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ក. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខ្រប

ផលប័ត្រឥណទាន

គិត្ាៃុល្ារអាងមរិក 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

ផល្រ័បតឥណទានសរុ្រ  250,192,757  363,504,006  445,243,662  576,880,156  757,326,744 180,446,588 31%

ឥណទាន្ាបបាក់ងរៀល  16,733,234  25,089,408  28,803,102  34,752,977  72,363,197  37,610,220 108%

ឥណទាន្ាបបាក់ៃុល្ារអាងមរិក  218,922,989  320,552,348  396,208,897  519,706,144  657,518,847 137,812,703 27%

ឥណទាន្ាបបាក់ដថបាត  14,536,534  17,862,250  20,231,663  22,421,034  27,444,700  5,023,665 22%

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន

ចំនរួនអតិថិជន 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

ចំនរួនអតិថិជនសរុ្រ  97,048  107,894  114,189  118,399  134,410  16,011 14%

ចំនរួនអតិថិជនបស្ី  67,488  72,497  75,260  77,411  85,187  7,776 10%

ចំនរួនអតិថិជន្រុរស  29,560  35,397  38,929  40,988  49,223  8,235 20%

ឥណទានបានបញ្ច្រញ

ចំនរួនឥណទានបាន្រងញ្ចញ 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

ឥណទានបាន្រងញ្ចញ
្ាបបាក់ៃុលា្រអាងមរិក

 284,491,072  380,772,205  410,594,951  528,846,068  628,204,813  99,358,744 19%

ចំនរួនអតិថិជនឥណទាន  92,184  96,766  89,207  93,050  98,159  5,109 5%

គុណភាពឥណទាន

គិត្ាៃុល្ារអាងមរិក 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

ឥណទានមិនៃំងណើរការ (30ដថងៃ)  64,178  294,990  2,763,894  6,359,710  5,174,704  (1,462,366) -23%

ចំនរួន បបាក់ងៃើមហរួសកាលបតូវស្  71,145  312,170  3,220,784  6,837,541  5,222,769  (1,614,772) -24%

អបតាឥណទានមិនៃំងណើរការ 
(30ដថងៃ)

0.03% 0.08% 0.62% 1.10% 0.68%  (0) -41%

បញ្ញើសន្រសំ

្ររិយាយ 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

សមតុល្យបបាក់្រងញ្ញើ
សន្សំ្ាៃុល្ារអាងមរិក

 173,618,560  238,162,778  360,091,054  367,553,681  480,106,121 112,552,440 31%

ចំនរួនអតិថិជន្រងញ្ញើសន្សំ  190,652  217,991  221,480  225,960  235,796  9,836 4%

អ្រធីអីម និងស្រវាធនាគារចល័ត

្ររិយាយ 2014 2015 2016 2017 2018 បប្រប្ររួល្ា
តរួងលខ

បប្រប្ររួល
្ា(%)

ចំនរួនងអធីអរឹមកាត N.A  32,051  33,664  40,027  46,665  6,638 17%

អតិថិជនងសវាធនាគារចល័ត N.A  3,802  4,611  6,013  7,215  1,202 20%
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ខ.   លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេ្រ (បបាក់ៃុល្ារ 
អាងមរិក)

2014 2015 2016 2017 2018

ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទានផ្ល់ៃល់អតិថិជនសរុ្រ  249,680,252  361,818,717  442,277,524  567,536,202  747,005,064 

បទព្យសកម្មសរុ្រ  316,363,805  446,116,297  586,507,682  691,007,573  919,753,509 

បំណុល

បបាក់្រងញ្ញើអតិថិជន  172,333,352  236,414,270  357,772,465  367,421,079  480,093,541 

្រំណុលសរុ្រ  277,619,090  388,445,325  519,648,560  585,616,886  748,593,394 

មូលធន

មូលធនសរុ្រ  38,744,715  57,670,972  66,859,122  105,390,687  171,160,115 

ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលការបបាក់  45,496,801  64,226,422  81,568,073  94,996,654  114,970,543 

ចំណាយការបបាក់  (16,881,286)  (24,756,709)  (35,502,532)  (38,555,784)  (46,821,348)

ពន្ធងលើបបាក់ចំងណញ  (2,078,333)  (2,859,385)  (3,416,171)  (4,114,230)  (5,287,258)

បបាក់ចំងណញសុទ្ធប្រចាំឆ្ាំ  8,121,935  11,112,084  12,819,057  15,356,159  20,769,428 
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គ. ធុរកិច្ចសង្គមសង្ខ្រប
2014 2015 2016 2017 2018

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះអតិថិជន

អតិថិជនកម្ចីបស្ី 70% 67% 66% 66% 64%

អតិថិជនសន្សំបស្ី 50% 66% 64% 64% 62%

បៃនបគ្រៃណ្ត្រ់ជន្រទសបមា្រ់អតិថិជនកម្ចី 81% 82% 82% 82% 82%

អបតាបថរកសាអតិថិជន 81% 79% 78% 79% 79%

ការបតរួតពិនិត្យប្រវត្ិឥណទានតាមរយៈCBC 100% 100% 100% 100% 100%

ចំនរួនអ្កងប្រើបបាស់ងសវាធានារ៉ា្រ់រ្ខ្ាតតូច  1,111  7,875  15,650  15,270  38,035 

ចំនរួនឥណទានSME 131 318 588 788 903

អបតាអតិថិជនមានចំណូល2.5ៃុល្ារអាងមរិកក្ថុ្មរួយដថងៃ 27% 25% 23% 22% 21%

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះបុគ្គលិក  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

អបតា្រុគ្គលិកបស្ី 27.84% 29.47% 30.37% 29.99% 28.42%

អបតាបថរកសា្រុគ្គលិក 90.74% 93.62% 91.35% 91.53% 88.87%

រយៈងពល្រងបមើការងារ្ាមធ្យមរ្រស់្រុគ្គលិក (ឆ្ាំ)  3.14  3.33  3.86 3.51 3.71

ចំនរួនវគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលសបមា្រ់្រុគ្គលិកម្ាក់  7  10  7  6  24 

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះរដ្ឋ្រភិបាល

ពន្ធងលើបបាក់ង្រៀវត្ស និ្អត្ប្រងយាជន៍្របន្ម  561,744  736,596 1,646,870 1,423,381 1,335,112

ពន្ធកាត់ទុក  1,745,401  2,441,579 2,868,470 3,756,611 3,992,983

ពន្ធងលើបបាក់ចំងណញ  2,189,272  3,341,027 3,648,432 4,336,909 4,883,633

* ងយា្តាមតរួងលខរាយការណ៍ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
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ឃ.  ដ្រគូអាជីវកម្ម
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ង. ការិយាល័យ និងបណ្ត្រញប្រងច្រក

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATMATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ងខត្បកុ្ ការិយាល័យកណ្ាល

ការិយាល័យ ងអធីអរឹម

25 01

178 129
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  ហត្ាកសិករ គឺ្ាបគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុទទរួលបបាក់្រងញ្ញើសន្សំពីសាធារណជនៃ៏ធំមរួយ បៃលបានទទរួល អា្្ា្រ័ណ្ណពី ធនាគារ្ាតិ 
ដនកម្ថុ្ា  និ្បានងធវើប្រតិ្រត្ិការង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ា្ា្25ឆ្ាំមកងហើយ  ។ហត្ាកសិករបាននិ្កំពុ្ផ្ល់ងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ា្ 
សម្បូរប្រ្រ ៃល់អតិថិជនៃូច្ា៖ ងសវាឥណទាន ងសវាបបាក់្រងញ្ញើសន្សំ ងសវាងផទៃរបបាក់ក្ថុ្បសុក ងសវាងអធីអរឹម ងសវាធនាគារចល័ត ងសវាង្រើក 
បបាក់ង្រៀវត្ស  និ្្ាភ្ាក់ងារលក់ងសវាធានារ៉ា្រ់រ្ផ្បៃរ។  ហត្ាកសិករមានសាខាចំនរួន178  និ្ម៉ាសុីនងអធីអរឹម  129ងបគឿ្ង�ាទូទាំ្ 
ប្រងទសសបមា្រ់ ្រងបមើងសវាជូនៃល់អតិថិជន។ 

  គិតបតរឹមបខធ្បូ ឆ្ាំ2018 សមតុល្យបបាក់្រងញ្ញើសន្សំរ្រស់ហត្ាកសិករមានចំនរួន្ា្480លាន ៃុល្ារអាងមរិក្ាមរួយ នរឹ្ចំនរួន 
អតិថិជន បបាក់្រងញ្ញើសន្សំ្ា្206,323នាក់ ផល្របតឥណទានសរុ្រមានចំនរួន757លានៃុល្ារអាងមរិក ងដាយ មានអតិថិជនខ្ចីបបាក់្ា្   
134,410នាក់។ 

  ្រច្ចថុ្រ្ន្ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត គឺ្ា្រុបតសម្ន្ធរ្រស់ ធនាគារបកុ្បសុី បៃល្ាធនាគារពាណិជ្ជធំ្ា្ងគលំដា្រ់ទី5ង�ា 
បពុះរា្ាណាចបកដថឡ្់ និ្្ាសមាជិករ្រស់សម្ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្រ្ាតិ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) បៃល្ា សម្ន្ធធនាគារ
ធំ្ា្ងគ្រំផុតង�ាប្រងទសជ្រ៉ុន បពមទាំ្្ាសម្ន្ធងសវាហិរញ្ញវត្ថុ ៃ៏ធំមរួយក្ថុ្ចំងណាម សម្ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំ្ា្ងគងលើសកលងលាក។

្ាបគរឹុះស្ានហិរញ្ញវត្ថុទទរួលបានការងកាតសរងសើរខ្ស់និ្្ាជងបមើស បៃលអតិថិជនងពញចិត្តាមរយៈ្រុគ្គលិកប្រក្រងដាយវិ្្ជាជីវៈ។

ងយើ្ផ្ល់ជូនអតិថិជននូវៃំងណាុះបសាយហិរញ្ញវត្ថុបៃលគរួរឱ្យងជឿទុក ចិត្ ងាយបសរួល និ្ប្រក្រងដាយភាពដច្ប្រឌិត តាមរយៈ្រងច្ចក វិទយាឌីជីថល 
បៃលនាំមកនូវ្រទពិងសាធន៍ល្អៗសបមា្រ់អតិថិជន។ ងយើ្ ង្រ្្្ា ចូលររួមចំបណកៃល់ការរីកចងបមើនរ្រស់អតិថិជន និ្ស្្គម ប្រក្រងដាយងចរភាព។

ទស្រសនវិស័យ

ច. ព័ត៌មានទូទៅរបស់ហត្ថ្រកសិករ
អំពីហត្ថ្រកសិករ

ប្រសកកម្ម

ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកម្ម
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តម្ល្រស្នូល

ស្ម្រះត្រង់
ងយើ្ង្រ្្្ាងធវើអវីបៃលល្អប្រក្រងដាយភាពងស្មាុះបត្់ បតរឹមបតូវ តម្ាភាព ទទរួលខុសបតូវ និ្វិ្្ជាជីវៈ។

ឧត្តមភាព
ងយើ្ង្រ្្្ាងធវើការងារប្រក្រងដាយឧត្មភាព្ាមរួយកបមិត្រទដ្ឋានកាន់បតខ្ស់ ងហើយងយើ្ចា្រ់យកការផ្ាស់្រ្បូរនិ្ 
ភាពដច្ប្រឌិតបផ្ក្រងច្ចកវិទយា ងៃើម្ីក្ាយ្ាអ្កនាំមុខមរួយង�ាក្ថុ្ទីផសារ។

គាំពារ
ងយើ្ជរួយនិ្យកចិត្ទុកដាក់ចំងពាុះអតិថិជនតាមរយៈការងធវើការររួមគ្ាងៃើម្ីកសា្អនាគតឲ្យកាន់បតប្រងសើរ។

ថាមវន្ត
ងយើ្មានសុទិៃ្ឋិនិយមនិ្ងសចក្ីសវាហា្រ់ ងៃើម្ីៃរឹកនាំនិ្ងធវើការររួមគ្ាក្ថុ្្ររិយាកាសង្រើកទូលាយងៃើម្ីសងបមច 
ងគាលង�ារ្រស់ងយើ្។ 

សាមញ្ញ
ងយើ្ងធវើអវីៗឱ្យមានលកខេណៈសាមញ្ញ ងាយបសរួល និ្សមបស្រសបមា្រ់អតិថិជនងដាយបផ្អកងលើតបមូវការរ្រស់ពរួក 
គាត់្ាអាទិភាព។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 9

ប្រវត្តិហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត

1994:  ហត្ាកសិករចា្រ់ងផដើមតាមរយៈគងបមា្សន្ិសុខងស្ៀ្មរួយ
បៃលបាន្រង្កើតងឡើ្ងដាយ  OCSD/OXFAM-Quebec បៃល្ា 
អ្្គការរ្រស់ប្រងទសកាណាដាបានផ្ល់ឥណទានខ្ាតតូច្រំផុតៃល់
ប្រ្ាពលរៃ្ឋង�ាតាមតំ្រន់ជន្រទក្ថុ្ឃុំចំនរួន៤ដនងខត្ងពាធិ៍សាត់។

1996:  គងបមា្សន្ិសុខងស្ៀ្បតូវបានចុុះ្រញ្ជីង�ាបកសរួ្មហា 
ដផទៃដនបពុះរា្ាណាចបកកម្ថុ្ា  ្ាអ្្គការងបរារដ្ឋាភិបាលបៃលបតូវ 
បានងគផ្ល់ង្្មាុះថា  "ហត្ាកសិករ"  បៃលមាន ន័យថា  ដៃរ្រស់ 
កសិករឬ្ាដៃសបមា្រ់ជរួយកសិករ។  ង�ាងពលងនាុះការិយាល័យ 
កណ្ាលរ្រស់អ្្គការហត្ាកសិករគឺស្ិតង�ាក្ថុ្ងខត្ងពាធិ៍សាត់។

2001: អ្្គការ ហត្ាកសិករ បតូវបានចុុះ្រញ្ជីង�ាបកសរួ្ពាណិជ្ជកម្ម
ងដាយមានងៃើមទុនសរុ្រចំនរួន 77,850 ៃុល្ារអាងមរិកងដាយផ្ាស់្រ្បូរ
ស្ានភាពរ្រស់ស្ា្រ័នពីអ្្គការងបរារដ្ឋាភិបាលង�ា្ាបកុមហ៊ុនឯកជន 
ទទរួលខុសបតូវមានកបមិតបៃលមានង្្មាុះថ្មីង�ាថា  "ហត្ាកសិករ 
លីមីតធីត"។ ង�ាក្ថុ្ងពល ្ាមរួយគ្ាងនាុះបៃរ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត 
បានទទរួលអា្្ា្រ័ណ្ណរយៈងពល៣ ឆ្ាំពីធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ាងៃើម្ី 
ប្រតិ្រត្ិ ការងសវាកម្មមីបកូហិរញ្ញវត្ថុង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ា។

2010:  ងដាយ សារបត ហត្ាកសិករ  មាននិរន្រភាពបផ្កប្រតិ្រត្ិការ 
ធនាគារ្ាតិ ដនកម្ថុ្ា បានសងបមចផ្ល់អា្្ា្រ័ណ្ណប្រក្រអាជីវកម្ម 
ទទរួលបបាក់្រងញ្ញើសន្សំពីសាធារណជន (MDI-License) ៃល់ហត្ាកសិករ 
លីមីតធីត។ ការទទរួលអា្្ា្រ័ណ្ណងនុះសរ្រញ្ជាក់ឱ្យងឃើញពីភាពង្ាគ 
ជ័យមរួយក្ថុ្ ចំងណាមភាពង្ាគជ័យ្ាងបចើនរ្រស់ហត្ាកសិករងលើ
ការផ្ល់ងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុៃល់អតិថិជនពិងសសអនុញ្ញាតឱ្យហត្ា
កសិករងកណ្ឌប្រមូលបបាក់សន្សំពីសាធារណជន្ាផ្បូវការ។ ងលើសពី 
ងនុះបផ្កព័ត៌មានវិទយា បានសិកសាងលើការ ្រំពាក់ ឱ្យងប្រើប្រព័ន្ធបគ្រ់បគ្
ធនាគារថ្មីងៃើម្ីងធវើយ៉ា្ណា ឱ្យការ្រងបមើងសវាកម្មអតិថិជននិ្ 
ឮសកម្មភាពប្រតិ្រត្ិការកាន់បតមានប្រសិទ្ធភាពបថមងទៀត។

2012: ហត្ាកសិករ លីមីតធីត បានដាក់ឱ្យងប្រើបបាស់បានយ៉ា្ង្ាគ
ជ័យនូវប្រព័ន្ធបគ្រ់បគ្ធនាគារថ្មីង�ាបគ្រ់  ្រណ្ាញការិយាល័យ 
ប្រតិ្រត្ិការទាំ្អស់។  ប្រព័ន្ធបគ្រ់បគ្ធនាគារថ្មីងនុះបាន្រង្កើន
ប្រ សិទ្ធភាពនិ្ផលិតភាពការងារអាជីវកម្មកាន់បតប្រងសើរងឡើ្ៗ។ 

្របន្មពីងនុះហត្ាកសិករបានវិនិងយាគជិត2 លានៃុល្ារអាងមរិក
ងលើគងបមា្្រង្កើតឱ្យមានងសវាងអធីអរឹមនិ្ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត 
សបមា្រ់អតិថិជន។  ការវិនិងយាគង�ាងលើ្រងច្ចកវិទយាទំងនើ្រងនុះគឺ
ងៃើម្ីឱ្យកាន់បតមានភាពសម្បូរប្រ្រនូវងសវាហិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់អតិថិជន
និ្ងៃើម្ី្រង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពដនការ្រងបមើងសវាអតិថិជនឱ្យកាន់បត 
រហ័សទាន់ចិត្និ្មានភាពងាយបសរួលក្ថុ្ការងធវើប្រតិ្រត្ិការសាច់ 
បបាក់តាមរយៈម៉ាសុីនងអធីអរឹម ៃក-ដាក់ បបាក់និ្ងសវាធនាគារ 
ចល័តរ្រស់ហត្ាកសិករ  លីមីតធីត។  ្ាមរួយនរឹ្ម៉ាសុីនងអធីអរឹមៃ៏ 
ទំងនើ្របៃលមិនធ្ា្រ់មាននិ្ងប្រើបបាស់ង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ានិ្ប្រព័ន្ធ 
ធនាគារចល័តអតិថិជនអាចងធវើប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុបានងបចើនយ៉ា្
ៃូច្ា  ៃកបបាក់  ដាក់បបាក់  ងផទៃរបបាក់  ្រ្បូរបបាក់បពមទាំ្ទិញកាត 
ទូរស័ពទៃតាមតបមូវការ។  ម៉ាសុីនងអធីអរឹមៃ៏ទំងនើ្រងនុះបានដាក់ឱ្យអតិថិ
ជននិ្សាធារណជនងប្រើបាន្ាផ្បូវការង�ាចុ្ឆ្ាំ2012កន្្ង�ាងនុះ។
2016:  ហត្ាកសិករ  លីមីតធីត  ក្ាយ្ាបកុមហ៊ុន្រុបតសម្ន្ធរ្រស់ 
ធនាគារបកុ្បសុីបៃល្ាធនាគារធំ្ា្ងគលំដា្រ់ទី5 ដនបពុះរា្ា
ណាចបកដថនិ្្ាសមាជិកដនសម្ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្រ្ាតិ  Mitsubishi 

UFJ Financial Group (MUFG) បៃល្ាសម្ន្ធបកុមហ៊ុនផ្ល់ងសវា
កម្មហិរញ្ញវត្ថុធំ្រំផុតរ្រស់ប្រងទសជ្រ៉ុននិ្ងលើសកលងលាក។

2017: ង�ាបខមីនា ឆ្ាំ 2017 ហត្ាកសិករ ទទរួលបានងៃើម ទុន 
ថ្មី្របន្មចំនរួន  15  លានៃុល្ារអាងមរិក  ពីធនាគារ   K r ungsri 

ងៃើម្ីពប្រឹ្ងៃើមទុនរ្រស់ខ្លួនៃល់ 21.8 លានៃុល្ារអាងមរិក។ 
ង�ាបខកញ្ញា ឆ្ាំ2017 ហត្ាកសិករ ទទរួលបានងៃើមទុនថ្មី្របន្ម 
ងទៀតពីធនាគារ Krungsri បៃលងធវើឱ្យងៃើមទុនចុុះ្រញ្ជីរ្រស់
 ខ្លួនងកើនងឡើ្ៃល់ 30 លាន ៃុល្ារអាងមរិក។ 

2018:  ង�ាបខសីហា ឆ្ាំ 2018 ហត្ាកសិករ ទទរួលបានងៃើមទុនចុុះ 
្រញ្ជី្របន្មងទៀតចំនរួន 45 លានៃុល្ារអាងមរិក ពីធនាគារ 
Krungsri  ងៃើម្ីពប្រឹ្ងៃើមទុនរ្រស់ខ្លួនៃល់ 75 លានៃុល្ារ អាងមរិក។ 
ង�ាឆ្ាំ 2018 ហត្ាកសិករ បានងបាុះផសាយសញ្ញា្រណ្ណសាជីវកម្មៃំ្រូ្ 
្រំ ផុ តង�ាកម្ថុ្ា ្ាមរួយនរឹ្ចំនរួន 120 ្រ៊ីលាន បៃល្ា បពរឹត្ិការណ៍ 
សំខាន់គរួរឱ្យ កត់សម្គាល់មរួយ សបមា្រ់ទីផសារមូលធន ង�ាកម្ថុ្ា។

គេ���ងសន�ិសុខេស��ងបេង�ើត
េឡើងេ��យ  អង���រ OCSD/ 
OXFAM Quebecរបស់ 
�បេទស������

ចុះប��ីេ���កសួង��ណិជ�កម�
���កុមហ៊ុនឯកជន

ចុះប��ីេ���កសួងម��ៃផ�
��អង���រេ���រ���ភិ��ល

ធ����រ��តិៃនកម����ផ�ល់�����
ប័ណ��បកប��ជីវកម�ទទួល���ក់
បេ��ើសន�ំពី����រណជន

��នទទួលនូវ��របែន�មេដើមទុនចំនួន45��ន 
ដុ���រ��េមរ�កពីធ����រ�កុង�សុីនិង��ន េ��ះ  
ផ�យមូលប�តបំណុលចំនួន 120   ប៊���នេរៀល។

���យ���កុមហ៊ុនបុ�តសម�័ន�របស់ 
ធ����រ Krungsriែដល��ធ����រ 
ធំ��ងេគលំ��ប់ទី៥េ���បេទសៃថ

1994

1996

2010

2017

2001

2016

2018

េ��ែខមី�� ទទួល��នេដើមទុនថ�ីបែន�មចំនួន 15 ��ន   
ដុ���រ��េមរ�ក ពីធ����រ  Krungsri េដើម�ីព�ងឹងេដើមទុន  
របស់ខ��នដល់ 21.8 ��នដុ���រ��េមរ�ក។ េ��ែខក��� 
ទទួល��នេដើមទុនថ�ីបែន�មេទៀតពីធ����រ Krungsri 
ែដលេធ�ើឱ�េដើមទុនចុះប��ីរបស់ខ��នេកើនេឡើងដល់ 30 
��ន ដុ���រ��េមរ�ក។ 
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សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

  ក្ថុ្នាម្ាធនាគារ្រុបតសម្ន្ធរ្រស់ធនាគារ Bank of Ayudhya (បៃលបតូវបានងគស្គាល់ថាធនាគារបកុ្បសុី) និ្្ាសមាជិកដន 

MUFG ហត្ាកសិករ លីមីតធីត (HKL) បានងរៀ្រចំបផនការធុរកិច្ចរយៈងពលមធ្យម (MTBP) ៃំ្រូ្រ្រស់ខ្លួនបៃលបាន្រង្ាញពីយុទ្ធសាបស្និ្

ទិសង�ាអាជីវកម្មចា្រ់ពីឆ្ាំ2018ៃល់ឆ្ាំ2020។ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត បាន្រំប្រ្្ខ្លួនងដាយចា្រ់យកស្្់ដា ខ្ស់ ងៃើម្ីងធវើឱ្យប្រតិ្រត្ិការមាន 

គុណភាពសបមា្រ់ងឆ្ើយត្រង�ានរឹ្តបមូវការអតិថិជនបៃលកំពុ្វិវឌ្ឍរ្រត់ថ្មីដន្រងច្ចកវិទយាតបមូវការផ្បូវចបា្រ់ខ្ស់្ា្មុននិ្ការប្រករួតប្របជ្ 

កាន់បតងកើនងឡើ្។ ង�ាក្ថុ្បផនការ MTBP ងយើ្ងផ្ាតការយកចិត្ទុកដាក់ខ្ស់ងធវើឱ្យប្រងសើរងឡើ្នូវ្រទពិងសាធល្អរ្រស់ អតិថិជន 

ការបតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុ្ និ្ប្រសិទ្ធភាពនិ្ការទទរួលយក្រងច្ចកវិទយាឌីជីថលងៃើម្ីពប្រឹ្អាជីវកម្មនិ្គុណភាពផលិតផលនិ្ងសវាកម្មរ្រស់ងយើ្។ 

ការងធវើឱ្យប្រងសើរងឡើ្ទាំ្អស់ងនុះគឺសំង�ាច្់បានស្្់ដាធនាគារមរួយកាន់បតខ្ស់បៃលងយើ្ច្់ឱ្យហត្ាកសិករងធវើការផ្ាស់្រ្បូរង�ា។

  កាលពីឆ្ាំមុនបកុមហ៊ុនសងបមចបានសមិទ្ធផលៃ៏សំខាន់ៗក្ថុ្ការ្ានង�ាៃល់ង្ាគជ័យថ្មី។ ង្រើនិយាយពីលទ្ធផលអាជីវកម្មងយើ្

បាន្រង្កើនផល្របតបបាក់កម្ចីរហូតៃល់757.3លានៃុល្ារបៃលងកើនងឡើ្31% ពីឆ្ាំ2017 ងដាយសារការអនុវត្យុទ្ធសាបស្បានល្អមានប្រសិទ្ធ

ភាពនិ្ការងរៀ្រចំងឡើ្វិញនូវរចនាសម្ន្ធការងារ។ ឥណទានមិនៃំងណើរការមានកបមិត 0.68% គឺទា្រ្ា្មធ្យម ភាគទីផសារ។ 

ការចំណាយងលើដថ្ងៃើម្រន្ប្រងសើរងឡើ្។ បបាក់ចំណូលសុទ្ធបានងកើនងឡើ្ៃល់20.8លានៃុល្ារបៃលងកើនងឡើ្35% ពីឆ្ាំ2017។

  ហត្ាកសិករទទរួលបានការយល់បពមពីនិយ័តករកាលពីបខសីហាងៃើម្ី្រង្កើនងៃើមទុនរ្រស់ខ្លួនចំនរួន 45លានៃុល្ារអាងមរិក 

បៃលបានមកពីធនាគារបកុ្បសុីងៃើម្ី្រង្កើនងៃើមទុនចុុះ្រញ្ជីរ្រស់ខ្លួនៃល់75លានៃុល្ារអាងមរិក។ ការ្រង្កើនងៃើមទុនងនុះបាន្រង្ាញ 

ពីការង្រ្្្ា ចិត្ៃ៏ខ្ាំ្ក្ារ្រស់ធនាគារបកុ្បសុីចំងពាុះហត្ាកសិករនិ្ងសៃ្ឋកិច្ចកម្ថុ្ា្ាររួម។ ងៃើមទុនថ្មីងនុះគឺងលើសពីតបមូវការបៃល បតូវ បាន 

កំណត់សបមា្រ់  MDI  និ្្រំងពញតាមតបមូវការសបមា្រ់ធនាគារពាណិជ្ជ។  ងយើ្បានទទរួលបានង្ាគជ័យក្ថុ្ការងចញលក់មូល្របត្រំណុល 

សាជីវកម្ម្ាងលើកៃំ្រូ្ង�ាកម្ថុ្ាងដាយមានចំនរួនទរឹកបបាក់ 120្រ៊ីលានងរៀល។ ងយើ្មានងមាទនភាពក្ថុ្នាម្ាអ្កបតរួសបតាយក្ថុ្ការងលើក 

កម្ស់ទីផសារមូលធន្រំណុលង�ាកម្ថុ្ានិ្ការរីកសាយដនបបាក់ងរៀល។

  ងលើសពីងនុះងទៀតខ្ថុំមានងសាមនស្សក្ថុ្ការបណនាំទស្សនវិស័យ  ង្រសកកម្ម  និ្តដម្ស្បូលថ្មីរ្រស់ហត្ាកសិករងៃើម្ីឱ្យបស្រតាម

ងគាលង�ាយុទ្ធសាបស្រយៈងពលបវ្រ្រស់ងយើ្និ្ងៃើម្ី្រងបមើអតិថិជន ស្្គម និ្អ្កពាក់ព័ន្ធឱ្យបានកាន់បតល្អ។ 

  ហត្ាកសិករ នរឹ្ទទរួលយកធាតុថ្មីទាំ្ងនុះ្ាបផ្កមរួយដនទិសង�ាអាជីវកម្មរ្រស់ខ្លួនចា្រ់ពីឆ្ាំងនុះតង�ា។

 ្រស្សនវិស័យ៖ ្ាបគរឹុះស្ានហិរញ្ញវត្ថុបៃលទទរួលបានការងកាតសរងសើរខ្ស់និ្្ាជងបមើសបៃលអតិថិជនងពញចិត្តាមរយៈ្រុគ្គលិក

ប្រក្រងដាយវិ្្ជាជីវៈ។

 បបសកកម្ម៖ ងយើ្ផ្ល់ជូនអតិថិជននូវៃំងណាុះបសាយហិរញ្ញវត្ថុបៃលគរួរឱ្យងជឿទុកចិត្ ងាយបសរួល និ្ប្រក្រងដាយភាពដច្ប្រឌិត 

តាម រយៈ្រងច្ចកវិទយាឌីជីថលបៃលនាំមកនូវ្រទពិងសាធន៍ល្អសបមា្រ់អតិថិជន។ ងយើ្ង្រ្្្ាចូលររួមចំបណកៃល់ការរីកចងបមើនរ្រស់អតិថិជន 

និ្ស្្គម  ្ ាតិប្រក្រងដាយ ងចរភាព។ 

 តមមលៃស្នូល៖ ងស្មាុះបត្់(Honest professional) ឧត្មភាព(Aiming for Excellence) គាំពារ (Nurturing Customers) ថាមវន្ 

(Dynamic Team) សាមញ្ញ (Simplicity) ។ ្ាររួមអាចសរងសរកាត់ថា HANDS ្ាភាសាអ្់ងគ្សបៃលមានន័យក្ថុ្ភាសាបខ្មរថាហត្ាឬដៃ។

  ចុ្្រញ្ច្រ់ងនុះ ខ្ថុំសូមបថ្្អំណរគុណយ៉ា្ប្ាលងបរាៃល់និយ័តករ អតិថិជន និ្អ្កផ្ល់បបាក់កម្ចីសបមា្រ់ការគាំបទ ហត្ាកសិករ 

្ាងរៀ្រហូតមក។ ខ្ថុំងជឿ្ាក់ថា ហត្ាកសិករ នរឹ្្រន្បព្រឹ្និ្ពប្ីកខ្លួនឱ្យក្ាយង�ា្ាបគរឹុះស្ានហិរញ្ញវត្ថុៃ៏រឹ្មាំនិ្ទទរួលបានការងកាត 

