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គេច្កដីេគងេបព័ត៌្មាន្វនិិ្គោគរបេ់មុ្យ ុងហូឌីង （SII） 
គលែ40057 

 

គយងីេូម្បញ្ជា ក់ថាគយងីបាន្ពិនិ្ត្យគមី្លឯកសារ SII ថ្ន្គគរមាងខាងគលីចុ្ុះថ្ងៃទី 1 ខែវចិ្ឆិកាឆ្ន ាំ 2017 ។ 
េូម្បញ្ជា ក់ជាម្យួលិែិត្គន្ុះ: 
- គយងីយល់រេបអាំពីអត្ថបទរបេ់ SII ន្ិងបញ្ជា ក់ថាអត្ថបទគន្ុះរេបគៅន្ឹងខផ្ន្ការគគរមាងរបេ់គយងី។ 
- គយងីមិ្ន្ជាំទាេ់ច្ាំគ ុះការគច្ញផ្ាយ SII គៅរកុម្របឹកាភិបាលរបេ់ IFC គ យី។ 

- គយងីមិ្ន្ជាំទាេ់គៅនឹ្ងការផ្តល់ SII គៅកាន់្ភាគីខែលចាប់អារម្មណ៍្ (រមួ្ទាាំងសាធារណ្ៈ) តាម្រ
យៈរកុម្ធនាគារពិភពគោកគៅការោិល័យរបគទេ និ្ង គគហទាំព័រ IFC ។ គយងីយល់ថា
របេិន្គបី SII រតូ្វការគធវីបច្ចុបបន្នភាព អត្ថបទខកេាំរលួនឹ្ងរតូ្វបាន្បញ្ាូ ន្ម្កគយងីេរមាប់ការអនុ្
ម័្ត្ជាមុ្ន្។ 

 

ចុ្ុះហត្ថគលខាកនុងនាម្រកុម្ហ ុន្មុ្យ ុងហូឌីង: 
 
 
 
___________________________________________ 

គ ម្ ុះ :Zou ge bing 

ត្នួាទី:នាយករបតិ្បត្តិ 
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ការពិពណ៌្នាគគរមាង )គេច្កតេីគងេបថ្ន្ការវនិិ្គោគ( 

មុ្យ ុងហូឌីងលីមី្ធីត្ ("មុ្យ ុង" ឬ គឺ "រកុម្ហ ុន្"( ជារកុម្ហ ុន្ចុ្ុះបញ្ា ីផ្ារភាគហ ុន្និ្ងជាអនកែឹកនាាំ
េកលគៅកនុងវេ័ិយសាទបុង។ ជាម្យួនឹ្ងមូ្លធន្នី្យកម្មទីផ្ាររបខហល 200 ោន្ែុោល រនិ្ង ការលក់
របខហល 114,5 ោន្ែុោល រកនងុឆ្ន ាំ2016 រកុម្ហ ុន្គន្ុះគឺជារកុម្ហ ុន្ផ្លិត្ធាំបាំផុ្ត្លាំដាប់ទី 2 ថ្ន្សាទបុង
ខែលខកថ្ច្ន គៅកនុងរបគទេចិ្ន្ គដាយខផ្ែកគលីច្ាំន្នួ្ទឹករបាក់ពីការនាាំគច្ញ គៅកាន់្េហរែឋអាគម្រកិ។    
មុ្យ ុងបាន្បគងកីត្ ការរច្នា ការអភិវឌឍន៍្ ការផ្លិត្ ការលក់តាម្អីុន្គធីខណ្ត្និ្ងគរៅរបព័ន្ធនិ្ងគេវាកម្ម
គរកាយគពលលក់។ ការវនិិ្គោគ ខែលបាន្គេនីេុាំពី IFC នឹ្ងគាាំរទែល់ខផ្ន្ការពរងីកេម្ត្ថភាព របេ់   
មុ្យ ុងខែលរមួ្មាន្ៈ i) គោងច្រកផ្លិត្ងមីនិ្ងទុន្បងវិលគៅកម្ពុជានិ្ងចិ្ន្គែីម្បគីដាុះរសាយបញ្ជា ោ ាំងេទុះ
ផ្លិត្កម្មនិ្ងត្រមូ្វការគកីន្គ ងីនិ្ង ii) ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាន្េងបាំណុ្លរយៈគពលែលី ("គគរមាង"( ។ 

