ជន៍���ងៗ�មរយៈ�រទិញ�គហ៊ុន ឬប័ណ�បំណ�លពី�មី
��ុមហ៊ុន ឬ��ុមហ៊ុន���ង�ើយ។
 �ប់�ំងពីចុង�រ�យបរ����ទហិរ��វត�����រ�យបរ����ទកន�ង� 
��មុ��កឹ�ភ�ិលពុ�ំនទទលួ ឬ�នសិទ�ទិទលួនូវអត� ���ជន�៍មយួ
�មរយៈ�រចុះកិច�សន���ល�ន��ើ�ើងរ�ង��ុមហ៊ុន     ឬរ�ង
��ុមហ៊ុន��លស�ជិក��ុម��ឹក�ភិ�ល �ះ�ស�ជិក ឬក៏រ�ង
��មុហុ៊ន��លស�ជកិ��មុ��កឹ�ភ�ិល�ះ�នផល���ជន�៍��ក
ហិរ��វត����រវន��ះ��  �ើក��ង��អត����ជន៍���ងៗ��ល
�ច�ត់ទុក��ន�ើត�ើង�យ�រគុណសម�ត�ិ����តិបត�ិ�រ
�ំង�ះដូច�ន ប��ញក��ងកំណត់ស��ល់��ខ ២៩ ��
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។

�រទទួលខសុ���វរបស�់�មុ��កឹ�ភ�ិលក��ង�រ�ៀប
ចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
 ��មុ��កឹ�ភ�ិល�ន�រកចិ���ើ�រប��កអ់ះ�ង�រ�យ�រណ៍
ហរិ��វត�����វ�ន�ៀបច�ំើង �ើម�ីប��ញនវូ ទដិ��ពពតិ នងិ��មឹ���វ
����ន�ពហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន����ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០ និង
លទ�ផល����តិបត�ិ�រ��ម�ំង លំហូរ�ច់��ក់ស��ប់�រ�យ
បរ����ទ��ះ។ �រ�ៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត���ំង��ះ��ុម��ឹក�
ភិ�ល���វ៖
ក. ��ើស��ស�ល�រណ៍គណ��យ�សម��ប �យ���ក�ើ
�រវ�នចិ�យ័ នងិ�រ��ន់���ណ��ងសម��តផុល នងិ ��កប�យ
�រ��ុង��យ័ត� ��ម�ំងអនុវត��ម�ល�រណ៍�ំង��ះឱ��ន
�ប់�ប់។
ខ. អន�ុម��ម�ល�រណស៍�ង�់ររ�យ�រណ�៍កទ់ងនងឹ
ហិរ��វត��អន�រ�តិ��កម��� ស��ប់អង��ពធុនតូច និងមធ�ម �
�ត់� (“ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.ត.ម”) និង�ល�រណ៍���ំរបស់
ធ��រ�ត�ិ�កម��� ឬ��សិន�ើ �ន�រ��ស�ក�មយួក��ង�រ
ប��ញនូវ�ពពិត និង��ឹម���វ ��ុម��ឹក�ភិ�ល���វ��កដ�
�រ��ស�ក�ំង ��ះ���វ�ន�ត���ង ពន�ល ់និងកំណត់បរ��ណ
ឱ��ន��ឹម���វ�ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។ 
គ. រក�ទុកកំណត់��គណ��យ�ឱ��ន��ប់��ន់ និង��ព័ន�
���តពិនិត����ក��ង��កប�យ��សិទ��ព។
ឃ. �ៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� �យ���ក�ើមូល��ននិរន�រ�ព
��ដ�ំើរ�រ�ជីវកម��ើក��ង��ក��ងករណីសន�ត��ងសមរម��
��ុមហ៊ុននឹងមិន�ចបន���ើ��តិបត�ិ�រ�ជីវកម�របស់ខ��ន���ល
អ�គតដ៏ខ�ី និង

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៤៨

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)



ង. ��ប់��ង និងដឹក�ំ��ុមហ៊ុនឱ��ន��សិទ��ព និងចូលរួមក��ង
�រស��ចចតិ�ស�ំន់ៗ �ងំអស�់�ល�នឥទ�ពិល� �រវន��ើ��តបិត�ិ
�រ      និង��ន�ពរបស់��ុមហ៊ុន �ើយ���វ��កដ��រស���ច
ចិត��ើកិច��រ�ំង��ះ���វ�ន ឆ��ះប��ំង��ង��ឹម���វ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។ 

 ��ុម��ឹក�ភិ�លអះ�ង���ុមហ៊ុន�នអនុវត��មនូវ�ល់
ត���វ�រ�ង�ើក��ង�រ�ៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។

 ្រពតឹ�កិរណ៍សខំន់ៗ ក�ងុករយិបរេិច�ទហរិ��វត�ៃុន
របាយករណ៍
 ��តិបត�ិ�រសំ�ន់ៗក��ង�រ�យបរ����ទហិរ��វត����រ�យ�រណ៍      
���វ�នប��ញ�ក��ងកំណត់ស��ល់��ខ ៣២ ��រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��។

េសចក�ីែថ�ងករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 �មទស�នៈរបស់��មុ��កឹ�ភ�ិល រ�យ�រណហ៍រិ��វត����ល
�ន��ប់�ប់ពីទំព័រទី៩ ដល់ ៤៣ �នប��ញនូវ ទិដ��ពពិត និង
��ឹម���វ����ន�ពហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន����ទី៣១ ��ធ�� 
��ំ២០២០ និងលទ�ផល����តិបត�ិ�រ��ម �ំងលំហូរ�ច់��ក់
របស់��ុមហ៊ុនស��ប់�រ�យបរ����ទ����ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០ 
�យអនុ�ម��មស�ង់�ររ�យ �រណ៍�ក់ទងនឹងហិរ��វត��
អន�រ�តិ��កម���ស��ប់អង��ពធុនតូច និងមធ�ម និង
�ល�រណ៍���ំរបស់ធ��រ�តិ�� កម���។

�ង�មឱ���ុម��ឹក�ភិ�ល

 
េលក Yannick Nicolas Milev 
្របធាននាយក្របតិបត�ិ 

�ជ�នីភ�ំ��ញ ��ះ���ច��កម���
���ទី៣១ ��មី� ��ំ២០២១ 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៩



ង. ��ប់��ង និងដឹក�ំ��ុមហ៊ុនឱ��ន��សិទ��ព និងចូលរួមក��ង
�រស��ចចតិ�ស�ំន់ៗ �ងំអស�់�ល�នឥទ�ពិល� �រវន��ើ��តបិត�ិ
�រ      និង��ន�ពរបស់��ុមហ៊ុន �ើយ���វ��កដ��រស���ច
ចិត��ើកិច��រ�ំង��ះ���វ�ន ឆ��ះប��ំង��ង��ឹម���វ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។ 

 ��ុម��ឹក�ភិ�លអះ�ង���ុមហ៊ុន�នអនុវត��មនូវ�ល់
ត���វ�រ�ង�ើក��ង�រ�ៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។

 ្រពឹត�កិរណ៍សខំន់ៗក�ងុករយិបរេិច�ទហរិ��វត�ៃុន
របាយករណ៍
 ��តិបត�ិ�រសំ�ន់ៗក��ង�រ�យបរ����ទហិរ��វត����រ�យ�រណ៍      
���វ�នប��ញ�ក��ងកំណត់ស��ល់��ខ ៣២ ��រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��។

