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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម)  
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កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម)  
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 
មាតិកា ទំព័រ 

 
របាយការណ៍ស្តីពីការត្រួរពិនិរយពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេប ១  
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេប 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ ២ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារ និខលទ្ធផលលម្អរិង្សេខៗ ៣ 
របាយការណ៍បម្ត្ម្បត្ម្ួលម្ូលធន ៤ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចត់្បាក ់ ៥ 

 កំណរស់្មាា ល់ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេប ៦ - ២៦ 
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របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
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 រំណត ់  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ព្រពយសកមម      
ព្រពយសកមមរយៈសពលផវង      
ត្ទ្ពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧  ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧   ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ត្ទ្ពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣   ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ត្ទ្ពយសកមមអរបូី ៩  ៦.៦៩៧.៦៧៧   ៧.៤៩៤.៨៣១ 
ឥណទនបញគាលិក   ១.៨០៧.៩២០   ៣.៤២១.១៣២ 
   ១.១៣១.១៦២.៥៤៧   ១.១៣៦.០៦០.១១៤ 
ព្រពយសកមមរយៈសពលខ្លី      
ឥណទនបញគាលិក   ២.១១១.៣៧២   ១.៨៨៣.៩៨១ 
សននិ្ិ   ១៤.១៨០.៥៦៤   ១១.៣២២.៦១៨ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយផេងៗ   ៦៣.០៤១.៧៤៣   ៤១.៨៥៩.០១១ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្ោររយៈយពលខលី   ១០៤.៥៧២.០៥៣   ៧៤.៨៧៣.២៣៩ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូល   ៣៨.១៤៥.២០៧   ៦២.១៩១.៥២៥ 
   ២២២.០៥០.៩៣៩   ១៩២.១៣០.៣៧៤ 
ព្រពយសកមមសរបុ   ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
      
មូល្ន និងបំណុល      
មូល្ន      
យែើមទ្ញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១០  ៥១៨.០១៨.០៦៣   ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទ្ញនបត្មុងយផេងៗ   ២៤.៧១២.៧២៣   ២០.១៥៥.៨៤៦ 
ចុំយណញរកាទ្ញក   ១៣៨.៧៣៥.៩៩៧   ១១៩.០១៥.៥២៥ 
មូល្នសរបុ   ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣   ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈសពលផវង      
ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ ១០  -     ៥.២៥៦.៣៣៩ 
ត្បាកក់មច ី ១១  ៥១៥.១១៩.០៩៧   ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៦៩.០៨៤.៨៨៥   ៦៦.៨៨១.៩៧៦ 
ការពវកិចចទូ្ទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.៤៧១.៧៦៨   ១.៤៧១.៧៦៨ 
ចុំណូលពនារ   ៥.៦៤១.៨៨៦   ៥.៦៣៥.២៤៥ 
បុំណញ លពនធពនារ   ៧.០៦១.៧៦៨   ៤.៦០៦.៨៨៤ 
   ៥៩៨.៣៧៩.៤០៤   ៦១២.២៧៦.១៣០ 
បំណុលរយៈសពលខ្លី      
ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ ១០  ៥.១៦៧.៩៦១   ៤.៩១២.៤៦៦ 
ត្បាកក់មច ី ១១  ៣៣.០៩៨.១៥៩   ២២.១៩៧.៣១១ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៣.០៥៧.០០០   ៣.០៥៧.០០០ 
ការពវកិចចទូ្ទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣៦៧.៩៥៣   ៣៦៧.៩៥៣ 
ចំណូលពនារ   ២៤៤.៥៤៨   ២៥១.៥២៧ 
គណនីអនកផារផ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកផារផ់ាងយ់ផេងៗ   ២៥.៤៩៩.៩៣៥   ២០.៩៤១.៩០៤ 
បុំណញ លពនធយលើត្បាកច់ុំណូល   ៥.៩៣១.៧៤៣   ៦.៩៩៦.៧៦៣ 
   ៧៣.៣៦៧.២៩៩   ៥៨.៧២៤.៩២៤ 
បំណុលសរបុ   ៦៧១.៧៤៦.៧០៣   ៦៧១.០០១.០៥៤ 
មូល្ន និងបំណុលសរបុ   ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
 
 

កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាម្សែកម្យួននពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំង្ណញ-ខាត និងលទធផលលមអិតង្ផេងៗ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ផខ្ និង ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 រំណត ់  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

          
ចំណូល ១២  ៩១.៥៥៧.១០៥   ៧០.៧៥៦.១១៤  ២៤២.៨៦៩.១៣៤   ២០០.១៣៤.៣២៦ 
          
ចំណាយ          
ចុំណាយសាា រផារផ់ាង ់ ១៣  (២៣.៨៤១.១១៦)  (១៩.៨៩៦.៣៣៥)  (៦៨.០៣៤.១៧៥)  (៥៥.៩៦៩.០៩១) 
ចំណាយត្បាកង់្បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្ែួល និខចំណាយពាកព់ន័ធ ១៤  (២២.៣៦៩.៨៩០)  (២១.១៥១.២៩៨)  (៦៣.០០០.៣១៧)  (៥២.៧២៧.៨១៨) 
ចំណាយរលំស់្ត្ទពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ ត្ទ្ពយសមបរតិវនិិយោគ និង

ត្ទពយស្កម្មអរបូ ី ១៥  (៧.៣៣២.១៥៦)  (៧.១៦០.៣២៧)  (២១.៦៥៨.២៩០)  (២១.០៤៦.៦៤៩) 
ចំណាយជួស្ជុល និខម្ែទ ំ   (១.២១៣.០២៩)  (១.៤៤៧.១២៤)  (៦.១៦៨.២៦៤)  (៤.៩១៤.០៣៤) 
ចំណាយយផេងៗ   (៥.១៧៩.០៧៤)  (៥.៨១៩.២០៨)  (១៨.៧៣១.១៥៥)  (១៩.៦១៦.៦២៤) 
ខារយផេងៗ – សញទ្ធ    (៦០៥.៥៨៣)  (១៨៤.៩៧៨)  (៤០០.៦៩០)  (១៥៦.២២៤) 
   (៦០.៥៤០.៨៤៨)  (៥៥.៦៥៩.២៧០)  (១៧៧.៩៩២.៨៩១)  (១៥៤.៤៣០.៤៤០) 
          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ៣១.០១៦.២៥៧   ១៥.០៩៦.៨៤៤  ៦៤.៨៧៦.២៤៣   ៤៥.៧០៣.៨៨៦ 
          
ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ   ១.០៧៨.២៣០   ៩.៨១៤.៨៣០  ២.៩៥២.៤២២   ២.៨១៤.៧៦៦ 
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ   (៤.៤៦៦.៨៩០)  (២.៧៥៦.៩៣០)  (២៥.៣៧២.៩២៥)  (១១.៥២៦.៧៩០) 
(ចុំណាយ)/ចណូំលហិរញ្ញ វរាញ – សុ្ទធ ១៦  (៣.៣៨៨.៦៦០)  ៧.០៥៧.៩០០  (២២.៤២០.៥០៣)  (៨.៧១២.០២៤) 
          
ចំសណញមុនបង់ពនធសលើព្បាក់ចំណូល   ២៧.៦២៧.៥៩៧   ២២.១៥៤.៧៤៤  ៤២.៤៥៥.៧៤០   ៣៦.៩៩១.៨៦២ 
          
ចុំណាយពនធយលើត្បាកច់ុំណូល ១៧  (៣.៣៤៦.៩៩៥)  (១.៩៥៩.២២០)  (៨.៣៩០.៤៩៩)  (៧.៤៧២.៩០៤) 
          
ចំសណញកនងុការយិបរសិចេរ   ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
          
ចំណូលលមអិតង្ផេងៗ          
ខ្ទខម់្ែលម្និចារថ់្នែ កង់្ ើខវញិកែុខចំង្ណញ – ខារ៖          
ការវាស់ដវងការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតនយ៍ ើងវញិ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៥.០៤២.២៥០) 
លទធផលលមអតិចំសណញស្របុរនងុការយិបរងិ្ចេទ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៥.០៤២.២៥០) 
          
ចំសណញរបស្ភ់ាគហ ុនិរ   ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
លទធផលលមអតិចំសណញស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនិរ   ២៤.២៨០.៦០២   ១៨.៥១៤.៧៧៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៤.៤៧៦.៧០៨ 

 
ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនរបស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស សត្ាបក់ារយិបរយិចេទ្យនះានែូចខាងយត្កាម៖ 

          
ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនម្ូលដ្ឋា ន (យរៀល) ១៨  ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 
ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុេះ (យរៀល) ១៨  ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 

 
 