ការផ្តល់ត្ាំខណ្ងេាំោប់គេវាកម្មរបឹកា ក់ព័ន្ធ 
 

គាម ន្ 
 

អនកធានាគគរមាងនិ្ងមាច េ់ភាគហ ុន្របេ់រកមុ្ហ ុន្គគរមាង 

 

មុ្យ ុងរតូ្វបាន្កាន់្កាប់ភាគហ ុន្ 75ភាគរយ គដាយរកុម្ហ ុន្មូ្លធន្មុ្យ ុងលីមី្ធីត្ ខែលជារកុម្ហ ុន្ចុ្ុះ
បញ្ា ីគៅរបជុាំគកាុះ Virgin ច្ាំណុ្ុះអង់គគលេ ខែល 85% ថ្ន្េិទធិនិ្ងផ្លរបគោជន៍្កាន់្កាប់ គដាយគោក 
Zou gebing )ខាងគរកាម្គៅកាត់្ថាអនកធានា(និ្ង 15% គទៀត្គដាយភរោិរបេ់គោកគ ម្ ុះ Wu 
Xiangfei ។ ច្ាំខណ្ក 25% ថ្ន្មុ្យ ុងរតូ្វបាន្កាន់្កាប់គដាយភាគទុនិ្កសាធារណ្ៈ។ 

 

ច្ាំណាយវនិិ្គោគេរបុរបេ់ IFC និ្ងរបគភទថ្ន្គគរមាង 

 

ការច្ាំណាយគគរមាងេរុបរតូ្វបាន្បា ន់្របមាណ្របខហល 103,5 ោន្ែុោល រអាគម្រកិ។ ការគេនីេុាំរបេ់ 
IFC គឺកម្ចីបតូរបាន្រហូត្ែល់ 200 ោន្ែុោល រហុងកុង( របខហល26 ោន្ែុោល រ)  
 

ទីតាាំងគគរមាង 

គគរមាងគន្ុះរតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងថានឹ្ងមាន្ទីតាាំងេថិត្គៅអគារគលែ500 ផ្លូវយូ្ន្ រកុងហ្គយនី្ង គែត្តចឺ្ជាាំ
ង សាធារណ្រែឋរបជាមានិ្ត្ចិ្ន្ និ្ងគៅច្ាំណុ្ច្ 212 គី ូខម្ រត្ថ្ន្ផ្លូវជាតិ្គលែ 4 កនុងរេុកថ្រពន្ប់ រកុង
រពុះេីហនុ្ របគទេកម្ពុជា។ 

គគរមាងរ ាំពឹងថានឹ្ងមាន្ផ្លប ុះ ល់ែល់ការអភិវឌឍ 
 

ផ្លប ុះ ល់ថ្ន្ការអភិវឌឍន៍្េាំខាន់្ៗែូច្ខាងគរកាម្រតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងទុក: 
 

• ការវនិិ្គោគខាងត្បូងនិ្ងខាងត្បូងនិ្ងរបេទិធភាពរបតិ្បត្តកិារែពេ់ជាងមុ្ន្: 