សរងសើរង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ាងៃើម្ី្រងបមើអតិថិជននិ្ស្្គម្ាតិឱ្យបានកាន់បតល្អប្រងសើរ។

លោក Sudargo Harsono
ប្រធានបកុមប្ររឹកសាភិបាល

ងលាក Sudargo Harsono
ប្រធានបកុមប្ររឹកសាភិបាល
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សាររបស់ប្រធានអគ្គនាយក

  "ងដាយមានការង្រ្្្ាចិត្យ៉ា្មុតមាំពី្រុគ្គលិក និ្គណៈបគ្រ់បគ្ហត្ាកសិករបៃល្ាកម្មសិទ្ធិរ្រស់ធនាគាអយុធយា (បតូវបានងគ 

ស្គាល់ថាធនាគារបកុ្បសុី) បៃល្ាធនាគារពាណិជ្ជ្ានមុខងគមរួយង�ាក្ថុ្ប្រងទសដថនិ្្ាសមាជិកដន MUFG រ្់ចាំផ្ល់ជូននូវងសវាកម្ម និ្

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុប្រក្រងដាយចីរភាពក្ថុ្ទស្សនវិស័យឌីជីថលកាន់បតទូលាយងហើយបស្រងពល្ាមរួយគ្ាផ្ល់នូវៃំងណាុះបសាយហិរញ្ញវត្ថុ 

បៃលគរួរឱ្យងជឿទុកចិត្ មានភាពងាយបសរួល និ្ប្រក្រងដាយភាពដច្ប្រឌិតបៃលនាំមកនូវ្រទពិងសាធៃ៏គរួរឱ្យរីករាយៃល់អតិថិជន"។

  ងសៃ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រងទសកម្ថុ្ាក្ថុ្ឆ្ាំ2018បានងកើនងឡើ្ 7.4% បៃលសងបមចបានកំងណើនខ្ស់្រំផុតក្ថុ្រយៈងពល10ឆ្ាំចុ្ងបកាយ

ងនុះ(បកសរួ្ងសៃ្ឋកិច្ចនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ហត្ាកសិករបាន្រន្រីកចងបមើនងដាយសារការងជឿទុកចិត្ពីអតិថិជននិ្ភាគទុនិក។ ង�ាបខសីហា 

ឆ្ាំ2018 ហត្ាកសិករ ទទរួលបានបបាក់ទុន្របន្មចំនរួន45លានៃុល្ារអាងមរិក ងធវើឱ្យងៃើមទុនចុុះ្រញ្ជីរ្រស់ខ្លួនងកើនៃល់ 75លានៃុល្ារអាងមរិក

ងៃើម្ី្រំងពញតាមតបមូវការមូលធនសបមា្រ់ធនាគារពាណិជ្ជង�ាកម្ថុ្ា។

  គិតបតរឹមបខធ្បូ ឆ្ាំ2018ចំនរួនអតិថិជនឥណទានរ្រស់ងយើ្បានងកើនងឡើ្ៃល់ប្រមាណ 134,410នាក់ អតិថិជន្រងញ្ញើសន្សំចំនរួន 

ប្រមាណ 206,323នាក់  និ្អ្កកាន់្រ័ណ្ណ(ងអធីអរឹម) ចំនរួន្ា្46,665នាក់។ ផល្រ័បតបបាក់កម្ចីមានចំនរួន757.3លានៃុល្ារអាងមរិកងកើន

ងឡើ្31% ងធៀ្រនរឹ្ឆ្ាំ2017ងដាយបបាក់ចំណូលសុទ្ធមានចំនរួន20.87លានៃុល្ារអាងមរិក ងកើនងឡើ្35% ងធៀ្រនរឹ្ឆ្ាំ2017។ បបាក់្រងញ្ញើ  និ្

សន្សំបានងកើនងឡើ្ៃល់480.1លានៃុល្ារ បៃលបាន្រង្ាញពីទំនុក ចិត្ខ្ស់ពីអតិថិជនរ្រស់ងយើ្និ្សាធារណជន។

  ប្រតិ្រតដិការរ្រស់ ហត្ាកសិករ បានពប្ីកៃល់178សាខា ងដាយមានម៉ាសុីនងអធីអរឹម129ងបគឿ្ង�ាទូទាំ្ប្រងទសកម្ថុ្ា។  ្រុគ្គលិក 

រ្រស់ងយើ្ចំនរួន3,603នាក់បៃលមានជំនាញវិ្្ជាជីវៈ ផ្ល់ជូននូវងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុៃ៏ល្អ្រំផុតង�ាតាម្រណ្ាញសាខា ៃ៏ទូលំទូលាយ។ អបតា

កម្ចីមិនៃំងណើរការបានថយចុុះ0.42% ង�ា0.68% ង្រើងធៀ្រនរឹ្ឆ្ាំ2017។

  ង�ាក្ថុ្ទស្សនវិស័យឌីជីថលរ្រស់ខ្លួន ហត្ាកសិករ ្រន្្រញ្ចបូលនូវ្រងច្ចកវិទយាទំងនើ្រថ្មីៗនិ្ចា្រ់ងផដើមបកបប្រប្រព័ន្ធឌីជីថលក្ថុ្បផ្ក 

ប្រតិ្រត្ិការនានាក្ថុ្្ររិ្រទរកសាឱ្យបាននូវចីរភាព ងៃើម្ី្រំងពញតាមតបមូវការរ្រស់អតិថិជនក្ថុ្យុគសម័យឌីជីថលងនុះ។ ងយើ្្រន្ងធវើឱ្យ 

ប្រងសើរងឡើ្នូវប្រព័ន្ធធនាគារចល័តទាំ្តាមរយៈទូរសពទៃ័ដៃនិ្Internet ងៃើម្ី្រងបមើអតិថិជនរ្រស់ងយើ្កាន់បតប្រងសើរ។

  ហត្ាកសិករ ខិតខំផ្ល់ជូននូវងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបៃលងាយបសរួលនិ្ទុកចិត្បានៃល់អតិថិជន។ ង�ាឆ្ាំ2018 ងយើ្បានចា្រ់ដៃគូ  

្ាមរួយនរឹ្បកុមហ៊ុនធានារ៉ា្រ់រ្អាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ៍ (SVL) និ្ងបកាយមកងទៀតសហការ្ាមរួយនរឹ្   វី្ បៃលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន 

ងយើ្ស្បបាក់បានកាន់បតងាយបសរួល។ ហត្ាកសិករ នរឹ្្រន្ងធវើការសហការ្ាមរួយនរឹ្ដៃគូបៃលមានសក្ានុពល្របន្មងទៀតងៃើម្ីងឆ្ើយ ត្រ

ង�ានរឹ្តបមូវការរ្រស់អតិថិជននិ្្រន្ផ្ល់្រទពិងសាធថ្មីៃល់អតិថិជនបៃលមានបសា្រ់និ្អតិថិជនសក្ានុពល។ ហត្ាកសិករទទរួលបាន 

ចំណាត់ថ្ាក់ BBB+ ពីភ្ាក់ងារវាយតដម្ TRIS បៃល្ាភ្ាក់ងារផ្ល់ចំណាត់ថ្ាក់អន្រ្ាតិមរួយ ងដាយសារប្រតិ្រត្ិការៃ៏មានស្ិរភាពរ្រស់ខ្លួន

្ាមរួយនរឹ្ជំហររឹ្មាំង�ាក្ថុ្ទីផសារកម្ថុ្ា។ ការចាត់ចំណាត់ថ្ាក់ងនុះគឺងយា្ង�ាងលើសូចនាករសំខាន់ៗ្ាងបចើនៃូច្ា្រណ្ាញសាខា

អតិថិជន ទូទាំ្ប្រងទស ប្រព័ន្ធបគ្រ់បគ្ហានិភ័យល្អ ការបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុនិ្សាច់បបាក់រឹ្មាំ និ្គុណសម្ត្ិមរួយចំនរួនងទៀត។

  ហត្ាកសិករ យកចិត្ទុកដាក់ងលើការទទរួលខុសបតូវស្្គម ការងពញចិត្រ្រស់អតិថិជននិ្ការគាំពារអតិថិជនងដាយរកសាការយកចិត្ 

ទុកដាក់រ្រស់ខ្លួនយ៉ា្ខ្ាំ្ង�ាងលើការអនុវត្ការទទរួលខុសបតូវស្្គមរ្រស់បកុមហ៊ុនឬCSR។ ហត្ាកសិករ បានគាំបទសកម្មភាពអ្រ់រំទាក់ទ្

នរឹ្្ររិស្ាន សុខភាព និ្សុវត្ិភាពរ្រស់ប្រ្ាពលរៃ្ឋងៃើម្ីធានាថា ហត្ាកសិករ មិន្រ្កងបគាុះថ្ាក់ៃល់្ររិស្ាននិ្ស្្គមងឡើយ។

  ហត្ាកសិករ ្រន្ងធវើឱ្យប្រងសើរងឡើ្នូវងសវាអតិថិជន។ ងរៀ្រាល់ឆ្ាំ ងយើ្ងធវើការសទៃ្់មតិក្ថុ្ចំងណាមអតិថិជន ងៃើម្ីឱ្យងយើ្អាច 

ពិនិត្យនិ្បកលម្អងសវាកម្មរ្រស់ងយើ្ឱ្យ្រំងពញតាមតបមូវការរ្រស់អតិថិជន។ យុទ្ធនាការ មរួយចំនរួនបតូវបានផ្លួចងផ្ើមងឡើ្ងៃើម្ីផ្ល់ជូនរងវាន់

ពិងសសៃល់អតិថិជនស្ម័បគងស្មាុះ  និ្ងលើកទរឹកចិត្សមាជិកបៃលបានបណនាំអតិថិជនមកហត្ាកសិករ។ បកុមការងារងសវាកម្មអតិថិជន និ្ 

Telesales បតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ងៃើម្ីជរួយហត្ាកសិកររកសាទំនាក់ទំន្ល្អ្ាមរួយនរឹ្ អតិថិជន។

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក
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  ខ្ថុំសូមបថ្្អំណរគុណយ៉ា្ប្ាលងបរាៃល់គណៈបគ្រ់បគ្ និ្្រុគ្គលិកបៃលបានង្រ្្្ាចិត្និ្ចូលររួម្ាមរួយនរឹ្ងយើ្ក្ថុ្ការ 

សងបមចបានសមិទ្ធផលៃ៏អស្ចារ្យងនុះ។ ខ្ថុំសូមងកាតសរងសើរចំងពាុះការងជឿទុកចិត្និ្ការគាំបទ្ា្រន្្រនទៃា្រ់បៃលផ្ល់ងដាយអតិថិជន ដៃគូ 

ភាគហ៊ុនិក និ្សាធារណជន។ ខ្ថុំទនទៃរឹ្រ្់ចាំផ្ល់ជូននូវងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្ថុ្កបមិតស្្់ដាខ្ស់្រំផុត សបមា្រ់ឆ្ាំខា្មុខ៕

���ំ���រប��ើ���កម�
ជូនដល់ អតិជនទូ�ំង
����ស   កម���   

���ំ���រប��ើ���កម�
ជូនដល់ អតិជនទូ�ំង
����ស   កម���   

��ធីអឹម ��ធីអឹម 

�រ��ល័យ�រ��ល័យ

ងលាកឧកញ៉ា ហរួត ងអៀ្តុ្

ប្រធានអគ្គនាយក



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 13

ធនាគារអយុធយា (Bank of Ayudhya)  បៃលងគស្គាល់ថា្ាធនាគារបកុ្បសុីនិ្បៃលបតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ក្ថុ្ ឆ្ាំ1945្រច្ចថុ្រ្ន្គឺ្ាធនាគារធំ 
លំដា្រ់ទី5ដនបពុះរា្ាណាចបកដថងដាយបផ្អកងលើលកខេខណ្ឌបទព្យសកម្ម សំងពៀតឥណទាន និ្ សមតុល្យ បបាក់្រងញ្ញើងហើយ្ាធនាគារមរួយក្ថុ្ចំងណាម 
ធនាគារបៃលមូលដ្ឋានអាជីវកម្មៃ៏រឹ្មាំ្រំផុត (D-SIBs) ដនបពុះរា្ា ណាចបកដថឡ្់ បៃលមានប្រវត្ិ្រទពិងសាធងលើការងាររ្រស់ខ្លួនប្រមាណ 
73ឆ្ាំកន្្មកងហើយ។ ធនាគារបកុ្បសុីគឺ្ា សមាជិកយុទ្ធសាបស្ដនសម្ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្រ្ាតិ  Mitsubishi UFJ Financial Group (Fitch, A, 

Long Term, / F1, Short-term November 2017)។ ធនាគារបកុ្បសីុ ផ្ល់ជូននូវសវាធនាគារៃ៏ទូលំទូលាយ ងសវាហិរញ្ញវត្ថុ្រុគ្គល 
ការវិនិងយាគ ការបគ្រ់បគ្បទព្យសកម្ម និ្ផ្ល់ជូននូវផលិតផលនិ្ងសវាហិរញ្ញវត្ថុងផ្ស្ៗងទៀតៃល់្រុគ្គល អតិថិជន SMEs និ្សាជីវកម្មធំៗ
តាមរយ:សាខាទូទាំ្ប្រងទសនិ្ក្ថុ្តំ្រន់។ 

ឆ. ទិដ្ឋភាពលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ភាគហ៊ុនិក
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ដ្រគូហិរញ្ញវត្ថុ

ងៃើម្ីធានាបាននូវប្រភពងៃើមទុនៃ៏រឹ្មាំ ងយើ្បានសា្ទំនាក់ទំន្ៃ៏ល្អ ្ាមរួយនរឹ្ស្ា្រ័នហិរញ្ញវត្ថុអន្រ្ាតិល្ីៗ្ាងបចើនៃូច្ា៖ 

ងយើ្ខ្ថុំសូមបថ្្អំណរគុណៃល់ វិនិងយាគិនសញ្ញា្រណ្ណសាជីវកម្មរ្រស់ងយើ្ ររួមមាន៖ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ធនាគារ ងអសុីលីដា បគរឹុះស្ាន 

មីបកូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវភីភល ភីអិលសុី ធនាគារ កម្ថុ្ាពាណិជ្ជ បកុមហ៊ុនធានារ៉ា្រ់រ្្រន្កម្ថុ្ា "កម្ថុ្ា រី" និ្ IFC។
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក Sudargo Harsono‚ Chairman ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ងលាក Sudargo Harsono គឺ្ាអនុប្រធានអគ្គនាយកប្រតិ្រត្ិ្ាន់ខ្ស់ដនធនាគារបកុ្បសុី្ាមរួយនរឹ្្រទពិងសាធនៃ៍៏
ទូលំទូលាយរ្រស់ងលាកង�ាក្ថុ្ ការបគ្រ់បគ្អាជីវកម្ម និ្ងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  ងលាក Dan ធ្ា្រ់ ទទរួលបានមុខតំបណ្ 
សំខាន់ៗ ប្រចាំស្ា្រ័ន ្ា ងបចើនររួមមាន អគ្គនាយកម៉ាឃីតធី្ នាយក នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធី្និ្លក់ នាយក
នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធី្និ្ អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មអន្រ្ាតិ នាយក នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធី្ និ្ បប្រនៃី្ និ្ នាយក
នាយកដ្ឋាន ងសវាធនាគារ ផទៃាល់ខ្លួនមុនងពលមកកាន់ តំបណ្្រច្ចថុ្រ្ន្ ។  ងលាក Dan បាន្រញ្ច្រ់ថ្ាក់ ្ររិញ្ញា្របត ្ ាន់ 
ខ្ស់ ពី សាកលវិទយាល័យ  Indiana  ្របន្មងលើ្ររិញ្ញ្របតវិសវកម្មអគ្គិសនី និ្វិសវកម្មជីវងវជ្ជសាបស្ ពីសាកល វិទយាល័យ 
កាលីហវ័ញ៉ា ដនរៃ្ឋបអនងជើបលស ។

លោក   Chandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam សមាជិក
ងលាក  Chandrashekar (Chandra) បតូវបានបត្តាំ្្ាអគ្គនាយក នាយកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ 
បកុ្បសុីង�ាបខមករា ឆ្ាំ 2007 ងហើយ្រច្ចថុ្រ្ន្ ងលាកមានមុខងារ្ាសមាជិកមរួយរូ្រដនគណៈកម្មាការបគ្រ់បគ្
 ហានិភ័យ  គណៈកម្មាការប្រតិ្រត្ិ និ្គណៈកម្មាការបទព្យសកម្មនិ្អកម្ម។ មុនងពលចូល្រងបមើការងារង�ាធនាគារ
 បកុ្បសុី ងលាក Chandra បាន្រងបមើការងារ្ាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ហានិភ័យង�ាបកុមហ៊ុន GE ប្រងទស 
ឥណ្ា ទទរួល្រនទៃថុកបតរួតពិនិត្យអាជីវកម្មលក់រាយ  បៃលរា្រ់្រញ្ចបូលងសវាកម្ចីងគហដ្ឋាន កម្ចីផទៃាល់ខ្លួន កម្ចីយានយន្ និ្ 
កាតឥណទាន្ាងៃើម។ ងលាក Chandra បាន្រញ្ច្រ់ ថ្ាក់ងបកាយសាកលវិទយាល័យ្រុមដ្រ បផ្កពាណិជ្ជកម្ម 
ង�ាក្ថុ្ឆ្ាំ1985 ។

លោក   Rohit Khanna សមាជិក
ងលាក Rohit Khanna ចា្រ់ងផ្ើម្រងបមើការងារង�ាធនាគារបកុ្បសុី ពីឆ្ាំ2010 ងហើយ្រច្ចថុ្រ្ន្ងលាកគឺ្ានាយក 
នាយកដ្ឋានបផនការ និ្យុទ្ធសាបស្ ងដាយមានតរួនាទីចម្្ងលើការ្រង្កើត និ្អនុវត្យុទ្ធសាបស្ងគាលងៃើម្ីងធវើឱ្យ 
ធនាគារបកុ្បសុីក្ាយ្ាស្ា្រ័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខងគមរួយបៃលមានលទ្ធភាពងធវើអាជីវកម្ម ងលើឆាកអន្រ្ាតិ។ ចា្រ់តាំ្ 
ពីបខតុលាឆ្ាំ2015 ងលាកមានទំនរួលខុសបតូវ្របន្មងទៀតងលើការបតរួតពិនិត្យបផ្កម៉ាឃីតធី្ សកម្មភាពផ្សពវផសាយ 
និ្Branding  បពមទាំ្ការទំនាក់ទំន្ និ្បផ្កគាំបទធុរកិច្ចស្្គម។ ងលាក Rohit ទទរួលបាន្ររិញ្ញា្របតងលើជំនាញ 
វិសវកម្ម ងអឡិចបតូនិច និ្្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់បផ្ករៃ្ឋបាលអាជីវកម្មពី សាកលវិទយាល័យ XLRI ដនប្រងទសឥណ្ា។ 
ងលើសពីងនុះង�ាងទៀតងលាក្ាបគូ្រងង្គាលបខ្សបកវាត់ង្្មា និ្អ្កអ្រ់រំបផ្ក Six Sigma ប្រក្រងដាយវិ្្ជាជីវៈ ។

កញ្ញ្រ Duangdao Wongpanitkrit សមាជិក 
កញ្ញា Duangdao Wongpanitkrit បតូវបានបត្តាំ្្ាអគ្គនាយិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ដនធនាគារបកុ្បសុីង�ាដថងៃទី 
01 បខមករា ឆ្ាំ2013។ កញ្ញា បាន្រញ្ច្រ់ការសិកសា ថ្ាក់្ររិញ្ញា្របតបផ្កគណងនយ្យនិ្ហិរញ្ញវត្ថុពីសាកល វិទយាល័យ 
Thammasat និ្ ្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់បផ្កបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទយាល័យ Chulalongkorn។ ្របន្ម ពីងនុះកញ្ញា 
ទទរួលបានសញ្ញា្របត្រញ្ជាក់ពីជំនាញបផ្កគណងនយ្យសាធារណៈ Certified Public Accountant ពី CPA 
បពុះរា្ាណាចបកដថ។ កញ្ញា Duangdao មាន្រទពិងសាធន៍ការងារ្ាងបចើនឆ្ាំងលើបផ្កបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុង�ាតាម 
ស្ា្រ័ននានា ៃូច្ា KPMG, Star petroleum និ្ធនាគារ Standard Chartered មុនងពល្រងបមើការងារង�ា ធនាគារ 
បកុ្បសុី។

លោក Piyasak Ukritnukun សមាជិក
ងលាក Piyasak Ukritnukun មានតរួនាទី្ានាយកបគ្រ់បគ្ដនបកុមហ៊ុន Ngern Tid Lor បៃល្ាបកុមហ៊ុន្រុបតសម្័ន្ធ
ដនបកុមហ៊ុនបកុ្បសុីបគុ្រ។ ្រនទៃា្រ់ពីចូល្រងបមើការងារង�ាក្ថុ្បកុមហ៊ុនបកុ្បសុីបកុ្រង�ាឆ្ាំ2008 ងលាកបានចំណាយងពល 
ប្រមាណ្ា្5ឆ្ាំក្ថុ្មុខតំបណ្្ាអគ្គនាយក ម៉ាឃីតធី្ និ្នាយក នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម មុនងពល ទទរួល 
តរួនាទី្ាអគ្គនាយកបគ្រ់បគ្ង�ាឆ្ាំ២០១៣។ ជុំវិញការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលវិ្្ជាជីវៈងលាក Piyasak បាន្រញ្ច្រ់ថ្ាក់្ររិញ្ញា 
្របត បផ្កការបគ្រ់បគ្កម្មវិធីអន្រ្ាតិពីសាកលវិទយាល័យ  Thammasat ក្ថុ្ឆ្ាំ1999   និ្ទទរួលបាន្ររិញ្ញា្របត 
បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ រៃ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មង�ាឆ្ាំ2003។
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លោក ហួត អៀងតុង សមាជិក
ងលាកឧកញ៉ា ហរួត ងអៀ្តុ្ គឺ្ាសហស្ា្រនិករ្រស់ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ក្ថុ្ឆ្ាំ1996ងហើយបានៃរឹកនាំស្ា្រ័ន 
ងនុះចា្រ់តាំ្ពីងពលងនាុះមក។ ងលាកឧកញ៉ា ហរួត ងអៀ្តុ្ មាន្រទពិងសាធន៍្ាងបចើនងលើវិស័យមីបកូហិរញ្ញវត្ថុបៃល
្ាក ត្ាងធវើឱ្យងលាកក្ាយ្ាប្រតិ្រត្ិករយ៉ា្្រុិនប្រស្រ់  ទាំ្ក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុ  និ្មិនបមនហិរញ្ញវត្ថុង�ាក្ថុ្ 
ស្ា្រ័ន។ ្រនទៃា្រ់ពី្រញ្ច្រ់ការសិកសាកបមិត្ររិញ្ញា្របតងលើជំនាញកសិកម្មង�ាឆ្ាំ1991 ងលាកបាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ញា្របត្ាន់
ខ្ស់បផ្ករៃ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទយាល័យង្រៀលបបាយ។ ពិងសស្ា្ងនុះង�ាងទៀត ងលាកធ្ា្រ់ចូលររួមង�ាក្ថុ្ 
សិកខេាសាលា្ាងបចើនពាក់ព័ន្ធនរឹ្វិស័យមីបកូហិរញ្ញវត្ថុង�ាងបរាប្រងទសបៃលររួមមានៃូច្ា ហវីលីពីន សហរៃ្ឋអាងមរិក 
ឥណ្ឌបូងនសុី បារាំ្ អាឡឺម៉្់ និ្ប្រងទស្ាងបចើនងទៀត ។

លោកបណ្ឌិត ឌី ដវុឌ្រឍ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ 
ងលាក្រណ្ឌិត ឌី  ដាវុឌ្ឍ  ្ាទីប្ររឹកសា  ប្រក្រងដាយ្រទពិងសាធន៍និ្ជំនាញខ្ស់ក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ងលាកធ្ា្រ់ 
ងធវើការង�ាស្ា្រ័ន្ាតិ និ្អន្រ្ាតិ្ាងបចើន ្ាមរួយនរឹ្ទំនរួលខុសបតូវងលើគងបមា្សំខាន់ៗររួមាន J VK NAGA MOV-

ERS ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាសុី ADB និ្ SMEC International ្ាងៃើម។ ងលាក្រណ្ឌិត  ឌី ដាវុឌ្ឍ ្រច្ចថុ្រ្ន្មាន តរួនាទី្ា 
ប្រធានបកុមប្ររឹកសាបផ្កកម្មវិធីសិកសា និ្្ាសកលវិទយាធិការរ្ដនសកលវិទយាល័យង្រៀលបបាយសបមា្រ់ថ្ាក់ងបកាយ 
ឧត្មសិកសា។

លោកស្រី តល់ ណ្រអុីម  ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ 
ងលាកបសី តាល់ ដណអុីម បានចូលនិវត្ន៍ង�ាឆ្ាំ 2010្រនទៃា្រ់ពីងលាកបសីបានងធវើការអស់រយៈងពល 30ឆ្ាំបផ្កងសវាកម្ម 
ង�ាធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ា បពមទាំ្ធនាគារពាណិជ្ជផ្បៃរ។ តរួនាទីរ្រស់ងលាកបសីចុ្ងបកាយ គឺ្ាអគ្គនាយិកាបគ្រ់ 
បគ្ទូង�ាសបមា្រ់ 04 នាយកដ្ឋានសំខាន់ៗៃូច្ានាយកដ្ឋានបតរួតពិនិត្យនាយកដ្ឋានប្រតិ្រត្ិការ  នាយកដ្ឋាន 
ស្ិត ិនិ្  បសាវប្ាវងសៃ្ឋកិច្ច និ្ នាយកដ្ឋាន្រ្បូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររងទស ។

លោក ឡូញ ហ្រ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ 
ងលាក ឡបូញ ដហ បានចូលនិវតដន៍ង�ាបខតុលា ឆ្ាំ2008 ្រនទៃា្រ់ពី្រងបមើការងារង�ាធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ាអស់រយៈងពល 
្ា្ 25ឆ្ាំ។ ងលាកបានកាន់មុខតំបណ្ចុ្ងបកាយ្ា អគ្គនាយករ្ និ្្ាទីប្ររឹកសាដនអគ្គងទសាភិបាលធនាគារ្ាតិ
ដនកម្ថុ្ា។ អំឡថុ្ងពល្រំងពញការងារង�ា ធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ា ងលាក បានងធវើការងារង�ាក្ថុ្នាយកដ្ឋាននានា្ា  ងបចើន  
និ្ងធវើការងារទាក់ទ្នរឹ្សកម្មភាពបផ្កហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ក្ថុ្តំ្រន់ និ្អនដរ្ាតិបៃលទាំ្ងនុះបានងធវើឱ្យងលាកទទរួល បាន 
្រទពិងសាធ្ាងបចើនទាក់ទ្នរឹ្ការងាររ្រស់ខ្លួន ។
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លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

លោក យឹម ទិត្រយា 
អគ្គនាយក្រងច្ចកវិទយាព័ត៌មាន

Mr. Wanchairabin Jitwattanatam 
អនុប្រធានអគ្គនាយក

លោក ស្រម សភ័ណ
 នាយកធនធានមនុស្ស

កញ្ញ្រ អុឹម វណ្ឌិត
អគ្គនាយិកា ប្រតិ្រត្ការនិ្អភិបាលកិច្ច

លោក មុិច សុខម្រត្រី
អគ្គនាយក អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

លោក រស់ វ៉ុល 
អគ្គនាយក សវនកម្មដផទៃក្ថុ្

(អ្កសង្្គតការ)

លោក ហុឹម វិបុល 
អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរា៉្រត់
អគ្គនាយកនីតិកម្ម

លោក ទូច លីណា 
អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន

លោកស្រី ឆ្រង សុគន្ធ 
នាយិកាបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ និ្ទីផសារ

លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជ្រ
អគ្គនាយករ្ លក់និ្បចកចាយ

គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ

កញ្ញ្រ ហ្រង ស្រីប៉ុច
នាយិកាប្រតិ្រត្ិតាម
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លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក
ឧកញ៉ា ហរួត ងអៀ្តុ្ គឺ្ាសហស្ា្រនិករ្រស់ហត្ាកសិករលីមីតធីតក្ថុ្ឆ្ាំ1994 ងហើយបានៃរឹកនាំស្ា្រ័នងនុះចា្រ់
តាំ្ពីងពលងនាុះមក។ ងលាកឧកញ៉ា ហរួត ងអៀ្តុ្ មាន្រទពិងសាធ ្ាងបចើនងលើវិស័យមីបកូហិរញ្ញវត្ថុបៃល្ាកត្ាងធវើ 
ឱ្យ ងលាកក្ាយ្ាប្រតិ្រត្ិករយ៉ា្្រុិនប្រស្រ់ទាំ្ក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញវត្ថុនិ្មិនបមនហិរញ្ញវត្ថុង�ាក្ថុ្ស្ា្រ័ន។ 
្រនទៃា្រ់ពី្រញ្ច្រ់ការសិកសា ថ្ាក់្ររិញ្ញា្របតងលើជំនាញកសិកម្មង�ាឆ្ាំ1991 ងលាកក៏បាន្រញ្ច្រ់ការសិកសាថ្ាក់ 
អនុ្រណ្ឌិតពីសាកលវិទយាល័យង្រៀលបបាយ។ ពិងសស្ា្ងនុះង�ាងទៀត ងលាកធ្ា្រ់ចូលររួម សិកខេាសាលា្ាងបចើនង�ាងបរា 

ប្រងទស ពាក់ព័ន្ធនរឹ្វិស័យមីបកូហិរញ្ញវត្ថុ ៃូច្ាង�ាប្រងទសហវីលីពីន សហរៃ្ឋអាងមរិក ឥណ្ឌបូងនសុី បារាំ្ អាល្ឺម៉្់ និ្ប្រងទស្ាងបចើនងទៀត។

លោក មុិច សុខម្រត្រី អគ្គនាយកអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម
ងលាក មុិ ច សុខងមបតី បតូវបានៃំងឡើ្តរួនាទី្ាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិ្អគ្គនាយកអភិ វ ឌ្ឍអាជីវកម្ម ង�ាបខមករា 
ឆ្ាំ2014 ្រនទៃា្រ់ពីងលាកបាន្រំងពញ ការងារអស់រយៈងពល៨ឆ្ាំង�ាហត្ាកសិករង�ានាយកដ្ឋានកិច្ចការទីផសារ
និ្ បគ្រ់បគ្ហានិភ័យ។ ងលាកមាន្រទពិងសាធ ្ាងបចើនងលើការងារទីផសារ ការបគ្រ់ បគ្ស្ាកសញ្ញា 
ការបគ្រ់បគ្ទំនាក់ទំន្អតិថិជន និ្ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យនិ្ប្រតិ្រត្ិតាម(អនុងលាមភាព)។ ង�ាឆ្ាំ2013  
ងលាកងមបតី ទទរួលបានសញ្ញា្របត្ាអ្កជំនាញបផ្កបគ្រ់បគ្ហានិភ័យដនសាលា ហិរញ្ញវត្ថុនិ្បគ្រ់បគ្បបហវ្ងហវើត។

