សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
៤ ធ្នូ ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍វប្េះដូងសប្បរស
ឈ្នេះពានរង្វាន់អនតរជាតិ Stevie®Awards ពីរ
ុ
ើ រងរង្វរនំនួលសុស្តស សងាមកាវម្មកាុជា
វ្រឿងស្ាប្់រំនិតផ្តចវផ្ត
មកា
ួ
ុ

រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ខផ្សនកការងារទំ នួលែសម្ររូវសង្គមរបស់ម្រកុមហនណាហ្គគពវ ើល
ដ៍ ឬពៅថា “ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូង្សបបរស” ខដលានការចូ លរួម និង្ការឧបរថមភយូរអខង្ែង្ពដើ មបី
ជួ យកសាង្ម្របពទសកមពជា កាលេី ពេលងមីៗពនុះម្ររូវបានទទួ លសាគល់សានថ្ដ និង្ទទួ លបានពានរងាែន់
អនតរជារិចំនួនេី រពម្ររឿង្។ ពន្ទុះរឺ ជាពានរងាែន់ Stevie® Awards ដ៏ លបីលាញខដលេិធ្ីម្របរល់ពាន
រងាែន់ ធ្រកិចអ
ច នតរជារិ ម្របចំឆ្នំពលើកទី ១៦

ពនុះម្ររូវបានពធ្ែើព

ើង្កនង្ទីម្រកុង្វ ីណាម្របពទសអូ ម្រទី ស។ ម្ររូវ

បានចរ់ទកជាពានរងាែន់លំដាប់ េិភ្េពោកខដលានរថ្មៃពសមើនឹង្ពានរងាែន់ Oscars ឬ Emmys កនង្វ ិ
ស័យធ្រកិចច

និង្សង្គម

ពានរងាែន់ ទំង្េី រពនុះម្ររូវបានម្របរល់ជូនម្រកុមហនខដលានការងារទំនួល

ែសម្ររូវសង្គមព្នើមម្របចំឆ្នំម្របចំទីប
ែ អាសី ម្របពទសអូ ស្ត្សាតលី និ ង្ម្របពទសណូខវ ៉ែលពហេ

ង្់។

ន្ទយកម្ររប់ ម្ររង្ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពោក Pern Chen បានានម្របសាសន៍ ថា “ណាហ្គគពវ ើលដ៍ពបុះដូង្ពបុះ
ដូ ង្សបបរស ម្ររូវបានបពង្កើរព

ើង្កនង្ឆ្នំ២០១៤ កនង្ពោលបំ ណង្ផ្សតល់ម្ររ

និ ង្បរ ិសាថនកនង្ម្របពទសកមពជា។

ប់ពៅវ ិញដល់សហរមន៍

ពយើង្ានការពបតជាាចិរតយូរអខង្ែង្កនង្ការជួ យកសាង្ម្របពទសកមព

ជា។ ការឈ្នុះពានរងាែន់ Stevie® Awards ពនុះ រឺ ជាសានថ្ដ និ ង្ម្របវរតិសាស្ត្សម
ត ួ យពទៀររបស់ពយើង្បន្ទាប់
េី ពយើង្បានឈ្នុះពានរងាែន់ការងារទំនួលែសម្ររូវសង្គមសកល “Global CSR Awards” កនង្ម្របពទសា៉ែ
ព

សី និង្ពានរងាែន់សហម្រោសខដលានទំនួលែសម្ររូវសង្គមែពស់ម្របចំទីប
ែ អាសី “Asia Responsible

Enterprise Awards (AREA)” ពៅថ្រវ៉ែ ន់”។
ពោក Pern Chen បានបខនថមថា “ពយើង្ពជឿជាក់ថា បរគលិករបស់ពយើង្អាចពធ្ែើឲ្យានការផ្លៃស់បូរត
ពដាយេួ កពរបានចំណាយពេលពវោ រួមនឹង្កាៃំង្កាយចិ រតពដើមបីពធ្ែើឲ្យសហរមន៍ ខដលពយើង្រស់ពៅ
ានភាេម្របពសើរជាង្មន។

ទឹ កចិរតសបបរសរបស់េួកពរ បានបងាាញេី ការស្សឡាញ់ម្របពទសរបស់

េួ កពរ”។
ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូង្សបបរស បានឈ្នុះពានរងាែន់ Stevie® Award ម្របាក់ ចំពពាុះ “កិ ចជ
ច ួ យកសាង្
ម្របពទសកមពជាតាមរយៈម្រកុមហនណាហ្គគពវ ើលដ៍ ”។
ការផ្សារភាាប់ ជាមួ យសហរមន៍