o កម្ពុជា: គគរមាងគន្ុះត្រមូ្វឱ្យមាន្ការគផ្ទរច្ាំគណ្ុះែឹងបគច្ចកវជិាា ពីរបគទេចិ្ន្និ្ងការវនិិ្គោគផ្ទទ ល់ពី
បរគទេម្ករបគទេកម្ពុជាគែីម្បអីភិវឌឍខែែេង្វវ ក់ត្បូងនិ្ងត្បូងែ៏រងឹមាាំគៅកនុងឧេាហកម្មថ្រពគ ី
និ្ងផ្លិត្ផ្លគ ។ី កនុងនាម្ជាអនកផ្ាត់្ផ្ាង់ខែលរបកាន់្ខាា ប់ោ ងរតឹ្ម្រតូ្វតាម្េតង់ដារឧេាហកម្ម
និ្ងបាំគពញត្រមូ្វការទីផ្ារអាគម្រកិនិ្ងកាណាដាខែលមាន្ការទាម្ទារកាន់្ខត្គរចី្ន្គនាុះមុ្យ ុងមាន្
លទធភាពផ្តល់ការអនុ្វត្តន៍្ទាាំងគន្ុះគៅកាន់្របគទេកាំពុងអភិវឌឍន៍្។ ការអនុ្វត្តឧេាហកម្មលែបាំផុ្ត្
រតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងថានឹ្ងពរងឹងេម្ត្ថភាពបគច្ចកគទេថ្ន្ឧេាហកម្មគរគឿងេង្វា រមឹ្កម្ពុជានិ្ងខកលម្ែ
ែាំគណី្រការរបេ់ែលួន្គែីម្បបីគងកីន្ការរបកតួ្របខជងបច្ចុបបន្នភាពនិ្ងទាំហាំ។  

o របគទេចិ្ន្: គលីេពីគន្ុះគទៀត្ខផ្នករបគទេចិ្ន្របេ់គគរមាងគន្ុះនឹ្ងជយួឱ្យរកុម្ហ ុន្េគរម្ច្
បាន្នូ្វផ្លរបគោជន៍្រទង់រទាយធាំគហយីផ្តល់នូ្វផ្លិត្ផ្លរបកតួ្របខជងគរចី្ន្េរមាប់ការ
គរបីរបាេ់កនុងរេុកនិ្ងទីផ្ារនាាំគច្ញ។ គគបា ន់្របមាណ្ថាខផ្ន្ការពរងីករបេ់ចិ្ន្នឹ្ងបគងកីន្
េម្ត្ថភាពផ្លិត្របេ់រកុម្ហ ុន្បាន្ជាង 30% ។  

• បគងកីត្ការង្វរនិ្ងកាំណ្ត់្េតង់ដារ: 

o កម្ពុជា: គគរមាងគន្ុះនឹ្ងគផ្ទរច្ាំគណ្ុះែឹងនិ្ងបគច្ចកវទិាផ្លិត្គរគឿងេង្វា រមឹ្ ពីរបគទេចិ្ន្គៅ
កាន់្របគទេកម្ពុជាែណ្ៈគពលខែលបគងកីត្ឱ្កាេការង្វរគៅកនុងរបគទេកម្ពុជាគែីម្បបីគងកីន្
មូ្លដាឋ ន្ជាំនាញថ្ន្កមាល ាំងពលកម្មកនុងរេុកនិ្ង បគងកីន្ផ្លិត្ភាពេរុបថ្ន្ឧេាហកម្មគន្ុះ។ 
គគរមាងគន្ុះរតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងថានឹ្ងមាន្គៅកនុងគោងច្រកគៅរបគទេកម្ពុជាគដាយផ្តល់នូ្វឱ្
កាេការង្វរផ្ទទ ល់និ្ង  ក់កណាត លជាំនាញខែលអាច្េគរម្ច្បាន្េរមាប់ម្នុ្េែរបខហល 
800 នាក់និ្ងផ្តល់ឱ្កាេការង្វរបខន្ថម្េរមាប់ខែែេង្វវ ក់ផ្ាត់្ផ្ាង់។ គគរមាងគន្ុះក៏នឹ្ងជយួឱ្យ
រកុម្ហ ុន្ អនុ្វត្តខផ្ន្ការការង្វរេីលធម៌្និ្ងរមួ្ច្ាំខណ្កែល់ការគធវីឱ្យរបគេីរគ ងីនូ្វ
លកេែណ្ឌ ការង្វរគៅកនុងរបគទេកម្ពុជាតាម្រយៈការអនុ្វត្តេតង់ដាររបេ់ IFC ។ 

