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ក្លា យជាមជ្ឍមណ្ឌ លផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយឈានមុខគេគៅកមពុជា។ 

 

 
ធានាបំគេញតាមតម្មូវក្លររបស់អតិថិជ្ន តាមរយៈក្លរបគងកើនេុណ្ភាេគសវាកមម ម្បតិបតតិក្លរឆាប់

រហ័ស និងតម្មាសមម្សប។ 
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ស្ថា នភាេហរិញ្ញ វតាុ 
 ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៣១ ធ្នូ ២០១៧ 

(ពានគ់រៀល) (ពានគ់រៀល)  
(បានរាយក្លរណ៍្គ ើងវញិ) 

(ពានគ់រៀល) 

ម្រេយសកមមសរបុ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
បំណុ្លសរបុ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៧៨.៦៨០.២៥៤ ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ 
មូលធ្នសរបុ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ ៦៤៩.៥១០.២៣៤ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

លរធផ្លហរិញ្ញ វតាុ 
ឆាន ២ំ០១៩ 
(ពានគ់រៀល) 

ឆាន ២ំ០១៨ 
(ពានគ់រៀល) 

ឆាន ២ំ០១៧ 
(ពានគ់រៀល) 

ែំណូ្លសរបុ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ 
ែំគណ្ញមនុបងេ់នធ ៦៥.១៨៥.៤២៨ ៤៨.៧០២.៧៨៧ ៣៧.៨៥៤.៦៣២ 
ែំគណ្ញសុរធកនុងក្លរយិបរគិែេរ ៤៣.៤៦៣.៥០០ ៤៥.១៦៥.៧៧២ ២៥.១៣៩.៣១៦ 
លរធផ្លលមអតិកនុងក្លរយិបរគិែេរ ៤២.៨០២.៥០០ ១៦.០០៨.៧៧២ ២៥.១៣៩.៣១៦ 

អនុបាតហរិញ្ញ វតាុ  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៣១ ធ្នូ ២០១៧ 
អនុបាតស្ថធ្នភាេ ១០,៧៨% ១០,៨២% ៧,៩៥% 
អនុបាតបណុំ្លគធ្ៀបនឹងមូលធ្ន ១,០១ ១,០៤ ០,៩៨ 
អនុបាត 

សនទនីយភាេ 
អនុបាតែរនត ២,៧៣ ៣,២៧ ២,៥០ 
អនុបាតែរនតគលឿន ២,៥១ ៣,០៨ ២,៣៨ 

 ឆាន ២ំ០១៩ 
 

ឆាន ២ំ០១៨ 

  

ឆាន ២ំ០១៧ 

 

អនុបាត 
ែំគណ្ញភាេ 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 
ឯកតាម្រេយសកមម 

៣,១៧% ៣,៤០% ១,៩៦% 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 
ឯកតាមូលធ្ន 

៦,៣៧% ៦,៩៥% ៣,៨៩% 

េំលាតែំគណ្ញដុល ២៤,៣៧% ២៣,២៦% ២៥,៦៨% 
េំលាតែំគណ្ញភាេ ១៣,០២% ១៦,៣៩% ១១,០៦% 
ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិរធិ(គរៀល) 

៥០៦,៧៣ ៥២៦,៥៨ ២៩៣,០៩ 

អនុបាតលរធភាេសងក្លរម្បាក ់ ៦.៧០ ៥.៩៤ ៥.២២ 
ភាេលាភកនុងមយួឯកតាមូលបម្តកមម
សិរធិ (គរៀ់ល) 

- ៤០៣ ៤០៣ 
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១.៣៧២.២៦៦.២២១

៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៨២.៥២៤.៨៤០

១.៣២៨.១៩០.៤៨៨

៦៧៨.៦៨០.២៥៤ ៦៤៩.៥១០.២៣៤

១.២៨០.៥១០.០៣៨

៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤

ម្រេយសកមមសរបុ បំណុ្លសរបុ មូលធ្នសរបុ
ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨ ឆាន ២ំ០១៧

៣៣៣.៩១៣.៣៧៧

២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥

៨១.៣៧០.១៣៤ ៦៤.១០៨.៦១៣
៥៨.៤០៦.៣៤០

៦៥.១៨៥.៤២៨ ៤៨.៧០២.៧៨៧
៣៧.៨៥៤.៦៣២

៤៣.៤៦៣.៥០០ ៤៥.១៦៥.៧៧២
២៥.១៣៩.៣១៦

០

៥០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

១៥០,០០០,០០០

២០០,០០០,០០០

២៥០,០០០,០០០

៣០០,០០០,០០០

៣៥០,០០០,០០០

៤០០,០០០,០០០

ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨ ឆាន ២ំ០១៧

ែំណូ្លសរបុ ែំគណ្ញម្បតិបតតកិ្លរ ែំគណ្ញ/(ខាត)មុនបងេ់នធ ែំគណ្ញ/(ខាត)កនុងក្លរយិបរគិែេរ
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ល.រ ម្បគភរមូលបម្តកមមសិរធ ិ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 

១ 
មូលបម្តកមមសិរធិគ្មម នសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “ក” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “ខ” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ 
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “េ” ឯកជ្ន ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

៤៥,២៧%

២៧,២២%
១៩,៦៨%

៦,៣៦%

០,០៣%

០,២៥%

០,៨២%

០,២៧%
០,១០%

ែំណូ្លគលើកោកេ់ីនាវាគៅរីលាន (Stevedoring) ែំណូ្លគលើកោកគ់លើរីលាន (LOLO)
ែំណូ្លេីគសវាកមមនាវាែរ ែំណូ្លសតុក ឃ្ា ងំ និងរីលាន
ែំណូ្លដឹកជ្ញ្ជូ ន ែំណូ្លនាវាគរសែរណ៍្
ែំណូ្លេីតំបន ់គសដឋកិែចេិគសស ែំណូ្លជ្ួលរីតាងំ
ែំណូ្លគផ្េងៗគរៀត
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ល.រ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាេហ ុនិកឯកជ្នដម្រគរៀត ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៧៥%

២,៥%

២២,៥%

រដឋតំណាងគោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាេហ ុនកិឯកជ្ន
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តម្មា (គរៀល)ែំននួភាកហ ុន

ែំននួភាេហ ុន ម្ថាបិរ

៤,៤៥០
២,០៦១

៩១០ ១,៥៥៨ ៨១៦

១០,២៥៧

១,០១២
៣,១៥៩ ៤,១៥៣

១,៨២០ ១,០៥៨
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១២,៥៩១
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សី
ហា កញ្ញ
ញ

តុលា វែិ
ិេក្ល ធ្ន ូ

បរមិាណ្ជ្ួញដូរជាមធ្យម ម្ថាជ្ួញដូរជាមធ្យម
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បរយិាយ ឯកតាត  
ចផ្នក្លរ ២០១៩  ឆាន ២ំ០១៩  ឆាន ២ំ០១៨ ឆាន ២ំ០១៧ គម្បៀបគធ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណ្រនំញិឆ្ាងក្លត ់ គតាន ៥,៩០៨,០០០ ៦,៥៤៧,៧៥៦ ៥,៣២៨,៣៤៨ ៤,៣៦៤,៦៣៩ ១០.៨៣% ២២.៨៩% ៥០.០២% 
   ជាកុងតនឺរ័  _   ៤,១៤៨,៧២៩ ៣,៣៨៨,៩២៣ ២,៨៨២,៣១៦   ២២.៤២% ៤៣.៩៤% 
   រំនិញរាយ  _   ៥២០,៦៨៣ ៣៥៦,៧៧៦ ២០៨,៦៧៥   ៤៥.៩៤% ១៤៩.៥២% 
   ជាគម្បង  _   ១,៨៧៨,៣៤៤ ១,៥៨២,៦៤៩ ១,២៧៣,៦៤៨   ១៨.៦៨% ៤៧.៤៨% 
បរមិាណ្រនំញិនាែូំល _ ៤,៣១៧,០០០ ៥,១២១,៧១៣ ៣,៩១៦,៩៥៨ ៣,១៨៦,៨៩២ ១៨.៦៤% ៣០.៧៦% ៦០.៧១% 
បរមិាណ្រនំញិនាគំែញ _ ១,៥៩១,០០០ ១,៤២៦,០៤៣ ១,៤១១,៣៩០ ១,១៧៧,៧៤៧ -១០.៣៧% ១.០៤% ២១.០៨% 
បរមិាណ្រនំញិគលើកគរៀប  _ ៧,៩០៤,០០០ ៨,៦៦០,៥២៦ ៧,១៩២,៤៥៣ ៥,៩៩២,៣៤៥ ៩.៥៧% ២០.៤១% ៤៤.៥៣% 
   ម្បេល់ផ្ទទ ល់  _ ៣៤៧,០០០ ៤៦៤,៤៣៥ ២៧៨,៧៥៩ ១៩៧,១១៥   ៦៦.៦១% ១៣៥.៦២% 
   ឆ្ាងក្លតឃ់្ា ងំ 
   និងរលីាន  