កិ ចចម្របឹ ង្ខម្របង្ពដើមបីជួយពលើកកមពស់វ ិស័យអប់រ ំ

ការអភ្ិវឌ្ឍវ ិស័យកី ឡា និ ង្ការោំពារបរ ិសាថនរបស់ណាហ្គគពវ ើលដ៍

ពបុះដូ ង្សបបរស បានពធ្ែើឲ្យានការផ្លៃស់បូររួ
ត រឲ្យករ់សាគល់ពៅកនង្សហរមន៍ទូទំង្ម្របពទសកមពជា
។ សានថ្ដសំខាន់ៗកាលេីពេលងមីពនុះរបស់ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូង្សបបរស រួមាន ៖



ឧបរថមភសាភរសិកាដល់ការខដលានជីវភាេែែុះខារ ១១.៤០០ ន្ទក់ពៅតាមសាោពរៀន
ជាង្ ៤០ ពដើមបីជួយឲ្យេួកពរខសែង្រក និង្បញ្ចប់ ការសិកា ម្រេមទំង្បពង្កើនបរ ិយាកាសសិកា
ម្របពសើរជាង្មនតាមរយៈការជួ សជលពហដាារចន្ទសមព័នធពៅតាមសាោពរៀន។



បពង្កើរសិកាាសាោពដើមបីពលើកកមពស់ការយល់ដឹង្អំេីសវរថិភាេអរគិភ្័យដល់សិសានសិសេ
ម្របាណ ១.៣៥០ ន្ទក់ ពៅ ១១ សាោពរៀន។



ឧបរថមភោំម្រទដល់អង្គការ GoGo Cambodia ពដើមបីទទួលបានឯរទរគកមមហីពគ ណសេិ ភ្េពោក
ពដាយបានជួ យរាញម្រកាម្របខវង្ ១.១៤៩,៨ ខម៉ែម្ររខដលខវង្ជាង្ពរកនង្េិភ្េពោក។



សហការជាមួ យរណៈកាមធ្ិ ការជារិអូឡាេ
ំ ិ កមពជាពដាយឧបរថមភសម្រាប់កីឡាកម្រមិ រមូ លដ្
ឋាន និង្ថានក់ ជារិ និង្ជួ យអរតេលិកកមពជាចូ លរួមកនង្ម្រេឹ រិ កា
ត រណ៍កីឡាអនតរជារិ ដូចជា
ម្រេឹរិ កា
ត រណ៍កី ឡាអូឡាំេិក

ម្រេឹរិ កា
ត រណ៍កី ឡាទែីបអាសី

និង្ម្រេឹ រិ កា
ត រណ៍កីឡាអាសីអាពរនយ៍

ម្រេមទំង្ផ្សតល់រងាែន់ដល់អរតេលិកខដលបានយកពមដាយមកជូ នជារិ ។


លបបំ បារ់ បំេង្់ បឺរបាៃសាិកខដលពម្របើ មង្
ត ពចលេី ម្រកុមហនខដលជួ យលបបំ បារ់ ការពម្របើ ម្របាស់
បំ េង្់ បឺរបាៃសាិកម្របាណ ៤ ោនពដើ មកនង្មួ យឆ្នំ។



ពលើកកមពស់ការយល់ដឹង្អំេីបរ ិសាថន ៣R (ការ់បនថយ ពម្របើម្របាស់ព

ើង្វ ិញ និ ង្ខកថ្ចនព

ើង្វ ិញ)

និ ង្ការម្ររប់ ម្ររង្សំរាម។


ដាំកូនពឈ្ើ ១.០០០ ពដើមពៅតាមទី ធាៃសាោពរៀនទូទំង្ម្របពទសកមពជា និង្ផ្សតល់សិកាាសាោ
ដល់សិសានសិសេពដើ មបីជួយពលើកកមពស់ការយល់ដឹង្អំ េីបរ ិសាថនពដាយសហការជាមួ យ
ម្រកសួង្បរ ិសាថន ម្រកសួង្អប់ រ ំ យវជន និង្កី ឡា សាោរាជធានីភ្ំ ពន េញ និង្សាថប័ នពាក់េ័នធជា
ពម្រចើនពទៀរ។