o របគទេចិ្ន្ការ :ទទលួបាន្អត្ថរបគោជន៍្ពីគគរមាងគន្ុះក៏បគងកីត្បាន្នូ្វច្ាំន្ួន្ការង្វរគដាយផ្ទទ ល់
ជាគរចី្ន្គៅកនុងរបគទេចិ្ន្ផ្ងខែរ។ អាជីវកម្មរបេ់រកុម្ហ ុន្គឺមាន្កមាល ាំងពលកម្មគរចី្ន្គហយី
កខន្លងងមីគន្ុះនឹ្ងរតូ្វការនិ្គោជិកងមីច្ាំន្នួ្ 2.200 នាក់។ កនុងរយៈគពលខវងច្ាំន្នួ្ថ្ន្ការង្វរនិ្ងករមិ្ត្
ជាំនាញនឹ្ងវវិឌឍន៍្របេិន្គបីរកុម្ហ ុន្អនុ្ម័្ត្ផ្លិត្កម្មេវ័យរបវត្តិខែលបាន្ផ្ដល់អនុ្សាេន៍្គែីម្បី
បគងកីន្របេិទធភាពគរបីរបាេ់ធន្ធាន្។ 

គគរមាងគន្ុះទាំន្ងជាមាន្ផ្លប ុះ ល់ែល់ទីផ្ារតាម្រយុះការគាាំរទែល់ការអភិវឌឍន៍្ឧេាហកម្មគរគឿង
េង្វា រមឹ្ងមីគៅកនុងរបគទេកម្ពុជានិ្ងជយួែល់របគទេកម្ពុជាកនុងការគធវីេមាហរណ្កម្មគៅកនុងេង្វវ ក់ត្ថ្ម្ល
េកលខែលមាន្លកេណ្ៈច្រមុ្ុះ។ ជាពិគេេច្ាំណុ្ច្ពីរែូច្ខាងគរកាម្: 
 

• ផ្លិត្កម្មឧេាហកម្មរបេ់របគទេកម្ពុជាមាន្លកេណ្ៈតូ្ច្ច្គងែៀត្ខែលមាន្ជាំនាញតិ្ច្ត្ួច្ការបខន្ថម្
ត្ថ្ម្លទាបនិ្ងការរបមូ្លផ្តុ ាំែពេ់កនុងវេ័ិយខត្ម្យួច្ាំន្ួន្ប ុគណាណ ុះជាពិគេេវេ័ិយវាយន្ភ័ណ្ឌ និ្ង
ខេបកគជីងខែលមាន្របខហល 80% ថ្ន្ការនាាំគច្ញទាំនិ្ញ។ ផ្ទុយគៅវញិការរកីច្គរមី្ន្របេ់រកុម្ហ ុន្



ចិ្ន្គៅកនុងមូ្លដាឋ ន្ផ្លិត្កម្មរបេ់ែលួន្គៅកនុងរបគទេកម្ពុជានឹ្ងជយួរបគទេម្ួយកនុងការបគងកីន្
វត្តមាន្របេ់ែលួន្គៅកនុងខែែេង្វវ ក់ឧេាហកម្មគែីម្បកីាត់្បន្ថយការពឹងខផ្ែកខាល ាំងគលីេគម្លៀកបាំ ក់។ 
គែីម្បជីយួខផ្នកផ្លិត្កម្មរបេ់របគទេកម្ពុជាអាជាា ធរកម្ពុជាបាន្អនុ្ម័្ត្ "គគាលន្គោបាយអភិវឌឍន៍្
ឧេាហកម្មងម ីេរមាប់ឆ្ន ាំ "2015-2015 ខែលផ្តល់នូ្វខផ្ន្ទីបង្វា ញផ្លូវេរមាប់ការអភិវឌឍន៍្េរមាប់ការ
ជាំរុញវនិិ្គោគនិ្ងការពរងីកមូ្លដាឋ ន្ផ្លិត្កម្ម។ 