_ ៧,៥៥៧,០០០ ៨,១៩៦,០៩១ ៦,៩១៣,៦៩៤ ៥,៧៩៥,២៣០   ១៨.៥៥% ៤១.៤៣% 

បរមិាណ្កុងតនឺរ័ឆ្ាងក្លត ់ TEUs ៥៩០,០០០ ៦៣៩,២១១ ៥៤១,២២៨ ៤៥៩,៨៣៩ ៨.៣៤% ១៨.១០% ៣៩.០១% 
នាែូំល  _ ៣០៣,០០០ ៣៣០,០២០ ២៧៦,៧៥៣ ២៣៣,៦២៣ ៨.៩២% ១៩.២៥% ៤១.២៦% 
នាគំែញ _ ២៨៧,០០០ ៣០៩,១៩១ ២៦៤,៤៧៥ ២២៦,២១៦ ៧.៧៣% ១៦.៩១% ៣៦.៦៨% 
ែនំនួនាវាែូលែត  គម្េឿង ១,៤៩២ ១,៦៦២ ១,៤៥១ ១,៣០៥ ១១.៣៩% ១៤.៥៤% ២៧.៣៦% 
ែណុំ្ោះផ្ទុកនាវា  គតាន ១៦,០៨៨,០០០ ១៧,៥០១,៨៩៣ ១៥,៧៣០,៩៤៩ ១៣,៥៩០,២៨២ ០.០០% ១១.២៦% ២៨.៧៨% 



                                                                                                                       viii 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       ix 

 

 
 
 

“ជ្ួសមុខឱ្យម្កុមម្បឹកាភិបាលរបស់ កំេង់ចផ្សវយ័តម្កុងម្េោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិតតិយស និងកតីគស្ថមនសេរកីរាយកនុងក្លរបង្ហា ញជូ្ននូវរបាយក្លរណ៍្អាជី្វកមម និងរបាយក្លរណ៍្
ហិរញ្ញ វតាុម្បចាឆំាន ២ំ០១៩ របស់ កសស សម្មាបក់្លរយិបរគិែចរចដលបញ្ចបគ់ៅម្ថៃរី៣១ ចខធ្នូ ឆាន ំ
២០១៩  ។ 

 
គោយមានក្លរគ្មមំ្រយា៉ា ងមុតមាេំីរាជ្រោឋ ភបិាល កដូ៏ែជាម្កសួងអាណាេាបាលទងំេីរ កសស បាន

បនតក្លរវវិឌ្ឍនយ៍ា៉ា ងខាា ងំក្លា គដើមបបីគម្មើសកមមភាេធុ្រកិែចរបស់ខាួន ជាលរធផ្លគៅកនុងឆាន ២ំ០១៩ គនោះ កសស 
ររួលបានម្បាកែ់ំណូ្លសរបុែំនួន ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧.០០០ គរៀល និងររួលបានម្បាកែ់ំគណ្ញសុរធ
គម្ក្លយបងេ់នធកនុងក្លរយិបរគិែេរែំនួន ៤៣.៤៦៣.៥០០.០០០ គរៀល គបើគម្បៀបគធ្ៀបនឹងឆាន ២ំ០១៨ ម្បាក់
ែំណូ្លបានគកើនគ ើងែំនួន ៥៨.៣៣៧.៧៣២.០០០ គរៀល េឺគសមើនឹង ២១,១៧%  ែំចណ្កម្បាកែ់ំគណ្ញ
សុរធគម្ក្លយបងេ់នធមានក្លរថយែុោះែំនួន ១.៧០២.២៧២.០០០ គរៀល េឺគសមើនឹង ៣,៧៧%។ លរធផ្លគនោះ
បណាា លមកេីបរមិាណ្រំនញិ និងកុងតឺនរ័ឆ្ាងក្លត ់ កសស មានក្លរគកើនគ ើង ប៉ាុចនតគោយមានក្លរគកើនគ ើង
គលើែំណាយេនធេនារគលើម្បាកែ់ំគណ្ញ គធ្វើគអាយែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធមានក្លរថយែុោះ ជាលរធផ្ល
ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតាមូលបម្តកមមសិរធមានែនំួន ៥០៦,៧៣ គរៀល សម្មាបឆ់ាន ២ំ០១៩ គនោះ។ គោយច ក 
កនុងឆាន ២ំ០១៩ គនោះ កុងតឺនរ័ ចដលបានឆ្ាងក្លត ់កសស មានែំនួន ៦៣៩.២១១ TEUs គពាលេឺ គកើនែំនួន 
៩៧.៩៨៣ TEUs គសមើនឹង ១៨,១០% គបើគធ្ៀបនឹងឆាន ២ំ០១៨ ។  

កសស នឹងបនតកិែចខិតខំម្បឹងចម្បង គដើមបបីំគេញគសវាកមម អាជី្វកមមឱ្យក្លនច់តម្បគសើរ នងិសគម្មែបាន
លរធផ្លខពស់ជាម្បគយាជ្នដ៍ល់ភាេហ ុនិករបស់ខាួន។ កសស បានេម្ងងឹម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថង
គហោឋ រែនាសមពន័ធបចនាមគរៀត គដើមបគីឆ្ាើយតបនឹងកំគណ្ើ នតម្មូវក្លរគសវាកមមរបស់អតថិជិ្ន និងក្លររកីែគម្មើន
គសដឋកិែចជាត។ិ ជាកច់សតង ក្លរអភវិឌ្ឍែណំ្តចផ្េហុបណំ្ងសគម្មែបាន ១០០,០០% នងិម្តូវបានសគមាព ធ្
ោកឱ់្យគម្បើម្បាស់ជាផ្ាូវក្លរនាម្ថៃរី២៥ ចខមថុិនា ឆាន ២ំ០១៨ គនោះ គម្ក្លមអធិ្បតីភាេ សគមាែអេគមហាគសនាបតី
គតគជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា។ ែណំ្តចផ្េហុបណំ្ងមានគគ្មលគៅែូលរមួ
គលើកកមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាណិ្ជ្ជកមម នងិេិគសសគដើមបគី្មមំ្រដល់ក្លរនាំ
គែញផ្លិតផ្ល កសិកមមរបស់កមពុជាដូែជា អងករ ែំណិ្តដំ ូងមសីៃួត និងរនំិញរាយ ចដលជាក្លរគឆ្ាើយតប
ែំគពាោះយុរធស្ថន្តសតេម្ងីករីផ្ារនាអំងករគែញរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា កដូ៏ែជាក្លរផ្តល់គសវាភសតុភាដល់ក្លរ

