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 (គិតត្តឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២១) 

១.  ពត័ម៌ានភាគហ ៊ុនិក 
បរិយាយ សញ្ជា តិ ប្រភេទភាគហ ៊ុនិក ចំននួភាគហ ៊ុនិក ចំននួមលូបប្រ ភាគរយ 

 
តិចជាង 
៥% 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល 1.741 4.025.296 4,69% 

នីតិប៊ុគគល ៦ 3.305.106 3,85% 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល 368 519,792 0,61% 

នីតិប៊ុគគល ៤ ១៣.៥៩២.៧៩៨ 2,85% 

ចាបព់ី ៥% 
ដល់តិច

ជាង ៣០% 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល ១ ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ចាបព់៣ី០% 
ឡ ើងឡៅ 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល ១ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,00% 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

  
២.  ភាគហ ៊ុនិកជាអភបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និងនិឡោជិករបស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ 

ភាគហ ៊ុនិក ចំននួភាគហ ៊ុនិក ចំននួមលូបប្រ ភាគរយ 
អភបិាល         ៦ 288.744 ១៣,៤៧% 
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ១៥ 320.336 ១៤,៩៤% 
និឡោជតិ ១៩៨ 1.535.219 ៧១,៦០% 
សរ៊ុប ២១៩ ២.១៤៤.២៩៩ ១០០,០០% 

១. សិទធរបស់ភាគហ ៊ុនិក 
 ភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស មានសិទធិដូចខាងឡត្ោម ៖ 

❖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ក” 
- សិទធិឡបាះឡឆ្ន ត ៖ ជាទូឡៅភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ក” មនិមានសិទធិឡបាះឡឆ្ន តឡ ើយ ឡលើកខលងខតកន៊ុង

ករណីខដលមានកិចចត្បជ៊ុាំសឡត្មចឡលើបញ្ជា ណាមយួ ខដលអាចប ះពាល់សិទធិនងិែលត្បឡោជន ៍ថ្ន
ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ក”  កន៊ុងឡ ះមានជាអាទិ៍ដូច ករណីខាងឡត្ោម ៖ 



 

• ោរោតប់នថយចាំនួន ឬ ោររតិតបតិសិទិធថ្នភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនត្បឡភទ “ក”  
• ោរឡសនើរមួបញ្ចូ ល ឬ ោរបាំខបក កសស 
• ោរសឡត្មចឱ្យរ ាំលាយ នងិជត្មះបញ្ា ី កសស  

 កន៊ុងករណីឡនះ ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនត្បឡភទ “ក”  មានសិទិធឡបាះឡឆ្ន តឡោយ ១ (មយួ) ភាគ
ហ ៊ុន ឡសែើនឹង ១ (មយួ) សាំឡ ង ។ 

-   សិទធិទទួលបានពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ក” មានសិទិធទទួលបានពត័ម៌ាន ខដលទាកទ់ងនងឹ 
កសស ត្សបតាមចាបជ់ាធ្រមាន ។ 

- សិទធិទទួលបានត្ទពយ ខដលឡៅសល់ពីោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនិកខដលោនភ់ាគ
ហ ៊ុនត្បឡភទ “ក” មានសិទិធប៊ុរមិាកន៊ុងោរទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលឡៅសល់ប ា បព់ី
មានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី កសស ម៊ុនភាគហ ៊ុនកិត្បឡភទ “ែ” និង ត្បឡភទ “គ” ខដលត្តូវ
បានោនោ់បគ់តិត្តឹមោលបរឡិចេទថ្នោររ ាំលាយ នងិោរជត្មះបញ្ា ី កសស ។ 

❖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” 
- សិទិធឡបាះឡឆ្ន ត ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” មានសិទិធឡបាះឡឆ្ន តឡពញឡលញឡោយ ១ (មយួ) ភាគហ ៊ុន

ឡសែើនឹង ១ (មយួ) សាំឡ ង ។ 
- សិទធិទទួលបានភាគលាភ ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” មានសិទធិទទួលបានភាគលាភឡៅកន៊ុងឆ្ន ាំ 

សារឡពើពនធណាមយួ តាមោរសឡត្មចរបស់ត្កមុត្បកឹាភបិាល កសស ។  
- សិទធិទទួលបានពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” មានសិទិធទទួលបានពត័ម៌ានរបស់ កសស ត្សប

តាមចាបជ់ាធ្រមាន ។ 
- សិទធិទទួលបានត្ទពយខដលឡៅសល់ពីោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” ត្តូវ

ទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលឡៅសល់ប ា បព់ីមានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី កសស 
ប ៊ុខនតត្តូវឡគ្មរពតាមសិទិធប៊ុរមិាខដលបានែតល់ជូនភាគហ ៊ុនកិត្បឡភទ “ក” ។  

- សិទធិបរវិតតន ៍ ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “ែ” មានសិទិធបរវិតតនក៍ន៊ុងោរបាំខលងភាគហ ៊ុនរបស់ែលួនឡៅជា 
ភាគហ ៊ុនត្បឡភទ “គ” តាមសមាមាត្តមយួភាគហ ៊ុនត្បឡភទ “ែ” ឡៅជាមយួភាគហ ៊ុនត្បឡភទ “គ” 
ឡោយត្តូវឡគ្មរពលកខែណឌ ដូចខាងឡត្ោម ៖ 
• ប ា បព់ីែ៊ុតរយៈឡពល ៣ (ប)ី ឆ្ន ាំ ថ្នោរត្បោស និងោរធា ភាគលាភអបបបរមាចាំឡពាះភាគ

ហ ៊ុនត្បឡភទ “គ” ។ 
• កសស មនិមានភាគលាភអបបបរមាត្តូវបានធា  ខដលមនិទានប់ានខបងខចករចួ ។ 
• ោរឡធ្វើបរវិតតនថ៍្នភាគហ ៊ុនត្បឡភទ “ែ” នឹងមានអាន៊ុភាពឡៅឡពលមានោរសឡត្មចពីត្កមុត្បឹកា

ភបិាល កសស និងោរឯកភាពពីរដឋមន្តនតីត្កសួងឡសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ ។ 

❖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “គ” 
- សិទិធឡបាះឡឆ្ន ត ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “គ” មានសិទិធឡបាះឡឆ្ន តឡពញឡលញឡោយ ១ (មយួ) ភាគហ ៊ុន

ឡសែើនឹង ១ (មយួ) សាំឡ ង។ 



 

- សិទធិទទួលភាគលាភ ៖ 
• ភាគលាភខដលវខបងខចកកន៊ុងចាំឡណាមភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “គ” ត្តូវបានត្បោសឡោយត្កុម

ត្បឹកាភបិាលរបស់ កសស កន៊ុងឆ្ន ាំសារឡពើពនធ និងត្តូវអន៊ុមត័ឡោយមហាសននិបាត             
ភាគហ ៊ុនិក ។  

• ោរខបងខចកភាគលាភ អាចជាសាចត់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ៊ុន ឡៅតាមោរសឡត្មចរបស់ត្កុមត្បឹកា
ភបិាល កសស និងទទួលោរអន៊ុមត័ពីមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ឡហើយនងឹែតល់ជូនភាគហ ៊ុ
និក ខដលបានោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនម៊ុនថ្ងៃអិចឌីវឌិិនដ ៍(Ex-Dividend Day) ។    

- សិទធិទទួលពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “គ” មានសិទិធទទលួបានពត័ម៌ានរបស់ កសស ត្សបតាម
ចាបជ់ាធ្រមាន។ 

- សិទធិទទួលបានត្ទពយខដលឡៅសល់ពីោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បឡភទ “គ” ត្តូវ
ទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលឡៅសល់ប ា បព់ីមានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី កសស 
ប ៊ុខនតត្តូវឡគ្មរពតាមសិទិធប៊ុរមិាខដលបានែតល់ជូនភាគហ ៊ុនកិត្បឡភទ “ក”  និង ត្បឡភទ “ែ” ។ 

២. ោរោរពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិក និងោរអន៊ុវតត 
សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនកិ ត្តូវបានធា ឡោយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ឡោយត្កុមត្បកឹាភបិាល និង

ឡោយអគគ យកដូចខដលមានខចងឡៅកន៊ុងលកខនតកិៈរបស់ កសស ឡហើយភាគហ ៊ុនិកមានសិទធិទទួលពត័ម៌ាន
ឡសែើៗគ្មន  កន៊ុងឡពលខតមយួមនិថាភាគហ ៊ុនិកោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច ឫឡត្ចើន ។ ត្គបភ់ាគហ ៊ុនិករបស់ កសស ទាាំង
អស់ត្តូវបានអឡញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិត្បចាាំឆ្ន ាំ និងមានសិទធិកន៊ុងោរសួរឡៅឡលើ លទធែល  
ត្បតិបតតិោរណ៍ ោរអន៊ុវតតនន័ងិខែនោរអភវិឌឍន ៍ របស់កាំពងខ់ែ ។ ឡលើសពីឡនះ សមាជិកត្កុមត្បឹកាភបិាល 
កម៏ានអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិត្បតិបតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ឡដើមបោិរពារែលត្បឡោជនដ៍ល់
ភាគហ ៊ុនិកទាាំងអស់ ។ 

៣.  ោរោរពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនភាគតិច និងោរអន៊ុវតត 
សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច កត៏្តវូបានធា ឡោយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក 

ឡោយត្កុមត្បឹកាភបិាល និងឡោយអគគ យកដូចខដលមានខចងឡៅកន៊ុងលកខនតកិៈរបស់ កសស ឡហើយភាគហ ៊ុ
និកទាាំងឡ ះមានសិទធិទទួលបានពត័ម៌ានឡសែើៗគ្មន  និងកន៊ុងឡពលខតមយួមនិថាភាគហ ៊ុនកិោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច 
ឫឡត្ចើន។ ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនភាគតិច កត៏្តូវបានអឡញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក
ត្បចាាំឆ្ន ាំ និងមានសិទធិកន៊ុងោរសួរឡៅឡលើ លទធែល  ត្បតិបតតិោរណ៍ ោរអន៊ុវតតនន័ិងខែនោរអភវិឌឍន ៍ របស់
កាំពងខ់ែ ។ 

 
 
 
 
 



 

១.  នីតិវធីិ្ថ្នោរឡរៀបចាំមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក និងោរឡបាះឡឆ្ន ត 
 នីតិវធិ្ីថ្នោរឡរៀបចាំមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិក 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិត្តូវឡធ្វើឡ ើង ០១ (មយួ) ឆ្ន ាំមតង ប ា បព់ីបញ្ចបឆ់្ន ាំសារឡពើពនធត្សបតាម
ោលបរឡិចេទ និងរឡបៀបវារៈខដលត្តូវសឡត្មចឡោយត្កុមត្បកឹាភបិាល។  

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិវសិាមញ្ញ  អាចត្បត្ពតឹតឡៅបានកន៊ុងករណីមានឡសចកតីឡសនើស៊ុាំឡោយភាគហ ៊ុ
និក ខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនោ ងតចិចាំននួ ៥១% (ហាសិបមយួភាគរយ) ថ្នភាគហ ៊ុនត្បឡភទ “ែ” 
និងត្បឡភទ “គ” ។  

- ឡសចកតីឡសនើស៊ុាំឡោះត្បជ៊ុាំរបស់ភាគហ ៊ុនិក ត្តវូឡែញើជូនត្កុមត្បកឹាភបិាលោ ងតិច ២១ (ថ្មៃមយួ) ថ្ងៃ 
ម៊ុនថ្ងៃត្បជ៊ុាំ ឡោយមានច៊ុះហតថឡលខា និងភាា បរ់ឡបៀបវារៈជាមយួែង។  

- ត្បសិនឡបើមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ព៊ុាំអាចត្បត្ពឹតតិឡៅបានតាមនីតិវធិ្ដូីចខចងខាងឡលើ ឡ ះសមា 
ជិកណាមាន ករ់បស់ត្កុមត្បឹកាភបិាល ឬភាគហ ៊ុនិកណាមាន កខ់ដលមានសិទធិឡបាះឡឆ្ន តកន៊ុងមហាស
ននិបាតភាគហ ៊ុនកិ អាចឡសនើស៊ុាំត៊ុលាោរឱ្យចាតខ់ចងឡោះត្បជ៊ុាំមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ តាមនីតិវធិ្ី
ណាមយួខដលត៊ុលាោរពិចារណាឡ ើញថាសមត្សប។ 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្បត្ពឹតតឡៅឡត្ោមអធ្ិបតីភាពរបស់ត្បធានត្កុមត្បឹកាភបិាល ឬអគគ យ
ក។ កន៊ុងករណីត្បធានត្កុមត្បកឹាភបិាល ឬអគគ យកអវតតមាន ឡ ះសមាជិកត្កុមត្បកឹាភបិាល
ខដលជាអាណតតិគ្មហកៈតាំណាងឡអាយត្កសួងឡសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ត្តូវឡធ្វើជាអធ្ិបត។ី  

- ត្បធានមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក មានសិទធិឡបាះឡឆ្ន តល៊ុះត្តាខតបានទទួលោរឡែារសិទធពិីភាគហ ៊ុ
និកណាមាន ក ់ឬែលួនជាភាគហ ៊ុនិក។ 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្តវូត្បត្ពឹតតឡៅឡៅទីសាន កោ់រច៊ុះបញ្ា ីរបស់ កសស ឬឡៅទកីខនលងឡែេង
ឡទៀតឡៅកន៊ុងត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា ខដលត្តូវបានកាំណតឡ់ោយត្បធានត្កមុត្បឹកាភបិាល។ 

- ឡសចកតីជូនដាំណឹងពីមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្តូវឡធ្វើឡ ើងជាលាយលកខណ៍អកេរ នងិត្តូវឡែញើឡៅ
ភាគហ ៊ុនិកតាមរយៈលិែិត ឬតាមរយៈត្បពន័ធឡអ ិចត្តូនកិ ឬតាមត្គបម់ឡធ្ោបាយសមត្សបណា
មយួ ឡោយមានបញ្ជា កអ់ាំពោីលបរឡិចេទ ឡពលឡវលា ទីកខនលង និងរឡបៀបវារៈ។   

- ឡសចកតីជូនដាំណឹងត្តូវឡែញើឡៅភាគហ ៊ុនិកខដលមានសិទធិឡបាះឡឆ្ន ត ឡៅអភបិាលរបស់ កសស មនិ
ឡលើសពី ២១ (ថ្មៃមយួ) ថ្ងៃ ម៊ុនោលបរឡិចេទរបស់មហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិក ។ 

 នីតិវធិ្ីថ្នោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត 
ដាំឡណើ រោរថ្នោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិត្បតិបតតតិាំណាងភាគហ ៊ុនកិ