លោក Wanchairabin Jitwattanatam អនុប្រធានអគ្គនាយក
ងលាក Wanchairabin បានចូល្រងបមើការងារង�ា ហត្ាកសិករង�ាក្ថុ្បខវិច្ិកា ឆ្ាំ 2016 ងដាយនាំមក្ាមរួយនូវ្រទ 
ពិងសាធជំនាញវិ្្ជាជីវៈការងារចបមុុះ 15ឆ្ាំងលើវិស័យធនាគារនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ ្ាទីប្ររឹកសាងយា្រល់ងលើការបគ្រ់បគ្ទូង�ា និ្ 
្ាពិងសសវិស័យវិសវកម្មក្ថុ្បកុមហ៊ុនសំខាន់ៗមរួយចំនរួនៃូច្ាធនាគារអាយុធយា (Krungsri), បកុមហ៊ុន GE Capital 
និ្ AT Kearney ។ មុនងពលចូលររួម្ាមរួយហត្ាកសិករ ងលាក Wanchairabin គឺ្ានាយកបគ្រ់បគ្បផ្ក 
បគ្រ់បគ្ យុទ្ធសាបស្សហគមន៍ងសៃ្ឋកិច្ចអាស៊ានដនធនាគារ Krungsri ងដាយងលាកមានតរួនាទីសំខាន់បគ្រ់បគ្ងលើ 

ការពប្ីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារងនុះង�ាក្ថុ្្រណ្ាប្រងទស មហាអនុតំ្រន់ទងន្ងមគ្្គ។ តាមរយៈ្រទពិងសាធងលើវិស័យធនាគារ្ា
មរួយនរឹ្សមត្ភាពងលើការប្ររឹកសាងយា្រល់ងលើការៃរឹកនាំក្ថុ្តំ្រន់អាសុីអាងគ្យ៍ ងលាកបានងរៀ្រចំនិ្ៃរឹកនាំបផនការយុទ្ធសាបស្យ៉ា្ង្ាគជ័យ
្ាងបចើនងហើយសងបមចគងបមា្ទាំ្ងនាុះង�ាតាមការកំណត់ចំបណកទីផសារនិ្ទិសង�ាអាជីវកម្ម។ គងបមា្សំខាន់ៗទាំ្ងនាុះររួមមានការកំណត់ 
យុទ្ធសាបស្បកុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិ្ចរន្ប្រ្បចក ការពប្រឹ្ប្រព័ន្ធ telemarketing ការបកលម្អៃំងណើរការបខ្សចងវាក់ផលិតកម្ម 
និ្ការ្រង្កើតគំរូងសវាកម្មលក់ផលិតផល។ ងលាក Wanchairabin ទទរួលបានសញ្ញា្របតថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់បផ្កបគ្រ់បគ្ធុរកិច្ចពី 
សាកលវិទយាល័យពាណិជ្ជសាបស្ដនទីបកុ្បមល្រ៊ន ប្រងទសអូបស្ាលី និ្្ររិញ្ញា្របតវិសវកម្មពីសាកលវិទយាល័យជូឡាឡថុ្កន ប្រងទសដថ។

កញ្ញ្រ អុឹម វណ្ឌិត អគ្គនាយិកា ប្រតិបត្តការ និងអភិបាលកិច្ច
កញ្ញា អរឹុ ម វណ្ឌិត បានចា្រ់ងផ្ើមអាជីពការងារង�ាហត្ាកសិករក្ថុ្ឆ្ាំ1995 ក្ថុ្ចំងណាម បកុម្រុគ្គលិកៃំ្រូ្ងគ្រ្្អស់។ 
មុនងពលចូលររួម្ាមរួយហត្ាកសិករ កញ្ញា បាន្រងបមើការង�ាអា្្ាធរ្រងណ្ាុះអាសន្រ្រស់អ្្គការសហប្រ្ា្ាតិប្រចាំ
ង�ាប្រងទសកម្ថុ្ា(អ៊ុនតាក់) សបមា្រ់កាងរៀ្រចំការងបាុះងឆ្ាត្ាតិង�ាកម្ថុ្ា និ្អ្្គការ ផដល់ជំនរួយមរួយរ្រស់សហរៃ្ឋ
អាងមរិកង្្មាុះThe American Relief Committee ងហើយ កញ្ញា អុរឹម វណ្ឌិត បាន្រញ្ច្រ់ការសិកសាថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត 
្ាន់ ខ្ស់ងលើជំនាញគណងនយ្យពីសាកលវិទយាល័យង្រៀល បបាយង�ា ឆ្ាំ2008។  កញ្ញា្រន្ពប្ីកចំងណុះៃរឹ្តាមរយៈ 

ការចូលររួមក្ថុ្វគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលនានាងលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិ្វិស័យពាក់ព័ន្ធៃដទងទៀតទាំ្ក្ថុ្និ្ងបរាប្រងទស។ 

លោក ហុឹម វិបុល អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ
ងលាក ហុរឹម វិ្រុល បានចូល្រងបមើការងារង�ាហត្ាកសិករង�ាបខមិថុនា ឆ្ាំ2015ងដាយនាំមក្ាមរួយនូវ្រទពិងសាធ្ា្ 
15ឆ្ាំក្ថុ្វិស័យមីបកូហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនងពលចូលររួម្ាមរួយហត្ាកសិករ ងលាកវិ្រុលធ្ា្រ់កាន់តរួនាទីសំខាន់្ាងបចើនររួម
មាន សវនកម្មដផទៃក្ថុ្ គណងនយ្យនិ្ហិរញ្ញវត្ថុ ងហើយងលាកបានទទរួលតរួនាទី្ាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុង�ាស្ា្រ័នមីបកូ
ហិរញ្ញវត្ថុធំមរួយ។ ្របន្មពីងលើតរួនាទីងនុះ ងលាកវិ្រុលបានទទរួលខុសបតូវក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្គងបមា្ដនការផ្ាស់្រ្បូរប្រព័ន្ធ 
ធនាគារស្បូលផ្បៃរ។  ្ាមរួយលទ្ធផលងឆ្ើមក្ថុ្ការសិកសា ងលាក វិ្រុលបានទទរួលសញ្ញា្របត្ររិញ្ញា្របតបផ្កងសៃ្ឋកិច្ច 

ង�ាឆ្ាំ2002 និ្្រញ្ច្រ់ថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់បផ្កហិរញ្ញវត្ថុនិ្គណងនយ្យង�ាឆ្ាំ2005 ។ ង�ាឆ្ាំ2017 ងលាកបាន្រញ្ច្រ់ការសិកសាពី ACCA 
ហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហ (ACCA) ដនចបកភពអ្់ងគ្សង�ាបខកុម្ៈ ឆ្ាំ2018។

លោក រស់ វ៉ុល អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង (អ្នកសង្គ្រតការ)
ងលាក រស់ វ៉ុល បតូវបានបត្តាំ្្ាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិ្ អគ្គនាយកសវនកម្មដផទៃក្ថុ្ង�ាឆ្ាំ2015។ ងលាក
មាន្រទពិងសាធ្ា្12ឆ្ាំង�ាក្ថុ្បផ្កសវនកម្មដផទៃក្ថុ្និ្ការបគ្រ់បគ្សាខា។ ងលាកទទរួលបានសញ្ញា្របត 
្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់ពីសាកលវិទយាល័យងប្រសស្ថុន  (Preston University ) ហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហហ Maharishi Vedic University 
ក្ថុ្ឆ្ាំ1998។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 20

លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជ្រ អគ្គនាយករង លក់និងច្រកចាយ
ងលាក ៃរួ្  ច័នទៃសុវិ្្ជា  ចូល្រងបមើការងារង�ាហត្ាកសិករក្ថុ្ឆ្ាំ2017  ក្ថុ្តរួនាទី្ានាយកនាយកដខេានបផ្កប្រតិ្រត្ិការ
ហានិភ័យ និ្ការបគ្រ់បគ្ការងក្្រន្ំ។  ងហើយបតូវបានៃំងឡើ្ឋានៈ្ាអគ្គនាយករ្ ដន អគ្គនាយកដ្ឋានលក់ 
និ្បចកចាយង�ាក្ថុ្បខសីហា ឆ្ាំ2018 ។ ងលាកមាន្រទពិងសាធន៍ការងារ្ា្15ឆ្ាំង�ាក្ថុ្វិស័យធនាគារ និ្ 
មីបកូហវាយណាន់។

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរា៉្រត់ អគ្គនាយកនីតិកម្ម
ងលាក ជឺន ្រូរាណច័នទៃ្រូរ៉ាត់ បានចូល្រងបមើការងារង�ាហត្ាកសិករង�ាបខធ្បូ ឆ្ាំ2011 ក្ថុ្តរួនាទី្ានាយកនីតិកម្មនិ្
ងលខាធិការ។  ង�ាឆ្ាំ2018  ងលាកបតូវបានបត្តាំ្្ាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិ្អគ្គនាយកនីតិកម្ម។ 
ងលាកមាន្រទពិងសាធ្ា្10ឆ្ាំ ង�ាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម។ ងលាក ច័នទៃ្រូរ៉ាត់ បានទទរួលសញ្ញា្របតថ្ាក់្ររិញ្ញ្របតនិ្
អនុ្រណ្ឌិតបផ្កនីតិឯកជនពីសាកលវិទយាល័យភូមិនទៃនីតិសាបសដនិ្វិទយាសាបសដងសៃ្ឋកិច្ច។

លោក ទូច លីណា អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន
ងលាក ទូច លីណា បតូវបានបត្តាំ្្ាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិ្អគ្គនាយកប្រតិ្រត្ិការង�ាឆ្ាំ2013 ្រនទៃា្រ់ពីបានចា្រ់
ងផ្ើមអាជីពការងារ្ាមរួយហត្ាកសិករង�ាបខមីនា  ឆ្ាំ2005។  ងលាកទទរួលខុសបតូវរាល់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ហត្ាកសិករ
រា្រ់្រញ្ចបូលទាំ្ប្រតិ្រត្ិការឥណទាន និ្ការបគ្រ់បគ្សាខា។  ងលាក លីណា បាន្រញ្ច្រ់ការសិកសាពីវិទយាស្ាន្ាតិ 
បគ្រ់បគ្ក្ថុ្ឆ្ាំ  2003  ងហើយងលាកបានចូលររួមក្ថុ្កម្មវិធី្រណ្តថុុះ្រណ្ាល្ាងបចើនទាំ្ក្ថុ្និ្ងបរាប្រងទសៃូច្ា 
ហវីលីពីន ងវៀតណាម និ្លុចសំ្ររួរ្ាងៃើម។

លោក ស្រម សភ័ណ នាយកធនធានមនុស្រស
ងលាក ងសម ងសាភ័ណ បានចូល ្រងបមើការងារង�ាហត្ាកសិករង�ាបខធ្បូ ឆ្ាំ2010 ក្ថុ្តរួនាទី្ានាយកនាយកដ្ឋានធន 
ធានមនុស្ស។ ងលាកមាន្រទពិងសាធការងារ្ា្២៧ឆ្ាំក្ថុ្វិស័យងផ្ស្ៗររួមមានការបគ្រ់បគ្ធនធានមនុស្សរយៈ
ងពល ១៤ឆ្ាំ  ការអភិវឌ្ឍស្ា្រ័ន  និ្ការងធវើបផនការធានមនុស្សនិ្ការអភិវឌ្ឍភាព្ាអ្កៃរឹកនាំ។  ងលាក  ងសាភ័ណ 
បាន្រញ្ច្រ់ការសិកសាថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់ងលើជំនាញការអភិវឌ្ឍភាព្ាអ្កៃរឹកនាំពីសាកលវិទយាល័យ  Eastern 
University ហហហហហហហហហ Philadelphia ដនសហរៃ្ឋអាងមរិក និ្្ររិញ្ញា្របតងលើជំនាញនីតិសាធារណៈពីសាកលវិទយាល័យន័រតុន ។

លោកស្រី ឆ្រង សុគន្ធ នាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងទីផ្រសារ
ងលាកបសី ងឆ្ សុគន្ធ បានចា្រ់ងផ្ើមការងារង�ាហត្ាកសិករង�ាបខងមសា ឆ្ាំ2015 ក្ថុ្តរួនាទី្ានាយិកា នាយកដ្ឋាន
ហានិភ័យឥណទាននិ្ទីផសារ។ មុនងពលចូល្រងបមើការងារង�ា ហត្ាកសិករ ងលាកបសីបានឆ្្កាត់្រទពិងសាធន៍9ឆ្ាំ
ង�ាធនាគារមរួយ។ ងលាកបសីបានចូលររួមសិកសាវគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាល្ាងបចើនបៃលមានៃូច្ា ការកំណត់ហានិភ័យក្ថុ្ 
វិស័យធនាគារនិ្មីបកូហិរញ្ញវត្ថុ បផនការនិរន្រភាពអាជីវកម្ម ការបគ្រ់បគ្្រងការភាពហានិភ័យភតិសនយាហិរញ្ញវត្ថុ 
ហិរញ្ញ្រ្ទានពាណិជ្ជកម្មងលើជំនរួញ ឥណទាន បផ្កទីផសារ និ្វគ្គគរុងកាសល្យ្រងប្ៀនភាសាអ្់ងគ្ស្ាងៃើម។ ងលាក

បសីទទរួលបាន្ររិញ្ញា្របតបផ្កព័ត៌មានវិទយាពីសាកលវិទយាល័យភូមិនទៃភ្ំងពញង�ាឆ្ាំ2006 បពមទាំ្បាន្រញ្ច្រ់ថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់បផ្ក 
ហិរញ្ញវត្ថុនិ្ធនាគារពីសាកលវិទយាល័យ្ាតិបគ្រ់បគ្ង�ាឆ្ាំ2011។

លោក យឹម ទិត្រយា អគ្គនាយកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន
ងលាក យរឹម ទិតយា បានចូលររួម្ាមរួយហត្ាកសិករង�ាបខកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៧ ក្ថុ្តរួនាទី្ានាយក្ាន់ខ្ស់នាយកដ្ឋាន
បផនការនិ្អភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទយា ងហើយបតូវបានៃំងឡើ្ឋានៈ្ាអគ្គនាយក្រងច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ង�ាបខមិថុនា 
ឆ្ាំ2018  ។  តរួនាទីរ្រស់គាត់គឺបគ្រ់បគ្ការបតរួតពិនិត្យការងារសបមា្រ់ការងធវើបផនការយុទ្ធសាបស្្រងច្ចកវិទយា 
ស្ា្រត្យកម្មសហបគាស ការបគ្រ់បគ្គងបមា្ និ្អភិបាលកិច្ច្រងច្ចកវិទយា សបមា្រ់ហត្ាកសិករលីមីតធីត។

កញ្ញ្រ ហ្រង ស្រីប៉ុច នាយិកាប្រតិបត្តិតម
កញ្ញា  ងហ្  បសី្រ៉ុច  ងទើ្រចូល្រងបមើការងារង�ាហត្ាកសិករក្ថុ្តរួនាទី្ានាយិកាប្រតិ្រត្ិតាម(អនុងលាម)  ្រនទៃា្រ់ពីការ
ដាក់្រញ្ចបូលគ្ា្ាមរួយនរឹ្ធនាគារបកុ្បសុី។  កញ្ញាធ្ា្រ់ទទរួលតរួនាទី្ានាយិកានាយកដ្ឋាន  ង�ាធនាគារពាណិជ្ជ្ា្៦
ឆ្ាំបៃលរា្រ់្រញ្ជបូលទាំ្ការងារប្រតិ្រត្ិតាម  បកមចបា្រ់  ការអនុវត្ភាពពន្ធងលើជន្ររងទស  វិធាន  Volcker 
និ្ងបគា្ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ។  កញ្ញា  បសី្រ៉ុច  បានទទរួលការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលជំនាញង�ាដតវ៉ាន់  សិ្្្រុរី  និ្ 
ប្រងទសដថ ងលើបផ្កប្រតិ្រតិ្តាម ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ និ្ប្រតិ្រត្ិកាធនាគារ។
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អគ្គនាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក ្ា្ តាំ្
2.  ងលាកបសី អ៊ុក ម៉ាលីនី 
3.  ងលាក ហុរឹម វិ្រុល
4.  ងលាកបសី អុិន សុ្ាតា 
5.  ងលាក ងនត សុវឌ្ឍនា

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រ្រង
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក បពំ ចាន់សូដា
2.  ងលាកបសី ង�៉ា សុងឃឿន
3.  ងលាក Wanchairabin Jitwattanatam 
4.  ងលាក យូ វិសាលសម្ត្ិ
5.  ងលាក ខរឹម ដាវិត
6.  ងលាក  ងឡ្  វ៉ាន់ឌី

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក ហរួត សុភារ័ត្
2.  ងលាកបសី យូ សុវណ្ណបសីរ័ត្
3.  ងលាក មុិច សុខងមបតី
4.  ងលាកបសី ម៉ម ផល្ីធីតាវណ្ណ
5.  ងលាក បកវ គរឹមហ៊ុត

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយា
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក ងល្ វិសុត 
2.  ងលាក ជរួ្រ សុមានិត
3.  ងលាក យរឹម ទិតយា
4.  ងលាក ្រុ្ ្រិនលី
5.  ងលាក ផាន់ សុវិទយា

នាយកដ្ឋ្រនប្រតិបត្តិតម

អគ្គនាយកគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យ 

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនធនធានមនុស្រស

(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាកបសី ងឆ្ សុគន្ធ 
2.  ងលាក បណម ចាន់ងនឿន
3.  ងលាក និន ទូច

1.  កញ្ញា ងហ្ បសី្រ៉ុច 

(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក សាយ វាសនា
2.  ងលាក ងសម ងសាភ័ណ 
3.  ងលាក ថូ បសូយ
4.  ងលាក គី សារិន
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អគ្គនាយកដ្ឋ្រនអភិបាលកិច្ច
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក បក សុភកក្័្
2.  ងលាកបសី វណ្ណ ្រូនីដា
3.  កញ្ញា អុរឹម វណ្ឌិត
4.  ងលាក បស៊ា្ ង្រ៉្លា្

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនអនុម័តឥណទាន
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាកអ៊ូ គរឹមថុន
2.  ងលាក សុន សាវ៉ា្
3.  ងលាក ទូច លីណា
4.  ងលាក ្ា្ សុវិ្្ជា

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក ជន សារ៉្
2.  ងលាក ចា្រ សុចិត្
3.  ងលាក រស់ វ៉ុល
4.  ងលាក អ៊ុំ ជលសក្ិ

អគ្គនាយកដ្ឋ្រននីតិកម្ម
(ពីងឆវ្ង�ាស្ាំ)
1.  ងលាក សុ្ ងសាភ័ណ្ឌ
2.  ងលាក ជឺន ្រូរាណច័នទៃ្រូរ៉ាត់
3.  ងលាក នី វិចិបត

អគ្គនាយកលក់ និងច្រកចាយ និងនាយកតំបន់
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លោក អុន សុខលី អតិថិជនឥណទាន
ងលាក អុន សុខលី ្ាពលរៃ្ឋរស់ង�ាបសុកបតាំកក់ ងខត្តាបកវ ងហើយគាត់មានសមាជិក
4នាក់ក្ថុ្បគរួសារ។ ងលាក សុខលី មានប្រពន្ធង្្មាុះ ឈរួន ចាន់នី ្ ាអ្កលក់អីវ៉ាន់ចា្រ់ 
ហរួយនិ្ងខាអាវនារី ចំបណករូ្រគាត់្ាអ្កៃរឹកទរឹកលក់ង�ា ក្ថុ្ភូមិ។ ងលាក សុខលី គឺ
្ាអតិថិជនៃ៏ងស្មាុះស្ម័បគម្ាក់រ្រស់ ហត្ាកសិករ     ងហើយគាត់បានងប្រើងសវាបបាក់កម្ចី 
រ្រស់  ហត្ាកសិករ  ចំនរួន4វគ្គររួចមកងហើយ  ងដាយគាត់បានខ្ចី1,600ៃុល្ារ  (វគ្គទី1) 
4,000ៃុល្ារ  (វគ្គទី2)  8,000ៃុល្ារ  (វគ្គទី3)  និ្12,000ៃុល្ារសបមា្រ់វគ្គទី4ងនុះ។ 
្រនទៃា្រ់ពី  ទទរួលបានបបាក់កម្ចីពីហត្ាកសិករ  ជីវភាពបគរួសារងលាកសុខលីមាន 
ការរីកចងបមើនគរួរឱ្យកត់សម្គាល់  ងហើយអាជីវកម្មងទៀតងសាតក៏ងចុះបតរីកធំធាត់បាន 
ល្អប្រងសើរ ផ្បៃរ។ ងបរាពីងប្រើងសវាកម្មរ្រស់ហត្ាកសិករងដាយខ្លួនឯ្ងហើយ 
ងលាក សុខលី បានបណនាំសាច់ញាតិនិ្អ្កជិតខា្ឱ្យងប្រើងសវាកម្មរ្រស់ហត្ាកសិករ 
ផ្បៃរងដាយសារគាត់សម្រឹ្ងមើលងឃើញថា ហត្ាកសិករ មានងសវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ 
្រុគ្គលិកមានភាពររួសរាយរាក់ទាក់និ្ប្រតិ្រត្ិការយូរ្ា្ងគក្ថុ្តំ្រន់។

លោក អ្រម នៅ អតិថិជនស្រវាធនាគារចល័ត
ងលាក  បអម  ង�ា  អាយុ43ឆ្ាំ  សពវដថងៃរស់ង�ាក្ថុ្សងកាត់្ររឹ្កក់  ខណ្ឌទរួលងគាក 
រាជធានីភ្ំងពញ។ ងលាក ង�ា គឺ្ា្រុគ្គលិក្រងបមើការងារង�ាក្ថុ្ងរា្បចកមរួយបៃលមានទី
តាំ្ង�ាក្ថុ្រាជធានីភ្ំងពញ ងហើយគាត់ក៏្ាអតិថិជនរ្រស់ហត្ាកសិករផ្បៃរ។ ងលាក 
ង�ា  បានងប្រើងសវាកម្ម្ាងបចើនរ្រស់ហត្ាកសិករបៃលក្ថុ្ងនាុះមានងសវាបបាក់្រងញ្ញើ 
សន្សំ ងសវាងអធីអរឹម និ្ងសវាធនាគារចល័ត។ ងលាក ង�ា កំពុ្ងប្រើកម្មវិធីងលើទូរសពទៃដៃ 
Smart Plus Application  រ្រស់ហត្ាកសិករបៃលងធវើឱ្យគាត់ចំងណញងពលងវលាងបចើន
មិនចាំបាច់ង�ាងធវើប្រតិ្រត្ិការង�ាការិយាល័យរ្រស់ ហត្ាកសិករ ងបពាុះតាមរយៈ Smart 

Plus ងលើទូរស័ពទៃដៃគាត់អាចងធវើប្រតិ្រត្ិការងផទៃរបបាក់ ងផ្ើបបាក់ង�ាងលខទូរស័ពទៃ ទិញកាត 
ទូរស័ពទៃ ទូទាត់វិកកយ្របត និ្ប្រតិ្រត្ិការងផ្ស្ងទៀត្ាងបចើន។

លោក អុន សុខលី 

លោក អ្រម នៅ 

អតិថិជនហត្ថ្រកសិករ

យើងពង្រឹងបច្ច្រកវិទ្រយា
ដើម្របីភាពងាយស្រួលរបស់អតិថិជន
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លលក សំ បបុស អតិថិជនឥណទាន
ងលាក សំ ប្រុស អាយុ37ឆ្ាំពិការបភ្កទាំ្ស្ខា្។ ប្រពន្ធរ្រស់គាត់ ង្្មាុះ លី បសីរ័ត្ 
អាយុ30ឆ្ាំ ក៏ពិការបភ្កទាំ្ស្ខា្ផ្បៃរ    ងហើយសពវដថងៃពរួកគាត់កំពុ្ងធវើការ្ា
្រុគ្គលិកម៉ាសសាក្ថុ្ហា្ម៉ាសសាមរួយង�ាទីបកុ្ភ្ំងពញ។ ្រច្ចថុ្រ្ន្គាត់ទាំ្ពីរមាន 
កូនពីរនាក់កូនប្រុសអាយុ11ឆ្ាំនិ្កូនបសីអាយុ7ឆ្ាំ។

កាលពីមុន ពរួកគាត់បានប្រឈមនរឹ្ការលំបាក្ាងបចើនង�ាក្ថុ្ជីវិតរស់ង�ាប្រចាំដថងៃ
រ្រស់ពរួកគាត់ររួមទាំ្ភាពពិការបភ្ក  ជីវភាពរស់ង�ាបកីបក  និ្ការងរើសងអើ្ បគ្រ់ 
ទបម្់។ ងលាក ប្រុស និ្ប្រពន្ធរ្រស់គាត់បានខិតខំងធវើការយ៉ា្លំបាកលំ្រិនងៃើម្ី
ផ្គត់ផ្គ្់ជីវភាពបគរួសារនិ្សងបមចក្ីបសដមក្ថុ្ការ្រង្កើតអាជីវកម្មផទៃាល់ខ្លួន ្រ៉ុបន្ពរួក
គាត់បតូវជរួ្រ្រញ្ាខវុះខាតងៃើមទុន។ 

ងៃើម្ីសងបមចកដីសុ្រិនងនុះ ងលាក ប្រុស បានខិតខំពយាយាមង�ាទាក់ទ្ធនាគារនិ្ 
បគរឹុះ ស្ានហិរញ្ញវត្ថុ្ាងបចើនងៃើម្ីងស្ើសុំបបាក់កម្ចី។ យ៉ា្ណាមិញ គាត់បតូវបានងគ
្រៃិងសធមិនផ្ល់កម្ចីងនាុះងទពីងបពាុះគាត់និ្ប្រពន្ធ្ាជនពិការបភ្កងទាុះ្រី្ាមាន  

ធនាគារ និ្បគរឹុះស្ានហិរញ្ញវត្ថុខ្ុះបានចុុះង�ាជរួ្រគាត់និ្បកុមបគរួសារបពមទាំ្បានវិភាគស្ានភាពបគរួសាររ្រស់គាត់ងហើយក៏ងដាយ។

រហូតៃល់ដថងៃមរួយ មានមិត្ភកដិគាត់ម្ាក់បានបណនាំឱ្យគាត់មកទាក់ទ្ងស្ើសុំខ្ចីបបាក់ពីហត្ាកសិករ។ ្រនទៃា្រ់ពីបានសិកសាពីលកខេណសម្ត្ិក្ថុ្
ការខ្ចីឥណទានរ្រស់គាត់ងដាយមិនមានការងរើសងអើ្ងលើពិការភាព ហត្ាកសិករ បានសងបមចផ្ល់ឥណទានជូនគាត់ចំនរួន15,000ៃុល្ារ 
អាងមរិកក្ថុ្រយៈងពល4ឆ្ាំ។ ឥណទានងនុះបានជរួយឱ្យអាជីវកម្មរ្រស់គាត់កាន់បតប្រងសើរ ងហើយងលាក ប្រុស បានស្ឥណទានបតឡ្រ់មក 
ហត្ាកសិករវិញយ៉ា្ងទៀតទាត់ ងពាលគឺមិនបៃលយឺតយ៉ាវមរួយដថងៃងឡើយ។ ងដាយងឃើញអាជីវកម្មរ្រស់គាត់មានការីកចងបមើននិ្មានប្រវត្ិ 
ស្ល្អ ហត្កសិករក៏បានសងបមចផ្ល់ឥណទាន្ាងលើកទី2ជូនគាត់ងទៀត ងដាយមានទំហំឥណទាន 80,000 ៃុល្ារអាងមរិក និ្រយៈ ងពល4ឆ្ាំ 
បៃលឥណទានងនុះសបមា្រ់គងបមា្វិនិងយាគរ្រស់គាត់។

ងដាយសារងៃើមទុនកម្ចីបៃលផ្ល់ងដាយបគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ជីវភាពបគរួសាររ្រស់ងលាក សំ ប្រុស មានលកខេណៈ ល្អ 
ប្រងសើរងឡើ្ ងបពាុះពរួកគាត់បានងប្រើឥណទានបានបតរឹមបតូវ។ គាត់បាន្រញ្ជបូនកូនទាំ្ពីរ្រស់គាត់ឱ្យចូលងរៀនៃូចកូនៗរ្រស់បកុមបគរួសារងផ្ស្
ងទៀតបៃរ ងហើយគាត់ស្្រឹមថាកូនរ្រស់គាត់នរឹ្ទទរួលបានការអ្រ់រំល្អនិ្មានអនាគតភ្ឺសវា្។ ពរួកគាត់ទាំ្ពីរបានសបម្្ការរំងភើ្រ និ្ 
សុទិៃ្ឋិនិយម រ្រស់ពរួកងគងដាយនិយាយថា "ងយើ្រីករាយណាស់បៃលហត្ាកសិករ លីមីតធីត មិនមានការងរើសងអើ្ងយើ្្ាជនពិការ ងហើយមិន
មានភាពសទៃាក់ងសទៃើរក្ថុ្ការផ្ល់ឱ្យងយើ្នូវងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងៃើម្ីគាំបទៃល់បផ្កហិរញ្ញវត្ថុនិ្ចិត្សាបស្រ្រស់ពរួកងយើ្" ។

��រ��យតៃម� េ��យ���ក់��រ��យតៃម� TRIS េនះ

សប���ក់ពីេស�រ��ព និង��ពរ�ង��ំៃន�បតិបត�ិ��រ

របស់ហ���កសិករក��ងទីផ�រកម����
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លោក សំ ប្រុស
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កិច្ចការទីផ្រសារ និងការស្រ្រវជ្រ្រវ

ព័ត៌មានអតិថិជន 
  ងដាយបផ្អកងលើការសទៃ្់មតិរ្រស់អតិថិជនសបមា្រ់ឆ្ាំ2018 អតិថិជនឥណទាននិ្បបាក់្រងញ្ញើសន្សំរ្រស់ហត្ាកសិករភាគងបចើន គឺ្ា បស្ី 
មានចំនរួន 78% និ្ 63% សបមា្រ់ឥណទាននិ្បបាក់កម្ចី បៃលភាគងបចើនដនអាយុរ្រស់ពរួកងគមានចា្រ់ពី 31ៃល់60 ឆ្ាំបៃល្ាទូង�ាពរួកងគមាន 
ប្រភពបបាក់ចំណូលចបមុុះបតភាគងបចើនដនបបាក់ចំណូលរ្រស់ពរួកងគគឺបានមកពីការងធវើកសិកម្មអាបស័យងលើពាណិជ្ជកម្ម និ្ងសវាកម្មនិ្ការងារ។ 
ងនុះឆ្ថុុះ្រញ្ចាំ្ពីងសវាកម្ម្ាងបចើនរ្រស់ងយើ្បស្រតាមចកខេថុវិស័យនិ្ង្រសកកម្មបៃលង្រ្្្ាផ្ល់ងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ្ាពិងសសៃល់បស្ីនិ្បគរួសារ 
បៃលមានចំណូលទា្រង�ាទូទាំ្ប្រងទស។ ្ ាមរួយនរឹ្ការយល់ ចបាស់និ្ការយកចិត្ទុកដាក់ពីតបមូវការនិ្ការច្់បានរ្រស់ អតិថិជន 
ហត្ាកសិករ លីមីតធីត បត្បត ង្រ្្្ាផ្ល់ជូននូវងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យនិ្សាមញ្ញបៃលអាចជរួយពរួកងគឱ្យមានអនាគតល្អ ប្រងសើរ។ ៃូងច្ុះ
ផលិតផលនិ្ងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ងយើ្បតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ងដាយបផ្អកងលើតបមូវការ្ាក់បស្្រ្រស់អតិថិជន។ ងលើសពីងនុះង�ាងទៀតៃំងណើរ 
ការរ្រស់ហត្ាកសិករបតូវបានសបមរួល្ា្រន្្រនទៃា្រ់ងៃើម្ីងធវើឱ្យងាយបសរួល និ្រហ័ស្ា្មុន្ាមរួយនរឹ្លកខេខណ្ឌ សាមញ្ញ និ្តម្ាភាពសបមា្រ់ 
អតិថិជនរ្រស់ងយើ្។

ការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គម
  ងបរាពីការគាំបទនិ្ការយកចិត្ទុកដាក់ៃល់អតិថិជននិ្ភាគទុនិក បគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត បានបណនាំនូវ
សកម្មភាពទំនរួលខុសបតូវស្្គមមរួយចំនរួនសបមា្រ់សហគមន៍និ្្រុគ្គលិករ្រស់ខ្លួន។ វាមានងគាល្រំណ្្រកបប្រង្រសកកម្មរ្រស់បកុមហ៊ុនង�ា
្ាការអនុវត្ន៍និ្ការបគ្រ់បគ្ការងារស្្គមបៃលររួម្រញ្ចបូលទាំ្ការអភិវឌ្ឍនិ្បកលម្អការបគ្រ់បគ្ការងារស្្គម បៃលផ្ល់នូវបក្រខ័ណ្ឌបៃល 
មានប្រងយាជ ន៍ក្ថុ្ការវាយតដម្និ្បគ្រ់បគ្ហានិភ័យ្ាពិងសសងករ្តិ៍ង្្មាុះរ្រស់ស្ា្រ័ន។  ការងារទំនរួលខុសបតូវស្្គមសបមា្រ់ការចូលររួម្ា
សាធារណៈបតូវបានអនុម័តតាមរយៈផលប្រងយាជន៍ចម្្្រីគឺ៖ ការអ្រ់រំ ្ររិស្ាន និ្សុខភាពនិ្សុវត្ិភាព។
  ង�ាឆ្ាំ  2018 សកម្មភាពការងារទំនរួលខុសបតូវស្្គមបៃលស្ិតង�ាងបកាមនាយកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ធុរកិច្ចស្្គម  (SPM) បានៃំងណើរការ 
គងបមា្ចំនរួនបបាំមរួយងពញមរួយឆ្ាំបៃលររួមមាន៖ 

1. "ការសា្ស្់ អណ្តបូ្ទរឹក" បៃលបានសងម្ាធឱ្យងប្រើបបាស់ង�ាដថងៃទី10 បខកុម្ៈ ឆ្ាំ2018 ង�ាបកុ្បពុះសីហនុងដាយមានការចូលររួម 
ពី្រុគ្គលិក ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ចំនរួន 330 នាក់និ្សិស្ស 350 នាក់។ 

2. "ផ្បូវង�ារកភាពង្ាគជ័យក្ថុ្ការសិកសានិ្ការងារ" បៃលបានងរៀ្រចំង�ាដថងៃទី02 បខមិថុនា ឆ្ាំ2018 ង�ាងខត្បកងចុះងដាយមានការចូល 
ររួមពី្រុគ្គលិកហត្ាកសិករចំនរួន 10នាក់ និ្សិស្ស 550នាក់។ 

3. "ក្ីស្្រឹមថ្មីសបមា្រ់កុមារកម្ថុ្ា" បៃលបានប្របពរឹត្ង�ាង�ាដថងៃទី26 បខកកកដា ឆ្ាំ2018 ង�ាងខត្កំព្់ស្ឺ ងដាយមានការចូលររួមពី្រុគ្គលិក 
ហត្ាកសិករនិ្ស្ានទូតដថ។ 

4. "ស្ាមញញរឹមរ្រស់អ្កគឺ្ាក្ីស្្រឹមរ្រស់ខ្ថុំ" បៃលបានប្របពរឹត្ង�ាង�ាដថងៃទី01 បខកកកដា ឆ្ាំ2018 ង�ាងខត្កណ្ាល។ 

5. "្រណ្តថុុះស្មារតី សិសសានុសិស្សឲ្យសន្សំសំដចអគ្គិសនីងៃើម្ីជរួយភពបផនៃី" ង�ាដថងៃទី28 ៃល់ដថងៃទី30 បខកញ្ញា ឆ្ាំ2018 ង�ាងខត្កំពត
ក្ថុ្ងគាល្រំណ្អ្រ់រំងក្ម្ជំនាន់ងបកាយអំពីសារៈសំខាន់ដនការងប្រើបបាស់អគ្គិសនី ប្រក្រងដាយទំនរួលខុសបតូវ។ 

6. "សន្សំផលងបចើនសបមា្រ់អ្កងប្រើបបាស់" បៃលចា្រ់ងផ្ើមពីដថងៃទី21 បខកកកដា ៃល់ដថងៃទី17  បខវិច្ិកា  ឆ្ាំ2018  ងដាយមានការចូលររួមពី្រុគ្គលិក 
ហត្ាកសិករចំនរួន 606 នាក់និ្អតិថិជនចំនរួន 271នាក់ និ្  "សន្សំផលងបចើនសបមា្រ់កុមារ" បៃលបតូវបានងធវើងឡើ្ង�ា ក្ថុ្្ររិងវណ
សាលា្រឋមសិកសាទូទាំ្ប្រងទសកម្ថុ្ាងដាយមានការចូលររួមពី្រុគ្គលិកចំនរួន 2,539នាក់ និ្សិស្សចំនរួន 3,446 នាក់។ 

  ការចំណាយរ្រស់គងបមា្ទាំ្អស់មានចំនរួន 14,273ៃុល្ារអាងមរិក ងដាយមានចំនរួន្រុគ្គលិកចូលររួមសរុ្រ 3,338 នាក់។ ងបរាពីងនុះ 
នាយកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ធុរកិច្ចស្្គមក៏បានឧ្រត្ម្ៃល់គងបមា្ខា្ងបរាមរួយចំនរួនងហើយបានចូលររួម្ាមរួយអ្្គការៃដទងទៀតក្ថុ្សកម្មភាពទំនរួល 
ខុសបតូវស្្គមផ្បៃរ។
  ង�ាឆ្ាំ 2019 ងនុះនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធី្ និ្បសាវប្ាវ មានគងបមា្ងរៀ្រចំការងារទំនរួលខុសបតូវស្្គមចំនរួន 7 កម្មវិធីៃូច្ាការប្រមូល 
សំរាម ការ្ររិច្ចាក្ាម ការអ្រ់រំហិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់សិស្សនិ្អតិថិជន និ្ យុទ្ធនាការ្ររិស្ាន។ ចំនរួនអ្កចូលររួមរំពរឹ្ថានរឹ្មាន ្រុគ្គលិក 
និ្អតិថិ ជ នចំនរួន្ា្  4,000  នាក់។  ងលើសពីងនុះងទៀតងយើ្មានបផនការចំណាយថវិកា្របន្មងទៀតងៃើម្ីអនុវត្សកម្មភាព  ទំនរួលខុសបតូវ 
ស្្គមឲ្យរលូននិ្មានប្រសិទ្ធភាព្ា្មុន។
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ផលិតផល និងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផលសន្រសំ
ហត្ាកសិករផ្ល់ជូនអតិថិជនរ្រស់ខ្លួននូវផលិតផលសន្សំ្ាងបចើនប្រងភទ បៃលក្ថុ្ងនាុះមានគណនីសន្សំសំដច  
គណនីអ៊ីស្ស៊ី គណនីស្មាត គណនីនិស្សិត និ្គណនីសន្សំផលងបចើន។ អតិថិជនអាចងធវើប្រតិ្រត្ិការដាក់បបាក់
និ្ៃកបបាក់បានតាមតបមូវការបគ្រ់ងពលងវលានិ្បគ្រ់ទីកបន្្ង�ាបគ្រ់សាខានិ្ម៉ាសុីនងអធីអរឹមរ្រស់ ហត្ាកសិករទាំ្ 
អស់។ កាន់បតសំខាន់ងទៀតងនាុះ អតិថិជននរឹ្ទទរួលបាននូវអបតាការបបាក់បៃលមានលកខេណៈប្រករួតប្របជ្និ្
សមតុល្យអ្រ្្ររិមាបៃលមានភាពសមរម្យ(តបមូវការបបាក់តមកល់អ្រ្្ររមាសមរម្យ)ចា្រ់ពី២ៃុល្ារអាងមរិកៃល់
500ៃុល្ារអាងមរិក អាបស័យង�ាតាមប្រងភទគណនីនិ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណបៃលដាក់សន្សំ។

ផលិតផលសន្រសំផលច្រើន
ផលិតផលសន្សំផលងបចើនគឺ្ាប្រងភទគណនីៃ៏ពិងសសមរួយបៃលបតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ សបមា្រ់អតិថិជនរូ្រវន្ 
្រុគ្គលបៃលកំពុ្ជរួ្រប្រទុះនូវការលំបាកក្ថុ្ការបសវ្រកការដាក់បបាក់សន្សំមរួយ  បៃលទទរួលបានការបបាក់ខ្ស់និ្ 
ងាយបសរួលៃកបបាក់ក្ថុ្ងពលងវលាៃ៏ចាំបាច់ណាមរួយភ្ាមៗ។ លកខេណៈពិងសសដនផលិតផលងនុះគឺអតិថិជន
នរឹ្ទទរួលបានអបតាការបបាក់ខ្ស់ប្រហាក់ប្របហលនរឹ្គណនី្រងញ្ញើមានកាលកំណត់អាបស័យងលើសមតុល្យ្ាក់   
បស្្បៃលអតិថិជនមានក្ថុ្គណនីប្រចាំដថងៃ។ អតិថិជនមានសមតុល្យកាន់បតងបចើននរឹ្អាចទទរួលបានអបតាការ 
បបាក់កាន់បតខ្ស់។ ងលើសពីងនុះង�ាងទៀត អតិថិជនអាចៃកឬងផទៃរបបាក់បានយ៉ា្ងាយបសរួលតាមរយៈការិយា
ល័យម៉ាសុីនងអធីអរឹម និ្ងសវាធនាគារចល័តរ្រស់ហត្ាកសិករលីមីតធីតង�ាទូទាំ្ប្រងទស។

ផលិតផលបញ្ញើមានកាលកំណត់
ផលិតផល្រងញ្ញើមានកាលកំណត់គឺ្ាជងបមើសៃ៏ល្អសបមា្រ់អតិថិជន បៃលមាន្រំណ្ច្់ដាក់្រងញ្ញើសាច់បបាក់ 
រ្រស់ពរួកគាត់ងដាយទទរួលបានការបបាក់ខ្ស់និ្មានសុវត្ិភាព។ អតិថិជនមានជងបមើសងបចើនក្ថុ្ការងបជើសងរើស 
រយៈងពលចា្រ់ពី1បខៃល់36បខ ងៃើម្ីសន្សំង�ាហត្ាកសិករ។  ហត្ាកសិករនរឹ្ផ្ល់អបតាការបបាក់អាបស័យ ងលើ 
ប្រ ងភទគណនីនិ្រយៈងពលបៃលអតិថិជនងបជើសងរើស។ ការបបាក់នរឹ្បតូវបានផ្ល់ជូន្ាប្រចាំ បខ  (ករណីអតិថិជន 
ងប្រើគណនីងកើនចំណូល) ឬផ្ល់ជូនងពលៃល់ថិរងវលាកំណត់ (ករណីអតិថិជនងប្រើគណនីងកើនបទព្យ)។ អតិថិជន
អាចង្រើកគណនីងនុះចា្រ់ពីទំហំទរឹកបបាក់50ៃុល្ារអាងមរិកងឡើ្ង�ាឬចំនរួនសមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណងផ្ស្ងទៀត។
      

ស្រវាធនាគារចល័ត
ងសវាធនាគារចល័តគឺ្ាងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុៃ៏ទំងនើ្រចុ្ងបកាយបៃលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនងធវើប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុ
រ្រស់ពរួកងគបគ្រ់ងពលងវលានិ្បគ្រ់ទីកបន្្តាមរយៈទូរស័ពទៃដៃ។ តាមរយៈងសវាកម្មងនុះ អតិថិជនអាចបតរួតពិនិត្យ  
របាយការណ៍សង្ខេ្រ ទីតាំ្ងអធីអរឹម សមតុល្យគណនី ងផទៃរបបាក់ ទិញកាតទូរស័ពទៃ ពិនិត្យអបតាការបបាក់ ព័ត៌មាន 
ឥណទាន និ្ងធវើប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុងផ្ស្ៗងទៀត។

ស្រវាអ្រធីអឹម
ម៉ាសុីនងអធីអរឹមៃ៏ទំងនើ្រប្រក្រងដាយងសវាកម្មសម្បូរប្រ្របតូវបានដាក់  ឱ្យ្រងបមើការង�ាទូទាំ្ប្រងទសងៃើម្ីសបមរួល
ៃល់ប្រតិ្រត្ិការប្រចាំដថងៃរ្រស់អតិថិជនទាំ្ប្រតិ្រត្ិការមានសាច់បបាក់និ្អត់សាច់បបាក់ៃូច្ាដាក់បបាក់ ៃកបបាក់ 
ងផទៃរបបាក់ ទទរួលបបាក់ ្រ្់វិកកយ្របត ្រញ្ចបូលទរឹកបបាក់ទូរស័ពទៃ ពិនិត្យរបាយការណ៍សង្ខេ្រ និ្ប្រតិ្រត្ិការ្ាងបចើន
ងផ្ស្ងទៀត។ អតិថិជនអាចងធវើប្រតិ្រត្ិការតាមតបមូវការបគ្រ់ងពលងវលាងដាយម៉ាសុីនងអធីអរឹមរ្រស់ហត្កសិករ
បៃលមាន្រណដាញធំ្ា្ងគង�ាទូទាំ្ប្រងទស។

ផលិតផលបញ្ញើសន្រសំ

ផលិតផលឌីជីថល
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ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក
ងសវាងផទៃរបបាក់ក្ថុ្បសុកគឺ្ាៃំងណាុះបសាយៃ៏ប្រងសើរ្រំផុតសបមា្រ់អតិថិជនបៃលមាន្រំណ្ងផទៃរបបាក់
ង�ាកាន់ទីកបន្្នានាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ាមិនថាងពលណាឬង�ាកបន្្ណាងនាុះងទ។ អតិថិជនអាចងធវើ 
ប្រតិ្រត្ិ ការងផទៃរបបាក់តាមរយៈងសវាធនាគារចល័ត ្រណដាញសាខាការិយាល័យ និ្ម៉ាសុីនងអធីអរឹមង�ា
ទូទាំ្25រាជធានីងខត្ងដាយងសវាកម្មបៃលទុកចិត្បានប្រក្រងដាយសុវត្ិភាពខ្ស់និ្រហ័សទាន់ចិត្។

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍
ហត្ាកសិករ បាន្រង្កើត និ្្រងបមើងសវាង្រើកបបាក់ង្រៀវត្សរ៍សបមា្រ់សហបគាស អ្្គការ បកុមហ៊ុនឯកជន 
និ្ស្ា្រ័នរៃ្ឋងផ្ស្ៗ ក្ថុ្ការជរួយសបមរួលៃល់ការង្រើកនិ្បគ្រ់បគ្បបាក់ង្រៀវត្សរ៍្រុគ្គលិក ទទរួលបានភាព 
រលូន និ្មានភាព ងាយបសរួលងដាយបគាន់បតមានគណនី្ាមរួយ ហត្ាកសិករ ។

ស្រវាទូទាត់រហ័ស
ងសវាទូទាត់រហ័សគឺ្ាងសវាងផទៃរបបាក់ថ្មីបៃលបតូវបានផដលួចងផដើមងឡើ្ងដាយធនាគារ្ាតិដន កម្ថុ្ានិ្ចូលររួម សហការ 
ងដាយធនាគារពាណិជ្ជនិ្បគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុទទរួលបបាក់្រងញ្ញើ ងៃើម្ីផដល់ភាពងាយបសរួលៃល់អតិថិជនក្ថុ្ ការ  
ងផទៃរ ឬទូទាត់បបាក់ងរៀលតាមរយៈ្រណដាធនាគារនិ្បគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុដៃគូ។

ស្រវាកម្មទូទាត់វិក្កយបត្រ
ងសវាកម្មទូទាត់វិកកយ្របតគឺ្ាមងធ្យោបាយៃ៏ងាយបសរួលសបមា្រ់អតិថិជនក្ថុ្ការទូទាត់វិកកយ្របតដនការងប្រើបបាស់ ប្រ ចាំ
ដថងៃឬប្រចាំបខៃូច្ាដថ្អគ្គិសនី ដថ្ទរឹក ដថ្អ៊ីនងធើបណត និ្ការទូទាត់វិកកយ្របតងផ្ស្ៗងទៀតតាមរយៈការិយាល័យ 
ហត្ាកសិករ ម៉ាសុីនងអធីអរឹម និ្ងសវាធនាគារចល័ត។ 

ផលិតផលផ្រស្រងៗ
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ផលិតផលឥណទាន

ឥណទានទូទៅ
ឥណទា ន ទូង�ាគឺ្ាប្រងភទផលិតផលឥណទានសបមា្រ់អតិថិជន្ាលកខេណៈ្រុគ្គល សហបគាសខ្ាតតូច្រំផុត 
បពម ទាំ្សហបគាសខ្ាតតូចនិ្មធ្យមបៃលមានងគាល្រំណ្ងប្រើឥណទានចបាស់លាស់ក្ថុ្ការ្រង្កើតអាជីវកម្ម
ថ្មីក៏ៃូច្ាពប្ីកអាជីវកម្មបៃលមានបសា្រ់។ អតិថិជនអាចទទរួលបានកម្ចីរហូតៃល់200,000ៃុល្ារអាងមរិកឬ ចំនរួន 
បៃល សមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណងផ្ស្ងទៀត។ អតិថិជននរឹ្ទទរួលបានលកខេខណ្ឌឥណទានបៃលមានភាព្រត់ប្រន 
បស្រ តាមតបមូវការនិ្លកខេខណ្ឌរ្រស់អតិថិជនររួម្ាមរួយនរឹ្វិធី្រ្់បបាក់បតឡ្រ់មកវិញមានភាពងាយបសរួលក្ថុ្ 
អបតាការបបាក់សមរម្យបៃលមានភាពប្រករួតប្របជ្។ 

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន
ឥណទានងប្រើបបាស់ផទៃាល់ខ្លួនគឺ្ាប្រងភទឥណទាន  ផ្ល់ជូនអតិថិជនបៃលមានតបមូវការទិញសម្ារងប្រើបបាស់ 
ងផ្ស្ៗសបមា្រ់ការងប្រើបបាស់ផទៃាល់ខ្លួនឬក្ថុ្បគរួសារ។ សម្ារងប្រើបបាស់ទាំ្ងនុះគរួរ្ាផលិតផលថ្មីឬផលិតផល
មរួយទរឹកបៃលមានអាយុកាលមិនងលើសពីបបាំឆ្ាំគិតចា្រ់ពីឆ្ាំផលិត។

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន
ឥណទានបកលម្អងគហដ្ឋានផ្ល់ជូនអតិថិជនបៃលមានងគាល្រំណ្ជរួសជុលបកលម្អឬ្រញ្ច្រ់ការសា្ស្់ងគហដ្ឋាន។ 
អតិថិជនអាចងស្ើសុំឥណទានរហូតៃល់30,000ៃុល្ារអាងមរិក (ឬចំនរួនសមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណ ងផ្ស្) ក្ថុ្ អបតា  
ការបបាក់សមរម្យនិ្រយៈងពលឥណទានមានភាព្រទប្រនអាបស័យងលើទំហំឥណទាន។

ឥណទានគ្រហដ្ឋ្រន
ឥណទានងគហដ្ឋានផ្ល់ចំងពាុះអតិថិជនបៃលមានងគាល្រំណ្សា្ស្់ឬទិញងគហដ្ឋានថ្មីងៃើម្ីរស់ង�ា។ 
អតិថិជនអាចងស្ើសុំឥណទានរហូតៃល់100,000ៃុល្ារអាងមរិក (ឬចំនរួនសមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណងផ្ស្) ក្ថុ្អបតា
ការបបាក់សមរម្យនិ្រយៈងពលឥណទានមានភាព្រត់ប្រនអាបស័យងលើទំហំឥណទាន។

ឥណទានថ្ររក្រសាអនាម័យនិងបរិសា្ថ្រន
ឥណទាន្ររិស្ាននិ្ស្្គម គឺ្ាឥណទានសបមា្រ់អតិថិជនបៃលមានងគាល្រំណ្្រង្កើនកបមិតជីវភាពរស់
ង�ាឱ្យកាន់បតប្រងសើរងឡើ្តាមរយៈការងប្រើថាមពលធម្ម្ាតិៃូច្ាការសា្ស្់ឡជីវឧស្ម័ន ទិញ្រនទៃុះអគ្គិសនី
ងៃើរងដាយពន្ឺបពុះអាទិត្យ   ទិញធុ្ចងបមាុះទរឹកស្អាត និ្សា្ស្់្រ្្គន់អនាម័យ្ាងៃើម។ អតិថិជនអាចខ្ចីបាន 
រហូតៃល់ង�ា2,500ៃុល្ារអាងមរិក (ឬចំនរួនសមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណងផ្ស្) ក្ថុ្រយៈងពលកម្ចីរហូតៃល់24បខនិ្
វិធី្រ្់បបាក់បតឡ្រ់មកវិញមានភាពងាយបសរួលក្ថុ្អបតាការបបាក់សមរម្យបៃលមានភាពប្រករួតប្របជ្។

ឥណទាននិស្រសិតខ្ម្ររ
ឥណទាននិស្សិតបខ្មរផ្ល់ជូនអាណាពយាបាលឬសិស្សនិស្សិតបៃលពុំមានលទ្ធភាពបគ្រ់បគាន់សបមា្រ់្រន្ការសិកសា
ង�ាកបមិតឧត្មសិកសាថ្ាក់្ររិញ្ញា្របត ្ររិញ្ញា្របត្ាន់ខ្ស់ ឬជំនាញវិ្្ជាជីវៈងផ្ស្ៗ។ ឥណទានប្រងភទងនុះអាច
ងស្ើសុំបានរហូតៃល់8 , 0 0 0 ៃុល្ារអាងមរិក( ឬចំនរួនសមមូលក្ថុ្រូ្រិយ្រ័ណ្ណងផ្ស្) ងហើយមានរយៈងពល្រ្់ស្ 
រហូតៃល់៧ឆ្ាំ។

ឥណទានកាតគ្រី
ឥណទានកាត បគី្ាប្រងភទឥណទានបៃលផ្ល់កម្ចីឆា្រ់រហ័សក្ថុ្លកខេខណ្ឌងាយបសរួល។  ហត្ាកសិករផ្ល់ជូន
ទំហំឥណទានរហូតៃល់30,000ៃុល្ារអាងមរិកងដាយបគាន់បតដាក់តមកល់្រ័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយានយន្រ្រស់ងលាកអ្ក
្ាបទព្យ្រញ្ចាំ។
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សកម្មភាពស្រវាកម្មអតិថិជន

  ងសវាអតិថិជនគឺ្ាសកម្មភាពទាំ្ឡាយណាបៃលស្ា្រ័ន

ពយាយាម្រំងពញតាមតបមូវចិត្អតិថិជនរ្រស់ខ្លួននិ្ខិតខំបថរកសា

អតិថិជនទាំ្ងនាុះឱ្យ្រន្ងប្រើផលិតផលនិ្ងសវាកម្មរ្រស់ខ្លួន្ានិច្ច។ 

ងសវាកម្មគឺ្ាកម្ាំ្ស្បូលនិ្មានសារសំខា់្រំផុតសបមា្រ់ស្ា្រ័នងបពាុះ 

អតិថិជនគឺ្ាបទព្យសម្ត្ិៃ៏មានតដម្្រំផុតរ្រស់ស្ា្រ័ន  ងហើយអតិថិជន

នរឹ្ងប្រើផលិតផលឬងសវាកម្មរ្រស់ស្ា្រ័នណាបៃលអាចផ្ល់ផលិត

ផលឬងសវាកម្មល្អ្រំផុតៃល់ពរួកងគ។ ៃូងច្ុះងហើយងទើ្រងធវើឱ្យបគ្រ់ស្ា្រ័ន

ទាំ្អស់្ាពិងសសស្ា្រ័នបៃលផ្ល់ងសវាហិរញ្ញវត្ថុនិ្មីបកូហិរញ្ញ

វត្ថុ  កំពុ្ប្រករួតប្របជ្គ្ាងលើបផ្កងសវាអតិថិជនងនុះងៃើម្ី្រំងពញ 

តបមូវការផលិតផលរ្រស់បកុមហ៊ុន។  ងសវាអតិថិជនអាចបស្្ងឡើ្

ងបកាមរូ្រភាព្ាងបចើនអាបស័យងលើកាលៈងទសៈនិ្ស្ានភាព្ាក ់

បសដ្រ្រស់ស្ា្រ័ន  ងដាយងសវាអតិថិជនទាំ្អស់ងនាុះបតូវបានផដល់

តាមរយៈការជរួ្រផទៃាល់ សារងអឡិកបតូនិក សារតាម្រណដាញស្្គមឬ

តាមរយៈទូរស័ពទៃ្ាងៃើម។   

  ងដាយងមើលងឃើញសារសំខាន់ដនងសវាអតិថិជនងនុះងហើយ

ងទើ្រ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត  បៃល្ាបគរឹុះស្ានមីបកូហិរញ្ញវត្ថុ្ាន

មុខងគមរួយង�ាប្រងទសកម្ថុ្ាបានង្រដ្្ាយកចិត្ទុកដាក់្រំផុតងលើ

ងសវាអតិថិជននិ្រកសាការងពញចិត្រ្រស់អតិថិជនបពមទាំ្បាន្រង្កើត

្ាយុទ្ធសាបស្ឱ្យមាននិរន្រភាពនិ្សបមា្រ់ប្រករួតប្របជ្្ាមរួយនរឹ្

ស្ា្រ័នៃដទងទៀតង�ាងលើទីផសារ។ 

  ងលើសពីងនុះង�ាងទៀតហត្ាកសិករ បានចាត់បច្ឱ្យមាន 

មកន្ីបផ្កងសវាអតិថិជន មងធ្យោបាយ្រងញ្ចញមតិនិ្្រណ្តរឹ្តវ៉ាពី 

អតិថិជន  និ្្រង្កើតនីតិវិធីបគ្រ់បគ្្រណ្តរឹ្តវ៉ារ្រស់អតិថិជន។  មិន 

បត្រ៉ុងណ្ណាុះ ហត្ាកសិករ ក៏បាន្រំពាក់ប្រព័ន្ធខលសិនធឺៃ៏ទំងនើ្រនិ្

្រង្កើតការិយាល័យខនសិនធឺដនអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

សបមា្រ់ងដាុះបសាយរាល់ការឆងៃល់ការមិនងពញចិត្  និ្ការសុំជំនរួយ 

ងផ្ស្ៗ  ពីអតិថិជន។  ការិយាល័យងនុះមានតរួនាទីៃ៏សំខាន់ក្ថុ្ការ 

គាំបទនិ្ជំរុញ វឌ្ឍនភាពរ្រស់ហត្កសិករ លីមីតធីត។
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របាយការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

  ងៃើម្ីសងបមចបាននូវងគាលង�ា ្រនទៃា្រ់ពីក្ាយខ្លួន្ា្រុបតសម្័ន្ធរ្រស់ធនាគារ Krungsri នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សបកលម្អលំហូរ 
ការងារងបជើស  ងរើស្រុគ្គលិក។ ហត្ាកសិករបានងបតៀមខ្លួន្ាងបសចងៃើម្ីប្រករួតប្របជ្ក្ថុ្ទីផសារហិរញ្ញវត្ថុ  តាមរយៈបផនការយុទ្ធសាបស្ចបាស់
លាស់។ ឆ្ាំ 2018្ាឆ្ាំបៃលមានការងបជើសងរើស្រុគ្គលិកថ្មីងបចើនងៃើម្ីគាំបទមុខងារទាំ្ខា្ក្ថុ្និ្ទាំ្ខា្ងបរា។ ្ាលទ្ធផល បកុមហ៊ុន បាន 
ងបជើសងរើស្រុគ្គលិកថ្មីចំនរួន 971នាក់ ខណៈងពលបៃលអបតាចាកងចញមានបតរឹមកបមិត11.13% ។

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប និងជ្រើសរើសថ្មីឆ្ន្រំ 2018

បុគ្គលិកថ្មី បុគ្គលិកសរុប
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ការបណ្តុះបណា្ត្រលនិង អភិវឌ្រឍបុគ្គលិក

  ង�ាក្ថុ្ឆ្ាំ2018 ្រុគ្គលិកថ្មីចំនរួន1,050នាក់បានចូលររួមសិកសាវគ្គតបម្់ទិសចំនរួន35វគ្គ។ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍្រុគ្គលិកក៏បាន

ងរៀ្រចំវគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលចំងណុះជំនាញមូលដ្ឋានចំនរួន36វគ្គសបមា្រ់្រុគ្គលិកថ្មីចំនរួន1,025នាក់ផ្បៃរ។  ក្ថុ្ចំងណាម្រុគ្គលិកថ្មីទាំ្

ងនុះមាន្រុគ្គលិកចំនរួន266នាក់បតូវបានអងញ្ជើញឱ្យបតឡ្រ់មកចូលររួមកវគ្គសិកសាចំងណុះជំនាញមូលដ្ឋានងលើកទី2 ្រនទៃា្រ់ពីបានចុុះង�ា

្រំងពញការងារ្ាក់បសដ្ង�ាតាម្រណដាការិយាល័យសាខាក្ថុ្ចងន្ាុះរយៈងពលពី6បខៃល់12បខ។  រីឯអ្កងប្រើប្រព័ន្ធធនាគារស្បូល (Flex-

cube) ចំនរួន322នាក់ទទរួលបានការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលថ្មីនិ្រម្រឹកងឡើ្វិញស្ីពីការងប្រើប្រព័ន្ធឱ្យបានកាន់បតប្រងសើរ។ ្រុគ្គលិកសិកខេាកាម

ចំនរួន579នាក់ក៏ទទរួលបានងលើកទរឹកចិត្ឱ្យចូលររួមវគ្គសិកសាខា្ងបរាបៃល្រណ្តថុុះ្រណ្ាលងដាយបគូឧងទទៃសនិ្អ្កប្ររឹកសាងយា្រល់ជំនាញ 

ទាំ្ថ្ាក់្ាតិនិ្អន្រ្ាតិផ្បៃរ។

  អ្កបគ្រ់បគ្្រុគ្គលិកបគ្រ់លំដា្រ់ថ្ាក់ចំនរួន319នាក់បតូវបានអងញ្ជើញឱ្យចូលររួមក្ថុ្វគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលស្ីពីភាព្ាអ្កៃរឹកនាំ

បៃល្រងប្ៀនងដាយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍្រុគ្គលិកនិ្បគូ្រណ្តថុុះ្រណដាលមកពី្ររងទសបៃលមានជំនាញនិ្្រទពិងសាធខ្ស់។ ្រុគ្គលិក

សិកខេាកាមចំនរួន  4,798នាក់ទទរួលបានការអងញ្ជើញឱ្យចូលងរៀនវគ្គសិកសាខ្ីស្ីពីផលិតផលនិ្ងសវាកម្មថ្មីនិ្វគ្គរម្រឹកងឡើ្វិញនូវងគាល 

