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ក. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប
ផលប័ត្រឥណទាន
គិតជាដុល្លារអាមេរិក
ផលប័ត្រឥណទានសរុប
ឥណទានជាប្រាក់រ�ៀល
ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ឥណទានជាប្រាក់ថៃបាត

2014

2015

2016

2017

2018

តួលេខ

ជា(%)

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

31%

16,733,234

25,089,408

28,803,102

34,752,977

72,363,197

37,610,220

108%

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

27%

14,536,534

17,862,250

20,231,663

22,421,034

27,444,700

2014

2015

2016

2017

2018

ចំនួនអតិថិជនសរុប

97,048

107,894

114,189

118,399

ចំនួនអតិថិជនស្រ្តី

67,488

72,497

75,260

ចំនួនអតិថិជនបុរស

29,560

35,397

2014

2015

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន
ចំនួនអតិថិជន

ឥណទានបានបញ្ចេញ

5,023,665

22%

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល
តួលេខ

ជា(%)

134,410

16,011

14%

77,411

85,187

7,776

10%

38,929

40,988

49,223

8,235

20%

2016

2017

2018

ឥណទានបានបញ្ចេញ
ចំនួនឥណទានបានបញ្ចេញ

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល

284,491,072 380,772,205 410,594,951 528,846,068 628,204,813

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល
តួលេខ

ជា(%)

99,358,744

19%

5,109

5%

ជាប្រាក់ដុលា្លរអាមេរិក
ចំនួនអតិថិជនឥណទាន

92,184

96,766

89,207

93,050

98,159

2014

2015

2016

2017

2018

ឥណទានមិនដំណ�ើរការ(30ថ្ងៃ)

64,178

294,990

2,763,894

6,359,710

ចំនួនប្រាក់ដ�ើមហួសកាលត្រូវសង

71,145

312,170

3,220,784

អត្រាឥណទានមិនដំណ�ើរការ

0.03%

0.08%

2014

2015

គុណភាពឥណទាន
គិតជាដុល្លារអាមេរិក

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល
តួលេខ

ជា(%)

5,174,704

(1,462,366)

-23%

6,837,541

5,222,769

(1,614,772)

-24%

0.62%

1.10%

0.68%

(0)

-41%

2016

2017

2018

(30ថ្ងៃ)

បញ្ញើសន្សំ
បរិយាយ
សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល
តួលេខ

ជា(%)

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

31%

សន្សំជាដុល្លារអាមេរិក
ចំនួនអតិថិជនបញ្ញើសន្សំ

190,652

217,991

221,480

225,960

235,796

2014

2015

2016

2017

2018

ចំនួនអេធីអឹមកាត

N.A

32,051

33,664

40,027

អតិថិជនសេវាធនាគារចល័ត

N.A

3,802

4,611

6,013

អេធីអីម និងសេវាធនាគារចល័ត
បរិយាយ

9,836

4%

ប្រែប្រួលជា ប្រែប្រួល
តួលេខ

ជា(%)

46,665

6,638

17%

7,215

1,202

20%
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ខ.លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប (ប្រាក់ដុល្លារ

2014

2015

2016

2017

2018

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសរុប

249,680,252

361,818,717

442,277,524

567,536,202

747,005,064

ទ្រព្យសកម្មសរុប

316,363,805

446,116,297

586,507,682

691,007,573

919,753,509

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

172,333,352

236,414,270

357,772,465

367,421,079

480,093,541

បំណុលសរុប

277,619,090

388,445,325

519,648,560

585,616,886

748,593,394

38,744,715

57,670,972

66,859,122

105,390,687

171,160,115

45,496,801

64,226,422

81,568,073

94,996,654

114,970,543

(16,881,286)

(24,756,709)

(35,502,532)

(38,555,784)

(46,821,348)

(2,078,333)

(2,859,385)

(3,416,171)

(4,114,230)

(5,287,258)

8,121,935

11,112,084

12,819,057

15,356,159

20,769,428

អាមេរិក)

ទ្រព្យសកម្ម

បំណុល

មូលធន
មូលធនសរុប

ចំណូល និងចំណាយ
ចំណូលការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ
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គ. ធុរកិច្ចសង្គមសង្ខេប

2014

2015

2016

2017

2018

អតិថិជនកម្ចីស្ត្រី

70%

67%

66%

66%

64%

អតិថិជនសន្សំស្រ្តី

50%

66%

64%

64%

62%

ដែនគ្របដណ្តប់ជនបទសម្រាប់អតិថិជនកម្ចី

81%

82%

82%

82%

82%

អត្រាថែរក្សាអតិថិជន

81%

79%

78%

79%

79%

ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិឥណទានតាមរយៈCBC

100%

100%

100%

100%

100%

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

1,111

7,875

15,650

15,270

38,035

131

318

588

788

903

27%

25%

23%

22%

21%

អត្រាបុគ្គលិកស្ត្រី

27.84%

29.47%

30.37%

29.99%

28.42%

អត្រាថែរក្សាបុគ្គលិក

90.74%

93.62%

91.35%

91.53%

88.87%

3.14

3.33

3.86

3.51

3.71

7

10

7

6

24

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

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

2,189,272

3,341,027

3,648,432

4,336,909

4,883,633

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះអតិថិជន

ចំនួនឥណទានSME
អត្រាអតិថិជនមានចំណូល2.5ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះបុគ្គលិក(ដុល្លារអាមេរិក)

រយៈពេលបម្រើការងារជាមធ្យមរបស់បុគ្គលិក (ឆ្នាំ)
ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់

ទំនួលខុលត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាល
ពន្ធល�ើប្រាក់ប�ៀវត្សនិងអត្ថប្រយ�ោជន៍បន្ថែម

* យ�ោងតាមតួលេខរាយការណ៍ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
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ឃ.ដៃគូអាជីវកម្ម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

5

ង. ការិយាល័យ និងបណ្តាញបែងចែក

ATM

ATM

ATM
ATM

ATM
ATM

ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM

ATM

ATM

ATM
ATM

ATM

ATM

ATM
ATM
ATM

ATM

ATM

ATM

ATM
ATM

ATM
ATM

25

ខេត្តក្រុង

178

ការិយាល័យ

01

ការិយាល័យកណ្តាល

129
អេធីអឹម
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ច. ព័ត៌មានទូទៅរបស់ហត្ថាកសិករ
អំពីហត្ថាកសិករ
ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំពីសាធារណជនដ៏ធំមួយ ដែលបានទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណពី ធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជា និងបានធ្វើប្រតិបត្តិការន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង25ឆ្នាំមកហ�ើយ ។ហត្ថាកសិករបាននិងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាង 
សម្បូរបែប ដល់អតិថិជនដូចជា៖ សេវាឥណទាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត សេវាប�ើក

ប្រាក់ប�ៀវត្ស និងជាភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រងផងដែរ។ ហត្ថាកសិករមានសាខាចំនួន178 និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម 129គ្រឿងន�ៅទូទាំង 
ប្រទេសសម្រាប់ បម្រើសេវាជូនដល់អតិថិជន។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់ហត្ថាកសិករមានចំនួនជាង480លាន ដុល្លារអាមេរិកជាមួយ នឹងចំនួន

អតិថិជន ប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាង206,323នាក់ ផលបត្រឥណទានសរុបមានចំនួន757លានដុល្លារអាមេរិក ដ�ោយមានអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាង  
134,410នាក់។

	បច្ចុប្បន្ន ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គឺជាបុត្រសម្ពន្ធរបស់ ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជធំជាងគេលំដាប់ទី5ន�ៅ 
ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ និងជាសមាជិករបស់សម្ពន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជា សម្ពន្ធធនាគារ

ធំជាងគេបំផុតន�ៅប្រទេសជប៉ុន ព្រមទាំងជាសម្ពន្ធសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ធំមួយក្នុងចំណ�ោម សម្ពន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេល�ើសកលល�ោក។

ទស្សនវិស័យ និងបេសកម្ម
ទស្សនវិស័យ
ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានការក�ោតសរស�ើរខ្ពស់និងជាជម្រើសដែលអតិថិជនពេញចិត្តតាមរយៈបុគ្គលិកប្រកបដ�ោយវិជ្ជាជីវៈ។

បេសកកម្ម

យ�ើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណ�ោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យជ�ឿទុកចិត្ត ងាយស្រួល និងប្រកបដ�ោយភាពច្នៃប្រឌិត តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល
ដែលនាំមកនូវបទពិស�ោធន៍ល្អៗសម្រាប់អតិថិជន។ យ�ើងប្តេជ្ញាចូលរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជន និងសង្គមប ្រកបដ�ោយចេរភាព។
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តម្លៃស្នូល
ស្មោះត្រង់

យ�ើងប្តេជ្ញាធ្វើអ្វីដែលល្អប្រកបដ�ោយភាពស្មោះត្រង់ ត្រឹមត្រូវ តម្លាភាព ទទួលខុសត្រូវ និងវិជ្ជាជីវៈ។

ឧត្តមភាព

យ�ើងប្តេជ្ញាធ្វើការងារប្រកបដ�ោយឧត្តមភាពជាមួយកម្រិតបទដ្ឋានកាន់តែខ្ពស់ ហ�ើយយ�ើងចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរនិង
ភាពច្នៃប្រឌិតផែ្នកបច្ចេកវិទ្យា ដ�ើម្បីក្លាយជាអ្នកនាំមុខមួយន�ៅក្នុងទីផ្សារ។

គាំពារ

យ�ើងជួយនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំព�ោះអតិថិជនតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាដ�ើម្បីកសាងអនាគតឲ្យកាន់តែប្រស�ើរ។

ថាមវន្ត

យ�ើងមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងសេចក្តីស្វាហាប់ ដ�ើម្បីដឹកនាំនិងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងបរិយាកាសប�ើកទូលាយដ�ើម្បីសម្រេច
គ�ោលដ�ៅរបស់យ�ើង។

សាមញ្ញ

យ�ើងធ្វើអ្វីៗឱ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ងាយស្រួល និងសមស្របសម្រាប់អតិថិជនដ�ោយផ្អែកល�ើតម្រូវការរបស់ពួក
គាត់ជាអាទិភាព។
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ប្រវត្តិហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

2010

1996

1994

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

2017

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

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

2018

2016
2001

េ��ែ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។

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

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

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

1994: ហត្ថាកសិករចាប់ផ្ដើមតាមរយៈគម្រោងសន្តិសុខស្បៀងមួយ

បន្ថែមពីនេះហត្ថាកសិករបានវិនិយ�ោគជិត2 លានដុល្លារអាមេរិក

អង្គការរបស់ប្រទេសកាណាដាបានផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតដល់

សម្រាប់អតិថិជន។ ការវិនិយ�ោគទ�ៅល�ើបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបនេះគឺ

ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយ OCSD/OXFAM-Quebec ដែលជា
ប្រជាពលរដ្ឋន�ៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងឃុំចំនួន៤នៃខេត្តព�ោធិ៍សាត់។
1996:

គម្រោងសន្តិសុខស្បៀងត្រូវបានចុះបញ្ជីន�ៅក្រសួងមហា

ផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវ

បានគេផ្តល់ឈ្មោះថា "ហត្ថាកសិករ" ដែលមាន ន័យថា ដៃរបស់

កសិករឬជាដៃសម្រាប់ជួយកសិករ។ ន�ៅពេលន�ោះការិយាល័យ
កណ្តាលរបស់អង្គការហត្ថាកសិករគឺស្ថិតន�ៅក្នុងខេត្តព�ោធិ៍សាត់។

2001: អង្គការ ហត្ថាកសិករ ត្រូវបានចុះបញ្ជីន�ៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ដ�ោយមានដ�ើមទុនសរុបចំនួន 77,850 ដុល្លារអាមេរិកដ�ោយផ្លាស់ប្តូរ
ស្ថានភាពរបស់ស្ថាប័នពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទ�ៅជាក្រុមហ៊ុនឯកជន

ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលមានឈ្មោះថ្មីហ�ៅថា "ហត្ថាកសិករ

លីមីតធីត"។ ន�ៅក្នុងពេល ជាមួយគ្នាន�ោះដែរ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណរយៈពេល៣ ឆ្នាំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដ�ើម្បី 
ប្រតិបត្តិការសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

2010: ដ�ោយ សារតែ  ហត្ថាកសិករ មាននិរន្តរភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការ
ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

ទទួលប្រាក់ បញ្ញើសន្សំពីសាធារណជន (MDI-License) ដល់ហត្ថាកសិករ

លីមីតធីត។ ការទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណនេះសរបញ្ជាក់ឱ្យឃ�ើញពីភាពជ�ោគ
ជ័យមួយក្នុង ចំណ�ោមភាពជ�ោគជ័យជាច្រើនរបស់ហត្ថាកសិករល�ើ

ការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនពិសេសអនុញ្ញាតឱ្យហត្ថា

កសិករកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់សន្សំពីសាធារណជនជាផ្លូវការ។ ល�ើសពី
នេះផែ្នកព័ត៌មានវិទ្យា បានសិក្សាល�ើការ បំពាក់ ឱ្យប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ធនាគារថ្មីដ�ើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជននិង
ឮសកម្មភាពប្រតិបត្តិការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទ�ៀត។

2012: ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បានយ៉ាងជ�ោគ

ជ័យនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនាគារថ្មីន�ៅគ្រប់ បណ្តាញការិយាល័យ
ប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនាគារថ្មីនេះបានបង្កើន
ប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពការងារអាជីវកម្មកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងៗ។
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ល�ើគម្រោងបង្កើតឱ្យមានសេវាអេធីអឹមនិងប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត

ដ�ើម្បីឱ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជន

និងដ�ើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបម្រើសេវាអតិថិជនឱ្យកាន់តែ 
រហ័សទាន់ចិត្តនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់

ប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដក-ដាក់ ប្រាក់និងសេវាធនាគារ
ចល័តរបស់ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត។ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដ៏
ទំន�ើបដែលមិនធ្លាប់មាននិងប្រើប្រាស់ន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធ
ធនាគារចល័តអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបានច្រើនយ៉ាង

ដូចជា ដកប្រាក់ ដាក់ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ព្រមទាំងទិញកាត
ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការ។ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដ៏ទំន�ើបនេះបានដាក់ឱ្យអតិថិ

ជននិងសាធារណជនប្រើបានជាផ្លូវការន�ៅចុងឆ្នាំ2012កន្លងទ�ៅនេះ។

2016: ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធរបស់

ធនាគារក្រុងស្រ៊ីដែលជាធនាគារធំជាងគេលំដាប់ទី5 នៃព្រះរាជា
ណាចក្រថៃនិងជាសមាជិកនៃសម្ពន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubishi

UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ពន្ធក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា
កម្មហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងល�ើសកលល�ោក។

 ុន
2017: ន�ៅខែមីនា ឆ្នាំ 2017 ហត្ថាកសិករ ទទួលបានដ�ើមទ
ថ្មីបន្ថែមចំនួន 15 លានដុល្លារអាមេរិក ពីធនាគារ  K r ungsri

ដ�ើម្បីពង្រឹងដ�ើមទុនរបស់ខ្លួនដល់ 21.8 លានដុល្លារអាមេរិក។

ន�ៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ2017 ហត្ថាកសិករ ទទួលបានដ�ើមទុនថ្មីបន្ថែម
ទ�ៀតពីធនាគារ Krungsri ដែលធ្វើឱ្យដ�ើមទុនចុះបញ្ជីរបស់
ខ្លួនក�ើនឡ�ើងដល់ 30 លាន ដុល្លារអាមេរិក។

2018: ន�ៅខែសីហា ឆ្នាំ 2018 ហត្ថាកសិករ ទទួលបានដ�ើមទុនចុះ
បញ្ជីបន្ថែមទ�ៀតចំនួន 45 លានដុល្លារអាមេរិក ពីធនាគារ
Krungsri  ដ�ើម្បីពង្រឹងដ�ើមទុនរបស់ខ្លួនដល់ 75 លានដុល្លារអាមេរិក។

ន�ៅឆ្នាំ 2018 ហត្ថាកសិករ បានប�ោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មដំបូង
បំ ផុ តន�ៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងចំនួន 120 ប៊ីលាន ដែលជា ព្រឹត្តិការណ៍
សំខាន់គួរឱ្យ កត់សម្គាល់មួយ សម្រាប់ទីផ្សារមូលធន ន�ៅកម្ពុជា។

សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Sudargo Harsono
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្នុងនាមជាធនាគារបុត្រសម្ពន្ធរបស់ធនាគារ Bank of Ayudhya (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាធនាគារក្រុងស្រ៊ី) និងជាសមាជិកនៃ
MUFG ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត (HKL) បានរ�ៀបចំផែនការធុរកិច្ចរយៈពេលមធ្យម (MTBP) ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រនិង
ទិសដ�ៅអាជីវកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020។ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានបំប្លែងខ្លួនដ�ោយចាប់យកស្តង់ដា ខ្ពស់ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមាន
គុណភាពសម្រាប់ឆ្លើយតបទ�ៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនដែលកំពុងវិវឌ្ឍរបត់ថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ខ្ពស់ជាងមុននិងការប្រកួតប្រជែង 
កាន់តែក�ើនឡ�ើង។ ន�ៅក្នុងផែនការ MTBP យ�ើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវបទពិស�ោធល្អរបស់ អតិថិជន
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដ�ើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មនិងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យ�ើង។
ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងទាំងអស់នេះគឺសំដ�ៅចង់បានស្តង់ដាធនាគារមួយកាន់តែខ្ពស់ដែលយ�ើងចង់ឱ្យហត្ថាកសិករធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទ�ៅ។
កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ៗក្នុងការឈានទ�ៅដល់ជ�ោគជ័យថ្មី។ ប�ើនិយាយពីលទ្ធផលអាជីវកម្មយ�ើង
បានបង្កើនផលបត្រប្រាក់កម្ចីរហូតដល់757.3លានដុល្លារដែលក�ើនឡ�ើង31% ពីឆ្នាំ2017 ដ�ោយសារការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបានល្អមានប្រសិទ្ធ
ភាពនិងការរ�ៀបចំឡ�ើងវិញនូវរចនាសម្ពន្ធការងារ។ ឥណទានមិនដំណ�ើរការមានកម្រិត 0.68% គឺទាបជាងមធ្យម ភាគទីផ្សារ។
ការចំណាយល�ើថ្លៃដ�ើមបន្តប្រស�ើរឡ�ើង។ ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធបានក�ើនឡ�ើងដល់20.8លានដុល្លារដែលក�ើនឡ�ើង35% ពីឆ្នាំ2017។
ហត្ថាកសិករទទួលបានការយល់ព្រមពីនិយ័តករកាលពីខែសីហាដ�ើម្បីបង្កើនដ�ើមទុនរបស់ខ្លួនចំនួន 45លានដុល្លារអាមេរិក
ដែលបានមកពីធនាគារក្រុងស្រ៊ីដ�ើម្បីបង្កើនដ�ើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនដល់75លានដុល្លារអាមេរិក។ ការបង្កើនដ�ើមទុននេះបានបង្ហាញ
ពីការប្តេជ្ញា ចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ីចំព�ោះហត្ថាកសិករនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជារួម។ ដ�ើមទុនថ្មីនេះគឺល�ើសពីតម្រូវការដែលត្រូវបាន
កំណត់សម្រាប់ MDI និងបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជ។ យ�ើងបានទទួលបានជ�ោគជ័យក្នុងការចេញលក់មូលបត្របំណុល
សាជីវកម្មជាល�ើកដំបូងន�ៅកម្ពុជាដ�ោយមានចំនួនទឹកប្រាក់ 120ប៊ីលានរ�ៀល។ យ�ើងមានម�ោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការល�ើក
កម្ពស់ទីផ្សារមូលធនបំណុលន�ៅកម្ពុជានិងការរីកសាយនៃប្រាក់រ�ៀល។
	ល�ើសពីនេះទ�ៀតខ្ញុំមានស�ោមនស្សក្នុងការណែនាំទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងតម្លៃស្នូលថ្មីរបស់ហត្ថាកសិករដ�ើម្បីឱ្យស្របតាម
គ�ោលដ�ៅយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងរបស់យ�ើងនិងដ�ើម្បីបម្រើអតិថិជន សង្គម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានកាន់តែល្អ។
ហត្ថាកសិករ នឹងទទួលយកធាតុថ្មីទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃទិសដ�ៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំនេះតទ�ៅ។
ទស្សនវិស័យ៖ ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានការក�ោតសរស�ើរខ្ពស់និងជាជម្រើសដែលអតិថិជនពេញចិត្តតាមរយៈបុគ្គលិក
ប្រកបដ�ោយវិជ្ជាជីវៈ។
បេសកកម្ម៖ យ�ើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណ�ោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យជ�ឿទុកចិត្ត ងាយស្រួល និងប្រកបដ�ោយភាពច្នៃប្រឌិត
តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដែលនាំមកនូវបទពិស�ោធន៍ល្អសម្រាប់អតិថិជន។ យ�ើងប្តេជ្ញាចូលរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជន
និងសង្គមជាតិ
 ប្រកបដ�ោយ ចេរភាព។
តម្លៃស្នូល៖ ស្មោះត្រង់(Honest professional) ឧត្តមភាព(Aiming for Excellence) គាំពារ (Nurturing Customers) ថាមវន្ត 
(Dynamic Team) សាមញ្ញ (Simplicity) ។ ជារួមអាចសរសេរកាត់ថា HANDS ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យក្នុងភាសាខ្មែរថាហត្ថាឬដៃ។
ចុងបញ្ចប់នេះ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់និយ័តករ អតិថិជន និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការគាំទ្រ ហត្ថាកសិករ
ជារ�ៀងរហូតមក។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ហត្ថាកសិករ នឹងបន្តព្រងឹងនិងពង្រីកខ្លួនឱ្យក្លាយទ�ៅជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំនិងទទួលបានការក�ោត
សរស�ើរន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ�ើម្បីបម្រើអតិថិជននិងសង្គមជាតិឱ្យបានកាន់តែល្អប្រស�ើរ។