 
កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាម្សែកម្យួននពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូល្ន (មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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  ខដលជារបស្ភ់ាគហ ុនិរ 

 
 សែើមរុន និង 
បុពវលាភភាគហ ុន  ទុនបក្មុងង្ផេងៗ  ចំសណញរការុក  ស្របុ 

  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
            
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
សមតុលយសៅនងៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ្  -  -  ២៩.៥១៨.៩៥៨  ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
ខារលមអរិយផេងៗ  -  -  (៥.០៤២.២៥០)  (៥.០៤២.២៥០) 
ខារលមអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ្  -  -  ២៤.៤៧៦.៧០៨  ២៤.៤៧៦.៧០៨ 
         
យផេរយៅទ្ញនបត្មុង  -  ២.៥១៣.៩៣២  (២.៥១៣.៩៣២)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា ល់ ៦)  -  -  (៧.២៣៧.៨៩២)  (៧.២៣៧.៨៩២) 
         
សមតុលយសៅនងៃរី៣០ ផខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨  

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១២៥.៦៧៥.៤៦១  ៦៦៣.៨៤៩.៣៧០ 
         
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
សមតុលយសៅនងៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ្  -  -  ៣៤.០៦៥.២៤១   ៣៤.០៦៥.២៤១  
ចុំណូលលមអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ្  -  -  ៣៤.០៦៥.២៤១   ៣៤.០៦៥.២៤១  
         
យផេរយៅទ្ញនបត្មុង  -  ៤.៥៥៦.៨៧៧  (៤.៥៥៦.៨៧៧)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា ល់ ៦)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩២)  (៩.៧៨៧.៨៩២) 
         
សមតុលយសៅនងៃរី៣០ ផខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩                

 (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២៣  ១៣៨.៧៣៥.៩៩៧   ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣  

 
 
 
កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាម្សែកម្យួននពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះ។ 
 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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   ែំណាចក់ារយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 រំណត់  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពក្បតិបតតិការ      
លុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់លពីត្បរិបរតិការ ១៩  ៦៧.៥៤៦.៨៤៦  ៤៦.០៨៦.៥១១ 
ពនធយលើត្បាកច់ុំណូលបានបខ ់   (៧.០០០.៦៣៥)  (៣.៤៦៣.៦៩៦) 
លុំហូរចូលស្ថចត់្បាកស់ញទ្ធពីស្កម្មភាពត្បរិបរតិការ   ៦០.៥៤៦.២១១  ៤២.៦២២.៨១៥ 
      
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពវិនិង្ោគ      
ការទិញត្ទពយស្ម្បរិត និខបរកិាេ រ  ៧  (១៥.១០៩.៣០៨)  (៤៤.៥៧៦.១៣៩) 
ការទិញត្ទពយស្ម្បរតិវនិិយោគ ៨  (២.១៤៧.២៧៥)  (៧៩៩.៣៤១) 
ការដ្ឋកត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅធនាគាររយៈង្ពលខ្លី   (២៩.៦៩៨.៨១៤)  (១.៥២៩.៧២៥) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលកត់្ទ្ពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ   ៧៧.៨៦៤  - 
ត្បាកស់ុំណងបានទ្ទ្លួពីឥណទនបុគាលិក   ១.៩២៥.០៤៤  ១.៨៨៨.២៤៦ 
ការត្បាកប់ានទ្ទ្លួ   ២.៩២៥.៥៩៤  ២.៧៨៧.៤៦៥ 
លុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទ្ធពីស្កម្មភាពវនិិង្ោគ   (៤២.០២៦.៨៩៥)  (៤២.២២៩.៤៩៤) 
      
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (១៥.១៩១.៥២៧)  (១២.៦៤១.៥២៦) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់ម្ច ី   ៥០៤.៧១០  ២៧.៣៥៣.០០២ 
ការស្ខត្បាកក់ម្ច ី   (២១.៥២២.៨៨៦)  (១៥.៧៦១.២៨៦) 
ការត្បាកប់ានបខ ់   (៦.៣៥៥.៩៣១)  (៨.១៤៨.៤៦០) 
លុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទ្ធពីស្កម្មភាពហិរញ្ញបបទន   (៤២.៥៦៥.៦៣៤)  (៩.១៩៨.២៧០) 
      
តំហយស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលស្ទុធ   (២៤.០៤៦.៣១៨)  (៨.៨០៤.៩៤៩) 
      
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាកស់្ម្មូ្លង្ែើម្ការយិបរងិ្ចេទ   ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
      
ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ   ៣៨.១៤៥.២០៧  ៤២.២៧៦.២៨០ 
 

 
 
កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាម្សែកម្យួននពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១. ព័ត៌មានទូង្ៅ 
កុំពងដ់ផស្វយរ័ត្កុខត្ពះសីហនញ (ង្ៅការថ់្ន “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹះស្ថា នសវយរ័ស្ថធារណៈ ដែលសិ្ថរង្ត្កាម្

ការត្គបត់្គខម្សែកបង្ចចកង្ទស្របស់្ត្កសួ្ខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងស្ថិរង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែកហិរញ្ញ វរថុរបស់្
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ ង្ហើយមានការោិល័យកណាត លង្ៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពដែលានលកេណៈសវយរ័ទុំងដផនករែាបាល និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង
យោយអនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយលខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទ្ី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែលបានផតល់ស្ថា នភាពឱ្យ    
ត្កុមហ ញនជាស្ថា បន័សវយរ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម និងទ្ទ្ួលបានវញិ្ញញ បនបត្រចញះបញ្ា ីយលខ 
Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចញះថ្ងៃទ្ី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញះបញ្ា ីយៅផារ
មូលបត្រកមពញជា (យៅការថ់ា “ផ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទ្ី០៨ ដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបននយនះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងដ់ផសមញត្ទ្អនតរជារិ និង ជាកុំពងដ់ផពាណិជាកមមដរមយួគរយ់ៅកនញង              
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពី ការបយងកើរកុំពងដ់ផស្វយរ័ត្កុខត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់       
ក.ស.ស គឺផតល់យសវាកុំពងដ់ផសមញត្ទ្ និងសកមមភាពយផេងៗដែលពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងដ់ផសមញត្ទ្ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចចនានំាវាង្ចញ-ចូល និខសតល់ភស្តុភាែល់នាវា 
- ង្លើកដ្ឋក ់ង្សទរសទុក និខែឹកជញ្ាូ នទំនិញ 
- ការងារម្ែរកា ស្តុកទំនិញ ឃ្ល ខំ-ទីលាន 
- ការងារអភវិឌ្ឍន ៍ស្ថត រ និខពត្ខីកង្ហដ្ឋា រចនាស្ម្ពន័ធ ក.ស្.ស្ ម្ែលមានត្ស្ថប ់
- ទទួលខុ្ស្ត្រូវ និខចារម់្ចខង្លើការងារការពារសុ្វរថិភាព ស្នតិសុ្ខ្ ស្ណាត បធ់ាែ បក់ែុខរំបនត់្គបត់្គខ និង 
- ត្គបត់្គខែឹកនា ំនិខចារម់្ចខស្កម្មភាពឱ្យមានត្បសិ្ទធភាព និខមានការរកីចង្ត្ម្ើន 

 
 កែុខឋានៈជាស្ថថ បន័សវយរ័ស្ថធារណៈ ក.ស្.ស្ ទទួលអំណាច និខការពវកិចចទខំឡាយ ពីរាជរោា ភ្បិាលថ្ន
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា ង្ែើម្បបីំង្ពញង្បស្កកម្មត្ស្បតាម្កម្មវរថុរបស់្ខ្លួន។ 

ការោិល័យចុេះបញ្ា ីរបស់្ ក.ស.ស មានទីតាខំស្ថិរង្ៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយស្បរីយរយជា ហ ញន ដសន 
សង្ហក រ ់យលខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 

ត្កុម្ត្បឹកាភបិាលអនុម្រ័ឱ្យង្ចញសាយពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេប ង្ៅនែៃទី១៤ ម្ខ្វចិេិកា ឆ្ែ ២ំ០១៩។  
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ្។ 
 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. មូលដ្ឋា នរនងុការង្រៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប 
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង

យោយអនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារិកមពញជា យលខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយពល” (“CIAS 
34”)។  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះម្និរមួ្បញ្ចូ លនូវរាល់កំណរស់្មាា ល់ត្គបត់្បង្ភទទខំអស់្ ែូចបានបងាា ញជា
ធម្មតាង្ៅកែុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានង្ធវើស្វនកម្មត្បចាឆំ្ែ ងំ្ទ។ ែូចង្នេះ ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នេះគួរត្រូវបាន
អានភាា បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨   ដែលត្រូវបានយរៀបចុំ
យ ើងយោយអនញយោមយៅតាម  សតងោ់ររបាយការណ៍ទកទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ យោលការណ៍
គណយនយយសុំខាន់ៗ ដែលបានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ គឺែូចយៅនឹងយោលការណ៍គណយនយយ       
សុំខាន់ៗ ដែលបានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែលបានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាបឆ់្ន ុំ២០១៨។ 

 

២.១ ស្តង់ដ្ឋរគណង្នយយងមី និងស្តង់ដ្ឋរគណង្នយយខដលបានង្្វើវិង្ស្ថ្នរមម ខដល 
រ.ស្.ស្ បានអនុវតត 
សតងោ់រគណយនយយងមី សតងោ់រគណយនយយដែលបានម្កលម្អ ឬសតងោ់រគណយនយយដែលបានយ្វើវយិស្ថ្នកមម 

និខបំណកត្ស្ថយមយួចុំនួន បានចូលជា្រានសត្ាប ់ការយិបរយិចេទ្រាយការណ៍យនះ  
 

• សតងោ់រគណយនយយងម ី(*) CIFRS 16 ៖ ភរិស្នា 
• ការម្កលម្អត្បចាឆំ្ែ  ំ CIAS 12 ៖ ចុំណូលពនធ 
• ការម្កលម្អត្បចាឆំ្ែ  ំ CIAS 23 ៖ ចុំណាយត្បាកក់មច ី
• សតងោ់រគណយនយយដែលបានយ្វើវយិស្ថ្នកមម CIAS 19 ៖ អរថត្បង្ោជនន៍ិង្ោជិរ 

 
(*) CIFRS 16 សតីពី “ភ្រិសនា” ជាលទ្ធផលយសេើរដរភ្រិសនាទុំងអស់នឹងត្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់យៅកនញងរបាយ-
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ   យោយស្ថរភាពខញសោន រវាងភ្រិសនាត្បរិបរតិ   និងភ្រិសនាហិរញ្ញ វរាញត្រូវបានលញបយោល។ 
សតងោ់រងមី រត្មូវឱ្យទ្ទ្ួលស្ថា ល់ត្ទ្ពយសកមម (សិទ្ធិយត្បើត្បាស់ត្ទ្ពយជួល) និងបុំណញ លហិរញ្ញ វរាញ ដែលត្រូវបងថ់្ងលជួល។      
ានករណីយលើកដលងដរមយួគរគ់ឺ ចុំយពាះភ្រិសនាដែលានរយៈយពលខលី និងានរថ្មលឈ្នួលទប។ ក.ស.ស ាន          
ភ្រិសនាត្បរិបរតមិនិយត្ចើន យហើយដងមទុំងានរថ្មលទប។ 

ការករត់្តាគណយនយយចុំយពាះភាគីាច ស់ត្ទ្ពយជួលមនិានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតយទ្ យហើយ ក.ស.ស គឺជាាច ស់
ត្ទ្ពយជួល។ 

ម្និមានសលប េះពាល់ជាស្ថរវនតែល់ការអនុវរតស្តខដ់្ឋរខាខង្លើង្ទ។ 
 

៣.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបស្គ់ណៈក្គប់ក្គង 
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេយ័ ការបា នស់្ថម ន ការសនមរ ដែលាន

ផលប ះពាល់ែល់ការអនញវរតយោលការណ៍គណយនយយ និងចុំនួនទ្ឹកត្បាករ់បស់ត្ទ្ពយសកមម បុំណញ ល ចុំណូល និងចុំណាយ
ដែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាកដ់សែងអាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា នស់្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិិចេយ័សុំខានដ់ែលគណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរតយោល
ការណ៍ គណយនយយរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមិនត្បាកែត្បជា គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេយ័
ដែលបានអនញវរតកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ
៤.១  រត្តត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុង្ផេងៗ 

 ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្ម្ម្ុខ្នឹខហានិភយ័យផេងៗែូចជា ហានិភ្យ័ទ្ីផារ (រមួានហានិភយ័ការបតូររបូិយបណ័ណ  និខ
ហានិភ្យ័អត្តាការត្បាក)់ ហានិភយ័ឥណទន  និខហានិភយ័ស្ថចត់្បាកង់ាយត្សួ្ល។  

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ លនូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្យ័ហិរញ្ញ វរាញ
ទុំងអស់ ែូចការការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ្ យហើយគួរអានភាា បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

 
៤.២  តថ្មៃស្មក្ស្បរបស្ក់្ទពយស្រមមហរិញ្ញវតថុ និងបំណុលហរិញ្ញវតថុវាស្ខ់វងត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដររលំស្ ់
វធិីស្ថស្តស្ត និខការស្នមរ ម្ែលបានង្ត្បើកែុខការបា ន់ស្ថម នរនម្លស្ម្ត្ស្បននឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ  មានែូចខាខ

ង្ត្កាម្៖ 
(ក)  ស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្ម្ម្ូល និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្្ោររយៈង្ពលខ្លី - រនម្លង្ោខននគណនីទំខង្នេះ 

មានរនម្លត្បហាក់ត្បម្ហលនឹខរនម្លស្ម្ត្ស្ប ង្ដ្ឋយស្ថរវាមានរយៈង្ពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអរិែិជនពាណិជាកមម និខគណនីអរិងិជនង្សេខៗ - រនម្លង្ោខែកសំ្វធិានធនម្ែល

បណាត លម្កពីការែយចុេះរនម្ល មានរនម្លត្បហាក់ត្បម្ហលនឹខរនម្លស្ម្ត្ស្ប ង្ដ្ឋយស្ថរគណនីទំខង្នេះ
ស្ថិរង្ៅង្ត្កាម្លកេខ្ណឌ ឥណទនធម្មតា និខមានរយៈង្ពលខ្លី។ 

(គ) ឥណទនផតល់ឱ្យបញគាលិក - រនម្លង្ោខរយៈយពលខលី ថ្នឥណទនផតល់ឱ្យបញគាលិក ត្រូវបានោរ់ទ្ញកថាាន
រថ្មលែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរឥណទនផតល់ឱ្យបញគាលិកមានរយៈង្ពលខ្លី។ ចុំយពាះឥណទន 
ផតល់ឱ្យបញគាលិករយៈយពលដវង ានរថ្មលសមត្សបចុំនួន ១.៦៨៥ ោនយរៀល គិរត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ
២០១៩ យ្ៀបនឹងរថ្មលយោងដែលានចុំនួន ១.៨០៨ ោនយរៀល។ រនម្លស្ម្ត្ស្បត្រូវបានគណ្ដផអកតាម
លំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាក់កម្ច ីនាយពលបចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទ្ញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មល
សមត្សបកត្មិរទ្ី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរការរមួបញ្ចូ លនូវធារញចូលដែលមិនអាច
អយងករបាន រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ - រនម្លង្ោខរយៈយពលខលីថ្នភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ ត្រូវបានោរ់
ទ្ញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់មានរយៈង្ពលខ្លី។ 
រនម្លស្ម្ត្ស្ប ត្រូវបានគណ្ដផអកតាមលំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាក់កម្ច ីនាយពល        
បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទ្ញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មិរទ្ី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយ
ស្ថរការរមួបញ្ចូ លនូវធារញចូលដែលមិនអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

(ង) ត្បាក់កម្ចី - រនម្លស្ម្ត្ស្បននត្បាក់កម្ច ីត្រូវបា ន់ស្ថម នង្ដ្ឋយង្ធវើអបបហារង្លើលំហូរស្ថច់ត្បាក់យចញកែុខកិចច
ស្នានាង្ពលអនាគរ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាក់កម្ច ីនាែំណាច់ការយិបរយិចេទ្។ 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៤.២  តថ្មៃស្មក្ស្បរបស្ក់្ទពយស្រមមហរិញ្ញវតថនុិងបំណុលហរិញ្ញវតថុវាស្ខ់វងត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដររលំស្ ់(ត) 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែលវាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋា្នញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មល

សមត្សបែូចខាងយត្កាម៖ 
កត្មិរ ១ រថ្មលលក់កនញងទ្ីផារសកមម (មិនដករត្មូវ)  ចុំយពាះត្ទ្ពយសកមម ឬបុំណញ លដែលអាចកុំណរ់បាន។ ក.ស.ស 