ឯកជន កន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស ត្តូវកាំណតដូ់ចខាងឡត្ោម ៖ 
  
 
 



 

 ោរច៊ុះវតតមានអងគឡបាះឡឆ្ន ត នងិកូរ  ៊ុម 
- ោរច៊ុះវតតមាន ឡធ្វើឡៅឡពលមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ឡោយភាា បម់កជាមយួនូវលិែិតអឡញ្ា ើញ ឬ

ឡលែអតតសញ្ជញ ណវនិិឡោគិន។ កន៊ុងករណីមានោរឡែារសិទធិឡបាះឡឆ្ន ត ឡ ះអនកទទួលសិទធតិ្តូវភាា ប់
មកជា មយួនូវលិែិតឡែារសិទធិ និងអតតសញ្ជញ ណបណណ  ឬលិែិតឆ្លងខដនរបស់អនកទទួលសិទធិ។ 

- អងគឡបាះឡឆ្ន ត គឺជាភាគហ ៊ុនកិខដលមានសិទធិឡបាះឡឆ្ន តទាាំងអស់ ខដលមានឡ ែ្ ះកន៊ុងបញ្ា ីឡ ែ្ ះ
ភាគហ ៊ុនិក ឡៅថ្ងៃទី០១ ខែម ី ឆ្ន ាំ២០១៨ (ោលបរឡិចេទកាំណតទ់៊ុក)។ 

- ោរឡបាះឡឆ្ន តអាចត្បត្ពតឹតឡៅបាន ល៊ុះត្តាមានកូរ  មូវតតមានភាគហ ៊ុនិក តាំណាងឡអាយចាំនួនភាគ
ហ ៊ុនឡលើសពីពាកក់ណាា លថ្នភាគហ ៊ុនសរ៊ុប។ 

 ោរត្បគល់សិទធ ិ
- ភាគហ ៊ុនិក អាចត្បគល់សិទធិឡអាយអនកតាំណាងរបស់ែលួនចូលរមួឡបាះឡឆ្ន តជាំនួសបាន។ ភាគហ ៊ុនិក

ខដលត្បគល់សិទធិឡអាយឡគឡបាះឡឆ្ន តជាំនួស មនិមានសិទធកិន៊ុងោរឡបាះឡឆ្ន តឡទៀតឡទ។ 
- អនកទទួលសិទធិ ព៊ុាំចាាំបាចជ់ាមាច ស់ភាគហ ៊ុនឡទ។ 
- អនកទទួលសិទធិ អាចទទួលបានោរត្បគល់សិទធ ិពីភាគហ ៊ុនកិខតមាន កប់ ៊ុឡណាណ ះ។ 
- លិែិតត្បគល់សិទធិត្តូវែតល់ជូនមកគណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត ឡអាយបានម៊ុនឡពលដាំឡណើ រ

ោរឡបាះឡឆ្ន ត។ ោរត្បគល់សិទធិ ត្តូវត្បោសជាសាធារណៈកន៊ុងមហាសនិនបាតភាគហ ៊ុនិក។ 
- លិែិតត្បគល់សិទធិ ត្តូវភាា បជូ់នមកជាមយួនូវលិែិតអឡញ្ា ើញ ។ 
- លិែិតត្បគល់សិទធិ ត្តូវមានហតថឡលខារបស់ភាគហ ៊ុនកិត្បគល់សិទធិ និងអនកទទួលសិទធិ។ 

ោរឡោស ឡបាះឡឆ្ន ត 
- ោរឡោស ឡបាះឡឆ្ន តមានរយៈឡពល ១០ ទី សត្មាបឡ់បកខជនឡដើមបបីង្ហា ញ និងខណ ាំពីសមតថ

ភាព បទពឡិសាធ្នោ៍រង្ហរ នងិទិសឡៅោរង្ហរ ។ 
- ោរឡោស  ត្តូវឡធ្វើឡ ើងឡៅកន៊ុងមហាសននិបាតឡត្ោមរបូភាពឡោយផ្ទា ល់មាត ់ ឬ/និង ឡោយបទ

បង្ហា ញជាសាល យ (Power Point Slide) ។ 
- ត្គបរ់បូភាព និងសកមែភាពឡោស  មនិត្តូវមានោរវាយត្បហាររះិគនឡ់លើប៊ុគគលិកលកខណៈផ្ទា ល់

ែលួន ឬសកមែភាពោរង្ហររបស់ឡបកខជនដថ្ទឡ ើយ។ កន៊ុងករណីមានោរបាំពាន គណៈកមែោរឡរៀបចាំ
ោរឡបាះឡឆ្ន តមានសិទធិបញ្ឈបោ់រឡោស របស់ឡបកខជនឡ ះភាល មៗ ។ 

ោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន ត និងបនាបស់មាៃ ត ់
- ោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវសថិតឡៅឡត្ោមោរត្គបត់្គងរបស់គណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត។ 
- ោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវឡរៀបចាំកន៊ុងសាលមហាសននិបាត។ ោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន តត្តូវមានបនាប់

សមាៃ តត់ាមោរចាំបាចស់ត្មាបភ់ាគហ ៊ុនិកចូលឡៅឡបាះឡឆ្ន ត។ 
- ោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវមានសមាជិកគណៈកមែោរោ ងតិច ០៥ របូ រមួមានត្បធាន ០១ របូ 

និងសមាជិកោ ងតិចចាំនួន ០៤ របូ ។ 



 

- ត្បធានោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន តទទួលពិនតិយោរង្ហររមួ និងត្បោសឡៅឡ ែ្ ះអនកឡបាះឡឆ្ន តតាម
បញ្ា ីច៊ុះវតតមាន។ សមាជិក ០២ របូ ទទួលបនា៊ុកសណាា បធ់ាន បខ់ាងឡត្ៅោរោិល័យ និងចាំនួន ០២ 
របូឡទៀត ទទួលបនា៊ុកសណាា បធ់ាន បខ់ាងកន៊ុងោរោិល័យ ។ 

រឡបៀបថ្នោរឡបាះឡឆ្ន ត 
- រឡបៀបថ្នោរឡបាះឡឆ្ន ត ត្តវូឡធ្វើឡ ើងឡោយោរឡៅឡ ែ្ ះភាគហ ៊ុនិក ខដលបានច៊ុះបញ្ា ីវតតមាន 

ឡោយកន៊ុងមយួឡលើកមានចាំននួ ១០ របូ ។ 
- ត្បធានមហាសននិបាត សមាជិកត្កុមត្បឹកាភបិាល ឡបកខជនឈរឡ ែ្ ះ និងសមាជិកគណៈកមែោរ

ឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន តទាាំងអស់ ត្តូវបានអន៊ុញ្ជញ តឡអាយឡ ើងឡធ្វើោរឡបាះឡឆ្ន តម៊ុន។ 
- ភាគហ ៊ុនិក ខដលអវតតមានឡពលត្បោសឡៅឡ ែ្ ះ ត្តូវែាល់ឱ្ោសឡអាយឡ ើងឡបាះឡឆ្ន តបានឡៅ

ឡពលភាគហ ៊ុនិករបូឡ ះមានវតតមានឡពលកាំព៊ុងឡបាះឡឆ្ន ត និងម៊ុនឡពលត្បោសបទិោរោិ ល័យ
ឡបាះឡឆ្ន តជាែលូវោរ។ 

- ភាគហ ៊ុនិកខដលត្តូវបានឡៅឡ ែ្ ះឡអាយឡ ើងឡៅឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវចូលឡៅបនាបស់មាៃ តឡ់បាះឡឆ្ន ត 
ឡដើមបទីមាល កប់ណណ ឡបាះឡឆ្ន តគ្មាំត្ទឡបកខជនឈរឡ ែ្ ះខដលែលួនឡពញចិតតឡៅកន៊ុងហិបឡឆ្ន ត ខដល
មានបិទឡ ែ្ ះ នងិរបូងតរបស់ឡបកខភាពជាអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិត្បតិបតតតិាំណាង
ភាគហ ៊ុនិកឯកជន ។ 
 

ោរឡបាះឡឆ្ន ត 
- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងជាអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនកិឯកជន

ត្តូវត្បត្ពឹតតឡៅឡោយឡសរ ីជាសមាៃ ត ់និងតមាល ភាព។ 
- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំង ឡធ្វើឡ ើងតាមត្បពន័ធជាឯកតត ម ។ 
- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងអភបិាលឯករាជយឡធ្វើឡ ើងឡោយភាគហ ៊ុនិកសាធារណៈ នងិភាគហ ៊ុនិក

ឯកជន។  
- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំង អភបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ឡធ្វើឡ ើងឡោយភាគហ ៊ុ

និកឯកជន ខតប ៊ុឡណាណ ះ ឡោយព៊ុាំអន៊ុញ្ជញ តឡអាយភាគហ ៊ុនិកសាធារណៈចូលរមួឡបាះឡឆ្ន តឡ ើយ។ 
- ឡបកខជនខដលបានឈរឡ ែ្ ះឡហើយជាបឡ់ឆ្ន ត គឺជាឡបកខជនខដលទទួលបានសាំឡ ងគ្មាំត្ទឡត្ចើន

ជាងឡគ ។ 
- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងជាអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនកិឯកជន 

ត្តូវឡធ្វើខតមយួឡលើក។ 
- គណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត មានសមតថកិចចឡោះត្សាយបញ្ជា   ខដលឡកើតមានឡៅឡពល

ឡបាះឡឆ្ន ត ឬឡៅឡពលរាបស់នលកឹឡឆ្ន ត។ 
 

បណណ ឡបាះឡឆ្ន ត ោររាបស់នលកឹឡឆ្ន ត និងោរត្បោសលទធែល 
- បណណ ឡបាះឡឆ្ន តមាន ២ត្បឡភទ ៖ 
- ពណ៌ឡែៀវ សត្មាបោ់រឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងអភបិាលឯករាជយ 



 

- ពណ៌ត្កហម សត្មាបោ់រឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំងអភបិាលមនិត្បតិបតតតិាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ។ 
- បណណ ឡបាះឡឆ្ន តនឹងត្តូវែតល់ជូនឡៅឡពលខដលភាគហ ៊ុនិក ឬអនកឡែារសិទធិច៊ុះវតតមាន។ បណណ ឡបាះ

ឡឆ្ន តមានបញ្ជា កព់ីឡលែអតតសញ្ជញ ណវនិិឡោគិន និងចាំននួភាគហ ៊ុនខដលភាគហ ៊ុនិកោនោ់ប ់។ 
- ភាគហ ៊ុនិកត្តូវទមាល កប់ណណ ឡបាះឡឆ្ន ត ឡៅកន៊ុងហិបឡឆ្ន តឡអាយបានត្តឹមត្តូវ តាមពណ៌ថ្នបណណ ឡបាះ

ឡឆ្ន ត។ ោរទមាល កប់ណណ ឡបាះឡឆ្ន តែ៊ុសហិបឡឆ្ន ត ឬគូសឡលើបណណ ឡបាះឡឆ្ន ត ឬសរឡសរបខនថមឡោយ
អនកឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវចាតទ់៊ុកជាបណណ ឡបាះឡឆ្ន តឥតបានោរ ។ 

- ភាគហ ៊ុនិក អាចស៊ុាំជាំនួយពគីណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត ឡដើមបខីណ ាំពីរឡបៀបឡបាះឡឆ្ន តឡអា
យបានត្តឹមត្តូវ ។ 

- ោររាប ់និងោរបកូសរ៊ុបលទធែលឡបាះឡឆ្ន ត ត្តូវឡធ្វើតាមត្បពន័ធពត័ម៌ានវទិោ (ក៊ុាំពយទូរ័) ។ 
- ត្បធានោរោិល័យឡបាះឡឆ្ន តត្តូវពិនិតយ និងឡលើកបង្ហា ញបណណ ឡបាះឡឆ្ន ត ឡហើយសមាជកិ ០២របូ 

ត្តូវកតត់្តាតាមត្បពន័ធក៊ុាំពយទូរ័ និង 0២ របូឡទៀត ត្តូវឡរៀបរបណណ ឡបាះឡឆ្ន តតាមពាំនូកនូវបណណ ឡបាះ
ឡឆ្ន តបានោរ នងិមនិបានោរ ។ 

- លទធែលថ្នោរឡបាះឡឆ្ន តត្តូវត្បោសឡោយត្បធានមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ។ 
 

ោរបាឹងតវា ចាំឡពាះលទធែលឡបាះឡឆ្ន ត 
- គណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត មានសមតថកចិចឡោះត្សាយបញ្ជា   ខដលឡកើតមានឡៅឡត្ោយ

ឡពលឡបាះឡឆ្ន ត ។ 
- ឡបកខជនខដលឈរឡ ែ្ ះឡបាះឡឆ្ន ត មានសិទធិបាឹងតវា ចាំឡពាះលទធែលឡបាះឡឆ្ន តបានឡៅចាំឡពាះម៊ុែ

គណៈកមែោរឡរៀបចាំោរឡបាះឡឆ្ន ត ។ 

២.  ពត័ម៌ានមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក 

ល.រ 
កាល
បរិភចេទ 

ប្រភេទ 
កិចចប្រជ៊ុំ 

ករូ  ៊ុមនន 
កិចចប្រជ៊ុំ រភបៀបវារៈ ភសចក្តីសភប្មច 

១ ២៥-មងិ៊ុ 
២០២១ 

សាមញ្ញ  ៧៩.០០៥.៣៥៥ 
ភាគហ ៊ុន ឡសែើនងឹ 
៩២,១១% ថ្ន
ចាំនួនភាគហ ៊ុន
សរ៊ុប 

- របាយោរណ៍លទធែល
អាជីវកមែ-ឡសវាកមែ ឆ្ន ាំ
២០២០  

- របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុ
សត្មាបដ់ាំណាចោ់រយិ 
បរឡិចេទ ៣១ ធ្នូ ២០២០ 
(បានឡធ្វើសវនកមែ) 

- ទិសឡៅោរង្ហរឆ្ន ាំ២០២១ 
- ោរខបងខចកភាគលាភ
ជូនភាគហ ៊ុនកិសត្មាបឆ់្ន ាំ
២០២០ និងត្បាកល់ាភ

- ោរអន៊ុមត័ោរខបងខចក
ភាគលាភជូនភាគហ ៊ុ
និកសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២០  

- ោលបរឡិចេទត្បោស
បញ្ា ីឡ ែ្ ះភាគហ ៊ុនកិ
ខដលត្តូវទទួលភាគ
លាភ (Record date) 
គឺឡៅថ្ងៃទី១៤ ខែក
កកោ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

- ោរអន៊ុមត័ឡលើត្បាក ់



 

ោរសត្មាបត់្កុមត្បកឹាភិ
បាល និងមន្តនតីត្តួតពិនិតយ 
រដឋ សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ 