ល�ោក Sudargo Harsono
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018
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សាររបស់ប្រធានអគ្គនាយក

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

"ដ�ោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំពីបុគ្គលិក និងគណៈគ្រប់គ្រងហត្ថាកសិករដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគាអយុធ្យា (ត្រូវបានគេ 
ស្គាល់ថាធនាគារក្រុងស្រ៊ី) ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយន�ៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជាសមាជិកនៃ MUFG រង់ចាំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម និង
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដ�ោយចីរភាពក្នុងទស្សនវិស័យឌីជីថលកាន់តែទូលាយហ�ើយស្របពេលជាមួយគ្នាផ្តល់នូវដំណ�ោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលគួរឱ្យជ�ឿទុកចិត្ត មានភាពងាយស្រួល និងប្រកបដ�ោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលនាំមកនូវបទពិស�ោធដ៏គួរឱ្យរីករាយដល់អតិថិជន"។
	សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018បានក�ើនឡ�ើង 7.4% ដែលសម្រេចបានកំណ�ើនខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយ
នេះ(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ហត្ថាកសិករបានបន្តរីកចម្រើនដ�ោយសារការជ�ឿទុកចិត្តពីអតិថិជននិងភាគទុនិក។ ន�ៅខែសីហា
ឆ្នាំ2018 ហត្ថាកសិករ ទទួលបានប្រាក់ទុនបន្ថែមចំនួន45លានដុល្លារអាមេរិក ធ្វើឱ្យដ�ើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនក�ើនដល់ 75លានដុល្លារអាមេរិក
ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការមូលធនសម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជន�ៅកម្ពុជា។
គិតត្រឹមខែធ្នូ  ឆ្នាំ2018ចំនួនអតិថិជនឥណទានរបស់យ�ើងបានក�ើនឡ�ើងដល់ប្រមាណ 134,410នាក់ អតិថិជនបញ្ញើសន្សំចំនួន
ប្រមាណ 206,323នាក់  និងអ្នកកាន់ប័ណ្ណ(អេធីអឹម) ចំនួនជាង46,665នាក់។ ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីមានចំនួន757.3លានដុល្លារអាមេរិកក�ើន
ឡ�ើង31% ធ�ៀបនឹងឆ្នាំ2017ដ�ោយប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមានចំនួន20.87លានដុល្លារអាមេរិក ក�ើនឡ�ើង35% ធ�ៀបនឹងឆ្នាំ2017។ ប្រាក់បញ្ញើ និង
សន្សំបានក�ើនឡ�ើងដល់480.1លានដុល្លារ ដែលបានបង្ហាញពីទំនុក ចិត្តខ្ពស់ពីអតិថិជនរបស់យ�ើងនិងសាធារណជន។
ប្រតិបត្ដិការរបស់ ហត្ថាកសិករ បានពង្រីកដល់178សាខា ដ�ោយមានម៉ាស៊ីនអេធីអឹម129គ្រឿងន�ៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។  បុគ្គលិក
របស់យ�ើងចំនួន3,603នាក់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតន�ៅតាមបណ្តាញសាខា ដ៏ទូលំទូលាយ។ អត្រា
កម្ចីមិនដំណ�ើរការបានថយចុះ0.42% ទ�ៅ0.68% ប�ើធ�ៀបនឹងឆ្នាំ2017។
	ន�ៅក្នុងទស្សនវិស័យឌីជីថលរបស់ខ្លួន ហត្ថាកសិករ បន្តបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបថ្មីៗនិងចាប់ផ្ដើមកែប្រែប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងផ្នែក
ប្រតិបត្តិការនានាក្នុងបរិបទរក្សាឱ្យបាននូវចីរភាព ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ។ យ�ើងបន្តធ្វើឱ្យ
ប្រស�ើរឡ�ើងនូវប្រព័ន្ធធនាគារចល័តទាំងតាមរយៈទូរសព្ទ័ដៃនិងInternet ដ�ើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យ�ើងកាន់តែប្រស�ើរ។
ហត្ថាកសិករ ខិតខំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលងាយស្រួលនិងទុកចិត្តបានដល់អតិថិជន។ ន�ៅឆ្នាំ2018 យ�ើងបានចាប់ដៃគូ 
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ៍ (SVL) និងក្រោយមកទ�ៀតសហការជាមួយនឹង   វីង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន
យ�ើងសងប្រាក់បានកាន់តែងាយស្រួល។ ហត្ថាកសិករ នឹងបន្តធ្វើការសហការជាមួយនឹងដៃគូដែលមានសក្តានុពលបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីឆ្លើយត
 ប
ទ�ៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងបន្តផ្តល់បទពិស�ោធថ្មីដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់និងអតិថិជនសក្តានុពល។ ហត្ថាកសិករទទួលបាន
ចំណាត់ថ្នាក់ BBB+ ពីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ TRIS ដែលជាភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយ ដ�ោយសារប្រតិបត្តិការដ៏មានស្ថិរភាពរបស់ខ្លួន
ជាមួយនឹងជំហររឹងមាំន�ៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។ ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺយ�ោងទ�ៅល�ើសូចនាករសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាបណ្តាញសាខា
អតិថិជនទូទាំងប្រទេស ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងសាច់ប្រាក់រឹងមាំ និងគុណសម្បត្តិមួយចំនួនទ�ៀត។
ហត្ថាកសិករ យកចិត្តទុកដាក់ល�ើការទទួលខុសត្រូវសង្គម ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជននិងការគាំពារអតិថិជនដ�ោយរក្សាការយកចិត្ត 
ទុកដាក់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងទ�ៅល�ើការអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឬCSR។ ហត្ថាកសិករ បានគាំទ្រសកម្មភាពអប់រំទាក់ទង
នឹងបរិស្ថាន សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ�ើម្បីធានាថា ហត្ថាកសិករ មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមឡ�ើយ។
ហត្ថាកសិករ បន្តធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវសេវាអតិថិជន។ រ�ៀងរាល់ឆ្នាំ យ�ើងធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណ�ោមអតិថិជន ដ�ើម្បីឱ្យយ�ើងអាច
ពិនិត្យនិងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យ�ើងឱ្យបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យុទ្ធនាការ មួយចំនួនត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡ�ើងដ�ើម្បីផ្តល់ជូនរង្វាន់
ពិសេសដល់អតិថិជនស្ម័គ្រស្មោះ  និងល�ើកទឹកចិត្តសមាជិកដែលបានណែនាំអតិថិជនមកហត្ថាកសិករ។ ក្រុមការងារសេវាកម្មអតិថិជន និង 
Telesales ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីជួយហត្ថាកសិកររក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹង អតិថិជន។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018
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ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តនិងចូលរួមជាមួយនឹងយ�ើងក្នុងការ
សម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះ។ ខ្ញុំសូមក�ោតសរស�ើរចំព�ោះការជ�ឿទុកចិត្តនិងការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ដែលផ្តល់ដ�ោយអតិថិជន ដៃគូ
ភាគហ៊ុនិក និងសាធារណជន។ ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្រិតស្តង់ដាខ្ពស់បំផុត សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ៕

ល�ោកឧកញ៉ា ហួត អ�ៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

���ំ���រប��ើ���កម�
ជូនដល់ អតិជនទូ�ំង
����សកម���

�រ��ល័យ

��ធីអឹម
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ឆ. ទិដ្ឋភាពលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ភាគហ៊ុនិក

ធនាគារអយុធ្យា (Bank of Ayudhya) ដែលគេស្គាល់ថាជាធនាគារក្រុងស្រ៊ីនិងដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុង  ឆ្នាំ1945បច្ចុប្បន្នគឺជាធនាគារធំ

លំដាប់ទី5នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដ�ោយផ្អែកល�ើលក្ខខណ្ឌទ្រព្យសកម្ម សំព�ៀតឥណទាន និង សមតុល្យ ប្រាក់បញ្ញើហ�ើយជាធនាគារមួយក្នុងចំណ�ោម
ធនាគារដែលមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំបំផុត (D-SIBs) នៃព្រះរាជា ណាចក្រថៃឡង់ ដែលមានប្រវត្តិបទពិស�ោធល�ើការងាររបស់ខ្លួនប្រមាណ
73ឆ្នាំកន្លងមកហ�ើយ។ ធនាគារក្រុងស្រ៊ីគឺជា សមាជិកយុទ្ធសាស្ត្រនៃសម្ពន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubishi UFJ Financial Group (Fitch, A,

Long Term, / F1, Short-term November 2017)។ ធនាគារក្រុងស្រីុ ផ្តល់ជូននូវសវាធនាគារដ៏ទូលំទូលាយ សេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល
ការវិនិយ�ោគ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទ�ៀតដល់បុគ្គល អតិថិជន SMEs និងសាជីវកម្មធំៗ

តាមរយ:សាខាទូទាំងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់។
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ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីធានាបាននូវប្រភពដ�ើមទុនដ៏រឹងមាំ យ�ើងបានសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ ជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖

យ�ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ វិនិយ�ោគិនសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់យ�ើង រួមមាន៖ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា គ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា "កម្ពុជា រី" និង IFC។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក Sudargo Harsono‚ Chairman ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ល�ោក Sudargo Harsono គឺជាអនុប្រធានអគ្គនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារក្រុងស្រ៊ីជាមួយនឹងបទពិស�ោធន៍ដ៏

ទូលំទូលាយរបស់ល�ោកន�ៅក្នុង  ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ល�ោក Dan ធ្លាប់ ទទួលបានមុខតំណែង
សំខាន់ៗ ប្រចាំស្ថាប័ន ជាច្រើនរួមមាន អគ្គនាយកម៉ាឃីតធីង នាយក នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីងនិងលក់ នាយក

នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីងនិង អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មអន្តរជាតិ នាយក នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីង និង ប្រែនដីង និង នាយក

នាយកដ្ឋានសេវាធនាគារ ផ្ទា ល់ខ្លួនមុនពេលមកកាន់ត
 ំណែងបច្ចុប្បន្ន  ។ ល�ោក Dan បានបញ្ចប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់
 ិងវិស្វកម្មជីវវេជ្ជ សាស្ត្រ ពីសាកល វិទ្យាល័យ
ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ  I ndiana បន្ថែមល�ើ បរិញ្ញបត្រវិស្វកម្មអគ្គិសនីន

កាលីហ្វ័ញ៉ា នៃរដ្ឋអែនជ�ើលែស ។

លោកChandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam សមាជិក

ល�ោក Chandrashekar (Chandra) ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ
ក្រុងស្រ៊ីន�ៅខែមករា ឆ្នាំ 2007 ហ�ើយបច្ចុប្បន្ន ល�ោកមានមុខងារជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ គណៈកម្មាការប្រតិបត្តិ និងគណៈកម្មាការទ្រព្យសកម្មនិងអកម្ម។ មុនពេលចូលបម្រើការងារន�ៅធនាគារ

ក្រុងស្រ៊ី ល�ោក C h a n d ra បានបម្រើការងារជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យន�ៅក្រុមហ៊ុន GE ប្រទេស
ឥណ្ឌា ទទួលបន្ទុក ត្រួ តពិនិត្យអាជីវកម្មលក់រាយ  ដែលរាប់បញ្ចូលសេវាកម្ចីគេហដ្ឋាន កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីយានយន្ត និង

កាតឥណទានជាដ�ើម។ ល�ោក Chandra បានបញ្ចប់ ថ្នាក់ក្រោយសាកលវិទ្យាល័យបុមបៃ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ន�ៅក្នុងឆ្នាំ1985 ។

លោកRohit Khanna សមាជិក

ល�ោក Rohit Khanna ចាប់ផ្តើមបម្រើការងារន�ៅធនាគារក្រុងស្រ៊ី ពីឆ្នាំ2010 ហ�ើយបច្ចុប្បន្នល�ោកគឺជានាយក

នាយកដ្ឋានផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្ត ដ�ោយមានតួនាទីចម្បងល�ើការបង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តគ�ោលដ�ើម្បីធ្វើឱ្យ
ធនាគារក្រុងស្រ៊ីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេមួយដែលមានលទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្ម ល�ើឆាកអន្តរជាតិ។ ចាប់តាំង
ពីខែតុលាឆ្នាំ2015 ល�ោកមានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមទ�ៀតល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្នែកម៉ាឃីតធីង សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ

និងBranding  ព្រមទាំងការទំនាក់ទំនង និងផ្នែកគាំទ្រធុរកិច្ចសង្គម។ ល�ោក Rohit ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រល�ើជំនាញ
វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពី សាកលវិទ្យាល័យ XLRI នៃប្រទេសឥណ្ឌា។
ល�ើសពីនេះទ�ៅទ�ៀតល�ោកជាគ្រូបង្គោលខ្សែក្រវាត់ខ្មៅ និងអ្នកអប់រំផ្នែក Six Sigma ប្រកបដ�ោយវិជ្ជាជីវៈ ។

កញ្ញា Duangdao Wongpanitkrit សមាជិក

កញ្ញា Duangdao Wongpanitkrit ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៃធនាគារក្រុងស្រ៊ីន�ៅថ្ងៃទី
01 ខែមករា ឆ្នាំ2013។ កញ្ញា បានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ

Thammasat និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn។ បន្ថែមពីនេះកញ្ញា 
ទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីជំនាញផ្នែកគណនេយ្យសាធារណៈ Certified Public Accountant ពី CPA

ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ កញ្ញា Duangdao មានបទពិស�ោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំល�ើផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុន�ៅតាម

ស្ថាប័ននានា ដូចជា KPMG, Star petroleum និងធនាគារ Standard Chartered មុនពេលបម្រើការងារន�ៅធនាគារ
ក្រុងស៊្រី។

លោក Piyasak Ukritnukun សមាជិក

ល�ោក Piyasak Ukritnukun មានតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Ngern Tid Lor ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

នៃក្រុមហ៊ុនក្រុងស្រ៊ីគ្រុប។ បន្ទាប់ពីចូលបម្រើការងារន�ៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រុងស្រ៊ីក្រុបន�ៅឆ្នាំ2008 ល�ោកបានចំណាយពេល

ប្រមាណជាង5ឆ្នាំក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គនាយក ម៉ាឃីតធីង និងនាយក នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម មុនពេលទទួល

តួនាទី ជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងន�ៅឆ្នាំ២០១៣។ ជុំវិញការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈល�ោក Piyasak បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញា 

បត្រផ្នែកការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ Thammasat ក្នុងឆ្នាំ1999 និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ 
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មន�ៅឆ្នាំ2003។
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លោក ហួត អៀងតុង សមាជិក

ល�ោកឧកញ៉ា ហួត អ�ៀងតុង គឺជាសហស្ថាបនិករបស់ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ក្នុងឆ្នាំ1996ហ�ើយបានដឹកនាំស្ថាប័ន
នេះចាប់តាំងពីពេលន�ោះមក។ ល�ោកឧកញ៉ា ហួត អ�ៀងតុង មានបទពិស�ោធន៍ជាច្រើនល�ើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

ជាក ត្តាធ្វើឱ្យល�ោកក្លាយជាប្រតិបត្តិករយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុន�ៅក្នុង 
ស្ថាប័ន។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រល�ើជំនាញកសិកម្មន�ៅឆ្នាំ1991 ល�ោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់

ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យប�ៀលប្រាយ។ ពិសេសជាងនេះទ�ៅទ�ៀត ល�ោកធ្លាប់ចូលរួមន�ៅក្នុង 
សិក្ខាសាលាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុន�ៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានដូចជា ហ្វីលីពីន សហរដ្ឋអាមេរិក

ឥណ្ឌូនេស៊ី បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងប្រទេសជាច្រើនទ�ៀត ។

លោកបណ្ឌិត ឌី ដាវុឌ្ឍ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ល�ោកបណ្ឌិត ឌី ដាវុឌ្ឍ ជាទីប្រឹក្សា ប្រកបដ�ោយបទពិស�ោធន៍និងជំនាញខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ល�ោកធ្លាប់

ធ្វើការន�ៅស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន ជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវល�ើគម្រោងសំខាន់ៗរួមាន J VK NAGA MOV-

ERS ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាស៊ី ADB និង SMEC International ជាដ�ើម។ ល�ោកបណ្ឌិត ឌី ដាវុឌ្ឍ បច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធីសិក្សា និងជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យប�ៀលប្រាយសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយ
ឧត្តមសិក្សា។

លោក ឡូញ ហៃ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ល�ោក ឡូញ ហៃ បានចូលនិវត្ដន៍ន�ៅខែតុលា ឆ្នាំ2008 បន្ទាប់ពីបម្រើការងារន�ៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអស់រយៈពេល
ជាង 25ឆ្នាំ។ ល�ោកបានកាន់មុខតំណែងចុងក្រោយជា អគ្គនាយករង និងជាទីប្រឹក្សានៃអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជា។ អំឡុងពេលបំពេញការងារន�ៅ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ល�ោក បានធ្វើការងារន�ៅក្នុងនាយកដ្ឋាននានាជាច្រើន 
និងធ្វើការងារទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិដែលទាំងនេះបានធ្វើឱ្យល�ោកទទួលប
 ាន
បទពិស�ោធជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងាររបស់ខ្លួន ។

លោកស្រី តាល់ ណៃអុីមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ល�ោកស្រី តាល់ ណៃអុីម បានចូលនិវត្តន៍ន�ៅឆ្នាំ 2010បន្ទាប់ពីល�ោកស្រីបានធ្វើការអស់រយៈពេល 30ឆ្នាំផ្នែកសេវាកម្ម

ន�ៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមទាំងធនាគារពាណិជ្ជផងដែរ។ តួនាទីរបស់ល�ោកស្រីចុងក្រោយ គឺជាអគ្គនាយិកាគ្រប់

គ្រងទូទ�ៅសម្រាប់ 04 នាយកដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជានាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នាយកដ្ឋាន

ស្ថិតិ និងស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច និង នាយកដ្ឋានប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ។
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រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន

គណៈក���ធិ��រសវនកម�
ៃន�កុម�បឹក�ភិ��ល

��យក���ន
សវនកម�����

អគ���យក���ន
សវនកម�ៃផ�ក�ង
`

��យក ��យក���ន
អភិវឌ�បុគ�លិក

��យក ��យក���ន
ធន��នមនុស�

អគ���យក���ន
អភិ��លកិច�

គណៈក���ធិ��រវ�ន័យ

��យក ��យក���នសវន
កម���រ���ល័យក���ល

��យក ��យក���ន
រដ���ល
��យក ��យក���ន
��ំ�ទ����

គណ:ក���ធិ��រផ�ល់តៃម���រៃន
�កុម�បឹក�ភិ��ល

អនុ�ប��នអគ���យក

អគ���យក���ន
ព័ត៌��នវ�ទ�

��យក ��យក���ន
អនុម័តឥណ��ន

អគ���យក���ន
អនុម័តឥណ��ន

��រ���ល័យ�គប់�គងគេ���ង

��យក ��យក���ន

េហ���រច��សម�ន�ព័ត៌��នវ�ទ�

��យក ��យក���ន
�បមូលឥណ��ន

��គទុនិក

�កុម�បឹក�ភិ��ល

គណៈក���ធិ��រឥណ��ន
ៃន�កុម�បឹក�ភិ��ល

អគ���យក���ន
អភិវឌ���ជីវកម�

��រ���ល័យ�ប��នអគ���យក

អគ���យក���ន
លក់និងែចក��យ

��យក ��យក���នអភិវឌ�

គណៈក���ធិ��របេច�កវ�ទ�ព័ត៌��ន
ៃន�កុម�បឹក�ភិ��ល

គណៈក���ធិ��រ�បតិបត�ិ

គណៈក���ធិ��រ�ទព�សកម� អកម� និង
��និភ័យៃន�កុម�បឹក�ភិ��ល

អគ���យក���ន
និតិកម�

ឥណ��ន និងទីផ�រ

អគ���យក
�គប់�គង់��និភ័យ

គណៈក���ធិ��រ�ទព�សកម� អកម� និង
�គប់�គង��និភ័យ

អគ���យក���ន
ហិរ��វត��

��យក ��យក���ន
នីតិកម� និងេល��ធិ��រ

�បតិបត�ិ��រនិង��រេកងបន�ំ

គណៈក���ធិ��រឥណ��ន

��យិ�� ��យក���ន
ហិរ��វត��

��យក ��យក���ន
េ��ះ���យវ���ទ

��យិ�� ��យក���ន
�បតិបត�ិ��ម

�គប់�គង��និភ័យ

��យក ��យក���ន

�គប់�គង��និភ័យ

��យិ�� ��យក���ន

��យិ�� ��យក���ន
រត��ភិ��ល

��យក ��យក���ន
ែផន��រហិរ��វត��

��យក ��យក���ន

��យក ��យក���ន
�៉�ឃីតធីង និង���វ���វ

��យិ�� ��យក���ន
�គប់�គងធុរកិច�សង�ម
ខលេសនធឺ និង េតេឡែស៊ល

��យិ�� ��យក���ន

អភិវឌ�េស��ហិរ��វត��

ផលិតផលឥណ��ន

��យក ��យក���ន

�គប់�គងផលប�តឥណ��ន

��យក ��យក���ន

�គប់�គង�បសិទ���ព����

��យក ��យក���ន
លក់-អតិថិជនទូេ��

��យក ��យក���ន

��យក ��យក���ន
��ែនលែប៊ងឃីង

��យកតំបន់
(១២)

�បព័ន�ធ����រស��ល និងសូលូសិន

��យក ��យក���ន ែផន��រ

និងអភិ��លកិច�ព័ត៌��នវ�ទ�

��យក����
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គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

កញ្ញា អុឹម វណ្ឌិត

លោក ហ៊ឹម វិបុល

Mr. Wanchairabin Jitwattanatam
អនុប្រធានអគ្គនាយក

អគ្គនាយិកា ប្រតិបត្តការនិងអភិបាលកិច្ច

អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក រស់ វ៉ុល

លោក ម៉ិច សុខមេត្រី

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់

អគ្គនាយក សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
(អ្នកសង្គេតការ)