មិនានកាន់កាប់មូលបត្រចញះបញ្ា ី យទ្។ 
កត្មិរ ២ ធារញចូលយផេងៗ យត្ៅពីរថ្មលលក់ដែលបានរមួបញ្ចូ លកនញង កត្មិរ ១ ដែលអាចអយងករត្ទ្ពយសកមម ឬ 

បុំណញ ល បានយោយផ្លេ ល់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោយត្បយោល (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូលចុំយពាះត្ទ្ពយសកមម ឬបុំណញ ល ដែលមិនអាត្ស័យយលើទ្ិននន័យយលើទ្ីផារដែលអាចសយងករបាន 

(ដែលជាធារញចូលដែលមិនអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ព័ត៌មានក្បតិបតតិការត្តមខផនរ 

ក.ស.ស មានត្បរិបរតិការតាម្ម្សែកម្ែលត្រូវរាយការណ៍គឺ ង្ស្វាម្សែកកំពខម់្ស។ ត្បធានអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតម្សែក
ត្បរិបរតិការ (ត្កុម្គណៈត្គបត់្គខ) ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គខនសទកែុខ ម្ែលបានរាយការណ៍អំពីលទធសលននង្ស្វាម្សែក
កំពខម់្សទខំម្ូល ង្ែើម្បវីាយរនម្លអំពីលទធសល និខការម្បខម្ចកធនធាន។ ត្បធានអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតម្សែកត្បរិបរតិការវាយរនម្ល
អំពីលទធសលននត្បរិបរតិការតាម្ម្សែក ង្ដ្ឋយម្សអកង្ៅង្លើទំហំត្បាកច់ំណូលែុល (កុំណរស់ាា ល់ ១២)។ ត្បធាន 
អែកស្ង្ត្ម្ចចិរតម្សែកត្បរិបរតិការ កត៏្រួរពិនិរយផងដែរយៅយលើចំង្ណញម្ុនបខព់នធ និខចំង្ណញសុ្ទធង្ធៀបនឹខការយិបរងិ្ចេទ
ម្ុនៗ។ ង្លើស្ពីង្នេះ ក.ស្.ស្ កា៏នរំបនង់្ស្ែាកិចចពិង្ស្ស្ ដែលកុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ាលែុំបូង  សូមយោង
យៅកុំណរស់ាា ល់ ៨។ 

ត្បាកច់ំណូលភាគយត្ចើនបានម្កពីអរិែិជនខាខង្ត្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតាខំស្ថិរង្ៅកែុខង្ខ្រតត្ពេះសី្ហនុ ង្ហើយ
ត្បាកច់ុំណូលភាគយត្ចើន មានត្បភពង្ចញពីង្ខ្រតត្ពេះសី្ហនុ និខរំបនជុ់ំវញិ។ 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៦.  ភាគលាភ 
យៅថ្ងៃទ្ី១២ ដខយមស្ថ ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្កុមត្បឹកាភ្បិាលបានអនញមរ័ដបងដចកភាគោភ្ពីត្បាកច់ុំយណញសត្ាប់

ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ខ” ៦.៥៥០.០០០  ៤.០០០.០០០ 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” ដែលានរថ្មលោរកិ  

៤០៣ យរៀលកនញងមយួភាគហ ញន  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៦ 
ភាគោភ្សរញបបានបង ់(*) ១៥.១៩១.៥២៧  ១២.៦៤១.៥២៦ 
 
(*) ភាគោភ្សរញបបានបងដ់ែលានទ្ឹកត្បាកច់ុំនួន ១៥.១៩១.៥២៧ ពានយ់រៀលយនះ ានរមួបញ្ចូ លទុំងភាគោភ្
ធា្ដែលានទ្ឹកត្បាកច់ុំនួន ៥.៤០៣.៦៣៥ ពានយ់រៀល (កុំណរស់ាា ល់ ១០) (ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨៖ ាន
ចុំនួន ៥.៤០៣.៦៣៥ ពានយ់រៀល)។ ចុំនួនដែលយៅសល់ ៩.៧៨៧.៨៩២ ពានយ់រៀល ( ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨៖ ាន
ចុំនួន ៧.២៣៧.៨៩២ ពានយ់រៀល) ត្រូវបានែកយចញពីចុំយណញរកាទ្ញក។ 
 



កំពងផ់ែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ក្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាេ រ 

 ដី្ៃី  ការខរលមអដី្ៃី  អគារ  
បរកិាេ រ 

បង្ចេរង្ទស្  
ង្ក្គឿងស្ង្ហា រមិ 
និងបរកិាេ រភាា ប់  

រុំពយទូ័រ និងបរកិាេ រ
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រ 
រំពង់ខផមុក្ទ  

ស្ណំង់
រំពុងស្ថងស្ង់  បា៉ា ផែត  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
                      
ង្ៅនែៃទី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)                      
នែលង្ែើម្ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៥១.៨១៦.១៥១  ៣៤៧.៧៩៣.៤៨៦  ២៤.៣៣១.២០៨  ២.៥០៧.៥៨២  ៨.០៥២.១០២  ៤៣.៧៥៨.២៥៣  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១.៧៩៧.៤១២  ១.២៥៨.៦៧១.២៩៤ 
រលំស់្បខារ -  (២៥.៨៨៥.០៧១)  (១៩៧.៨៩៧.៩១២)  (១៩.៣៦០.៤៤៩)  (២.១១១.៧៣០)  (៥.៧៤០.៧៣៨)  (២០.០៣៧.៨៥១)  (១៤០.៣៥០.៣០០)  -  (១.៦២៥.២៧២)  (៤១៣.០០៩.៣២៣) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 

                      
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្៣ី០ ដខកញ្ញញ   
ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបាន
ង្ធវើស្វនកម្ម)                      

រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ទិញបម្នថម្ (*) -   ៨៦.៣៥៧   ១៧៩.៥៣៨   ២.៦៥៩.៦០០   ១៧៣.៧១៦   ៦១៨.២១៨   ៥.៨១០.៧០៩   ១.៣៦២.៧៧៨   ៥.០៧៦.៨៧៥   -   ១៥.៩៦៧.៧៩១  
លក ់- សញទ្ធ -  -  -  -  -  -  (៨.៥៨០)  -  -  -  (៨.៥៨០) 
យផេរ -   ១៤.៨២៧.៦៩០   ១៦៦.៥០៦.៤៧៤   ២០.០៨០.២៤៩   -   -   -   -   (២០១.៤១៤.៤១៣)  -  - 
រលំស់្ -  (៨៨៩.២៣៦)  (៣.៧៥១.២១៦)  (៩៣២.៨៩៨)  (១៦២.០០៦)  (១.០៦៧.៣៥៥)  (១.៨៥៩.១០២)  (៧.៤៦០.៥១៨)  -  (១០១.៥៩៤)  (១៦.២២៣.៩២៥) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៣៩.៩៥៥.៨៩១   ៣១២.៨៣០.៣៧០   ២៦.៧៧៧.៧១០   ៤០៧.៥៦២   ១.៨៦២.២២៧   ២៧.៦៦៣.៤២៩   ១៨០.៤២០.១៧០   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ៧០.៥៤៦   ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧  

                      
ង្ៅនែៃទី៣០ ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩                      
នែលង្ែើម្ ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៦៦.៧៣០.១៩៨   ៥១៤.៤៧៩.៤៩៨   ៤៧.០៧១.០៥៧   ២.៦៨១.២៩៨   ៨.៦៧០.៣២០   ៤៩.៥៤៧.៦៦១   ៣២៨.២៣០.៩៨៨   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ១.៧៩៧.៤១២   ១.២៧៤.៦១៧.៧៨៤  
រលំស់្បខារ -   (២៦.៧៧៤.៣០៧)  (២០១.៦៤៩.១២៨)  (២០.២៩៣.៣៤៧)  (២.២៧៣.៧៣៦)  (៦.៨០៨.០៩៣)  (២១.៨៨៤.២៣២)  (១៤៧.៨១០.៨១៨)  -   (១.៧២៦.៨៦៦)  (៤២៩.២២០.៥២៧) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបាន
ង្ធវើស្វនកម្ម) ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៣៩.៩៥៥.៨៩១   ៣១២.៨៣០.៣៧០   ២៦.៧៧៧.៧១០   ៤០៧.៥៦២   ១.៨៦២.២២៧   ២៧.៦៦៣.៤២៩   ១៨០.៤២០.១៧០   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ៧០.៥៤៦   ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧  

 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ក្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាេ រ (ត) 
(*) សូមយោងយៅការយផេៀងផ្លេ រក់ារទ្ិញបដនាម ដែលជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទ្ិញ     
ត្ទ្ពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ។ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទ្ិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ១៥.៩៦៧.៧៩១   ៤៤.៧៥៥.៥៥២ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកផារផ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (៨៥៨.៤៨៣)  (១៧៩.៤១៣) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្ ១៥.១០៩.៣០៨   ៤៤.៥៧៦.១៣៩ 
 