សែចក្តីសលែងរបែ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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រកុរកគម្បងកនុងចដនសមុម្រកមពុជា។ គម្ៅេីគនោះ ែណំ្តចផ្េហុបំណ្ងកម៏ានគគ្មលគៅគលើក្លរនាែូំលធ្យងូថមចដល
គម្បើម្បាស់កនុងក្លរផ្លិតថាមេលអេគិសនី នងិសីុម៉ាងតផ៍្ងចដរ ។ 

 

 អនុវតតបនតក្លរង្ហរតាមចផ្នក្លរចដលបានគម្គ្មងរុកសម្មាបឆ់ាន ២ំ០១៩  
 រកានូវឧតតមភាេម្នភាេម្បកតួម្បចជ្ងរបស់ខាួន គោយធានានូវេុណ្ភាេគសវាកមម តម្មាម្បកួត

ម្បចជ្ង ម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថងរំនុកែិតតជូ្នអតថិិជ្ន 
 េម្ងឹងសមតាភាេបេុគលិកគលើក្លរម្េបម់្េង និងបគែចកគរស គដើមបគីឆ្ាើយតបឱ្យបានទនគ់េលគវលា 

ែំគពាោះកំគណ្ើ នតំរវូក្លរគសវាកមមរបស់កំេងច់ផ្ 
 ជ្ួសជុ្ល ចថទ ំ នងិអភវិឌ្ឍគហោឋ រែនាសមពន័ធចផ្ និងគម្េឿងែម្កបចនាមគរៀត គដើមបរីកាឧតតមភាេ 

ម្បកួតម្បចជ្ង និងគលើកកំេស់សមតាភាេគលើកោករ់ំនិញរបស់ខាួន 
 េម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរជាយុរធស្ថន្តសតជាមយួកំេងច់ផ្កនុងម្បគរស និងកនុងតំបន ់
 េម្ងឹងអភបិាលកិែចម្េបម់្េងតាមរយៈក្លរបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសំខាន់ៗ  
 ែូលរមួកនុងសកមមភាេអភវិឌ្ឍសហេមនម៍ូលោឋ ន និងគលើកកំេស់សុខមាលភាេសងគម 

 

គៅកនុងឆាន ២ំ០១៩ គនោះ ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានគធ្វើក្លរជ្ួបម្បជុ្ំែំនួន ០៤ គលើក និងបានសគម្មែក្លរង្ហរ
ដូែខាងគម្ក្លម៖ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៣ី នាម្ថៃរ០ី៤ ចខមករា ឆាន ២ំ០១៩ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លកែិចម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិី៧ គលើករ២ី 
ក្លលេីម្ថៃរី ០១ ចខតុលា ឆាន ២ំ០១៨ និងគសនើគអាយ ោកប់ញ្ចូ លបញ្ញា គរៀបែំ Disaster 
Recovery Data Centre កនុងRisk Management  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ និងឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់ េណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរ ម្េបម់្េងហាន ិ
ភយ័ (Risk Committee) និងេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសវនកមម (Audit Committee) ។  

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធផ្លក្លរង្ហរអាជ្ីវ
កមម កសស ២០១៨ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសម្មាបម់្តមីាសរី៣ 
ឆាន ២ំ០១៨ ចដលបានម្តតួេិនិតយគោយម្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC (Financial 
Performance Review) ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ និងអនុមត័គលើសំគណ្ើ សំុជ្ម្មោះបញ្ជ ីអែលនម្រេយ (គម្េឿងែម្ក និងរថ
យនតចាស់ៗ) គោយគរៀបែំនីតវិធិ្ីសមម្សប ។ 
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 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើសំគណ្ើ សំុចកសម្មួលចផ្ថមី (៣៥០ចម៉ាម្ត 
ស្ថងសងឆ់ាន ១ំ៩៦៧) គៅជាែំណ្តចផ្កុងតឺនរ័ម្បចវង ២៤៣ចម៉ាម្ត និងបំពាកគ់ម្េឿងែម្កគលើកោក់
កុងតឺនរ័ (QC) ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើសំគណ្ើ សំុតបណាត ញអេគសីនីកមាា ងំ    
2x20 MW ែូលកេំងច់ផ្សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុ និងតំបនគ់សដឋកិែចេិគសស កសស ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើគគ្មលក្លរណ៍្គ្មមំ្រ Concept របស់ Free 
Port Policy និងគសនើសំុគអាយ JICA និង កសស ជ្ួយ សិកាបចនាម ។ 

 គសែកតីគផ្េងៗ ៖ 
- ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ និងេិភាកា គោយមនិឯកភាេគអាយនាវាគឈាម ោះ Ji Mei របស់

ម្កុមហ ុន ស្ថត រហាគប ើរ អុនីគធ្ើគណ្សិនណ្ល ម្តាចវល ឯ.ក (Star Harbor International 
Travel Company Limited) បនតកិែចសនាជ្ួលែណំ្តចផ្ របស់ កសស ។ 

- ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ និងេិភាកា គហើយឯកភាេជាគគ្មលក្លរណ៍្គ្មមំ្រនូវសំគណ្ើ សំុ
ផ្ទា ស់បតូររីលំគៅរបស់ម្បជាជ្នគៅតំបនរ់ំនបរ់លក ។ 

- ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ និងេិភាកា គហើយឯកភាេជាគគ្មលក្លរណ៍្គអាយ កសស េិនិតយ
កិែចម្េមគម្េៀងម្កបខណ្ឌ សតីេកី្លរេម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរយុរធស្ថន្តសតរវាង កសស នងិកំេង់
ចផ្ Qingdao កនុងគគ្មលបំណ្ងគដើមបជី្ួយ សម្មួលដល់ក្លរដកឹជ្ញ្ជូ នរនំិញេីកេំងច់ផ្ Qingdao 
មក កសស ប៉ាុគណាណ ោះ ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៤ី នាម្ថៃរ១ី២ ចខគមស្ថ ឆាន ២ំ០១៩ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងកេុំងអនុវតតបនតគឆ្ាើយតប
គៅនឹងលរធផ្លសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតិរ៧ី គលើករ៣ី ក្លលេីម្ថៃរី ០៤ ចខមករា 
ឆាន ២ំ០១៩ កនាងមក  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិភាកាមាន សំនួរ-ែគមាើយ នងិចថាងអណំ្រេុណ្ដល់តំណាងម្កុមហ ុន 
PWC ចដលបានគធ្វើបរបង្ហា ញអំេីដំគណ្ើ រក្លរម្នក្លរគធ្វើសវនកមម ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់េណ្ៈកមមលធិ្ក្លរ
ម្េបម់្េងហានិភយ័ នងិេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសវនកមម ចដលបានគសនើគ ើង នងិក្លរគរៀបែំក្លរបញ្ចុ ោះតម្មា
ឈ្នួលចផ្គោយចាបេី់ម្ថៃរ ី០១ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០១៩ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម ៣ចខ គដើមឆាន ២ំ០១៩ ។ 
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 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ
សម្មាបម់្តីមាសរី៤ និងសម្មាបដ់ំណាែក់្លរយិបរគិែេរ ១២ចខ ម្ថៃរ៣ី១ ចខធ្នូ ឆាន ២ំ០១៨ ចដល
បានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើក្លរចបងចែកភាេលាភ 
(Dividend) ក្លរកណំ្តក់្លលបរគិែេរកណំ្តរុ់កចដលម្តូវចបងចែកភាេលាភ (Record Date) 
និងក្លលបរគិែេរចាបគ់ផ្តើមរូទតភ់ាេលាភ (Payment Date) ជូ្នភាេហ ុនិកសម្មាបក់្លរយិបរ ិ
គែេរ ឆាន ២ំ០១៨។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើក្លលបរគិែេរមហាសននិបាត
ភាេហ ុនិក គលើករី២ ឆាន ២ំ០១៩ គៅម្ថៃរី២៣ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០១៩ គៅស្ថលម្បជុ្ំធ្ំ កំេងច់ផ្
សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គលើគសែកតីម្ពាងលកខនតកិៈ (AOI) ចដលគសនើសំុចក
សម្មួល ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគអាយ លបប់ណុំ្លម្ថាជ្ួលរី
តាងំសតុកែំណាងំគឈ្ើអាក្លសានាគំែញ របស់ម្កមុហ ុន ADONIS International Group Ltd 
ចដលគៅជ្ំពាកែ់នំួន ៧១.២៥០ ដុលាា រ តាងំេីឆាន ២ំ០១៣ គែញេីបញ្ជ ីក្លរេណ្គនយយរបស់      
កសស ។ 