- ោរឡបាះឡឆ្ន តឡត្ជើសតាាំង
អភបិាលឯករាជយ និង
អភបិាលមនិត្បតិបតតិ
តាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯក
ជន សាំរាបអ់ាណតតិទី៨ 

- ត្បោសលទធែលោរឡបាះ
ឡឆ្ន ត 

លាភោរ សត្មាបត់្កុម
ត្បឹកាភបិាល នងិមន្តនតី
ត្តួតពិនតិយរដឋ ឆ្ន ាំ
២០២១ 

- អន៊ុមត័ឡត្ជើសតាាំង 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ជាអភបិាលឯករាជយ 

- និង ឡលាក Hidetoshi 
KUME ជាអភបិាល
មនិត្បតបិតតិតាំណាង
ភាគហ ៊ុនិកឯកជន  

១.  ឡគ្មលនឡោបាយខបងខចកភាគលាភ 
 ឡដើមបជីាោរឡលើកទកឹចិតតដល់វឡិ ឡោគិន ត្កុមត្បឹកាភបិាលបានអន៊ុមត័ឡគ្មលនឡោបាយភាគលាភ 
ខដលមានោរធា ទិននែលភាគលាភអបបបរមាត្បចាាំឆ្ន ាំឡសែើនឹងចាំននួ ៥% ថ្នទាំហាំវនិិឡោគ ឡោយគិតតាមថ្ងល
ឡបាះែាយលកម់ូលបត្ត (IPO) សត្មាបរ់យះឡពល ៣ឆ្ន ាំ ប ា បព់ីោរច៊ុះបញ្ា ីលកឡ់លើែារមូលបត្តកមព៊ុជា។ ោរ
ធា ទិននែលភាគលាភអបបបរមាឡសែើនឹងចាំនួន ៥% ឡនះ គឺនឹងែតល់ជូនចាំឡពាះមូលបត្តកមែសិទធខដលមានសិទធ
ឡបាះឡឆ្ន តត្បឡភទ “គ” ខតប ៊ុឡណាណ ះ។ រាជរោឋ ភបិាលកមព៊ុជា ខដលជាភាគហ ៊ុនិកោនោ់បម់ូលបត្តកមែសិទធមាន
សិទធឡបាះឡឆ្ន តត្បឡភទ “ែ” និងមូលបត្តកមែសិទធគ្មែ នសិទធឡបាះឡឆ្ន តត្បឡភទ “ក” មនិទទួលបានោរធា ភាគ
លាភឡទ។ 

ឡត្ោយពីែ៊ុតោរធា រយះឡពល ៣ឆ្ន ាំ រចួមក ោរខបងខចកភាគលាភត្តូវបានឡសនើរឡ ើងឡោយត្កុម
ត្បឹកាភបិាល ឡហើយោកឡ់អាយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិឡធ្វើោរសឡត្មច។ 

២. ពត័ម៌ានអាំពីោរខបងខចកភាគលាភកន៊ុងរយះឡពល ៣ (បី) ឆ្ន ាំច៊ុងឡត្ោយ 

ល.រ 
ពិពណន៍ាលមអិរអំពី 

ការបបងបចកភាគលាេ 
២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

១ ោលបរឡិចេទត្បោសខបងខចក
ភាគលាភ ២៥ មងិ៊ុ  ២០២១ ៥ មងិ៊ុ  ២០២០ ១២ ឡមសា ២០១៩ 

២ ោលបរឡិចេទកាំណតទ់៊ុក ០៥ កកកោ ២០២១ ១០ មងិ៊ុ  ២០២០ ០៣ ឧសភា ២០១៩ 

៣ ោលបរឡិចេទទូទាតភ់ាគលាភ ១៤ កកកោ ២០២១ ២២ មងិ៊ុ  ២០២០ ១០ ឧសភា ២០១៩ 



 

 
១-  សមាសភាពត្កមុត្បឹកាភបិាល 

ល.រ ភ ម្ ោះអភិបាល រំបណង 
កាលបរិភចេទ 

កាា យជាអភិបាល 
កាលបរិភចេទបញ្ចប ់
អាណតិីបចច៊ុរបនន 

១ ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់ ត្បធាន ០៥ ឧសភា ២០២១ ០៤ ឧសភា ២០២៤ 
២ ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន សមជិក ០៥ ឧសភា ២០២១ ០៤ ឧសភា ២០២៤ 

៣ ឯ.ឧ ផ្ទនែ់លាល  សមាជិក ០៥ ឧសភា ២០២១ ០៤ ឧសភា ២០២៤ 

៤ ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត សមាជិក ០៥ ឧសភា ២០២១ ០៤ ឧសភា ២០២៤ 

៥ ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០២១ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២៤ 

៦ ឡលាក Hidetoshi KUME សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០២១ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២៤ 

៧ ឡលាក លូ លីឡែង សមាជិក ២១ មងិ៊ុ  ២០២១ ២០ មងិ៊ុ  ២០២៤ 



 

 
 

 

 
    

 
 ឯកឧតតម ឡកើតឡៅថ្ងៃទី១១ ខែម ី ឆ្ន ាំ១៩៥៦ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំឡណើ ត ភូមខិត្ពកឡពាធ្ិ  ៊ុាំខត្ពក
ឡពាធ្ិ ត្សុកត្សីសនធរ ឡែតតកាំពងច់ាម ។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៨១  ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ឡលើជាំ ញសាំណងក់ន៊ុង
ទឹក និងកាំពងខ់ែ ឡៅត្បឡទសរ៊ុសេ៊ុ។ី ពីឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ 
ឡលើជាំ ញពាណិជាសាន្តសត ឡៅសាកលវទិោល័យជាតិត្គបត់្គង ត្បឡទសកមព៊ុជា។ ឡហើយពីឆ្ន ាំ២០០៦ ដល់ឆ្ន ាំ
២០០៨ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ឡលើជាំ ញវទិោសាន្តសតឡសដឋកិចច ឡៅសាកលវទិោល័យចាំឡរ ើនពហ៊ុ       
បឡចចកវទិោ ត្បឡទសកមព៊ុជា។  

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ឯកឧតតមបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ឡៅកន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ ១៩៨៦ មានតួ
 ទីជាប៊ុគគលិកវសិវករសាំណង ់ ថ្ន យកោឋ នបឡចចកឡទសសមាៃ រៈសាំណង។់ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ១៩៩០ ដល់ឆ្ន ាំ
១៩៩២ ឯកឧតតមមានតួ ទជីាអន៊ុត្បធានកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ និងឡៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
ឯកឧតតមមានតួ ទីជាត្បធានកាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ។ ឡៅកន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឯកឧតតម
ទទួលបានតួ ទជីាត្បធានអគគ យកកាំពងខ់ែត្កងុត្ពះសីហន៊ុ នងិចាបព់ីឆ្ន ាំ២០០៨ រហូតមកដល់បចច៊ុបបនន ឯក
ឧតតមជាត្បតិភូរាជរោឋ ភបិាលកមព៊ុជា ទទួលបនា៊ុកជាត្បធានអគគ យក កាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 ឯកឧតតម ឡកើតឡៅថ្ងៃទី២៨ ខែម ី ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សញ្ជា ត ិ ខែែរ ទកីខនលងកាំឡណើ ត ភូមបិាំណក ់ ៊ុាំឡឈើគ៊ុាំ 
ត្សុកត្កគរ ឡែតតឡពាធ្សិាត ់។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ឡលើជាំ ញវទិោសាន្តសតឡសដឋកចិច ត្បឡទសកមព៊ុជា។ 

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៨១ ឯកឧតតមបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅសាលាឡែតតឡពាធ្ិសាត ់ខដល
មានតួ ទីត្គបត់្គងរដឋបាល ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ១៩៨១ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ឯកឧតតមមានតួ ទជីាអន៊ុត្បធានគណកមែ
ធ្ិោរខែនោរ ឡែតតឡពាធ្សិាត។់ ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាជាំនួយោរ រដឋឡលខាធ្ិោរ
ត្កសួងឡសដឋកចិច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៣ ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជាអភបិាលរង
ឡែតតឡសៀមរាប។ ពីឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឯកឧតតមបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅត្កសួងសាធារណោរ នងិដឹក
ជញ្ាូ ន មានតួ ទីជា យកែ៊ុទាោល័យ។ ឡៅឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកឧតតមទទលួបានតួ ទីជាជាំនួយ
ោរឡទសរដឋមន្តនត។ី ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជា យកែ៊ុទាោល័យត្កសួងពាណិជាកមែ 
ឡហើយចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៦ មកដល់បចច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋឡលខាធ្ិោ និងជា យក
ែ៊ុទាោល័យត្កសួងសាធារណោរ និងដកឹជញ្ាូ ន ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 ឯកឧតតម ឡកើតឡៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សញ្ជា តិ ខែែរ ។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ឡលើជាំ ញរដឋបាលពាណិជាកមែ ឡៅ
សាកលវទិោល័យ Hawaii Pacific សហរដឋអាឡមរកិ។ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់  
ឡលើជាំ ញពាណិជាកមែ  ឡៅសាកលវទិោល័យ New South Wales  ត្បឡទសអូន្តសាត លី ។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ២០០៣ 
ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ឡលើជាំ ញឡសដឋកចិច ឡៅសាកលវទិោល័យ Wollonggong ត្បឡទសអូន្តសាត លី។ 

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាត្បធាន យកោឋ នពត័ម៌ានវទិោ ថ្នត្កសួងឡសដឋ
កិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ។ ឡៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នឡគ្មល
នឡោបាយឡសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ និងចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់បចច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទលួបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋ
ឡលខាធ្ិោរ ត្កសួងឡសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 ឯកឧតតម ឡកើតឡៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សញ្ជា តិ ខែែរ ។  

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៨៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តរង ឡលើជាំ ញបឡចចកឡទសអគគិសនី ឡៅវទិោសាថ ន    
បឡចចកវទិោកមព៊ុជា ត្បឡទសកមព៊ុជា។ ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ឡលើជាំ ញឡសដឋកិចច ឡៅ
វទិោសាថ នវទិោសាន្តសតឡសដឋកចិច ត្បឡទសកមព៊ុជា។ ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ 
ឡលើជាំ ញឡសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ឡៅសាកលវទិោល័យ London ត្បឡទសអងឡ់គលស ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ២០០០ ឯក
ឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ឡលើជាំ ញឡគ្មលនឡោបាយសាធារណៈ ឡៅសាកលវទិោល័យ 
Saitama ត្បឡទសជប ៊ុន ។ 

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨២ ឯកឧតតមបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅអាជាញ ធ្រអគគិសនីឡែតតឡោះក៊ុង 
ទទួលបនា៊ុកជាត្បធានអាជាញ ធ្រអគគិសនីឡែតត។ ឡៅច៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩២ ឯកឧតតមបានផ្ទល ស់មកបឡត្មើោរង្ហរឡៅត្កសួង
ពាណិជាកមែ ទទួលបនា៊ុកជាសមាជិកត្កុមជាំនួយោរ ថ្នរដឋមន្តនតី។ ឡៅកន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកឧតតមត្តូវបានខតងតាាំង
ជាត្បធាន យកោឋ នអាសា ន និងអងគោរអនតរជាតិ ឡហើយមានតួ ទោី ងសាំខានក់ន៊ុង មជាសមាជិកត្កមុអនក
ចរចាពាណិជាកមែ សត្មាបោ់រឡធ្វើសមាហរណកមែកមព៊ុជាឡៅកន៊ុងត្កបែណ័ឌ អាសា ន កចិចត្ពមត្ពាងពាណិជាកមែ
ឡសរអីាសា នបកូមយួ នងិអងគោរពាណិជាកមែពិភពឡលាក (WTO) ។ ឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៧ ឯកឧតតមមាន
តួ ទីជាអគគ យករង ថ្នអគគ យកោឋ នបឡចចកឡទស ត្កសួងពាណិជាកមែ។ ពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ឯក
ឧតតមទទួនបានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នពាណិជាកមែអនតរជាតិ ត្កសួងពាណិជាកមែ។ ឡៅឆ្ន ាំ
២០១៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នឡសវាពាណិជាកមែ ត្កសួងពាណិជា
កមែ និងពីឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋឡលែធ្ិោរត្កសួងពាណិជាកមែ ចាបព់ី
ឆ្ន ាំ២០១៨ មកដល់បនច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទជីារដឋឡលែធ្ិោរត្កសួងពាណិជាកមែ ទទួលបនា៊ុកឡលើ
ត្បតិបតតិោរ និងោរខកទាំរងរ់បស់អគគ យកោឋ នគ្មាំត្ទឡសវាពាណិជាកមែកមែ និងឡគ្មលនឡោបាយពាណិជាកមែ
អនតរជាតិ ។ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  ឡកើតឡៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំឡណើ ត ត្សុកឧដ៊ុងគ 
ឡែតតកាំពងស់ពឺ ។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ឡលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តត្គបត់្គង ឡលើជាំ ញគណឡនយយឡៅ
សាកលវទិោល័យ ឡវទមហាឥសី ត្បឡទសកមព៊ុជា។ ពីឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់បចច៊ុបបនន ឡលាកកាំព៊ុងបនតោរសិកាថាន ក់
បរញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ឡលើជាំ ញត្គបត់្គងអាជីវកមែតាមអនឡាញ ឡៅសាកលវទិោល័យត្កុង ៊ុងដ ៍ ចត្កភព
អងឡ់គលស ។ 