• គគរមាងខែលបាន្គេនីេុាំគន្ុះនឹ្ងបគងកីត្មូ្លដាឋ ន្ផ្លិត្ងមីម្យួគៅត្ាំបន់្គេែឋកិច្ចពិគេេរកុងរពុះេីហនុ្ 
(SSEZ) រេបតាម្ច្កេុវេ័ិយរបេ់ការោិល័យអភិវឌឍន៍្អន្តរជាតិ្ (IDP) ។ រកុម្ហ ុន្បាន្អនុ្វត្ត
គគរមាងជាជាំហ្គន្ ៗ គដាយចាប់គផ្តីម្ផ្លិត្កម្មវាយន្ភ័ណ្ឌ )គរសាម្សា ុង(គដាយគរបីមូ្លធន្គរបៀប
គធៀបខែលមាន្រសាប់គៅកម្ពុជាប ុខន្តក៏មាន្គគរមាងវនិិ្គោគគលីការបណ្ដុ ុះបណាដ លជាំនាញចាាំបាច់្
េរមាប់ការផ្ទល េ់បតូរគៅផ្លិត្និ្ងការផ្ាុ ាំគរគឿងេង្វា រមឹ្។ លទធផ្លរ ាំពឹងទុកថ្ន្គគរមាងគន្ុះនឹ្ងបង្វា ញឱ្យ
វនិិ្គោគិន្អន្តរជាតិ្ ថារបគទេកម្ពុជាជាទីកខន្លង កាំគណី្ត្ថ្ន្គរគឿងេង្វា រមឹ្ខែលមាន្គុណ្ភាពែពេ់
គហយីអាច្ទាក់ទាញអនកចូ្លរមួ្ងមី។ គលីេពីគន្ុះគទៀត្គគរមាងគន្ុះរតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងថានឹ្ងពរងឹងភាពធន់្
រទាាំកនុងរេុកច្ាំគ ុះផ្លប ុះ ល់ខាងគេែឋកិច្ចតាម្រយៈការគធវីឱ្យរបគេីរគ ងីនូ្វផ្លិត្កម្មកនុងរេុក 
ការគធវីពិពិធកម្មការនាាំគច្ញនិ្ងការគធវីេមាហរណ្កម្មបណាត របគទេគៅកនុងេង្វវ ក់ត្ថ្ម្លេកល។ 

 

ការវាយត្ថ្ម្លរបេ់ IFC អាំពីផ្លប ុះ ល់ថ្ន្អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មគៅគលកីារអភិវឌឍ 
 

ទាប។ 

 

ត្នួាទីរ ាំពឹងទុករបេ់ IFC និ្ងការង្វរបខន្ថម្ 

 

1) ផ្តល់ហរិញ្ញបបទាន្រយៈគពលខវងបច្ចុបបន្នរបតិ្បត្តិការរបេ់រកុម្ហ ុន្អារេ័យគៅគលីរបាក់កម្ចីនិ្ងមូ្លនិ្ :
ធិេម្ធម៌្រយៈគពលែលី។ តាោងតុ្លយការរបេ់រកុម្ហ ុន្មិ្ន្ទាន់្រគប់រគាន់្គែីម្បទីាក់ទាញធនាគារ
 ណិ្ជាភាគគរចី្ន្គទែូគច្នុះការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាន្រយៈគពលខវងរបេ់ IFC រតូ្វបាន្គគរ ាំពឹងថានឹ្ងគធវីជា
កតាត ជាំរុញែល់ការដាក់ឱ្យគរបីរបាេ់នូ្វអនកផ្តល់របាក់កម្ចីគផ្ែងគទៀត្។ គលីេពីគន្ុះគទៀត្ឥណ្ទាន្ C 
របេ់IFC គឺជាការបណាត ក់ទុន្ែាំបូងរបេ់រកុម្ហ ុន្និ្ងជាឧបករណ៍្ងមីម្យួគៅកនុងរច្នាេម្ព័ន្ធគែីម្ទុន្
របេ់រកុម្ហ ុន្។ ជាម្ួយនឹ្ងរច្នាេម្ព័ន្ធមូ្លធន្ម្ធយម្រយៈគពលខវងរបេ់ IFC មុ្យ ុងនឹ្ងអាច្ពរងីក
ទាំហាំរបេ់ែលួន្បខន្ថម្គទៀត្ កាត់្បន្ថយហ្គនិ្ភ័យសាច់្របាក់ ង្វយរេួលកនុងការេងរត្លប់និ្ងបគងកីត្
េថិរភាពកាន់្ខត្របគេីរគ ងីេរមាប់របតិ្បត្តិការមូ្លធន្របេ់ែលួន្។ 

 

 