ចុំណាយការត្បាក ់ដែលត្រូវបានយ្វើមូល្នកមមយលើត្ទ្ពយសកមមដែលានលកេណៈសមបរតិត្គបត់្ោន ់ គិរត្រឹមថ្ងៃទ្៣ី០ 
ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ានចុំនួន ១០.៨០២ ោនយរៀល ដែលាន (អត្តាការត្បាក ់ ១,៦៥% កនញងមយួឆ្ន ុំ ពីត្កសួងយសែាកិចច និង
ហិរញ្ញ វរាញ ចុំយពាះ (JBIC) – ឥណទនង្លខ្ CP-P10 - កុំណរស់ាា ល់ ១១)។ 

 
៨.  ក្ទពយស្មបតតិវិនិង្ោគ 
 ដី្ៃ ី អគារ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទី្៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម)      
នែលង្ែើម្ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៥.២៦៦.៥១៧  ៣០៩.៥៩២.៤០០ 
រលំស់្បខារ -  (៣០.១១០.២២០)  (៣០.១១០.២២០) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 

      
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទី្៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម)      
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ទិញបម្នថម្ (*) -  ២.៤១៤.៧២៤  ២.៤១៤.៧២៤ 
រ ុំលស់ -  (៤.៦៣៧.២១១)  (៤.៦៣៧.២១១) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤២.៩៣៣.៨១០  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣ 
      
ង្ៅនែៃទី៣០ ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩      
នែលង្ែើម្ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៧.៦៨១.២៤១  ៣១២.០០៧.១២៤ 
រលំស់្បខារ -  (៣៤.៧៤៧.៤៣១)  (៣៤.៧៤៧.៤៣១) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤២.៩៣៣.៨១០  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៨.  ក្ទពយស្មបតតិវិនិង្ោគ (ត) 
(*) សូមយោងយៅការយផេៀងផ្លេ រក់ារទ្ិញបដនាម ដែលជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទ្ិញ     
ត្ទ្ពយសមបរតិវនិិយោគ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ។ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទ្ិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ២.៤១៤.៧២៤  ៧៩៩.៣៤១ 
ទ្ឹកត្បាកត់្រូវសងអនកផារផ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (២៦៧.៤៤៩)  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្ ២.១៤៧.២៧៥  ៧៩៩.៣៤១ 

 
ចុំនួនទ្ឹកត្បាក់ត្ទ្ពយសមបរតិវនិិយោគ - រុំបន់យសែាកិចចពិយសស ខាងយត្កាមយនះ ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបាយការណ៍

ចុំយណញ-ខារ និងលទ្ធផលលមអិរយផេងៗសយងេប ៖ 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    

ចំណូលពីការជួល ១.៩៩៥.៩០១  ២.២៤៤.៦៦១ 
ចុំណាយរ ុំលស់ (៤.៦៣៧.២១១)  (៤.៥៧៦.៥៧២) 
ចំណាយត្បរិបរតិការផ្ទទ ល់ម្ែលង្កើរង្ចញពីការវនិិង្ោគត្ទពយស្ម្បរតិ 
     ម្ែលបង្ខកើរឱ្យមានចំណូលពីការជួល (២.០៥៧.៨០១)  (២.៥៥៣.៣៧៧) 
 
 រុំបនយ់សែាកិចចពិយសសកុំពញងដរសាិរកនញងែុំណាកក់ាលែុំបូង ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើយ។ 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩.  ក្ទពយស្រមមអរបូី 
 រមមវិ្កីុំពយរូ័រ 
 ពាន់ង្រៀល 
  
ង្ៅនែៃទី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)  
នែលង្ែើម្ ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រលំស់្បខារ (៥.៩៧៣.១១៦) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទ្ធ (បានយ្វើសវនកមម) ៧.៤៩៤.៨៣១ 
  
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩  

(បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម)  
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ៧.៤៩៤.៨៣១ 
រលំស់្ (៧៩៧.១៥៤) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ៦.៦៩៧.៦៧៧ 
  
ង្ៅនែៃទី៣០ ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៩  
នែលង្ែើម្ ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រលំស់្បខារ (៦.៧៧០.២៧០) 
រនម្លចុេះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) ៦.៦៩៧.៦៧៧ 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន 
 ភាគហ ុនព្បសភរ “ក” (*)  ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ្” (**)  ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” (***)  បុពវលាភភាគហ ុន  សរបុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 
                
យៅថ្ងៃទី្៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

                
យៅថ្ងៃទី្៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 

(*) ង្ោខតាម្មាត្តា ៥ ននលកេនតិកៈ ចញះថ្ងៃទ្ី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យែើមទ្ញនដែលានត្ស្ថបច់ុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀល ត្រូវបានដបងដចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យែើមទ្ញនត្បយភ្ទ្ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោយានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀល កនញងមយួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ខ” ត្រូវបាន
កានក់ាបយ់ោយរាជរោា ភ្បិាលកមពញជា ដែលរុំណាងយោយត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ក” មនិទ្ទ្ួលបានភាគោភ្យទ្ យហើយកម៏និានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រដែរ យលើកដលងដរ
លកេខណឌ មយួចុំនួនែូចបានលមអរិកនញងាត្តា ៩ ននលកេនតិកៈចញះថ្ងៃទ្ី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ខ” ានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រ និងទ្ទ្ួលភាគោភ្ ម្ែលត្រូវបានអនុម្រ័ង្ដ្ឋយ             
ត្កុមត្បឹកាភ្បិាល។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន(ត) 
(**)  យសចកតីលមអរិថ្នភាគហ ញនដែលានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រ ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល 
ភាគហ ុនិក      
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “ខ”      

រាជរោា ភ្បិាលកមពញជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ”      

ត្កុមហ ញន Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គយត្ាងភាគហ ញនរបស់បញគាលិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិយោគយផេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      
 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 

 ចុំនួនភាគហ ញនងមីដែលបានយបាះផាយកនញងត្បយភ្ទ្ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែលានរថ្មលោរកិ 
១.០០០ យរៀលកនញងមយួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” ដែលបានយបាះផាយទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួរាល់ទុំងត្សុង។ 
 

(***)  ភាគោភ្ធា្ត្រូវបងង់្ៅត្គបភ់ាគហ ុនត្បង្ភទ “គ” 
 

 យែើមបជីាការយលើកទ្ឹកចិរតសត្ាបអ់នកវនិិយោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” (ានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រទុំងអស់) ានសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបានភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបងច់ុំនួន ៥% កនញងមយួឆ្ន ុំ សត្ាបរ់យៈយពលបីឆ្ន ុំ (ជាស្ថចត់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ញន យៅតាម
ការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ដរប ញយណាណ ះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” សរញប គញណនឹងរថ្មលោកល់កព់ីកាលបរយិចេទ្ចញះបញ្ា ីលក ់     
មូលបត្រយលើកែុំបូង កនញងដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូ្ទរក់ារបងភ់ាគោភ្ជាភាគហ ញន គឺវាអាត្ស័យយៅយលើរថ្មលទ្ីផារ
ភាគហ ញនយពលបិទ្ទវ រ មញនយពល ex-dividend day។ មនិានការធា្ចុំយពាះចុំនួនភាគហ ញនយងរយទ្ (ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរ)។
កនញងករណីដែលានមូលនិ្ិត្គបត់្ោន ់ អភ្បិាលទុំងអស់ត្រូវត្បកាស និងបងភ់ាគោភ្យៅអនកវនិិយោគរបស់ខលួនកនញងរយៈយពល 
១២ដខពីកាលបរយិចេទ្ចញះបញ្ា ីលកម់ូលបត្រយលើកែុំបូង។ កនញងករណីដែលភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់មនិត្រូវបានបង/់ដបងដចក 
យពញយលញកនញងឆ្ន ុំណាមយួយទ្យ្ះ ចុំនួនទ្ឹកត្បាកដ់ែលយៅសល់ត្រូវករត់្តាបងារយៅឆ្ន ុំយត្កាយៗយទ្ៀរ រហូរែល់យពលដែលភាគ
ោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់អាចទូ្ទរប់ានយពញយលញ។ 
 រាជរោា ភ្បិាលកមពញជា ដែលជាភាគហ ញនិកយែើមទ្ញនានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រត្បយភ្ទ្ “ខ” និង យែើមទ្ញនមនិានសិទ្ធិយបាះយឆ្ន រ
ត្បយភ្ទ្ “ក” មនិានសិទ្ធិទ្ទ្ួលភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបងយ់នះយទ្។ 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន(ត) 
 កាលបរយិចេទ្កុំណរថ់្នភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
រយៈយពលខលី ៥.១៦៧.៩៦១  ៤.៩១២.៤៦៦ 
រយៈយពលដវង -  ៥.២៥៦.៣៣៩ 
 ៥.១៦៧.៩៦១  ១០.១៦៨.៨០៥ 
 