លោក ទូច លីណា

អគ្គនាយក អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

អគ្គនាយកនីតិកម្ម

អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន

អគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោក យឹម ទិត្យា

លោក សេម សោភ័ណ

លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ

លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា

កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច

នាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងទីផ្សារ

អគ្គនាយករង លក់និងចែកចាយ

នាយកធនធានមនុស្ស

នាយិកាប្រតិបត្តិតាម
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លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក

ឧកញ៉ា ហួត អ�ៀងតុង គឺជាសហស្ថាបនិករបស់ហត្ថាកសិករលីមីតធីតក្នុងឆ្នាំ1994 ហ�ើយបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះចាប់

តាំងពីពេលន�ោះមក។ ល�ោកឧកញ៉ា ហួត អ�ៀងតុង មានបទពិស�ោធ ជាច្រើនល�ើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកត្តាធ្វើ
ឱ្យល�ោកក្លាយជាប្រតិបត្តិករយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុន�ៅក្នុងស្ថាប័ន។
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រល�ើជំនាញកសិកម្មន�ៅឆ្នាំ1991 ល�ោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់

អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យប�ៀលប្រាយ។ ពិសេសជាងនេះទ�ៅទ�ៀត ល�ោកធ្លាប់ចូលរួម សិក្ខាសាលាជាច្រើនន�ៅក្រៅ

ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាន�ៅប្រទេសហ្វីលីពីន សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌូនេស៊ី បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងប្រទេសជាច្រើនទ�ៀត។

លោក Wanchairabin Jitwattanatam អនុប្រធានអគ្គនាយក

ល�ោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងារន�ៅ ហត្ថាកសិករន�ៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ដ�ោយនាំមកជាមួយនូវបទ

ពិស�ោធជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារចម្រុះ 15ឆ្នាំល�ើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាទីប្រឹក្សាយ�ោបល់ល�ើការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ និង

ជាពិសេសវិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាធនាគារអាយុធ្យា (Krungsri), ក្រុមហ៊ុន GE Capital
និង AT Kearney ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ ល�ោក Wanchairabin គឺជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែក

គ្រប់គ្រង យុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃធនាគារ Krungsri ដ�ោយល�ោកមានតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងល�ើ

ការពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនេះន�ៅក្នុងបណ្តាប្រទេស មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ តាមរយៈបទពិស�ោធល�ើវិស័យធនាគារជា
មួយនឹងសមត្ថភាពល�ើការប្រឹក្សាយ�ោបល់ល�ើការដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ល�ោកបានរ�ៀបចំនិងដឹកនាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តយ៉ាងជ�ោគជ័យ

ជាច្រើនហ�ើយសម្រេចគម្រោងទាំងន�ោះទ�ៅតាមការកំណត់ចំណែកទីផ្សារនិងទិសដ�ៅអាជីវកម្ម។ គម្រោងសំខាន់ៗទាំងន�ោះរួមមានការកំណត់

យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងចរន្តបែងចែក ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ telemarketing ការកែលម្អដំណ�ើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម

និងការបង្កើតគំរូសេវាកម្មលក់ផលិតផល។ ល�ោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពី
សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្តនៃទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន ប្រទេសថៃ។

កញ្ញា អុឹម វណ្ឌិត អគ្គនាយិកា ប្រតិបត្តការ និងអភិបាលកិច្ច

កញ្ញា  អឹុ ម វណ្ឌិត បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារន�ៅហត្ថាកសិករក្នុងឆ្នាំ1995 ក្នុងចំណ�ោម ក្រុមបុគ្គលិកដំបូងគេបង្អស់។
មុនពេលចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ កញ្ញា បានបម្រើការន�ៅអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំ

ន�ៅប្រទេសកម្ពុជា(អ៊ុនតាក់) សម្រាប់ការ�ៀបចំការប�ោះឆ្នោតជាតិន�ៅកម្ពុជា និងអង្គការ ផ្ដល់ជំនួយមួយរបស់សហរដ្ឋ

អាមេរិ កឈ្មោះThe American Relief Committee ហ�ើយ កញ្ញា អុឹម វណ្ឌិត បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជាន់ខ្ព ស់ ល�ើជំនាញគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យប�ៀល ប្រាយន�ៅ ឆ្នាំ2008។  កញ្ញាបន្តពង្រីកចំណេះដឹងតាមរយៈ

ការចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានាល�ើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

លោក ហ៊ឹម វិបុល អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ល�ោក ហ៊ឹ ម វិបុល បានចូលបម្រើ ការងារន�ៅហត្ថាកសិករន�ៅខែមិថុនា ឆ្នាំ2015ដ�ោយនាំមកជាមួយនូវបទពិស�ោធជាង
15ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ ល�ោកវិបុលធ្លាប់កាន់តួនាទីសំខាន់ជាច្រើនរួម

មាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហ�ើយល�ោកបានទទួលតួនាទីជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុន�ៅស្ថាប័នមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ។ បន្ថែមពីល�ើតួនាទីនេះ ល�ោកវិបុលបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ

ធនាគារស្នូលផងដែរ។  ជាមួយលទ្ធផលឆ្នើមក្នុងការសិក្សា ល�ោក វិបុលបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ន�ៅឆ្នាំ2002 និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យន�ៅឆ្នាំ2005 ។ ន�ៅឆ្នាំ2017 ល�ោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី ACCA

ហ�ើយបានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) នៃចក្រភពអង់គ្លេសន�ៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018។

លោក រស់ វ៉ុល អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (អ្នកសង្គេតការ)

ល�ោក រស់ វ៉ុល ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិង អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងន�ៅឆ្នាំ2015។ ល�ោក
មានបទពិស�ោធជាង12ឆ្នាំន�ៅក្នុងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងសាខា។ ល�ោកទទួលបានសញ្ញាបត្រ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យប្រេសស្តុន (Preston University ) បន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យ Maharishi Vedic University
ក្នុងឆ្នាំ1998។

លោក ម៉ិច សុខមេត្រី អគ្គនាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

ល�ោក ម៉ិ ច សុខមេត្រី ត្រូវបានដំឡ�ើងតួនាទីជាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយក អ ភិ វ ឌ្ឍអាជីវក ម្ម ន�ៅខែមករា

ឆ្នាំ2014 បន្ទាប់ពីល�ោកបានបំពេញ ការងារអស់រយៈពេល៨ឆ្នាំន�ៅហត្ថាកសិករន�ៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការទីផ្សារ

និង គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ល�ោកមានបទពិស�ោធ ជាច្រើនល�ើការងារទីផ្សារ ការគ្រប់ គ្រងស្លាកសញ្ញា 
ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិតាម(អនុល�ោមភាព)។ ន�ៅឆ្នាំ2013  
ល�ោកមេត្រី ទទួលបានសញ្ញាបត្រជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃសាលា ហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងហ្វ្រែងហ្វើត។
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លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់ អគ្គនាយកនីតិកម្ម

ល�ោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានចូលបម្រើការងារន�ៅហត្ថាកសិករន�ៅខែធ្នូ  ឆ្នាំ2011 ក្នុងតួនាទីជានាយកនីតិកម្មនិង
លេខាធិការ។ ន�ៅឆ្នាំ2018 ល�ោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយកនីតិកម្ម។

ល�ោកមានបទពិស�ោធជាង10ឆ្នាំ ន�ៅធនាគារពាណិជ្ជកម្ម។ ល�ោក ច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញបត្រនិង
អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច។

លោក ទូច លីណា អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន

ល�ោក ទូច លីណា ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការន�ៅឆ្នាំ2013 បន្ទាប់ពីបានចាប់

ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយហត្ថាកសិករន�ៅខែមីនា ឆ្នាំ2005។ ល�ោកទទួលខុសត្រូវរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ

រាប់បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងសាខា។ ល�ោក លីណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានជាតិ
គ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ 2003 ហ�ើយល�ោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជា

ហ្វីលីពីន វ�ៀតណាម និងលុចសំបួរជាដ�ើម។

លោក យឹម ទិត្យា អគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ល�ោក យឹម ទិត្យា បានចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករន�ៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងតួនាទីជានាយកជាន់ខ្ពស់នាយកដ្ឋាន
ផែនការនិងអភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា ហ�ើយត្រូវបានដំឡ�ើងឋានៈជាអគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ន�ៅខែមិថុនា

ឆ្នាំ2018 ។ តួនាទីរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យការងារសម្រាប់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា
ស្ថាបត្យកម្មសហគ្រាស ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអភិបាលកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ហត្ថាកសិករលីមីតធីត។

លោក សេម សោភ័ណ នាយកធនធានមនុស្ស

ល�ោក សេម ស�ោភ័ណ បានចូល បម្រើការងារន�ៅហត្ថាកសិករន�ៅខែធ្នូ  ឆ្នាំ2010 ក្នុងតួនាទីជានាយកនាយកដ្ឋានធន
ធានមនុស្ស។ ល�ោកមានបទពិស�ោធការងារជាង២៧ឆ្នាំក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរយៈ
ពេល ១៤ឆ្នាំ ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការធ្វើផែនការធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ល�ោក ស�ោភ័ណ

បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ល�ើជំនាញការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំពីសាកលវិទ្យាល័យ

Eastern
University ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia នៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងបរិញ្ញាបត្រល�ើជំនាញនីតិសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ។

លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ នាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងទីផ្សារ

ល�ោកស្រី ឆេង សុគន្ធ បានចាប់ផ្តើមការងារន�ៅហត្ថាកសិករន�ៅខែមេសា ឆ្នាំ2015 ក្នុងតួនាទីជានាយិកា នាយកដ្ឋាន

ហានិភ័យឥណទាននិងទីផ្សារ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារន�ៅ ហត្ថាកសិករ ល�ោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិស�ោធន៍9ឆ្នាំ

ន�ៅធនាគារមួយ។ ល�ោកស្រីបានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលមានដូចជា ការកំណត់ហានិភ័យក្នុង 
វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងបង្ការភាពហានិភ័យភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មល�ើជំនួញ ឥណទាន ផ្នែកទីផ្សារ និងវគ្គគរុក�ោសល្យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាដ�ើម។ ល�ោក

ស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញន�ៅឆ្នាំ2006 ព្រមទាំងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងន�ៅឆ្នាំ2011។

លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា អគ្គនាយករង លក់និងចែកចាយ

ល�ោក ដួង  ច័ន្ទសុវិជ្ជា  ចូលបម្រើការងារន�ៅហត្ថាកសិករក្នុងឆ្នាំ2017 ក្នុងតួនាទីជានាយកនាយកដ្ខានផ្នែកប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងការកេងបន្លំ។ ហ�ើយត្រូវបានដំឡ�ើងឋានៈជាអគ្គនាយករង នៃ  អគ្គនាយកដ្ឋានលក់

និងចែកចាយន�ៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ2018 ។ ល�ោកមានបទពិស�ោធន៍ការងារជាង15ឆ្នាំន�ៅក្នុងវិស័យធនាគារ និង 
មីក្រូហ្វាយណាន់។

កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច នាយិកាប្រតិបត្តិតាម

កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច ទ�ើបចូលបម្រើការងារន�ៅហត្ថាកសិករក្នុងតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិតាម(អនុល�ោម) បន្ទាប់ពីការ

ដាក់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងធនាគារក្រុងស្រ៊ី។ កញ្ញាធ្លាប់ទទួលតួនាទីជានាយិកានាយកដ្ឋាន ន�ៅធនាគារពាណិជ្ជជាង៦
ឆ្នាំដែលរាប់បញ្ជូលទាំងការងារប្រតិបត្តិតាម ក្រមច្បាប់ ការអនុវត្តភាពពន្ធល�ើជនបរទេស វិធាន Volcker

និងគ្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ កញ្ញា ស្រីប៉ុច បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញន�ៅតៃវ៉ាន់ សិង្ហបុរី និង 
ប្រទេសថៃ ល�ើផ្នែកប្រតិបតិ្តតាម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិកាធនាគារ។
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អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក ឈាង តាំង
2. ល�ោកស្រី អ៊ុក ម៉ាលីនី
3. ល�ោក ហ៊ឹម វិបុល
4. ល�ោកស្រី អុិន សុជាតា
5. ល�ោក នេត សុវឌ្ឍនា

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោង

(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក ព្រំ ចាន់សូដា
2. ល�ោកស្រី ម�៉ៅ សុឃ�ឿន
3. ល�ោក Wanchairabin Jitwattanatam
4. ល�ោក យូ វិសាលសម្បត្តិ
5. ល�ោក ខឹម ដាវិត
6. ល�ោក  ឡេង  វ៉ាន់ឌី

អគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក ហួត សុភារ័ត្ន
2. ល�ោកស្រី យូ សុវណ្ណស្រីរ័ត្ន
3. ល�ោក ម៉ិច សុខមេត្រី
4. ល�ោកស្រី ម៉ម ផល្លីធីតាវណ្ណ
5. ល�ោក កែវ គឹមហ៊ុត

អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក លេង វិសុត
2. ល�ោក ជួប សុមានិត
3. ល�ោក យឹម ទិត្យា
4. ល�ោក បុង បិនលី
5. ល�ោក ផាន់ សុវិទ្យា

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម
1. កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច

អគ្គនាយកគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យ
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោកស្រី ឆេង សុគន្ធ
2. ល�ោក ណែម ចាន់ន�ឿន
3. ល�ោក និន ទូច

អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
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(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក សាយ វាសនា
2. ល�ោក សេម ស�ោភ័ណ
3. ល�ោក ថូ ស្រូយ
4. ល�ោក គី សារិន

អគ្គនាយកដ្ឋានអភិបាលកិច្ច
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក កែ សុភក្ត្រ័្ត
2. ល�ោកស្រី វណ្ណ បូនីដា
3. កញ្ញា អុឹម វណ្ឌិត
4. ល�ោក ស្រ៊ាង ប៉េងលាង

អគ្គនាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទាន
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោកអ៊ូ គឹមថុន
2. ល�ោក សុន សាវ៉ាង
3. ល�ោក ទូច លីណា
4. ល�ោក ជាង សុវិជ្ជា

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក ជន សារ៉ង
2. ល�ោក ចាប សុចិត្ត
3. ល�ោក រស់ វ៉ុល
4. ល�ោក អ៊ុំ ជលសក្តិ

អគ្គនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
(ពីឆ្វេងទ�ៅស្តាំ)
1. ល�ោក សុង ស�ោភ័ណ្ឌ
2. ល�ោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់
3. ល�ោក នី វិចិត្រ

អគ្គនាយកលក់ និងចែកចាយ និងនាយកតំបន់
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អតិថិជនហត្ថាកសិករ
លោក អុន សុខលី អតិថិជនឥណទាន

ល�ោក អុន សុខលី ជាពលរដ្ឋរស់ន�ៅស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ហ�ើយគាត់មានសមាជិក

4នាក់ក្នុងគ្រួសារ។ ល�ោក សុខលី មានប្រពន្ធឈ្មោះ ឈួន ចាន់នី ជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់

ហួយនិងខ�ោអាវនារី ចំណែករូបគាត់ជាអ្នកដឹកទឹកលក់ន�ៅ ក្នុងភូមិ។ ល�ោក សុខលី គឺ

ជាអតិថិជនដ៏ស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់របស់ ហត្ថាកសិករ     ហ�ើយគាត់បានប្រើសេវាប្រាក់កម្ចី 
របស់ ហត្ថាកសិករ ចំនួន4វគ្គរួចមកហ�ើយ ដ�ោយគាត់បានខ្ចី1,600ដុល្លារ (វគ្គទី1)

4,000ដុល្លារ (វគ្គទី2) 8,000ដុល្លារ (វគ្គទី3) និង12,000ដុល្លារសម្រាប់វគ្គទី4នេះ។

បន្ទាប់ពី ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីហត្ថាកសិករ ជីវភាពគ្រួសារល�ោកសុខលីមាន
ការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហ�ើយអាជីវកម្មទ�ៀតស�ោតក៏ចេះតែរីកធំធាត់បាន

ល្អប្រស�ើរ ផងដែរ។ ក្រៅពីប្រើសេវាកម្មរបស់ហត្ថាកសិករដ�ោយខ្លួនឯងហ�ើយ

ល�ោក សុខលី បានណែនាំសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងឱ្យប្រើសេវាកម្មរបស់ហត្ថាកសិករ

លោក អុន សុខលី

ផងដែរដ�ោយសារគាត់សម្លឹងម�ើលឃ�ើញថា ហត្ថាកសិករ មានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត 
បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងប្រតិបត្តិការយូរជាងគេក្នុងតំបន់។

លោក អែម នៅ អតិថិជនសេវាធនាគារចល័ត

ល�ោក អែម ន�ៅ  អាយុ43ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃរស់ន�ៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគ�ោក
រាជធានីភ្នំពេញ។ ល�ោក ន�ៅ គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារន�ៅក្នុងរ�ោងច្រកមួយដែលមានទី

តាំងន�ៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហ�ើយគាត់ក៏ជាអតិថិជនរបស់ហត្ថាកសិករផងដែរ។ ល�ោក
ន�ៅ  បានប្រើសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ហត្ថាកសិករដែលក្នុងន�ោះមានសេវាប្រាក់បញ្ញើ
សន្សំ សេវាអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត។ ល�ោក ន�ៅ កំពុងប្រើកម្មវិធីល�ើទូរសព្ទដៃ
Smart Plus Application  របស់ហត្ថាកសិករដែលធ្វើឱ្យគាត់ចំណេញពេលវេលាច្រើន

មិនចាំបាច់ទ�ៅធ្វើប្រតិបត្តិការន�ៅការិយាល័យរបស់ ហត្ថាកសិករ ព្រោះតាមរយៈ Smart

Plus ល�ើទូរស័ព្ទដៃគាត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ ផ្ញើប្រាក់ទ�ៅលេខទូរស័ព្ទ ទិញកាត
ទូរស័ព្ទ ទូទាត់វិក្កយបត្រ និងប្រតិបត្តិការផ្សេងទ�ៀតជាច្រើន។

លោក អែម នៅ

យើងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យា
ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អតិថិជន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

24

លោក សំ ប្រុស អតិថិជនឥណទាន

ល�ោក សំ ប្រុស អាយុ37ឆ្នាំពិការភ្នែកទាំងសងខាង។ ប្រពន្ធរបស់គាត់ ឈ្មោះ លី ស្រីរ័ត្ន 
អាយុ30ឆ្នាំ ក៏ពិការភ្នែកទាំងសងខាងផងដែរ  ហ�ើយសព្វថ្ងៃពួកគាត់កំពុងធ្វើការជា
បុគ្គលិកម៉ាស្សាក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយន�ៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ បច្ចុប្បន្នគាត់ទាំងពីរមាន
កូនពីរនាក់កូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ7ឆ្នាំ។

កាលពីមុន ពួកគាត់បានប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនន�ៅក្នុងជីវិតរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ

របស់ពួកគាត់រួមទាំងភាពពិការភ្នែក ជីវភាពរស់ន�ៅក្រីក្រ  និងការរ�ើសអ�ើងគ្រប់
ទម្រង់។ ល�ោក ប្រុស និងប្រពន្ធរបស់គាត់បានខិតខំធ្វើការយ៉ាងលំបាកលំបិនដ�ើម្បី

ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងសម្រេចក្តីស្រមៃក្នុងការបង្កើតអាជីវក ម្មផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែពួក
គាត់ត្រូវជួបបញ្ហាខ្វះខាតដ�ើមទុន។

លោក សំ ប្រុស

ដ�ើម្បីសម្រេចក្ដីសុបិននេះ ល�ោក ប្រុស បានខិតខំព្យាយាមទ�ៅទាក់ទងធនាគារនិង
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដ�ើម្បីស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។ យ៉ាងណាមិញ គាត់ត្រូវបានគេ

បដិសេធមិនផ្តល់កម្ចីន�ោះទេពីព្រោះគាត់និងប្រពន្ធជាជនពិការភ្នែកទ�ោះបីជាមាន 

ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុខ្លះបានចុះទ�ៅជួបគាត់និងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបានវិភាគស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់ហ�ើយក៏ដ�ោយ។

រហូតដល់ថ្ងៃមួយ មានមិត្តភក្ដិគាត់ម្នាក់បានណែនាំឱ្យគាត់មកទាក់ទងស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពីហត្ថាកសិករ។ បន្ទាប់ពីបានសិក្សាពីលក្ខណសម្បត្តិក្នុង

ការខ្ចីឥណទានរបស់គាត់ដ�ោយមិនមានការរ�ើសអ�ើងល�ើពិការភាព ហត្ថាកសិករ បានសម្រេចផ្តល់ឥណទានជូនគាត់ចំនួន15,000ដុល្លារ

អាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំ។ ឥណទាននេះបានជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែប្រស�ើរ ហ�ើយល�ោក ប្រុស បានសងឥណទានត្រឡប់មក
ហត្ថាកសិករវិញយ៉ាងទ�ៀតទាត់ ព�ោលគឺមិនដែលយឺតយ៉ាវមួយថ្ងៃឡ�ើយ។ ដ�ោយឃ�ើញអាជីវកម្មរបស់គាត់មានការីកចម្រើននិងមានប្រវត្តិ
សងល្អ ហត្ថកសិករក៏បានសម្រេចផ្តល់ឥណទានជាល�ើកទី2ជូនគាត់ទ�ៀត ដ�ោយមានទំហំឥណទាន 80,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងរយៈពេល4ឆ្នាំ

ដែលឥណទាននេះសម្រាប់គម្រោងវិនិយ�ោគរបស់គាត់។

ដ�ោយ សា រ ដ�ើមទុនកម្ចីដែលផ្តល់ដ�ោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ជីវភាពគ្រួសាររបស់ល�ោក សំ ប្រុស មានលក្ខណៈល្អ
ប្រស�ើរឡ�ើង ព្រោះពួកគាត់បានប្រើឥណទានបានត្រឹមត្រូវ។ គាត់បានបញ្ជូនកូនទាំងពីរបស់គាត់ឱ្យចូលរ�ៀនដូចកូនៗរបស់ក្រុមគ្រួសារផ្សេង