 គសែកតីគផ្េងៗ ៖ 
- ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គលើក្លលបរគិែេរគរៀបែំកិែចម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាភិ

បាលគដើមបេីិនតិយ នងិសគម្មែគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុគរៀងរាល់ម្តីមាសនីមយួៗ ។ 
- ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គអាយ កសស សហក្លរជាមយួ JICA 

គដើមបសិីកាេី New Business Model ឬបចនាមគលើ Function របស់ SEZ នងិឯកភាេឱ្យ 
មានវធិានក្លរបនតអំេី “Free Port Concept” គដើមបគីធ្វើគអាយម្បគសើរគ ើងនូវភាេម្បកួត
ម្បចជ្ងរបស់ កសស ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៥ី នាម្ថៃរ០ី៩ ចខសីហា ឆាន ២ំ០១៩ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងកេុំងអនុវតតបនតគឆ្ាើយតប

គៅនឹងលរធផ្លសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៤ី ក្លលេីម្ថៃរ១ី២ ចខគមស្ថ 
ឆាន ២ំ០១៩ កនាងមក  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងចថាងអណំ្រេុណ្ដល់តណំាងម្កមុហ ុន PWC ចដល
បានគធ្វើបរបង្ហា ញអំេីក្លរង្ហរ Result of reviewing and reporting timelines នងិបានគធ្វើក្លរ
សគម្មែគៅគលើ៖ 
- ក្លរអនុវតតតាមម្បក្លសរបស់ម្កសួងក្លរង្ហរ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិាជ ជ្ីវៈ សតីេីក្លររូទតម់្បាក់

បំណាែអ់តីតភាេក្លរង្ហរជូ្ននិគយាជ្តិសម្មាបឆ់ាន ២ំ០១៩ ។ 
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- ឯកភាេគលើ Reporting timetable ចដលបានគសនើគ ើងខាងគលើគោយម្កុមហ ុនសវនករឯក
រាជ្យ PWC  និងសូមគអាយនាយកោឋ នេណ្គនយយ-ហិរញ្ញ វតាុ សហក្លរជាមយួ PWC គដើមប ី
គរៀបែំរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុគអាយបានទនគ់េលគវលា និងជូ្នដំណឹ្ងគៅគលខាធ្ិក្លរោឋ ន 
គដើមបគីសនើសំុកណំ្តក់្លលបរគិែេរកិែចម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាល។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី២ និងឆ្មាសរី១ ឆាន ២ំ០១៩ ចដលបានម្តតួេិនិតយគោយម្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ 
PWC ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់េណ្ៈកមាម ធិ្ក្លរសវន
កមម នងិេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរម្េបម់្េងហានិភយ័ ចដលបានគលើកគ ើង។ រនទឹមហនឹងគនោះផ្ងចដរ អងគ
ម្បជុ្ំបានគសនើសំុគអាយ Mr. KUME គធ្វើក្លរបនតជាមយួ JICA គដើមបចីម្បក្លា យម្បាកប់ណុំ្លជ្ប៉ានុ 
ODA Loan េីគយ៉ានជ្ប៉ានុ គៅដុលាា រអាគមរកិ និងែរចារគធ្វើយា៉ា ងណាររួលបានអម្តាក្លរម្បាក់
ទបគៅគេលចដលបណុំ្ល Convert មកជាម្បាកដុ់លាា រអាគមរកិ។  

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម កសស ៧ចខ គដើមឆាន ២ំ០១៩ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើវធិានក្លរគោោះម្ស្ថយគលើ
ស្ថា នភាេកំេងច់ផ្បែចុបបនន និងក្លរចកសម្មួលតារាងម្ថាសតុកកុងតនឺរ័ គហើយអងគម្បជុ្ំបានសគម្មែ 
និងជ្ម្មុញបចនាមគៅគលើែំណុ្ែដូែខាងគម្ក្លម ៖ 
- បនតជ្ម្មុញនូវវធិានក្លរជាបនាទ នរ់បស់ កសស កនុងក្លរចកសម្មួលែំណ្តចផ្រនិំញរូគៅគៅមុខ

ឃ្ា ងំគលខ៥ គៅជាែណំ្តចផ្កុងតនឺរ័បចនាមម្បចវង ២៤៣ ចម៉ាម្ត និងក្លរបំពាកគ់ម្េឿងែម្ក
បចនាមគអាយសគម្មែបានឆាបរ់ហ័ស និងទនគ់េលគវលា ។ 

- ជ្ម្មុញក្លរតបណាត ញអេគិសន ី៤0 គមហាគ វា៉ាត ់(េីអេគិសនីកមពុជា - EDC) ែូល កសស និង
តំបនគ់សដឋកិែចេិគសស កសស ។ 

- េម្ងីករលីានសតុកកុងតឺនរ័ និងមគធ្ាបាយគលើកោកគ់អាយក្លនច់តមានម្បសិរធភាេ គោយ
គម្តៀមគោោះម្ស្ថយកំគណ្ើ នកុងតឺនរ័េីបែចុបបននរហូតដល់ពាកក់ណាត លឆាន ២ំ០២៤ (ចផ្កុងតឺនរ័ថម ី
គធ្វើគហើយ)។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើបរបញ្ញជ  និងនតីិវធិ្ីសតីេីក្លរ
គម្ជ្ើសតាងំតំណាងនិគយាជ្ិត កំេងច់ផ្សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុ ។  

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយអនុញ្ញញ តគអាយ កសស េភិាកាគោយ
ផ្ទទ ល់ជាមយួម្កុមហ ុនឯកជ្ន ចដលមានបំណ្ងែងវ់និិគយាេគលើរីតាងំដីគសោះស ចដលសាិតគៅ 
ភូម៣ិ សង្ហក តគ់លខ៣ ម្កងុម្េោះសីហនុ គខតតម្េោះសីហនុ គោយម្កុមហ ុនម្តូវគរៀបែំចផ្នក្លរអភវិឌ្ឍន ៍
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(Master Plan) ចផ្នក្លរអាជ្ីវកមម (Business Plan) និងកែិចសនាវនិិគយាេគអាយបាន
ែាស់លាស់ គដើមបោីកជូ់្នម្កុមម្បឹកាភបិាលេិនិតយ នងិអនុមត័ នងិគគ្មរេជ្ម្មាបគសនើសំុគគ្មល
ក្លរណ៍្សគម្មែេីឯកឧតតមអេគបណ្ឌិ តសភាចារយ ឧបនាយករដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីម្កសួងគសដឋកិែចនងិ
ហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគអាយ កសស លកដ់ែីំនួន ០១ 
កចនាង ចដលសាិតគៅភូមេិេីរ ឃំុបិតម្តាងំ ម្សុកម្ម្េនប ់ គខតតម្េោះសីហនុ គដើមបយីកថវកិ្លមកវនិិ
គយាេ និងេម្ងីកសមតាភាេកេំងច់ផ្បចនាមគរៀត ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៦ី នាម្ថៃរ០ី៨ ចខវែិេកិ្ល ឆាន ២ំ០១៩ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងកេុំងអនុវតតបនតគឆ្ាើយតប