េសចក�ីែថ�ងករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 �មទស�នៈរបស់��មុ��កឹ�ភិ�ល រ�យ�រណ៍ហរិ��វត����ល
�ន��ប់�ប់ពីទំព័រទី៩ ដល់ ៤៣ �នប��ញនូវ ទិដ��ពពិត និង
��ឹម���វ����ន�ពហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន����ទី៣១ ��ធ�� 
��ំ២០២០ និងលទ�ផល����តិបត�ិ�រ��ម �ំងលំហូរ�ច់��ក់
របស់��ុមហ៊ុនស��ប់�រ�យបរ����ទ����ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០ 
�យអនុ�ម��មស�ង់�ររ�យ �រណ៍�ក់ទងនឹងហិរ��វត��
អន�រ�តិ��កម���ស��ប់អង��ពធុនតូច និងមធ�ម និង
�ល�រណ៍���ំរបស់ធ��រ�តិ�� កម���។

�ង�មឱ���ុម��ឹក�ភិ�ល

 
េលក Yannick Nicolas Milev 
្របធាននាយក្របតិបត�ិ 
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របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៤៩

រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ� 
េសចក�ីរយករណ៍េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ

មតិេយាបល់
 �ើងខ� �ំ�ន��ើសវនកម���ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត� �របស់ 
��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ច��ើន ម.ក  ��ត់� (“��ុម ហ៊ុន”) 
រួម�នរ�យ�រណ៍��ន�ពហិរ��វត�����ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០     
រ�យ�រណ៍លទ�ផល     រ�យ�រណ៍ប��ប���ល មូលធន និង
រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់��ក់ស��ប់�រ�យបរ����ទ���ទី៣១ ��ធ��  
��ំ២០២០ ��ម�ំង��ចក�ីស���ប���ល �រណ៍គណ��យ�សំ
�ន់ៗ និងកំណត់ស��ល់���ងៗ�ៀត ��ល�នប��ញ�ប់ពីទំព័រ
ទី៩ ដល់ ៤៣។
 �មទស�នៈរបស់�ើងខ��ំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត���នប��ញនូវ
ទិដ��ពពិត និង��ឹម���វ����ន�ពហិរ��វត��របស់��ុម ហ៊ុន�
���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០ និងលទ�ផល����តិបត�ិ�រ��ម�ំងលំហូរ
�ច់��ក់ស��ប់ដំ�ច់��ំ��ះ �យអនុ�ម ��មស�ង់�រ
រ�យ�រណ�៍កទ់ងនឹងហិរ��វត��អន�រ�តិ��កម��� ស��បអ់ង��ព
ធុនតូច និងមធ�ម និង�ល�រណ៍���ំ  របស់
ធ��រ�តិ��កម���។

មូល��នក��ង�រប���ញមតិ�បល់
 �ើងខ���ំន��ើសវនកម��យអនុ�ម��មស�ង�់រសវនកម�
អន�រ�ត�ិ�កម��� (“ស.ស.អ.ក”)។ ទំនួលខុស���វ របស់�ើងខ���ំន
��ើ�មស�ង�់��ះ ���វ�នពណ៌�ប���មក��ងក�ខណ� ទនួំលខសុ���វ
របសស់វនកឯក�ជ���ើ�រ��ើសវន កម�រ�យ�រណ៏ហរិ��វត�� ��
រ�យ�រណរ៍បស�់ើងខ��។ំ �ើងខ���ំឿ�ក់� ភស���ងសវនកម���ល
�ើងខ��ំ��មូល�ន�ន�ព ��ប់��ន់ និងសម��បស��ប់�
មូល��នក��ង�រប���ញមតិរបស់�ើងខ��ំ។

ទំនួលខុស���វឯក�ជ��ព និង��មសីលធម៌
 �ើងខ��ំ�ន�ពឯក�ជ�ពី��ុមហ៊ុន�យ�រព��ម ��ម
សីលធម៌របស់គណ��យ�ករជំ�ញ និងសវនករ  ��វ�ទ� ��ន
គណ��យ�ករជំ�ញ និងសវនករកម��� (“��មសីលធម”៌)  និង
��មសីលធម៌អន�រ�តិរបស់គណ��យ�ករជំ�ញ (រួម�ំងស�ង់�រ
អន�រ�តិ��ឯក�ជ��ព) របស់��ុម��ឹក�ភិ�លស�ង់�រ��មសីល
ធម៌អន�រ�តិសំ�ប់គណ��យ�ករជំ�ញ (“��មសីលធម៌ IESBA”)   
�ើយ�ើងខ���ំនបំ��ញនវូទំនលួខសុ���វ�ើ��មសីលធម៌ដ���ៀត 
�យអន�ុម�ម��ម សីលធម៌របស់គណ��យ�ករជ�ំញ��ះផង
��រ។

ព័ត៌�ន��ពីរ�យ�រណហ៍រិ��វត�� នងិរ�យ�រណ៍
របស់សវនករ
 ��មុ��កឹ�ភ�ិលទទលួខសុ���វនវូព័ត៌�ន���ង�ៀត។   ព័ត៌�ន
���ងៗរមួ�នរ�យ�រណរ៍បស�់�មុ��កឹ�ភ�ិ ល   បុ៉���មនិរមួប���ល
នវូរ�យ�រណហ៍រិ��វត��របស�់�មុហ៊នុ   នងិរ�យ�រណរ៍បសស់វនករ
ឯក�ជ��ើងខ��ំ��។
 �មមតិ�បល់របស់�ើងខ��ំ រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់
��ុមហ៊ុន មិនរួមប���លព័ត៌�ន���ងៗ�ើយ�ើងមិន �នប��ញពី
ទ��ង់���រសន�ិ��ន�ើ�រ���មួយ�ើយ។
 �ក់ទង�មួយនឹង�រ��ើសវនកម�រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់
��ុមហ៊ុន �ើងខ��ំ�នទំនួលខុស���វក��ង�រ�ននូវ ព័ត៌�ន���ងៗ 
និងពិ�រ���ើព័ត៌�ន���ងៗ�ន�ពមិន��ប��រវន�
�មួយនឹងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុម ហ៊ុន ឬក៏�រយល់ដឹង
របស�់ើងខ��ទំទលួ�នពី�រ��ើសវនកម� ឬ�ើមនិដ�ូ�ះ��កហំសុឆ�ង
��រវន����វ�នប��ញ។
      ���ក�ើកចិ��រ��ល�ើងខ���ំនអនវុត� ��សនិ�ើ�ើងខ��សំន��ិ�ន
�ព័ត៌�ន���ងៗ�នកំហុសឆ�ង��រវន� �ើងខ��ំត���វឱ�
�យ�រណ៍ពី�រពិត ���ើងខ��ំមិន�នអ�ី�ើម�ី�យ�រណ៍ក��ងករណី
��ះ��។