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨៩ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២ ឡលាកបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅអងគភាពនឡោបាយ T88 កង
ត្បោបអ់ាវ៊ុធ្ថ្នកមព៊ុជា មានត ួទីជាជាំនួយោរត្បធានអងគភាព។ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០០០ ឡលាកជា សវនករ
ជានែ់ពស់ថ្ន Ernst & Young រាជធានីភនាំឡពញ ត្បឡទសកមព៊ុជា។ ឡៅឆ្ន ាំ២០០០ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឡលាកជាត្បធាន
ហិរញ្ញ វតថ៊ុថ្នសិបបករអងគរ ែូ.,អលិធ្ីឌី., ឡហើយកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៣ ឡលាកទទួលបានតួ ទីជាត្កមុត្បឹកាភបិាលសិបប
ករអងគរ ែូ.,អិលធ្ឌីី., តាំណាងឱ្យប៊ុគគលិក។  ឡៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឡលាកជាអភបិាលឯករាជយ និង
ជាត្បធានគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នសាថ ប  លីមតីធ្ីត ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឡលាកមានតួ ទីជា
ត្បធានត្កុមត្បឹកាភបិាល នងិគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នសាថ ប  លីមតីធ្ីត។ ឡៅខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ ឡលាកមានតួ ទីជាត្បធានចាតោ់រទូឡៅថ្នកសិកររកីរាយ ែូ.,អលិធ្ីឌី.,។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ
២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឡលាកជាត្កមុត្បឹកាភបិាលថ្នសមាគមសហត្គិនវយ័ឡកែងឡៅកមព៊ុជា (YEAC)។ ខែ  
មងិ៊ុ  ឆ្ន ាំ២០១១ ដល់បចច៊ុបបនន ឡលាកជាអន៊ុត្បធានសភាពាណិជាកមែ ឡែតតឡសៀបរាប និងឧតតមានជយ័ 
(SROCC)។ ឡៅឆ្ន ាំ២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ឡលាកជាត្បធានសមាគមអតីតនិសេតិ IATSS កមព៊ុជា (CIAA)។ 
ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់បចច៊ុបបនន ឡលាកជាអន៊ុត្បធាន និងត្កមុត្បឹកាថ្នកលឹបវនិិឡោគិនកមព៊ុជា (CIC Investment 
Plc.) ឡហើយឡលាកកជ៏ាត្បធានត្កុមត្បកឹាភបិាលថ្នឡមហាគ  លីស៊ុីង ភអីិលស៊ុី ែងខដរ។ រហូតដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ឡលាកមានតួ ទីជា យកត្បតិបតត ិ ថ្នអចលនត្ទពយសកមែត្បឡទសកមព៊ុជា ែូ.,អិលធ្ីឌី។ ឡៅឆ្ន ាំ២០១៦ ឡលាក
ជាអភបិាលឯករាជយ និងជាត្បធានគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នធ្ គ្មសាថ ប  ភអីិលស៊ុី ឡហើយពីឆ្ន ាំ២០១៧ 
ដល់បចច៊ុបបនន ឡលាកជាមាជិកវទិោសាថ នអូន្តសាត លី ថ្ន យកត្កុមហ ៊ុន (AICD) និងជាត្បធានគណៈកមែោរសវន
កមែ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ។ 
 



 

  
  
 
 
 ឡលាក Hidetoshi KUME ឡកើតឡៅថ្ងៃទី២២ ខែឡមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ សញ្ជា តិ ជប ៊ុន ។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៨០ ឡលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តពីសាកលវទិោល័យ Kyusgshu ឡលើជាំ ញវសិវករ
ត្បតតិកមែត្បពន័ធទឹកកែវក។់  ឆ្ន ាំ១៩៨២ ឡលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ពសីាកលវទិោល័យ 
Kyusgshu ឡលើជាំ ញវសិវករត្បតតិកមែត្បពន័ធទឹកកែវក ់ត្បឡទសជប ៊ុន ។  

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨២ ឡលាកបានចូលបឡត្មើោរង្ហរជាមន្តនតបីឡចចកឡទស ខែនកអភវិនឍនក៍ាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទឡៅ
ត្កសួងដឹកជញ្ាូ ន។ ចាបព់ីឆ្ន ាំ១៩៩៨៩ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩០ ឡលាកជាមន្តនតីភាន កង់្ហរខដនដី ទទួលបនា៊ុកខាងគឡត្មាង, 
ខែនកអភវិឌឍនត៍ាំបនរ់ាជធានី (តាំបន ់ Kansai) នងិឆ្ន ាំ១៩៩០ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២ ឡលាកមានតួ ទីជាត្បធានខែនក
គឡត្មាងឡៅវទិោសាថ នត្សាវត្ជាវ ខែនកកាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទថ្នត្កសួងដឹកជញ្ាូ ន ទទលួបនា៊ុករមួកន៊ុងកចិចសហ
ត្បតិបតតិោរបឡចចកឡទសជាមយួសិោខ ោមមកពីឡត្ៅត្បឡទស ខដលោនខ់ែនកកាំពងខ់ែ នងិអាោសោនតោឋ ន។ ឡៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ឡលាកមានតួ ទីជាឡលខាទមីយួ ថ្ន យកោឋ នឡសដឋកចិចរបស់សាថ នទូតជប ៊ុន ត្បចាាំ
ត្បឡទសភលីីពនី ទទួលបនា៊ុកជាជាំនួយោរខែនកឡសដឋកចិចថ្នរោឋ ភបិាលជប ៊ុន ឡៅកន៊ុងត្បឡទសភលីីពនី។ ឆ្ន ាំ
១៩៩៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ឡលាកមានតួ ទីជាត្បធានោរោិល័យកាំពងខ់ែ Takamatsu និងោរសាងសង់
អាោសោនតោឋ នថ្នោរោិល័យសាងសងក់ាំពងខ់ែទី៣ និងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០០១ ឡលាកជាត្បធាន
ោរោិល័យសាងសងក់ាំពងខ់ែទី២ កន៊ុងត្សុក ឡៅត្កសួងដកឹជញ្ាូ ន។ ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឡលាកជា
អនកត្សាវត្ជាវជានែ់ពស់ោរោិល័យគឡត្មាងឡៅវទិោសាថ នអភវិឌឍនត៏ាំបនឡ់ឆ្នរសម៊ុត្ទ ទទលួបនា៊ុកឡលើោរសិកាពី
យ៊ុទធសាន្តសតោរអភវិឌឍនក៏ាំពងខ់ែ ខដលជាឡគ្មលនឡោបាយទី១ របស់គឡត្មាង JICA កន៊ុងោរអភវិឌឍនត៏ាំបន់
កាំពងខ់ែ។ ពីឆ្ន ាំឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៤ ឡលាកជាអភបិាលឡែតត Okinawa មានតួ ទីជាទីត្បឹកាខែនកសាង
សង។់ ឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៥ ឡលាកមានតួ ទីជា យករង ថ្ន យកោឋ នកាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទឡៅត្កសួង
ខដនដ ី ឡហោឋ រច សមពន័ធ នងិដឹកជញ្ាូ ន ទទួលបនា៊ុកខែនកែេពវែាយ និងោរពារឡត្គ្មះមហនតរាយឯកជន។ ឡៅ
ឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ ឆ្ន ាំ២០០៧ ឡលាកមានតួ ទីជាអភបិាលត្កុង Fukuoka នងិជាទីត្បឹកា យកោឋ នកាំពងខ់ែ 
និងសម៊ុត្ទែងខដរ។ ឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ឡលាកមានតួ ទីជាអនកត្សាវត្ជាវជានែ់ពស់ គឡត្មាងត្សាវត្ជាវ
អនតរជាត ិ "ោរផ្ទល ស់បតូរអាោសធាត៊ុ និងយ៊ុទធសាន្តសតដឹកជញ្ាូ នតាមែលូវអាោស" ឡៅវទិោសាថ នោរសិកាឡគ្មល
នឡោបាយដកឹជញ្ាូ ន។ ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១០ ឡលាកមានតួ ទីជា យករង ថ្នត្កសួងខដនដីឡហោឋ
រច សមពន័ធ នងិដឹកជញ្ាូ ន ពីឆ្ន ាំ២០១០ ដល់ឆ្ន ាំ២០១២ ឡលាកមានតួ ទីជា យកថ្ន យកោឋ នសិកា



 

ត្សាវត្ជាវ ឡៅវទិោសាថ នោរសិកាឡគ្មលនឡោបាយដកឹជញ្ាូ ន។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ឡលាកជា
 យកឡៅមជឈមណឌ លខកលមអបរសិាថ នតាំបនឡ់ឆ្នរ Osa Bay។ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដល់ ខែម ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
អនកជាំ ញោរឡៅត្កសួងសាធារណោរនិងដឹកជញ្ាូ ន ថ្នត្បឡទសកមព៊ុជា មានតួ ទជីាទីត្បឹកាឡគ្មលោរណ៏
ខែនកដឹកជញ្ចូ ន និងចាបព់ីខែមងិ៊ុ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ឡលាកមានតួ ទីជា យកថ្ន យកោឋ នដឹកជញ្ាូ នតាមែលូវស
ម៊ុត្ទ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 

 ឡលាក លូ លីឡែង ឡកើតថ្ងៃទី១១ ខែឡមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៤ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំឡណើ ត ត្សុកត្សីសនធរ ឡែតត
កាំពងច់ាម។ 

➢ ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ឡៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ឡលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ឡលើជាំ ញគីមចីាំណីអាហារ។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ២០០៦ 
ឡលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ឡលើជាំ ញពាណិជាសាន្តសត។  

➢ បទពិឡសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ឡលាកបានចូលបឡត្មើោរង្ហរឡៅកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ឡៅឆ្ន ាំ២០០៣ មានត ួទីជាប៊ុគគលិក
កតត់្តាទាំនិញក៊ុងខតនរ័ពីទលីាន។ ឡហើយឡៅឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១១ ឡលាកមានត ួទីជាត្បធានខែនកត្តួត
ពិនិតយ និងឡរៀបចាំក៊ុងខតនរ័ោកត់ាម Lane។ ពីឆ្ន ាំ២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ឡលាកទទួលបានតួ ទីជា យករង 
ទទួលបនា៊ុករមួចាតខ់ចងត្តតួពនិិតយភារកិចចទូឡៅ ថ្ន យកោឋ នត្នតិបតតិោរទាំនិញទូឡៅ។ ចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់
បចច៊ុបបនន ឡលាកទទួលបានត ួទីជា យក ថ្ន យកោឋ នត្បតិបតតិោរទាំនិញទូឡៅ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

៣.  ករណីអភបិាលណាមាន ក ់ជាអភបិាល ជាភាគហ ៊ុនិក ឬសហកមែសិទធរបស់ត្កមុហ ៊ុនឡែេងឡទៀត  
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ ព៊ុាំមានអភបិាលណាមាន ក ់ ជាអភបិាល ជាភាគហ ៊ុនិក ឬសហកមែសិទធរបស់
ត្កុមហ ៊ុនឡែេងឡទៀតឡទ។ 

ល.រ ភ ម្ ោះអភិបាល ភ ម្ ោះប្កុមហ ៊ុនពាកព់ន័ធ 
អភិបាល ឬភាគហ ៊ុនិក 
ឬសហកមមសិទធករ 

    
    

៤.  ត ួទី ភារកិចច ោរទទលួែ៊ុសត្តូវរបស់ត្កមុត្បឹកាភបិាល និងោរអន៊ុវតត 
ត្កុមត្បឹកាភបិាល ត្តូវបានត្បគល់នូវឡបសកកមែរមួសត្មាបត់ត្មងទ់ិស និងត្តតួពិនតិយឡលើ កសស ។  

កន៊ុងត្កបែណឌ ឡនះ ត្កមុត្បឹកាភបិាលមានតួ ទី ភារកិចច ោរទទួលែ៊ុសត្តូវ ដូចខាងឡត្ោម ៖ 
- សឡត្មចតាមសាំឡណើ របស់អគគ យកនូវ លកខនតកិៈប៊ុគគលិក រច សមពន័ធ និងបទបញ្ជា ថ្ែាកន៊ុងរបស់  
កសស ឡោយអន៊ុឡលាមតាមលិែិតបទោឋ នគតិយ៊ុតត និងចាបជ់ាធ្រមាន  

- កាំណតោ់រចាតខ់ចង និងភារកចិចទូឡៅរបស់ កសស  
- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ឡលើខែនោរអភវិឌឍនក៍ន៊ុងត្កបែណឌ ថ្នោរតត្មងទ់ិសរបស់ កសស  
- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ខែនោរអាជីវកមែ ឡសវាកមែ ហិរញ្ញ វតថ៊ុ នងិវនិិឡោគរបស់ កសស  
- អន៊ុមត័ឡលើរបាយោរណ៍របស់សវនករឯករាជយត្បចាាំត្តីមាស និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  
- អន៊ុមត័ឡលើរបាយោរណ៍សកមែភាពោរង្ហរត្បចាាំត្តីមាស  និងត្បចាាំឆ្ន ាំ 
- ចាតខ់ចងឡធ្វើឱ្យដាំឡណើ រោរនូវគណៈកមាែ ធ្ិោរ នងិគណៈកមែោរខដលបានកាំណតឡ់ោយអន៊ុត្កឹតយ 
សតីពីោរបឡងកើត កសស ឬ ឡោយលកខនតិកៈរបស់ កសស  

- អន៊ុមត័ចាំនួនត្កបែណឌ ប៊ុគគលិក ខដលអន៊ុញ្ជញ តសត្មាប ់ កសស និងោរែតល់លាភោរសត្មាប ់
ប៊ុគគលិក-និឡោជតិ ថាន កដ់កឹ ាំត្គបជ់ានថ់ាន ក ់

- វាយតថ្មលកន៊ុងចឡ ល ះឡពលឡទៀងទាតនូ់វកត្មតិថ្នោរឡធ្វើឱ្យសឡត្មចនូវឡគ្មលឡៅ ខដលកាំណតឡ់ោយ ក
សស នងិោកឡ់ចញនូវវធិានោរសត្មាបខ់កលមអចាាំបាច ់

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ឡលើសាំឡណើ ស៊ុាំខកសត្មួលលកខនតកិៈ កសស នងិលកខនតកិៈប៊ុគគលិក 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ថ្ងលឈនួលពាកព់ន័ធនងឹោរឡធ្វើអាជីវកមែ ឡសវាកមែរបស់ កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ឡលើគឡត្មាងខបងខចកត្បាកច់ាំឡណញ ឬគឡត្មាងបាំឡពញឱ្នភាព កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ឡលើសាំណូមពរកន៊ុងោរបឡងកើន ឬ បនថយឡដើមទ៊ុនរបស់ កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ឡលើោរអន៊ុវតតកិចចលទធកមែ  របស់ កសស 

- សឡត្មចឡលើោរឡបើក នងិបិទត្គបោ់រោិល័យ សាខា ទីភាន កង់្ហរ ឬ តាំណាងទាាំងអស់ខដលចាាំបាច់
សត្មាបអ់ន៊ុវតតឱ្យសឡត្មចឡគ្មលឡៅ និងភារកចិចរបស់ កសស 

- អន៊ុមត័រាល់កចិចសនោទាាំងឡាយណា ខដលមនិអាចអន៊ុវតតតាមនីតិវធិ្ីលទធកមែសាធារណៈ 



 

ត្កុមត្បឹកាភបិាល អន៊ុវតតសិទធិ និងអាំណាចឡែេងឡទៀត ដូចមានកាំណតឡ់ៅកន៊ុងចាបស់តីពីសហត្គ្មស 
សាធារណៈ ចាបស់តីពីសហត្គ្មសពាណិជាកមែ ត្ពមទាាំងចាប ់និងលិែតិបទោឋ នគតិយ៊ុតតជាធ្រមាន ខដលពាក់
ពន័ធនឹងោរឡបាះែាយលកម់លូបត្តជាសាធារណៈ ។ 

៥.  កិចចត្បជ៊ុាំត្កមុត្បឹកាភបិាល 
ល.រ កាលបរិភចេទ ប្រភេទកិចចប្រជ៊ុំ ភ ម្ ោះអភិបាលបែលបានចលូរមួ 

 
 
 
១ 

 
 