ទ�ៀតដែរ ហ�ើយគាត់សង្ឃឹមថាកូនរបស់គាត់នឹងទទួលបានការអប់រំល្អនិងមានអនាគតភ្លឺស្វាង។ ពួកគាត់ទាំងពីរបានសម្តែងការរំភ�ើបនិង
សុទិដ្ឋិនិយមរបស់ពួកគេដ�ោយនិយាយថា "យ�ើងរីករាយណាស់ដែលហត្ថាកសិករ លីមីតធីត មិនមានការរ�ើសអ�ើងយ�ើងជាជនពិការ ហ�ើយមិន
មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្តល់ឱ្យយ�ើងនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់ពួកយ�ើង" ។

��រ��យតៃម� េ��យ���ក់��រ��យតៃម� TRIS េនះ
សប���ក់ពីេស�រ��ព និង��ពរ�ង��ំៃន�បតិបត�ិ��រ
របស់ហ���កសិករក��ងទីផ�រកម����

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

25

“

“

កិច្ចការទីផ្សារ និងការស្រាវជ្រាវ
ព័ត៌មានអតិថិជន
ដ�ោយផ្អែកល�ើការស្ទង់មតិរបស់អតិថិជនសម្រាប់ឆ្នាំ2018 អតិថិជនឥណទាននិងប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់ហត្ថាកសិករភាគច្រើនគឺជាស្រ្តី 

មានចំនួន 78% និង 63% សម្រាប់ឥណទាននិងប្រាក់កម្ចី ដែលភាគច្រើននៃអាយុរបស់ពួកគេមានចាប់ពី 31ដល់60 ឆ្នាំដែលជាទូទ�ៅពួកគេមាន

ប្រភពប្រាក់ចំណូលចម្រុះតែភាគច្រើននៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេគឺបានមកពីការធ្វើកសិកម្មអាស្រ័យល�ើពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មនិងការងារ។
នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេវាកម្មជាច្រើនរបស់យ�ើងស្របតាមចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មដែលប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសដល់ស្ត្រីនិងគ្រួសារ

ដែលមានចំណូលទាបន�ៅទូទាំងប្រទេស។ ជាមួយនឹងការយល់ ច្បាស់និងការយកចិត្តទុកដាក់ពីតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់អ
 តិថិជន

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត តែងតែ ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យនិងសាមញ្ញដែលអាចជួយពួកគេឱ្យមានអនាគតល្អប ្រស�ើរ។ ដូច្នេះ

ផលិតផលនិ ងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់យ�ើងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយផ្អែកល�ើតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន។ ល�ើស ពីនេះទ�ៅទ�ៀតដំណ�ើរ
ការរបស់ហ ត្ថា កសិករត្រូវបានសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យងាយស្រួលនិងរហ័ សជាងមុនជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញន
 ិងតម្លាភាពសម្រាប់
អតិថិជនរបស់យ�ើង។

ការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គម
	ក្រៅពីការគាំទ្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជននិងភាគទុនិក គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានណែនាំនូវ
សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមមួយចំនួនសម្រាប់សហគមន៍និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ វាមានគ�ោលបំណងបកប្រែបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ�ៅ

ជាការអនុវត្តន៍និងការគ្រប់គ្រងការងារសង្គមដែលរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍនិងកែលម្អការគ្រប់គ្រងការងារសង្គម ដែលផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌដែល

មានប្រយ�ោជ ន៍ក្នុងការវាយតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាពិសេសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន។ ការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមសម្រាប់ការចូលរួមជា
សាធារណៈត្រូវបានអនុម័តតាមរយៈផលប្រយ�ោជន៍ចម្បងបីគឺ៖ ការអប់រំ បរិស្ថាន និងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។

	ន�ៅឆ្នាំ 2 0 1 8 សកម្មភាពការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមដែលស្ថិតន�ៅក្រោមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសង្គម (SPM) បានដំណ�ើរការ

គម្រោងចំនួនប្រាំមួយពេញមួយឆ្នាំដែលរួមមាន៖

1. "ការសាង ស ង់ អណ្ដូងទឹក" ដែលបានសម្ភោធឱ្យប្រើប្រាស់ន�ៅថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ2018 ន�ៅក្រុងព្រះសីហនុដ�ោយមានការចូលរួម
ពីបុគ្គលិក ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ចំនួន 330 នាក់និងសិស្ស 350 នាក់។

2. "ផ្លូវទ�ៅរកភាពជ�ោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការងារ" ដែលបានរ�ៀបចំន�ៅថ្ងៃទី02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 ន�ៅខេត្តក្រចេះដ�ោយមានការចូល

រួមពីបុគ្គលិកហត្ថាកសិករចំនួន 10នាក់ និងសិស្ស 550នាក់។

3. "ក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់កុមារកម្ពុជា" ដែលបានប្រព្រឹត្តទ�ៅន�ៅថ្ងៃទី26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018 ន�ៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដ�ោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក

ហត្ថាកសិករនិងស្ថានទូតថៃ។

4. "ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ" ដែលបានប្រព្រឹត្តទ�ៅន�ៅថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018 ន�ៅខេត្តកណ្តាល។
5. "បណ្ដុះ ស្មារតី សិស្សានុសិស្សឲ្យសន្សំសំចៃអគ្គិសនីដ�ើម្បីជួយភពផែនដី" ន�ៅថ្ងៃទី28 ដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 ន�ៅខេត្តកំពត
ក្នុងគ�ោលបំណងអប់រំក្មេងជំនាន់ក្រោយអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ប្រកបដ�ោយទំនួលខុសត្រូវ។

6. "សន្សំផលច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់" ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី21 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី17  ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ2018  ដ�ោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក

ហត្ថាកសិក រចំ នួន 606 នាក់និងអតិថិជនចំនួន 271នាក់ និង   "សន្សំផលច្រើនសម្រាប់កុមារ" ដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងន�ៅ ក្នុងបរិវេណ
សាលាបឋមសិក្សាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដ�ោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកចំនួន 2,539នាក់ និងសិស្សចំនួន 3,446 នាក់។

ការចំណាយរបស់គម្រោងទាំងអស់មានចំនួន 14,273ដុល្លារអាមេរិក ដ�ោយមានចំនួនបុគ្គលិកចូលរួមសរុប 3,338 នាក់។ ក្រៅពីនេះ 

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសង្គមក៏បានឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងខាងក្រៅមួយចំនួនហ�ើយបានចូលរួមជាមួយអង្គការដទៃទ�ៀតក្នុងសកម្មភាពទំនួល
ខុសត្រូវសង្គមផងដែរ។

ន�ៅឆ្នាំ 2019 នេះនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីង និងស្រាវជ្រាវ មានគម្រោងរ�ៀបចំការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមចំនួន 7 កម្មវិធីដូចជាការប្រមូល

សំរាម ការបរិច្ចាកឈាម ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សិស្សនិងអតិថិជន និង យុទ្ធនាការបរិស្ថាន។ ចំនួនអ្នកចូលរួមរំពឹងថានឹងមាន បុគ្គលិក

និងអតិថិ ជ នចំនួនជាង  4,000 នាក់។ ល�ើសពីនេះទ�ៀតយ�ើងមានផែនការចំណាយថវិកាបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីអនុវត្តសកម្មភាព ទំនួលខុសត្រូវ

សង្គមឲ្យរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
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ផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលបញ្ញើសន្សំ
ផលិតផលសន្សំ

ហត្ថាកសិករផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវផលិតផលសន្សំជាច្រើនប្រភេទ ដែលក្នុងន�ោះមានគណនីសន្សំសំចៃ  
គណនីអ៊ីស្ស៊ី គណនីស្មាត គណនីនិស្សិត និងគណនីសន្សំផលច្រើន។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់

និងដកប្រាក់បានតាមតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងន�ៅគ្រប់សាខានិងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករទាំង 
អស់។ កាន់តែសំខាន់ទ�ៀតន�ោះ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិង

សមតុល្យអប្បបរិមាដែលមានភាពសមរម្យ(តម្រូវការប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាសមរម្យ)ចាប់ពី២ ដុល្លារអាមេរិកដល់
500ដុល្លារអាមេរិក អាស្រ័យទ�ៅតាមប្រភេទគណនីនិងរូបិយប័ណ្ណដែលដាក់សន្សំ។

ផលិតផលសន្សំផលច្រើន

ផលិតផលសន្សំផលច្រើនគឺជាប្រភេទគណនីដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង សម្រាប់អតិថិជនរូបវន្ត 
បុគ្គលដែលកំពុងជួបប្រទះនូវការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការដាក់ប្រាក់សន្សំមួយ ដែលទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់និង
ងាយស្រួលដកប្រាក់ក្នុងពេលវេលាដ៏ចាំបាច់ណាមួយភ្លាមៗ។ លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលនេះគឺអតិថិជន

នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់អាស្រ័យល�ើសមតុល្យជាក់   
ស្តែងដែលអតិថិជនមានក្នុងគណនីប្រចាំថ្ងៃ។ អតិថិជនមានសមតុល្យកាន់តែច្រើននឹងអាចទទួលបានអត្រាការ

ប្រាក់កាន់តែខ្ពស់។ ល�ើសពីនេះទ�ៅទ�ៀត អតិថិជនអាចដកឬផ្ទេរប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការិយា
ល័យម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័តរបស់ហត្ថាកសិករលីមីតធីតន�ៅទូទាំងប្រទេស។

ផលិតផលបញ្ញើមានកាលកំណត់

ផលិតផលបញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជន ដែលមានបំណងចង់ដាក់បញ្ញើសាច់ប្រាក់
របស់ពួកគាត់ដ�ោយទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាព។ អតិថិជនមានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរ�ើស
រយៈពេលចាប់ពី1ខែដល់36ខែ ដ�ើម្បីសន្សំន�ៅហត្ថាកសិករ។  ហត្ថាកសិករនឹងផ្តល់អត្រាការប្រាក់អាស្រ័យល�ើ

ប្រ ភេទគណនីនិងរយៈពេលដែលអតិថិជនជ្រើសរ�ើស។ ការប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាប្រ ចាំ ខែ (ករ ណី អតិថិជន

ប្រើគណនីក�ើនចំណូល) ឬផ្តល់ជូនពេលដល់ថិរវេលាកំណត់ (ករណីអតិថិជនប្រើគណនីក�ើនទ្រព្យ)។ អតិថិជន
អាចប�ើកគណនីនេះចាប់ពីទំហំទឹកប្រាក់50ដុល្លារអាមេរិកឡ�ើងទ�ៅឬចំនួនសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទ�ៀត។

      

ផលិតផលឌីជីថល
សេវាធនាគារចល័ត

សេវាធនាគារចល័តគឺជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំន�ើបចុងក្រោយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ អតិថិជនអាចត្រួតពិនិត្យ

របាយការណ៍សង្ខេប  ទីតាំងអេធីអឹម សមតុល្យគណនី ផ្ទេរប្រាក់ ទិញកាតទូរស័ព្ទ ពិនិត្យអត្រាការប្រាក់ ព័ត៌មាន
ឥណទាន និងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទ�ៀត។

សេវាអេធីអឹម

ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដ៏ទំន�ើបប្រកបដ�ោយសេវាកម្មសម្បូរបែបត្រូវបានដាក់  ឱ្យបម្រើការន�ៅទូទាំងប្រទេសដ�ើម្បីសម្រួល
ដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនទាំងប្រតិបត្តិការមានសាច់ប្រាក់និងអត់សាច់ប្រាក់ដូចជាដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ ទទួលប្រាក់ បង់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ពិនិត្យរបាយការណ៍សង្ខេប និងប្រតិបត្តិការជាច្រើន

ផ្សេងទ�ៀត។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលាដ�ោយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ហត្ថកសិករ
ដែលមានបណ្ដាញធំជាងគេន�ៅទូទាំងប្រទេស។
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ផលិតផលផ្សេងៗ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកគឺជាដំណ�ោះស្រាយដ៏ប្រស�ើរបំផុតសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងផ្ទេរប្រាក់
ទ�ៅកាន់ទីកន្លែងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាពេលណាឬន�ៅកន្លែងណាន�ោះទេ។ អតិថិជនអាចធ្វើ
ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត បណ្ដាញសាខាការិយាល័យ និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមន�ៅ
ទូទាំង25រាជធានីខេត្តដ�ោយសេវាកម្មដែលទុកចិត្តបានប្រកបដ�ោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

ហត្ថាកសិករ បានបង្កើត និងបម្រើសេវាប�ើកប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍សម្រាប់សហគ្រាស អង្គការ ក្រុមហ៊ុនឯកជន
និងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗ ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការប�ើកនិងគ្រប់គ្រងប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍បុគ្គលិក ទទួលបានភាព
រលូន និងមានភាព ងាយស្រួលដ�ោយគ្រាន់តែមានគណនីជាមួយ ហត្ថាកសិករ ។

សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័សគឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ថ្មីដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡ�ើងដ�ោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងចូលរួមស
 ហការ

ដ�ោយធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដ�ើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការ
ផ្ទេរឬទូទាត់ប្រាក់រ�ៀលតាមរយៈបណ្ដាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដៃគូ។

សេវាកម្មទូទាត់វិក្កយបត្រ

សេវាកម្មទូទាត់វិក្កយបត្រគឺជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រនៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំ

ថ្ងៃឬ ប្រចាំ ខែដូចជាថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃទឹក ថ្លៃអ៊ីនធ�ើណែត និងការទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗទ�ៀតតាមរយៈការិ យាល័យ
ហត្ថាកសិករ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត។
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ផលិតផលឥណទាន
ឥណទានទូទៅ

ឥណទា ន ទូទ�ៅគឺជាប្រភេទផលិតផលឥណទានសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈបុគ្គលសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត

ព្រមទាំ ង សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលមានគ�ោលបំណងប្រើឥណទានច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម

ថ្មីក៏ដូចជាពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់។ អតិថិជនអាចទទួលបានកម្ចីរហូតដល់200,000ដុល្លារអាមេរិកឬចំនួន

ដែលសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទ�ៀត។ អតិថិជននឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌឥណទានដែលមានភាពបត់បែន
ស្របតាមតម្រូវការនិងលក្ខខណ្ឌរបស់អតិថិជនរួមជាមួយនឹងវិធីបង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញមានភាពងាយស្រួលក្នុង

អត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង។

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាប្រភេទឥណទាន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានតម្រូវការទិញសម្ភារប្រើប្រាស់
ផ្សេងៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក្នុងគ្រួសារ។ សម្ភារប្រើប្រាស់ទាំងនេះគួរជាផលិតផលថ្មីឬផលិតផល
មួយទឹកដែលមានអាយុកាលមិនល�ើសពីប្រាំឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំផលិត។

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋានផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានគ�ោលបំណងជួសជុលកែលម្អឬបញ្ចប់ការសាងសង់គេហដ្ឋាន។

អតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទានរហូតដល់30,000ដុល្លារអាមេរិក (ឬចំនួនសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង) ក្នុងអត្រា
ការប្រាក់សមរម្យនិងរយៈពេលឥណទានមានភាពបទបែនអាស្រ័យល�ើទំហំឥណទាន។

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋានផ្តល់ចំព�ោះអតិថិជនដែលមានគ�ោលបំណងសាងសង់ឬទិញគេហដ្ឋានថ្មីដ�ើម្បីរស់ន�ៅ។

អតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទានរហូតដល់100,000ដុល្លារអាមេរិក (ឬចំនួនសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង) ក្នុងអត្រា
ការប្រាក់សមរម្យនិងរយៈពេលឥណទានមានភាពបត់បែនអាស្រ័យល�ើទំហំឥណទាន។

ឥណទានថែរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថាន

ឥណទានបរិស្ថាននិងសង្គម គឺជាឥណទានសម្រាប់អតិថិជនដែលមានគ�ោលបំណងបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់

ន�ៅឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងតាមរយៈការប្រើថាមពលធម្មជាតិដូចជាការសាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ទិញបន្ទះអគ្គិសនី

ដ�ើរដ�ោយព ន្លឺព្រះអាទិត្យ  ទិញធុងចម្រោះទឹកស្អាត និងសាងសង់បង្គន់អនាម័យជាដ�ើម។ អតិថិជនអាចខ្ចីបាន
រហូតដល់ទ�ៅ2,500ដុល្លារអាមេរិក (ឬចំនួនសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង) ក្នុងរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់24ខែនិង
វិធីបង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញមានភាពងាយស្រួលក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង។

ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ

ឥណទាននិស្សិតខ្មែរផ្តល់ជូនអាណាព្យាបាលឬសិស្សនិស្សិតដែលពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្តការសិក្សា

ន�ៅកម្រិតឧត្ត មសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ។ ឥណទានប្រភេទនេះអាច

ស្នើសុំបានរហូតដល់8 , 0 0 0 ដុល្លារអាមេរិក( ឬចំនួនសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង) ហ�ើយមានរយៈពេលបង់សង
រហូតដល់៧ឆ្នាំ។

ឥណទានកាតគ្រី

ឥណទានកាត គ្រីជាប្រភេទឥណទានដែលផ្តល់កម្ចីឆាប់រហ័សក្នុងលក្ខខណ្ឌងាយស្រួល។ ហត្ថាកសិករផ្តល់ជូន
ទំហំឥណទានរហូតដល់3 0,000ដុល្លារអាមេរិកដ�ោយគ្រាន់តែដាក់តម្កល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយានយន្តរបស់ល�ោកអ្នក
ជាទ្រព្យបញ្ចាំ។
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សកម្មភាពសេវាកម្មអតិថិជន

សេវាអតិថិជនគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលស្ថាប័ន

ជាយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យមាននិរន្តរភាពនិងសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង

ព្យាយាមបំពេញតាមតម្រូវចិត្តអតិថិជនរបស់ខ្លួននិងខិតខំថែរក្សា

ស្ថាប័នដទៃទ�ៀតន�ៅល�ើទីផ្សារ។

អតិថិជនទាំងន�ោះឱ្យបន្តប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជានិច្ច។

	ល�ើសពីនេះទ�ៅទ�ៀតហត្ថាកសិករ បានចាត់ចែងឱ្យមាន

សេវាកម្មគឺជាកម្លាំងស្នូលនិងមានសារសំខា់បំផុតសម្រាប់ស្ថាប័នព្រោះ

មន្ត្រីផ្នែកសេវាអតិថិជន មធ្យោបាយបញ្ចេញមតិនិងបណ្ដឹងតវ៉ាពី

អតិថិជនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ស្ថាប័ន ហ�ើយអតិថិជន

អតិថិជន និងបង្កើតនីតិវិធីគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន។ មិន

នឹងប្រើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នណាដែលអាចផ្តល់ផលិត

តែប៉ុណ្ណោះ ហត្ថាកសិករ ក៏បានបំពាក់ប្រព័ន្ធខលសិនធឺដ៏ទំន�ើបនិង

ផលឬសេវាកម្មល្អបំផុតដល់ពួកគេ។ ដូច្នេះហ�ើយទ�ើបធ្វើឱ្យគ្រប់ស្ថាប័ន

បង្កើតការិយាល័យខនសិនធឺនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

ទាំងអស់ជាពិសេសស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងមីក្រូហិរញ្ញ

សម្រាប់ដ�ោះស្រាយរាល់ការឆ្ងល់ការមិនពេញចិត្ត  និងការសុំជំនួយ

វត្ថុ កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាល�ើផ្នែកសេវាអតិថិជននេះដ�ើម្បីបំពេញ

ផ្សេងៗ ពីអតិថិជន។ ការិយាល័យនេះមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការ

តម្រូវការផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។  សេវាអតិថិជនអាចស្តែងឡ�ើង

គាំទ្រនិងជំរុញ វឌ្ឍនភាពរបស់ហត្ថកសិករ លីមីតធីត។

ក្រោមរូបភាពជាច្រើនអាស្រ័យល�ើកាលៈទេសៈនិងស្ថានភាពជាក់
ស្ដែងរបស់ស្ថាប័ន ដ�ោយសេវាអតិថិជនទាំងអស់ន�ោះត្រូវបានផ្ដល់
តាមរយៈការជួបផ្ទាល់ សារអេឡិកត្រូនិក សារតាមបណ្ដាញសង្គមឬ
តាមរយៈទូរស័ព្ទជាដ�ើម។   
	ដ�ោយម�ើលឃ�ើញសារសំខាន់នៃសេវាអតិថិជននេះហ�ើយ
ទ�ើប  ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈាន
មុខគេមួយន�ៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្ដេជ្ញាយកចិត្តទុកដាក់បំផុតល�ើ
សេវាអតិថិជននិងរក្សាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនព្រមទាំងបានបង្កើត
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របាយការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

	ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវគ�ោលដ�ៅ បន្ទាប់ពីក្លាយខ្លួនជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Krungsri នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សកែលម្អលំហូរ
ការងារជ្រើស រ�ើសបុគ្គលិក។ ហត្ថាកសិករបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដ�ើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់

លាស់។ ឆ្នាំ 2018ជាឆ្នាំដែលមានការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកថ្មីច្រើនដ�ើម្បីគាំទ្រមុខងារទាំងខាងក្នុងនិងទាំ ងខាងក្រៅ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុនបាន
ជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកថ្មីចំនួន 971នាក់ ខណៈពេលដែលអត្រាចាកចេញមានត្រឹមកម្រិត11.13% ។

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប និងជ្រើសរើសថ្មីឆ្នាំ 2018

បុគ្គលិកថ្មី
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បុគ្គលិកសរុប

ការបណ្តុះបណ្តាលនិង អភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
	ន�ៅក្នុងឆ្នាំ2018 បុគ្គលិកថ្មីចំនួន1,050នាក់បានចូលរួមសិក្សាវគ្គតម្រង់ទិសចំនួន35វគ្គ។ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកក៏បាន
រ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះជំនាញមូលដ្ឋានចំនួន36វគ្គសម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីចំនួន1,025នាក់ផងដែរ។