ទំនួលខសុ���វរបស�់�មុ��កឹ�ភ�ិល�ើរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��
 ��ុម��ឹក�ភិ�លទទួលខុស���វក��ង�រ�ៀបចំ និងប��ញនូវ
ទិដ��ពពិត និង��ឹម���វ��រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� �យ អនុ�ម
��មស�ង់�ររ�យ�រណ៍�ក់ទងនឹងហិរ��វត��អន�រ�តិ��កម��� 
ស��ប់អង��ពធុនតូច និងមធ�ម និង�ល �រណ៍���ំរបស់
ធ��រ�តិ��កម���។ ��ុម��ឹក�ភិ�លក៏ទទួលខុសក��ង�រ�រ
���តពិនិត����ក��ង ��ល��ុម��ឹក�ភិ�ល កំណត់��ន�ព
�ំ�ច់ក � �ង�រ�ៀបចំ រ�យ�រណ៍ហិ រ� � វត � �មិនឱ��ន�រ
�យ�រណខ៍សុ��រវន���លប��លមកពី�រ���ងបន� ំឬកហំសុឆ�ង
���ងៗ។
 �ក��ង�រ�ៀបចរំ�យ�រណហ៍រិ��វត��របស�់�មុហ៊នុ ��មុ��កឹ�
ភិ�ល�អ�កទទួលខុស���វក��ង�រ�យត�����ើ លទ��ព��តបិត�ិ
�ររបស់��ុមហ៊ុន �យឈរ�ើមូល��ននិរន�រ�ព��ដំ�ើរ�រ
�ជីវកម� �ើយ��ើ�រប��ញ��សនិ�ើ�ន ក����ល�កព័់ន�នងឹនរិន�
�ព��ដំ�ើរ�រ�ជីវកម�  �ើយ��ើ��ស់នូវមូល��នគណ��យ�
��បនិរន�រ�ព ��សិន�ើ��ុម ��ឹក�ភិ�លមិន�នបំណងរ��យ
��ុមហ៊ុន ឬប��ប់��តិបត�ិ�រ ឬមិន�នជ��ើស��កដ�មួយ 
ប៉ុ������វ����ើដូ���ះ។

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥០

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)



ទនួំលខសុ���វរបសស់វនករឯក�ជ��ើរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��
 �លបណំងរបស�់ើងខ��គឺំ�ើម�ីទទលួ�នអណំះអ�ំង��ង
សម��តុផល ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ពុំ�នកំហុសឆ�ង�
�រវន���លប��លមកពី�រ���ងបន�ំ ឬ�រភ័ន���ឡំ និង��ញនូវ
រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ���ល�ន�រ ប���ញមតិ
�បល់របស់�ើងខ��ំ។ អំណះអំ�ង��ងសម��តុផល គឺ�
អំណះអំ�ងក��ិតខ�ស់ ប៉ុ���មិន�ច���មតិ �បល់របស់
សវនកម�អន�ុម��មស�ង់�រសវនកម�អន�រ�តិ��កម��� ��ង��
�រ�រនូវកំហុសឆ�ង��រវន�  ���ល ��ល��ើត�ន�ើង�ះ
��។ �ពខុសឆ�ង��លប��លមកពី�រ���ងបន�ំ    ឬ�រភ័ន���ឡំ 
���វ�ន�ត់ទុក�កំហុសឆ�ង� �រវន�   ��សិន�ើ�លក�ណៈមួយ
ៗ ឬ�លក�ណៈរួមផ��ំ �ច�នឥទ�ិពល�ើ�រស��ចចិត���ដ�កិច�
របស់អ�ក��ើ��ស់�ើមូល ��ន��រ�យ�រណ៍ហិរ��វត����ះ។

 ��� �កមួយ��សវនកម��យអនុ�ម��មស�ង់�រ
សវនកម�អន�រ�ត�ិ�កម��� �ើងខ��អំនវុត��រវ�នចិ�យ័��ល�នជ�ំញ
វ���ជីវៈ នងិរក��ននវូ�រសង�័យ��ល�នជ�ំញវ���ជីវៈ�មរយៈ
�រ��ើសវនកម�។ �ើង�ន��ើ៖
• កំណត់ និង�រ�យត����និភ័យកំហុសឆ�ង��រវន���
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន��ើ�រ���ងបន�ំ ឬ�រ 
ភ័ន���ឡំ �ើយ��ើ�រ�ៀបចំ និងអនុវត��មនីតិវ�ធីសវនកម��ច
��ើយតប�នឹង�និភ័យ�ំង�ះ  �ើម�ីទទួល�ន នូវភស���ង
សវនកម���ប់��ន់ និងសម��ប �ើម�ី�មូល��នក��ង�រ
ប���ញមតិ�បល់របស់�ើងខ��ំ។ �និភ័យ���រមិនរក�ើញ
កំហសុឆ�ង��រវន� �លទ�ផលប��លមកពី�រ���ងបន��ំ�ើន�ង
�រភ័ន���ឡំ �រ���ងបន�ំ �យ�រ���រ���ងបន�ំ�ច�ក់ព័ន�នឹង
�រឃបុឃតិ�� �រលចួបន� ំ�រលបុ�ល�យ��ត� �របក��យ
ខុស ឬ�របំ�ន���រ���តពិនិត����ក��ង។
• ���ងយល់ពី��ព័ន����តពនិតិ����ក��ង��ល�កព័់ន��នងឹ�រ��ើស
វនកម�    �ើម�ី�ៀបចំនីតិវ�ធីសវនកម���ល��ឹម���វ� �ម��ន�ព 
ប៉ុ���មិន��នក��ង�លបំណងប��ញមតិ�បល់�ើ��សិទ�ិ�ព��
��ព័ន����តពិនិត����ក��ងរបស់��ុម ហ៊ុន�ះ��។
• �យត���នូវ�ពសម��ប���ល�រណ៍គណ��យ� និង�ព
សម��តុផល��គណ��យ���ន់��ន និងកំណត់ ប��ញ�ក់ព័ន�
��ល�ន�ៀបចំ�យ��ុម��ឹក�ភិ�ល។
• ��ើ��ចក� ីសន�ិ��ន�ើ�ពសម��ប��មូល��ននិរន�រ�ព
គណ��យ���លគណៈ��ប់��ង��ើ��ស់ និង���ក�ើភស�� �ង
សវនកម���លទទលួ�ន ��ើ��ពមិន�នច�ស�់ស�់�រវន�
�ច�ើត�ើង ��ល�កទ់ង�នងឹ ��តឹ��ិរណ ៍ឬលក�ខណ���ល�ច
សង�័យ��ង��ងំ�ើសមត��ពរបស�់�មុហ៊នុក��ង�របន�និរន�រ�ព។ 
��សិន�ើ �ើងខ��ំសន�ិ��ន��ព��រវន�មិន�នច�ស់�ស់
�ើត�ើង �ើងខ��ំ���វ�ន�ម�រ�រយកចិត�ទុក�ក់�ក��ង 

រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ�របស�់ើងខ�� ំ��ប់និង�រប��ញ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��សិន�ើ �រប��ញ�ំង�ះ
មនិ��មឹ���វ �ះមត�ិបលរ់បស់�ើងខ��នំងឹ����។ �រសន��ិ�នរបស់
�ើងខ��ំ    គឺ���ក�ើភស�� �ងសវនកម���លទទួល�នរហូតដល់���
��ញរ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ�របស់�ើងខ��ំ។ �ះ���ង� 
��ឹត�ិ�រណ៍ ឬលក�ខណ����លអ�គត�ចនឹងបង�ឲ���ុមហ៊ុន
ប��ប់នូវនិរន�រ�ព��ដំ�ើរ�រ�ជីវកម��ន។
• �យត����ើ�ព��ប់��ន់���រប��ញ�ំង�យ រច�សម�័ន� 
និង�តិ��ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុម ហ៊ុនរួម�ន
កំណត់ប��ញព័ត៌�ន ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន
ប��ញពី��តិបត��ិរ និង��តឹ��ិរណ�៍ ក��ងលក�ខណ�មយួ��លប��ញ
នូវទិដ��ព��ឹម���វ��រឬ��។
 �ើងខ���ំកទ់ង�មយួ��មុ��កឹ�ភ�ិល�កព័់ន�នងឹប��ដ���ៀត
ក៏ដូច�    ក៏ដូច�វ��ល�ព��ល�ន��ងទុក និង�រកំណត់
��ល������រ��ើសវនកម� នងិ�រ���ងរក�រ��ើសវនកម�សំ�ន់ៗ   
រួមប���ល�ំងកង�ះ�តសំ�ន់�មួយ�ើ ��ព័ន����តពិនិត����ក��ង
��ល�នកត់ស��ល់ក��ងកំឡ�ង��ល��ើសវនកម�របស់�ើងខ��ំ។