 
០៥-ក៊ុមៃៈ-២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (សាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 

 
 
 
២ 

 
 

 
០៧-ឧសភា-២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (សាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 

 
 
 
៣ 

 
 
 
០៦-សីហា-២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (សាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 

 
 

៤ 

 
 

១៣-កញ្ជញ -២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (វសិាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 



 

 
 
 
៥ 

 
 
 
២២-ត៊ុលា-២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (វសិាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 

 
 
 
៦ 

 
 
 
០៥-វចិេិោ-២០២១ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ (សាមញ្ញ ) 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក លូ លីឡែង 

១.  រច សមពន័ធគណៈកមាែ ធិ្ោរត្កុមត្បឹកាភបិាល 
១.១  គណៈកមាែ ធិ្ោរសវនកមែ 

ល.រ ភ ម្ ោះ រំបណង 
កាលបរិភចេទ
បរងតំង 

ចំននួននការ
ចលូរមួកិចចប្រជ៊ុំ 

ចំននួកិចច
ប្រជ៊ុំសរ៊ុប 

១ ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  ត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

២ ឯកឧតតម ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត អន៊ុត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

៣ ឡលាក Hidetoshi KUME សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

៤ ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

៥ ឡលាក ទី សាគ៊ុណ សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

៦ ឡលាក ខម ន ចាន ់ សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

❖ ត ួទី និងភារកិចចរបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរសវនកមែ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែ មានតួ ទី នងិភារកចិច ដូចខាងឡត្ោម៖ 

- ពិនិតយរបាយោរណ៏ទាកទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតថ៊ុ 
- ពិនិតយោរត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង 
- ពិនិតយោរឡធ្វើសវនកមែថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយោរឡធ្វើសវនកមែខាងឡត្ៅ 



 

- ឡធ្វើសវនកមែឡលើសកមែភាពោរង្ហរ និងអាជីវកមែ កសស 

- រាយោរណ៏ជូនត្កុមត្បកឹាភបិាលឡលើសកមែភាពោរង្ហររបស់ែលួន 

- បាំឡពញភារកិចចឡែេងឡៅតាមោរសឡត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាភបិាល 

❖ លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរសវនកមែ 
កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ គណៈកមាែ ធិ្ោរសវនកមែសឡត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងឡត្ោម៖ 

ល.រ កាលបរិភចេទ ប្រភេទកិចចប្រជ៊ុំ 
សមាជិកគណៈ 

កមាម ធិការសវនកមម 
រំណាងថ្នន កែ់ឹកនាំ 

កសស 
១ ០៤-ក៊ុមៃៈ-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍

សវនកមែ ត្តីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឯកឧតតម ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
Mr. Hidetoshi KUME 
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក ទី សាគ៊ុណ 
ឡលាក ខម ន ចាន ់

ឯកឧតតម ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក ជា យ៊ុទធឌីោ 
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក បា ត សិត 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក អ ៊ុក ស៊ុឡមធី្ 
ឡលាក សម វសិាល 
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុភាព 
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុធា 
ឡលាក ភាព ឡម ងឡត្សៀន 

២ ០៥-សីហា-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍ 
សវនកមែត្តីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
Mr. Hidetoshi KUME  
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក ទី សាគ៊ុណ 
ឡលាក ខម ន ចាន ់

ឡលាក ថ្ង ឫទធ ី
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក បា ត សិត 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក សម វសិាល 
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុភាព 
ឡលាកត្សី ទូច វណាណ  
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុធា 
ឡលាក ភាព ឡម ងឡត្សៀន 



 

៣ ០៤-វចិេិោ-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍ 
សវនកមែត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
Mr. Hidetoshi KUME  
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក ទី សាគ៊ុណ 
ឡលាក ខម ន ចាន ់

ឡលាក ថ្ង ឫទធ ី
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុភាព 
ឡលាក មាស ស៊ុវណាណ  
ឡលាក ជីវ ចន័ាស៊ុធា 

១.២  គណៈកមាែ ធិ្ោរខតងតាាំង និងលាភោរ 

ល.រ ភ ម្ ោះ រំបណង 
កាលបរិភចេទ
បរងតំង 

ចំននួននការ
ចលូរមួកិចចប្រជ៊ុំ 

ចំននួកិចចប្រជ៊ុំ
សរ៊ុប 

១ ឯកឧតតម ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត ត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
២ ឯកឧតតម ស ៊ុយ សាន អន៊ុត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៣ ឡលាក លូ លីឡែង សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៤ ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៥ ឡលាក រត័៊ុន សិលា សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

❖ ត ួទី និងភារកិចចរបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរខតងតាាំង និងលាភោរ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរខតងតាាំងនងិលាភោរ មានតួ ទី និងភារកិចច ដូចខាងឡត្ោម ៖ 

- ពិនិតយ នងិែតល់អន៊ុសាសនឡ៍លើលកខែណឌ គ៊ុណវឌឍ និងនីតិវធិ្ីថ្នោរឡត្ជើសឡរ ើសឡបកខភាពជា
អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 

- វាយតថ្មលឡបកខភាពជាអភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ឡដើមបោីកឡ់សនើស៊ុាំឡៅត្កុមត្បកឹាភបិាល 
- ពិនិតយ និងឡធ្វើបចច៊ុបបននកមែឡលើយនតោរ និងវាយតថ្មលត្បសិទធភាពោរង្ហររបស់ត្កមុត្បកឹាភបិាល 
អភបិាល និងគណៈកមាែ ធ្ិោរ     

- ឡរៀបចាំនីតិវធិ្ីពិនតិយ នងិែតល់អន៊ុសាសនឡ៍លើលាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់ភបិាល និង
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 

- បាំឡពញភារកិចចឡែេងឡទៀតតាមោរសឡត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាភបិាល ។ 
 
 
 
 
 
 



 

 
❖ លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរខតងតាាំង និងលាភោរ 
កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ គណៈកមាែ ធ្ិោរខតងតាាំង នងិលាភោរសឡត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងឡត្ោម៖ 

ល.រ កាលបរិភចេទ ប្រភេទកិចចប្រជ៊ុំ 
សមាជិកគណៈ 

កមាម ធិការបរងតំង 
និងលាេការ 

រំណាងថ្នន កែ់ឹកនាំ 
កសស 

១ ០៤-ក៊ុមៃៈ-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ 
២០២០  

ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក លូ លីឡែង 
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក រត័ន សិលា 

ឡលាក ឈ៊ុន ហ៊ុង 
ឡលាក បា ត សិត 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 

២ ០៥-សីហា-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក លូ លីឡែង 
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក រត័ន សិលា 

ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក អ ូ ស៊ុវណណ ឬទធ ិ
ឡលាក សាន ឈន ់
ឡលាក តាាំង ស ៊ុនងនួ 
 

៣ ០៤-វចិេិោ-២០២១ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក លូ លីឡែង 
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ឡលាក រត័ន សិលា 

ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក អ ូ ស៊ុវណណ ឬទធ ិ
ឡលាក សាន ឈន ់
 

១.៣  គណៈកមាែ ធិ្ោរត្គបត់្គងហានិភយ័ 

ល.រ ភ ម្ ោះ រំបណង 
កាលបរិភចេទ
បរងតំង 

ចំននួននការ
ចលូរមួកិចចប្រជ៊ុំ 

ចំននួកិចច
ប្រជ៊ុំសរ៊ុប 

១ ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាល  ត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
២ ឯ.ឧ. ស ៊ុយ សាន អន៊ុត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៣ ឡលាក Hidetoshi KUME អន៊ុត្បធាន ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៤ ឯ.ឧ. ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៥ ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 
៦ ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក ០១-១០-២០២១ ៣ ៣ 

 



 

 

❖ ត ួទី និងភារកិចចរបស់គណៈគមាែ ធិ្ោរត្គបត់្គងហានិភយ័ 

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិភយ័មានតួ ទី និងភារកិចច ដូចខាងឡត្ោម៖ 
- វភិាគហានភិយ័រមួមាន ោរពពិណ៌ ហានិភយ័ ោរកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណហានភិយ័ 
- បា នស់ាែ នហានភិយ័ 
- វាយតថ្មលហានិភយ័ 
- ឡលើកវធិានោរទបទ់ល់ហានិភយ័ 
- តាមោនអាំពហីានភិយ័ 
- បាំឡពញភារកិចចឡែេងឡទៀតតាមោរសឡត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាភបិាល ។ 

❖ លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរត្គបត់្គងហានិភយ័ 

កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានភិយ័សឡត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងឡត្ោម៖ 

ល.រ កាលបរិភចេទ ប្រភេទកិចចប្រជ៊ុំ 
សមាជិកគណៈកមាម ធ ិ
ការប្គបប់្គងហានិេយ័ 

រំណាងថ្នន កែ់ឹកនាំ 
កសស 

១ ០៤-ក៊ុមៃៈ-
២០២១ 

- ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ 
២០២០ 

ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក Hidetoshi KUME 
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
 

ឡលាក ថ្ង ឬទធ ី
ឡលាក ជា យ៊ុទធឌីោ 
ឡលាក ទី សាគ៊ុណ 
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក ស ៊ុក ក៊ុលចិ ត  
ឡលាក អ ូ ស៊ុវណណ ឬទធ ិ
ឡលាក សាន ឈន ់
ឡលាក អ ៊ុក ស៊ុឡមធ្ ី
ឡលាក សម វសិាល 

២ ០៥-សីហា-
២០២១ 

- ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក Hidetoshi KUME 
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 

ឡលាក ថ្ង ឬទធ ី
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក សូ ឡសៀង 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក អ ូ ស៊ុវណណ ឬទធ ិ
ឡលាក សាន ឈន ់
ឡលាក តាាំង ស ៊ុនងនួ 



 

៣ ០៤-វចិេិោ-
២០២១ 

- ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍
ត្បចាាំត្តីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

 

ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឡលាក Hidetoshi KUME 
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុភន័្តកត 
ឡលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឡលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
 

ឡលាក ថ្ង ឬទធ ី
ឡលាក រត័ន សិលា 
ឡលាក ពិត ត្បាកដ 
ឡលាក សូ ឡសៀង 
ឡលាក សម ស៊ុភាព 
ឡលាក ស ៊ុក ក៊ុលចិ ត  
ឡលាក អ ៊ុក ស៊ុឡមធ្ ី
ឡលាក អ ូ ស៊ុវណណ ឬទធ ិ
ឡលាក សាន ឈន ់
 

១.៤  គណៈកមាែ ធិ្ោរឡែេងឡទៀត  

ល.រ ភ ម្ ោះ រំបណង 
កាលបរិភចេទ
បរងតំង 

ចំននួននការចលូ
រមួកិចចប្រជ៊ុំ 

ចំននួកិចចប្រជ៊ុំ
សរ៊ុប 

      

❖ ត ួទី និងភារកិចចរបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរឡែេងឡទៀត 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិទានម់ានគណៈកមាែ ធ្ោិរឡែេងឡទៀតឡៅឡ ើយឡទ ។ 

❖ លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធិ្ោរឡែេងឡទៀត 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ មនិទានម់ានលទធែលោរង្ហររបស់ កមាែ ធ្ិោរឡែេងឡទៀតឡទ ។ 

២. ោរខត្បត្បលួសមាជិកឡៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធិ្ោរ  
គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ មនិមានោរខត្បត្បួលសមាជកិឡៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធ្ិោរឡទ។ 

 

១. ឡគ្មលនឡោបាយសឡងខបសតីពលីាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់ភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 
❖ លាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់ភបិាលរបស់ កសស ត្តូវបានែតល់ជូនដូខាងឡត្ោម៖ 

 - ោរឧបតថមៃឡលើមឡធ្ោបាយឡធ្វើដាំឡណើ រ 
 - ោរឧបតថមៃទូរសពា 
 - ោរឧបតថមៃឡមា ងត្បជ៊ុាំ 
 - ត្បាកឧ់បតថមៃឡែេងៗ 

❖ លាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបប់៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ត្តូវបានែតល់ជូនដូខាងឡត្ោម៖ 
- ត្បាកឡ់បៀវតេរស៍៊ុទធ 



 

- ត្បាកឡ់បៀវតេរទ៍ិននែល 
- ត្បាកម់៊ុែង្ហរ 
- ត្បាកវ់ភិាជនត៍្គសួារ 
- ត្បាកថ់្ងលបាយ 
- ត្បាកប់ូណឺស 
- ត្បាកថ់្ងៃប៊ុណយ 

២.  ប៊ុគគលទទលួលាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទលួបានលាេការ 

ឬប្ាកប់ំណាច ់
ចំននួលាេការ 
ឬប្ាកប់ំណាច ់

ភសេងៗ 

១ អភបិាល ១.២២៤.០០០.០០០,០០ ឡរៀល  
២ អភបិាលត្បតបិតត ិ ៣៦០.០០០.០០០,០០ ឡរៀល  
៣ ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់  ២.៥០៩.១១៤.០០០,០០ ឡរៀល  

៤ 
ប៊ុគគលិកខដលទទួលបានលាភោរ 
ឬត្បាកប់ាំណាចែ់ពស់បាំែ៊ុត ៥របូ ៣៧៧.១៣៥.០០០,០០ ឡរៀល 

 

 

 
  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិបានឡធ្វើោរវាយតថ្មលលទធែលត្បចាាំឆ្ន ាំ របស់ត្កមុត្បឹកាពិបាល 
អភបិាល គណៈកមាែ ធ្ិោរ នងិ យកត្បតបិតតិឡទ។ 

 ឡៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ បានបញ្ាូ នថាន កដ់ឹក ាំ អភបិាល និងប៊ុគគលិក
ជានែ់ពស់ឡៅចូលរមួវគគបណត៊ុ ះបណាត លដូចខាងឡត្ោម៖ 

- វគគបណត៊ុ ះបណាត ល សតីពីកបនួខាន តបឡចចកឡទស និងស៊ុវតថិភាព ជូនអនកឡបើកបររងយនតដកឹក៊ុងខតនរ័ 
(Platform) 

- វគគបណា៊ុ ះបណាា ល បឡចចកឡទសសតីពី ោរង្ហរកណណ ធារកិចច និងោរឡត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ VTMS  
- វគគបណា៊ុ ះបណាា លសតីពី ោរអន៊ុវតតឡតសតរហ័សកូវដី-១៩ ( Rapid Test) - វគគ ១ នងិវគគ ២ 
- Group Training Course “Capacity Development for Port Facility Security” for Fiscal 

Year 2021 - ឡលាក ោន ឡទពពិសិដឋ 
- Group Training Course “Port Maintenance Planning” for Fiscal Year 2021  

- ឡលាក ខកវ  ៊ុន 



 