ក្នុងចំណ�ោមបុគ្គលិកថ្មីទាំង

នេះមានបុគ្គលិកចំនួន266នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យត្រឡប់មកចូលរួមកវគ្គសិក្សាចំណេះជំនាញមូលដ្ឋានល�ើកទី2 បន្ទាប់ពីបានចុះទ�ៅ
បំពេញការងារជាក់ស្ដែងន�ៅតាមបណ្ដាការិយាល័យសាខាក្នុងចន្លោះរយៈពេលពី6ខែដល់12ខែ។  រីឯអ្នកប្រើប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល (Flexcube) ចំនួន322នាក់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលថ្មីនិងរម្លឹកឡ�ើងវិញស្តីពីការប្រើប្រព័ន្ធឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរ។ បុគ្គលិកសិក្ខាកាម
ចំនួន579នាក់ក៏ទទួលបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមវគ្គសិក្សាខាងក្រៅដែលបណ្តុះបណ្តាលដ�ោយគ្រូឧទ្ទេសនិងអ្នកប្រឹក្សាយ�ោបល់ជំនាញ
ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ។
អ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចំនួន319នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ដែលបង្រៀនដ�ោយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកនិងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីបរទេសដែលមានជំនាញនិងបទពិស�ោធខ្ពស់។ បុគ្គលិក
សិក្ខាកាមចំនួន 4,798នាក់ទទួលបានការអញ្ជើញឱ្យចូលរ�ៀនវគ្គសិក្សាខ្លីស្តីពីផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីនិងវគ្គរម្លឹកឡ�ើងវិញនូវគ�ោល
ការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំនាៗ ដ�ើម្បីពង្រឹងគុណផលការងារដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ោយអ្នកជំនាញន�ៅការិយាល័យកណ្តាល។
ទន្ទឹមនឹងន�ោះផងដែរ បុគ្គលិកសាខាមានឱកាសសិក្សាចំនួន4ដងល�ើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡ�ើងដ�ោយថ្នាក់ដឹក
នាំន�ៅតាមសាខាសាមី។
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកក៏បានបង្កើតឱ្យមាន Online Training ដំណ�ើរការដ�ោយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Lync និងកម្មវិធីស្វ័យសិក្សា
(E-Learning System) ដ�ើម្បីជំរុញ Learning Digitalization ដ�ោយកម្មវិធីទាំងពីរនេះបានផ្ដល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកចំនួន796នាក់ឱ្យ
សិក្សាពីចម្ងាយដ�ើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង ពង្រឹងសមត្ថភាព និងកាត់បន្ថយចំណាយល�ើការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងថ្នាក់។ ល�ើសពីនេះទ�ៅទ�ៀត
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជូនសង្គមជាតិផងដែរ ដ�ោយបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីការងារ
ស្ម័គ្រចិត្តនិងកម្មសិក្សារបស់និស្សិត។ កិច្ចការទាំងពីរនេះបានផ្តល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាចំនួន137នាក់ទទួលបាន
បទពិស�ោធការងារជាក់ស្តែងពីនិយ�ោជិត របស់គ្រឹះស្ថាននិងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ តាមរយៈការ
សរសេរនិក្ខេបបទនិងរបាយការណ៍សិក្សាផ្សេងៗ។
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកហាត់ការ ចំនួន 44នាក់ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់តាម
ប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជារួមបុគ្គលិកជាង 98%នៃនិយ�ោជិតសរុប  (Training Coverage) ទទួលបានឱកាសសិក្សានិងអភិវឌ្ឍខ្លួន រយៈពេលជាមធ្យម11ថ្ងៃសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ (Training Man Day)
ក្នុងឆ្នាំ2018។

ការបណ្តុះបណ្តាលនិង អភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

32

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ហត្ថាកសិករបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានដំឡ�ើងទ�ៅជាអគ្គនាយក

យ៉ាងរឹងមំាមួយដែលសមស្របទ�ៅនឹងទំហំនិងបរិបទអាជីវកម្មរបស់

ដ្ឋាន គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមាននាយកដ្ឋានចំណុះចំនួនពីរ 1- នា

គ្រងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពទ�ៅល�ើការប្រម�ើលម�ើលនិងការប្រតិបត្តិនៃ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការនិងការកេងបន្លំ។ អគ្គនាយកដ្ឋាន

បន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មជាមួយធនាគារអយុធ្យា (ធនាគារ Krungsri)

ឯករាជ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងរាយការណ៍ ដ�ោយផ្ទាល់ជូន

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉ាងរឹងមាំ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន  ហត្ថា

អកម្ម និងហានិភ័យកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង (ALRMC) និង 

ខ្លួន។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនេះជួយសម្របសម្រួលការគ្រប់
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងដំណ�ើរការនៃការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ។
ហត្ថា  កសិករ លីមីតធីត មានក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងរចនា

កសិករ លីមីតធីត អនុវត្តដ�ោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិតិវិធីនិងគ�ោល

នយ�ោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យពីធនាគារ Krungsri ដ�ើម្បីពង្រឹង

សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់បញ្ហាហានិភ័យ ការវាយតម្លៃ 
ហានិភ័យ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការតាមដានហានិភ័យឱ្យស្ថិត

ន�ៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបាន។ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
អនុវត្តវិធីសាស្រ្តខ្សែបន្ទាត់ការពារបីកម្រិត ដ�ោយអនុល�ោមតាម
ស្តង់ដាអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនមេដូចខាងក្រោមៈ
1.

ខ្សែបន្ទាត់ការពារទី1: ផ្នែកជួរមុខ

3.

ខ្សែបន្ទាត់ការពារទី3: សវនកម្មខាងក្នុង

2.

ខ្សែបន្ទាត់ការពារទី2: ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម អកម្ម និងហានិ

យកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាននិងទីផ្សារ និង2- នាយកដ្ឋាន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យដ�ើរតួក្នុងខ្សែបន្ទាត់ការពារទី2 និង  មានមុខងារ

ល�ោកប្រធានអគ្គនាយក គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង ទ្រព្យសកម្ម

គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រង ទ្រព្យសកម្មអកម្មនិងហានិភ័យកម្រិតក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល (ARBC)។

ហានិភ័យឥណទាន
មុខងារចម្បងគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំគ�ោលនយ�ោបាយ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យ
ល�ើការអនុម័តឥណទាន ការតាមដាននិងគ្រប់គ្រង  ហានិភ័យ ការ
ចាត់ ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទានការគណនាសំវិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន
ការវិភាគហានិភ័យល�ើផលបត្រឥណទានដ�ោយមានការផ្តល់ជា

អនុសាសន៍ និងការចុះទ�ៅត្រួតពិនិត្យឥណទានដ�ោយឯករាជ្យន�ៅ
សាខា។

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ARBC) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី រ�ៀប

	ក្រុមការងារផ្នែកហានិភ័យប្រតិបត្តិការ អនុវត្តការងាររបស់

ការគ្រប់ គ្រង ទ្រព្យសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យកម្រិត ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

តិចបំផុតប្រសិនប�ើបញ្ហាណាមួយដែលក�ើតមានឡ�ើងដ�ោយសារកត្តា

ចំនិងត្រួតពិនិត្យទ�ៅល�ើក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។គណៈកម្មាធិ

(ALRMC) ជាគណៈកម្មាធិការមួយផ្សេងទ�ៀតស្ថិតន�ៅកម្រិតថ្នាក់
គ្រប់គ្រង ដ�ើម្បី ត្រួតពិនិត្យម�ើលល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រចាំថ្ងៃ
របស់ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត។
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ខ្លួនដ�ើម្បីធានាថា ផលប៉ះពាល់មកល�ើ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត មាន

ខាងក្នុង  និងឬខាងក្រៅឬដ�ោយការដាច់ចរន្តឬដាច់បណ្តាញ ។
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត តែងតែអនុវត្តជាប្រចាំនូវការវាយតម្លៃដ�ោយ
ខ្លួនឯងល�ើហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រង  (RCSA), ការតាមដាន

សូចនាក រហានិភ័យសំខាន់ៗ(KRIs)ធ�ៀបនឹងកម្រិតកំណត់, ការធ្វើ
របាយកា រណ៍ឧបទ្ទវហេតុហានិភ័យប្រតិបត្តិការ (Operational risk

incide nt), និងការធ្វើតេស្តជាប្រចាំទ�ៅល�ើផែនការនិរន្តភាព អាជីវ

កម្ម ( BCP)។ ការដាក់ឱ្យប្រើផលិតផល/សេវាកម្មថ្មីៗ និងការកែ 
សម្រួ លផលិតផល/សេវាកម្មដែលមានស្រាប់ឬការកែ សម្រួលដំណ�ើរ
ការ

ឬការកែសម្រួលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺតម្រូវឱ្យធ្វើការវាយតម្លៃ 

ហានិភ័យឱ្យបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ដ�ើម្បីការពារហានិភ័យនិង  កាត់បន្ថយ
ហានិភ័យចម្បងៗ។

ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិភ័យទីផ្សារ មានន័យថា ជាការខាតបង់របស់

ហត្ថា កសិករ លីមីតធីត បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលប៉ារ៉ាម៉ែត

(តម្លៃឬអត្រា) ល�ើទីផ្សារ ដែលអាចក�ើតមាននូវហានិភ័យក្នុងបញ្ជី 
ជួញដូរនិងឬក្នុងបញ្ជីដែលមិនជួញដូរដែលមានន�ៅក្នុងតារាងតុល្យ

ការនិ ង ក្រៅតារាងតុល្យការ។ ទ�ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺ

គ�ោល នយ�ោបាយហានិភ័យ ទីផ្សារ,កម្រិតកំណត់ហានិភ័យ

និងឧបករណ៍វាស់វែងហានិភ័យត្រូវបាន ដាក់ឱ្យប្រើនិងកំពុង អនុវត្ត។

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ទទួលស្គាល់សារសំខាន់នៃការផ្លាស់

ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព ដែលសម
ស្របទ�ៅតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារនិងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួល
យកបាន។ ដូច្នេះ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ដាក់ឱ្យមានគ�ោល

នយ�ោបាយហានិភ័យស
 ាច់ប្រាក់ងាយស្រួល, ឧបករណ៍វាស់វែង 

ដែលគ្រប់គ្រាន់, ការតាមដានកម្រិតសន្ទនីយភាព, ការវិភាគនិន្នា 

ការ ឬឥរិយាបថ សន្ទនីយភាព, និងការធ្វើស្រេ្តសតេស (Stress
Testing)។

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត រហូតមកដល់ពេលនេះបានរក្សា

អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព (LCR) ដ�ោយបូកបន្ថែមការការពារ
ខាងក្នុងពីល�ើការការកំណត់ដ�ោយបទបញ្ញត្តិ ។

ហានិភ័យល�ើបញ្ជីមិនជួញដូរដែលរួមមានដូចជា ហានិភ័យអត្រាការ
ប្រាក់និងហានិភ័យអត្រាប្តូរប្រាក់។

ការប្រតិបត្តិតាម
នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ
ទ�ៅល�ើប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនដ�ើម្បីធានានូវការអនុវត្តតាមច្បាប់
ប្រឆាំង ការលាងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មវិធានការ

ប្រជុំសម្រាប់ការប្រជុំជាមួយនឹងនាយកឥណទាន នាយកសាខា
និងការប្រជុំមហាសនិ្នបាត។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងប្រចាំឆ្នាំក៏បានដាក់ឱ្យ

យកចិត្ត ទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនទូទ�ៅ ក៏ដូចជាភាគីអ្នកផ្តល់ទុនន
 ិងដៃ

មាននូវប្រធានបទលម្អិតទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិតាមនេះផងដែរ

គូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទ�ៀត។ មុខងារប្រតិបត្តិតាមគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យនិង

ដែលមានដូចជាការប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន

ផ្តល់ប្រឹក្សាចំព�ោះការអនុវត្តផ្សេងៗឱ្យអនុល�ោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ភេវរកម្ម ក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌និងគ�ោលការណ៍ ការប្រឆាំងអំព�ើ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានា និងការតម្រូវរបស់

ពុករលួយ ការប្រតិបត្តិទីផ្សារ និងការហ៊ាននិយាយពីភាពមិនប្រក្រតី

ក្រុមហ៊ុនមេ(ឬសម្ពន្ធក្រុមហ៊ុន)ទ�ៅល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ។

ន�ៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន។

ដ�ើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងបន្ថែមនៃមុខងារប្រតិបត្តិតាមនេះ យ�ើងក៏
បានបញ្ចូលប្រធានបទទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិតាមទ�ៅក្នុងរប�ៀបវារៈ
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ជ. ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ជូលគ្នាជាមួយនឹងធនាគារអយុធ្យា (ក្រុងស្រ៊ី) ហត្ថាកសិករ មានរចនាសម្ពន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងក្រប
ខ័ណ្ឌការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងកាន់តែរឹងមាំ។ ហត្ថាកសិករ បានរ�ៀបចំស្របតាមគ�ោលការណ៍និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃធនាគារក្រុងស្រ៊ី 
ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ វាយតម្លៃ កាត់បន្ថយ និងត្រួតពិនិត្យហានិភ័យឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន។
ហត្ថាកសិករ បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ៏ច្បាស់លាស់ស្របទ�ៅតាមការអនុវត្តអន្តរជាតិដែលរួមមាន “បន្ទាត់ការពារ3ជាន់”: អាជីវកម្ម
ការប្រតិបត្តិតាម និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ផ្នែកទាំង3នេះសហការគ្នាតាមរយ:នីតិវិធីការងារដែលបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់កម្រិតនីមួយៗ។
សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ ហត្ថាកសិករ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរួមទាំង
ពិនិ ត្យម�ើលការប្រតិបត្តិតាមរបស់ស្ថាប័នទ�ៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិនិងច្បាប់ទម្លាប់នានាផងដែរ ហ�ើយ រាយការណ៍ដ�ោយឯករាជ្យទ�ៅប្រធានគណៈ
កម្មាធិការសវនកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃធនាគារក្រុងស្រ៊ីនិងរាយការណ៍ជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលទ�ៅកាន់ប្រធានអគ្គនាយក
នៃ ហត្ថាកសិករ ផងដែរ។
សកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានភាពឯករាជ្យមិនលម្អៀងក្នុងការធានាអះអាងនិងប្រឹក្សាយ�ោបល់ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុងគ�ោល
បំណងបន្ថែមតម្លៃនិងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងទ�ៅល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជួយ ហត្ថាកសិករ ក្នុងការសម្រេចគ�ោលបំណង
តាមរយៈការផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃបែបប្រព័ន្ធនិងមានវិន័យនិងជួយធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងទ�ៅល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃដំណ�ើរការការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ច។
សកម្មភាពសនវកម្មផ្ទៃក្នុងនឹងមិនត្រូវបានរារាំងពីផ្នែកណាមួយន�ៅក្នុងអង្គភាពរួមមានការជ្រើសរ�ើសក្នុងការធ្វើសវនកម្ម វិសាលភាព
នីតិវិធី ភាពញឹកញាប់ ពេលវេលា ឬមាតិកាក្នុងការរាយការណ៍ ដ�ើម្បីរក្សាឱ្យមានឯករាជ្យភាពនិងសុក្រឹតភាពតាមការចាំបាច់។ សវនករផ្ទៃក្នុង
មិនត្រូវត្រួតពិនិត្យល�ើផ្នែកឬនាយកដ្ឋានដែលជាកន្លែងមានសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់កំពុងបម្រើការងារឬជាកន្លែងដែលសវនករផ្ទៃក្នុងធ្លាប់ធ្វើ
ការយ៉ាងហ�ោចណាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ។

សនវករផ្ទៃក្នុងត្រូវមានឯករាជ្យភាពពីប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវច�ៀសវាងការចូលរួមក្នុងសកម្ម

ភាពដែលអាចត្រូវបានគេឃ�ើញថាប៉ះពាល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដ�ោយឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាព។ ក្នុងការធ្វើសវនកម្ម
សវនករផ្ទៃក្នុងមិនមានតួនាទីឬសិទ្ធិល�ើសពីសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យន�ោះទេ។
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ឈ. របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

37,211,155

149,514,421

9,923,604

40,061,589

សមតុល្យន�ៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

77,541,774

311,562,848

41,260,115

166,567,084

សមតុល្យន�ៅធនាគារនានា-សុទ្ធ

39,210,636

157,548,335

57,097,552

230,502,817

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន-សុទ្ធ

747,005,064

3,001,466,347

567,536,202

2,291,143,647

14,692

59,032

-

-

11,914,372

47,871,947

9,349,972

37,745,837

4,148,634

16,669,211

3,958,984

15,982,418

835,911

3,358,690

611,726

2,469,538

1,871,271

7,518,767

1,269,418

5,124,640

919,753,509

3,695,569,598

691,007,573

2,789,597,570

480,093,541

1,929,015,848

367,421,079

1,483,278,896

29,865,605

120,000,000

-

-

192,384,932

773,002,657

156,384,184

631,322,951

135,322

543,724

19,204,661

77,529,216

22,729,319

91,326,404

24,729,319

99,832,261

12,580

50,546

132,601

535,310

18,498,255

74,325,989

14,235,033

57,466,827

4,862,542

19,537,694

3,510,009

14,169,906

11,298

45,394

-

-

748,593,394

3,007,848,256

585,616,886

2,364,135,367

ដ�ើមទុន

75,000,000

301,350,000

30,000,000

121,110,000

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

19,082,502

76,673,493

19,082,502

77,036,061

682,459

2,742,120

682,459

2,755,087

1,292,755

5,194,290

1,145,714

4,625,247

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

ទ្រព្យសកម្ម

ទឹកប្រាក់ត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
ពន្ឋពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ
សរុបទ្រព្យសកម្ម
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
មូលបត្របំណុល
ប្រាក់កម្ចី
ទឹកប្រាក់ជំពាក់សម្ព័ន្ធញាតិ
អនុបំណុល
អត្ថប្រយ�ោជន៍ក្រោយឈប់ពីការងារ
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
សំវិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ
សរុបបំណុល
មូលធន

ទុនបម្រុងស្របច្បាប់
ទុនបម្រុងផ្សេងៗ
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណូលពីការប្រាក់

114,970,543

461,951,642

94,996,654

383,501,492

ចំណាយល�ើការប្រាក់

(46,821,348)

(188,128,176)

(38,555,784)

(155,649,700)

68,149,195

273,823,466

56,440,870

227,851,792

1,952,214

7,843,996

1,307,423

5,278,067

ចំណាយប្រតិបតិ្តការ

(38,600,709)

(155,097,649)

(31,374,510)

(126,658,897)

ចំណេញប្រតិបត្តិការ

31,500,700

126,569,813

26,373,783

106,470,962

សំវិធានធនសម្រាប់ហ្វាស៊ីលីធីដែលមានអ៊ីមភែរមិន

(5,444,014)

(21,874,048)

(6,903,394)

(27,869,002)

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

26,056,686

104,695,765

19,470,389

78,601,960

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

(5,287,258)

(21,244,203)

(4,114,230)

(16,609,147)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

20,769,428

83,451,562

15,356,159

61,992,813

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលផ្សេងៗ

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
ទុនបម្រុង

ទុនបម្រុង

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដ�ើមទុន

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

បុព្វលាភ
ភាគហ៊ុន

ស្របច្បាប់

ផ្សេងៗ

ប្រាក់ចំណេញ

រក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

6,824,594

19,082,502

682,459

975,604

39,293,963

66,859,122

23,175,406

-

-

-

-

23,175,406

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

-

15,356,159

15,356,159

ការផ្ទេរចូលទុនបម្រុងផ្សេងៗ

-

-

-

170,110

(170,110)

-

30,000,000

19,082,502

682,459

1,145,714

54,480,012 105,390,687

121,110,000

77,036,061

2,755,087

4,625,247

219,935,808 425,462,203

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018

30,000,000

19,082,502

682,459

1,145,714

54,480,012 105,390,687

ដ�ើមទុនបន្ថែម (កំណត់សម្គាល់ 20 និង 

45,000,000

-

-

-

-

45,000,000

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

-

20,769,428

20,769,428

ការផ្ទេរចូលទុនបម្រុងផ្សេងៗ

-

-

-

147,041

(147,041)

-

75,000,000

19,082,502

682,459

1,292,755

75,102,399 171,160,115

301,350,000

76,673,493

2,742,120

5,194,290

301,761,439 687,721,342

ដ�ើមទុនបន្ថែម (កំណត់សម្គាល់ 20 និង 
កំណត់សម្គាល់ 28 (ច))

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ 2017
សមមូលជាពាន់រ�ៀល

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ 2017

កំណត់សម្គាល់ 28 (ច))

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
សមមូលជាពាន់រ�ៀល

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ (១/២)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

26,056,686

104,695,765

19,470,389

78,601,960

រំលស់

2,336,292

9,387,221

2,559,547

10,332,891

សំវិធានធនសម្រាប់ហ្វាស៊ីលីធីដែលមានអ៊ីមភែរមិន

5,444,014

21,874,048

6,903,394

27,869,002

919,245

3,693,526

698,573

2,820,139

(675)

(2,712)

(521)

(2,104)

(68,149,195)

(273,823,466)

(56,440,870)

(227,851,792)

49,498

198,883

964,256

3,892,703

(33,344,135)

(133,976,735)

(25,845,232)

(104,337,201)

(14,279,841)

(57,376,401)

(2,837,539)

(11,455,145)

(184,505,511)

(741,343,143)

(132,162,072)

(533,538,285)

(14,692)

(59,032)

-

-

(1,683,178)

(6,763,009)

70,684

285,351

112,672,462

452,717,952

9,648,614

38,951,455

(69,339)

(278,604)

159,911

645,561

1,411,513

5,671,459

(618,366)

(2,496,344)

(119,812,721)

(481,407,513)

(151,584,000)

(611,944,608)