2) េតង់ដារការទទលួែុេរត្វូគលបីរសិាថ ន្និ្ងេងាម្ (E & S) តាម្រយៈគគរមាងគន្ុះរកុម្ហ ុន្រតូ្វបាន្រ ាំពឹង
ថានឹ្ង អនុ្វត្តេតង់ដារេម្រេបគៅកនុងវេ័ិយែូច្ជាការរគប់រគងការង្វរផ្លិត្កម្មនិ្ងលទធកម្មគៅកនុង
ខែែេង្វវ ក់ផ្ាត់្ផ្ាង់និ្ងវត្ថុធាតុ្គែីម្ពិគេេរវាងរបគទេចិ្ន្និ្ងកម្ពុជាគែីម្បបីគងកីន្ការចាប់យក
ធន្ធាន្និ្ងគរបីរបាេ់បាន្យូរអខងវង។  

 



3) វត្តមាន្គៅកម្ពុជា :មុ្យ ុងបាន្ម្កកាន់្របគទេកម្ពុជាគែីម្បគីធវីជាំន្ញួគហយី IFC មាន្ការអភិវឌឍន៍្យូរ
អខងវងនិ្ងេថិរភាពគៅកនុងរបគទេគន្ុះគែីម្បខីណ្នាាំពីសាថ ប័ន្ហរិញ្ញវត្ថុកនុងរេុកនិ្ងថ្ែគូអាជីវកម្មែ៏មាន្
េកាត នុ្ពលគផ្ែងគទៀត្ែល់រកុម្ហ ុន្។ 

 

4) េញ្ជញ បញ្ជា ក់ភាពគសាម ុះរត្ង់និ្ងវជិាមាន្: រកុម្ហ ុន្ចិ្ន្ម្យួច្ាំន្នួ្ជាពិគេេរកុម្ហ ុន្ខែលបាន្ចុ្ុះបញ្ា ី
គៅឯនាយេមុ្រទរមួ្ទាាំងហុងកុងងមីៗគន្ុះរតូ្វបាន្គគគចាទរបកាន់្ពីការបគញ្ចញព័ត៌្មាន្ហរិញ្ញវត្ថុនិ្ង
បញ្ជា អភិបាលកិច្ច។ ការគាាំរទរបេ់ IFC ច្ាំគ ុះមុ្យ ុងអាច្គផ្ាីេញ្ជញ វជិាមាន្គៅទីផ្ារអាំពីអាជីវកម្ម
របេ់ែលួន្និ្ងបគងកីន្ភាពគជឿជាក់របេ់ែលួន្ជាម្ួយថ្ែគូេកាត នុ្ពល។ 

 

មូ្លគហតុ្ខបងខច្កខផ្នកបរសិាថ ន្និ្ងេងាម្  -របគភទបរសិាថ ន្ (របគភទែ-លមីី្ត្ធីត្( 

 

បញ្ជា េាំខាន់្ៗទាក់ទងនឹ្ងគគរមាងគន្ុះគផ្ទត ត្គលីេម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្របេ់រកុម្ហ ុន្ ការរបកតួ្របខជងនិ្ង
េម្ត្ថភាពកនុងការអនុ្វត្តរបព័ន្ធរគប់រគងបរសិាថ ន្និ្ងេងាម្ (ESMS) គែីម្បរីគប់រគងហ្គនិ្ភ័យE＆Sគៅ
កនុងរបតិ្បត្តិការបច្ចុបបន្ននិ្ងអនាគត្គៅកនុងរបគទេកម្ពុជា។ ហ្គនិ្ភ័យរមួ្រមួ្មាន្ការបគងកីត្ ESMS ខែល
រតូ្វការគែីម្បរីគប់រគងការង្វរខែលមាន្េកាត នុ្ពលនិ្ងបញ្ជា ជីវច្រមុ្ុះខែលទាក់ទងនឹ្ងអនកផ្ាត់្ផ្ាង់ធាំ ៗ ការ
រគប់រគងេុវត្ថិភាពអគាីភ័យ របេិទធភាពទឹកនិ្ងថាម្ពល ការគរបីគ ងីវញិ ការខកថ្ច្ននិ្ងការគចាលកាក
េាំណ្ល់រងឹរបកបគដាយរបេិទធភាព រតូ្វរបាកែថាអាជីវកម្មគរបីរបាេ់លកេែណ្ឌ ការង្វរលែ។ ផ្លប ុះ
 ល់E＆Sរបេ់គគរមាងមាន្តិ្ច្ត្ួច្និ្ងអាច្រតូ្វបាន្គជៀេវាងឬកាត់្បន្ថយគដាយគធវីតាម្ការអនុ្វត្តន៍្
ឧេាហកម្មអន្តរជាតិ្លែ (GIIP) េតង់ដារការអនុ្វត្តខែលទទលួសាា ល់ជាទូគៅ គគាលការណ៍្ខណ្នាាំនិ្ង
លកេណ្ៈវនិិ្ច្ឆ័យ។ គគរមាងគន្ុះរតូ្វបាន្ចាត់្ថាន ក់ជារបគភទែ គោងតាម្ គគាលន្គោបាយេតីពីបរសិាថ ន្"
 របេ់ "និ្ងនិ្រន្តរភាពេងាម្ IFC ។ 
                                                   