- វគគបណា៊ុ ះបណាា លសតីពី Hyperflex Server Cisco ជូនដល់ មន្តនត-ីប៊ុគគលិក ថ្ន យកោឋ ន
ពត័ម៌ានវទិោ 

- វគគបណត៊ុ ះបណាត ល Deloitte Learning Solutions (Impairment Issue in the midst of 
Volatility) 

- វគគបណត៊ុ ះបណាត ល សតីព ីវធិ្សីាន្តសតត្សាវត្ជាវ 
- វគគបណត៊ុ ះបណាត លសតីពី ពនធោរកមព៊ុជា (Cambodian TAX) 
- វគគបណត៊ុ ះបណាត ល សតីពីោរឡត្បើត្បាស់ត្បពន័ធផ្ទល ស់បតូរទិនននយ័ឡអ ិកត្តូនកិឡៅកាំពងខ់ែ(Port EDI) 
- The 4th Expert Group Meeting on Advance Personnel Training Program for Vessel 

Traffic Services VTS 2020-2021 
- វគគបណត៊ុ ះបណាត ល សតីពីស៊ុវតថភិាពជឡណតើ រ វា ជូនកណណ ធារ ( Ship Pilot ) 

 

 

  ឡគ្មលោរណ៍ថ្នត្កមសីលធ្ម ៌
ត្បោរ ១. ឡសចកតីឡែតើម 

  ឡោយឡោងតាមចាប ់ និងបទបបញ្ជញ តតិជាធ្រមានរមួទាាំងត្បោសសតីពីអភបិាលកិចចសាជីវកមែសត្មាប់
សហត្គ្មសសាធារណៈឡបាះែាយលកម់ូលបត្តជាសាធារណៈ នងិជាោរឡបតជាញ ជត្មុញឱ្យមានោរអន៊ុវតតនោ៍រ 
ង្ហរត្បកបឡោយវជិាា ជវីៈ និងត្កមសីលធ្មល៌អ ត្កុមត្បកឹាភបិាលថ្នកាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ កសស បាន
អន៊ុមត័ ត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់ភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់កន៊ុងឡគ្មលបាំណងដូចខាងឡត្ោម៖ 

- ឡលើកទឹកចតិតឱ្យមានភាពឡសាែ ះត្តង ់ និងឥរោិបងត្បកបឡោយសីលធ្មក៌ន៊ុងោរឡធ្វើអាជីវកមែ ឡដើមប ី
ធា  ឱ្យបាននូវសមភាព នងិឡជៀសវាងអាំពទីាំ ស់ែលត្បឡោជន ៍។  

- ឡលើកទឹកចតិតកន៊ុងោរែតល់ពត័ម៌ានចាាំបាច ់ ខដលតត្មូវឡោយចាប ់ នងិបទបបញ្ជញ តតជិាធ្រមានឱ្យ
បានឡពញឡលញ ចាស់លាស់ ត្តូវត្តឹម និងទានឡ់ពល ។ 

- ឡលើកទឹកចតិតដល់ោរអន៊ុវតតនច៍ាប ់និងបទបបញ្ជញ តតិជាធ្រមាន ។ 
- ធា ោរពារែលត្បឡោជនអ៍ាជីវកមែត្សបចាបរ់បស់ត្កុមហ ៊ុន រមួបញ្ចូ លទាាំងោលាន៊ុវតតភាព

អាជីវកមែ ត្ទពយសកមែ និងត្ទពយអរបូិយ និងពត័ម៌ានសមាៃ តរ់បស់ត្កុមហ ៊ុន ។ 
- បឡញ្ច ៀសនូវអាកបបកិរោិមនិត្តឹមត្តូវ ឬទឡងវើឆ្គ ាំឆ្គងទាាំងឡាយ ។ 

 អាជីវកមែរបស់ កសស ត្តូវសថិតឡត្ោមោរត្គបត់្គង នងិដឹក ាំទូឡៅឡោយត្កុមត្បកឹាភបិាល។ អភបិាល 
និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មានោរទទួលែ៊ុសត្តូវជាចមបង កន៊ុងោរសឡត្មចចិតតអាជីវកមែខដលែលួនឡជឿជាកថ់ាែតល់
ត្បឡោគនល៍អដល់ កសស នងិសត្មាបភ់ាគហ ៊ុនកិទាាំងអស់របស់ កសស ។ 



 

 អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ទាាំងអស់ត្តូវយល់ចាស់ពីត្កមសីលធ្ម ៌ ឡហើយត្តូវត្បោនខ់ាា បនូ់វ
ឡគ្មល ោរណ៍ នងិវធិានខដលមានខចងឡៅកន៊ុងត្កមសីលធ្មឡ៌នះ ។ 

ត្បោរ ២. និយមនយ័ 
 ឡៅកន៊ុងបរបិងថ្នត្កមសីលធ្ម ៌ពាកយខាងឡត្ោមត្តូវបានឱ្យនយិមនយ័ដូចតឡៅ៖ 

- ចាប ់និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន ៖ សាំឡៅដល់រាល់ចាប ់នងិបទបបញ្ញតតិ ថ្នត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា 
រមួមានជាអាទិ៍ ចាប ់អន៊ុត្កតឹយ ត្បោស វធិាន និងឡគ្មលោរណ៍ខណ ាំរបស់អាជាញ ធ្រមានសមតថ
កិចចដូចជា ន.ម.ក នងិត្កុមហ ៊ុនែារមូលបត្តកមព៊ុជា ឡៅោតថ់ា ែ.ម.ក ខដលចាប ់ និងបទ
បបញ្ញតតិ ទាាំងឡ ះត្តូវអន៊ុវតតនឡ៍ៅឡលើ  កសស អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ។ 

- អភបិាល ៖ សាំឡៅដល់សមាជិកត្កុមត្បឹកាភបិាលរបស់ កសស រមួបញ្ចូ លទាាំងអភបិាលត្បតិបតត ិ
អភបិាលមនិត្បតិបតតិ នងិអភបិាលឯករាជយ ។ 

- ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ៖ សាំឡៅដល់ប៊ុគគលទាាំងឡាយណាខដលមានម៊ុែតាំខណងចាបព់ីត្បធាន យក 
រហូតដល់អគគ យក រមួទាាំងត្បធានឡលខាធ្ិោរ និងអនកខដលមានម៊ុែតាំខណងសាំខាន់ៗ ខែេងឡទៀត
កន៊ុង កសស ខដល កាំណតឡ់ោយត្កុមត្បឹកាភបិាល កសស ។ 

ត្បោរ ៣. ោរអន៊ុវតតចាប ់និងបទបបញ្ញតតិ 
 កន៊ុងឡពលបាំឡពញតួ ទី នងិោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនអភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ទាាំងអស់ត្តូវ 
អន៊ុវតត និងពោោមឡធ្វើឱ្យ កសស អន៊ុវតតតាមចាប ់និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន។ ត្បសិនឡបើអភបិាល ឬប៊ុគគលិក 
ជានែ់ពស់ណាមយួបានដឹងពពីត័ម៌ានខដលែលួនឡជឿជាកថ់ា អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ឬនិឡោជតិណាមយួ 
បានបាំពានចាប ់ នងិបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ខដលបានដឹងត្តូវែតល់ពត័ម៌ានជូន 
ត្បធានត្កមុត្បឹកាភបិាល អគគ យក ត្បធានគណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ ឬសវនកមែថ្ែាកន៊ុង ។ 

ត្បោរ ៤. អាំពីទាំ ស់ែលត្បឡោជន ៍
 បខនថមឡលើបទបបបញ្ញតតិទាាំងឡាយថ្នមាត្តា ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមាត្តា ១៣៨ ថ្នចាបស់តីពីសហ
ត្គ្មសពាណិជាកមែ អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវឡជៀសវាងនូវរាល់អាំឡពើទាំ ស់ែលត្បឡោជនខ៍ដល អាច
ឡកើតមានជាមយួ កសស ។ 
 ជាទូឡៅ ទាំ ស់ែលត្បឡោជនឡ៍កើតឡ ើងឡៅឡពលខដលែលត្បឡោជនផ៍្ទា ល់ែលួនរបស់ អភបិាល ឬ
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ឬអាចនឹងជះឥទធិពលធ្ៃនធ់្ៃរដល់ ៖ 
  ក. ែលត្បឡោជនទូ៍ឡៅ ឬអាជីវកមែរបស់ កសស ។ 
  ែ. លទធភាពរបស់អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ឡែេងឡទៀតកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទី និងោរទទលួែ៊ុស

ត្តូវ របស់ែលួន ។ 
 អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវែតល់ពត័ម៌ានឡៅត្កុមត្បកឹាភបិាលរបស់ កសស ឡហើយត្តូវឡធ្វើឡសច
កតីត្បោសជាសាធារណៈពីត្បតិបតតិោរ ឬទាំ កទ់ាំនងណាមយួខដលែលួនគិតថានឹង ាំឱ្យឡកើតមានទាំ ស់ែល 
ត្បឡោជនជ៍ាមយួ កសស តាមោរកាំណតរ់បស់ ន.ម.ក ឬ ែ.ម.ក ។  



 

 អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ត្តូវបង្ហា ញនូវែលត្បឡោជនរ៍បស់ែលួនជាលាយលកខណ៍ 
អកេរឡៅ កសស ឡសនើរឱ្យមានឡសចកតីត្បោសខដលបានោកចូ់លឡៅកន៊ុងកាំណតឡ់ហត៊ុថ្នកិចចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បកឹាភបិា
លកន៊ុងករណីខដល ៖ 
 ក. អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ឡ ះជាភាគីថ្នកិចចសនោ ឬជាអនកឡសនើឡធ្វើជាមយួនឹង កសស 
 ែ. អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ឡ ះមានែលត្បឡោជនស៍ាំខានជ់ាមយួនឹងប៊ុគគល ឬនីតិប៊ុគគល

ខដលជាភាគីកន៊ុងកិចចសនោ ឬភាគីខដលឡសនើឡធ្វើកចិចសនោជាមយួ កសស ឡោយឡោងតាមចាប ់
និងបទបបញ្ញតតិជា ធ្រមាន រមួទាាំងត្បោសសតីពអីភបិាលកិចចសាជីវកមែសត្មាបស់ហត្គ្មសសា
ធារណៈឡបាះែាយលកម់ូលបត្តជា សាធារណៈអភបិាលឯករាជមនិត្តូវមានែលត្បឡោជន៍
ណាមយួឡៅកន៊ុង កសស ខដលឡធ្វើឱ្យប ះពាល់ឯករាជ របស់ែលួន និងមនិត្តូវោនោ់បភ់ាគហ ៊ុន
ឡលើសពី ១% (មយួភាគរយ) ថ្នភាគហ ៊ុនរបស់ កសស ឡ ើយ ។ 

ត្បោរ ៥. ោលាន៊ុវតតភាពអាជីវកមែ 
 ឡៅកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទ ី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវយកចិតត 
ទ៊ុកោកជ់ាអទិភាពដល់ែលត្បឡោជនត៍្សបចាបរ់បស់ កសស ឡៅឡពលសមត្សប ។ 

➢ អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តវូឡជៀសវាង ៖ 
 ក. ឡឆ្លៀតឱ្ោសឡធ្វើកិចចោរឡដើមបែីលត្បឡោគនផ៍្ទា ល់ែលួន ខដលែលួនបានដងឹកន៊ុងឡពលអន៊ុវតតត ួទី

និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនឡៅកន៊ុង កសស ។ 
 ែ. ឡត្បើត្បាស់ត្ទពយសមបតតិ ឬពត័ម៌ានរបស់ កសស ឬឋានៈ និងម៊ុែតាំខណងរបស់ែលួនឡដើមបែីល

ត្បឡោជនផ៍្ទា ល់ែលួន ។ 
 គ. ត្បកួត្បខជងជាមយួ កសស ។ 
 ត្កុមត្បឹកាភបិាល និងកាំណតព់ីទឡងវើខដលែា៊ុយពីែលមឹសារថ្នត្បោរឡនះឡោយពិចារណាឡលើអងគឡហត៊ុ និង 
សាថ នោរណ៍ខដលពាកព់ន័ធទាាំងឡាយថ្នទឡងវើឡ ះ ។ 

ត្បោរ ៦. ទាំ កទ់ាំនងឡោយឡសែើភាព 
 ឡៅកន៊ុងោរបាំឡពញតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវឡធ្វើឱ្យមាន 
ភាពឡសែើគ្មន កន៊ុងោរទាំ កទ់ាំនងរវាងគ្មន  និងជាមយួអតិងិជន អនកែគតែ់គង ់គូត្បខជង អនកឡ  ោរ និងនិឡោជិតរបស់ 
កសស ។ 
 អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ មនិត្តវូទាញយកត្បឡោជនព៍ីប៊ុគគលណាមាន ក ់ឡោយឡត្បើត្បាស់ឧបាយ
កល ោរមនិឡសាែ ះត្តង ់ោរលាកប់ាាំង ោរបាំភន័ត ពត័ម៌ានសាំខាន់ៗ  ោរបង្ហា ញឡហត៊ុោរណ៍ខដលែ៊ុសពីោរពិត ឬ
ឡោយអាំឡពើមនិឡសាែ ះត្តងឡ់ែេងឡទៀតកន៊ុងអាជីវកមែ ។  
 ោរឡត្បើត្បាស់សិទធអាំពពីត័ម៌ានសមាៃ តថ់្នអាជីវកមែរបស់ កសស ឬោរបញ្ា៊ុ ះបញ្ចូ លអភបិាល ប៊ុគគលិក 
ជានែ់ពស់ និងនិឡោជតិរបស់ កសស ទាាំងអតិត នងិបចច៊ុបបននឱ្យទមាល យនូវពត័ម៌ានទាាំងឡ ះត្តូវបាន ហាមោត់
ជាោចខ់ាត ។  



 

 អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតតតួ ទ ី នងិោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនឡោយស៊ុចចរតិ នងិ 
ឡដើមបែីលត្បឡោជនរ៍បស់ កសស និងភាគហ ៊ុនិកទាាំងអស់របស់ កសស ។ អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ មនិ
ត្តូវទាញយកែលត្បឡោជនព៍ីម៊ុែតាំខណងរបស់ែលួនជាអភបិាល ឬជាប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និងមនិត្តូវទទួល 
អាំឡណាយណាមយួពីតតិយជនឡោយសារម៊ុែតាំខណងជាអភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ។ 