ប�����ងៗ
 រ�យ�រណ៍��ះ���វ�ន��ើ�ើង ស��ប់�គទុនិករបស់
��ុមហ៊ុន��ប៉ុ��ះ។ �ើងខ��ំនឹងមិនទទួលខុស���វ ចំ�ះខ�ឹម �រ
��រ�យ�រណ៍��ះ ស��ប់បុគ�ល���ង�ៀត�ើយ។

ប៊� ឌី អូ (��មបូ�) លីមីធីត

�ជ�នីភ�ំ��ញ ��ះ���ច��កម���
���ទី៣១ ��មី� ��ំ២០២១ 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥១



ទំនួលខសុ���វរបសស់វនករឯក�ជ��ើរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��
 �លបណំងរបស�់ើងខ��គឺំ�ើម�ីទទលួ�នអណំះអ�ំង��ង
សម��តុផល ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ពុំ�នកំហុសឆ�ង�
�រវន���លប��លមកពី�រ���ងបន�ំ ឬ�រភ័ន���ឡំ និង��ញនូវ
រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ���ល�ន�រ ប���ញមតិ
�បល់របស់�ើងខ��ំ។ អំណះអំ�ង��ងសម��តុផល គឺ�
អំណះអំ�ងក��ិតខ�ស់ ប៉ុ���មិន�ច���មតិ �បល់របស់
សវនកម�អន�ុម��មស�ង�់រសវនកម�អន�រ�ត�ិ�កម��� ��ង��
�រ�រនូវកំហុសឆ�ង��រវន�  ���ល ��ល��ើត�ន�ើង�ះ
��។ �ពខុសឆ�ង��លប��លមកពី�រ���ងបន�ំ    ឬ�រភ័ន���ឡំ 
���វ�ន�ត់ទុក�កំហុសឆ�ង� �រវន�   ��សិន�ើ�លក�ណៈមួយ
ៗ ឬ�លក�ណៈរួមផ��ំ �ច�នឥទ�ិពល�ើ�រស��ចចិត���ដ�កិច�
របស់អ�ក��ើ��ស់�ើមូល ��ន��រ�យ�រណ៍ហិរ��វត����ះ។

 ��� �កមួយ��សវនកម��យអនុ�ម��មស�ង់�រ
សវនកម�អន�រ�ត�ិ�កម��� �ើងខ��អំនវុត��រវ�នចិ�យ័��ល�នជ�ំញ
វ���ជីវៈ នងិរក��ននវូ�រសង�័យ��ល�នជ�ំញវ���ជីវៈ�មរយៈ
�រ��ើសវនកម�។ �ើង�ន��ើ៖
• កំណត់ និង�រ�យត����និភ័យកំហុសឆ�ង��រវន���
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន��ើ�រ���ងបន�ំ ឬ�រ 
ភ័ន���ឡំ �ើយ��ើ�រ�ៀបចំ និងអនុវត��មនីតិវ�ធីសវនកម��ច
��ើយតប�នឹង�និភ័យ�ំង�ះ  �ើម�ីទទួល�ន នូវភស���ង
សវនកម���ប់��ន់ និងសម��ប �ើម�ី�មូល��នក��ង�រ
ប���ញមតិ�បល់របស់�ើងខ��ំ។ �និភ័យ���រមិនរក�ើញ
កហំសុឆ�ង��រវន� �លទ�ផលប��លមកពី�រ���ងបន��ំ�ើន�ង
�រភ័ន���ឡំ �រ���ងបន�ំ �យ�រ���រ���ងបន�ំ�ច�ក់ព័ន�នឹង
�រឃបុឃតិ�� �រលចួបន� ំ�រលបុ�ល�យ��ត� �របក��យ
ខុស ឬ�របំ�ន���រ���តពិនិត����ក��ង។
• ���ងយល់ពី��ព័ន����តពនិតិ����ក��ង��ល�កព័់ន��នងឹ�រ��ើស
វនកម�    �ើម�ី�ៀបចំនីតិវ�ធីសវនកម���ល��ឹម���វ� �ម��ន�ព 
ប៉ុ���មិន��នក��ង�លបំណងប��ញមតិ�បល់�ើ��សិទ�ិ�ព��
��ព័ន����តពិនិត����ក��ងរបស់��ុម ហ៊ុន�ះ��។
• �យត���នូវ�ពសម��ប���ល�រណ៍គណ��យ� និង�ព
សម��តុផល��គណ��យ���ន់��ន និងកំណត់ ប��ញ�ក់ព័ន�
��ល�ន�ៀបចំ�យ��ុម��ឹក�ភិ�ល។
• ��ើ��ចក� ីសន�ិ��ន�ើ�ពសម��ប��មូល��ននិរន�រ�ព
គណ��យ���លគណៈ��ប់��ង��ើ��ស់ និង���ក�ើភស�� �ង
សវនកម���លទទលួ�ន ��ើ��ពមនិ�នច�ស�់ស�់�រវន�
�ច�ើត�ើង ��ល�កទ់ង�នងឹ ��តឹ��ិរណ ៍ឬលក�ខណ���ល�ច
សង�័យ��ង��ងំ�ើសមត��ពរបស�់�មុហ៊នុក��ង�របន�នរិន�រ�ព។ 
��សិន�ើ �ើងខ��ំសន�ិ��ន��ព��រវន�មិន�នច�ស់�ស់
�ើត�ើង �ើងខ��ំ���វ�ន�ម�រ�រយកចិត�ទុក�ក់�ក��ង 

រ�យ�រណស៍វនករឯក�ជ�របស�់ើងខ�� ំ��ប់នងិ�រប��ញ�ក��ង
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��សិន�ើ �រប��ញ�ំង�ះ
មនិ��មឹ���វ �ះមត�ិបលរ់បស់�ើងខ��នំងឹ����។ �រសន��ិ�នរបស់
�ើងខ��ំ    គឺ���ក�ើភស�� �ងសវនកម���លទទួល�នរហូតដល់���
��ញរ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ�របស់�ើងខ��ំ។ �ះ���ង� 
��ឹត�ិ�រណ៍ ឬលក�ខណ����លអ�គត�ចនឹងបង�ឲ���ុមហ៊ុន
ប��ប់នូវនិរន�រ�ព��ដំ�ើរ�រ�ជីវកម��ន។
• �យត����ើ�ព��ប់��ន់���រប��ញ�ំង�យ រច�សម�័ន� 
និង�តិ��ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុម ហ៊ុនរួម�ន
កំណត់ប��ញព័ត៌�ន ��ើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន
ប��ញពី��តិបត��ិរ និង��តឹ��ិរណ�៍ ក��ងលក�ខណ�មយួ��លប��ញ
នូវទិដ��ព��ឹម���វ��រឬ��។
 �ើងខ���ំកទ់ង�មយួ��មុ��កឹ�ភ�ិល�កព័់ន�នងឹប��ដ���ៀត
ក៏ដូច�    ក៏ដូច�វ��ល�ព��ល�ន��ងទុក និង�រកំណត់
��ល������រ��ើសវនកម� និង�រ���ងរក�រ��ើសវនកម�សំ�ន់ៗ   
រួមប���ល�ំងកង�ះ�តសំ�ន់�មួយ�ើ ��ព័ន����តពិនិត����ក��ង
��ល�នកត់ស��ល់ក��ងកំឡ�ង��ល��ើសវនកម�របស់�ើងខ��ំ។