ការប្រាក់បានទទួល

114,089,321

458,410,892

94,011,867

379,525,907

ការប្រាក់បានបង់

(43,951,414)

(176,596,782)

(38,619,615)

(155,907,386)

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់

(4,536,578)

(18,227,970)

(3,968,708)

(16,021,674)

អត្ថប្រយ�ោជន៍ក្រោយឈប់ពីការងារបានបង់

(1,057,491)

(4,248,999)

(2,955,781)

(11,932,488)

(55,268,883)

(222,070,372)

(103,116,237)

(416,280,249)

(2,364,306)

(9,499,782)

(1,523,935)

(6,152,126)

(385,889)

(1,550,502)

(349,305)

(1,410,144)

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

743

2,985

2,544

10,270

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយ�ោគ

(2,749,452)

(11,047,299)

(1,870,696)

(7,552,000)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ចំណេញមុនដកពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
និយ័តភាពល�ើចំណូល និងចំណាយ មិនមែនជាសាច់ប្រាក់ៈ

អត្ថប្រយ�ោជន៍ក្រោយឈប់ពីការងារ
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធលំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់កម្ចី

ការប្រែប្រួលនូវៈ
សមតុល្យន�ៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទឹកប្រាក់ត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ទឹកប្រាក់ជំពាក់សម្ព័ន្ធញាតិ
បំណុលផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព វិនិយ�ោគ
ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់(២/២)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី

107,340,023

431,292,212

105,508,182

425,936,531

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី

(71,388,773)

(286,840,090)

(66,839,203)

(269,829,863)

8,000,000

32,144,000

19,200,000

77,510,400

ការទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ

(27,000,000)

(108,486,000)

(200,000)

(807,400)

ការទូទាត់សងអនុបំណុល

(2,000,000)

(8,036,000)

-

-

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់

29,865,605

120,000,000

-

-

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការបន្ថែមដ�ើមទុន

45,000,000

180,810,000

23,175,406

93,559,114

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

89,816,855

360,884,122

80,844,385

326,368,782

ការក�ើនឡ�ើង/ (ថយចុះ)សុទ្ធ នូវសាច់ប្រាក់ និង

31,798,520

127,766,451

(24,142,548)

(97,463,467)

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដ�ើមគ្រា

75,177,800

303,492,778

99,320,348

400,956,245

-

(1,428,375)

-

-

106,976,320

429,830,854

75,177,800

303,492,778

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ

សាច់ប្រាក់សមមូល

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងគ្រា

ញ. របាយការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសង្គម
ហត្ថាកសិករគឺជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយឈានមុខគេន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានបម្រើនិងផ្តល់សេវាកម្មហិញ្ញ

វត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំ (ពី1994) ដ�ោយគិតទាំងការជួយផ្តល់ទុនដល់ស្រ្តីក្រីក្រ ។ល។

ហត្ថាកសិករ គឺជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញដែលបានដំណ�ើរការអាជីវកម្មស្របជាមួយនឹងការសម្រេចនូវបេសកកម្មសង្គម

របស់ក្រុមហ៊ុន ព�ោលគឺការបេ្តជ្ញាចិត្តក្នុងការ ចូលរួមចំណែកន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមនានា និងការ

ប្រតិបត្តិនូវការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋន�ៅតាមសហគមន៍និងជាមួយនឹងសាធារណជនទូទ�ៅ។

សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម
អស់រយៈពេលយូរមកហ�ើយដែលហត្ថាកសិករបានគាំទ្ររាល់សកម្មភាពសង្គមទាំងខាងក្នុងនិងទាំងខាងក្រៅស្ថាប័ន ក្នុងន�ោះ 

រួមមាន៖ ការថែរក្សាអតិថិជននិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាឬមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយនឹងហត្ថាកសិករហេតុដូចនេះហ�ើយ
បានជាហត្ថាកសិករបានដាក់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវសង្គមដ�ោយផ្តោតល�ើអតិថិជនប្រជាពលរដ្ឋន�ៅតាមមូលដ្ឋានឬសហគមន៍

នានាក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់កម្រិត នាយកឬនាយិកាសាខានិងនិយ�ោជិត25រាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស ហ�ើយ សកម្មភាព នៃ ការចូលរួម

សង្គម ទាំងអស់ ន�ោះ មានដូចខាងក្រោម៖
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ការសាងសង់អណ្តូងទឹក
កាលពីថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018
ន�ៅក្រុងព្រះសីហនុ
ការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់បរិភ�ោគគឺជាការគំរាមគំហែង
ដល់សុខភាពសិស្សានុសិស្សជារួម ហ�ើយកង្វះទឹកប្រើពេល
បន្ទោរ បង់និងលាងសម្អាតដៃ ដែលកត្តាទាំងនេះអាចបង្ក ឱ្យមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ការឆ្លងមេរ�ោគ និងជំងឺ ផ្សេងៗ
តាមរយៈការបន្ទោបង់ពាលវាសពាសកាល ខណៈដែលពួក
គេបរិភ�ោគអាហារដ�ោយដៃនិងមិនបានលាងសម្អាតឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវនិងស្អាតបាត។ ផលះប៉ះពាល់ទាំងនេះគឺត្រូវអនុវត្ត 
ក្នុងការរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្សានុសិស្សដែលភាគច្រើននៃ 
សកម្មភាព របស់ពួកគេគឺការសិក្សារ�ៀនសូត្រន�ៅសាលារ�ៀន
និងការលេងន�ៅបរិវេណសាលារ�ៀន។ ឆ្លើយតបទ�ៅនឹងបញ្ហា
នេះ ហត្ថាកសិករបានរួមចំណែកជួយសង្គមតាមរយៈគម្រោង
សាងសង់អណ្តូងទឹកស្អាតផ្តល់ជូនសាលាបឋមសិក្សា។ ន�ៅ
ឆ្នាំ2018 ហត្ថកសិករ បានចូលរួមជួសជុលអណ្តូងទឹកន�ៅ
សាលាបឋមសិក្សាចម្ការក�ៅស៊ូនិងសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើអណ្តូង
ស្នប់មួយទ�ៀតន�ៅខេត្តព្រះសីហនុ។

ក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់កុមារកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018
ន�ៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ហត្ថាកសិករនិងស្ថានទូតថៃ បានចូលរួម សកម្មភាព
សង្គមតាមរយៈការចែកជូននូវសម្ភារសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុ
សិស្សន�ៅអង្គការ ក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់កុមារកម្ពុជា មានទីតាំង
ន�ៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលអង្គការនេះ មានកុមាររស់ន�ៅតាម
ជនបទប្រមាណចំនួន2 5 0 នាក់ដែលមានជំងឺនិងផ្ទុកមេរ�ោគ។
កម្មវិធីនេះ បានបង្ហាញពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត
និងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម
ព្រះមហាក្សត្រថៃគម្រប់66ព្រះវស្សា។

ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ

ចំនួនអ្នកចូលរួម 350
ចំនួនបុគ្គលិកចូលរួម 330
ចំនួនម�៉ោងចូលរួម 1,320

មាគ៌ាទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការងារ
កាលពីថ្ងៃទី02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018
ន�ៅខេត្ក្រចេះ
ហត្ថាកសិករ គឺជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញដែលដំណ�ើរការ
អាជីវកម្មស្របជាមួយនឹងការសម្រេចនូវបេសកកម្មសង្គមរបស់
ក្រុមហ៊ុនព�ោល គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការទទួលខុសត្រូវល�ើ
ការងារសង្គមន�ៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមនិងការ
ចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់
ក្រោយ។

កាលពីថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018
ន�ៅខេត្តកណ្តាល
ន�ៅថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018 ហត្ថាកសិករ បានចូល
ក្នុងកម្មវិធីលុបបំបាត់និងប្រឆាំងការប្រើអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
ពង្រីកបន្ថែមការការពារសង្គម និងគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយពីការ
អប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយល�ើការ
អនុវត្តបីចំណុចដូចជា៖ កូនល្អ សិស្សល្អ មិត្តល្អ និងក្លាយជា
ពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីសប្បុរសនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំ
ឡ�ើងក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកអ្វីដែលមានផល
ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានល�ើការអប់រំ បរិស្ថា ន កុមារ និងស្រ្តីន�ៅ 
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាការល�ើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្ស
ដែលរស់ន�ៅតាមទីជនបទនានាឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរ�ៀនសូត្រ 
(រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ)។

ចំនួនអ្នកចូលរួម 550
ចំនួនបុគ្គលិកចូលរួម 10
ចំនួនម�៉ោងចូលរួម 80
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កម្មវិធីគម្រោងសន្សំសំចៃការប្រើថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីភពផែនដី
កាលពីថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018
ន�ៅខេត្តកំពត
កម្មវីធី គម្រោងសន្សំសំចៃការប្រើថាមពលអគ្គិសនី
ដ�ើម្បី ភពផែនដី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដំបូងន�ៅក្នុងឆ្នាំ20
18គឺជាកា រ ដាក់បញ្ចូលនូវការអប់រំ យុវជន ជំនាន់ក្រោយអំពី
សារសំខាន់នៃការប្រើថាមពលអគ្គិសនីដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់
និងប្រកបដ�ោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ ក្រុមការងារនៃ 
គម្រោងសង្ឃឹមថាវាមានភាពងាយក្នុងការអប់រំនិងងាយ
ស្រួលក្នុងការទទួលយកនូវទម្លាប់ល្អៗ សម្រាប់យុវជនពីព្រោះ
ពួកគេស្ថិតក្នុងវ័យនេះ  គឺជាវ័យដែលមានភាពចាស់ទុំ
គ្រប់គ្រាន់ក្នុង ការយល់ដឹងពីការគំរាមកំហែងនៃការ
ក�ើនឡ�ើងកម្ដៅជាសកល ហ�ើយអាចយកទ�ៅអនុវត្តជាទម្លាប់
ក្នុងការរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ របស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អប្រស�ើរ។
គ�ោលបំណងសំខាន់ៗ គឺត្រូវបំពេញមុខងារសំខាន់ៗដូចជា
ដ�ើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាបរិស្ថានសម្រាប់សន្សំ 
សំចៃ  ការប្រើថាមពលអគ្គិសនី ការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការដឹក
នាំជូនគ្រូបង្រៀនដែលជាថ្នាលសំខាន់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល
ដល់ មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចបន្ត ក្តីសុបិនក្នុង
ការសិក្សានិងរ�ៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដ�ើម្បីរួមចំណែកក្នុង
ការអានស�ៀវភ�ៅន�ៅក្នុងបណ្ណាល័យនិងការចែកជូននូវសម្ភារ
សិក្សាមួយចំនួនសម្រាប់កុមារា- កុមារីតូចៗរស់ន�ៅតាមទីជន
បទដែលមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការអប់រំ។

កម្មវិធី HYSA Project
ហត្ថាកសិករ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងចំណេះ
ដឹងហិរញ្ញវត្ថុ នេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះដ�ោយមានការគាំទ្រ
ពី PlaNet Finance ក្នុងឆ្នាំ2011។ គម្រោងនេះ គឺផ្តើមសាក
ល្បងក្នុងការ អនុវត្តដំបូងន�ៅក្នុងសាខាមួយរបស់ហត្ថាកសិករ
គឺសាខាព្រៃឈរនិងបន្ទាប់មកទ�ៀត បានបន្តពង្រីកការអនុវត្ត
កម្មវិធីនេះទ�ៅសាខាចំនួន4 បន្ថែមទ�ៀតក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។
ហត្ថាកសិករ បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីចំណេះដឹង
ហិរញ្ញវត្ថុ នេះដល់អតិថិជនសរុបចំនួន876នាក់។ ន�ៅឆ្នាំ
2015 ហត្ថាកសិករ បានពិភាក្សាអំពី ការបង្កើតនូវកម្មវិធី
ចំណេះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុវជន- យុវតីដែលជាមនុស្សជំនាន់
ក្រោយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង  ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេស
ការសន្សំប្រាក់។ ន�ៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017 ហត្ថាកសិករ បាន
ដាក់ឱ្យប្រើជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី ចំណេះដឹង 
ហិរញ្ញវត្ ន
ថុ �ៅរាជធានីភ្នំពេញនិង បណ្តាខេត្តមួយចំនួនក្រោម
គម្រោងឈ្មោះថា “HYSA Project“។

HYSA Project សម្រាប់អ្នកប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ន�ៅឆ្នាំ2018ហត្ថាកសិករ បានជ្រើសរ�ើសយក កម្មវិធី
ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ជាស្នូលនៃការចូលរួមក្នុង ការ ទទួលខុស
ត្រូវសង្គមដែលត្រូវសម្រេចឱ្យបាន។ គ�ោលបំណង នៃគម្រោង
នេះ គឺផ្តល់នូវចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្ទាល់ខ្លួន
និងគ្រួសារជូនអតិថិជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់ន�ៅតាមសហគន៍
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និងតាមតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ។ បន្ទាប់ពីចូល
រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ចេញយ�ោ
បល់របស់ពួកគេថាស្នើសុំ ឱ្យមាននិងពង្រីកកម្មវិធីនេះឱ្យបាន
ច្រើនដងសម្រាប់កម្មវិធីល�ើកក្រោយនិងការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់។
ចំនួនកម្មវីធី 12ដង
ចំនួនអ្នកចូលរួម 271
ចំនួនបុគ្គលិកចូលរួម 606
ចំនួនម�៉ោងចូលរួម 2,424

គម្រោង HYSA Project សម្រាប់អ្នកប្រើសេវាហិញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018
ន�ៅសាខាត្បូងឃ្មុំ

HYSA Project សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស(បឋមសិក្សា)
គ�ោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដ�ើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹង
ហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋានដល់សិស្សានុសិស្ស។ យ�ោងតាម
ការវាស់ស្ទង់មតិ បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តគម្រោងនេះសិស្សានុសិស្ស
បានផ្តល់ការវាយតម្លៃថាពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំព�ោះកម្មវិធី
របស់គម្រោងនិងការរ�ៀបចំទូទ�ៅ  ក្នុងន�ោះ  85% គឺជាសំណ�ើ
របស់នាយកសាលាដែលបានស្នើសុំឱ្យមានកម្មវិធីនេះន�ៅពេល
ក្រោយទ�ៀត។

ចំនួនកម្មវីធី 66ដង
ចំនួនអ្នកចូលរួម 3,446
ចំនួនបុគ្គលិកចូលរួម 2,539
ចំនួនម�៉ោងចូលរួម 7,574

សូចនាករសមិទ្ធផលបរិស្ថាន
ដ�ើម្បីរក្សាឱ្យបាននិងបន្តការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហត្ថាកសិករន�ៅតែបន្តការតាមដានល�ើការ
ប្រើធនធានដ�ោយត្រូវធ្វក
ើ ារប្រៀបធ�ៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យនៃការប្រើពីឆ្នាំមុន។ ន�ៅឆ្នាំ2018 ការប្រើធនធានត្រូវបានគ្រប់គ្រង 
បានល្អព�ោលគឺមានការថយចុះនូវបរិមាណនៃការប្រើរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗដូចមានដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

2017

2018

ទឹក

�ក��ស

�ក��សអ��ម័យ

េភ�ើងអគ�ិសនី

េ�បង

FUEL

េ�បង��ំង

FUEL

FUEL

FUEL

FUEL

FUEL

FUEL
FUEL

េ�បង�៉�សូ៊ត
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ដ.បណ្តាញចែកចាយ
ការិយាល័យកណ្តាល និងសាខា

ល.រ

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
ការិយាល័យកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន

023 999 266

ផ្ទះលេខ606 ផ្លូវលេខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សង្កាត់បឹងទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

069 666 264

ផ្ទះលេខ606 ផ្លូវលេខ271 ភូមិសន្សំកុសល៣ សង្កាត់បឹងទំពន់ទី1
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

1

ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

2

សាខាខណ្ឌទួលគ�ោកសង្កាត់បឹងសាឡាង

069 666 174

ផ្ទះលេខ19GHផ្លូវលេខ271 សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានី
ភ្នំពេញ

3

សាខាខណ្ឌចំការមនសង្កាត់បឹងកេងកងទី2

069 666 053

ផ្ទះលេខ529 ផ្លូវលេខ93 ភូមិ1 សង្កាត់បឹងកេងកងទី2 ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ

4

សាខាខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យសង្កាត់កាកាប

069 666 247

ភូមិប៉ប្រកខាងជ�ើង សង្កាត់កាកាប1 ខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

5

សាខាខណ្ឌដូនពេញសង្កាត់ស្រះចក

069 666 238

ផ្ទះលេខ92B-92C ផ្លូវលេខ70 ភូមិ1 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ

6

សាខាខណ្ឌឫស្សីកែវសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6

069 666 124

ផ្លូវលេខ5 ភូមិស្ពានខ្ពស់ សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6 ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

7

សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង

069 666 108

ភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្ដស្ទឹងត្រែង

8

សាខាស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំបែកចាន

069 666 067

ភូមិចុងបង្គោល ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្ដកណ្តាល

9

សាខាខេត្តមណ្ឌលគិរី

069 666 185

ភូមិចំបក់ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមន�ោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី

10

សាខាខណ្ឌជ្រោយចង្វារសង្កាត់ជ្រោយចង្វារ

069 333 687

ផ្លូវលេខ6 ភូមិគ�ៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វា ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

11

សាខាខេត្តកណ្តាល

069 666 094

ភូមិក្រព�ើហា សង្កាត់ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្ដកណ្តាល

12

សាខាស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកគយ

069 666 073

ភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្ដកណ្តាល

13

សាខាស្រុកក�ោះធំ-ឃុំព្រែកថ្មី

093 222 561

ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកក�ោះធំ ខេត្ដកណ្តាល

14

សាខាខណ្ឌច្បារអំព�ៅ សង្កាត់ច្បារអំព�ៅទី2

069 333 225

ផ្លូវលេខ1 ភូមិដ�ើមស្លែង សង្កាត់ច្បារអំព�ៅទី2 ខណ្ឌច្បារអំព�ៅ រាជធានីភ្នំពេញ

15

សាខាខេត្ដរតនគិរី

069 666 129

ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានស�ៀក ក្រុងបានលុង ខេត្ដរតនគិរី

16

សាខាស្រុកក�ៀនស្វាយ-ឃុំគគីរ

069 666 217

ផ្លូវលេខ1 ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ  ស្រុកក�ៀនស្វាយ  ខេត្ដកណ្តាល

17

សាខាស្រុកមុខកំពូលឃុំព្រែកអញ្ចាញ

069 666 183

ផ្ទះលេខ36 ផ្លូលេខវ6 ភូមិព្រែកតាបែន ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល
ខេត្ដកណ្តាល

18

សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

069 666 230

ផ្លូវលេខ4 ភូមិក្រាំងពលទេព សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ   

19

សាខាខេត្តក�ោះកុង

069 666 213

ផ្ទះលេខ504 ផ្លូវលេខ48 ភូមិទី1 សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ 
ខេត្ដក�ោះកុង 

20

សាខាខេត្តព្រះសីហនុ

069 666 154

ផ្ទះលេខ480 ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ២ សង្កាត់4 ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្ដព្រះសីហនុ

21

សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំបល្ល័ង្គ

069 666 257

ភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ

22

សាខាខេត្តកំពត

069 666 219

ផ្លូវលេខ3 ភូមិក្រាំង សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្ដកំពត

23

សាខាខេត្តកំពង់ធំ

069 666 105

ផ្លូវលេខ6 ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្ដកំពង់ធំ
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24

សាខាស្រុកសណ្តាន់-ឃុំសណ្តាន់

069 222 476

ភូមិទឹកម្លាង ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្ដកំពង់ធំ

25

សាខាស្រុកស្ទោង-ឃុំកំពង់ចិនត្បូង

069 666 107

ផ្លូវលេខ6 ភូមិឈ�ើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្ដកំពង់ធំ     

26

សាខាស្រុកសូទ្រនិគម-ឃុំដំដែក

069 666 110

ភូមិដូនហុង ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្ដស�ៀមរាប 

27

សាខាស្រុកជីក្រែង-ឃុំកំពង់ក្តី

069 666 248

ភូមិកំពង់ក្តី1 ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ខេត្ដស�ៀមរាប 

28

សាខាស្រុកពួក-ឃុំពួក

069 666 157

ផ្លូវលេខ6 ភូមិចំបក់ហែរ ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្ដស�ៀមរាប 

29

សាខាស្រុកក្រឡាញ់-ឃុំក្រឡាញ់

069 333 128

ភូមិក្រឡាញ់ ឃុំក្រឡាញ់ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្ដស�ៀមរាប 

30

សាខាក្រុងប�៉ោយប៉ែតសង្កាត់ប�៉ោយប៉ែត

069 666 173

ផ្ទះលេខ91 ភូមិអូរជ្រៅ សង្កាត់ប�៉ោយប៉ែត ក្រុងប�៉ោយប៉ែត ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

31

សាខាស្រុកម៉ាឡៃ-ឃុំម៉ាឡៃ

069 333 198

ភូមិថ្មី ឃុំម៉ាឡៃ  ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

32

សាខាខេត្តស�ៀមរាប

069 666 120

ភូមិចុងក�ៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប 

33

សាខាក្រុងស�ៀមរាប

069 666 253

ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរ�ើក ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប 

34

សាខាស្រុករមាសហែកឃុំកំពង់ត្រាច

069 222 406

ភូមិកំពង់ត្រាច ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្ដស្វាយរ�ៀង 

35

សាខាខេត្ដស្វាយរ�ៀង

069 666 104

ផ្លូវលេខ1 ភូមិសួនថ្មី  សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរ�ៀង ខេត្ដស្វាយរ�ៀង 

36

សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

069 666 232

ផ្លូវលេខ5 ភូមិទួលក្រឡាញ់ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង 

37

សាខាខេត្តព�ោធិ៍សាត់

069 666 130

ផ្លូវលេខ5 ភូមិស្ថានីយ៍ សង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងព�ោធិ៍សាត់ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