ការពពិណ៌្នាអាំពហី្គន្ភិយ័េាំខាន្់ៗ ន្ងិផ្លប ុះ លរ់បេគ់គរមាងគលកីារទទលួែុេរត្វូបរសិាថ ន្ន្ងិេងាម្ 

េូម្គមី្លគេច្កតីេគងេបការវាយត្ថ្ម្លអាំពីបរសិាថ ន្និ្ងេងាម្ (ESRS) េរមាប់ SII គៅគលីគគហទាំព័រ
បង្វា ញព័ត៌្មាន្របេ់ IFC ។ 

ខផ្ន្ការេកម្មភាពថ្ន្ការទទលួែុេរត្វូខផ្នកបរសិាថ ន្និ្ងេងាម្ 

េូម្គមី្លផ្ទទ ាំងខផ្ន្ការេកម្មភាព E＆S គៅកនុង ESRS គៅគលីគគហទាំព័រ SPI (Release) ។ 

េរមាប់ការសាកេរួគគរមាងនិ្ងគោបល់េូម្ទាក់ទង 
 

 

រកុម្ហ ុន្ :មុ្យ ុងហូឌីងលីមី្ធីត្ 
ទាំនាក់ទាំន្ង គោក :Zougebing 
ត្នួាទីរបធាន្និ្ងនាយករបតិ្បត្តិ : 
ទូរេ័ពទ + :86573-87266779 
អីុខម្ ល :morriszou@morriszou.com 



អាេយដាឋ ន្ៈ314400 គលែ 500 ផ្លូវយូ្ន្ រកុងហ្គយនី្ង គែត្តចឺ្ជាាំងថ្ន្សាធារណ្រែឋរបជាមានិ្ត្ចិ្ន្  
គវបសាយ :www.morrisholdings.com.hk 
 

ចូ្លគមី្លឯកសារគគរមាងកនុងរេកុ 

អាេយដាឋ ន្របគទេចិ្ន្ :មុ្យ ុងហូឌីងលីមី្ធីត្. 314400 គលែ 500 ផ្លូវយូ្ន្ រកុងហ្គយនី្ង គែត្តចឺ្ជាាំ
ងថ្ន្សាធារណ្រែឋរបជាមានិ្ត្ចិ្ន្ 

អាេ័យដាឋ ន្កម្ពុជា :មុ្យ ុងហូឌីងលីមី្ធីត្ ច្ាំណុ្ច្ ២១២ គី ូខម្ រត្ ផ្លូវជាតិ្គលែ 4, ថ្រពន្ប់, គែត្ត        
រពុះេីហនុ្, កម្ពុជា 

 

េរួនិ្ងដាក់គោបល់គៅ IFC: 
ការសាកេួរព័ត៌្មាន្ទូគៅ  
ទាំនាក់ទាំន្ង IFC 
2121 Pennsylvania Avenue, NW 
វា េុីន្គតាន្ឌីេុី 20433 
ទូរេ័ពទ :202-473-3800 
ទូរសារ :202-974-4384 
 