ប�����ងៗ
 រ�យ�រណ៍��ះ���វ�ន��ើ�ើង ស��ប់�គទុនិករបស់
��ុមហ៊ុន��ប៉ុ��ះ។ �ើងខ��ំនឹងមិនទទួលខុស���វ ចំ�ះខ�ឹម �រ
��រ�យ�រណ៍��ះ ស��ប់បុគ�ល���ង�ៀត�ើយ។

ប៊� ឌី អូ (��មបូ�) លីមីធីត

�ជ�នីភ�ំ��ញ ��ះ���ច��កម���
���ទី៣១ ��មី� ��ំ២០២១ 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥១ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥២

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

��ព�សកម�

�ច់��ក់ក��ង��
សមតុល��ធ��រ�តិ��កម���
សមតុល��ធ��រ���ងៗ
ឥណ�ន�អតិថិជន
គណនី���វទទួល���ងៗ
��ព�សម�ត�ិ និងបរ���រ
��ព�សកម�អរូបី
��ព�សកម�ពន�ពន�រ

��ព�សកម�សរុប

បំណ�ល និងមូលធន

បំណ�ល

��ក់កម�ី
��ក់កក់របស់អតិថិជន
គណនី���វបង់���ងៗ
បំណ�លពន�ចរន�

បំណ�លសរុប

មូលធន

�ើមទុន
បុព��ភ�គហ៊ុន
ទុនប��ុង�មច�ប់
ទុនប��ុង���ងៗ
�ើមទុនបរ���គ
អនុបំណ�ល
ចំ��ញរក�ទុក

មូលធនសរុប

បំណ�ល និងមូលធនសរុប

កំណត់
ស��ល់

៦
៧
៨
៩

១០
១១
១២
១៣

១៤
១៥
១៦

១៧

១៨
១៨
១៩
២០

២០២០
�ន់�ៀល

២១៥.០៣៨
៣៨.៤៣០.៦២៩
១០.៦២៧.០៣៨

១១៣.៨៩៤.៨២៣
១.៩៨១.៤៥៨

៤៨៦.៤៨១
៦០៥.០៤៥

៧៦៤.៩៧៣

១៦៧.០០៥.៤៨៥

១១៧.២៨០.២៦៦
៧៧៨.៩៧២

៥.៥០៥.៦៣២
១.០៩៣.៤៨០

១២៤.៦៥៨.៣៥០

២៩.៤៥២.៥០០
៦

៨០៧.៩២៦
៦១៧.៩៩៧

២.០៤៦.០៨៦
-

៩.៤២២.៦២០

៤២.៣៤៧.១៣៥

១៦៧.០០៥.៤៨៥

២០១៩
�ន់�ៀល

៩២.៧៦១
៧.៣៩៧.១៣៧

១០.១២២.៩៧៣
៨៥.៥៦៩.៣៣៦

១.៦៣១.៨៥៨
៤១៧.៨៣៤
៤៩៨.១៤៣
៥១២.៣៩៤

១០៦.២៤២.៤៣៦

៨០.៧២៨.៥៦៦
៦២៣.៤៤៧

៣.៨០៥.៤៤៤
១.២១៩.៦១៩

៨៦.៣៧៧.០៧៦

៩.០៥២.៥០០
៦

៩២៣.២៦០
៤២៣.៦០៤

២.០៤៦.០៨៦
១.៨០៦.០៨៤
៥.៦១៣.៨២០

១៩.៨៦៥.៣៦០

១០៦.២៤២.៤៣៦

រ�យ�រណ៍��ន�ពហិរ��វត��
����ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០២០



របាយករណ៍លទ�ផល
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ចំណូលករ្របាក់
ចំណាយករ្របាក់

ចំណូលករ្របាក់សុទ�

សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនជាប់សង្សយ័
ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ
ចំណាយ្របាក់េបៀវត្ស
ចំណាយរលំស់
ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល

ចំេណញមុនបង់ពន�
ចំណាយពន�េលី្របាក់ចំេណញ
 
្របាក់ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ

ចំណូលេផ្សងៗ បនា� ប់ពីគិតពន�រចួ

ចំណូលេផ្សងៗសរុបក�ុងករយិបរេិច�ទ

កំណត់
សមា� ល់

២១
២២

៩
២៣
២៤
២៥
២៦

២៧

 ២០២០
 ពន់េរៀល
 
 
 ២០.៦១៩.១១៥

(៧.៥៦៩.៥១៣)

១៣.០៤៩.៦០២

(១.០៧៦.៣១៥)
១២.៦១៩.៤៣០

(១០.៣៩០.៦៧៩)
(២២៤.៩៥៣)

(៨.៩៩១.៧២៣)

៤.៩៨៥.៣៦២
(១.០៩៧.៥០៣)

៣.៨៨៧.៨៥៩

-

៣.៨៨៧.៨៥៩

២០១៩
ពន់េរៀល

(កំណត់េឡងីវញិ)

១៤.២៥៤.៥៣៣
(៥.០២៩.៧១៨)

៩.២២៤.៨១៥

(២៩១.១៧៩)
១០.៤៤៥.៨៤១

(៧.២៩៨.១៤៩)
(១៩៣.៧៩៤)

(៥.៨៩៩.៣៥៨)

៥.៩៨៨.១៧៦
(១.២៥៥.៧២៤)

៤.៧៣២.៤៥២

-

៤.៧៣២.៤៥២

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៣



របាយករណ៍លទ�ផល
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ចំណូលករ្របាក់
ចំណាយករ្របាក់

ចំណូលករ្របាក់សុទ�

សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនជាប់សង្សយ័
ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ
ចំណាយ្របាក់េបៀវត្ស
ចំណាយរលំស់
ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល

ចំេណញមុនបង់ពន�
ចំណាយពន�េលី្របាក់ចំេណញ
 
្របាក់ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ

ចំណូលេផ្សងៗ បនា� ប់ពីគិតពន�រចួ

ចំណូលេផ្សងៗសរុបក�ុងករយិបរេិច�ទ

កំណត់
សមា� ល់

២១
២២

៩
២៣
២៤
២៥
២៦

២៧

 ២០២០
 ពន់េរៀល
 
 
 ២០.៦១៩.១១៥

(៧.៥៦៩.៥១៣)

១៣.០៤៩.៦០២

(១.០៧៦.៣១៥)
១២.៦១៩.៤៣០

(១០.៣៩០.៦៧៩)
(២២៤.៩៥៣)

(៨.៩៩១.៧២៣)

៤.៩៨៥.៣៦២
(១.០៩៧.៥០៣)

៣.៨៨៧.៨៥៩

-

៣.៨៨៧.៨៥៩

២០១៩
ពន់េរៀល

(កំណត់េឡងីវញិ)

១៤.២៥៤.៥៣៣
(៥.០២៩.៧១៨)

៩.២២៤.៨១៥

(២៩១.១៧៩)
១០.៤៤៥.៨៤១

(៧.២៩៨.១៤៩)
(១៩៣.៧៩៤)

(៥.៨៩៩.៣៥៨)

៥.៩៨៨.១៧៦
(១.២៥៥.៧២៤)

៤.៧៣២.៤៥២

-

៤.៧៣២.៤៥២

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៣ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៤