ការណ៍  នីតិវិធី  និ្ងសចក្ីបណនាំនាៗ  ងៃើម្ីពប្រឹ្គុណផលការងារបៃលងរៀ្រចំងឡើ្ងដាយអ្កជំនាញង�ាការិយាល័យកណ្ាល។ 

ទនទៃរឹមនរឹ្ងនាុះផ្បៃរ  ្រុគ្គលិកសាខាមានឱកាសសិកសាចំនរួន4ៃ្ងលើមុខវិ្្ជាងផ្ស្ៗក្ថុ្វគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលបៃលងធវើងឡើ្ងដាយថ្ាក់ៃរឹក

នាំង�ាតាមសាខាសាមី។ 

  នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍្រុគ្គលិកក៏បាន្រង្កើតឱ្យមាន Online Training ៃំងណើរការងដាយកម្មវិធីកុំព្យបូទ័រ Lync និ្កម្មវិធីសវ័យសិកសា 

(E-Learning System)  ងៃើម្ីជំរុញ Learning Digitalization ងដាយកម្មវិធីទាំ្ពីរងនុះបានផដល់ឱកាសៃល់្រុគ្គលិកចំនរួន796នាក់ឱ្យ 

សិកសាពីចមងៃាយងៃើម្ី្រង្កើនចំងណុះៃរឹ្ ពប្រឹ្សមត្ភាព និ្កាត់្រន្យចំណាយងលើការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលក្ថុ្ថ្ាក់។ ងលើសពីងនុះង�ាងទៀត 

ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ក៏បានចូលររួមចំបណកក្ថុ្ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជូនស្្គម្ាតិផ្បៃរ ងដាយ្រង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីការងារ 

ស្ម័បគចិត្និ្កម្មសិកសារ្រស់និស្សិត។ កិច្ចការទាំ្ពីរងនុះបានផ្ល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតមកពីសាកលវិទយាល័យនានាចំនរួន137នាក់ទទរួលបាន 

្រទពិងសាធការងារ្ាក់បស្្ពីនិងយាជិត រ្រស់បគរឹុះស្ាននិ្សិកសាបសាវប្ាវអំពីប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ហត្ាកសិករ តាមរយៈការ

សរងសរនិងកខេ្រ្រទនិ្របាយការណ៍សិកសាងផ្ស្ៗ។ 

  កម្មវិធី្រណ្តថុុះ្រណ្ាលសបមា្រ់អ្កហាត់ការ ចំនរួន 44នាក់បតូវបានងរៀ្រចំងឡើ្យ៉ា្បតរឹមបតូវ ងៃើម្ី្រំងពញកាតពវកិច្ចផ្បូវចបា្រ់តាម 

ប្រកាសរ្រស់បកសរួ្ការងារនិ្្រណ្តថុុះ្រណ្ាលវិ្្ជាជីវៈដនបពុះរា្ាណាចបកកម្ថុ្ា។ ្ាររួម្រុគ្គលិក្ា្ 98%ដននិងយាជិតសរុ្រ (Train-

ing Coverage) ទទរួលបានឱកាសសិកសានិ្អភិវឌ្ឍខ្លួន  រយៈងពល្ាមធ្យម11ដថងៃសបមា្រ់្រុគ្គលិកម្ាក់ៗ  (Training Man Day)

ក្ថុ្ឆ្ាំ2018។

ការបណ្តុះបណា្ត្រលនិង អភិវឌ្រឍបុគ្គលិក
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

  ហត្ាកសិករបាន្រង្កើតរចនាសម្័ន្ធបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ
យ៉ា្រឹ្មំាមរួយបៃលសមបស្រង�ានរឹ្ទំហំនិ្្ររិ្រទអាជីវកម្មរ្រស់
ខ្លួន។  រចនាសម្័ន្ធបគ្រ់បគ្ហានិភ័យងនុះជរួយសបម្រសបមរួលការបគ្រ់ 
បគ្ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពង�ាងលើការប្រងមើលងមើលនិ្ការប្រតិ្រត្ិដន
ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ  និ្ៃំងណើរការដនការបតរួតពិនិត្យហានិភ័យ។ 
្រនទៃា្រ់ពីសមាហរណកម្ម្ាមរួយធនាគារអយុធយា (ធនាគារ Krungsri) 
ហត្ា  កសិករ  លីមីតធីត  មានបក្រខ័ណ្ឌបគ្រ់បគ្ហានិភ័យនិ្រចនា 
សម្័ន្ធបគ្រ់បគ្ហានិភ័យយ៉ា្រឹ្មាំ។  នាងពល្រច្ចថុ្រ្ន្  ហត្ា 
កសិករ លីមីតធីត អនុវត្ងដាយផសារភ្ជា្រ់្ាមរួយនរឹ្និតិវិធីនិ្ងគាល
នងយាបាយបគ្រ់បគ្ហានិភ័យពីធនាគារ Krungsri ងៃើម្ីពប្រឹ្
សមត្ភាពរ្រស់ខ្លួនក្ថុ្ការកំណត់្រញ្ាហានិភ័យ  ការវាយតដម្ 
ហានិភ័យ ការកាត់្រន្យហានិភ័យ និ្ការតាមដានហានិភ័យឱ្យស្ិត 
ង�ាក្ថុ្កបមិតមរួយបៃលអាចទទរួលយកបាន។ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត 
អនុវត្វិធីសាបស្បខ្ស្រនទៃាត់ការពារ្រីកបមិត  ងដាយអនុងលាមតាម 
ស្្់ដាអន្រ្ាតិនិ្បកុមហ៊ុនងមៃូចខា្ងបកាមៈ

1.  បខ្ស្រនទៃាត់ការពារទី1: បផ្កជរួរមុខ
2.  បខ្ស្រនទៃាត់ការពារទី2: ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ
3.  បខ្ស្រនទៃាត់ការពារទី3: សវនកម្មខា្ក្ថុ្

រចនាសម្័ន្ធទ្រប់ទ្រងហានិភ័យ

  គណៈកម្មាធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសកម្ម  អកម្ម  និ្ហានិ 
ភ័យកបមិតបកុមប្ររឹកសាភិបាល (ARBC) បតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ងៃើម្ី ងរៀ្រ 
ចំនិ្បតរួតពិនិត្យង�ាងលើបក្រខ័ណ្ឌបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ។គណៈកម្មាធិ
ការបគ្រ់ បគ្ បទព្យសកម្ម អកម្ម និ្ហានិភ័យកបមិត ថ្ាក់បគ្រ់បគ្ 

(ALRMC) ្ាគណៈកម្មាធិការមរួយងផ្ស្ងទៀតស្ិតង�ាកបមិតថ្ាក់ 
បគ្រ់បគ្  ងៃើម្ី  បតរួតពិនិត្យងមើលងលើការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យប្រចាំដថងៃ 
រ្រស់ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត។

  នាយកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ហានិភ័យបតូវបានៃំងឡើ្ង�ា្ាអគ្គនាយក 
ដ្ឋាន បគ្រ់បគ្ហានិភ័យបៃលមាននាយកដ្ឋានចំណុុះចំនរួនពីរ 1- នា
យកដ្ឋានបគ្រ់បគ្ហានិភ័យឥណទាននិ្ទីផសារ និ្2- នាយកដ្ឋាន 
បគ្រ់បគ្ហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការនិ្ការងក្្រន្ំ។  អគ្គនាយកដ្ឋាន 
បគ្រ់បគ្ហានិភ័យងៃើរតរួក្ថុ្បខ្ស្រនទៃាត់ការពារទី2  និ្  មានមុខងារ 
ឯករាជ្យក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យនិ្រាយការណ៍ ងដាយផទៃាល់ជូន 
ងលាកប្រធានអគ្គនាយក  គណៈកម្មាធិការបគ្រ់បគ្  បទព្យសកម្ម 
អកម្ម  និ្ហានិភ័យកបមិតថ្ាក់បគ្រ់បគ្ (ALRMC) និ្ 
គណៈកម្មាធិការ បគ្រ់បគ្ បទព្យសកម្ម អកម្ម និ្ហានិភ័យកបមិតបកុម 
ប្ររឹកសាភិបាល (ARBC)។

ហានិភ័យឥណទាន

  មុខងារចម្្គឺទទរួលខុសបតូវក្ថុ្ការងរៀ្រចំងគាលនងយាបាយ 
បគ្រ់បគ្ហានិភ័យឥណទាន  ការកំណត់លកខេខណ្ឌសបមា្រ់ការវិនិច្័យ 
ងលើការអនុម័តឥណទាន ការតាមដាននិ្បគ្រ់បគ្ ហានិភ័យ ការ 
ចាត់ ថ្ាក់ហានិភ័យឥណទានការគណនាសំវិធានធនងលើអ៊ីមបភរមិន 
ការវិភាគហានិភ័យងលើផល្របតឥណទានងដាយមានការផ្ល់្ា 
អនុសាសន៍  និ្ការចុុះង�ាបតរួតពិនិត្យឥណទានងដាយឯករាជ្យង�ា
សាខា។

ហានិភ័យទបតិបត្ិការ

  បកុមការងារបផ្កហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ អនុវត្ការងាររ្រស់ 
ខ្លួនងៃើម្ីធានាថា ផល្រ៉ុះពាល់មកងលើ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត មាន
តិច្រំផុតប្រសិនង្រើ្រញ្ាណាមរួយបៃលងកើតមានងឡើ្ងដាយសារកត្ា
ខា្ក្ថុ្  និ្ឬខា្ងបរាឬងដាយការដាច់ចរន្ឬដាច់្រណ្ាញ  ។ 
ហត្ាកសិករ លីមីតធីត បត្បតអនុវត្្ាប្រចាំនូវការវាយតដម្ងដាយ
ខ្លួនឯ្ងលើហានិភ័យនិ្ការបគ្រ់បគ្  (RCSA),  ការតាមដាន 
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  នាយកដ្ឋានប្រតិ្រត្ិតាមទទរួលខុសបតូវក្ថុ្ការបតរួតពិនិត្យ

ង�ាងលើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់អតិថិជនងៃើម្ីធានានូវការអនុវត្តាមចបា្រ់

ប្រឆាំ្ ការលា្សម្អាតបបាក់និ្ហិរញ្ញ្រ្ទានងភវរកម្មវិធានការ 

យកចិត្ ទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនទូង�ា ក៏ៃូច្ាភាគីអ្កផ្ល់ទុន និ្ដៃ 

គូពាណិជ្ជកម្មងផ្ស្ងទៀត។ មុខងារប្រតិ្រត្ិតាមគឺបតូវបតរួតពិនិត្យនិ្ 

ផ្ល់ប្ររឹកសាចំងពាុះការអនុវត្ងផ្ស្ៗឱ្យអនុងលាមតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ ិ

ធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ា្រទ្រ្ញ្ញត្ិពាក់ព័ន្ធនានា និ្ការតបមូវរ្រស់ 

បកុមហ៊ុនងម(ឬសម្ន្ធបកុមហ៊ុន)ង�ាងលើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ហត្ាកសិករ។ 

ងៃើម្ីពប្រឹ្ការយល់ៃរឹ្្របន្មដនមុខងារប្រតិ្រត្ិតាមងនុះ ងយើ្ក៏

បាន្រញ្ចបូលប្រធាន្រទទាក់ទ្នរឹ្ការប្រតិ្រត្ិតាមង�ាក្ថុ្រង្រៀ្រវារៈ

ប្រជុំសបមា្រ់ការប្រជុំ្ាមរួយនរឹ្នាយកឥណទាន នាយកសាខា 

និ្ការប្រជុំមហាសនិ្បាត។ 

  វគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលថ្ាក់មូលដ្ឋាននិ្ប្រចាំឆ្ាំក៏បានដាក់ឱ្យ

មាននូវប្រធាន្រទលម្អិតទាក់ទ្នរឹ្ការប្រតិ្រត្ិតាមងនុះផ្បៃរ 

បៃល មានៃូច្ាការប្រឆាំ្ការលា្សម្អាតបបាក់និ្ហិរញ្ញ្រ្ទាន

ងភវរកម្ម បកមប្រតិ្រត្ិសីលធម៌និ្ងគាលការណ៍ ការប្រឆាំ្អំងពើ 

ពុករលរួយ ការប្រតិ្រត្ិទីផសារ និ្ការហ៊ាននិយាយពីភាពមិនប្របកតី

ង�ាក្ថុ្ បកុមហ៊ុន។

ការប្រតិបត្តិតម

សូចនាក រហានិភ័យសំខាន់ៗ(KRIs)ងធៀ្រនរឹ្កបមិតកំណត់, ការងធវើ 
របាយកា រណ៍ឧ្រទទៃវងហតុហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ (Operational risk 

incide nt),  និ្ការងធវើងតស្្ាប្រចាំង�ាងលើបផនការនិរន្ភាព  អាជីវ 
កម្ម  ( BCP)។  ការដាក់ឱ្យងប្រើផលិតផល/ងសវាកម្មថ្មីៗ  និ្ការបក 
សបមរួលផលិតផល/ងសវាកម្មបៃលមានបសា្រ់ឬការបក សបមរួលៃំងណើរ 
ការ  ឬការបកសបមរួលបផ្ក្រងច្ចកវិទយាគឺតបមូវឱ្យងធវើការវាយតដម្  
ហានិភ័យឱ្យបានយ៉ា្ល្អិតល្អន់ងៃើម្ីការពារហានិភ័យនិ្  កាត់្រន្យ  
ហានិភ័យចម្្ៗ។

ហានិភ័យ្រីផ្សារ 

  ហានិភ័យទីផសារ មានន័យថា ្ាការខាត្រ្់រ្រស ់
ហត្ា កសិករ  លីមីតធីត  ្រណ្ាលមកពីការបប្រប្ររួលប៉ារ៉ាបម៉ត 
(តដម្ឬអបតា) ងលើទីផសារ បៃលអាចងកើតមាននូវហានិភ័យក្ថុ្្រញ្ជី 
ជរួញៃូរនិ្ឬក្ថុ្្រញ្ជីបៃលមិនជរួញៃូរបៃលមានង�ាក្ថុ្តារា្តុល្យ 
ការនិ ្  ងបរាតារា្ តុល្យការ។  ងទាុះ្រី្ាយ៉ា្ណាក៏ងដាយ 
ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ប្រឈមមុខនរឹ្ហានិភ័យបតមរួយ្រ៉ុងណ្ណាុះ គឺ
ហានិភ័យងលើ្រញ្ជីមិនជរួញៃូរបៃលររួមមានៃូច្ា ហានិភ័យអបតាការ
បបាក់និ្ហានិភ័យអបតា្រ្បូរបបាក់។ 

ងគាល នងយាបាយហានិភ័យ ទីផសារ, កបមិតកំណត់ ហានិភ័យ 
និ្ឧ្រករណ៍វាស់បវ្ហានិភ័យបតូវបាន ដាក់ឱ្យងប្រើនិ្ កំពុ្ អនុវត្។

ហានិភ័យសាច់ទ្ាក់ងាយទសរួល

  ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ទទរួលស្គាល់សារសំខាន់ដនការផ្ាស ់
្រ្បូរ្រទ្រ្ញ្ញត្ិនិ្ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យសនទៃនីយភាព បៃលសម 
បស្រង�ាតាមលកខេខណ្ឌទីផសារនិ្កបមិតហានិភ័យបៃលអាចទទរួល
យកបាន។ ៃូងច្ុះ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត ដាក់ឱ្យមានងគាល 
នងយាបាយហានិភ័យ សាច់បបាក់ងាយបសរួល, ឧ្រករណ៍វាស់បវ្ 
បៃលបគ្រ់បគាន់,  ការតាម ដានកបមិតសនទៃនីយភាព, ការវិភាគនិន្ា 
ការ ឬឥរិយា្រថ សនទៃនីយភាព, និ្ការងធវើងបស្សងតស (Stress 

Testing)។ 
  ហត្ាកសិករ លីមីតធីត រហូតមកៃល់ងពលងនុះបានរកសា
អនុបាតបក្រខ័ណ្ឌសនទៃនីយភាព (LCR) ងដាយ្រូក្របន្មការការពារ
ខា្ក្ថុ្ពីងលើការការកំណត់ងដាយ្រទ្រញ្ញត្ិ ។
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ជ. ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

  ្រនទៃា្រ់ពីការររួម្រញ្ជបូលគ្ា្ាមរួយនរឹ្ធនាគារអយុធយា (បកុ្បសុី) ហត្ាកសិករ មានរចនាសម្ន្ធក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យនិ្បក្រ 

ខ័ណ្ឌ ការបតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុ្កាន់បតរឹ្មាំ។ ហត្ាកសិករ បានងរៀ្រចំបស្រតាមងគាលការណ៍និ្នីតិវិធីបគ្រ់បគ្ហានិភ័យដនធនាគារបកុ្បសុី 

ងៃើម្ី ពប្រឹ្សមត្ភាពក្ថុ្ការកំណត់ វាយតដម្ កាត់្រន្យ និ្បតរួតពិនិត្យហានិភ័យឱ្យស្ិតក្ថុ្កបមិតបៃលអាចទទរួលយកបាន។ 

ហត្ាកសិករ បាន្រង្កើតប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុ្ៃ៏ចបាស់លាស់បស្រង�ាតាមការអនុវត្អន្រ្ាតិបៃលររួមមាន “្រនទៃាត់ការពារ3្ាន់”: អាជីវកម្ម 

ការប្រតិ្រត្ិតាម និ្សវនកម្មដផទៃក្ថុ្។ បផ្កទាំ្3ងនុះសហការគ្ាតាមរយ:នីតិវិធីការងារបៃលបានងធវើងឡើ្សបមា្រ់កបមិតនីមរួយៗ។

  សវនកម្មដផទៃក្ថុ្ដន ហត្ាកសិករ ទទរួលខុសបតូវក្ថុ្ការវាយតដម្ងលើភាពបគ្រ់បគាន់និ្បតរឹមបតូវដនប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុ្ររួមទាំ្ 

ពិនិ ត្យងមើលការប្រតិ្រត្ិតាមរ្រស់ស្ា្រ័នង�ានរឹ្្រទ្រ្ញ្ញត្ិនិ្ចបា្រ់ទម្ា្រ់នានាផ្បៃរ  ងហើយ  រាយការណ៍ងដាយឯករាជ្យង�ាប្រធានគណៈ

កម្មាធិការសវនកម្មដនបកុមប្ររឹកសាភិបាលនិ្សវនកម្មដផទៃក្ថុ្ដនធនាគារបកុ្បសុីនិ្រាយការណ៍្ាលកខេណៈរៃ្ឋបាលង�ាកាន់ប្រធានអគ្គនាយក

ដន ហត្ាកសិករ ផ្បៃរ។

  សកម្មភាពសវនកម្មដផទៃក្ថុ្មានភាពឯករាជ្យមិនលងម្អៀ្ក្ថុ្ការធានាអុះអា្និ្ប្ររឹកសាងយា្រល់បៃលបតូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ក្ថុ្ងគាល

្រំណ្្របន្មតដម្និ្ងធវើឱ្យប្រងសើរងឡើ្ង�ាងលើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ហត្ាកសិករ។ សវនកម្មដផទៃក្ថុ្ជរួយ ហត្ាកសិករ ក្ថុ្ការសងបមចងគាល្រំណ្ 

តាមរយៈការផ្ល់នូវវិធីសាបស្វាយតដម្ប្រ្រប្រព័ន្ធនិ្មានវិន័យនិ្ជរួយងធវើឱ្យប្រងសើរងឡើ្ង�ាងលើប្រសិទ្ធភាពដនៃំងណើរការការបគ្រ់បគ្ 

ហានិភ័យ ការបតរួតពិនិត្យ និ្ៃំងណើរការអភិបាលកិច្ច។

  សកម្មភាពសនវកម្មដផទៃក្ថុ្នរឹ្មិនបតូវបានរារាំ្ពីបផ្កណាមរួយង�ាក្ថុ្អ្្គភាពររួមមានការងបជើសងរើសក្ថុ្ការងធវើសវនកម្ម  វិសាលភាព 

នីតិវិធី ភាពញរឹកញា្រ់ ងពលងវលា ឬមាតិកាក្ថុ្ការរាយការណ៍ ងៃើម្ីរកសាឱ្យមានឯករាជ្យភាពនិ្សុបករឹតភាពតាមការចាំបាច់។ សវនករដផទៃក្ថុ្

មិនបតូវបតរួតពិនិត្យងលើបផ្កឬនាយកដ្ឋានបៃល្ាកបន្្មានសាច់ញាតិរ្រស់ពរួកគាត់កំពុ្្រងបមើការងារឬ្ាកបន្្បៃលសវនករដផទៃក្ថុ្ធ្ា្រ់ងធវើ

ការយ៉ា្ងហាចណាស់ក្ថុ្រយៈងពល1ឆ្ាំ។  សនវករដផទៃក្ថុ្បតូវមានឯករាជ្យភាពពីប្រតិ្រត្ិការប្រចាំដថងៃនិ្បតូវងចៀសវា្ការចូលររួមក្ថុ្សកម្ម

ភាព បៃលអាចបតូវបានងគងឃើញថា្រ៉ុះពាល់លទ្ធភាពរ្រស់ពរួកគាត់ក្ថុ្ការផ្ល់ងសវាកម្មងដាយឯករាជ្យភាពនិ្សុបកិតភាព។ ក្ថុ្ការងធវើ សវនកម្ម 

សវនករដផទៃក្ថុ្មិនមានតរួនាទីឬសិទ្ធិងលើសពីសកម្មភាពណាមរួយបៃលបតូវបតរួតពិនិត្យងនាុះងទ។
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ឈ. របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

តរាងតុល្រយការ
នាម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2018 នាម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2017

ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ថុ្ដៃ  37,211,155  149,514,421 9,923,604 40,061,589

សមតុល្យង�ាធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ា  77,541,774  311,562,848 41,260,115 166,567,084

សមតុល្យង�ាធនាគារនានា-សុទ្ធ  39,210,636  157,548,335 57,097,552 230,502,817

ឥណទានផ្ល់ៃល់អតិថិជន-សុទ្ធ 747,005,064 3,001,466,347 567,536,202 2,291,143,647

ទរឹកបបាក់បតូវទទរួលពីសម្័ន្ធញាតិ 14,692  59,032 - -

បទព្យសកម្មងផ្ស្ៗ  11,914,372  47,871,947 9,349,972 37,745,837

បទព្យសម្ត្ិ និ្្ររិកខេារ  4,148,634  16,669,211 3,958,984 15,982,418

បទព្យសកម្មអរូ្រិយ  835,911  3,358,690 611,726 2,469,538

ពន្ឋពនយារ្ាបទព្យសកម្មសុទ្ធ  1,871,271  7,518,767 1,269,418 5,124,640

សរុបទ្រព្យសកម្ម 919,753,509 3,695,569,598 691,007,573 2,789,597,570

បំណុល និងមូលធន

្រំណុល

បបាក់្រងញ្ញើរ្រស់អតិថិជន 480,093,541 1,929,015,848 367,421,079 1,483,278,896

មូល្របត្រំណុល 29,865,605 120,000,000 - -

បបាក់កម្ចី 192,384,932 773,002,657 156,384,184 631,322,951

ទរឹកបបាក់ជំពាក់សម្័ន្ធញាតិ 135,322 543,724 19,204,661 77,529,216

អនុ្រំណុល 22,729,319 91,326,404 24,729,319 99,832,261

អត្ប្រងយាជន៍ងបកាយឈ្រ់ពីការងារ 12,580 50,546 132,601 535,310

្រំណុលងផ្ស្ៗ 18,498,255 74,325,989 14,235,033 57,466,827

្រំណុលពន្ធងលើបបាក់ចំងណញ 4,862,542 19,537,694 3,510,009 14,169,906

សំវិធានធនសបមា្រ់ខទៃ្់ងបរាតារា្តុល្យការ 11,298 45,394 - -

សរុបបំណុល 748,593,394 3,007,848,256 585,616,886 2,364,135,367

មូលធន

ងៃើមទុន 75,000,000 301,350,000 30,000,000 121,110,000

្រុពវលាភភាគហ៊ុន 19,082,502 76,673,493 19,082,502 77,036,061

ទុន្របមុ្បស្រចបា្រ់ 682,459 2,742,120 682,459 2,755,087

ទុន្របមុ្ងផ្ស្ៗ 1,292,755 5,194,290 1,145,714 4,625,247

បបាក់ចំងណញរកសាទុក 75,102,399 301,761,439 54,480,012 219,935,808

សរុបមូលធន 171,160,115 687,721,342 105,390,687 425,462,203

សរុបបំណុល និងមូលធន 919,753,509 3,695,569,598 691,007,573 2,789,597,570
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របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ានបញ្ចប់ 
ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2018

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ានបញ្ចប់ 
ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2017

ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល

ចំណូលពីការបបាក់ 114,970,543 461,951,642 94,996,654 383,501,492

ចំណាយងលើការបបាក់ (46,821,348) (188,128,176) (38,555,784) (155,649,700)

ចំណូលពីការទ្ាក់សុ្រ្ធ 68,149,195 273,823,466 56,440,870 227,851,792

ចំណូលងផ្ស្ៗ 1,952,214 7,843,996 1,307,423 5,278,067

ចំណាយប្រតិ្រតិ្ការ (38,600,709) (155,097,649) (31,374,510) (126,658,897)

ចំបណញទបតិបត្ិការ 31,500,700 126,569,813 26,373,783 106,470,962

សំវិធានធនសបមា្រ់ហវាសុីលីធីបៃលមានអ៊ីមបភរមិន (5,444,014) (21,874,048) (6,903,394) (27,869,002)

ទ្ាក់ចំបណញមុនែកពន្ធ 26,056,686 104,695,765 19,470,389 78,601,960

ពន្ធងលើបបាក់ចំងណញ (5,287,258) (21,244,203) (4,114,230) (16,609,147)

ទ្ាក់ចំបណញសុ្រ្ធក្នុងទ្ា 20,769,428 83,451,562 15,356,159 61,992,813

បែើម្រុន
បុព្វលាភ
ភា្រហ៊ុន

្រុនបទមុង
ទសបចបាប់

្រុនបទមុង
បផ្្សងៗ

ទ្ាក់ចំបណញ
រកសា្រុក សរុប

ៃុល្ារអាងមរិក ៃុល្ារអាងមរិក ៃុល្ារអាងមរិក ៃុល្ារអាងមរិក ៃុល្ារអាងមរិក ៃុល្ារអាងមរិក

នាដថងៃទី1 បខ មករា ឆ្ាំ 2017  6,824,594 19,082,502 682,459 975,604 39,293,963 66,859,122

ងៃើមទុន្របន្ម (កំណត់សម្គាល់ 20 និ្ 
កំណត់សម្គាល់ 28 (ច))

23,175,406 - - - - 23,175,406

បបាក់ចំងណញសុទ្ធក្ថុ្ការិយ្ររិងច្ទ - - - - 15,356,159 15,356,159

ការងផទៃរចូលទុន្របមុ្ងផ្ស្ៗ - - - 170,110 (170,110) -

នាដថងៃទី 31 បខ ធ្បូ  ឆ្ាំ 2017 30,000,000 19,082,502 682,459 1,145,714 54,480,012 105,390,687

សមមូល្ាពាន់ងរៀល
នាដថងៃទី 31 បខ ធ្បូ  ឆ្ាំ 2017

121,110,000 77,036,061 2,755,087 4,625,247 219,935,808 425,462,203

នាដថងៃទី 1 បខ មករា ឆ្ាំ 2018  30,000,000  19,082,502  682,459  1,145,714  54,480,012  105,390,687 

ងៃើមទុន្របន្ម (កំណត់សម្គាល់ 20 និ្ 
កំណត់សម្គាល់ 28 (ច))

 45,000,000  -  -  -  -  45,000,000 

បបាក់ចំងណញសុទ្ធក្ថុ្ការិយ្ររិងច្ទ  -  -  -  -  20,769,428  20,769,428 

ការងផទៃរចូលទុន្របមុ្ងផ្ស្ៗ  -  -  -  147,041 (147,041)  - 

នាដថងៃទី 31 បខ ធ្បូ ឆ្ាំ 2018  75,000,000 19,082,502 682,459 1,292,755  75,102,399 171,160,115

សមមូល្ាពាន់ងរៀល
នាដថងៃទី 31 បខ ធ្បូ ឆ្ាំ 2018

 301,350,000  76,673,493  2,742,120 5,194,290  301,761,439  687,721,342 
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ (១/២)

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ាន 
បញ្ចប់ ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2018

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ាន
 បញ្ចប់ ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2017

ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល

លំហូរសាច់ទ្ាក់ពីសកម្មភាពទបតិបត្ិការ

ចំងណញមុនៃកពន្ធងលើបបាក់ចំងណញ 26,056,686 104,695,765 19,470,389 78,601,960

និយ័តភាពងលើចំណូល និ្ចំណាយ មិនបមន្ាសាច់បបាក់ៈ

រំលស់ 2,336,292 9,387,221 2,559,547 10,332,891

សំវិធានធនសបមា្រ់ហវាសុីលីធីបៃលមានអ៊ីមបភរមិន  5,444,014 21,874,048 6,903,394 27,869,002

អត្ប្រងយាជន៍ងបកាយឈ្រ់ពីការងារ 919,245 3,693,526 698,573 2,820,139

ចំងណញពីការលក់បទព្យសម្ត្ិ (675) (2,712) (521) (2,104)

(68,149,195) (273,823,466) (56,440,870) (227,851,792)

ចំណូលពីការទ្ាក់សុ្រ្ធលំប�ៀងពីការប្នូររូបិយប័ណ្ណ

បបាក់កម្ចី 49,498 198,883 964,256 3,892,703

(33,344,135) (133,976,735) (25,845,232) (104,337,201)

ការខទបទបរួលនូវៈ

សមតុល្យង�ាធនាគារ្ាតិដនកម្ថុ្ា (14,279,841) (57,376,401) (2,837,539) (11,455,145)

ឥណទានផ្ល់ៃល់អតិថិជន (184,505,511) (741,343,143) (132,162,072) (533,538,285)

ទរឹកបបាក់បតូវទទរួលពីសម្័ន្ធញាតិ (14,692) (59,032) - -

បទព្យសកម្មងផ្ស្ៗ (1,683,178) (6,763,009) 70,684 285,351

បបាក់្រងញ្ញើរ្រស់អតិថិជន 112,672,462 452,717,952 9,648,614 38,951,455

ទរឹកបបាក់ជំពាក់សម្័ន្ធញាតិ (69,339) (278,604) 159,911 645,561

្រំណុលងផ្ស្ៗ 1,411,513 5,671,459 (618,366) (2,496,344)

(119,812,721) (481,407,513) (151,584,000) (611,944,608)

ការបបាក់បានទទរួល 114,089,321 458,410,892 94,011,867 379,525,907

ការបបាក់បាន្រ្់ (43,951,414) (176,596,782) (38,619,615) (155,907,386)

ពន្ធងលើបបាក់ចំងណញបាន្រ្់ (4,536,578) (18,227,970) (3,968,708) (16,021,674)

អត្ប្រងយាជន៍ងបកាយឈ្រ់ពីការងារបាន្រ្់ (1,057,491) (4,248,999) (2,955,781) (11,932,488)

សាច់បបាក់សុទ្ធងប្រើបបាស់ក្ថុ្ សកម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ (55,268,883) (222,070,372) (103,116,237) (416,280,249)

លំហូរសាច់ទ្ាក់ពីសកម្មភាព វិនិប�ា្រ

ការទិញបទព្យសម្ត្ិ និ្្ររិកខេារ (2,364,306) (9,499,782) (1,523,935) (6,152,126)