 បដត្មបត្មួលភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
សមរញលយយែើមត្ោ ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 
ចុំណាយការត្បាកប់ូកបដនាម (កុំណរស់ាា ល់ ១៦) ៤០២.៧៩១  ៦៤១.៥៧២ 
ភាគោភ្បានបង ់ (៥.៤០៣.៦៣៥)  (៥.៤០៣.៦៣៤) 
សមរញលយចញងត្ោ ៥.១៦៧.៩៦១  ៩.៩៩៧.៨៣២ 
 
១១.  ក្បារ់រមេី 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់ម្ចពីី៖    
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JICA) – ឥណទនយលខ CP-P3 ៧៥.៥០១.៦៦០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P4 ១១៨.៥៩៩.៦១៧  ១១៩.០១៨.១២៧ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P6 ៨.៣៦៧.៨៣៨  ៨.២១២.០៨៤ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនខិហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P8 ១២៣.៩០៨.៥២២  ១២៣.៩៤៥.២៦៣ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P10 ២២១.៨៣៩.៦១៩  ២១៩.៦៥០.២៤១ 

 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១.  ក្បារ់រមេី (ត) 
ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយលខាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់ម្ចជីាមយួ JICA និង JBIC ទកទ់្ិនយៅនឹង

ត្បរិបរតិការដែលពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញះហរាយលខាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់ម្ច ី ជាមយួត្កសួងយសែាកិចច និង
ហិរញ្ញ វរាញផងដែរ យោយត្បាកក់មចតី្រូវបាន JICA និង JBIC ទូ្ទរយ់ោយផ្លេ ល់ឱ្យអនកផារផ់ាងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសង
ត្បាកយ់ោយផ្លេ ល់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកាលវភិាគសងត្បាក។់ 
 

 កាលកំណររ់បស់្ត្បាកក់ម្ចទីខំង្នេះមានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈង្ពលែៃី    
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលម្យួឆ្ែ  ំ ៣៣.០៩៨.១៥៩  ២២.១៩៧.៣១១ 

រយៈង្ពលខវង    
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលយលើសពីម្យួឆ្ែ ងំ្ៅពីរឆ្ែ  ំ ៣០.៥០៤.៦១៩  ២៤.១៤៤.៧៨០ 
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលយលើសពីពីរឆ្ែ ងំ្ៅត្បាឆំ្ែ  ំ ៩១.៥១៣.៨៥៧  ៨៨.៤១១.១១២ 
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលយលើសពីត្បាឆំ្ែ  ំ ៣៩៣.១០០.៦២១  ៤១៥.៨៦៨.០២៦ 

 ៥១៥.១១៩.០៩៧  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
    
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 រនម្លង្ោខ និខរនម្លស្ម្ត្ស្បរបស់្ត្បាកក់ម្ច ីមានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩ 
 

៣១ ្នូ ២០១៨  
ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

រនម្លង្ោខ    
រយៈង្ពលខ្ល ី ៣៣.០៩៨.១៥៩  ២២.១៩៧.៣១១ 
រយៈង្ពលដវង ៥១៥.១១៩.០៩៧  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 

 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
រនម្លស្ម្ត្ស្ប    

រយៈង្ពលខ្ល ី ៣០.១៧៣.៩៨៥  ១៨.៤៨៧.៣១៨ 
រយៈង្ពលដវង ៣៧៧.៧៦៧.២២២  ៣៨១.៣៦៩.០៣៥ 
 ៤០៧.៩៤១.២០៧  ៣៩៩.៨៥៦.៣៥៣ 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១.  ក្បារ់រមេី (ត) 
 រនម្លស្ម្ត្ស្បត្រូវបានគណ្អាត្ស័្យង្ៅតាមលំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបហារ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាកក់ម្ចី្ យពលបចចញបបនន។
វាត្រូវបានចារថ់្នែ កជ់ារនម្លស្ម្ត្ស្បកត្ម្រិទ្ី៣ កែុងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរានការរមួបញ្ចូ លនូវធារញចូលដែលមនិ
អាចអយងករបាន រមួាន ហានិភ្យ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 
 ត្បាកក់ម្ចជីារបូិយបណ័ណ ង្សេខៗង្ត្ៅពីរបូិយបណ័ណ ង្គាល មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ត្បាកង់្យ នជប ញន ៤២២.៦៨០.៧០២  ៤២០.១៩២.៩៤៣ 
ត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ ១២៥.៥៣៦.៥៥៤  ១៣០.៤២៨.២៨៦ 
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 

  

ត្បាកក់ម្ចទីខំអស់្មានរយៈង្ពល៣០ឆ្ែ  ំង្ហើយអត្តាការត្បាកត់្បចាឆំ្ែ នំនត្បាកក់ម្ចនីីម្យួៗ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
    

ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JICA) – ឥណទនយលខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P10 ១,៦៥%  ១,៦៥% 
 
១២. ចំណូល 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

        
ចុំណូលយលើកោកពី់្វា ៤៣.៤១៥.០២៩  ៣៣.៤៨៨.៣៥៩  ១១០.០៩១.៧២០  ៩១.៨៣៦.៣៦៧ 
ចុំណូលយលើកោកយ់លើទី្ោន (LO-LO) ២៣.៨៣៩.៥០៣  ១៩.៦៦៦.០៨៣  ៦៦.៣៩៦.៧៧៩  ៥៥.១៥៣.៩០៨ 
ចុំណូលពីយសវាកមមដផ ១៦.៦១៦.០៣៨  ១៣.៩២៥.៣៩៩  ៤៧.៤៨២.៧១០  ៤១.៥៦០.៤០៦ 
ចំណូលបានម្កពីការជលួរំបនង់្ស្ែាកិចច

ពិង្ស្ស្ ៦១០.០៧៧  ៨០០.៥១៥  ១.៩៩៥.៩០១  ២.២៤៤.៦៦១ 
ចុំណូលយផេងៗ ៧.០៧៦.៤៥៨  ២.៨៧៥.៧៥៨  ១៦.៩០២.០២៤  ៩.៣៣៨.៩៨៤ 
 ៩១.៥៥៧.១០៥  ៧០.៧៥៦.១១៤  ២៤២.៨៦៩.១៣៤  ២០០.១៣៤.៣២៦ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៣.  ចំណាយស្មាា រែគត់ែគង់ 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណាយយលើសាា រង្ហយយ ះ ១១.៤១៩.៣០៩  ១១.១២០.៥៩៨  ៣៣.១៨០.៧៧០  ៣១.១៩៧.១៦៣ 
ង្ត្គឿខបនាល ស់្ ៧.៨៦៥.៥៩៥  ៤.៩២៥.៤៣៤  ២៣.៦១២.៨១១  ១៤.៥១២.៥៩០ 
ស្មាា រឃ្ល ខំ ២.៤៩៨.៦១៩  ១.៦៥៣.៤៣៣  ៥.៤៩៤.៦៨៦  ៥.៣២៦.៧៧៩ 
ង្ត្បខរ ុំអិល និងយត្បងា សញីន ៩៦៧.០០៤  ៨៣៧.៨៣៧  ២.៧២៩.៣៨៦  ២.៣៨៩.៤៣៣ 
ស្មាា រសារស់ាខក់ារោិល័យ ១.០៩០.៥៨៩  ៧៧៤.០៤៣  ២.២៦៩.៦៩២  ១.៧៨២.៤៩៦ 
ស្មាា រយត្បើត្បាស់យផេងៗ -  ៥៨៤.៩៩០  ៧៤៦.៨៣០  ៧៦០.៦៣០ 
 ២៣.៨៤១.១១៦  ១៩.៨៩៦.៣៣៥  ៦៨.០៣៤.១៧៥  ៥៥.៩៦៩.០៩១ 
 
១៤.  ចំណាយង្លើក្បារ់ង្បៀវតេរ ៍ក្បារ់ឈ្នលួ និងចំណាយពារ់ព័នធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្បាកង់្បៀវរេរបុ៍គាលិក ១៦.៣៦៤.៧៧៥  ១៤.៤៧៣.២៩១  ៤៥.១៦៤.០៨៤  ៣៨.៦៤០.៧៤៨ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ២.៧៧៩.៩៥១  ២.៤៦២.៨២០  ៦.៤០៣.៩១៥  ៤.៨០៣.៨២០ 
បងារការទូ្ទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាព

ការង្ហរ -  ១.៧៩៨.៧២៤  -  ១.៧៩៨.៧២៤ 
ចំណាយអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍ ១.២៦២.០៧៣  ១.០៧១.៥០០  ៤.៤៦៤.៧៥០  ៣.២១៤.៥០០ 
លាភការរបស់្ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ៣០៦.០០០  ៣០៦.០០០  ៩១៨.០០០  ១.០០៤.៤០០ 
ចំណាយស្នតិសុ្ខ្ស្ខាម្ង្សេខៗ ១២៧.៥២២  ៧១.៥៧៧  ៣៨៧.១៨៦  ២៧៧.៦៩៦ 
ត្បាកឈ់្ែួលស្ត្មាបអ់ែកង្  ការ ៦៩.៤៥០  ២៦.៣៥០  ២១២.៥៥០  ៩៦.៥៥០ 
ចំណាយង្សេខៗពាកព់ន័ធនឹខបុគាលិក ១.៤៦០.១១៩  ៩៤១.០៣៦  ៥.៤៤៩.៨៣២  ២.៨៩១.៣៨០ 
 ២២.៣៦៩.៨៩០  ២១.១៥១.២៩៨  ៦៣.០០០.៣១៧  ៥២.៧២៧.៨១៨ 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៥. ចំណាយរលំស្ក់្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាា រ ព្រពយសមបតតិវិនិសោគ និងក្ទពយស្រមមអរបូី 
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្ទពយស្ម្បរតិ និខបរកិាេ រ ៥.៥០៦.៥៨០  ៥.៣៦៦.២២០  ១៦.២២៣.៩២៥  ១៥.៦៧២.៩២៣ 
ត្ទពយស្ម្បរតិវនិិង្ោគ ១.៥៥៩.៨៥៨  ១.៥២៨.៣៨៩  ៤.៦៣៧.២១១  ៤.៥៧៦.៥៧២ 
ត្ទពយស្កម្មអរបីូ ២៦៥.៧១៨  ២៦៥.៧១៨  ៧៩៧.១៥៤  ៧៩៧.១៥៤ 
 ៧.៣៣២.១៥៦  ៧.១៦០.៣២៧  ២១.៦៥៨.២៩០  ២១.០៤៦.៦៤៩ 
 
១៦. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ាវតថុ - ស្ទុធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចំណូលការត្បាកពី់ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅ  

ធនាគារ (ក) ៩១៦.១៤២   ៦៨៧.២០៤  ២.៤១៣.១៩៩   ២.០៨០.៦៦៧ 
ចុំយណញសញទ្ធពីការបតូររបិូយវរាញរបស់ត្បាក់

កមច ី(គ) -     ៨.៨៩៨.៤០០  -     - 
ចុំណូលការត្បាកពី់ការករត់្តាអបបហារ

ឥណទនផតល់ឱ្យបញគាលិកត្រលបម់ក
វញិ ១៦២.០៨៨   ២២៩.២២៦  ៥៣៩.២២៣   ៧៣៤.០៩៩ 

 ១.០៧៨.២៣០   ៩.៨១៤.៨៣០  ២.៩៥២.៤២២   ២.៨១៤.៧៦៦ 
        
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចំណាយការត្បាកង់្លើត្បាកក់ម្ច ី(ខ) (៣.០៨២.៦១១)  (២.៥៨៥.៩៥៧)  (៨.១៨៣.៦៨៧)  (៨.១៧១.៨៣២) 
ខារសញទ្ធពីការបតូររបិូយវរាញរបស់ត្បាក ់  

កម្ច ី(គ) (១.២៩៥.៩០២)  -  (១៦.៧៨៦.៤៤៧)  (២.៧១៣.៣៨៦) 
ចុំណាយការត្បាកពី់ការបូកបដនាមភាគ

ោភ្ធា្ត្រូវបង ់ (៨៨.៣៧៧)  (១៧០.៩៧៣)  (៤០២.៧៩១)  (៦៤១.៥៧២) 
 (៤.៤៦៦.៨៩០)  (២.៧៥៦.៩៣០)  (២៥.៣៧២.៩២៥)  (១១.៥២៦.៧៩០) 

        
(ចុំណាយ)/ចុំណូលហិរញ្ញ វរាញ - សញទ្ធ (៣.៣៨៨.៦៦០)  ៧.០៥៧.៩០០  (២២.៤២០.៥០៣)  (៨.៧១២.០២៤) 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៦. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ាវតថុ - ស្ទុធ (ត) 
(ក)  ចំណូលការត្បាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើស្នេ ំ និខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើានកាលកុំណរង់្សេខៗម្ែលង្សើញង្ៅកែុខ     

ធនាគារកែុខត្ស្ុក កែុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ។  
 
(ខ្)  ចំណាយការត្បាកគ់ឺជាការត្បាក ់ ង្លើត្បាកក់ម្ចមី្ែលទទួលបានពីត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ តាម្រយៈការយ្វើ     

ហិរញ្ញបបទនង្ដ្ឋយ JICA និខ JBIC។ 
 
(គ)  ក.ស្.ស្ មានត្បាកក់ម្ចជីាត្បាកង់្យ នជប ុន និខជាត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ (កំណរស់្មាា ល់១១)។ ង្ដ្ឋយស្ថរម្រការយ ើង

ចញះថ្នរថ្មលត្បាកង់្រៀលង្ធៀបនឹខត្បាកង់្យ នជប ុន និខត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ វាបណាត លឱ្យានការខារ ឬចុំយណញជា
ស្ថរវនតង្លើការបតូររបូិយបណ័ណ  ង្ធៀបនឹខត្បាកក់ម្ចរីបស់ ក.ស្.ស្។ អត្តាបតូររបូិយបណ័ណ ម្ែលត្រូវបានសេពវសាយង្ដ្ឋយ 
ធនាគារជារ ិនន កម្ពុជា នាែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទរាយការណ៍ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

 

 

៣០ កញ្ញា  
២០១៩ 

 ៣០ មិងុនា  
២០១៩ 

 ៣១ ្ន ូ
២០១៨ 

 ៣០ កញ្ញា  
២០១៨ 

 ៣១ មិងុនា  
២០១៨ 

ត្បាកង់្យ ន/ត្បាកង់្រៀល ៣៨,១២០  ៣៧,៩៤៥  ៣៦,៥៩០  ៣៦,១៨០  ៣៦,៩៧០ 
ត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ/ត្បាកង់្រៀល ៤.០៩៥  ៤.០៦៦  ៤.០១៨  ៤.០៨២  ៤.០៦៣ 

 
១៧.  ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 

ពនធង្លើត្បាកច់ំណូលត្រូវបានគណនាតាម្ម្ូលដ្ឋា នបំណកត្ស្ថយបចចុបបនែននបទបញ្ញរតិពនធដ្ឋរ។ កប៏ ុម្នតបទបញ្ញរិតទខំ
អស់្ង្នេះ អាចមានភាពម្ត្បត្បួលពីម្យួត្គាង្ៅម្យួត្គា ង្ហើយការកំណរចុ់ខង្ត្កាយង្លើចំនួនពនធង្លើត្បាកច់ំណូល នឹខត្រូវង្ធវើង្ ើខ
បនាទ បព់ីមានការត្រួរពិនិរយរបស់្អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 
 យត្កាមបទ្បបញ្ញរតិពនធ ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយលើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ យោងតាមអនុត្កឹរង្លខ្ ០១ អនត្ក.
ររ ចញះថ្ងៃទ្០ី៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពដែលបានចញះបញ្ា ីកនញងផារមូលបត្រកមពញជា បានទ្ទ្ួលការអនញយត្ោះពនធរយៈយពលបីឆ្ន ុំ
ពីគណៈកមមការមូលបត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទ្ី១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបានអនញមរ័ការអនញយត្ោះពនធយនះ ត្រូវ
ការ ់៥០% ពីពនធយលើត្បាកច់ុំណូល (២០%) យហើយចូលជា្រាន ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយលើត្បាកច់ុំណូលតាមអត្តា១០% ោបព់ី
ឆ្ន ុំ២០១៧ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៩។ របាយការណ៍សវនកមមពនធយពញយលញដែលយចញចញងយត្កាយ យោយអគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ គឺសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំ ២០១៥ យហើយបុំណញ លពនធទុំងយនះត្រូវបានទូ្ទរទ់ុំងត្សុងយៅកនញងឆ្ន ុំ ២០១៧។ 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៨.  ចំសណញរនងុមួយភាគហ ុន 
(រ)  ចំសណញរនងុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនជាម្ូលដ្ឋា ន ត្រូវបានគណនាង្ដ្ឋយយកត្បាកច់ំង្ណញរបស់្មាច ស់្ភាគហ ុនរបស់្ ក.ស.ស 
ម្ចកនឹខចំនួនភាគហ ុន្មមតាម្ធយម្ម្ែលបានង្បាេះសាយកែុខការយិបរយិចេទ្។ 