របា
យ

ក
រណ៍

ប
ែ្រ

ម
ប

្រម
�ល

ម
ូល

ធ
ន

ស
្រមា

ប
់ក

រយិ
ប

រេិ
ច

�ទ
ៃថ

�ទ
ី៣

១
 ែ

ខ
ធ

� ូ ឆា
�២ំ

០
២

០

ស
រុប

ព
ន់េ

រៀល

 ១
២

.០
៨

០
.៤

០
៨

៤
.៧

៣
២

.៤
៥

២ -

៣
.០

៥
២

.៥
០

០ -

៣
.០

៥
២

.៥
០

០

១
៩

.៨
៦

៥
.៣

៦
០

៣
.៨

៨
៧

.៨
៥

៩
(១

.៨
០

៦
.០

៨
៤

)

២
០

.៤
០

០
.០

០
០ -

២
០

.៤
០

០
.០

០
០

៤
២

.៣
៤

៧
.១

៣
៥

ចំេ
ណ

ញ
រក

្សោទុ
ក

ព
ន់េ

រៀល

១
.៣

៨
៧

.៨
៧

៧

៤
.៧

៣
២

.៤
៥

២ - -
(៥

០
៦

.៥
០

៩
)

(៥
០

៦
.៥

០
៩

)

៥
.៦

១
៣

.៨
២

០

៣
.៨

៨
៧

.៨
៥

៩ - -
(៧

៩
.០

៥
៩

)

(៧
៩

.០
៥

៩
)

៩
.៤

២
២

.៦
២

០

អនុ
បំណុ

ល
ព

ន់េ
រៀល

៣
.៨

៥
២

.១
៧

០ -
(២

.០
៤

៦
.០

៨
៦

) - - -

១
.៨

០
៦

.០
៨

៤ -
(១

.៨
០

៦
.០

៨
៤

) - - - -

េដ
ីមទុ

ន
បរ

ច�
គ

ព
ន់េ

រៀល

- -
២

.០
៤

៦
.០

៨
៦ - - -

២
.០

៤
៦

.០
៨

៦ - - - - -

២
.០

៤
៦

.០
៨

៦

ទុន
ប្រ

ម�ង
េផ

្សង
ៗ

ព
ន់េ

រៀល

 ១
៨

៦
.៩

៨
១ - - -

២
៣

៦
.៦

២
៣

២
៣

៦
.៦

២
៣

៤
២

៣
.៦

០
៤ - - -

១
៩

៤
.៣

៩
៣

១
៩

៤
.៣

៩
៣

៦
១

៧
.៩

៩
៧

ទុន
ប្រ

ម�ង
ត

មច
្បោប

់
ព

ន់េ
រៀល

៦
៥

៣
.៣

៧
៤ - - -

២
៦

៩
.៨

៨
៦

    

២
៦

៩
.៨

៨
៦

    

៩
២

៣
.២

៦
០ - - -

(១
១

៥
.៣

៣
៤

)    

(១
១

៥
.៣

៣
៤

)    

៨
០

៧
.៩

២
៦

បុព
�ល

ភ
ភា

គហ៊ុ
ន

ព
ន់េ

រៀល  ៦ - - - - - ៦ - - - - - ៦

េដ
ីមទុ

ន
ព

ន់េ
រៀល

 ៦
.០

០
០

.០
០

០ - -

៣
.០

៥
២

.៥
០

០ -

៣
.០

៥
២

.៥
០

០

៩
.០

៥
២

.៥
០

០ - -

២
០

.៤
០

០
.០

០
០ -

២
០

.៤
០

០
.០

០
០

២
៩

.៤
៥

២
.៥

០
០

កំណ
ត់

ស
មា�

ល
់

១
៧

១
៧

ស
មតុ

ល
្យេន

ៃថ
�ទ១ី

 ែខ
មក

រ 
ឆា�

២ំ
០

១
៩

ល
ទ�ផ

ល
ចេំ

ណ
ញ

ស
របុ

ក� ុង
ក

រយិ
បរ

េិច
�ទ 

តណា
ងេ

ដ
យ

ចណំូ
ល

េផ
្សង

ៗស
រុប

ក
រច

តថា
�ក

េ់ឡ
ងីវ

ញិ

្រប
តបិ

ត�ក
រជា

មយួ
មា�

ស់
ភា

គហ៊ុ
ន

ក
រេផ

�រព
្របា

កក់
ម�េី

ទ
េដ

មីទុ
ន

ក
រេផ

�រេទ
ទុន

ប្រ
ម�ង

្រប
តបិ

ត�ក
រស

របុ
ជា

មយួ
មា�

ស់
ភា

គហ៊ុ
ន

ស
មតុ

ល
្យេន

ៃថ
�ទ៣ី

១
 ែខ

ធ� ូ 
ឆា�

២ំ
០

១
៩

/ៃថ
�ទី១

 ែខ
មក

រ
ឆា�

២ំ
០

២
០

ល
ទ�ផ

ល
ចេំ

ណ
ញ

ស
រុប

ក� ុង
ក

រយិ
បរ

េិច
�ទ 

តណា
ងេ

ដ
យ

ចណំូ
ល

េផ
្សង

ៗស
រុប

ក
រទូ

ទ
តស់

ងអ
នុប

ណំុ
ល

្រប
តបិ

ត�ក
រជា

មយួ
មា�

ស់
ភា

គហ៊ុ
ន

ភា
គហ៊ុ

នបា
នេ

ចញ
ផ្សោ

យ
ក

រេផ
�រេទ

ទុន
ប្រ

ម�ង

្រប
តបិ

ត�ក
រស

របុ
ជា

មយួ
មា�

ស់
ភា

គហ៊ុ
ន

ស
មតុ

ល
្យេន

ៃថ
�ទ៣ី

១
 ែខ

ធ� ូ 
ឆា�

២ំ
០

២
០



របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៥

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�កិរ

ចេំណញមុនដកចំណាយពន�
នយិត័កម�៖
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(១៤.៩០១.៦៣៤)
(៧.៧២៧.៤២៤)
(១.៤៧៦.២២១)

(២៤.១០៥.២៨០)

(២៧៧.១៤៤)
(១២៣.៣៥៨)

(៤០០.៥០២)

២០.៤០០.០០០
១.២៨២.៥០០

(១.៨០៦.០៨៤)
៧៩.១៥៦.២៧១

(៤២.៦០៤.៥៧១)

៥៦.៤២៨.១១៦

៣១.៩២២.៣៣៤
៧.៧៨៧.៧៤៦

៣៩.៧១០.០៨០

២១៥.០៣៨
៣៦.៩៥៨.០០៤
២.៥៣៧.០៣៨

៣៩.៧១០.០៨០

២០១៩
ពនេ់រៀល

(កណំតេ់ឡងីវញិ)

  ៥.៩៨៨.១៧៦

២៩១.១៧៩
១៣.៦៤៦

១៨០.១៤៨
៥.០២៩.៧១៨

១១.៥០២.៨៦៧

(១៥២.៦២៥)
(៣០.៥២៨.១២៥)

(២៦៥.២២៧)
(២៦.៤៣៩)
៨៦០.៥៨៧

(១៨.៦០៨.៩៦២)
(៤.០៧០.៧៣៩)

(៧៨៦.៦៧៧)

(២៣.៤៦៦.៣៧៨)

(៣៣៩.៧៧៨)
(៥៦.៣៦៤)

(៣៩៦.១៤២)

-
២៧០.៧០០

-
៧៩.៦៦៧.៥១៥

(៤៨.៨២៤.៦៨២)

៣១.១១៣.៥៣៣

៧.២៥១.០១៣
៥៣៦.៧៣៣

៧.៧៨៧.៧៤៦

៩២.៧៦១
៦.៩៤៤.៥១២

៧៥០.៤៧៣

៧.៧៨៧.៧៤៦

របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០



របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេ្រកយសវនកម�  (បន�)