គៅនឹងស្ថម រតីសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតរិី៧ គលើករ៥ី ក្លលេីម្ថៃរី ០៩ ចខសីហា ឆាន ំ
២០១៩ កនាងមក  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេគៅគលើរបាយក្លរណ៍្សតីេសី្ថា នភាេបែចុបបនន
របស់ កសស និងតបំនគ់សដឋកិែចេិគសស នងិគសនើគអាយ កសស បនតជ្ម្មុញអនុវតតនូវវធិានក្លរគោោះ
ម្ស្ថយនានាចដលបានគលើកគ ើង ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី៣  ឆាន ២ំ០១៩ ចដលបានម្តួតេនិិតយ គោយម្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម កសស ៩ចខ គដើមឆាន ២ំ០១៩ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេតាមរបាយក្លរណ៍្របស់ េណ្ៈកមាម ធិ្ក្លរសវន
កមម និងេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរម្េបម់្េងហានិភយ័ ចដលបានគលើកគ ើងគោយគសនើគអាយ កសស ម្តូវបនត
ជ្ម្មុញអនុវតត៖ 
-  លរធផ្លរបស់េណ្ៈកមាម ធ្កិ្លរសវនកមម និងេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរម្េបម់្េងហានិភយ័ ចដលបាន

គសនើគ ើង 
- គរៀបែំលិខិតគគ្មរេគសនើគសនើសំុគគ្មលក្លរណ៍្សគម្មែដខ៏ពងខ់ពស់េី ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិត្
សភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ត ី រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ គលើ
បញ្ញា បណុំ្លចដលម្កុមហ ុន អយសម័យយាន ថូល-រ ៉ាយូា៉ា ល់ (Toll Royal (Cambodia)) 
ជ្ំពាក ់កសស 

- េិនិតយ នងិចកសម្មួលតារាងតម្មា (Tariff) របស់តំបនគ់សដឋកិែចេិគសសកំេងច់ផ្សវយត័ម្កុង
ម្េោះសីហនុ គអាយម្សបតាមស្ថា នភាេវវិឌ្ឍនរ៍បស់គខតតម្េោះសីហនុ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើេគម្មាងចផ្នក្លរអាជី្វកមម 
(គសវាកមម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆាន ២ំ០២០ ។ 
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 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើ ៖ 
- ចកសម្មួល នាយកោឋ នបគែចកគរស សមាភ រៈ-សំណ្ង ់គៅជានាយកោឋ នែំននួ ០២ េនឺាយក

ោឋ នបគែចកគរស-សមាភ រៈ នងិនាយកោឋ នសំណ្ង-់ វសិវកមម  
-  ចតងតាងំ គលាក រ ីស្ថេុណ្ ជានាយក នាយកោឋ នបគែចកគរស-សមាភ រៈ   
- ចតងតាងំ គលាក មាន េងឹ ជានាយក នាយកោឋ នសំណ្ង-់វសិវកមម ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្កិ្លរចតងតាងំ 
និងលាភក្លរ គោយចតងតាងំ ឯកឧតតម សុខ សុភន័្តកត តំណាងម្កសួងពាណិ្ជ្ជកមម ជាម្បធាន ។ 

 
 

 ជាថមីមតងគរៀត គយើងខ្ុ ំសូមចថាងអណំ្រេុណ្យា៉ា ងម្ជាលគម្ៅែំគពាោះរាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ចដលដឹកនាំ
គោយ សគមតែអេគមហាគសនាបតគីតគជា ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដឋមន្តនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា នងិម្កសួង
អាណាេាបាលទងំេីរ េឺម្កសួងស្ថធារណ្ៈក្លរ នងិដឹកជ្ញ្ជូ ន និងម្កសួងគសដឋកិែច នងិហិរញ្ញ វតាុ ចដលជានិែច
ក្លលចតងចតគ្មមំ្រ និងរុកែតិតដល់សកមមភាេក្លរង្ហររបស់ កសស គរៀងរហូតមក ។ 

ជាែុងគម្ក្លយគនោះ ខ្ុ ំសូមចថាងអំណ្រេុណ្ដល់បុេគលិក នងិកមមករ កំេងច់ផ្សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុទងំ
អស់ចដលចតងចតខិតខំម្បឹងចម្បងបំគេញភារកិែចរបស់ខាួន ។ 
 

                                                                ម្ថៃម្េហសបតិ៍ ៣គកើត ចខគែម្ត ឆាន កុំរ ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ 
គខតតម្េោះសីហនុ, ម្ថៃរី២៦ ចខមនីា េ.ស ២០២០ 

           ក្បធា្អគ្គនាយក 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 





 

 

ផ្នែកទី ១ 

ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផែស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ ៖  KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖  តិរៈវថិីស្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតីឈតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
  ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖   (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖    
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖   
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតតម េូ លឹមឈន ់  

  
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតឈ់ៅក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើផ្ែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរផ្នក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទផ្ថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ នងិេរខមណឌ ក្បតិបតតិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លែឺេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តវូ នតភាជ ប់
ឈដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ លី ូឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តវូបំឈពញអាជី្វរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា 
 ឈេើរដារ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 



 ស្ត៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

េ.រ ឈ ម្ ោះសាថ នីយ ៍ ក្បឈភ្ទំនិញ 
បឈណាត យ 
(ខ្ម៉ែក្ត) 

ទទឹង 
(ខ្ម៉ែក្ត) ចំណត 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

២៩០ ២៨ ឈេម ១ និង ឈេម ៣៖ ជ្ឈក្ៅ 
៩ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ១៣ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 
ឈេម ២ និង ឈេម ៤៖ ជ្ឈក្ៅ 
៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៧ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

២ សាថ នីយខ៍្ែថម ី រ៊ុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ ឈេម ៥ (ខ្ែេរខាងេិច) នងិ
ឈេម ៦ (ខ្ែេរខាងឈរើត)៖ 
ជ្ឈក្ៅ ១០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា 
ខ្ដេមាន ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម 
៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៣ សាថ នីយខ៍្ែរ៊ុងតនឺរ័ រ៊ុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ ឈេម ៧ និង ឈេម ៨៖ ជ្ឈក្ៅ 
១១ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវាខ្ដេ 
មានជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៨,៥
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

ពហ៊ុបំណង ៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង 
៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទឹរ      
-១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបក់្បតិបតតិ
ការឈេើរដារទ់ំនិញរាយ នងិ
ទំនិញទូឈៅ ខ្ដេអាចអន៊ុ
ញាតឱ្្នាវាចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០
DWT ចូេចត ន នងិចំណត
ខ្ែមូេដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ មានក្បខ្វង 



២០០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទឹរ      
-៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វា    
ភ្ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥
ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយមានក្បខ្វង ស្រ៊ុប 
ឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែក្ត។ ឧបររណ៍
ទារព់ួរខ្រផ្ចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាប ់ នាវាឈក្បងខ្ដេមាន 
ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត នងិ
ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើ
ការចូេចត ន ។ 

  
 ឈក្ៅពីចំណតខ្ែខាងឈេើ ឈដាយស្ហការជាមយួក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រម៏ាន
ក្បតិបតតិការក្បពន័ធែេូវខ្ដរ នងិទីលានែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័រេ៊ុងបរឈិវណរំពងខ់្ែឈដើមបឱី្្អតថិិជ្ន ឬមាច ស់្ទំនិញ
អាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈៅវញិឈៅមរពី រស្ស្ ឈៅភ្េឈំពញ។ រស្ស្  នជ្ួេដបីរឈិវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន Royal 
Railway Co., Ltd ឈហើយែតេ់ឈស្វារមមឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ឈៅឈេើ និងច៊ុោះពរីថឈភ្េើង ។ 

 

 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតបិតតិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហំផ្ែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 

រស្ស្ មនិមានក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ប៊ុក្តស្មពន័ធផ្នក្រមុហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ក្រមុហ ៊ុនហូេឌីង ឬក្រុមហ ៊ុន
ពារព់ន័ធដផ្ទឈទៀតឈទ ។ 

រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈរៀបចំមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរឈេើរទី២
កាេពីផ្ថងក្ពហស្បតិ៍ ទី២៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈៅសាេក្បជ្៊ុំ្ំ ផ្នអររទីចាតក់ាររពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ ឈក្កាមអ្ិបតីភាព ឯរឧតតម ល ូ គឹមឈន់ ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគ
នាយរ និងជាក្បធានមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនរិឈេើរទី២ របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ នស្ឈក្មច
េទធែេការង្ករដូចខាងឈក្កាម៖ 



១. រ យការណ៍ េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៧ 
២. រ យការណ៍ េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ៤ខ្ម ឈដើមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈ្ៀបនងឹ ៤ខ្ម ឈដើមឆ្េ ២ំ០១៨ 
៣. រ យការណ៍ ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ក្មាបដ់ំណាចក់ារយិបរឈិចេទ ៣១ ្េូ ២០១៨ ) នឈ្វើស្វនរមម (  
៤. ខ្ែនការអភ្វិឌឍន ៍របស់្ រស្ស្ ស្ក្មាបឆ់្េ  ំ២០១៩ 

 សាថ នភាពទីែាររបស់្ រស្ស្ លឺពឹងខ្ែអរយ៉ែ ងខាេ ងំឈៅឈេើចរាចរណ៍រ៊ុងតនឺរ័ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា 
ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ មានេរខណៈេអក្បឈស្ើរឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ (TEUs) លឺមាន
រំឈណើ ន ១៨,១០% ឈស្មើនងឹ ៩៧.៩៨៣ TEUs ឈបើឈ្ៀបនងឹ ឆ្េ ២ំ០១៧ វញិមានរំឈណើ នក្បមាណ ៣៩,០១% 
ឈស្មើនឹង ១៧៩.៣៧២ TEUs ។ ឈបើពនិិត្ឈមើេឈៅឈេើបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញ និងនាចូំេនេងកាត ់ រស្ស្ 
វញិ រ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ មានរំឈណើ ន ៤៤.៧១៦ TEUs ឈស្មើនងឹ ១៦,៩១% ចខំ្ណរបរមិាណ
រ៊ុងតឺនរ័នាចូំេមានរំឈណើ ន ៥៣.២៦៧ TEUs ឈស្មើនងឹ ១៩,២៥% ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ ។ 
 

 
  
 ឈបើពិនិត្ឈៅឈេើបរមិាណស្រ៊ុបទំនិញ (ឈតន) ចរាចរណ៍នេងកាត ់រស្ស្ វញិ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ មាន
បរមិាណស្រ៊ុប ៦.៥៤៧.៧៥៦ ឈតន ខ្ដេមានរំឈណើ ន ២២,៨៩% ឈស្េើនងឹ ១.២១៩.៤០៨ ឈតន ឈ្ៀបនងឹឆ្េ ំ
២០១៨ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងបរមិាណទំនិញ ឆ្េ ២ំ០១៧ វញិ មានរំឈណើ ន ២.១៨៣.១១៧ ឈតន ឈស្មើនឹង 
៥០,០២% ។ រេ៊ុងឈនាោះទនំញិជារ៊ុងតឺនរ័ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ មានការឈរើនឈ ើងក្បមាណ ២២,៤២% ឈស្មើនឹង

៦៣៩.២១១

៥៤១.២២៨

៤៥៩.៨៣៩

០

១០០០០០

២០០០០០

៣០០០០០

៤០០០០០

៥០០០០០

៦០០០០០

៧០០០០០

ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៧



៧៥៩.៨០៦ឈតន ទំនិញរាយមានរំឈណើ ន ៤៥,៩៤% ឈស្មើនឹង១៦៣.៩០៧ឈតន និងទំនិញជាឈក្បងមាន
រំឈណើ ន ១៨.៦៨% ឈស្មើនងឹ ២៩៥.៦៩៥ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ ។  
 

 
  
 ចាបត់ងំពីឆ្េ ២ំ០១៥ រហូតដេ់បចច៊ុបបនេ មានចរាចររ៊ុងតឺនរ័មយួចំននួដឹរតមរយៈរថឈភ្េើងនេងកាត ់      
រស្ស្ ខ្ដេ នជ្ួយ ស្ក្មេួមយួខ្ែេរឈេើសាថ នភាពចរាចរណ៍ែេូវជាឈេម ៤ រដូ៏ចជាែតេ់នូវជ្ឈក្មើស្ស្ក្មាប់
អតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងការដឹរទំនិញឈចញ-ចូេរំពងខ់្ែ។ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ដឹរ
តមរថឈភ្េើងនេងកាត ់រស្ស្ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ មានរំឈណើ ន៤,៥៨% ឈស្មើនឹង ១.៧៧២ TEUs ឈបើឈ្ៀបនឹង
ឆ្េ  ំ២០១៨ ។ 
 

 
ស្ឈងាតឈៅឈេើក្បឈភ្ទទនំិញនាឈំចញក្បចាឆំ្េ ២ំ០១៩ មានបរមិាណស្រ៊ុបចំននួ ១.៤២៦.០៤៣ ឈតន 

ឈដាយមានរំឈណើ ន ១,០៤ % ឈស្មើនឹង ១៤.៦៥៣ ឈតន ឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ ។  ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ទំនញិ
នាឈំចញជាក្បឈភ្ទក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារម់ានឈក្ចើនជាងឈលមានចំននួ  ៣០,៩៣% ឈស្េើនឹង៤៤១.១២២ ឈតន 
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រ៊ុងតឺនរ័ ឈក្បង  ទំនិញរាយ 
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និងទំនិញជាក្បឈភ្ទអងារមានចំនួន ២៩,៧៩% ឈស្េើនឹង ៤២៤.៧៥២ ឈតនផ្នទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុប ។ រឯីទំនិញ
ទូឈៅមាន ២៤,៣៩% ឈហើយទំនិញជាឈឈើខ្រផ្ចេមាន ៤,៧៣% ឈក្លឿងចក្រមាន ៤,៣៧% ស្ាស្រមាន 
៣,៥៧% និងខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើងមាន ២,២១% ផ្នបរមិាណទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុបរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងឆ្េ ំ
២០១៩ ។ 

 

 
 
  ចំខ្ណរទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ ខ្ដេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិមានបរមិាណ 
៥.១២១.៧១៣ ឈតន មានរំឈណើ ន ៣០,៧៦% ឈស្មើនឹង១.២០៤.៧៥៥ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ ។ រេ៊ុង
ទំនិញនាចូំេឈនោះ ទំនិញទូឈៅមានចនំួន ៤២,៨៦% ឈក្បងឥនធនៈមាន ៣៦,៦៧% នងិក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារ់
មានក្បមាណ ៦,២២% ផ្នបរមិាណទំនិញនាចូំេស្រ៊ុប ។ រឯីទំនិញក្បឈភ្ទជាឈក្លឿងចក្រមាន ៥,៤៩% រថយនត 
ម៉ែូតូ រងម់ាន ៤,៣១% ឈលាហៈធាត៊ុមាន ២,១៩% ្្ងូថមមាន ១,២៧% និង រមីាន ១,០០% ផ្នទំនិញនាំ
ចូេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ។ 

 

អងារ
២៩,៧៩%

ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
២,២១%

ឈឈើខ្រផ្ចេ
៤,៧៣%

ស្ាស្រ
៣,៥៧%

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរ
បំពារ់

៣០,៩៣%

ឈក្លឿងចក្រ
៤,៣៧%

ទំនិញទូឈៅ
២៤,៣៩%



 

 
 

  រស្ស្ ឈៅខ្តររា នឧតតមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្មេួន ឈដាយសាររតត មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
 