ត្បោរ ៧. ោរោរពារ និងោរឡត្បើត្បាស់ត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស 
 ឡៅកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវជ៊ុាំរ ៊ុញឱ្យ 
មានោរត្តួតពនិិតយ នងិោរឡត្បើត្បាស់ឱ្យបានត្តមឹត្តូវឡោយមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវនូវត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស 
រមួទាាំងត្ទពយរបូិយ នងិត្ទពយអរបូិយ ។ 
 ត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស មានដូចជា ពត័ម៌ាន សមាៃ រៈ ឡត្គឿងបរោិខ រ កមែសិទធបញ្ជញ  ឧបករណ៍ ត្បភព
ធ្នធាន ត្បពន័ធពត័ម៌ានវទិោ និងត្ទពយដថ្ទឡទៀតខដលជាកមែសិទធរបស់ កសស ឬត្ទពយខដល កសស ជួលពីឡគ ឬ
ត្ទពយខដលសថិតឡត្ោមោរោនោ់បរ់បស់ កសស ត្តូវបានឡត្បើត្បាស់សត្មាបខ់តឡគ្មលឡៅអាជីវកមែ ត្សបចាប់
របស់ កសស ខតប ៊ុឡណាណ ះ ។ 

ត្បោរ ៨. បណតឹ ងពាកព់ន័ធនឹងគណឡនយយ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែ (ត្បសិនឡបើមាន) ឬសវនករថ្ែាកន៊ុងរបស់ កសស ត្តូវទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងោរ  
ោរឡរៀបចាំនីតវិធិ្ីសមត្សបមយួសត្មាបទ់ទួលពាកយបណតឹ ង និងរកាទ៊ុកនូវពាកយបណតឹ ង និងពនិិតយឡមើលពាកយ    
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងគណឡនយយ ោរត្តួតពិនតិយគណឡនយយថ្ែាកន៊ុង  ឬបញ្ជា ឡែេងៗឡទៀតខដលទាកទ់ងឡៅនងឹ 
សវនកមែ ។ 
 អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់អាចោកព់ាកយបណតឹ ងពីបញ្ជា ខាងឡលើ ឡៅគណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ ឬ
សវនករថ្ែាកន៊ុងរបស់ កសស។ ោរឡសនើស៊ុាំឱ្យពិនិតយបណតឹ ងជាសមាៃ តអ់ាចឡធ្វើឡ ើងតាមចាប ់ នងិបទបបញ្ញតតិជា
ធ្រមាន ។  

ត្បោរ ៩. ោរឡលើកទឹកចិតតឱ្យរាយោរណ៍ពីទឡងវើែ៊ុសចាប ់ឬអសីលធ្ម ៌
 អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវែិតែាំជត្មុញឱ្យ កសស ត្បោនខ់ាា បនូ់វត្កមសីលធ្មឡ៌ៅ យក ឬ 
ប៊ុគគលខដលមានសមតថកចិចឡៅកន៊ុង កសស ឡៅឡពលខដលទឡងវើែ៊ុសចាប ់ ឬអសីលធ្មណ៌ាមយួអាចនងឹឡធ្វើឱ្យ 
ប ះពាល់ជាអវជិាមានធ្ៃនធ់្ៃរដល់អាជីវកមែ និងឡករ តិ៍ឡ ែ្ ះរបស់ កសស ឬវាអាចនងឹ ាំឱ្យមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវ 
ធ្ៃនធ់្ៃរតាមែលូវចាប ់។  
ត្បោរ ១០. ោរជញួដូរថ្ែាកន៊ុង 
 អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតត នងិត្បោនឱ់្យបានខាា បែ់ាួននូវចាប ់និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន

បទបញ្ជា ថ្ែាកន៊ុង នងិឡគ្មលនឡោបាយ កសស ពាកព់ន័ធនងឹោរលក-់ទិញភាគហ ៊ុនរបស់ កសស ។ 
 
 



 

ត្បោរ ១១. ោររកាោរសមាៃ ត ់
 អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវរកាោរសមាៃ តថ់្នពត័ម៌ានសមាៃ តរ់បស់ កសស ខដលែលួនបានដឹង 
ឡលើកខលងខតកន៊ុងករណីខដល កសស អន៊ុញ្ជញ តឱ្យែតល់ពត័ម៌ាន ឬោរែតល់ពត័ម៌ានឡនះត្តូវបានតត្មូវឡោយចាប ់
និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន ឬមានោរតត្មូវពីអាជាៃ ធ្រមានសមតថកិចច ឬត៊ុលាោរថ្នត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា ។  
 ពាកយថា “ពត័ម៌ានសមាៃ ត”់ រមួមានជាអាទិ៍ ពត័ម៌ានមនិខមនសាធារណៈខដលអាចត្តូវបានឡត្បើឡោយគូ
ត្បកួតត្បខជងរបស់ កសស ឬពត័ម៌ានមនិខមនសាធារណៈខដលឡធ្វើឱ្យប ះពាល់ដល់ កសស ឬអតងិិជនរបស់     
កសស ត្បសិនឡបើពត័ម៌ានឡ ះត្តូវបានបង្ហា ញ ។   
 អភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវពិភាកាជាម៊ុនជាមយួនងឹអគគ យក ឬត្បធានត្កុមត្បឹកាភបិាលត្ប 
សិនឡបើអភបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ឡ ះគតិថាែលួនមានោតពវកចិចតាមចាបក់ន៊ុងោរបង្ហា ញពត័ម៌ានសមាៃ ត់
ឡ ះ។ 
ត្បោរ ១២. ោរែតល់ពត៍ម៌ាន 
 អភបិាល  និងប៊ុគគលិកជានត់ត្មូវឱ្យយល់ចាស់ពនីីតិវធិ្ី  និងោរត្តួតពិនិតយោរែតល់ពត័ម៌ានរបស់ ក
សស ឡដើមបឱី្យឡចញឡសចកតីត្បោសជាសាធារណៈ របាយោរណ៍ និងឯកសារែតល់ពត័ម៌ានខដលត្តូវច៊ុះបញ្ា ី
ជាមយួ អាជាញ ធ្ររដឋរមួបញ្ចូលទាាំង ន.ម.ក អាចឡរៀបចាំឡធ្វើឡ ើងឡោយអន៊ុឡលាមតាមចាប ់ និងបទបបញ្ញតតិជា
ធ្រមានរមួទាាំង ឡគ្មលោរណ៍ខណ ាំរបស់ ន.ម.ក នងិ ែ.ម.ក ។ 
 ម ោងវញិឡទៀតកន៊ុងទាំហាំថ្នតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ខដលមាន 
អាំណាចដកឹ ាំ ឬត្គបត់្គងោរច៊ុះបញ្ា ីឯកសារជាមយួ ន.ម.ក នងិ / ឬ ែ.ម.ក ឬោរជូនដាំណឹងជាសាធារណៈ 
ឡែេងៗឡទៀតរបស់ កសស ពាកព់ន័ធអាជីវកមែទូឡៅ លទធែល លកខែណឌ  និងលទធភាពហិរញ្ញ វតថ៊ុត្តូវពិភាកា 
ជាមយួនឹងអភបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ឡែេងឡទៀត និងជាមយួនិឡោជិតពាកព់ន័ធឡហើយចាតវ់ធិានោរសមត្សប 
សត្មាបន់ីតិវធិ្ ី និងោរត្តួតពិនិតយោរែតល់ពត័ម៌ានឡដើមបឱី្យោរែតល់ពត័ម៌ានឡធ្វើបានឡពញឡលញ ចាស់លាស់ 
ត្តឹមត្តូវទានឡ់ពល នងិអាចយល់បាន ។ 
 កន៊ុងទាំហាំខដលពាកព់ន័ធឡៅនឹងនីតិវធិ្ី និងោរត្តតួពិនតិយ ោរែតល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស អភបិាល នងិ
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មាន ក់ៗ  ៖  

- ត្តូវយល់ចាស់អាំពីលកខែណឌ តត្មូវថ្នោរែតល់ ពត័ម៌ានរបស់ កសស កដូ៏ចជាត្បតិបតតោិរអាជីវកមែ 
 និងហិរញ្ញ វតថ៊ុរបស់ កសស ។ 
- មនិត្តូវឡធ្វើឡសចកតីខងលងែ៊ុសពោីរពិត ឬឡធ្វើឱ្យអនកដថ្ទខងលងែ៊ុសពីោរពតិទាកទ់ងអាំពពីត័ម៌ានរបស់    

កសស ត្បាបអ់នកដថ្ទ  ឡទាះបជីាអនកឡ ះឡៅកន៊ុង ឬឡត្ៅ កសស រមួទាាំងសវនករឯករាជយ និយត័ករ 
របស់រាជរោឋ ភបិាល នងិសាថ បន័ឡែេងឡទៀត ។ 

ត្បោរ ១៣. វឡិសាធ្នកមែ និងោរឡលើកខលង 
 ត្កមសីលធ្មឡ៌នះអាចត្តូវបានឡធ្វើវឡិសាធ្នកមែ ឬឡលើកខលងមនិអន៊ុវតតឡោយត្កមុត្បឹកាភបិាលរបស់    
កសស ឡោយឡគ្មរពតាមលកខែណឌ តត្មូវកន៊ុងោរែតល់ពត័ម៌ាន ចាប ់ និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន។ ជាវធិានទូឡៅ 



 

ត្កុមត្បឹកាភបិាលនឹងមនិែតល់ោរឡលើកខលងមនិអន៊ុវតតត្បោរណាមយួថ្នត្កមសីលធ្មឡ៌នះឡ ើយ ត្បសិនឡបើ
គ្មែ នមូលឡហត៊ុសមត្សប នងិចាាំបាចឡ់ ះឡទ ។ 
 អភបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតតឱ្យបានខាា បែ់ាួនតាមសាែ រត ីនិងែលឹមសារថ្នត្កមសីលធ្មឡ៌នះ។ 
អភបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មានោតពវកចិចយល់ដឹងពីត្កមសីលធ្ម ៌ និងខសវងរកោរពនយល់ នងិោរែតល់ 
ត្បឹកាបខនថមទាកទ់ងនឹងោរបកត្សាយែលមឹសារបខនថម នងិលកខែណឌ តត្មូវថ្នត្កមសីលធ្មជ៌ាពិឡសសឡៅឡពល 
មានឡហត៊ុោរណ៍ណាមយួខដលអាចមានទាំទាស់ជាមយួនងឹត្កមសីលធ្ម ៌។ 

     ោរអន៊ុវតតត្កមសីលធ្ម ៌
 ត្កមសីលធ្មឡ៌នះត្តូវបានអន៊ុមត័ឡោយត្កុមត្បឹកាភបិាលរបស់ កសស ឡៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ 
២០១៧ និងមានអាន៊ុភាពអន៊ុវតតចាបព់ ីកសស ទទួលបានោរយល់ត្ពមឱ្យឡធ្វើោរឡបាះែាយលកម់ូលបត្តកមែ
សិទធជាសាធារណៈឡោយ ន.ម.ក នងិត្តូវបានច៊ុះបញ្ា ីលកម់ូលបត្តឡៅ ែ.ម.ក ។ 
 

 
  ត្កុមត្បឹកាភបិាលកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ បានអន៊ុមត័ត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់ន៊ុវតតធ្៊ុរកិចច 
ឡោយត្តូវបានែេពវែាយ នងិមានបង្ហា ញកន៊ុងរបាយោរណ៍អភបិាលកិចចសាជីវកមែត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ ជូន
ដល់អភបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និឡោជិត វនិិឡោគនិរបស់ កសស និងសាធារណៈជន ។ 

 សត្មាបយ់នតោរ នងិនីតិវធិ្ីតាមោនោរអន៊ុវតតត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់ន៊ុវតតធ្៊ុរកិចច កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុង
ត្ពះសីហន៊ុបានត្បគល់ភារកចិចជូនឡៅ យកោឋ នសវនកមែថ្ែាកន៊ុងឡធ្វើោរត្តួតពនិិតយជាត្បចាាំ កដូ៏ចជាជត្មុញ នងិ
ឡលើកទឹកចតិតដល់ត្គបន់ិឡោជតិរបស់ កសស ឱ្យរាយោរណ៍ពីភសត៊ុតាងថ្នទឡងវើែ៊ុសចាប ់ ឬអសីលធ្ម ៌ ឡៅ
 យកោឋ ន ឬប៊ុគគលខដលមានសមតថកចិចឡៅកន៊ុង កសស ឡៅឡពលខដលទឡងវើែ៊ុសចាប ់ឬអសីលធ្មណ៌ាមយួ
ឡនះអាចនឹងឡធ្វើឱ្យមានែលប ះពាល់ជាអវជិាមានធ្ៃនធ់្ៃរដល់អាជីវកមែ នងិឡករ តិ៍ឡ ែ្ ះរបស់ កសស ឬវាអាចនឹង ាំ
ឱ្យមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវធ្ៃនធ់្ៃរតាមែលូវចាប ់។ 

១. ឡគ្មលនឡោបាយរបស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ សត្មាបត់្គបត់្គងឡលើត្បតិបតតិោរ
ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិទានម់ានឡគ្មលនឡោបាយសត្មាបត់្គបត់្គងឡលើត្បតិបតតិោរ
ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធឡទ ។ 
 
 



 

ល.រ ភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ ភោលនភយាបាយ 
១ ត្កុមហ ៊ុនហូលឌងី  
២ កិចចត្ពមឡត្ពៀងវនិិឡោគចត្មុះ  
៣ ត្កុមហ ៊ុនប៊ុត្តសមពន័ធ  

៤ 
ភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនមានសិទធឡបាះឡឆ្ន តចាំននួឡត្ចើន 
និងឡត្ចើនឡលើសល៊ុប 

 

៥ អភបិាល និងសមាជិកត្គួសារផ្ទា ល់របស់អភបិាល  
៦ ប៊ុគគលិក នងិសមាជិកត្គួសារផ្ទា ល់របស់ប៊ុគគលិក  
៧ ឡែេងៗ  

២. ត្បតិបតតិោរសាំខាន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ  
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិមានត្បតិបតតិោរសាំខាន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធឡ ះឡទ ។ 
ល.រ ភ ម្ ោះភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ ប្រភេទប្រតិបតិីការ ទំហំប្រតិបតិីការ សភងេបអំពីប្រតិបតិីការ 

     
     

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិភយ័បានអឡងកតនងឹតាមោនអាំពសីាថ នភាពហានភិយ័របស់ កសស នងិ
បង្ហា ញពីទិសឡៅសត្មាបស់កមែភាពទាាំងឡាយ ឡដើមបោីតប់នថយហានិភយ័ខដលអាចែតល់ែលអាត្កកឡ់ៅដល់ 
កសស កន៊ុងោរសឡត្មចឡគ្មលឡៅឱ្យឡៅកន៊ុងកត្មតិមយួខដលអាចទទួលយកបាន។ គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គង
ហានិភយ័នឹងបនតសត្មបសត្មលួខកថ្ចនឱ្យលអជាងម៊ុនឡលើសមថភាពត្គបត់្គងហ់ានិភយ័របស់ែលួន ឡលើសពីឡនះឡៅ
ឡទៀតនឹងបនតគ្មាំត្ទោរែិតែាំត្បងឹខត្បងរបស់គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែកន៊ុងោរតាមោន និងវាយតថ្មលដូចខដល
បានកាំណតឡ់ៅតាមនិយត័ករមូលបត្តកមព៊ុជា “ឡគ្មលោរណ៍ និងឡគ្មលនឡោបាយកន៊ុងោរត្គបត់្គងដាំឡណើ រោរ
ឡោយវាយតថ្មលហានិភយ័ នងិោរត្គបត់្គងខដលត្តូវបានអន៊ុវតត” ។  
 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិភយ័បានអន៊ុវតត និងចាតខ់ចងោតពវកចិចឡដើមបកីាំណតអ់តតសញ្ជញ ណ និង
កាំណតអ់ាទិភាពហានិភយ័អាជីវកមែដូចខាងឡត្ោម៖ 