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៥

លហូំរសច្់របាកពី់សកម�ភាព្របតិបត�កិរ

ចេំណញមុនដកចំណាយពន�
នយិត័កម�៖
សវំធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័
រលំស្់រទព្យសកម�អរូបី
រលំស្់រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ
ចណំាយករ្របាក់

ចណូំល្របតបិត�កិរមុនេពលបែ្រមប្រម�លេដមីទុនបង�លិ
 
បែ្រមប្រម�លេដមីទុនបង�លិ៖
្របាក់តម�លត់មច្បោប់
ឥណទនេទអតិថជិន
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
្របាក់កករ់បស់អតថិជិន
បណុំលេផ្សងៗ
 
សច្់របាកេ់្របកី�ុងសកម�ភាព្របតិបត�កិរ
ករ្របាកប់ានបង់
ពន�បានបង់
 
សច្់របាកសុ់ទ�េ្របកី�ុងសកម�ភាព្របតិបត�កិរ
 
លហូំរសច្់របាកពី់សកម�ភាពវនិេិយាគ

ករទញិ្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ
ករទញិ្រទព្យសកម�អរូបី

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របកី�ុងសកម�ភាពវនិេិយាគ
លហូំរសច្់របាកពី់សកម�ភាពហរិ��វត�ុ

្របាក់បានពីករេបាះផ្សោយភាគហុ៊ន
ករដក្របាកប់េ��ីេនធនាគារេផ្សងៗ
ករសង្របាកអ់នុបំណុល
ករដក្របាកក់ម�ី
ករសង្របាកក់ម�ី

លហូំរសច្់របាកប់ានពីសកម�ភាពហរិ��វត�ុ

កេំណីនសុទ�ៃនសច្់របាក ់នងិសច្់របាក់សមមូល
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលេដីម្រគា

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលចុង្រគា
សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលរមួមាន៖
សច្់របាកក់�ុងៃដ
សមតុល្យេនធនាគារជាតៃិនកម�ុជា (មិនរមួប��ូ ល្របាកត់ម�លត់មច្បោប់)
សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ (មនិរមួប��ូ ល្របាកប់េ��ីកលកណំតេ់្រចីនជាងបីែខ)

កណំត់
សមា� ល់

៩
១២
១១
២២

១១
១២

១៧

៦
៧
៨

២០២០
ពនេ់រៀល

៤.៩៨៥.៣៦២

១.០៧៦.៣១៥
១៦.៤៥៦

២០៨.៤៩៧
៧.៥៦៩.៥១៣

១៣.៨៥៦.១៤៣

(១.០២០.០០០)
(២៩.៤០១.៨០២)

(៣៤៩.៦០០)
១៥៥.៥២៥

១.៨៥៨.១០០

(១៤.៩០១.៦៣៤)
(៧.៧២៧.៤២៤)
(១.៤៧៦.២២១)

(២៤.១០៥.២៨០)

(២៧៧.១៤៤)
(១២៣.៣៥៨)

(៤០០.៥០២)

២០.៤០០.០០០
១.២៨២.៥០០

(១.៨០៦.០៨៤)
៧៩.១៥៦.២៧១

(៤២.៦០៤.៥៧១)

៥៦.៤២៨.១១៦

៣១.៩២២.៣៣៤
៧.៧៨៧.៧៤៦

៣៩.៧១០.០៨០

២១៥.០៣៨
៣៦.៩៥៨.០០៤
២.៥៣៧.០៣៨

៣៩.៧១០.០៨០

២០១៩
ពន់េរៀល

(កំណត់េឡងីវញិ)

  ៥.៩៨៨.១៧៦

២៩១.១៧៩
១៣.៦៤៦

១៨០.១៤៨
៥.០២៩.៧១៨

១១.៥០២.៨៦៧

(១៥២.៦២៥)
(៣០.៥២៨.១២៥)

(២៦៥.២២៧)
(២៦.៤៣៩)
៨៦០.៥៨៧

(១៨.៦០៨.៩៦២)
(៤.០៧០.៧៣៩)

(៧៨៦.៦៧៧)

(២៣.៤៦៦.៣៧៨)

(៣៣៩.៧៧៨)
(៥៦.៣៦៤)

(៣៩៦.១៤២)

-
២៧០.៧០០

-
៧៩.៦៦៧.៥១៥

(៤៨.៨២៤.៦៨២)

៣១.១១៣.៥៣៣

៧.២៥១.០១៣
៥៣៦.៧៣៣

៧.៧៨៧.៧៤៦

៩២.៧៦១
៦.៩៤៤.៥១២

៧៥០.៤៧៣

៧.៧៨៧.៧៤៦

របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៦



ៃដគូសហករ

ៃដគូែផ�កហរិ��វត�ុ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៧



ៃដគូសហករ

ៃដគូែផ�កហរិ��វត�ុ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៧

ៃដគូសហករ (បន�)

ៃដគូមិនែមនែផ�កហរិ��វត�ុ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៥៨



ទំនាក់ទំនងសខ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៩

(៨៥៥) ២៣ ៩៥ ៩៩ ៧៧ / ០៧០ ៣២ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៤២៥ ផ�ូវ ២៧១ សង� ត់ទួលទំពូង២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ

សខេ្រជាយចង� រ
(៨៥៥) ៧០ ៣០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៨អ ផ�ូវជាតិ ៦អ ភូមិ៣ សង� ត់េ្រជាយចង� រ ខណ� េ្រជាយចង� រ រជធានីភ�ំេពញ

សខផ្សោរ្រចងំចំេរះ
(៨៥៥) ៧០ ៣៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១០៤ ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� ត់គីឡូែម៉្រត ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ

េខត�បាត់ដំបង
សខេខត�បាត់ដំបង
(៨៥៥) ៧០ ៣៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ២៩ ផ�ូវេលខ៣ ភូមិកម�ករ សង� ត់ស� យ ្រក�ងបាត់ដំបង 
េខត�បាត់ដំបង

សខ្រស�កេមាងឫស្សី
(៨៥៥) ៧០ ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមិកៃន្សបនា� យ ឃុេំមាង ្រស�ក េមាងឫស្ស ី
េខត�បាត់ដំបង

េខត�បនា� យមានជ័យ
សខបនា� យមានជ័យ
(៨៥៥) ៧០ ៤១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៥៥អ ផ�ូវជាតេិលខ៦ សង� ត់កំពុងស� យ ្រក�ងេសរេីសភណ័�  
េខត�បនា� យមានជ័យ

េខត�កណា� ល
សខេខត�កណា� ល
(៨៥៥) ៧០ ៣៥ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៥៤២ ផ�ូវេបតុង២១ ភូមិតេខ�  សង� ត់តេខ�  ្រក�ងតេខ�  
េខត�កណា� ល

សខពញាឮ
(៨៥៥) ៧០ ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៧១ ផ�ូវជាតេិលខ៥ ភូមិ្របកក់�  ឃុវំហិរហ�ងួ ្រស�កព�� ឮ 
េខត�កណា� ល

សខ្រស�កស� ង
(៨៥៥) ៧០ ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៦០២ ភូមិែ្រពករុន ឃុែំ្រពកគយ ្រស�កស� ង េខត�កណា� ល

េខត�កំពង់ចម
សខេខត�កំពង់ចម
(៨៥៥) ៧០ ៤០ ៧៥ ៧៥
ភូមិ១៥ ភូមិកំពង់ចម សង� ត់កំពង់ចម ្រក�ងកំពង់ចម
េខត�កំពង់ចម