- រស្ស្ ស្ថិតរេ៊ុងនរស្ម៊ុក្ទឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេែតេ់ភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅកាន ់    
ទីែារអនតរជាតិសំ្ខាន់ៗ ។ ការដឹរជ្ញ្ជូ នពី រស្ស្ ឈៅកានរ់ំពងខ់្ែរេ៊ុងអាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិច ព៊ុំចា ំច ់   
នេងកាតច់ណំតខ្ែឈមរេ៊ុងតំបនឈ់ ើយ ឈពាេលឺការដរឹជ្ញ្ជូ នអាចឈ្វើឈ ើងឈដាយផ្ទទ េ់ខ្តមតង។ ឈក្ៅពី
ឈនោះការដឹរជ្ញ្ជូ នរម៏ានភាពង្កយក្សួ្េែងខ្ដរឈៅកានរ់ពំងខ់្ែហ៊ុងរ៊ុង ឬសិ្ងហប៊ុរ ីខ្ដេជាក្ចរទាវ រ
ឈៅកានទ់ីែារអឺរ ៉ែ៊ុប និងស្ហរដាអាឈមររិ ។ 

- មនិង្កយរងឈក្រោះឈដាយរតត ្មមជាតិ ដូចជា ព្៊ុោះ្ំៗ រញ្ជួ យដីជាឈដើម ឈដាយសារនរស្ម៊ុក្ទឈនោះមាន 
អំឈណាយែេក្សាបព់ី្ មមជាតិ ។ 

- ចំណតឈនេរមនិតក្មូវឱ្្មានការបូមសាត រមាច ់ឬរររឈក្ចើនឈ ើយ ខ្ដេឈនោះអាចឈ្វើឱ្្ រស្ស្ មនិចា ំ
 ចច់ំណាយឈក្ចើនឈេើការបូមសាត រ េង ឬែេូវនាវាឈ ើយ ។ 

    
- រស្ស្ មានបំពារនូ់វក្លបឈ់ហដាា រចនាស្មពន័ធស្ក្មាបប់ំឈរ ើឱ្្ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្មេួន ដូចជា 

ក្បពន័ធក្លបក់្លងចរាចរណ៍នាវា VTMS ជាឈដើម។ បចច៊ុបបនេស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ រស្ស្ 
 នឈរើនឈ ើងរហូតដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs ឈក្កាយពីបពំាររ់ថស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំនួន 
០២ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ រតត ឈនោះ នជ្ំរ៊ុញែេិតភាពរបស់្ រស្ស្ ឱ្្ឈរើនជាងម៊ុន និងកាត់
បនថយឈពេឈវលាររស្ទោះទំនិញ។ 

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរ
បំពារ់
៦,២២%
ឈក្លឿងចក្រ
៥,៤៩%
ឈលាហៈធាត៊ុ
២,១៩% រ ី

១,០០%

្្ងូថម
១,២៧%រថយនត ម៉ែូតូ រង់

៤,៣១%
ទំនិញទូឈៅ
៤២,៨៦%

ឈក្បងឥនធនៈ
៣៦,៦៧%



   
- ក្បសិ្ទធការង្ករក្តូវ នឈេើររមពស់្ តមរយៈការពក្ងឹងការក្លបក់្លង ឈដាយអន៊ុវតតអភ្ ិេរិចចេអ 

ឈក្កាយឈពេច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត ។  
- ការឈក្បើក្ ស់្បឈចចរវទិាទំឈនើបរេ៊ុងការអន៊ុវតតការង្ករ ឈដាយមានការរកំ្ទពីបំពារឋ់បនយីភ្ណឌ ខ្ែ 

បខ្នថមដូចជា រថចេ័តឈេើទលីានខ្ែ និងរថចេ័តឈេើខ្លមខ្ែជាឈដើម ។  
- ការបណត៊ុ ោះបណាត េ និងការឈេើរទឹរចតិតរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាចំំឈពាោះប៊ុលគេិរ និឈយជ្ិរ ពិឈស្ស្អន៊ុវតត 

ការង្ករផ្ទទ េ់ឈដើមបពីក្ងឹងសាម រតី និងរលំំាងចតិតរេ៊ុងរចិចមិតមំក្បឹងខ្ក្បងបំឈពញឈស្វារមមជូ្នអតិថិជ្ន។ 
   
- រស្ស្ ឈៅររារតផ្មេឈស្វារមមរបស់្មេួនឱ្្មានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង ជាការទារទ់ាញអតិថិជ្ន 

លួបែសនំងឹការពក្ងឹងល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 
    
- រស្ស្  នររាទំនារទ់នំងេអជាមយួអតថិិជ្នរបស់្មេួន ឈដាយពាយមបំឈពញតមតក្មូវការ 

របស់្អតិថជិ្ន ទទួេយរឈយបេ់នងិការរោិះលនរ់េ៊ុងនយ័សាថ បនា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់ពីចនំ៊ុចមវោះខាត 
របស់្មេួនរេ៊ុងទិស្ឈៅខ្រេមអបខ្នថមឈទៀត ។ 

- រស្ស្ ររ៏រារិចចស្ហក្បតិបតតិការជាមយួរំពងខ់្ែរេ៊ុងតបំនរ់េ៊ុងការខ្ចរចាយពត័ម៌ាន និងបទ
ពិឈសា្នរ៍េ ឈៅវញិឈៅមរ ឈដើមបឈីេើរស្ទួយឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

  

  ខ្ែនការអភ្វិឌឍនរ៍យៈឈពេមេី-ម្្ម-ខ្វង របស់្ រស្ស្ រមួមាន៖ 

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០ រស្ស្  នរំព៊ុងដំឈណើ រការបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ 
៊្ុន្ងនក់្បឈភ្ទរថស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំនួន ០១ ឈក្លឿង និងរថស្ទូចចេ័តឈៅទីលាន (RTG) ចំននួ 

០២ ឈក្លឿង ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទឈទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០៤ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ 
បនាទ បព់ ីរស្ស្  នបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនក់្បឈភ្ទ QC ចនំួន ០១ ឈក្លឿង  RTG ចនំួន 
០២ ឈក្លឿង និង Empty Reach Stacker ចំននួ ០៤ ឈក្លឿង រចួឈហើយ ឈ្វើឱ្្ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ 
រស្ស្ ្នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំចាបព់ឆី្េ ២ំ០២០ ឈនោះ ។ 

 
ឈស្ចរតីស្ឈងខបលឈក្មាង 

រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០ 
ឈរេបំណងផ្នលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័រហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ



ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២០ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 បំពារ ់QC ០១ ឈក្លឿង RTG ០២ ឈក្លឿង និង  Empty Reach Stacker 
ចំនួន ០៤ ឈក្លឿង ឈៅឆ្េ ២ំ០២០ ឈដើមបបីឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័
ឈៅទីលានឱ្្ នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ( នរំព៊ុងអន៊ុវតត) 

 សាងស្ងទ់ីលានរ៊ុងតឺនរ័សាច ់ ទំហំ ២.៨ ហិរត ឈៅរេ៊ុងរំពងខ់្ែ និងទី
លានសំ្បរ ទំហំ ៤ ហិរត ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ឈដើមបបីឈងាើន
ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅទីលានឱ្្ នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs 
រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ( នរពំ៊ុងអន៊ុវតត) 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង រស្ស្ ជាអេរអន៊ុវតត 
ក្បភ្ពថវកិា ថវកិា រស្ស្ ផ្ទទ េ់ នងិថិវកិាពីការឈ ោះែាយមូេបក្តរបស់្ រស្ស្ 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង USD ១២.៥០០.០០០,០០ 

❖ លឈក្មាងសាងស្ងចំ់ណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី (ជំ្ហានទី១) ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣ លឺជាលឈក្មាងអភ្វិឌឍនខ៍្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី (ជ្ហំានទី១) ក្បខ្វង ៣៥០ 

ខ្ម៉ែក្ត និងមានជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត រមួបញ្ចូ េទាងំការបពំារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឹនរ័ទំឈនើបក្បឈភ្ទ QC 
ចំនួន ០៣ ឈក្លឿង និងក្បឈភ្ទ RTG ចំនួន ០៩ ឈក្លឿង នងិឧបររណ៏ឈេើរដារទ់ំនិញរ៊ុងតនឹរ័មយួចំនួន។ េ។ 