ការទិញបទព្យសកម្មអរូ្រិយ (385,889) (1,550,502) (349,305) (1,410,144)

សាច់បបាក់បានពីការលក់បទព្យសម្ត្ិ និ្្ររិកខេារ 743 2,985 2,544 10,270

សាច់បបាក់សុទ្ធងប្រើបបាស់ក្ថុ្សកម្មភាពវិនិងយាគ (2,749,452) (11,047,299) (1,870,696) (7,552,000)
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លំហូរសាច់ទ្ាក់ពីសកម្មភាព

សាច់បបាក់ទទរួលបានពីបបាក់កម្ចី 107,340,023 431,292,212 105,508,182 425,936,531

ការទូទាត់ស្បបាក់កម្ចី (71,388,773) (286,840,090) (66,839,203) (269,829,863)

សាច់បបាក់ទទរួលបានពីសម្័ន្ធញាតិ 8,000,000 32,144,000 19,200,000 77,510,400

ការទូទាត់ស្សម្័ន្ធញាតិ (27,000,000) (108,486,000) (200,000) (807,400)

ការទូទាត់ស្អនុ្រំណុល (2,000,000) (8,036,000) - -

សាច់បបាក់ទទរួលបានពីការលក់ 29,865,605 120,000,000 - -

សាច់បបាក់ទទរួលបានពីការ្របន្មងៃើមទុន 45,000,000 180,810,000 23,175,406 93,559,114

សាច់បបាក់សុទ្ធទទរួលបានពី សកម្មភាពហិរញ្ញ្រ្ទាន 89,816,855 360,884,122 80,844,385 326,368,782

ការបកើនប�ើង/ (្យចុះ)សុ្រ្ធ នូវសាច់ទ្ាក់ និង 
សាច់ទ្ាក់សមមូល

31,798,520 127,766,451 (24,142,548) (97,463,467)

សាច់ទ្ាក់និងសាច់ទ្ាក់សមមូលនាបែើមទ្ា 75,177,800 303,492,778 99,320,348 400,956,245

លំងអៀ្ពីការ្រ្បូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ - (1,428,375) - -

សាច់ទ្ាក់និងសាច់ទ្ាក់សមមូលនាចុងទ្ា 106,976,320 429,830,854 75,177,800 303,492,778

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ាន 
បញ្ចប់ ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2018

សទ្ាប់ការិយបរិបចឆេ្រខែល្ាន 
បញ្ចប់ ម្ងៃ្រី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ាំ 2017

ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល ៃុល្ារអាងមរិក ពាន់ងរៀល

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់  (២/២)

ញ. របាយការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសង្គម

  ហត្ាកសិករគឺ្ាបគរឹុះស្ានហិរញ្ញវត្ថុមរួយ្ានមុខងគង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ា បៃលបាន្រងបមើនិ្ផ្ល់ងសវាកម្ម ហិញ្ញ 
វត្ថុជូនប្រ្ាពលរៃ្ឋបគ្រ់មជ្ឈដ្ឋានអស់រយៈងពល្ា្25ឆ្ាំ (ពី1994) ងដាយគិតទាំ្ការជរួយផ្ល់ទុនៃល់បស្ីបកីបក ។ល។ 
ហត្ាកសិករ  គឺ្ាបកុមហ៊ុនរកបបាក់  ចំងណញ បៃលបានៃំងណើរការអាជីវកម្មបស្រ្ាមរួយនរឹ្ការសងបមចនូវង្រសកកម្មស្្គម 
រ្រស់បកុមហ៊ុន  ងពាលគឺការង្រ្្្ា  ចិត្ក្ថុ្ការ ចូលររួមចំបណកង�ាក្ថុ្ប្រងទសកម្ថុ្ាតាមរយៈសកម្មភាពស្្គមនានា និ្ការ 
ប្រតិ្រត្ិនូវការចូលររួមក្ថុ្ សកម្មភាព ស្្គម្ាមរួយនរឹ្ប្រ្ាពលរៃ្ឋង�ាតាមសហគមន៍និ្្ាមរួយនរឹ្សាធារណជនទូង�ា។

សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម

  អស់រយៈងពលយូរមកងហើយបៃលហត្ាកសិករបានគាំបទរាល់សកម្មភាពស្្គមទាំ្ខា្ក្ថុ្និ្ទាំ្ខា្ងបរាស្ា្រ័ន ក្ថុ្ងនាុះ 

ររួមមាន៖ ការបថរកសាអតិថិជននិ្អ្កបៃលពាក់ព័ន្ធនានាឬមានទំនាក់ទំន្អាជីវកម្ម្ាមរួយនរឹ្ហត្ាកសិករងហតុៃូចងនុះងហើយ

បាន្ាហត្ាកសិករបានដាក់្រញ្ចបូលការទទរួលខុសបតូវស្្គមងដាយងផ្ាតងលើអតិថិជនប្រ្ាពលរៃ្ឋង�ាតាមមូលដ្ឋានឬសហគមន៍

នានាកៃ៏ូច្ាថ្ាក់បគ្រ់បគ្បគ្រ់កបមិត នាយកឬនាយិកាសាខានិ្និងយាជិត25រាជធានី-ងខត្ទូទាំ្ប្រងទស ងហើយ សកម្មភាព ដន ការចូលររួម 

ស្្គម ទាំ្អស់ ងនាុះ មានៃូចខា្ងបកាម៖
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ការសាងសង់អណ្តូងទឹក

កាលពីម្ងៃ្រី10 ខែកុម្ៈ ឆ្ាំ2018
ប�ាទកុងទពះសីហនុ
  ការខវុះខាតទរឹកសបមា្រ់្ររិងភាគគឺ្ាការគំរាមគំបហ្ 
ៃល់សុខភាពសិសសានុសិស្ស្ាររួម ងហើយក្វុះទរឹកងប្រើ ងពល 
្រងនទៃារ ្រ្់និ្លា្សម្អាតដៃ បៃលកត្ាទាំ្ងនុះអាច្រ្ក ឱ្យមាន 
ផល្រ៉ុះពាល់ៃល់សុខភាព  ការឆ្្ងមងរាគ  និ្ជំ្ឺ  ងផ្ស្ៗ 
តាមរយៈការ្រងនទៃា្រ្់ពាលវាសពាសកាល ខណៈបៃលពរួក
ងគ្ររិងភាគអាហារងដាយដៃនិ្មិនបានលា្សម្អាតឱ្យបាន 
បតរឹមបតូវនិ្ស្អាតបាត។ ផលុះ្រ៉ុះពាល់ទាំ្ងនុះគឺបតូវអនុវត្ 
ក្ថុ្ការរស់ង�ាប្រចាំដថងៃរ្រស់សិសសានុសិស្សបៃលភាគងបចើនដន 
សកម្មភាព រ្រស់ពរួកងគគឺការសិកសាងរៀនសូបតង�ាសាលាងរៀន
និ្ការងល្ង�ា្ររិងវណសាលាងរៀន។  ងឆ្ើយត្រង�ានរឹ្្រញ្ា 
ងនុះ ហត្ាកសិករបានររួមចំបណកជរួយស្្គមតាមរយៈគងបមា្
សា្ស្់អណ្តបូ្ទរឹកស្អាតផ្ល់ជូនសាលា្រឋមសិកសា។ ង�ា 
ឆ្ាំ2018 ហត្កសិករ បានចូលររួមជរួសជុលអណ្តបូ្ទរឹកង�ា 
សាលា្រឋមសិកសាចមការងរាស៊ូនិ្សងម្ាធដាក់ឱ្យងប្រើអណ្តបូ្
ស្្រម់រួយងទៀតង�ាងខត្បពុះសីហនុ។

ចំនរួន�្កចូលររួម 350
ចំនរួនបុ្រ្គលិកចូលររួម 330 
ចំនរួនប្៉ាងចូលររួម 1,320

មាគា៌្រទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្រសានិងការងារ

កាលពីម្ងៃ្រី02 ខែមិ្ុនា ឆ្ាំ2018
ប�ាបែតត្របចះ
ហត្ាកសិករ  គឺ្ាបកុមហ៊ុនរកបបាក់ចំងណញបៃលៃំងណើរការ
អាជីវកម្មបស្រ្ាមរួយនរឹ្ការសងបមចនូវង្រសកកម្មស្្គមរ្រស់ 
បកុមហ៊ុនងពាល  គឺ្ាការង្រ្្្ាចិត្ក្ថុ្ការទទរួលខុសបតូវងលើ 
ការងារស្្គមង�ាក្ថុ្ប្រងទសតាមរយៈសកម្មភាពស្្គមនិ្ការ
ចូលររួមចំបណកក្ថុ្សកម្មភាពស្្គម្ាមរួយនរឹ្យុវជន ជំនាន់ 
ងបកាយ។

ចំនរួន�្កចូលររួម 550
ចំនរួនបុ្រ្គលិកចូលររួម 10 
ចំនរួនប្៉ាងចូលររួម 80

ក្តីសង្រឃឹមថ្មីសម្រ្រប់កុមារកម្ពុជ

កាលពីម្ងៃ្រី26 ខែកក្រដា ឆ្ាំ2018
ប�ាបែត្កំពង់ស្ពឺ
  ហត្ាកសិករនិ្ស្ានទូតដថ បានចូលររួម សកម្មភាព
ស្្គមតាមរយៈការបចកជូននូវសម្ារសិកសាសបមា្រ់សិសសានុ
សិស្សង�ាអ្្គការ ក្ីស្្រឹមថ្មីសបមា្រ់កុមារកម្ថុ្ា មានទីតាំ្ 
ង�ា ក្ថុ្ ងខត្កំព្់ស្ឺ បៃលអ្្គការងនុះ មានកុមាររស់ង�ាតាម
ជន្រទប្រមាណចំនរួន2 5 0 នាក់បៃលមានជំ្ឺនិ្ផទៃថុកងមងរាគ។ 
កម្មវិធីងនុះ បាន្រង្ាញពីការចូលររួមក្ថុ្សកម្មភាពស្ម័បគចិត្ 
និ្ ប្រងគនចង្ាន់ៃល់បពុះស្្ក្ថុ្ដថងៃ្រុណ្យចងបមើនបពុះជន្ម 
បពុះ មហាក្សបតដថគបម្រ់66បពុះវសសា។

សា្ន្រមញញឹមរបស់អ្នកគឺជក្តីសង្រឃឹមរបស់ខ្ញុំ

កាលពីម្ងៃ្រី01 ខែកក្រដា ឆ្ាំ2018
ប�ាបែត្កណ្ាល
  ង�ាដថងៃទី01 បខកកកដា ឆ្ាំ2018 ហត្ាកសិករ បានចូល
ក្ថុ្កម្មវិធីលុ្រ្រំបាត់និ្ប្រឆាំ្ការងប្រើអំងពើហិ្សាងលើកុមារ 
ពប្ីក្របន្មការការពារស្្គម និ្គាំបទការផ្សពវផសាយពីការ
អ្រ់រំសបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍនិ្្ាពិងសសការផ្សពវផសាយងលើការ
អនុវត្្រីចំណុចៃូច្ា៖ កូនល្អ សិស្សល្អ មិត្ល្អ និ្ក្ាយ ្ ា  
ពលរៃ្ឋល្អក្ថុ្ស្្គម។ កម្មវិធីស្រ្ថុរសងនុះ បតូវបានងរៀ្រចំ 
ងឡើ្ក្ថុ្្រំណ្ផ្សពវផសាយនិ្បចករំបលកអវីបៃលមានផល
្រ៉ុះពាល់្ាអវិជ្ជមានងលើការអ្រ់រំ ្ររិស្ា ន  កុមារ និ្បស្ីង�ា  
ក្ថុ្ ប្រងទសកម្ថុ្ានិ្្ាការងលើកទរឹកចិត្ៃល់សិសសានុសិស្ស
បៃលរស់ង�ាតាមទីជន្រទនានាឱ្យខិតខំប្ររឹ្បប្រ្ងរៀនសូបត 
(រយៈងពលងពញមរួយឆ្ាំ)។
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គងបមា្ HYSA Project សបមា្រ់អ្កងប្រើងសវាហិញ្ញវត្ថុ កាលពីដថងៃទី17 បខកញ្ញា ឆ្ាំ2018

ង�ាសាខាត្បូ្ឃ្មថុំ

កម្មវិធីគម្រ្រងសន្រសំសំច្រការប្រើថាមពលអគ្គិសនីដើម្របីភពផ្រនដី

កាលពីម្ងៃ្រី01 ខែកក្រដា ឆ្ាំ2018
ប�ាបែត្កំពត
  កម្មវីធី គងបមា្សន្សំសំដចការងប្រើថាមពលអគ្គិសនី 
ងៃើម្ី ភពបផនៃី បៃលបតូវបាន្រង្កើតងឡើ្ៃំ្រូ្ង�ាក្ថុ្ឆ្ាំ20
18គឺ្ាការ ដាក់្រញ្ចបូលនូវការអ្រ់រំ យុវជន ជំនាន់ងបកាយអំពី
សារសំខាន់ដនការងប្រើថាមពលអគ្គិសនីងដាយយកចិត្ទុកដាក ់
និ្ប្រក្រងដាយការទទរួលខុសបតូវខ្ស់។  បកុមការងារដន 
គងបមា្ស្្រឹមថាវាមានភាពងាយក្ថុ្ការអ្រ់រំនិ្ងាយ 
បសរួលក្ថុ្ការទទរួលយកនូវទម្ា្រ់ល្អៗ សបមា្រ់យុវជនពីងបពាុះ 
ពរួកងគស្ិតក្ថុ្វ័យងនុះ  គឺ្ាវ័យបៃលមានភាពចាស់ទុំ 
បគ្រ់បគាន់ក្ថុ្ ការយល់ៃរឹ្ពីការគំរាមកំបហ្ដនការ
ងកើនងឡើ្កង�ដា្ាសកល  ងហើយអាចយកង�ាអនុវត្្ាទម្ា្រ់
ក្ថុ្ការរស់ង�ាប្រចាំដថងៃ  រ្រស់ពរួកងគបានយ៉ា្ល្អប្រងសើរ។ 
ងគាល្រំណ្សំខាន់ៗ  គឺបតូវ្រំងពញមុខងារសំខាន់ៗៃូច្ា 
ងៃើម្ី្រង្កើនការយល់ៃរឹ្អំពីការបថរកសា្ររិស្ានសបមា្រ់សន្សំ 
សំដច ការងប្រើថាមពលអគ្គិសនី ការអភិវឌ្ឍជំនាញក្ថុ្ការៃរឹក
នាំជូនបគូ្រងប្ៀនបៃល្ាថ្ាលសំខាន់ក្ថុ្ការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាល 
ៃល់ មនុស្សជំនាន់ងបកាយ ងៃើម្ីឱ្យពរួកងគអាច្រន្ ក្ីសុ្រិនក្ថុ្ 
ការសិកសានិ្ងរៀ្រចំកម្មវិធីស្រ្ថុរសធម៌  ងៃើម្ីររួមចំបណកក្ថុ្
ការអានងសៀវង�ាង�ាក្ថុ្្រណ្ណាល័យនិ្ការបចកជូននូវសម្ារ
សិកសាមរួយចំនរួនសបមា្រ់កុមារា- កុមារីតូចៗរស់ង�ាតាមទីជន
្រទបៃលមានឱកាសតិចតរួចក្ថុ្ការទទរួលបានការអ្រ់រំ។

កម្មវិធី HYSA Project

  ហត្ាកសិករ  បានចា្រ់ងផ្ើមអនុវត្គងបមា្ចំងណុះ 
ៃរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុ  ងនុះតាំ្ពីឆ្ាំ2012មកងម្ុះងដាយមានការគាំបទ
ពី PlaNet Finance ក្ថុ្ឆ្ាំ2011។ គងបមា្ងនុះ គឺងផ្ើមសាក 
ល្្ក្ថុ្ការ អនុវត្ៃំ្រូ្ង�ាក្ថុ្សាខាមរួយរ្រស់ហត្ាកសិករ 
គឺសាខាដបពឈរនិ្្រនទៃា្រ់មកងទៀត បាន្រន្ពប្ីកការអនុវត្
កម្មវិធីងនុះង�ាសាខាចំនរួន4 ្របន្មងទៀតក្ថុ្ងខត្កំព្់ចាម។ 
ហត្ាកសិករ  បានផ្ល់ការ្រណ្តថុុះ្រណ្ាលកម្មវិធីចំងណុះៃរឹ្
ហិរញ្ញវត្ថុ  ងនុះៃល់អតិថិជនសរុ្រចំនរួន876នាក់។  ង�ាឆ្ាំ 
2015  ហត្ាកសិករ  បានពិភាកសាអំពី  ការ្រង្កើតនូវកម្មវិធី 
ចំងណុះហិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់យុវជន- យុវតីបៃល្ាមនុស្សជំនាន់ 
ងបកាយសបមា្រ់ការបគ្រ់បគ្  ហិរញ្ញវត្ថុផទៃាល់ខ្លួន្ាពិងសស 
ការសន្សំបបាក់។  ង�ាឆ្ាំ2016និ្ឆ្ាំ2017 ហត្ាកសិករ  បាន 
ដាក់ឱ្យងប្រើ្ាផ្បូវការនូវកម្មវិធីសិកខេាសាលាស្ីពី  ចំងណុះៃរឹ្ 
ហិរញ្ញវត្ថុ  ង�ារាជធានីភ្ំងពញនិ្  ្រណ្ាងខត្មរួយចំនរួនងបកាម
គងបមា្ង្្មាុះថា “HYSA Project“។

HYSA Project សម្រ្រប់អ្នកប្រើស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ

  ង�ាឆ្ាំ2018ហត្ាកសិករ បានងបជើសងរើសយក កម្មវិធី 
ចំងណុះៃរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុ ្ាស្បូលដនការចូលររួមក្ថុ្ ការ ទទរួលខុស
បតូវស្្គមបៃលបតូវសងបមចឱ្យបាន។ ងគាល្រំណ្ ដនគងបមា្ 
ងនុះ គឺផ្ល់នូវចំងណុះៃរឹ្ក្ថុ្ការបគ្រ់បគ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ផទៃាល់ខ្លួន
និ្បគរួសារជូនអតិថិជននិ្ប្រ្ាពលរៃ្ឋរស់ង�ាតាមសហគន៍ 

និ្តាមតំ្រន់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ហត្ាកសិករ។  ្រនទៃា្រ់ពីចូល 
ររួមវគ្គ្រណ្តថុុះ្រណ្ាល អ្កងប្រើងសវាហិរញ្ញវត្ថុ បាន្រងញ្ចញងយា
្រល់រ្រស់ពរួកងគថាងស្ើសុំ  ឱ្យមាននិ្ពប្ីកកម្មវិធីងនុះឱ្យបាន
ងបចើនៃ្សបមា្រ់កម្មវិធីងលើកងបកាយនិ្ការ្រញ្ចថុុះអបតាការបបាក់។

ចំនរួនកម្មវីធី 12ែង
ចំនរួន�្កចូលររួម 271
ចំនរួនបុ្រ្គលិកចូលររួម 606
ចំនរួនប្៉ាងចូលររួម 2,424

HYSA Project សម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រស(បឋមសិក្រសា)

  ងគាល្រំណ្ដនកម្មវិធីងនុះគឺងៃើម្ីផ្ល់ចំងណុះៃរឹ្
ហិរញ្ញវត្ថុ្ាមូលដ្ឋានៃល់សិសសានុសិស្ស។  ងយា្តាម 
ការវាស់សទៃ្់មតិ ្រនទៃា្រ់ពីបានអនុវត្គងបមា្ងនុះសិសសានុសិស្ស 
បានផ្ល់ការវាយតដម្ថាពិត្ាងពញចិត្យ៉ា្ខ្ាំ្ចំងពាុះកម្មវិធ ី
រ្រស់គងបមា្និ្ការងរៀ្រចំទូង�ា ក្ថុ្ងនាុះ 85% គឺ្ាសំងណើ 
រ្រស់នាយកសាលាបៃលបានងស្ើសុំឱ្យមានកម្មវិធីងនុះង�ាងពល 
ងបកាយងទៀត។

ចំនរួនកម្មវីធី 66ែង
ចំនរួន�្កចូលររួម 3,446
ចំនរួនបុ្រ្គលិកចូលររួម 2,539 
ចំនរួនប្៉ាងចូលររួម 7,574
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សូចនាករសមិទ្ធផលបរិសា្ថ្រន

  ងៃើម្ីរកសាឱ្យបាននិ្្រន្ការកាត់្រន្យផល្រ៉ុះពាល់្ររិស្ានហត្ាកសិករង�ាបត្រន្ការតាមដានងលើការ
ងប្រើធនធានងដាយ បតូវ ងធវើ ការ ងប្រៀ្រងធៀ្រ្ាមរួយនរឹ្ទិន្ន័យដនការងប្រើពីឆ្ាំមុន។ ង�ាឆ្ាំ2018 ការងប្រើធនធានបតូវបានបគ្រ់បគ្ 
បានល្អ ងពាលគឺមានការថយចុុះនូវ្ររិមាណដនការងប្រើរ្រស់្រុគ្គលិកម្ាក់ៗៃូចមានៃូច្រង្ាញក្ថុ្តារា្ខា្ងបកាម៖

2017 2018

ទឹក

�ក��ស

�ក��សអ��ម័យ

េភ�ើងអគ�ិសនី

េ�បង

េ�បង��ំង

េ�បង�៉�សូ៊ត

FUEL FUEL FUEL
FUEL

FUEL FUEL FUEL

FUEL
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ដ.  បណ្ត្រញច្រកចាយ

ការិយាល័យកណា្ត្រល និងសាខា

ល.រ ង្្មាុះបគរឹុះស្ាន ងលខទូរស័ពទៃទំនាក់ទំន្ អាស័យដ្ឋាន

ហត្ាកសិករ លីមីតធីត 
ការិយាល័យកណ្ាល 

023 999 266 ផទៃុះងលខ606 ផ្បូវងលខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សងកាត់្ររឹ្ទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធានីភ្ំងពញ

1 ការិយាល័យប្រតិ្រត្ិការ
069 666 264 ផទៃុះងលខ606 ផ្បូវងលខ271 ភូមិសន្សំកុសល៣ សងកាត់្ររឹ្ទំពន់ទី1 

ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

2 សាខាខណ្ឌទរួលងគាក-
សងកាត់្ររឹ្សាឡា្

069 666 174 ផទៃុះងលខ19GH  ផ្បូវងលខ271 សងកាត់្ររឹ្សាឡា្  ខណ្ឌទរួលងគាក  រាជធានី 
ភ្ំងពញ

3 សាខាខណ្ឌចំការមន-
សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្ទី2

069 666 053 ផទៃុះងលខ529 ផ្បូវងលខ93 ភូមិ1 សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្ទី2 ខណ្ឌចំការមន 
រាជធានីភ្ំងពញ

4 សាខាខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ-
សងកាត់កាកា្រ

069 666 247 ភូមិ្រ៉ប្រកខា្ងជើ្ សងកាត់កាកា្រ1 ខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ  រាជធានីភ្ំងពញ

5 សាខាខណ្ឌៃូនងពញ-
សងកាត់បសុះចក

069 666 238 ផទៃុះងលខ 92B-92C ផ្បូវងលខ70 ភូមិ1  សងកាត់បសុះចក ខណ្ឌៃូនងពញ 
រាជធានីភ្ំងពញ

6 សាខាខណ្ឌឫស្សីបកវ-
សងកាត់គីឡបូបម៉បតងលខ6

069 666 124 ផ្បូវងលខ5 ភូមិស្ានខ្ស់ សងកាត់គីឡបូបម៉បតងលខ6 ខណ្ឌឫស្សីបកវ រាជធានីភ្ំងពញ

7 សាខាងខត្សទៃរឹ្បបត្ 069 666 108 ភូមិរា្ានុកូល សងកាត់សទៃរឹ្បបត្ បកុ្សទៃរឹ្បបត្ ងខតដសទៃរឹ្បបត្

8 សាខាបសុកអ្្គស្លួល-ឃុំប្រកចាន 069 666 067 ភូមិចុ្្រងង្គាល ឃុំប្រកចាន បសុកអ្្គស្លួល ងខតដកណ្ាល 

9 សាខាងខត្មណ្ឌលគិរី 069 666 185 ភូមិចំ្រក់ សងកាត់ស្ានមានជ័យ បកុ្បសនមងនារម្យ ងខតដមណ្ឌលគិរី

10 សាខាខណ្ឌងប្ាយចងវារ-
សងកាត់ងប្ាយចងវារ

069 333 687 ផ្បូវងលខ6 ភូមិងគៀនឃ្ាំ្ សងកាត់ងប្ាយចងវា ខណ្ឌងប្ាយចងវារ រាជធានីភ្ំងពញ

11 សាខាងខត្កណ្ាល 069 666 094 ភូមិបកងពើហា សងកាត់បបពកឫស្សី បកុ្តាង្្មា ងខតដកណ្ាល 

12 សាខាបសុកស្អា្-ឃុំបបពកគយ 069 666 073 ភូមិបបពករុន ឃុំបបពកគយ បសុកស្អា្  ងខតដកណ្ាល 

13 សាខាបសុកងកាុះធំ-ឃុំបបពកថ្មី 093 222 561 ភូមិបបពកថ្មី ឃុំបបពកថ្មី  បសុកងកាុះធំ ងខតដកណ្ាល 

14 សាខាខណ្ឌចបារអំង�ា - 
សងកាត់ចបារអំង�ាទី2

069 333 225 ផ្បូវងលខ1 ភូមិងៃើមបស្្ សងកាត់ចបារអំង�ាទី2 ខណ្ឌចបារអំង�ា រាជធានីភ្ំងពញ

15 សាខាងខតដរតនគិរី 069 666 129 ភូមិជ័យជំនុះ សងកាត់ឡាបានងសៀក បកុ្បានលុ្ ងខតដរតនគិរី

16 សាខាបសុកងកៀនសវាយ-ឃុំគគីរ 069 666 217 ផ្បូវងលខ1 ភូមិទរួលងត្ាត  ឃុំគគីរ  បសុកងកៀនសវាយ  ងខតដកណ្ាល 

17 សាខាបសុកមុខកំពូល-
ឃុំបបពកអញ្ចាញ

069 666 183 ផទៃុះងលខ36  ផ្បូងលខវ6  ភូមិបបពកតាប្រន ឃុំបបពកអញ្ចាញ បសុកមុខកំពូល 
ងខតដកណ្ាល 

18 សាខាងខត្កំព្់ស្ឺ 069 666 230 ផ្បូវងលខ4 ភូមិបកាំ្ពលងទព  សងកាត់រការធំ បកុ្ចបារមន ងខតដកំព្់ស្ឺ   

19 សាខាងខត្ងកាុះកុ្
069 666 213 ផទៃុះងលខ504 ផ្បូវងលខ48 ភូមិទី1 សងកាត់ស្មាច់មានជ័យ បកុ្ងខមរភូមិនទៃ 

ងខតដងកាុះកុ្ 

20 សាខាងខត្បពុះសីហនុ 069 666 154 ផទៃុះងលខ480 ផ្បូវឯករាជ្យ ភូមិ២ សងកាត់4 បកុ្បពុះសីហនុ ងខតដបពុះសីហនុ

21 សាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំ្រល្័្្គ 069 666 257 ភូមិបតពាំ្សវាយ ឃុំ្រល្័្្គ បសុកបារាយណ៍ ងខតដកំព្់ធំ

22 សាខាងខត្កំពត 069 666 219 ផ្បូវងលខ3 ភូមិបកាំ្ សងកាត់បកាំ្អំពិល បកុ្កំពត ងខតដកំពត

23 សាខាងខត្កំព្់ធំ 069 666 105 ផ្បូវងលខ6 ភូមិៃំរី្ាន់ខ្ា សងកាត់ៃំរី្ាន់ខ្ា  បកុ្សទៃរឹ្បសន ងខតដកំព្់ធំ
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24 សាខាបសុកសណ្ាន់-ឃុំសណ្ាន់ 069 222 476 ភូមិទរឹកម្ា្ ឃុំសណ្ាន់ បសុកសណ្ាន់ ងខតដកំព្់ធំ

25 សាខាបសុកងសទៃា្-ឃុំកំព្់ចិនត្បូ្ 069 666 107 ផ្បូវងលខ6 ភូមិងឈើទាល ឃុំកំព្់ចិនត្បូ្  បសុកងសទៃា្ ងខតដកំព្់ធំ     

26 សាខាបសុកសូបទនិគម-ឃុំៃំបៃក 069 666 110 ភូមិៃូនហុ្ ឃុំៃំបៃក បសុកសូបទនិគម ងខតដងសៀមរា្រ 

27 សាខាបសុកជីបបក្-ឃុំកំព្់ក្ី 069 666 248 ភូមិកំព្់ក្ី1 ឃុំកំព្់ក្ី បសុកជីបបក្ ងខតដងសៀមរា្រ 

28 សាខាបសុកពរួក-ឃុំពរួក 069 666 157 ផ្បូវងលខ6 ភូមិចំ្រក់បហរ ឃុំពរួក បសុកពរួក ងខតដងសៀមរា្រ 

29 សាខាបសុកបកឡាញ់-ឃុំបកឡាញ់ 069 333 128 ភូមិបកឡាញ់ ឃុំបកឡាញ់ បសុកបកឡាញ់ ងខតដងសៀមរា្រ 

30 សាខាបកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត-
សងកាត់ងប៉ាយប្រ៉ត

069 666 173 ផទៃុះងលខ91 ភូមិអូរងបរា សងកាត់ងប៉ាយប្រ៉ត បកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

31 សាខាបសុកម៉ាដឡ-ឃុំម៉ាដឡ 069 333 198 ភូមិថ្មី ឃុំម៉ាដឡ  បសុកម៉ាដឡ ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

32 សាខាងខត្ងសៀមរា្រ 069 666 120 ភូមិចុ្ងរាស៊ូ សងកាត់ស្បកាម បកុ្ងសៀមរា្រ ងខតដងសៀមរា្រ 

33 សាខាបកុ្ងសៀមរា្រ 069 666 253 ភូមិវត្្រូព៌  សងកាត់សាលាកំងរើក បកុ្ងសៀមរា្រ ងខតដងសៀមរា្រ 

34 សាខាបសុករមាសបហក-
ឃុំកំព្់បតាច

069 222 406 ភូមិកំព្់បតាច ឃុំកំព្់បតាច បសុករមាសបហក ងខតដសវាយងរៀ្ 

35 សាខាងខតដសវាយងរៀ្ 069 666 104 ផ្បូវងលខ1 ភូមិសរួនថ្មី  សងកាត់ដបពឆ្ាក់ បកុ្សវាយងរៀ្ ងខតដសវាយងរៀ្ 

36 សាខាងខត្កំព្់ឆ្ាំ្ 069 666 232 ផ្បូវងលខ5 ភូមិទរួលបកឡាញ់  សងកាត់កំព្់ឆ្ាំ្ បកុ្កំព្់ឆ្ាំ្ ងខតដកំព្់ឆ្ាំ្ 

37 សាខាងខត្ងពាធិ៍សាត់ 069 666 130 ផ្បូវងលខ5 ភូមិស្ានីយ៍ សងកាត់សវាយអាត់ បកុ្ងពាធិ៍សាត់ ងខតដងពាធិ៍សាត់

38 សាខាបសុកបកគរ-ឃុំអន្្់ងត្ាត 069 222 696 ភូមិផសារ ឃុំអន្្់ងត្ាត បសុកបកគរ ងខតដងពាធិ៍សាត់