កនង្ពេលដំ ណាលោនពនុះខដរ ណាហ្គគពវ ើលដ៍ក៏បានឈ្នុះពានរងាែន់ Stevie® Award សំរ ឹទធិផ្សង្ខដរចំ ពពាុះ
កិ ចជ
ច ួ យអភ្ិ វឌ្ឍយវជន និង្កី ឡាពៅកមពជាតាមរយៈកមមវ ិធ្ីអភ្ិវឌ្ឍកី ឡាបាល់ទរ់ កង្ពែរត
ន
កំេង្់ សឺ។
ព
រពម្រាង្រយៈពេល ២ ឆ្នំពនុះ ានម្ររូកីឡា ១២០ ន្ទក់ មកេី ៩៤ សាោពរៀនទូទំង្ពែរតកំេង្់ សឺ ព បាន
ទទួ លការបណតុះបណា
ត លជំ ន្ទញបងាារ់ កីឡាបាល់ទរ់ អាជីេ និង្ទទួ លបានការឧបរថមភសាភរកីឡា
ពដើមបីសិសានសិសេយកពៅហែឹកហ្គរ់ពៅតាមសាោពរៀនរបស់េួកពរផ្សង្ខដរ។ កមមវ ិធ្ីអភ្ិវឌ្ឍកីឡា
បាល់ទរ់ ពនុះ បានផ្សតល់ម្របពយាជន៍ ដល់សិសានសិសេជាង្ ១៨.៥០០ ន្ទក់ ែណៈានការពរៀបចំ ការ
ម្របកួ របាល់ទរ់ យា៉ែង្ពទៀង្ទរ់ផ្សង្ខដរពដើ មបីបពង្កើនជំ ន្ទញពលង្បាល់ទរ់ និង្ខសែង្រកយវជនព្នើម
ពដើមបីចូលម្រកុមជពម្រមើ សជារិ កមពជា។
សូមបញ្ជ
ា ក់ផ្សង្ខដរថា អង្គភាេជាពម្រចើ នមកេី ៧៤ ម្របពទសបានដាក់ ពាកយសំម្របាណ ៤.០០០ ចាប់
ពដើមបីទទួ លបានពានរងាែន់ធ្រកិ ចអ
ច នតរជារិ សម្រាប់ ឆ្នំពនុះ ែណៈានន្ទយកម្របរិ បរតិ សហម្ររិន ម្រកុម
ហន និ ង្សាស្ត្សាតចរយធ្រកិចចលបីៗលំដាប់េិភ្េពោកជាង្ ២៥០ ន្ទក់ និ ង្ម្រកុមហនបានរួមោនដាក់េិនា
ពដើមបីខសែង្រកអង្គភាេខដលបំ ពេញម្ររប់ លកាែណឌពដើ មបីឈ្នុះពានរងាែន់ Stevie® Award ។

កមមវ ិធ្ី ការងារសង្គមខដលកំ េង្បនត

និ ង្ម្របកបពដាយនិ រនតរភាេរបស់ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូ ង្សបបរស

បានពធ្ែើឲ្យជី វ ិររបស់ការ និ ង្សាជិ កម្ររួសាររបស់េួកពរម្របាណ ២០៤.០០០ ន្ទក់ បានម្របពសើរ
ព

ើង្មកដល់បចចបបនន។

ការជួ យកសាង្ម្របពទសជារិ របស់ណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូង្សបបរស បាន

ទទួ លការករ់ សាគល់យា៉ែង្ខាៃំង្េី រណៈកមមការ

រួមាន

“យទធសាស្ត្សខា
ត ៃ ំង្ពលើវ ិស័យសំខាន់ៗ”

“រពម្រាង្ខដលានលកាណៈេិ ពសសសម្រាប់ សហរមន៍ ទូទំង្ម្របពទស”

និង្

“ការសម័ម្ររចិរតរបស់

បរគលិកពៅកាន់ សហរមន៍ ”។
###
អំេីខផ្សនកការងារទំនូលែសម្ររូវសង្គមណាហ្គគពវ ើលដ៍ពបុះដូង្សបបរស
ចប់ តាំង្េី បពង្កើរព

ើង្កនង្ឆ្នំ ១៩៩៥ ណាហ្គគពវ ើលដ៍ បាន និង្កំ េង្ពធ្ែើសកមមភាេសង្គមម្របកបពដាយ

ទឹ កចិ រតសបបរស និង្ចូ លរួមអភ្ិ វឌ្ឍពសដាកិចចសង្គមថ្នម្របពទសកមពជាម្របកបពដាយភាេវ ិជាាន។ កនង្
ខែមី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ម្រកុមការងារសង្គមណាហ្គគពវ ើលដ៍ ពបុះដូង្សបបរស ម្ររូវបានបពង្កើរព

ើង្ពដាយ

បរគលិកណាហ្គគពវ ើលដ៍ ខដលានការោំម្រទយា៉ែ ង្ពេញទំ ហឹង្េី ម្រកុមហនណាហ្គគពវ ើលដ៍ពដើមបីពលើក
កមពស់ការពធ្ែើការសម័ម្ររចិរស
ត ម្រាប់ សង្គមកមពជា។
សម្រាប់ សំណួរទាក់ ទងនឹងការផ្សព្វផ្ាយ ឬរូបភាព្ សូមទាក់ទងមកកាន់ ៖
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