38

សាខាស្រុកក្រគរ-ឃុំអន្លង់ត្នោត

069 222 696

ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

39

សាខាស្រុកបាកាន - ឃុំបឹងខ្នារ

069 666 261

ភូមិបឹងខ្នារ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

40

សាខាស្រុកម�ោងឫស្សី-ឃុំគារ

069 666 401

ផ្លូវលេខ5 ភូមិគារ3 ឃុំគារ ស្រុកម�ោងឫស្សី ខេត្ដបាត់ដំបង

41

សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

069 666 258

ភូមិ3 សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីស�ោភ័ណ ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

42

សាខាស្រុកមង្គលបូរីឃុំឫស្សីក្រោក

069 333 922

ផ្លូវលេខ5 ភូមិគ�ោកស្វាយ ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

43

សាខាស្រុកព្រះនេត្រព្រះ-ឃុំជប់វារី

069 333 913

ភូមិជប់ ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

44

សាខាខេត្តកំពង់ចាម

069 666 237

ផ្លូវលេខ7 ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម

45

សាខាស្រុកចំការល�ើ-ឃុំស្វាយទាប

069 333 662

ភូមិថ្នល់បែកក�ើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការល�ើ ខេត្ដកំពង់ចាម

46

សាខាស្រុកស្ទឹងត្រង់-ឃុំព្រែកកក់

069 333 664

ភូមិត្នោតតាសាយ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្ដកំពង់ចាម

47

សាខាខេត្តព្រៃវែង

069 666 145

ភូមិលេខ4 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្ដព្រៃវែង

48

សាខាស្រុកស្វាយអន្ទរឃុំស្វាយអន្ទរ

069 222 776

ភូមិស្វាយអន្ទរទី1 ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្ដព្រៃវែង

49

សាខាខេត្តបាត់ដំបង

069 666 254

ផ្ទះលេខA២០ ផ្លូវលេខ5 ភូមិព្រែកមហាទេព  សង្កាត់ស្វាយប�៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង 
ខេត្ដបាត់ដំបង

50

សាខាស្រុករតនមណ្ឌល-ឃុំស្តៅ

069 666 782

ភូមិបាណង់ ឃុំស្តៅ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្ដបាត់ដំបង 

51

សាខាខេត្តប៉ៃលិន

069 666 064

ភូមិអូរតាពុកល�ើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន

52

សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

069 666 093

ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

53

សាខាស្រុកពញាក្រែកឃុំក�ោងកាង

069 666 051

ភូមិកណ្តោលក�ោង ឃុំក�ោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018
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54

សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំមេមត់

069 666 204

ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ 

55

សាខាខេត្តក្រចេះ

069 666 208

ភូមិអូរឫស្សីទី1 សង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្ដក្រចេះ 

56

សាខាស្រុកឆ្លូង-ឃុំឆ្លូង

069 333 477

ភូមិជ្រោយថ្មល�ើ ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្ដក្រចេះ 

57

សាខាស្រុកព្រៃកប្បាស-ឃុំព្រៃល្វា

069 666 150

ភូមិព្រៃល្វាលិច ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្ដតាកែវ

58

សាខាស្រុកបាទី-ឃុំត្រពាំងសាប

069 666 407

ភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្ដតាកែវ

59

សាខាស្រុកពាមរក៍-ឃុំព្រែកខ្សាយ
"ខ"

069 666 175

ភូមិ1 ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្ដព្រៃវែង 

60

សាខាខេត្តតាកែវ

069 666 101

ផ្លូវលេខ2 ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្ដតាកែវ

61

សាខាស្រុកត្រាំកក់-ឃុំអង្គតាស�ោម

069 222 331

ភូមិអង្គតាស�ោម ឃុំអង្គតាស�ោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្ដតាកែវ

62

សាខាស្រុកព្រៃឈរ-ឃុំជ្រៃវ�ៀន

069 666 152

ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវ�ៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម

63

សាខាស្រុកបាធាយ-ឃុំផ្អាវ

069 222 897

ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្ដកំពង់ចាម

64

សាខាស្រុកថ្មគ�ោល-ឃុំតាពូង

069 333 787

ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគ�ោល ខេត្ដបាត់ដំបង 

65

សាខាស្រុកបវេល-ឃុំបវេល

069 666 251

ភូមិបវេល1 ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្ដបាត់ដំបង

66

សាខាស្រុកកំរ�ៀង-ឃុំបឹងរាំង

069 666 403

ភូមិអូដារល�ើ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរ�ៀង ខេត្ដបាត់ដំបង   

67

សាខាស្រុកថ្មពួក-ឃុំគំរូ

069 666 091

ភូមិអណ្ដូងខ្លុង ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

68

សាខាស្រុកអន្លង់វែង-ឃុំអន្លង់វែង

069 333 407

ភូមិអូរជញ្ជៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ

69

សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ

069 666 176

ភូមិសំរ�ោង សង្កាត់សំរ�ោង ក្រុងសំរ�ោង ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ   

70

សាខាស្រុករវ�ៀង-ឃុំរប�ៀប

069 222 987

ភូមិមតាំងត្រក ឃុំរប�ៀប ស្រុករវ�ៀង ខេត្ដព្រះវិហារ    

71

សាខាខេត្តព្រះវិហារ

069 666 153

ភូមិអណ្ដូងព�ោធិ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្ដព្រះវិហារ  

72

សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំទ្រៀល

069 333 899

ផ្លូវលេខ6 ភូមិរំចេក ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ

73

សាខាស្រុកឈូក-ឃុំឈូក

069 222 335

ភូមិក្រសាំង ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្ដកំពត  

74

សាខាស្រុកស្រីសន្ធរ-ឃុំព្រែកព�ោធិ៍

069 333 411

ភូមិសន្ទៃ ឃុំព្រែកព�ោធិ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្ដកំពង់ចាម

75

សាខាស្រុកបន្ទាយស្រីឃុំខ្នារសណ្តាយ

069 222 600

ភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំខ្នារសណ្តាយ ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្ដស�ៀមរាប 

76

សាខាស្រុកប្រាសាទបាគងឃុំកន្រ្ទាំង

069 222 604

ភូមិអង្រ្គង ឃុំកន្រ្ទាំង ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្ដស�ៀមរាប 

77

សាខាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ-ឃុំលាច

069 222 733

ភូមិប�ោះពួយ ឃុំលាច ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

78

សាខាស្រុកស្វាយចេក-ឃុំរលួស

069 666 402

ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

79

សាខាស្រុកទ្រាំង-ឃុំស្មោង

069 222 360

ភូមិកំពង់ជ្រៃ ឃុំស្មោង ស្រុកទ្រាំង ខេត្ដតាកែវ

80

សាខាខណ្ឌសែនសុខសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី

069 333 736

ផ្ទះលេខA1A2 ផ្លូវលេខ1986 ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ

81

សាខាស្រុកបាកាន-ឃុំតាល�ោ

069 333 966

ភូមិតាល�ោ ឃុំតាល�ោ ស្រុកបាកាន ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

82

សាខាក្រុងបាវិត

069 222 973

ភូមិជ្រៃធំ សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ក្រុងបាវិត ខេត្ដស្វាយរ�ៀង  

83

សាខាស្រុកពារាំង-ឃុំរកា

069 222 771

ភូមិស្នាយពល ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្ដព្រៃវែង

84

សាខាស្រុកពញាឮ-ឃុំវិហារហ្លួង

069 222 657

ភូមិទេពប្រណម្យ ឃុំវិហារហ្លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្ដកណ្តាល
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069 666 803

ភូមិក្រសាំងទង ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះសេ្តច ខេត្ដព្រៃវែង

069 333 584

ផ្ទះលេខ៣10E ផ្លូវលេខ5 ភូមិដ�ើមពពេល ឃុំថ្មឥដ្ឋ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច
ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង

សាខាស្រុកអូររាំងឪឃុំអំពិលតាពក

093 222 665

ភូមិលេខ3 ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ 

88

សាខាស្រុកតំបែរ-ឃុំតំបែរ

093 222 676

ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ   

89

សាខាស្រុកបាទី-ឃុំសូរភី

069 333 558

ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំសូរភី ស្រុកបាទី ខេត្ដតាកែវ

90

សាខាខណ្ឌ៧មករាសង្កាត់អូរឫស្សី2

093 222 651

ផ្ទះលេខ300E0E1E2 ផ្លូវលេខ217 ភូមិ9 សង្កាត់អូឫស្សីទី2 ខណ្ឌ7មករា
រាជធានីភ្នំពេញ

91

សាខាស្រុកភ្នំព្រឹក-ឃុំពេជ្រចិន្តា

093 222 767

ភូមិភ្នំតូច ឃុំពេជ្រចិន្តា ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្ដបាត់ដំបង

92

សាខាខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

093 222 664

ភូមិឫស្សី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

93

សាខាស្រុកស្នួល-ឃុំស្នួល

069 333 443

ភូមិក្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្ដក្រចេះ

94

សាខាស្រុកអង្គស្នួលឃុំដំណាក់អំពិល

069 333 747

ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្ដកណ្តាល

95

សាខាក្រុងប�៉ោយប៉ែត-សង្កាត់និមិត្ត

069 333 206

ភូមិនិមិត្ត2 សង្កាត់និមិត្ត ក្រុងប�៉ោយប៉ែត ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

96

សាខាស្រុកមង្គលបូរីឃុំអូរប្រាសាទ

069 333 943

ផ្លូវលេខ5 ភូមិភ្នំធំត្បូង ឃុំអូរប្រាសាទ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

97

សាខាស្រុកស្វាយជ្រុំ-ឃុំតាសួស

069 222 392

ភូមិតាប៉ ឃុំតាសួស ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្ដស្វាយរ�ៀង   

98

សាខាខណ្ឌដូនពេញសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី1

093 222 566

ផ្ទះលេខ106Eo ផ្លូវលេខ13 ភូមិ13 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី1 ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ

99

សាខាស្រុកវ៉ារិន-ឃុំស្រែណូយ

093 222 063

ភូមិវត្ត ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្ដស�ៀមរាប 

100

សាខាស្រុកបាណន់-ឃុំភ្នំសំព�ៅ

069 333 830

ភូមិភ្នំសំព�ៅលិច ឃុំភ្នំសំព�ៅ ស្រុកបាណន់ ខេត្ដបាត់ដំបង

101

សាខាស្រុកល្វាឯម-ឃុំក�ោះរះ

069 333 517

ភូមិក�ោះរះល�ើ ឃុំក�ោះរះ ស្រុកល្វាឯម ខេត្ដកណ្តាល

102

សាខាស្រុកប្រាសាទសំបូរឃុំសំបូរណ៍

069 222 467

ភូមិកំពង់ឈ�ើទាល ឃុំសំបូរណ៍ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្ដកំពង់ធំ

103

សាខាស្រុកត្រពាំងប្រាសាទឃុំត្រពាំងប្រាសាទ

069 333 406

ភូមិត្រពាំងបា្រសាទ ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងបា្រសាទ
ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ

104

សាខាស្រុកបាកានឃុំស្វាយដូនកែវ

069 333 948

ភូមិស្វាយដូនកែវទី1 ឃុំស្វាយដូនកែវ ស្រុកបាកាន ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

105

សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលឃុំស្វាយជ្រំ

069 333 685

ភូមិល�ើ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្ដកណ្តាល

106

សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំសូយ�ោង

069 222 510

ភូមិកាតាយ ឃុំសូយ�ោង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ  

107

សាខាស្រុកក�ៀនស្វាយឃុំសំរ�ោងធំ

069 333 506

ភូមិស្ទឹងឃុំសំរ�ោងធំ ស្រុកក�ៀនស្វាយ ខេត្ដកណ្តាល

108

សាខាស្រុកក្រូចឆ្មារ-ឃុំស្វាយឃ្លាំង

069 333 676

ភូមិទី5 ឃុំស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ  

109

សាខាស្រុកអង្គរជុំ-ឃុំតាស�ោម

069 333 179

ភូមិប្រាំដំឡឹង ឃុំតាស�ោម ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្ដស�ៀមរាប 

110

សាខាស្រុកជីក្រែង-ឃុំសង្វើយ

069 333 292

ភូមិចក ឃុំសង្វើយ ស្រុកជីក្រែង ខេត្ដស�ៀមរាប 

111

សាខាស្រុកសន្ទុក-ឃុំតាំងក្រសាំង

069 222 363

ភូមិសង់ឃ្លាំង ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកសន្ទុក ខេត្ដកំពង់ធំ

85

សាខាស្រុកព្រះស្តេច-ឃុំអង្គររាជ្យ

86

សាខាស្រុកកំពង់ត្រឡាច-ឃុំថ្មឥដ្ឋ

87
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112

សាខាស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គឃុំសាលាវិស័យ

069 222 486

ភូមិសាលាវិស័យ ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្ដកំពង់ធំ

113

សាខាស្រុកបាកាន-ឃុំត្រពាំងជង

069 333 977

ភូមិក្រោលក្របី ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

114

សាខាស្រុកទឹកផុស-ឃុំអភិវឌ្ឍន៍

069 333 576

ភូមិស្រែតាជៃ ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុកទឹកផុស ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង 

115

សាខាស្រុកភ្នំស្រុក-ឃុំស្រះជីក

069 333 912

ភូមិស្រះជីក ឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

116

សាខាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង-ឃុំបារគូ

069 333 756

ភូមិស្វាយមីង ឃុំបារគូ ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្តាល

117

សាខាស្រុកសំព�ៅលូន-ឃុំសន្ដិភាព

069 666 046

ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំព�ៅលូន ខេត្ដបាត់ដំបង  

118

សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំក្រវ៉ា

069 333 877

ភូមិក្រវ៉ា ឃុំក្រវ៉ា ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ

119

សាខាខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ចាក់អង្រែល�ើ

093 222 467

ផ្លូវលេខ2 ភូមិព្រែកតាគង៣ សង្កាត់ចាក់អង្រែល�ើ ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

120

សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំដារ

086 333 055

ភូមិដារកណ្តាល ឃុំដារ ស្រុកមេមត់ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

121

សាខាស្រុកកងមាស-ឃុំពាមជីកង

069 222 844

ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម

122

សាខាស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកអំបិល

069 222 326

ភូមិត្រើយត្រឹង្ស ឃុំព្រែកអំបិល ស្រុកស្អាង ខេត្ដកណ្តាល

123

សាខាស្រុកសណ្តាន់-ឃុំទំរីង

069 222 430

ភូមិខ�ោស ឃុំទំរីង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្ដកំពង់ធំ

124

សាខាស្រុកបន្ទាយអំពិលឃុំគ�ោកមន

069 333 466

ភូមិសឹង្ហ ឃុំគ�ោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ   

125

សាខាខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យសង្កាត់ច�ោមច�ៅ

069 333 737

ផ្ទះលេខA1A2 ផ្លូវលេខ4 ភូមិថ្នល់បំបែក សង្កាត់ច�ោមច�ៅ ខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

126

សាខាស្រុកកំពង់ស្វាយ-ឃុំសាន់គ

069 222 505

ភូមិសារី ឃុំសាន់គ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្ដកំពង់ធំ    

127

សាខាខណ្ឌចំការមនសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2

069 222 823

ភូមិ៦ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

128

សាខាស្រុកមុខកំពូលឃុំរកាក�ោងទី1

069 333 417

ភូមិរកាក�ោង ឃុំរកាក�ោងទី1 ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ដកណ្តាល

129

សាខាខណ្ឌទួលគ�ោកសង្កាត់បឹងកក់ទី2

069 333 268

ភូមិ14 សង្កាត់បឹងកក់ទី2 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

130

សាខាខណ្ឌទួលគ�ោកសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2

093 333 587

ផ្ទះលេខ574A ផ្លូវលេខ128 ភូមិ8 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2 ខណ្ឌទួលគ�ោក
រាជធានីភ្នំពេញ

131

សាខាស្រុកចំការល�ើ-ឃុំបុសខ្នុរ

069 222 625

ភូមិ10មករា ឃុំបុសខ្នុរ ស្រុកចំការល�ើ ខេត្ដកំពង់ចាម

132

សាខាស្រុកបាភ្នំ-ឃុំឈ�ើកាច់

069 333 769

ភូមិឈ�ើកាច់ ឃុំឈ�ើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្ដព្រៃវែង

133

សាខាស្រុកកែវសីមា-ឃុំស្រែខ្ទុម

086 333 057

ភូមិឡាប៉ាខេ ឃុំស្រែខ្ចុម ស្រុកកែវសីមា ខេត្ដមណ្ឌលគិរី

134

សាខាក្រុងបាត់ដំបងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច

069 333 011

ភូមិបែកចានថ្មី សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្ដបាត់ដំបង

135

សាខាស្រុកស្រែអំបិលឃុំស្រែអំបិល

093 222 497

ភូមិត្រពាំង ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដក�ោះកុង

136

សាខាស្រុកបរកែវ-ឃុំឡាមីញ

093 222 493

ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្ដរតនគីរី

137

សាខាស្រុកគីរីវង់-ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ

093 222 920

ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្ដតាកែវ

138

សាខាស្រុកភ្នំស្រួច-ឃុំគិរីវន្ត

069 333 571

ភូមិផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង ឃុំគិវីវន្ត ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

139

សាខាស្រុកព្រៃនប់-ឃុំវាលរេញ

093 222 916

ភូមិបឹងវែង ឃុំវាលរិញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ដព្រះសីហនុ
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140

សាខាស្រុកកំពង់ត្រាចឃុំកំពង់ត្រាចខាងក�ើត

093 222 936

ភូមិកំពង់ត្រាចទី1 ឃុំកំពង់ត្រាចខាងក�ើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្ដកំពត

141

សាខាស្រុកបរិបូណ៌-ឃុំពន្លៃ

093 222 946

ភូមិកែវឡាត ឃុំពន្លៃ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង

142

សាខាស្រុកស្វាយល�ើ-ឃុំស្វាយល�ើ

069 222 531

ភូមិជប់ល�ើ ឃុំស្វាយល�ើ ស្រុកស្វាយល�ើ ខេត្ដស�ៀមរាប 

143

សាខាក្រុងកែប-សង្កាត់ព្រៃធំ

093 333 525

ផ្លូវលេខ33 ភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្ដកែប 

144

សាខាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងឃុំបឹងខ្យាង

069 333 043

ភូមិព្រៃតាតូច ឃុំបឹងខ្យាង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្តាល

145

សាខាស្រុកពួក-ឃុំសសរស្តម្ភ

069 333 090

ភូមិសសរស្តម្ភ ឃុំសសរស្តម្ភ ស្រុកពួក ខេត្ដស�ៀមរាប 

146

សាខាស្រុកកណ្តៀង-ឃុំស្វាយលួង

069 222 747

ភូមិបឹងក្រាញ់ ឃុំស្វាយលួង ស្រុកកណ្តៀង ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

147

សាខាខណ្ឌទួលគ�ោកសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3

069 222 928

ភូមិ10 សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

148

សាខាស្រុកជ�ើងព្រៃ-ឃុំសូទិព្វ

093 222 849

ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជ�ើងព្រៃ ខេត្ដកំពង់ចាម

149

សាខាស្រុកគូលែន-ឃុំគូលែនត្បូង

069 222 317

ភូមិគូលែនត្បូង ឃុំគូលែនត្បូង ស្រុកគូលែន ខេត្ដព្រះវិហារ

150

សាខាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញឃុំបាក់ចិញ្ចៀន

093 222 401

ភូមិអូរឫស្សី ឃុំបាក់ចិញ្ចៀន ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

151

សាខាស្រុកត្បូងឃ្មុំ-ឃុំរកាពប្រាំ

069 222 409

ភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

152

សាខាស្រុកក្រគរ-ឃុំឈ�ើតុំ

069 222 702

ភូមិកប៉ាស់ ឃុំឈ�ើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

153

សាខាស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គឃុំក្រយា

069 222 501

ភូមិក្រយាត្បូង ឃុំក្រយា ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង ខេត្ដកំពង់ធំ

154

សាខាខណ្ឌចំការមនសង្កាត់បឹងត្របែក

086 333 045

ផ្ទះលេខ39BE0E1 ផ្លូវលេខ432 សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ

155

សាខាស្រុកសំរ�ោង-ឃុំសំរ�ោង

070 333 051

ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំសំរ�ោង ស្រុកសំរ�ោង ខេត្ដតាកែវ

156

សាខាស្រុកអង្គរជ័យ-ឃុំតានី

086 333 027

ភូមិប្រាល ឃុំតានី ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្ដកំពត

157

សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលឃុំវិហារសួគ៌

070 333 831

ភូមិសេដា ឃុំវិហារសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្ដកណ្តាល

158

សាខាស្រុកបរសេដ្ឋឃុំភារីមានជ័យ

070 333 795

ភូមិព្រះម្លប់ ឃុំភារីមានជ័យ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

159

សាខាស្រុកស្អាង-ឃុំស្វាយរលំ

070 333 052

ភូមិលេខ2 ឃុំស្វាយរលំ ស្រុកស្អាង ខេត្ដកណ្តាល

160

សាខាស្រុកបន្ទាយមាសឃុំទូកមាសខាងលិច

070 333 946

ភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្ដកំពត

161

សាខាស្រុកកំចាយមារ-ឃុំក្រញូង

070 333 892

ភូមិជ�ោរទី1 ឃុំក្រញូង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្ដព្រៃវែង

162

សាខាស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលឃុំព្រែកចង្កា្រន

070 333 841

ភូមិព្រែកសណ្ដែក ឃុំព្រែកចង្រ្កាន ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្ដព្រៃវែង

163

សាខាស្រុកអង្គរបូរី-ឃុំអង្គរបូរី

070 333 014

ភូមិកំពង់ហ្លូង ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្ដតាកែវ

164

សាខាស្រុកជុំគិរី-ឃុំត្រពាំងរាំង

070 333 813

ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត

165

សាខាស្រុកកញ្ជៀច-ឃុំថ្មពូន

087 333 846

ភូមិព្រង�ើយទី1 ឃុំថ្មពូន ស្រុកកញ្ជៀច ខេត្ដព្រៃវែង

166

សាខាស្រុកមេសាង-ឃុំជីផុច

087 333 430

ភូមិវាំង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង ខេត្ដព្រៃវែង

167

សាខាស្រុកស្អាង-ឃុំត្រើយស្លា

087 333 741

ភូមិព្រែកបាឡាត់ឆឹង ឃុំត្រើយស្លា ស្រុកស្អាង ខេត្ដកណ្តាល
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168