39 សាខាបសុកបាកាន - ឃុំ្ររឹ្ខ្ារ 069 666 261 ភូមិ្ររឹ្ខ្ារ ឃុំ្ររឹ្ខ្ារ បសុកបាកាន ងខតដងពាធិ៍សាត់

40 សាខាបសុកងមា្ឫស្សី-ឃុំគារ 069 666 401 ផ្បូវងលខ5 ភូមិគារ3 ឃុំគារ បសុកងមា្ឫស្សី ងខតដបាត់ៃំ្រ្

41 សាខាងខត្្រនទៃាយមានជ័យ 069 666 258 ភូមិ3 សងកាត់បពុះពន្ា បកុ្សិរីងសាភ័ណ ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

42 សាខាបសុកម្្គល្រូរី-
ឃុំឫស្សីងបកាក

069 333 922 ផ្បូវងលខ5 ភូមិងគាកសវាយ ឃុំឫស្សីងបកាក បសុកម្្គល្រូរី ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

43 សាខាបសុកបពុះងនបតបពុះ-ឃុំជ្រ់វារី 069 333 913 ភូមិជ្រ់ ឃុំជ្រ់វារី បសុកបពុះងនបតបពុះ ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

44 សាខាងខត្កំព្់ចាម 069 666 237 ផ្បូវងលខ7 ភូមិ្ររឹ្ស្ាយ សងកាត់សំ្ររួរមាស បកុ្កំព្់ចាម ងខតដកំព្់ចាម

45 សាខាបសុកចំការងលើ-ឃុំសវាយទា្រ 069 333 662 ភូមិថ្ល់ប្រកងកើត ឃុំសវាយទា្រ បសុកចំការងលើ ងខតដកំព្់ចាម

46 សាខាបសុកសទៃរឹ្បត្់-ឃុំបបពកកក់ 069 333 664 ភូមិងត្ាតតាសាយ ឃុំបបពកកក់ បសុកសទៃរឹ្បត្់ ងខតដកំព្់ចាម

47 សាខាងខត្ដបពបវ្ 069 666 145 ភូមិងលខ4 សងកាត់កំព្់លាវ បកុ្ដបពបវ្  ងខតដដបពបវ្

48 សាខាបសុកសវាយអនទៃរ-
ឃុំសវាយអនទៃរ

069 222 776 ភូមិសវាយអនទៃរទី1 ឃុំសវាយអនទៃរ  បសុកសវាយអនទៃរ  ងខតដដបពបវ្

49 សាខាងខត្បាត់ៃំ្រ្
069 666 254 ផទៃុះងលខA២០ ផ្បូវងលខ5 ភូមិបបពកមហាងទព  សងកាត់សវាយងប៉ា បកុ្បាត់ៃំ្រ្ 

ងខតដបាត់ៃំ្រ្

50 សាខាបសុករតនមណ្ឌល-ឃុំង្្ា 069 666 782 ភូមិបាណ្់ ឃុំង្្ា បសុករតនមណ្ឌល ងខតដបាត់ៃំ្រ្ 

51 សាខាងខត្ដ្រ៉លិន 069 666 064 ភូមិអូរតាពុកងលើ សងកាត់ដ្រ៉លិន បកុ្ដ្រ៉លិន  ងខតដដ្រ៉លិន

52 សាខាងខត្ត្បូ្ឃ្មថុំ 069 666 093 ភូមិសរួ្លិច សងកាត់សរួ្ បកុ្សរួ្  ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ

53 សាខាបសុកពញាបបកក-
ឃុំងកា្កា្

069 666 051 ភូមិកងណ្ាលងកា្ ឃុំងកា្កា្ បសុកពញាបបកក ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ
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54 សាខាបសុកងមមត់-ឃុំងមមត់ 069 666 204 ភូមិងមមត់ផសារ ឃុំងមមត់ បសុកងមមត់ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ 

55 សាខាងខត្បកងចុះ 069 666 208 ភូមិអូរឫស្សីទី1 សងកាត់អូរឫស្សី បកុ្បកងចុះ ងខតដបកងចុះ 

56 សាខាបសុកឆ្បូ្-ឃុំឆ្បូ្ 069 333 477 ភូមិងប្ាយថ្មងលើ  ឃុំឆ្បូ្ បសុកឆ្បូ្ ងខតដបកងចុះ 

57 សាខាបសុកដបពក្របាស-ឃុំដបពលវា 069 666 150 ភូមិដបពលវាលិច  ឃុំដបពលវា បសុកដបពក្របាស   ងខតដតាបកវ 

58 សាខាបសុកបាទី-ឃុំបតពាំ្សា្រ 069 666 407 ភូមិង្្មាខ្ី  ឃុំបតពាំ្សា្រ បសុកបាទី ងខតដតាបកវ

59 សាខាបសុកពាមរក៍-ឃុំបបពកខសាយ 
"ខ"

069 666 175 ភូមិ1 ឃុំបបពកខសាយ ខ  បសុកពាមរក៍  ងខតដដបពបវ្ 

60 សាខាងខត្តាបកវ 069 666 101 ផ្បូវងលខ2  ភូមិឡបូរី សងកាត់រកាក្ថុ្ បកុ្ៃូនបក វ ងខតដតាបកវ

61 សាខាបសុកបតាំកក់-ឃុំអ្្គតាងសាម 069 222 331 ភូមិអ្្គតាងសាម ឃុំអ្្គតាងសាម បសុកបតាំកក់ ងខតដតាបកវ 

62 សាខាបសុកដបពឈរ-ឃុំដបជងវៀន 069 666 152 ភូមិដបពទទរឹ្ ឃុំដបជងវៀន បសុកដបពឈរ ងខតដកំព្់ចាម

63 សាខាបសុកបាធាយ-ឃុំផ្អាវ 069 222 897 ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ បសុកបាធាយ ងខតដកំព្់ចាម

64 សាខាបសុកថ្មងគាល-ឃុំតាពូ្ 069 333 787 ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូ្ បសុកថ្មងគាល ងខតដបាត់ៃំ្រ្ 

65 សាខាបសុក្រងវល-ឃុំ្រងវល 069 666 251 ភូមិ្រងវល1 ឃុំ្រងវល បសុក្រងវល ងខតដបាត់ៃំ្រ្

66 សាខាបសុកកំងរៀ្-ឃុំ្ររឹ្រាំ្ 069 666 403 ភូមិអូដារងលើ ឃុំ្ររឹ្រាំ្ បសុកកំងរៀ្  ងខតដបាត់ៃំ្រ្   

67 សាខាបសុកថ្មពរួក-ឃុំគំរូ 069 666 091 ភូមិអណ្តបូ្ខ្ថុ្ ឃុំគំរូ បសុកថ្មពរួក ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

68 សាខាបសុកអន្្់បវ្-ឃុំអន្្់បវ្ 069 333 407 ភូមិអូរជងញ្ជៀន ឃុំអន្្់បវ្ បសុកអន្្់បវ្ ងខតដឧត្រមានជ័យ

69 សាខាងខត្ឧត្រមានជ័យ 069 666 176 ភូមិសំងរា្ សងកាត់សំងរា្ បកុ្សំងរា្ ងខតដឧត្រមានជ័យ   

70 សាខាបសុករងវៀ្-ឃុំរង្រៀ្រ 069 222 987 ភូមិមតាំ្បតក ឃុំរង្រៀ្រ បសុករងវៀ្ ងខតដបពុះវិហារ    

71 សាខាងខត្បពុះវិហារ 069 666 153 ភូមិអណ្តបូ្ងពាធិ  សងកាត់កំព្់ប្រណាក បកុ្បពុះវិហារ ងខតដបពុះវិហារ  

72 សាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំងបទៀល 069 333 899 ផ្បូវងលខ6 ភូមិរំងចក ឃុំងបទៀល បសុកបារាយណ៍ ងខតដកំព្់ធំ

73 សាខាបសុកឈូក-ឃុំឈូក 069 222 335 ភូមិបកសាំ្ ឃុំឈូក បសុកឈូក ងខតដកំពត  

74 សាខាបសុកបសីសន្ធរ-ឃុំបបពកងពាធិ៍ 069 333 411 ភូមិសដនទៃ ឃុំបបពកងពាធិ បសុកបសីសន្ធរ ងខតដកំព្់ចាម 

75 សាខាបសុក្រនទៃាយបសី-
ឃុំខ្ារសណ្ាយ

069 222 600 ភូមិ្រនទៃាយបសី ឃុំខ្ារសណ្ាយ បសុក្រនទៃាយបសី ងខតដងសៀមរា្រ 

76 សាខាបសុកបបាសាទបាគ្-
ឃុំកបនទៃាំ្

069 222 604 ភូមិអក្្គ្ ឃុំកបនទៃាំ្ បសុកបបាសាទបាគ្ ងខតដងសៀមរា្រ 

77 សាខាបសុកភ្ំបកវ៉ាញ-ឃុំលាច 069 222 733 ភូមិងបាុះពរួយ ឃុំលាច បសុកភ្ំបកវ៉ាញ ងខតដងពាធិ៍សាត់

78 សាខាបសុកសវាយងចក-ឃុំរលរួស 069 666 402 ភូមិរលរួស ឃុំរលរួស បសុកសវាយងចក ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

79 សាខាបសុកបទាំ្-ឃុំងស្មា្ 069 222 360 ភូមិកំព្់ដបជ ឃុំងស្មា្ បសុកបទាំ្  ងខតដតាបកវ 

80 សាខាខណ្ឌបសនសុខ-
សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី

069 333 736 ផទៃុះងលខA1A2 ផ្បូវងលខ 1986 ភូមិភ្ំងពញថ្មី  សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី ខណ្ឌបសនសុខ 
រាជធានីភ្ំងពញ

81 សាខាបសុកបាកាន-ឃុំតាងលា 069 333 966 ភូមិតាងលា ឃុំតាងលា  បសុកបាកាន ងខតដងពាធិ៍សាត់

82 សាខាបកុ្បាវិត  069 222 973 ភូមិដបជធំ សងកាត់ដបពអ្្គថុញ  បកុ្បាវិត ងខតដសវាយងរៀ្  

83 សាខាបសុកពារាំ្-ឃុំរកា 069 222 771 ភូមិស្ាយពល ឃុំរកា បសុកពារាំ្ ងខតដដបពបវ្

84 សាខាបសុកពញាឮ-ឃុំវិហារហ្លួ្ 069 222 657 ភូមិងទពប្រណម្យ ឃុំវិហារហ្លួ្ បសុកពញាឮ ងខតដកណ្ាល 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 46

85 សាខាបសុកបពុះងស្ច-ឃុំអ្្គររាជ្យ 069 666 803 ភូមិបកសាំ្ទ្ ឃុំអ្្គររាជ្យ  បសុកបពុះងស្ច  ងខតដដបពបវ្

86 សាខាបសុកកំព្់បតឡាច-ឃុំថ្មឥៃ្ឋ
069 333 584 ផទៃុះងលខ៣10E ផ្បូវងលខ5 ភូមិងៃើមពងពល ឃុំថ្មឥៃ្ឋ បសុកកំព្់បតឡាច 

ងខតដកំព្់ឆ្ាំ្

87 សាខាបសុកអូររាំ្ឪ-
ឃុំអំពិលតាពក

093 222 665 ភូមិងលខ3 ឃុំអំពិលតាពក បសុកអូររាំ្ឪ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ 

88 សាខាបសុកតំប្ររ-ឃុំតំប្ររ 093 222 676 ភូមិសញ្ជ័យបសន ឃុំតំប្ររ បសុកតំប្ររ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ   

89 សាខាបសុកបាទី-ឃុំសូរភី 069 333 558 ភូមិបតាំខ្ារ ឃុំសូរភី បសុកបាទី     ងខតដតាបកវ

90 សាខាខណ្ឌ៧មករា-
សងកាត់អូរឫស្សី2

093 222 651 ផទៃុះងលខ300E0E1E2 ផ្បូវងលខ217 ភូមិ9 សងកាត់អូឫស្សីទី2 ខណ្ឌ7មករា 
រាជធានីភ្ំងពញ

91 សាខាបសុកភ្ំបពរឹក-ឃុំងពបជចិន្ា 093 222 767 ភូមិភ្ំតូច  ឃុំងពបជចិន្ា បសុកភ្ំបពរឹក ងខតដបាត់ៃំ្រ្

92 សាខាខណ្ឌមានជ័យ-
សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ

093 222 664 ភូមិឫស្សី សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ  រាជធានីភ្ំងពញ

93 សាខាបសុកស្លួល-ឃុំស្លួល 069 333 443 ភូមិកបាលស្លួល  ឃុំស្លួល បសុកស្លួល ងខតដបកងចុះ

94 សាខាបសុកអ្្គស្លួល-
ឃុំៃំណាក់អំពិល

069 333 747 ភូមិថ្ល់ទទរឹ្ ឃុំៃំណាក់អំពិល បសុកអ្្គស្លួល ងខតដកណ្ាល 

95 សាខាបកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត-សងកាត់និមិត្ 069 333 206 ភូមិនិមិត្2  សងកាត់និមិត្ បកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

96 សាខាបសុកម្្គល្រូរី-
ឃុំអូរបបាសាទ

069 333 943 ផ្បូវងលខ5 ភូមិភ្ំធំត្បូ្ ឃុំអូរបបាសាទ បសុកម្្គល្រូរី ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

97 សាខាបសុកសវាយបជុំ-ឃុំតាសរួស 069 222 392 ភូមិតា្រ៉  ឃុំតាសរួស បសុកសវាយបជំ ងខតដសវាយងរៀ្   

98 សាខាខណ្ឌៃូនងពញ-
សងកាត់ផសារកណ្ាលទី1

093 222 566 ផទៃុះងលខ106Eo ផ្បូវងលខ13 ភូមិ13 សងកាត់ផសារកណ្ាលទី1  ខណ្ឌៃូនងពញ 
រាជធានីភ្ំងពញ

99 សាខាបសុកវ៉ារិន-ឃុំបបសណូយ 093 222 063 ភូមិវត្ ឃុំបបសណូយ បសុកវ៉ារិន ងខតដងសៀមរា្រ 

100 សាខាបសុកបាណន់-ឃុំភ្ំសំង�ា 069 333 830 ភូមិភ្ំសំង�ាលិច ឃុំភ្ំសំង�ា បសុកបាណន់ ងខតដបាត់ៃំ្រ្

101 សាខាបសុកលវាឯម-ឃុំងកាុះរុះ 069 333 517 ភូមិងកាុះរុះងលើ  ឃុំងកាុះរុះ បសុកលវាឯម ងខតដកណ្ាល 

102 សាខាបសុកបបាសាទសំ្រូរ-
ឃុំសំ្រូរណ៍

069 222 467 ភូមិកំព្់ងឈើទាល ឃុំសំ្រូរណ៍ បសុកបបាសាទសំ្រូរ ងខតដកំព្់ធំ

103 សាខាបសុកបតពាំ្បបាសាទ-
ឃុំបតពាំ្បបាសាទ

069 333 406 ភូមិបតពាំ្បាបសាទ ឃុំបតពាំ្បបាសាទ បសុកបតពាំ្បាបសាទ 
ងខតដឧត្រមានជ័យ

104 សាខាបសុកបាកាន-
ឃុំសវាយៃូនបកវ

069 333 948 ភូមិសវាយៃូនបកវទី1 ឃុំសវាយៃូនបកវ បសុកបាកាន ងខតដងពាធិ៍សាត់ 

105 សាខាបសុកខសាច់កណដាល-
ឃុំសវាយបជំ

069 333 685 ភូមិងលើ ឃុំសវាយបជុំ បសុកខសាច់កណ្ាល ងខតដកណ្ាល 

106 សាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំសូងយា្ 069 222 510 ភូមិកាតាយ  ឃុំសូងយា្ បសុកបារាយណ៍ ងខតដកំព្់ធំ  

107 សាខាបសុកងកៀនសវាយ-
ឃុំសំងរា្ធំ

069 333 506 ភូមិសទៃរឹ្ឃុំសំងរា្ធំ បសុកងកៀនសវាយ  ងខតដកណ្ាល 

108 សាខាបសុកបកូចឆ្មារ-ឃុំសវាយឃ្ាំ្ 069 333 676 ភូមិទី5 ឃុំសវាយឃ្ាំ្ បសុកបកូចឆ្មារ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ  

109 សាខាបសុកអ្្គរជុំ-ឃុំតាងសាម 069 333 179 ភូមិបបាំៃំឡរឹ្ ឃុំតាងសាម បសុកអ្្គរជុំ ងខតដងសៀមរា្រ 

110 សាខាបសុកជីបបក្-ឃុំសង្វើយ 069 333 292 ភូមិចក ឃុំសង្វើយ បសុកជីបបក្  ងខតដងសៀមរា្រ 

111 សាខាបសុកសនទៃថុក-ឃុំតាំ្បកសាំ្ 069 222 363 ភូមិស្់ឃ្ាំ្  ឃុំតាំ្បកសាំ្ បសុកសនទៃថុក ងខតដកំព្់ធំ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 47

112 សាខាបសុកបបាសាទ្រល្័្្គ-
ឃុំសាលាវិស័យ

069 222 486 ភូមិសាលាវិស័យ ឃុំសាលាវិស័យ បសុកបបាសាទ្រល្័្្គ  ងខតដកំព្់ធំ

113 សាខាបសុកបាកាន-ឃុំបតពាំ្ជ្ 069 333 977 ភូមិងបកាលបក្រី ឃុំបតពាំ្ជ្ បសុកបាកាន ងខតដងពាធិ៍សាត់

114 សាខាបសុកទរឹកផុស-ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ 069 333 576 ភូមិបបសតាដជ ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ បសុកទរឹកផុស ងខតដកំព្់ឆ្ាំ្ 

115 សាខាបសុកភ្ំបសុក-ឃុំបសុះជីក 069 333 912 ភូមិបសុះជីក ឃុំបសុះជីក បសុកភ្ំបសុក ងខតដ្រនទៃាយមានជ័យ

116 សាខាបសុកកណដាលសទៃរឹ្-ឃុំបារគូ 069 333 756 ភូមិសវាយមី្ ឃុំបារគូ បសុកកណដាលសទៃរឹ្ ងខតដកណ្ាល 

117 សាខាបសុកសំង�ាលូន-ឃុំសនដិភាព 069 666 046 ភូមិបតពាំ្បពលិត ឃុំសន្ិភាព បសុកសំង�ាលូន ងខតដបាត់ៃំ្រ្  

118 សាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំបកវ៉ា 069 333 877 ភូមិបកវ៉ា ឃុំបកវ៉ា បសុកបារាយណ៍ ងខតដកំព្់ធំ

119 សាខាខណ្ឌមានជ័យ-
សងកាត់ចាក់អបប្ងលើ

093 222 467 ផ្បូវងលខ2 ភូមិបបពកតាគ្៣ សងកាត់ចាក់អបប្ងលើ ខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធានីភ្ំងពញ

120 សាខាបសុកងមមត់-ឃុំដារ 086 333 055 ភូមិដារកណ្ាល ឃុំដារ បសុកងមមត់ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ

121 សាខាបសុកក្មាស-ឃុំពាមជីក្ 069 222 844 ភូមិពាមជីក្ ឃុំពាមជីក្ បសុកក្មាស ងខតដកំព្់ចាម

122 សាខាបសុកស្អា្-ឃុំបបពកអំ្រិល 069 222 326 ភូមិងបតើយបតរឹ្្ស ឃុំបបពកអំ្រិល បសុកស្អា្ ងខតដកណ្ាល 

123 សាខាបសុកសណ្ាន់-ឃុំទំរី្ 069 222 430 ភូមិងខាស ឃុំទំរី្ បសុកសណ្ាន់ ងខតដកំព្់ធំ

124 សាខាបសុក្រនទៃាយអំពិល-
ឃុំងគាកមន

069 333 466 ភូមិសរឹ្្ ឃុំងគាកមន បសុក្រនទៃាយអំពិល ងខតដឧត្រមានជ័យ   

125 សាខាខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ-
សងកាត់ងចាមង�ា

069 333 737 ផទៃុះងលខA1A2 ផ្បូវងលខ4 ភូមិថ្ល់្រំប្រក សងកាត់ងចាមង�ា ខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ 
រាជធានីភ្ំងពញ

126 សាខាបសុកកំព្់សវាយ -ឃុំសាន់គ 069 222 505 ភូមិសារី ឃុំសាន់គ បសុកកំព្់សវាយ ងខតដកំព្់ធំ    

127 សាខាខណ្ឌចំការមន-
សងកាត់ទរួលសវាយដបពទី2

069 222 823 ភូមិ៦ សងកាត់ទរួលសវាយដបពទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

128 សាខាបសុកមុខកំពូល-
ឃុំរកាងកា្ទី1

069 333 417 ភូមិរកាងកា្ ឃុំរកាងកា្ទី1 បសុកមុខកំពូល ងខតដកណ្ាល 

129 សាខាខណ្ឌទរួលងគាក-
សងកាត់្ររឹ្កក់ទី2

069 333 268 ភូមិ14 សងកាត់្ររឹ្កក់ទី2 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ 

130 សាខាខណ្ឌទរួលងគាក-
សងកាត់ផសារងៃ្រ៉ូទី2

093 333 587 ផទៃុះងលខ574A ផ្បូវងលខ128 ភូមិ8 សងកាត់ផសារងៃ្រ៉ូទី2 ខណ្ឌទរួលងគាក 
រាជធានីភ្ំងពញ

131 សាខាបសុកចំការងលើ-ឃុំ្រុសខ្ថុរ 069 222 625 ភូមិ10មករា ឃុំ្រុសខ្ថុរ បសុកចំការងលើ ងខតដកំព្់ចាម

132 សាខាបសុកបាភ្ំ-ឃុំងឈើកាច់ 069 333 769 ភូមិងឈើកាច់ ឃុំងឈើកាច់ បសុកបាភ្ំ ងខតដដបពបវ្

133 សាខាបសុកបកវសីមា-ឃុំបបសខទៃថុម  086 333 057 ភូមិឡាប៉ាងខ ឃុំបបសខ្ចថុម បសុកបកវសីមា ងខតដមណ្ឌលគិរី 

134 សាខាបកុ្បាត់ៃំ្រ្-
សងកាត់បបពកបពុះងស្ច

069 333 011 ភូមិប្រកចានថ្មី សងកាត់បបពកបពុះងស្ច បកុ្បាត់ៃំ្រ្ ងខតដបាត់ៃំ្រ្

135 សាខាបសុកបបសអំ្រិល-
ឃុំបបសអំ្រិល

093 222 497 ភូមិបតពាំ្ ឃុំបបសអំ្រិល បសុកបបសអំ្រិល ងខតដងកាុះកុ្

136 សាខាបសុក្ររបកវ-ឃុំឡាមីញ 093 222 493 ភូមិមរួយ ឃុំឡាមីញ បសុក្ររបកវ ងខតដរតនគីរី

137 សាខាបសុកគីរីវ្់-ឃុំបពុះបាទ្ាន់ជុំ 093 222 920 ភូមិកំព្់ ឃុំបពុះបាទ្ាន់ជុំ បសុកគីរីវ្់  ងខតដតាបកវ

138 សាខាបសុកភ្ំបសរួច-ឃុំគិរីវន្ 069 333 571 ភូមិផសារបតពាំ្បកឡរឹ្ ឃុំគិវីវន្ បសុកភ្ំបសរួច ងខតដកំព្់ស្ឺ

139 សាខាបសុកដបពន្រ់-ឃុំវាលងរញ 093 222 916 ភូមិ្ររឹ្បវ្ ឃុំវាលរិញ បសុកដបពន្រ់ ងខតដបពុះសីហនុ 
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140 សាខាបសុកកំព្់បតាច-
ឃុំកំព្់បតាចខា្ងកើត

093 222 936 ភូមិកំព្់បតាចទី1 ឃុំកំព្់បតាចខា្ងកើត បសុកកំព្់បតាច ងខតដកំពត

141 សាខាបសុក្ររិ្រូណ៌-ឃុំពដន្ 093 222 946 ភូមិបកវឡាត ឃុំពដន្ បសុក្ររិ្រូណ៌ ងខតដកំព្់ឆ្ាំ្

142 សាខាបសុកសវាយងលើ-ឃុំសវាយងលើ 069 222 531 ភូមិជ្រ់ងលើ ឃុំសវាយងលើ បសុកសវាយងលើ ងខតដងសៀមរា្រ 

143 សាខាបកុ្បក្រ-សងកាត់ដបពធំ 093 333 525 ផ្បូវងលខ33 ភូមិៃំណាក់ចង្្អើរ សងកាត់ដបពធំ បកុ្បក្រ ងខតដបក្រ 

144 សាខាបសុកកណដាលសទៃរឹ្-
ឃុំ្ររឹ្ខយា្

069 333 043 ភូមិដបពតាតូច ឃុំ្ររឹ្ខយា្ បសុកកណ្ាលសទៃរឹ្ ងខតដកណ្ាល 

145 សាខាបសុកពរួក-ឃុំសសរស្ម្ 069 333 090 ភូមិសសរស្ម្  ឃុំសសរស្ម្ បសុកពរួក ងខតដងសៀមរា្រ 

146 សាខាបសុកកងណ្តៀ្-ឃុំសវាយលរួ្ 069 222 747 ភូមិ្ររឹ្បកាញ់ ឃុំសវាយលរួ្ បសុកកងណ្តៀ្ ងខតដងពាធិ៍សាត់

147 សាខាខណ្ឌទរួលងគាក-
សងកាត់ទរឹកល្អក់ទី3

069 222 928 ភូមិ10 សងកាត់ទរឹកល្អក់ទី3 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ

148 សាខាបសុកងជើ្ដបព-ឃុំសូទិពវ 093 222 849 ភូមិតាបសន ឃុំសូទិពវ បសុកងជើ្ដបព ងខតដកំព្់ចាម

149 សាខាបសុកគូបលន-ឃុំគូបលនត្បូ្ 069 222 317 ភូមិគូបលនត្បូ្ ឃុំគូបលនត្បូ្ បសុកគូបលន ងខតដបពុះវិហារ

150 សាខាបសុកភ្ំបកវ៉ាញ-
ឃុំបាក់ចិងញ្ចៀន

093 222 401 ភូមិអូរឫស្សី ឃុំបាក់ចិងញ្ចៀន បសុកភ្ំបកវ៉ាញ ងខតដងពាធិ៍សាត់

151 សាខាបសុកត្បូ្ឃ្មថុំ-ឃុំរកាពបបាំ 069 222 409 ភូមិបតពាំ្ឫស្សី ឃុំរកាពបបាំ បសុកត្បូ្ឃ្មថុំ ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ

152 សាខាបសុកបកគរ-ឃុំងឈើតុំ 069 222 702 ភូមិកប៉ាស់ ឃុំងឈើតុំ បសុកបកគរ ងខតដងពាធិ៍សាត់

153 សាខាបសុកបបាសាទ្រល្័្្គ-
ឃុំបកយា

069 222 501 ភូមិបកយាត្បូ្  ឃុំបកយា បសុកបបាសាទ្រល្័្ ងខតដកំព្់ធំ

154 សាខាខណ្ឌចំការមន-
សងកាត់្ររឹ្បតប្រក

086 333 045 ផទៃុះងលខ39BE0E1 ផ្បូវងលខ432 សងកាត់្ររឹ្បតប្រក ខណ្ឌចំការមន 
រាជធានីភ្ំងពញ

155 សាខាបសុកសំងរា្-ឃុំសំងរា្ 070 333 051 ភូមិដបពទទរឹ្ ឃុំសំងរា្ បសុកសំងរា្ ងខតដតាបកវ

156 សាខាបសុកអ្្គរជ័យ-ឃុំតានី 086 333 027 ភូមិបបាល  ឃុំតានី បសុកអ្្គរជ័យ ងខតដកំពត

157 សាខាបសុកខសាច់កណដាល-
ឃុំវិហារសរួគ៌

070 333 831 ភូមិងសដា ឃុំវិហារសរួគ៌ បសុកខសាច់កណដាល ងខតដកណ្ាល 

158 សាខាបសុក្ររងសៃ្ឋ-
ឃុំភារីមានជ័យ

070 333 795 ភូមិបពុះម្្រ់ ឃុំភារីមានជ័យ បសុក្ររងសៃ្ឋ ងខតដកំព្់ស្ឺ

159 សាខាបសុកស្អា្-ឃុំសវាយរលំ 070 333 052 ភូមិងលខ2 ឃុំសវាយរលំ  បសុកស្អា្ ងខតដកណ្ាល 

160 សាខាបសុក្រនទៃាយមាស-
ឃុំទូកមាសខា្លិច

070 333 946 ភូមិដបពបកឡាខា្លិច ឃុំទូកមាសខា្លិច បសុក្រនទៃាយមាស ងខតដកំពត

161 សាខាបសុកកំចាយមារ-ឃុំបកញបូ្ 070 333 892 ភូមិង្ារទី1 ឃុំបកញបូ្ បសុកកំចាយមារ ងខតដដបពបវ្

162 សាខាបសុកសុីធរកណដាល-
ឃុំបបពកចងកាបន

070 333 841 ភូមិបបពកសបណ្តក ឃុំបបពកចបងកាន បសុកសុីធរកណដាល ងខតដដបពបវ្

163 សាខាបសុកអ្្គរ្រូរី-ឃុំអ្្គរ្រូរី 070 333 014 ភូមិកំព្់ហ្បូ្ ឃុំអ្្គរ្រូរី បសុកអ្្គរ្រូរី ងខតដតាបកវ

164 សាខាបសុកជុំគិរី-ឃុំបតពាំ្រាំ្ 070 333 813 ភូមិបតពាំ្បវ្ ឃុំបតពាំ្រាំ្ បសុកជុំគិរី ងខតដកំពត

165 សាខាបសុកកងញ្ជៀច-ឃុំថ្មពូន 087 333 846 ភូមិបពង្ើយទី1 ឃុំថ្មពូន បសុកកងញ្ជៀច ងខតដដបពបវ្

166 សាខាបសុកងមសា្-ឃុំជីផុច 087 333 430 ភូមិវាំ្ ឃុំជីផុច បសុកងមសា្ ងខតដដបពបវ្

167 សាខាបសុកស្អា្-ឃុំងបតើយស្ា 087 333 741 ភូមិបបពកបាឡាត់ឆរឹ្  ឃុំងបតើយស្ា បសុកស្អា្ ងខតដកណ្ាល 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 49

168 សាខាខណ្ឌឫស្សីបកវ-
សងកាត់បចាំ្ចំងរ៉ុះទី1 

087 333 463 ភូមិ២ សងកាត់បចាំ្ចំងរុះទី1 ខណ្ឌឫស្សីបកវ រាជធានីភ្ំងពញ

169 សាខាបសុកងកាុះសូទិន-
ឃុំពាមប្រងធ្ាុះ

087 333 477 ភូមិផសារថ្មី ឃុំពាមប្រងធ្ាុះ បសុកងកាុះសូទិន ងខតដកំព្់ចាម

170 សាខាបសុកពញាបបកក-ឃុំបបកក 087 333 669 ភូមិបបកកត្បូ្ ឃុំបបកក បសុកពញាបបកក ងខតដត្បូ្ឃ្មថុំ

171 សាខាបសុកងកៀនសវាយ-
ឃុំងឈើទាល

081 333 646 ភូមិបបពកសវាយ2 ឃុំងឈើទាល បសុកងកៀនសវាយ ងខតដកណ្ាល 

172 សាខាបសុកលវាឯម-ឃុំទរឹកឃ្ាំ្ 081 333 840 ភូមិទរឹកឃ្ាំ្ ឃុំទរឹកឃ្ាំ្ បសុកលវាឯម ងខតដកណ្ាល 