 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំយណញរបស់្ភាគហ ុនិក (ពានង់្រៀល) ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
ចំននួភាគហ ុនម្ធយម្ ៨៥.៧៧១.៩៦៧   ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧   ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនជាមូ្លដ្ឋា ន 

(ង្រៀល) ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 
 

(ខ្) ចំសណញរនងុមួយភាគហ ុនងយចុុះ (Diluted earnings per share) 
ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុេះ ត្រូវបានគណនាង្ដ្ឋយម្កម្ត្បចំនួនម្ធយម្ននភាគហ ុនធម្មតាម្ែលមាន ង្ដ្ឋយស្នមរ

ថ្នមានការង្សទរភាគហ ុនម្ែលមានស្កាត នុពលទខំអស់្ង្ៅជាភាគហ ុនធម្មតា។ ក.ស.ស ម្និមានភាគហ ុនម្ែលមានស្កាត នុពល
អាចង្សទរង្ៅជាភាគហ ុនធម្មតាង្នាេះង្ទ ្ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្យនះ។ ែូចង្នេះ ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុេះ គឺមានរនម្លង្ស្មើនឹខ
ចុំយណញកែុខម្យួភាគហ ុនជាម្ូលដ្ឋា ន។ 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៩.  ស្ថច់ក្បារ់បានពីក្បតិបតតិការ 
   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 កំណត់  ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 សម្គគ ល ់ ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

  (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

   
   

ចំង្ណញម្ុនបខព់នធង្លើត្បាកច់ំណូល   ៤២.៤៥៥.៧៤០   ៣៦.៩៩១.៨៦២ 
និយរ័កម្ម៖      

រលំស់្ត្ទពយស្ម្បរតិ និខបរកិាេ រ ត្ទ្ពយសមបរតិវនិិយោគ និង
ត្ទពយស្កម្មអរបូ ី

១៥  
២១.៦៥៨.២៩០  ២១.០៤៦.៦៤៩ 

ចុំយណញសញទ្ធពីការលកត់្ទ្ពយសកមមរយៈយពលដវង   (៦៩.២៨៤)  - 
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ - សុ្ទ្ធ ១៦  ២២.៤២០.៥០៣   ៨.៧១២.០២៤ 
ចំណាយការពវកិចចអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍   ៤.៤៦៤.៧៥០  ៣.២១៤.៥០០ 
ការពវកិចចការទូ្ទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   -  ១.៧៩៨.៧២៤ 
ចុំណាយបញគាលិកយផេងៗ ពាកព់ន័ធនឹងឥណទនផតល់ឱ្យបញគាលិក   ៤៩១.៥៩២  ៤៨២.១៩៥ 

បម្ត្ម្បត្ម្ួលង្ែើម្ទុនបខវិល៖      
ស្នែិធិ   (២.៨៥៧.៩៤៦)  (៩៩៦.៨៥១) 
គណនីអរែិិជនពាណិជាកម្ម និខគណនីអរិែិជនង្សេខៗ   (២២.១៨៦.៧១៩)  (៦.៦៩០.៣៩៩) 
គណនីអែកសារស់ាខព់ាណិជាកម្ម និខគណនីអែកសារស់ាខង់្សេខៗ   ៣.៤៣២.០៩៩  (១៦.១៦៦.៦៩១) 
ការពវកិចចអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍   (២.២៦១.៨៤១)  (២.៣៤៩.៤១៤) 
ចំណូលពនារ   (៣៣៨)  ៤៣.៩១២ 

លំហូរស្ថចត់្បាកចូ់លពីត្បរិបរតិការ   ៦៧.៥៤៦.៨៤៦  ៤៦.០៨៦.៥១១ 
 
២០. ក្បតិបតតិការភាគីពារ់ព័នធ 
 ក.ស.ស ស្ថិរង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែកហិរញ្ញ វរថុយោយត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ និខស្ថិរង្ៅង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែក
បង្ចចកង្ទស្យោយត្កសួ្ខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។ ត្បរិបរតិការជាម្យួត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ និខត្កសួ្ខ-
ស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ត្រូវបានចារទុ់កថ្នជាភាគីពាកព់ន័ធ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២០. ក្បតិបតតិការភាគីពារ់ព័នធ (ត) 
(រ) ស្មតុលយភាគីពារ់ព័នធ 
 (i)  ទ្ឹកត្បាកជ់ំពាកយ់ៅត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ៧៥.៥០១.៦៦០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
MoEF – (JBIC)  ៤៧២.៧១៥.៥៩៦  ៤៧០.៨២៥.៧១៥ 
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 (ii)  ទ្ឹកត្បាកត់្រូវទរពីត្កសួ្ខស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
បុង្រត្បទនង្ៅឱ្យត្កសួ្ខស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
 
(ែ) ក្បតិបតតិការភាគីពារ់ព័នធ 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    
ចំណាយការត្បាកង់្លើត្បាកក់ម្ចពីីត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ  

(កំណរស់្មាា ល់១៦ (ខ្)) (៨.១៨៣.៦៨៧)  (៨.១៧១.៨៣២) 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 
 
រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

26 

២០. ក្បតិបតតកិារភាគីពារ់ព័នធ (ត) 
(គ) ការទូទាតជ់ូនគណៈក្គប់ក្គងស្ខំាន់ៗ 
 ការទូទរជូ់នគណៈត្គបត់្គខសំ្ខាន់ៗ  ស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ម្ខ្ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖  
 

 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៩ផខ្ 
 ៣០ កញ្ញា  ២០១៩  ៣០ កញ្ញា  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ក្រុមក្បឹរាភិបាល    
កនត្ម្ និខចំណាយពាកព់ន័ធង្សេខៗ  ៩១៨.០០០  ១.០៤៧.៦០០ 
    
បុគាលរិថ្នន រ់ក្គប់ក្គងស្ខំាន់ៗ    
ត្បាកង់្បៀវរេរ ៍និខចំណាយង្សេខៗ ១.៧៣២.១៤៤  ១.៥៣៣.៤០៩ 
    
ចំណាយអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍(*) ១៥៤.៤៣៨  ១២៥.០៤២ 
 

 បុគាលិកថ្នែ កត់្គបត់្គខសំ្ខាន់ៗ  រមួ្មានអគានាយក និខនាយកត្បរិបរតិ ម្ែលជាអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតជាយុទធស្ថស្តស្ត យលើការ
ែឹក្ុំ យលើដផនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍   ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូល   កនញងយ្ះបញគាលិកថាន កត់្គបត់្គង    
សុំខាន់ៗ កា៏នសិទ្ធិទ្ទ្ួលគយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នះ ែូចោន នឹងបញគាលិក ក.ស.ស ែថ្ទ្យទ្ៀរដែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈព្គប់ព្គងសខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានផតល់ឥណទនឱ្យបញគាលិក រមួទុំងគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  និងត្កុមត្បឹកាភ្បិាលផងដែរ យែើមបទី្ិញ  
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ “គ” របស់ខលួន យៅយពលយបាះផាយលកម់ូលបត្រស្ថធារណៈយលើកែុំបូង យៅថ្ងៃទ្ី០៨ ដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  
ឥណទនយនះមនិានការត្បាក ់និងានរយៈយពលបនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនះនឹងត្រូវទូ្ទរស់ងតាមមូលោា នត្បោុំដខ  យោយការក់ង 
ពីត្បាកយ់បៀវរេរត៍្បោុំដខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ។ គិរត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ឥណទនផតល់ឱ្យគណៈត្គបត់្គង  
សុំខាន់ៗ ដែលយៅមនិទនទូ់្ទរា់នទ្ឹកត្បាកច់ុំនួន ១.៧០៧ ោនយរៀល (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ២.៤៣៩ ោនយរៀល)។ 
 
២១. រិចេស្នា 
 គរិត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ក.ស.ស  ានកិចចសនាទកទ់្ិននឹងការបញ្ញា រទ្ិញយសវាកមមស្ថងសង ់      
ត្ទ្ពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ចុំនួន ៤៦.៦៦៤ ោនយរៀល (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ៥៣១ ោនយរៀល)។  
 