សាខាខណ្ឌឫស្សីកែវសង្កាត់ច្រាំងចំរ៉េះទី1

087 333 463

ភូមិ២ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី1 ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

169

សាខាស្រុកក�ោះសូទិនឃុំពាមប្រធ្នោះ

087 333 477

ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកក�ោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម

170

សាខាស្រុកពញាក្រែក-ឃុំក្រែក

087 333 669

ភូមិក្រែកត្បូង ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

171

សាខាស្រុកក�ៀនស្វាយឃុំឈ�ើទាល

081 333 646

ភូមិព្រែកស្វាយ2 ឃុំឈ�ើទាល ស្រុកក�ៀនស្វាយ ខេត្ដកណ្តាល

172

សាខាស្រុកល្វាឯម-ឃុំទឹកឃ្លាំង

081 333 840

ភូមិទឹកឃ្លាំង ឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម ខេត្ដកណ្តាល

173

សាខាខណ្ឌដង្កោ-សង្កាត់ជ�ើងឯក

081 333 798

ភូមិបូរីកម្មករ សង្កាត់ជ�ើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

174

សាខាខណ្ឌសែនសុខសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់

081 333 691

ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

175

សាខាស្រុកត្រាំកក់-ឃុំត្រាំកក់

069 333 469

ភូមិត្រពាំងរំពាក់ ឃុំត្រាំកក់ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្ដតាកែវ

176

សាខាស្រុកក�ោះធំ - ឃុំសំព�ៅពូន

081 333 631

ភូមិក្បាលក�ោះទាវ ឃុំសំព�ៅពូន ស្រុកក�ោះធំ ខេត្ដកណ្តាល

177

សាខាស្រុកកំពង់រ�ោទិ៍ - ឃុំញរ

069 444 107

ភូមិស្វាយអាណាត ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រ�ោទិ៍ ខេត្ដស្វាយរ�ៀង

178

សាខាក្រុងស�ៀមរាប សង្កាត់ស្វាយដង្គំ

069 444 262

ភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប 

អេធីអឹម
ល.រ

អេធីអឹម

អាស័យដ្ឋាន

1

អេធីអឹម សាខាក្រុងប�៉ោយប៉ែត-សង្កាត់ប�៉ោយប៉ែត

ភូមិអូរជ្រៅ សង្កាត់ប�៉ោយប៉ែត ក្រុងប�៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

2

អេធីអឹម តូតាល់ផ្សារអគ្គៈ ប�៉ោយប៉ែត

ភូមិបាលិលេយ្យ1 សង្កាត់ប�៉ោយប៉ែត ក្រុងប�៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

3

អេធីអឹម សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភូមិ3 សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីស�ោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

4

អេធីអឹម សណ្ឋាគារណាសា បន្ទាយមានជ័យ

ភូមិកំពង់ស្វាយ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីស�ោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

5

អេធីអឹម សាខាស្រុកមង្គលបូរី-ឃុំឫស្សីក្រោក

ភូមិគ�ោកស្វាយ  ឃុំឬស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

6

អេធីអឹម សាខាស្រុកថ្មពួក-ឃុំគំរូ

ភូមិអណ្ដូងខ្លុង ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

7

អេធីអឹម សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប�៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

8

អេធីអឹម សាខាក្រុងបាត់ដំបង-សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច

ភូមិបែកចានថ្មី សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

9

អេធីអឹម ប្រៃសណីយ៍បាត់ដំបង

ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប�៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្ដបាត់ដំបង

10

អេធីអឹមសាខាស្រុករតនមណ្ឌល-ឃុំស្តៅ

ភូមិបាណង់ ឃុំស្តៅ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង 

11

អេធីអឹមសាខាស្រុកថ្មគ�ោល-ឃុំតាពូង 

ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគ�ោល ខេត្តបាត់ដំបង 

12

អេធីអឹមសាខាស្រុកបវេល-ឃុំបវេល

ភូមិបវេល1 ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង

13

អេធីអឹមសាខាស្រុកម�ោងឫស្សី-ឃុំគារ

ភូមិគារ3 ឃុំគារ ស្រុកម�ោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
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14

អេធីអឹមសាខាស្រុកសំព�ៅលូន-ឃុំសន្ដិភាព

ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំព�ៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង  

15

អេធីអឹមសាខាស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំបែកចាន

ភូមិចុងបង្គោល ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល

16

អេធីអឹមសាខាខេត្តកណ្តាល

អគារលេខ166 ផ្លូវជាតិលេខ2 ភូមិក្រព�ើហា សង្កាត់ព្រែកឬស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

17

អេធីអឹមសាខាស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល-ឃុំស្វាយជ្រំ

ភូមិល�ើ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល

18

អេធីអឹមតូតាល់ព្រះនារាយណ៍ តាខ្មៅ

ភូមិដ�ើមគ សង្កាត់ដ�ើមម�ៀន ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្ដកណ្ដាល

19

អេធីអឹមសាខាស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកគយ

ភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល  

20

អេធីអឹមសាខាស្រុកក�ៀនស្វាយ-ឃុំគគីរ

ផ្លូវជាតិលេខ1 ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកក�ៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល  

21

អេធីអឹមសាខាស្រុកមុខកំពូល-ឃុំព្រែកអញ្ចាញ

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិព្រែកតាបែន ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល

22

អេធីអឹមសាខាស្រុកពញាឮ-ឃុំវិហារហ្លួង

ភូមិទេពប្រណម្យ  ឃុំវិហារហ្លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល   

23

អេធីអឹមសាខាស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំដំណាក់អំពិល

ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល   

24

អេធីអឹមសាខាខេត្តក�ោះកុង

ភូមិទី1 សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តក�ោះកុង 

25

អេធីអឹមសូគីម៉ិច ផ្សាររាត្រីកំពង់ចាម

ផ្សាររាត្រីកំពង់ចាម ភូមិ15 សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម

26

អេធីអឹមសាខាខេត្តកំពង់ចាម

ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

27

អេធីអឹមសាខាស្រុកចំការល�ើ-ឃុំស្វាយទាប

ភូមិថ្នល់បែកក�ើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការល�ើ ខេត្តកំពង់ចាម

28

អេធីអឹមសាខាស្រុកព្រៃឈរ-ឃុំជ្រៃវ�ៀន

ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវ�ៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម

29

អេធីអឹមសាខាស្រុកបាធាយ-ឃុំផ្អាវ

ភូមិផ្អាវ  ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម  

30

អេធីអឹមសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ភូមិទួលក្រឡាញ់ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 

31

អេធីអឹមសាខាស្រុកកំពង់ត្រឡាច-ឃុំថ្មឥដ្ឋ

ភូមិដ�ើមពពេល  ឃុំថ្មឥដ្ឋ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង   

32

អេធីអឹមសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្លូវជាតិលេខ4 ភូមិក្រាំងពលទេព សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

33

អេធីអឹមសាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំបល្ល័ង្គ

ភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

34

អេធីអឹមសាខាខេត្តកំពង់ធំ

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

35

អេធីអឹមសាខាស្រុកស្ទោង-ឃុំកំពង់ចិនត្បូង

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិឈ�ើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ     

36

អេធីអឹមសាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំទ្រៀល

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិរំចេក ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

37

អេធីអឹមសាខាខេត្តកំពត

ផ្លូវជាតិលេខ3 ភូមិក្រាំង  សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត     

38

អេធីអឹមសាខាស្រុកឈូក-ឃុំឈូក

ភូមិក្រសាំង ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

39

អេធីអឹមសាខាខេត្តក្រចេះ

ភូមិអូរឬស្សីទី1 សង្កាត់អូរឬស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ 
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40

អេធីអឹមសាខាខេត្តមណ្ឌលគិរី

ភូមិចំបក់ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមន�ោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

41

អេធីអឹមសាខាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិអូរតាពុកល�ើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

42

អេធីអឹមការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

អគារលេខ606 ផ្លូវលេខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សង្កាត់បឹងទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

43

អេធីអឹមប៊ុណ្ណាសេនធ័រ វិមានឯករាជ្យ

មហាវិថីព្រះនរ�ោត្ដម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

44

អេធីអឹមតេលាទន្លេបាសាក់1 ទួលទំពូង

វិថីម�៉ៅសេទុង ស្ដុបទួលទំពូង សង្កាត់បឹងកេងកង3 ខណ្ឌចំកាមន រាជធានីភ្នំពេញ

45

អេធីអឹមការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

អគារលេខ606 ផ្លូវលេខ271 ភូមិសន្សំកុសល3 សង្កាត់បឹងទំពន់ទី1 ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

46

អេធីអឹមតូតាល់271 ទូលទំពូង2

ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទួលទំពូង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

47

អេធីអឹមបុរីប៉េងហួត ផ្សារប៉េសេ

ផ្លូវលេខ 371 ភូមិត្នោតជ្រុំ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

48

អេធីអឹមផ្សារថៃហួត បឹងកេងកង

ផ្លូវលេខ 352 សង្កាត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

49

អេធីអឹមភ្នំពេញអាយសេនធ័រ សាកលភូមិន្ទភ្នំពេញ

ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់1 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

50

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌទួលគ�ោក-សង្កាត់បឹងសាឡាង

សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

51

អេធីអឹមសាច់អាំង អេប៊ីស៊ី ផ្សារសុវណ្ណា

ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

52

អេធីអឹមតេលា ផ្សារស្ទឹងមានជ័យ

ផ្លូវមុន្នីរ៉េត សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

53

អេធីអឹមតេលាផ្សារហេងលី អូរបែកក្អម

ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

54

អេធីអឹមសកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

ភូមិ 3 សង្កាត់ទឹកល្អក់1 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

55

អេធីអឹមតូតាល់វេងស្រេង2 ផ្លូវវេងស្រេង

ផ្លូវលេខ 51 ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

56

អេធីអឹមប៊ិកអេផល បឹងកេងកង

ផ្ទះលេខ30 ផ្លូវ302 ក្រុម52 សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

57

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សង្កាត់បឹងត្របែក

សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

58

អេធីអឹមភូមិសាច់អាំង168 ផ្លូវ310 ទួលស្លែង

ផ្លូវលេខ 310 សង្កាត់បឹងកេងកង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

59

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌដង្កោ-សង្កាត់ជ�ើងឯក

ផ្ទះលេខ081 ផ្លូវលេខ271 ភូមិបូរីកម្មករ សង្កាត់ជ�ើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

60

អេធីអឹមតេលាអូឡាំពិក

វិថីមុន្នីរ៉េត កែងវិថីព្រះសីហនុ ស្ដុបអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដ�ើមគរ ខណ្ឌទួលគ�ោក
រាជធានីភ្នំពេញ

61

អេធីអឹមផ្សារបឹងត្របែកផ្លាហ្សា

ផ្លូវលេខ 101 សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

62

អេធីអឹមទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា អគារ42ជាន់

មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧កមរា រាជធានីភ្នំពេញ

63

អេធីអឹមតូតាល់អូឡាំពិក

ផ្លូវលេខ 173 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

64

អេធីអឹមកាហ្វេអាម៉ាហ្សូន ស្តុបបូកគ�ោ

ផ្ទះលេខ432E ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
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65

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ-សង្កាត់កាកាប

ផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្សី   ភូមិប៉ប្រកខាងជ�ើង សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ  រាជធានីភ្នំពេញ

66

អេធីអឹមតេលាន័រប្រ៊ីត ផ្លូវ 2004

ផ្លូវលេខ 2004 សង្កាតកាកាប ខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

67

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌសែនសុខ-សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់

ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

68

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សង្កាត់បឹងកេងកងទី2

ភូមិ1 សង្កាត់បឹងកេងកងទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

69

អេធីអឹមភីធីធីសែនសុខ ភ្នំពេញថ្មី

ដីឡូត៍លេខ867 ផ្លូវលេខ1986 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

70

អេធីអឹមកាហ្វេអាម៉ាហ្សូនអង្គឌួង ស្តុបអង្គឌួង

ផ្លូវលេខ159CEO ផ្លូវ110 ភូមិ4 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

71

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌដូនពេញ-សង្កាត់ស្រះចក

ភូមិ1 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

72

អេធីអឹមកាហ្វេអាម៉ាហ្សូន មុខពេទ្យកាល់ម៉ែត

មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស ភូមិ8 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

73

អេធីអឹមភីអេសស៊ីកុំព្យូទ័រ ស្តុបអូរឬស្សី

ផ្ទះលេខ220B ផ្លូវ184 ភូមិ7 សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

74

អេធីអឹមកាហ្វេអាម៉ាហ្សូនផ្សារថ្មី ផ្សារសូរិយា

ផ្លូវលេខ271 កែងផ្លូវ67 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

75

អេធីអឹមប្រៃសណីយ៍វត្ដភ្នំ

ផ្លូវលេខ 13 សង្កាត់វត្ដភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

76

អេធីអឹមតូតាល់ឡាហ្គែរ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ផ្លូវលេខ 108 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

77

អេធីអឹមផ្សារម៉ាក្រូសែនសុខ ភ្នំពេញថ្មី 

#5734 ផ្លូវ1003 ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

78

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌឫស្សីកែវ-សង្កាត់ច្រាំងចំរ៉េះទី1

ភូមិ2 សង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី1 ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

79

អេធីអឹមសាច់អាំង ហេង ហេង 2ជី ស៊ីធីអឹន

ផ្លូវជាតិលេខ5 សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

80

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ-សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិគ�ៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

81

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌច្បារអំព�ៅ-សង្កាត់ច្បារអំព�ៅទី2

ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិដ�ើមស្លែង សង្កាត់ច្បារអំព�ៅទី2 ខណ្ឌច្បាររអំព�ៅ រាជធានីភ្នំពេញ

82

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌសែនសុខ-សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី

ផ្លូវលេខ1986 ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ  រាជធានីភ្នំពេញ

83

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌ៧មករា-សង្កាត់អូរឫស្សី2

អគារលេខ300E0E1E2  ផ្លូវលេខ217 ភូមិ9 សង្កាត់អូឬស្សីទី2 ខណ្ឌ៧មករា
រាជធានីភ្នំពេញ

84

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌមានជ័យ-សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

ភូមិឬស្សី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

85

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌដូនពេញ-សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី1

អគារលេខ106Eo ផ្លូវលេខ13  ភូមិ13 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី1 ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ

86

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌមានជ័យ-សង្កាត់ចាក់អង្រែល�ើ

ផ្លូវជាតិលេខ2 ភូមិព្រែកតាគង3 សង្កាត់ចាក់អង្រែល�ើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

87

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ-សង្កាត់ច�ោមច�ៅ

ផ្លូវជាតិលេខ4 ភូមិថ្នល់បំបែក សង្កាត់ច�ោមច�ៅ ខណ្ឌព�ោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

88

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌចំការមន-សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2 ភូមិ6 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

89

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌទួលគ�ោក-សង្កាត់បឹងកក់ទី2

ភូមិ14 សង្កាត់បឹងកក់ទី2 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ
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90

អេធីអឹមសាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី
ចាក់អង្រែក្រោម

ផ្លូវជាតិលេខ2 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

91

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌទួលគ�ោក-សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2

អគារលេខ574A ផ្លូវលេខ128 ភូមិ8 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

92

អេធីអឹមផាកកាហ្វា មុខព្រលានយន្ដហ�ោះភ្នំពេញ

ផាកកាហ្វេមុខព្រលានយន្ដហ�ោះ អគារលេខ A27, A29, A31, A33 ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី 
(ទល់មុខព្រលានយន្ដហ�ោះអន្ដរជាតិភ្នំពេញ)

93

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌឫស្សីកែវ-សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6

ផ្លូវជាតិលេខ5 ភូមិស្ពានខ្ពស់ សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6 ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

94

អេធីអឹមសាខាខណ្ឌទួលគ�ោក-សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3

ភូមិ10 សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី2 ខណ្ឌទួលគ�ោក រាជធានីភ្នំពេញ

95

អេធីអឹមភីធីធីច្បារអំព�ៅ

ផ្លូវជាតិលេខ1 សង្កាត់និរ�ោធ ខណ្ឌច្បារអំព�ៅ រាជធានីភ្នំពេញ

96

អេធីអឹមសាខាស្រុកក�ោះធំ-ឃុំព្រែកថ្មី

ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកក�ោះធំ ខេត្ដកណ្តាល

97

អេធីអឹមសាខាខេត្តព្រះសីហនុ

អគារលេខ480 ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ2 សង្កាត់4 ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

98

អេធីអឹមប្រៃសណីយ៍វិមានឯករាជ្យ ខេត្ដព្រះសីហនុ

ផ្លូវជាតិលេខ4 ភូមិ3 សង្កាត់3 ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្ដព្រះសីហនុ

99

អេធីអឹមសាខាស្រុកព្រៃនប់-ឃុំវាលរេញ

ភូមិបឹងវែង ឃុំវាលរិញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ដព្រះសីហនុ

100

អេធីអឹមសាខាខេត្តព្រះវិហារ

ភូមិអណ្ដូងព�ោធិ៍ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្ដព្រះវិហារ

101

អេធីអឹមសាខាខេត្តព្រៃវែង

ភូមិលេខ4 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

102

អេធីអឹមសាខាស្រុកស្វាយអន្ទរ-ឃុំស្វាយអន្ទរ

ភូមិស្វាយអន្ទរទី1 ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្ដព្រៃវែង

103

អេធីអឹមសាខាស្រុកពាមរក៍-ឃុំព្រែកខ្សាយ "ខ"

ភូមិ1 ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង 

104

អេធីអឹមសាខាខេត្តព�ោធិ៍សាត់

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិស្ថានីយ សង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងព�ោធិ៍សាត់ ខេត្តព�ោធិ៍សាត់

105

អេធីអឹមសណ្ឋាគារខេអឹម ផ្សារព�ោធិ៍សាត់

ភូមិពាលញែក 1 សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងព�ោធិ៍សាត់ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

106

អេធីអឹមសាខាស្រុកក្រគរ-ឃុំអន្លង់ត្នោត

ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្ដព�ោធិ៍សាត់

107

អេធីអឹមសាខាស្រុកបាកាន - ឃុំបឹងខ្នារ

ភូមិបឹងខ្នារ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តព�ោធិ៍សាត់

108

អេធីអឹមសាខាខេត្ដរតនគិរី

ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានស�ៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

109

អេធីអឹមសាខាស្រុកសូទ្រនិគម-ឃុំដំដែក

ភូមិដូនហុង ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តស�ៀមរាប  

110

អេធីអឹមសាខាស្រុកជីក្រែង-ឃុំកំពង់ក្តី

ភូមិកំពង់ក្ដី1 ឃុំកំពង់ក្ដី ស្រុកជីក្រែង ខេត្ដស�ៀមរាប

111

អេធីអឹមសាខាស្រុកពួក-ឃុំពួក

ផ្លូវជាតិលេខ6 ភូមិចំបក់ហែរ ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តស�ៀមរាប

112

អេធីអឹមសាខាខេត្តស�ៀមរាប

ភូមិចុងក�ៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្តស�ៀមរាប

113

អេធីអឹមសណ្ឋាគារ តាន់កងផ្សាររាត្រី ខេត្តស�ៀមរាប

ផ្លូវស៊ីវុត្ថា ភូមិស្ទឹងថ្មី សង្កាត់ស្វាយដង្កំ ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប

114

អេធីអឹមហ្គ្រីនស៊ូគីស៊ុបផ្សារសាមគ្គី ខេត្តស�ៀមរាប

ផ្លូវលេខ 6 ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប
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115

អេធីអឹមស�ៀមរាបថ្មីថតរូបផ្សារឡាក់គី ខេត្តស�ៀមរាប

ភូមិមណ្ឌល2 សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្ដស�ៀមរាប

116

អេធីអឹមសាខាក្រុងស�ៀមរាប

ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរ�ើក ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្តស�ៀមរាប

117

អេធីអឹមសាខាក្រុងស�ៀមរាប-សង្កាត់ស្វាយដង្គំ

ភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្តស�ៀមរាប

118

អេធីអឹមសាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង

ភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្ដស្ទឹងត្រែង

119

អេធីអឹមសាខាខេត្ដស្វាយរ�ៀង

ផ្លូវជាតិលេខ1 ភូមិសួនថ្មី សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរ�ៀង ខេត្តស្វាយរ�ៀង    

120

អេធីអឹមសណ្ឋាគារវ៉ៃគ�ោ ខេត្ដស្វាយរ�ៀង

ផ្លូវ114 ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរ�ៀង ក្រុងស្វាយរ�ៀង ខេត្ដស្វាយរ�ៀង

121

អេធីអឹមសាខាស្រុកព្រៃកប្បាស-ឃុំព្រៃល្វា

ភូមិព្រៃល្វាលិច ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្ដតាកែវ

122

អេធីអឹមសាខាស្រុកបាទី-ឃុំត្រពាំងសាប

ភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្ដតាកែវ   

123

អេធីអឹមសាខាខេត្តតាកែវ

ផ្លូវជាតិលេខ2 ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

124

អេធីអឹមសាខាស្រុកត្រាំកក់-ឃុំអង្គតាស�ោម

ភូមិអង្គតាស�ោម ឃុំអង្គតាស�ោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្ដតាកែវ

125

អេធីអឹមសាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

126

អេធីអឹមសាខាស្រុកពញាក្រែក-ឃុំក�ោងកាង

ភូមិកណ្តោលក�ោង  ឃុំក�ោងកាង  ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

127

អេធីអឹមសាខាស្រុកមេមត់-ឃុំមេមត់

ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់  ស្រុកមេមត់  ខេត្តត្បូងឃ្មុំ 

128

អេធីអឹមសាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ភូមិសំរ�ោង សង្កាត់សំរ�ោង ក្រុងសំរ�ោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ  

129

អេធីអឹមសាខាស្រុកអន្លង់វែង-ឃុំអន្លង់វែង

ភូមិអូរជញ្ជៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
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