សខ្រស�កៃ្រពឈរ
(៨៥៥) ៧០ ៥៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមិៃ្រពេតតឹង ឃុ ំៃ្រជេវៀន ្រក�ងៃ្រពឈរ
េខត�កំពង់ចម

េខត�កំពង់ឆា� ងំ
សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
(៨៥៥) ៦៩ ៣៧ ៨១ ៨១
ភូមិទួល្រកឡាញ់ សង� ត់កំពង់ឆា� ងំ ្រក�ងកំពង់ឆា� ងំ េខត�កំពង់ឆា� ងំ

េខត�ៃ្រពែវង
សខ្រស�កពមរក៍
(៨៥៥) ៧០ ២៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៦ ផ�ួវជាតិេលខ១ ភូមិ៤ សង� ត់ៃ្រពខ្សោយ ្រស�ក ពមរក៍ 
េខត�ៃ្រពែវង

េខត�េពធិ៍សត់
សខេខត�េពធិ៍សត់
(៨៥៥) ៧០ ៦៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ២៥៥ ផ�ួវជាតិេលខ៥ ភូមិថ�ល់បំែបក សង� ត់រលប
្រក�ងេពធិសត់ េខត�េពធិសត់

ករយិាលយ័កណា� ល និងករយិាលយ័្របតិបត�ិករ

សខេខត�



ទំនាក់ទំនងសខ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០៥៩

(៨៥៥) ២៣ ៩៥ ៩៩ ៧៧ / ០៧០ ៣២ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៤២៥ ផ�ូវ ២៧១ សង� ត់ទួលទំពូង២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ

សខេ្រជាយចង� រ
(៨៥៥) ៧០ ៣០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៨អ ផ�ូវជាតិ ៦អ ភូមិ៣ សង� ត់េ្រជាយចង� រ ខណ� េ្រជាយចង� រ រជធានីភ�ំេពញ

សខផ្សោរ្រចងំចំេរះ
(៨៥៥) ៧០ ៣៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១០៤ ផ�ូវជាតិេលខ៥ សង� ត់គីឡូែម៉្រត ខណ� ឫស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ

េខត�បាត់ដំបង
សខេខត�បាត់ដំបង
(៨៥៥) ៧០ ៣៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ២៩ ផ�ូវេលខ៣ ភូមិកម�ករ សង� ត់ស� យ ្រក�ងបាត់ដំបង 
េខត�បាត់ដំបង

សខ្រស�កេមាងឫស្សី
(៨៥៥) ៧០ ២៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៥ ភូមិកៃន្សបនា� យ ឃុេំមាង ្រស�ក េមាងឫស្ស ី
េខត�បាត់ដំបង

េខត�បនា� យមានជ័យ
សខបនា� យមានជ័យ
(៨៥៥) ៧០ ៤១ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៥៥អ ផ�ូវជាតិេលខ៦ សង� តក់ពុំងស� យ ្រក�ងេសរេីសភណ័�  
េខត�បនា� យមានជ័យ

េខត�កណា� ល
សខេខត�កណា� ល
(៨៥៥) ៧០ ៣៥ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៥៤២ ផ�ូវេបតុង២១ ភូមិតេខ�  សង� ត់តេខ�  ្រក�ងតេខ�  
េខត�កណា� ល

សខពញាឮ
(៨៥៥) ៧០ ៤៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៧១ ផ�ូវជាតេិលខ៥ ភូមិ្របកក់�  ឃុវំហិរហ�ងួ ្រស�កព�� ឮ 
េខត�កណា� ល

សខ្រស�កស� ង
(៨៥៥) ៧០ ៤៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ៦០២ ភូមិែ្រពករុន ឃុែំ្រពកគយ ្រស�កស� ង េខត�កណា� ល

េខត�កំពង់ចម
សខេខត�កំពង់ចម
(៨៥៥) ៧០ ៤០ ៧៥ ៧៥
ភូមិ១៥ ភូមិកំពង់ចម សង� ត់កំពង់ចម ្រក�ងកំពង់ចម
េខត�កំពង់ចម

សខ្រស�កៃ្រពឈរ
(៨៥៥) ៧០ ៥៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៧ ភូមិៃ្រពេតតឹង ឃុ ំៃ្រជេវៀន ្រក�ងៃ្រពឈរ
េខត�កំពង់ចម

េខត�កំពង់ឆា� ងំ
សខេខត�កំពង់ឆា� ងំ
(៨៥៥) ៦៩ ៣៧ ៨១ ៨១
ភូមិទួល្រកឡាញ់ សង� ត់កំពង់ឆា� ងំ ្រក�ងកំពង់ឆា� ងំ េខត�កំពង់ឆា� ងំ

េខត�ៃ្រពែវង
សខ្រស�កពមរក៍
(៨៥៥) ៧០ ២៧ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១៦ ផ�ួវជាតិេលខ១ ភូមិ៤ សង� ត់ៃ្រពខ្សោយ ្រស�ក ពមរក៍ 
េខត�ៃ្រពែវង

េខត�េពធិ៍សត់
សខេខត�េពធិ៍សត់
(៨៥៥) ៧០ ៦៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ២៥៥ ផ�ួវជាតិេលខ៥ ភូមិថ�ល់បំែបក សង� ត់រលប
្រក�ងេពធិសត់ េខត�េពធិសត់

ករយិាលយ័កណា� ល និងករយិាលយ័្របតិបត�ិករ

សខេខត�

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ចេ្រមើន ម.ក

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០ ៦០

ទំនាក់ទំនងសខ (បន�)

េខត�កំពង់ធំ
សខេខត�កំពង់ធំ
(៨៥៥) ៧០ ៤២ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមិ អចរ្យលក់ ្រក�ងស�ឹងែសន េខត�កំពង់ធំ

សខ្រស�កសន�ុក
(៨៥៥) ៧០ ៥៤ ៧៥ ៧៥
ភូមិ ្រតស់ ឃុ ំបល�័ង� ្រស�ក បាយរយណ៍ េខត�កំពង់ធំ

េខត�កំពត
សខេខត�កំពត
(៨៥៥) ៧០ ៩៩ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ៤២ ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមិ កំពង់បាយខងេជីង សង� ត់
កំពង់បាយ ្រក�ងកំពត េខត�កំពត

េខត�កំពង់ស�ឺ
សខ្រស�កគងពិសី
(៨៥៥) ៧០ ៩៦ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ៤២ ផ�ូវជាតិេលខ៣ ភូមិ្រតខំ�  ឃុ ំស�ំ្រកេពី ្រស�កគងពិសី 
េខត�កំពង់ស�ឺ

េខត�េសៀមរប
សខេខត�េសៀមរប
(៨៥៥) ៧០ ៣៨ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជន�ុង ភូម ិ ជន�ុង សង� ត ់ សលកំេរកី ្រក�ងេសៀមរប 
េខត�េសៀមរប

សខពួក
(៨៥៥) ៧០ ៥២ ៧៥ ៧៥
ផ�ូវជាតិេលខ៦អ ភូមិ អូរត្របាក់ ឃុពំួក ្រស�កពួក េខត�េសៀមរប

សខសូ្រទនិគម
(៨៥៥) ៧០ ៦០ ៧៥ ៧៥
ផ�ះេលខ ១១៧ ជាតិេលខ៦អ ្រក�ម៦ ភូមិដំែដកថ�ី ឃុដំំែដក ្រស�ក
សូ្រទនិគម េខត�េសៀមរប



(855) 23 959 777

អសយដ� ន : អគារេលខ៤២៥ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� ត់ទួលទំពូង២ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ

info@chamroeun.com
www.chamroeun.com

Chamroeun Microfinance Plc.