173 សាខាខណ្ឌៃងងកា-សងកាត់ងជើ្ឯក 081 333 798 ភូមិ្រូរីកម្មករ សងកាត់ងជើ្ឯក ខណ្ឌៃងងកា  រាជធានីភ្ំងពញ

174 សាខាខណ្ឌបសនសុខ-
សងកាត់បកាំ្ធ្្់

081 333 691 ភូមិ្ា្ទ្ សងកាត់បកាំ្ធ្្់ ខណ្ឌបសនសុខ  រាជធានីភ្ំងពញ

175 សាខាបសុកបតាំកក់-ឃុំបតាំកក់ 069 333 469 ភូមិបតពាំ្រំពាក់ ឃុំបតាំកក់  បសុកបតាំកក់ ងខតដតាបកវ

176 សាខាបសុកងកាុះធំ - ឃុំសំង�ាពូន 081 333 631 ភូមិកបាលងកាុះទាវ ឃុំសំង�ាពូន  បសុកងកាុះធំ ងខតដកណ្ាល 

177 សាខាបសុកកំព្់ងរាទិ៍ - ឃុំញរ 069 444 107 ភូមិសវាយអាណាត ឃុំញរ  បសុកកំព្់ងរាទិ៍  ងខតដសវាយងរៀ្

178 សាខាបកុ្ងសៀមរា្រ - 
សងកាត់សវាយៃ្្គំ

069 444 262  ភូមិបគរួស សងកាត់សវាយៃ្្គំ បកុ្ងសៀមរា្រ  ងខតដងសៀមរា្រ 

អ្រធីអឹម

ល.រ ងអធីអរឹម អាស័យដ្ឋាន

1 ងអធីអរឹម សាខាបកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត-សងកាត់ងប៉ាយប្រ៉ត ភូមិអូរងបរា សងកាត់ងប៉ាយប្រ៉ត បកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

2 ងអធីអរឹម តូតាល់ផសារអគ្គៈ ងប៉ាយប្រ៉ត ភូមិបាលិងលយ្យ1 សងកាត់ងប៉ាយប្រ៉ត បកុ្ងប៉ាយប្រ៉ត ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

3 ងអធីអរឹម សាខាងខត្្រនទៃាយមានជ័យ ភូមិ3 សងកាត់បពុះពន្ា បកុ្សិរីងសាភ័ណ ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

4 ងអធីអរឹម សណ្ឋាគារណាសា ្រនទៃាយមានជ័យ ភូមិកំព្់សវាយ សងកាត់កំព្់សវាយ បកុ្សិរីងសាភ័ណ ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

5 ងអធីអរឹម សាខាបសុកម្្គល្រូរី-ឃុំឫស្សីងបកាក ភូមិងគាកសវាយ  ឃុំឬស្សីងបកាក បសុកម្្គល្រូរី ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

6 ងអធីអរឹម សាខាបសុកថ្មពរួក-ឃុំគំរូ ភូមិអណ្តបូ្ខ្ថុ្ ឃុំគំរូ បសុកថ្មពរួក ងខត្្រនទៃាយមានជ័យ

7 ងអធីអរឹម សាខាងខត្បាត់ៃំ្រ្ ភូមិបបពកមហាងទព សងកាត់សវាយងប៉ា បកុ្បាត់ៃំ្រ្ ងខត្បាត់ៃំ្រ្

8 ងអធីអរឹម សាខាបកុ្បាត់ៃំ្រ្-សងកាត់បបពកបពុះងស្ច ភូមិប្រកចានថ្មី សងកាត់បបពកបពុះងស្ច បកុ្បាត់ៃំ្រ្ ងខត្បាត់ៃំ្រ្

9 ងអធីអរឹម ដប្រសណីយ៍បាត់ៃំ្រ្ ភូមិកម្មករ សងកាត់សវាយងប៉ា បកុ្បាត់ៃំ្រ្ ងខតដបាត់ៃំ្រ្

10 ងអធីអរឹមសាខាបសុករតនមណ្ឌល-ឃុំង្្ា ភូមិបាណ្់ ឃុំង្្ា បសុករតនមណ្ឌល ងខត្បាត់ៃំ្រ្ 

11 ងអធីអរឹមសាខាបសុកថ្មងគាល-ឃុំតាពូ្  ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូ្ បសុកថ្មងគាល ងខត្បាត់ៃំ្រ្ 

12 ងអធីអរឹមសាខាបសុក្រងវល-ឃុំ្រងវល ភូមិ្រងវល1 ឃុំ្រងវល បសុក្រងវល ងខត្បាត់ៃំ្រ្

13 ងអធីអរឹមសាខាបសុកងមា្ឫស្សី-ឃុំគារ ភូមិគារ3 ឃុំគារ បសុកងមា្ឬស្សី ងខត្បាត់ៃំ្រ្
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14 ងអធីអរឹមសាខាបសុកសំង�ាលូន-ឃុំសនដិភាព ភូមិបតពាំ្បពលិត ឃុំសន្ិភាព បសុកសំង�ាលូន ងខត្បាត់ៃំ្រ្  

15 ងអធីអរឹមសាខាបសុកអ្្គស្លួល-ឃុំប្រកចាន ភូមិចុ្្រងង្គាល ឃុំប្រកចាន បសុកអ្្គស្លួល ងខត្កណ្ាល 

16 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កណ្ាល អគារងលខ166 ផ្បូវ្ាតិងលខ2 ភូមិបកងពើហា សងកាត់បបពកឬស្សី បកុ្តាង្្មា  ងខត្កណ្ាល 

17 ងអធីអរឹមសាខាបសុកខសាច់កណដាល-ឃុំសវាយបជំ ភូមិងលើ ឃុំសវាយបជុំ បសុកខសាច់កណ្ាល ងខត្កណ្ាល

18 ងអធីអរឹមតូតាល់បពុះនារាយណ៍ តាង្្មា ភូមិងៃើមគ សងកាត់ងៃើមងមៀន  បកុ្តាង្្មា ងខតដកណដាល 

19 ងអធីអរឹមសាខាបសុកស្អា្-ឃុំបបពកគយ ភូមិបបពករុន ឃុំបបពកគយ បសុកស្អា្  ងខត្កណ្ាល  

20 ងអធីអរឹមសាខាបសុកងកៀនសវាយ-ឃុំគគីរ ផ្បូវ្ាតិងលខ1 ភូមិទរួលងត្ាត ឃុំគគីរ បសុកងកៀនសវាយ ងខត្កណ្ាល  

21 ងអធីអរឹមសាខាបសុកមុខកំពូល-ឃុំបបពកអញ្ចាញ ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិបបពកតាប្រន ឃុំបបពកអញ្ចាញ បសុកមុខកំពូល ងខត្កណ្ាល

22 ងអធីអរឹមសាខាបសុកពញាឮ-ឃុំវិហារហ្លួ្ ភូមិងទពប្រណម្យ  ឃុំវិហារហ្លួ្ បសុកពញាឮ ងខត្កណ្ាល   

23 ងអធីអរឹមសាខាបសុកអ្្គស្លួល-ឃុំៃំណាក់អំពិល ភូមិថ្ល់ទទរឹ្ ឃុំៃំណាក់អំពិល បសុកអ្្គស្លួល ងខត្កណ្ាល   

24 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ងកាុះកុ្ ភូមិទី1 សងកាត់ស្មាច់មានជ័យ បកុ្ងខមរភូមិនទៃ ងខត្ងកាុះកុ្ 

25 ងអធីអរឹមសូគីមុិច ផសាររាបតីកំព្់ចាម ផសាររាបតីកំព្់ចាម ភូមិ15 សងកាត់កំព្់ចាម បកុ្កំព្់ចាម ងខតដកំព្់ចាម

26 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កំព្់ចាម ភូមិ្ររឹ្ស្ាយ សងកាត់សំ្ររួរមាស បកុ្កំព្់ចាម ងខត្កំព្់ចាម

27 ងអធីអរឹមសាខាបសុកចំការងលើ-ឃុំសវាយទា្រ ភូមិថ្ល់ប្រកងកើត ឃុំសវាយទា្រ បសុកចំការងលើ ងខត្កំព្់ចាម 

28 ងអធីអរឹមសាខាបសុកដបពឈរ-ឃុំដបជងវៀន ភូមិដបពទទរឹ្ ឃុំដបជងវៀន បសុកដបពឈរ ងខត្កំព្់ចាម

29 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបាធាយ-ឃុំផ្អាវ ភូមិផ្អាវ  ឃុំផ្អាវ បសុកបាធាយ ងខត្កំព្់ចាម  

30 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កំព្់ឆ្ាំ្ ភូមិទរួលបកឡាញ់ សងកាត់កំព្់ឆ្ាំ្ បកុ្កំព្់ឆ្ាំ្ ងខត្កំព្់ឆ្ាំ្ 

31 ងអធីអរឹមសាខាបសុកកំព្់បតឡាច-ឃុំថ្មឥៃ្ឋ ភូមិងៃើមពងពល  ឃុំថ្មឥៃ្ឋ បសុកកំព្់បតឡាច ងខត្កំព្់ឆ្ាំ្   

32 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កំព្់ស្ឺ ផ្បូវ្ាតិងលខ4 ភូមិបកាំ្ពលងទព សងកាត់រការធំ បកុ្ចបារមន ងខត្កំព្់ស្ឺ

33 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំ្រល្័្្គ ភូមិបតពាំ្សវាយ ឃុំ្រល្័្្គ បសុកបារាយណ៍ ងខត្កំព្់ធំ

34 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កំព្់ធំ ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិៃំរី្ាន់ខ្ា សងកាត់ៃំរី្ាន់ខ្ា បកុ្សទៃរឹ្បសន ងខត្កំព្់ធំ

35 ងអធីអរឹមសាខាបសុកងសទៃា្-ឃុំកំព្់ចិនត្បូ្ ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិងឈើទាល ឃុំកំព្់ចិនត្បូ្ បសុកងសទៃា្ ងខត្កំព្់ធំ     

36 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបារាយណ៍-ឃុំងបទៀល ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិរំងចក ឃុំងបទៀល បសុកបារាយណ៍ ងខត្កំព្់ធំ

37 ងអធីអរឹមសាខាងខត្កំពត ផ្បូវ្ាតិងលខ3 ភូមិបកាំ្  សងកាត់បកាំ្អំពិល បកុ្កំពត ងខត្កំពត     

38 ងអធីអរឹមសាខាបសុកឈូក-ឃុំឈូក ភូមិបកសាំ្   ឃុំឈូក បសុកឈូក ងខត្កំពត

39 ងអធីអរឹមសាខាងខត្បកងចុះ ភូមិអូរឬស្សីទី1 សងកាត់អូរឬស្សី បកុ្បកងចុះ ងខត្បកងចុះ 
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40 ងអធីអរឹមសាខាងខត្មណ្ឌលគិរី ភូមិចំ្រក់ សងកាត់ស្ានមានជ័យ បកុ្បសនមងនារម្យ ងខត្មណ្ឌលគិរី

41 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ដ្រ៉លិន ភូមិអូរតាពុកងលើ សងកាត់ដ្រ៉លិន បកុ្ដ្រ៉លិន ងខត្ដ្រ៉លិន

42 ងអធីអរឹមការិយាល័យប្រតិ្រត្ិការ អគារងលខ606 ផ្បូវងលខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សងកាត់្ររឹ្ទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធានីភ្ំងពញ

43 ងអធីអរឹម្រ៊ុណ្ណាងសនធ័រ វិមានឯករាជ្យ មហាវិថីបពុះនងរាតដម សងកាត់ទងន្បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

44 ងអធីអរឹមងតលាទងន្បាសាក់1 ទរួលទំពូ្ វិថីង�៉ាងសទុ្ សដថុ្រទរួលទំពូ្ សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្3 ខណ្ឌចំកាមន រាជធានីភ្ំងពញ

45 ងអធីអរឹមការិយាល័យប្រតិ្រត្ិការ អគារងលខ606 ផ្បូវងលខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សងកាត់្ររឹ្ទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធានីភ្ំងពញ

46 ងអធីអរឹមតូតាល់271 ទូលទំពូ្2 ផ្បូវងលខ 271 សងកាត់ទរួលទំពូ្2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

47 ងអធីអរឹម្រុរីង្រ៉្ហរួត ផសារង្រ៉ងស ផ្បូវងលខ 371 ភូមិងត្ាតបជុំ សងកាត់្ររឹ្ទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

48 ងអធីអរឹមផសារដថហរួត  ្ររឹ្ងក្ក្ ផ្បូវងលខ 352 សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

49 ងអធីអរឹមភ្ំងពញអាយងសនធ័រ សាកលភូមិនទៃភ្ំងពញ ផ្បូវសហព័ន្ធរុស្សី សងកាត់ទរឹកល្អក់1 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ

50 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌទរួលងគាក-សងកាត់្ររឹ្សាឡា្ សងកាត់្ររឹ្សាឡា្ ខណ្ឌទរួលងគាក  រាជធានីភ្ំងពញ

51 ងអធីអរឹមសាច់អាំ្ ងអ្រ៊ីសុី ផសារសុវណ្ណា ផ្បូវងលខ 271 សងកាត់ទំន្រ់ទរឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

52 ងអធីអរឹមងតលា ផសារសទៃរឹ្មានជ័យ ផ្បូវមុន្ីងរ៉ត សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

53 ងអធីអរឹមងតលាផសារងហ្លី អូរប្រកក្អម ផ្បូវងលខ 271 សងកាត់ទរឹកថ្ា ខណ្ឌបសនសុខ រាជធានីភ្ំងពញ

54 ងអធីអរឹមសកលវិទយាល័យ អាសុី អឺរ៉ុ្រ ផ្បូវកម្ថុ្ាងបកាម ភូមិ 3 សងកាត់ទរឹកល្អក់1  ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ

55 ងអធីអរឹមតូតាល់ងវ្ងបស្2 ផ្បូវងវ្ងបស្ ផ្បូវងលខ 51 ភូមិៃំណាក់ធំ សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ  រាជធានីភ្ំងពញ

56 ងអធីអរឹម្រ៊ិកងអផល  ្ររឹ្ងក្ក្ ផទៃុះងលខ30 ផ្បូវ302 បកុម52 សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្ទី1ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

57 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សងកាត់្ររឹ្បតប្រក សងកាត់្ររឹ្បតប្រក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ 

58 ងអធីអរឹមភូមិសាច់អាំ្168 ផ្បូវ310 ទរួលបស្្ ផ្បូវងលខ 310 សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

59 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌៃងងកា-សងកាត់ងជើ្ឯក ផទៃុះងលខ081 ផ្បូវងលខ271 ភូមិ្រូរីកម្មករ សងកាត់ងជើ្ឯក ខណ្ឌៃងងកា រាជធានីភ្ំងពញ

60 ងអធីអរឹមងតលាអូឡាំពិក វិថីមុន្ីងរ៉ត បក្វិថីបពុះសីហនុ សដថុ្រអូឡាំពិក សងកាត់ផសារងៃើមគរ ខណ្ឌទរួលងគាក 
រាជធានីភ្ំងពញ

61 ងអធីអរឹមផសារ្ររឹ្បតប្រកផ្ាហសា  ផ្បូវងលខ 101 សងកាត់្ររឹ្បតប្រក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

62 ងអធីអរឹមទូរគមនាគមន៍កម្ថុ្ា អគារ42្ាន់ មហាវិថីបពុះសីហនុ សងកាត់្ររឹ្បពលិត ខណ្ឌ៧កមរា រាជធានីភ្ំងពញ

63 ងអធីអរឹមតូតាល់អូឡាំពិក ផ្បូវងលខ 173 សងកាត់ទរួលសវាយដបព1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

64 ងអធីអរឹមកាងហវអាម៉ាហ្សបូន ស្ថុ្រ្រូកងគា ផទៃុះងលខ432E ផ្បូវបពុះមុនីវ្្ស សងកាត់ទងន្បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ
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65 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ-សងកាត់កាកា្រ ផ្បូវសហព័ន្ឋរុស្សី   ភូមិ្រ៉ប្រកខា្ងជើ្  សងកាត់កាកា្រ ខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ   រាជធានីភ្ំងពញ

66 ងអធីអរឹមងតលាន័រប្រ៊ីត ផ្បូវ 2004 ផ្បូវងលខ 2004 សងកាតកាកា្រ ខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

67 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌបសនសុខ-សងកាត់បកាំ្ធ្្់ ភូមិ្ា្ទ្ សងកាត់បកាំ្ធ្្់ ខណ្ឌបសនសុខ រាជធានីភ្ំងពញ

68 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្ទី2 ភូមិ1 សងកាត់្ររឹ្ងក្ក្ទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

69 ងអធីអរឹមភីធីធីបសនសុខ ភ្ំងពញថ្មី ៃីឡបូត៍ងលខ867 ផ្បូវងលខ1986 សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី ខណ្ឌបសនសុខ រាជធានីភ្ំងពញ

70 ងអធីអរឹមកាងហវអាម៉ាហ្សបូនអ្្គឌរួ្ ស្ថុ្រអ្្គឌរួ្ ផ្បូវងលខ159CEO ផ្បូវ110 ភូមិ4 សងកាត់វត្ភ្ំ ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

71 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌៃូនងពញ-សងកាត់បសុះចក ភូមិ1 សងកាត់បសុះចក ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

72 ងអធីអរឹមកាងហវអាម៉ាហ្សបូន មុខងពទ្យកាល់បម៉ត មហាវិថីបពុះមុន្ីវ្្ស ភូមិ8 សងកាត់បសុះចក ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

73 ងអធីអរឹមភីងអសសុីកុំព្យបូទ័រ ស្ថុ្រអូរឬស្សី ផទៃុះងលខ220B ផ្បូវ184 ភូមិ7 សងកាត់្ររឹ្រាំ្ ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

74 ងអធីអរឹមកាងហវអាម៉ាហ្សបូនផសារថ្មី ផសារសូរិយា ផ្បូវងលខ271 បក្ផ្បូវ67 សងកាត់ផសារថ្មីទី2 ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

75 ងអធីអរឹមដប្រសណីយ៍វតដភ្ំ ផ្បូវងលខ 13 សងកាត់វតដភ្ំ ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

76 ងអធីអរឹមតូតាល់ឡាបហ្គរ ទីស្ីការគណៈរៃ្ឋមកន្ី ផ្បូវងលខ 108 សងកាត់បសុះចក ខណ្ឌៃូនងពញ រាជធានីភ្ំងពញ

77 ងអធីអរឹមផសារម៉ាបកូបសនសុខ ភ្ំងពញថ្មី  #5734 ផ្បូវ1003 ភូមិបាយ៉ា្រ សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី ខណ្ឌបសនសុខ រាជធានីភ្ំងពញ

78 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌឫស្សីបកវ-សងកាត់បចាំ្ចំងរ៉ុះទី1 ភូមិ2 សងកាត់បចាំ្ចំងរុះទី1 ខណ្ឌឬស្សីបកវ រាជធានីភ្ំងពញ

79 ងអធីអរឹមសាច់អាំ្ ងហ្ ងហ្ 2ជី សុីធីអរឹន ផ្បូវ្ាតិងលខ5 សងកាត់ឫស្សីបកវ ខណ្ឌឫស្សីបកវ រាជធានីភ្ំងពញ

80 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌងប្ាយចងវារ-សងកាត់ងប្ាយចងវារ ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិងគៀនឃ្ាំ្ សងកាត់ងប្ាយចងវារ ខណ្ឌងប្ាយចងវារ រាជធានីភ្ំងពញ

81 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌចបារអំង�ា-សងកាត់ចបារអំង�ាទី2 ផ្បូវ្ាតិងលខ១ ភូមិងៃើមបស្្ សងកាត់ចបារអំង�ាទី2 ខណ្ឌចបាររអំង�ា រាជធានីភ្ំងពញ

82 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌបសនសុខ-សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី ផ្បូវងលខ 1986 ភូមិភ្ំងពញថ្មី សងកាត់ភ្ំងពញថ្មី ខណ្ឌបសនសុខ    រាជធានីភ្ំងពញ

83 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌ៧មករា-សងកាត់អូរឫស្សី2 អគារងលខ300E0E1E2  ផ្បូវងលខ217 ភូមិ9 សងកាត់អូឬស្សីទី2 ខណ្ឌ៧មករា 
រាជធានីភ្ំងពញ

84 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌមានជ័យ-សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ ភូមិឬស្សី សងកាត់សទៃរឹ្មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ 

85 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌៃូនងពញ-សងកាត់ផសារកណ្ាលទី1 អគារងលខ106Eo ផ្បូវងលខ13  ភូមិ13 សងកាត់ផសារកណ្ាលទី1 ខណ្ឌៃូនងពញ 
រាជធានីភ្ំងពញ

86 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌមានជ័យ-សងកាត់ចាក់អបប្ងលើ ផ្បូវ្ាតិងលខ2 ភូមិបបពកតាគ្3 សងកាត់ចាក់អបប្ងលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

87 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ-សងកាត់ងចាមង�ា ផ្បូវ្ាតិងលខ4 ភូមិថ្ល់្រំប្រក សងកាត់ងចាមង�ា ខណ្ឌងពាធិ៍បសនជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ

88 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សងកាត់ទរួលសវាយដបពទី2 ភូមិ6 សងកាត់ទរួលសវាយដបពទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំងពញ

89 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌទរួលងគាក-សងកាត់្ររឹ្កក់ទី2 ភូមិ14 សងកាត់្ររឹ្កក់ទី2 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 53

90 ងអធីអរឹមសាកលវិទយាល័យ អាយអាយសុី 
ចាក់អបប្ងបកាម ផ្បូវ្ាតិងលខ2 សងកាត់ចាក់អបប្ងបកាម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្ំងពញ 

91 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌទរួលងគាក-សងកាត់ផសារងៃ្រ៉ូទី2 អគារងលខ574A ផ្បូវងលខ128 ភូមិ8 សងកាត់ផសារងៃ្រ៉ូទី2 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ

92 ងអធីអរឹមផាកកាហវា មុខបពលានយនដងហាុះភ្ំងពញ ផាកកាងហវមុខបពលានយនដងហាុះ អគារងលខ A27, A29, A31, A33 ផ្បូវសហព័ន្ធរុស្សី   
(ទល់មុខបពលាន យនដងហាុះអនដរ្ាតិភ្ំងពញ)

93 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌឫស្សីបកវ-សងកាត់គីឡបូបម៉បតងលខ6 ផ្បូវ្ាតិងលខ5 ភូមិស្ានខ្ស់ សងកាត់គីឡបូបម៉បតងលខ6 ខណ្ឌឫស្សីបកវ រាជធានីភ្ំងពញ

94 ងអធីអរឹមសាខាខណ្ឌទរួលងគាក-សងកាត់ទរឹកល្អក់ទី3 ភូមិ10 សងកាត់ទរឹកល្អក់ទី2 ខណ្ឌទរួលងគាក រាជធានីភ្ំងពញ

95 ងអធីអរឹមភីធីធីចបារអំង�ា ផ្បូវ្ាតិងលខ1 សងកាត់និងរាធ ខណ្ឌចបារអំង�ា រាជធានីភ្ំងពញ

96 ងអធីអរឹមសាខាបសុកងកាុះធំ-ឃុំបបពកថ្មី ភូមិបបពកថ្មី ឃុំបបពកថ្មី  បសុកងកាុះធំ ងខតដកណ្ាល 

97 ងអធីអរឹមសាខាងខត្បពុះសីហនុ អគារងលខ480 ផ្បូវឯករាជ្យ ភូមិ2 សងកាត់4 បកុ្បពុះសីហនុ ងខត្បពុះសីហនុ

98 ងអធីអរឹមដប្រសណីយ៍វិមានឯករាជ្យ ងខតដ បពុះសីហនុ ផ្បូវ្ាតិងលខ4 ភូមិ3 សងកាត់3 បកុ្បពុះសីហនុ ងខតដបពុះសីហនុ

99 ងអធីអរឹមសាខាបសុកដបពន្រ់-ឃុំវាលងរញ ភូមិ្ររឹ្បវ្ ឃុំវាលរិញ បសុកដបពន្រ់ ងខតដបពុះសីហនុ 

100 ងអធីអរឹមសាខាងខត្បពុះវិហារ ភូមិអណ្តបូ្ងពាធិ៍ សងកាត់កំព្់ប្រណាក បកុ្បពុះវិហារ ងខតដបពុះវិហារ

101 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ដបពបវ្ ភូមិងលខ4 សងកាត់កំព្់លាវ បកុ្ដបពបវ្  ងខត្ដបពបវ្

102 ងអធីអរឹមសាខាបសុកសវាយអនទៃរ-ឃុំសវាយអនទៃរ ភូមិសវាយអនទៃរទី1 ឃុំសវាយអនទៃរ  បសុកសវាយអនទៃរ ងខតដដបពបវ្

103 ងអធីអរឹមសាខាបសុកពាមរក៍-ឃុំបបពកខសាយ "ខ" ភូមិ1 ឃុំបបពកខសាយ ខ បសុកពាមរក៍  ងខត្ដបពបវ្ 

104 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ងពាធិ៍សាត់ ផ្បូវ្ាតិងលខ៥ ភូមិស្ានីយ សងកាត់សវាយអាត់ បកុ្ងពាធិ៍សាត់ ងខត្ងពាធិ៍សាត់

105 ងអធីអរឹមសណ្ឋាគារងខអរឹម ផសារ ងពាធិ៍សាត់ ភូមិពាលបញក 1 សងកាត់ផទៃុះដបព បកុ្ងពាធិ៍សាត់ ងខតដងពាធិ៍សាត់

106 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបកគរ-ឃុំអន្្់ងត្ាត ភូមិផសារ ឃុំអន្្់ងត្ាត បសុកបកគរ ងខតដងពាធិ៍សាត់

107 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបាកាន - ឃុំ្ររឹ្ខ្ារ ភូមិ្ររឹ្ខ្ារ ឃុំ្ររឹ្ខ្ារ បសុកបាកាន ងខត្ងពាធិ៍សាត់

108 ងអធីអរឹមសាខាងខតដរតនគិរី ភូមិជ័យជំនុះ សងកាត់ឡាបានងសៀក បកុ្បានលុ្ ងខត្រតនគិរី

109 ងអធីអរឹមសាខាបសុកសូបទនិគម-ឃុំៃំបៃក ភូមិៃូនហុ្ ឃុំៃំបៃក បសុកសូបទនិគម ងខត្ងសៀមរា្រ  

110 ងអធីអរឹមសាខាបសុកជីបបក្-ឃុំកំព្់ក្ី ភូមិកំព្់កដី1 ឃុំកំព្់កដី បសុកជីបបក្ ងខតដងសៀមរា្រ

111 ងអធីអរឹមសាខាបសុកពរួក-ឃុំពរួក ផ្បូវ្ាតិងលខ6 ភូមិចំ្រក់បហរ ឃុំពរួក  បសុកពរួក ងខត្ងសៀមរា្រ

112 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ងសៀមរា្រ ភូមិចុ្ងរាស៊ូ សងកាត់ស្បកាម បកុ្ងសៀមរា្រ ងខត្ងសៀមរា្រ

113 ងអធីអរឹមសណ្ឋាគារ តាន់ក្ផសាររាបតី ងខត្ងសៀមរា្រ ផ្បូវសុីវុត្ា ភូមិសទៃរឹ្ថ្មី សងកាត់សវាយៃ្កំ បកុ្ងសៀមរា្រ ងខតដងសៀមរា្រ

114 ងអធីអរឹមបហ្គីនស៊ូគីស៊ុ្រផសារសាមគ្គី ងខត្ងសៀមរា្រ ផ្បូវងលខ 6 ភូមិ្រនទៃាយចាស់ សងកាត់ស្បកាម បកុ្ងសៀមរា្រ ងខតដងសៀមរា្រ
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115 ងអធីអរឹមងសៀមរា្រថ្មីថតរូ្រផសារឡាក់គី ងខត្ងសៀមរា្រ ភូមិមណ្ឌល2 សងកាត់សវាយៃ្្គំ បកុ្ងសៀមរា្រ ងខតដងសៀមរា្រ

116 ងអធីអរឹមសាខាបកុ្ងសៀមរា្រ ភូមិវត្្រូព៌ សងកាត់សាលាកំងរើក បកុ្ងសៀមរា្រ ងខត្ងសៀមរា្រ

117 ងអធីអរឹមសាខាបកុ្ងសៀមរា្រ-សងកាត់សវាយៃ្្គំ ភូមិបគរួស សងកាត់សវាយៃ្្គំ បកុ្ងសៀមរា្រ ងខត្ងសៀមរា្រ

118 ងអធីអរឹមសាខាងខត្សទៃរឹ្បបត្ ភូមិរា្ានុកូល សងកាត់សទៃរឹ្បបត្ បកុ្សទៃរឹ្បបត្ ងខតដសទៃរឹ្បបត្

119 ងអធីអរឹមសាខាងខតដសវាយងរៀ្ ផ្បូវ្ាតិងលខ1 ភូមិសរួនថ្មី សងកាត់ដបពឆ្ាក់ បកុ្សវាយងរៀ្ ងខត្សវាយងរៀ្    

120 ងអធីអរឹមសណ្ឋាគារដវ៉ងគា ងខតដសវាយងរៀ្ ផ្បូវ114 ភូមិងមងភ្ើ្ សងកាត់សវាយងរៀ្ បកុ្សវាយងរៀ្ ងខតដសវាយងរៀ្

121 ងអធីអរឹមសាខាបសុកដបពក្របាស-ឃុំដបពលវា ភូមិដបពលវាលិច ឃុំដបពលវា បសុកដបពក្របាស ងខតដតាបកវ

122 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបាទី-ឃុំបតពាំ្សា្រ ភូមិង្្មាខ្ី ឃុំបតពាំ្សា្រ បសុកបាទី ងខតដតាបកវ   

123 ងអធីអរឹមសាខាងខត្តាបកវ ផ្បូវ្ាតិងលខ2 ភូមិឡបូរី សងកាត់រកាក្ថុ្ បកុ្ៃូនបក វ ងខត្តាបកវ

124 ងអធីអរឹមសាខាបសុកបតាំកក់-ឃុំអ្្គតាងសាម ភូមិអ្្គតាងសាម ឃុំអ្្គតាងសាម  បសុកបតាំកក់ ងខតដតាបកវ

125 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ត្បូ្ឃ្មថុំ ភូមិសរួ្លិច សងកាត់សរួ្ បកុ្សរួ្ ងខត្ត្បូ្ឃ្មថុំ

126 ងអធីអរឹមសាខាបសុកពញាបបកក-ឃុំងកា្កា្ ភូមិកងណ្ាលងកា្  ឃុំងកា្កា្  បសុកពញាបបកក ងខត្ត្បូ្ឃ្មថុំ

127 ងអធីអរឹមសាខាបសុកងមមត់-ឃុំងមមត់ ភូមិងមមត់ផសារ ឃុំងមមត់  បសុកងមមត់  ងខត្ត្បូ្ឃ្មថុំ 

128 ងអធីអរឹមសាខាងខត្ឧត្រមានជ័យ ភូមិសំងរា្ សងកាត់សំងរា្ បកុ្សំងរា្ ងខត្ឧត្រមានជ័យ  

129 ងអធីអរឹមសាខាបសុកអន្្់បវ្-ឃុំអន្្់បវ្ ភូមិអូរជងញ្ជៀន ឃុំ   អន្្់បវ្ បសុកអន្្់បវ្ ងខត្ឧត្រមានជ័យ