- ពិនិតយឡៅឡលើោរកាំណតហ់ានភិយ័របស់ កសស ឡដើមបយីល់ពីសាថ នភាព ឡពលបចច៊ុបបនន និងឡពល
ខដលកាំព៊ុងឡកើតឡ ើង។ 



 

- ធា គាំលាតនូវត្បសិទធភាពខដលមានោរបង្ហា ញសអាំពហីានិភយ័ខដលមានកត្មតិែពស់ នងិបង្ហា ញ
ទិសឡៅសត្មាបោ់រខបងខចកនូវធ្នធាន និងោតពវកិចចកដូ៏ចជាសកមែភាពខដលបង្ហា ញអាំពីហានិ
ភយ័របស់អាជីវកមែ។ 

- គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិភយ័ បឡងកើតឡហោឋ រច សមពន័ធកន៊ុងោរត្គបត់្គងឡៅឡលើហានិភយ័ 
និងែតល់នូវឡសចកតីខណ ាំទាកទ់ងឡៅនឹងោរត្គបត់្គងត្បតិបតតិោរហានភិយ័ ឡោយរមួបញ្ចូ លទាាំង
ត្បពន័ធដាំឡណើ រោររសបស់ កសស។  

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិភយ័ មនិមានោតពវកចិចទទលួែ៊ុសត្តូវឡលើសកមែភាពត្បចាាំថ្ងៃខដលពាក់
ពន័ធឡៅឡលើោរត្គបត់្គងហានភិយ័ ឬោតប់នថយហានិភយ័ទាាំងឡាយឡ ះឡទ។ ឡទាះោ ងណាកឡ៏ោយ សមាជកិ
ឡៅកន៊ុងគណៈកមែោរអាចមានោរង្ហរត្គបត់្គងហានិភយ័ខដលជាខែនកមយួឡៅកន៊ុងរមូលោឋ នរបស់ កសស។ 

 
 សវនកបានវាយតថ្មលត្បពន័ធត្តតួពិនិតយថ្ែាកន៊ុង ឡោយខែអកឡលើោរពិនិតយសមតថភាពថ្នដាំឡណើ រោរត្គប ់
ត្គង ឡដើមបសីឡត្មចបាននូវឡគ្មលបាំណងត្សបតាមឡសចកតីកាំណតស់តីពីរច សមពន័ធ និងភារកិចចរបស់សវនោឋ ន។  

  ១. សវនកមែថ្ែាកន៊ុង 
 ១.១  ោតពវកិចច និងោរទទលួែ៊ុសត្តូវរបស់សវនករថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយរបាយោរណ៏ទាកទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតថ៊ុ 
- ពិនិតយោរត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង 
- ពិនិតយោរឡធ្វើសវនកមែថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយោរឡធ្វើសវនកមែខាងឡត្ៅ 

- ឡធ្វើសវនកមែឡលើសកមែភាពោរង្ហរ និងអាជីវកមែ កសស 

- រាយោរណ៏ជូនត្កុមត្បកឹាភបិាលឡលើសកមែភាពោរង្ហររបស់ែលួន 

- បាំឡពញភារកិចចឡែេងឡៅតាមោរសឡត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាភបិាល 

 ១.២ ោរខតងតាាំង នងិោរដកហូត/ោរលាខលងតាំខណងរបស់ត្បធាន និង/ឬអន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាកន៊ុង 
ល.រ ភ ម្ ោះ កាលបរិភចេទ

បរងតំង 
កាលបរិភចេទែកហរូ/លាបលង មលូភហរ៊ុ 

១ ខម ន ចាន ់ ២៥-១២-២០១៥   
២ ជីវ ចានស់៊ុភាព ១០-ឡមសា-២០២០   
៣ ឡហា ស៊ុធ្ ី ១០-ឡមសា-២០២០   

  
 ១.៣ ោរខតងតាាំងងែតី្បធាន និង/ឬអន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាកន៊ុង 
 សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិមានោរខតងតាាំងត្បធាន/អន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាកន៊ុងងែឡីទ ។ 



 

ល.រ ភ ម្ ោះ កាលបរិភចេទបរងតំងថ្មី មលូភហរ៊ុ 
    

  ២. សវនកមែខាងឡត្ៅ 

ល.រ ភ ម្ ោះប្កុមហ ៊ុន កាលបរិភចេទភប្ជើសតំង រនមាភសវាសវនកមម 
រនមាភសវាមិនបមន

សវនកមម 
១ Pricewaterhouse ០៦.០៦.២០១៧ ៩៧.៨៥០,០០ ដ៊ុលាល រ  

❖ មូលឡហត៊ុថ្នោរផ្ទល ស់បតូរ ោរផ្ទអ ក និងោរបញ្ឈបត់្កមុហ ៊ុនែតល់ឡសវាសវនកមែកន៊ុងវស័ិយមូលបត្ត 

 សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិមានោរផ្ទល ស់បតូរ ោរផ្ទអ ក និងោរបញ្ឈបត់្កុមហ ៊ុនែតល់ឡសវាសវន
កមែកន៊ុងវស័ិយមូលបត្តឡ ះឡទ ។ 
 

ល.រ ខ្ាឹមសារ ភោលនភយាបាយ សកមមភាព 
១ ស៊ុែមាលភាពរបស់អតិងិជន យកចិតតទកិោក ់នងិបាំឡពញ

តត្មូវោរអតងិិជន 
ែតល់ឡសវាកមែជូនអតងិិជន
ឡអាយបានទានឡ់ពលឡវលា 

២ ោរឡត្ជើសឡរ ើសអនកែគតែ់គង/់អនកឡ  ោរ អន៊ុវតតនតីិវធិ្ីលទធកមែ ឡដញថ្ងល នងិពិឡត្គ្មះថ្ងល 
៣ ោរត្គបត់្គង និងោរោរពារនិឡោជិត តាំណាងនិឡោជតិ ឡបាះឡឆ្ន តឡរ ើសតាំណាង

និឡោជតិ 
៤ ោរគ្មាំពារបរសិាថ ន ឡដើមបតី្គបត់្គងបរសិាថ នកន៊ុង

កាំពងខ់ែ 
ខែនោរត្គបត់្គងស៊ុែភាព 
ស៊ុវតថភាព នងិបរសិាថ ន
កាំពងខ់ែ 

៥ អនតរកមែជាមយួសហគមន ៍ ឡដើមបជីួយ អភវិឌឍនស៍ហគមន ៍ ែតល់វភិាគទានដល់សហ
គមនត៍ាមភាពជាកខ់សតង 

៦ ោរោរពារសិទធរបស់មាច ស់បាំណ៊ុ ល ធា នូវោរទូទាតស់ាចត់្បាក់
បត្មុងសត្មាបប់ាំណ៊ុ លឡៅ
តាមោលាវសានតនមីយួៗ 

ទូទាតប់ាំណ៊ុ លឡអាយបាន
ទានឡ់ពលឡវលា 

៧ កមែវធិ្ីត្បឆ្ាំងអាំឡពើព៊ុករលួយ បឡងកើតត្បពន័ធត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង
ឡអាយបានរងឹមាាំ 

បានត្តួតពនិិតយឡោយ
សវនករថ្ែាកន៊ុង 

៨ ឡែេងៗ   



 

ល.រ អនកទទលួប្រភយាជន ៍ ទំហំននការបរិច្ចច គ ភោលបំណងននការបរិច្ចច គ 
១ រដឋបាលឡែតតត្ពះសីហន៊ុ ៧៣៨.០០០.០០០,០០ ឡរៀល បរចិាច គសត្មាបោ់រសាងសង ់ អគ្មរ 

បនាបទ់កឹសាធារណៈចាំនួន ០២ ទី
តាាំង តាមបណាត ឡឆ្នរសម៊ុទយ ឡែតតត្ពះ
សីហន៊ុ។ 

២ រដឋបាលត្សុកថ្ត្ពនប ់ឡែតត
ត្ពះសីហន៊ុ 

១២៣.៧៥០.០០០,០០ ឡរៀល បរចិាច គសត្មាបោ់រជួសជ៊ុល ែលូវលាំ
ត្ោលត្កួសត្កហមកន៊ុង ៊ុាំទួលទទឹង
ត្សុកថ្ត្ពនប ់ឡែតតត្ពះសីហន៊ុ ចាំនួន 
០៣ខែេ ត្បខវង ១,៦៥០ ខម ត្ត ទទឹង 
០៥ ឡម ត្ត។ 

៣ រដឋបាលត្សុកថ្ត្ពនប ់ឡែតត
ត្ពះសីហន៊ុ 

៣៧៦.១១០.០០០,០០ ឡរៀល បរចិាច គសត្មាបោ់រសាងសង ់ អគ្មរ
រដឋបាលចាំនួន ០១ែនង ទាំហាំ ១៨៩ 
ខម ត្តត្កឡា មានពីរជាន ់ នងិចាក់
ឡបត៊ុងទីធាល  ៦០០ ខម ត្តត្កឡា សថិត
ឡៅ ៊ុាំទួលទទឹង ត្សុកថ្ត្ពនប ់ ឡែតត
ត្ពះសីហន៊ុ។ 

៤ វទិោល័យ ហ ៊ុន ខសន 
មតិតភាព ឡែតតត្ពះសីហន៊ុ 

៨៦.១៧០.០០០,០០ ឡរៀល បរចិាច គសត្មាបោ់រសាងសងត់ារាង
បាល់ទាតទ់ាំហាំ ៥០x១០០ ខម ត្ត។ 

៥  ៊ុាំសាវ យឡពាធ្ិ៍ ត្សុកត្សី
សនធរ ឡែតតកាំពងច់ាម 

១៤៧.៩៦៩.០០០,០០ ឡរៀល បរចិាច គសត្មាបោ់រសាងសង ់ អគ្មរ
សិកាចាំនួន ០១ែនង មាន ០៥បនាប់
ទាំហាំ ៧,២x៥០ ខម ត្ត និងយ ខាង
ម៊ុែទាំហាំ ៥x៤ ខម ត្ត មានថ្ែាត្កឡា
សរ៊ុប ៣៦០ ខម ត្ត និងដាំបលូទាំហាំ 
៥០៦ ឡម ត្តត្កឡា។  

៦ ត្កុមោរង្ហរថាន កជ់ាតចិ៊ុះជួយ  
ឡែតតត្ពះសីហន៊ុ 

៦៣២.១៩៥.៣៦០,០០ ឡរៀល បរចិាច គជូនត្កុមោរង្ហរថាន កជ់ាតិ ច៊ុះ
ជួយ ឡែតតត្ពះសីហន៊ុ ឡដើមបចូីលរមួ
ចាំខណកកសាងែលូវឡលែ ៨៣៥ 
សង្ហក តឡ់លែ៤ ឡែតតត្ពះសីហន៊ុ។ 

 
 
 
 



 

ល.រ ពរ័ម៌ាន មាន/ោម នបង្ហា ញ មលូភហរ៊ុ 
១ ចកខ៊ុវស័ិយ/ ឡបសកកមែ/ ឡគ្មលឡៅអាជីវកមែ មានបង្ហា ញ  
២ សូច ករហិរញ្ញ វតថ៊ុ មានបង្ហា ញ  
៣ សូច ករមនិខមនហិរញ្ញ វតថ៊ុ មានបង្ហា ញ  
 
៤ 

 
កតាត ហានភិយ័សាំខាន់ៗ  

 
គ្មែ នបង្ហា ញ 

កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស 
មនិបានវភិាគឡលើកតាត ហានិ
ភយ័សាំខាន់ៗ ឡទ 

៥ ឡគ្មលនឡោបាយភាគលាភ មានបង្ហា ញ  
៦ ជីវត្បវតតរបស់អភបិាល មានបង្ហា ញ  
៧ ោរបណត៊ុ ះបណាត លសត្មាបអ់ភបិាល មានបង្ហា ញ  
៨ ចាំនួនកចិចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បកឹាភបិាល មានបង្ហា ញ  
៩ វតតមានរបស់អភបិាលកន៊ុងកិចចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បឹកា

ភបិាល 
មានបង្ហា ញ  

១០ លាភោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់ភបិាល 
និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 

មានបង្ហា ញ  

 កន៊ុងរបាយោរណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ កសស មនិបានបង្ហា ញនូវសូច ករមនិខមនហិរញ្ញ វតថ៊ុ ប ៊ុខនតបាន
បង្ហា ញតារាងសថិតិលមអតិ និងត្ោហវិចអាំពីត្បតិបតតិោររបស់ែលួន ។ 

 យនតោរថ្នោរែតល់ពត័ម៌ាន ត្តូវបានោកប់ង្ហា ញតាមរយៈសាឡអ ិចត្តូនិច, ឡគហទាំពរ័របស់ត្កុមហ ៊ុន
ែារមូលបត្តកមព៊ុជា នងិឡគហទាំពរ័របស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ។ 
 អនកទទួលបនា៊ុកែតល់ពត័ម៌ាន ឡលាក សម ស៊ុភាព នងិសហោរ។ី 

  ១.  បង្ហា ញពីយនតោរ និងនតីិវធិ្ីថ្នោរទាំ កទ់ាំនងជាមយួវនិិឡោគិន៖ 
 - ទាំ កទ់ាំនងតាមរយៈឡលែទូរស័ពាខដលមានឡៅកន៊ុងឡគហទាំពរ័របស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ 

និងោរអឡញ្ា ើញឡអាយចូលរមួមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ របស់ កសស។ 
  ២. ពិពណ៌ ឡោយសឡងខបអាំពីទាំ កទ់ាំនងជាមយួនឹងវនិិឡោគនិកន៊ុងរយះឡពល១(មយួ) ឆ្ន ាំច៊ុងឡត្ោយ  
 -  កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២១ ឡនះ មានោរអឡញ្ា ើញឡអាយចូលរមួមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស និងមាន

ជាសាំណួរ នងិចឡមលើយដល់វនិិឡោគិនណាខដលមានចមៃល់មកោន ់កសស ។ 