  លឈក្មាងឈនោះទទួេ នហិរញ្ាបបទានស្មបទានពីទីភាេ រង់្ករ JICA ខ្ដេឈក្រងនឹងចាបឈ់ែតើមការង្ករ
សាងស្ងឈ់ៅពាររ់ណាត េឆ្េ ២ំ០២១ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករសាងស្ងឈ់ៅពាររ់ណាត េឆ្េ ២ំ០២៤ ។ 

ឈស្ចរតីស្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេ  
ផ្នលឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤ 

ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទ
ទឹរឈក្ៅខ្តមយួរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា នងិក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្ត៊ុភាររមម ក្បឈទស្រមព៊ុជា 
ឈដាយការសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
ក្ពមទាងំអភ្វិឌឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត និងអន៊ុញ្ញា តឱ្្នាវាដរឹជ្ញ្ជូ នរ៊ុងតឺនរ័្ ៊ុន្រំេ៊ុង
តំបន ់ ចូេចតឈៅ រស្ស្  ន  ខ្ដេនងឹឈ្វើឱ្្ឧបស្លគអំពជី្ឈក្ៅទរឹស្ក្មាបរ់ំពងខ់្ែក្តវូ ន
ឈដាោះក្សាយក្ពមទាងំតផ្មេដឹរជ្ញ្ជូ នតមស្ម៊ុក្ទ (Ocean Freight Cost) មានតផ្មេក្បហារ់
ក្បខ្ហេបណាត ក្បឈទស្ជ្តិខាង និងរេ៊ុងតបំន ់ ក្ពមទាងំចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មេួ
ខ្ែេរពាណិជ្ជរមម និងការអភ្វិឌឍនឈ៍ស្ដារចិចស្ងគមរមព៊ុជា ។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ១.១៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ឈៅឈពេ ខ្ដេ
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ឈនោះដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៤ ខាងម៊ុម។ 



ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទរី -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ទលីាន
រ៊ុងតឺនរ័ និងឋបនីយភ្ណ័ឌ ខ្ែ ក្ពមទាងំការង្ករបូមសាត រអាងនាវា និង េងនាវា ក្បខ្វង 
៤លី ូខ្ម៉ែត និងជ្ឈក្ៅ -១៣.៥ ខ្ម៉ែក្ត។ េ។ 

 បំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ដេមាន QC ០៣ ឈក្លឿង RTG ០៩ ឈក្លឿង រថឈេើររ៊ុងតឺនរ័ 
ទឈទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០២ ឈក្លឿង រាេស្ឈណាត ងរ៊ុងតឺនរ័ ចំនួន 
១៦ ឈក្លឿង និងក្បពន័ទក្លបក់្លងចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ស្វ័យក្បវតតិរមម ០១ រឈមេ ។ េ។ 

ទីតងំលឈក្មាង ស្ថិតឈៅភាលខាងឈរើត ផ្ន ចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័មានក្សាប ់ ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនប់
រេរចំង្កយក្បមាណ ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅកានទី់
លានខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ ។ ផ្ែទដីស្រ៊ុបទំហំ ១៧,៥ ហិរត ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតតលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា 
និងចំននួថវកិា 

ក្ ររ់មចពីី JICA (ឈេមៈ CP-P21) តមរយៈក្ ររ់មចបីនតពកី្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។  

តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ក្បហារក់្បខ្ហេនឹង USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ 
ផ្នការអន៊ុវតតន៍
លឈក្មាង 

ដំណារក់ាេទី១ ៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព និងការឈរៀបចំហិរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០១៦ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៧)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ក្រុមសិ្រា JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិ
ឈរៀបចំរ យការណ៍ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតឺ
នរ័ថមីរំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា និងវាយ
តផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
ឈដាយស្ឈក្មចច៊ុោះរិចចក្ពមឈក្ពៀងហិរញ្ាបបទាន ស្មបទាន ឈេមៈ CP-P21  ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្ម
សី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ដំណារក់ាេទី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងល់ឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៩) 
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះ ក្តូវ នអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ី Single Source 
Selection (SSS)។ រេ៊ុងដណំារក់ាេនីមយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពី
ក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពរី (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ ឈស្វា
រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះរមួមាន ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរវសិ្វរមម សំ្ណងស់្៊ុីវេិ និងការង្ករែគត់
ែគងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងនក់្ពមទាងំការង្ករក្តតួពិនិត្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាង
ស្ងជ់ាឈដើម ។  
-ក្រុមហ ៊ុន Nippon-Koei & Oriental Consultants Global JV (ក្រុមហ ៊ុនជ្ប៉ែ៊ុន) ក្តូវ
 នច៊ុោះរិចចស្នាជាមយួ រស្ស្ ឈៅខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។  



ដំណារក់ាេទី៣៖ ការឈរៀបចលំំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងជ្ំនួយការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់ (ឆ្េ ំ
២០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)  
-ជ្ំហា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈរៀបចលំំនួស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Package-1) និង ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់
(Package-2)  ។  
-ក្រុមហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់ NK-OCG JV  នចាបដ់ំឈណើ រការការង្កខ្ែេរលំនួស្បេងវ់សិ្វរមម 
និងឈរៀបចឯំរសារឈដញផ្ថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ តងំពីខ្មររាដា 
ឆ្េ ២ំ០១៩ រនេងមរ ។ 
-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ងច់ំណត
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី (Packag-1) (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២១)  និង ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុន
ែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(Packag-2) (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)។ 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ផី្ន
ការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ឈហើយក្តូវមានការឯរភាពជា 
ឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA។ 
ដំណារក់ាេទី៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី នងិែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រ
ឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីឈក្រង
នឹងចាបឈ់ែតើមឈៅពាររ់ណាត េ ឆ្េ ២ំ០២១ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៤ (៣៦ខ្ម) ។ 
-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ 
៊្ុន្ងនឈ់ក្រងនឹងចាបឈ់ែតើមឈៅឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៤ (២៨ខ្ម)។ 

ដំណារក់ាេទី ៥៖ រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំដូចខាងឈក្កាមៈ 
-ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី(ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥) 
-ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥។ 

វឌឍនភាព
លឈក្មាង 

-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ី នច៊ុោះហតថឈេខាឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីចូេជា្រមាន ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីបញ្ចបស់្៊ុពេភាព ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 
-រិចចស្នាខ្ែេរឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតង ់រវាង រស្ស្ និងក្រមុហ ៊ុន NK-OCG JV ច៊ុោះផ្ថងទី ០៨
ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 

-ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងខ់្ែេរលំនួស្បេងវ់សិ្វរមម និងឈរៀបចំឯរសារឈដញផ្ថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្
ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ នចាបឈ់ែតើមឈៅខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយនឹងបញ្ចបឈ់ៅខ្ម 
មថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០ឈនោះ ។ 



លំនូស្បេងទូ់ឈៅៈ លឈក្មាងអភ្វិឌឍនចំ៍ណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីរំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ-ជំ្ហា នទី១ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
លំនូស្បេងឈ់មើេពីអាកាស្ លឈក្មាងអភ្វិឌឍនចំ៍ណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ-ជំ្ហា នទី១ 



❖ លឈក្មាងសាងស្ងចំ់ណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី-ជំ្ហានទី២ (ក្បខ្វង ៤១០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ ខ្ម៉ែក្ត) 
និងជំ្ហានទី៣ (ក្បខ្វង ៤៤០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧.៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ  

ជាទស្សនទានផ្នការអភ្វិឌឍនរ៍យៈឈពេ ១០ឆ្េ  ំ  )២០២០-២០៣០ ( ឈៅម៊ុម មានឈរេបណំងចងឱ់្្ រ
ស្ស្ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅកាេ យជាមាតក់្ចរឈស្ដារិចចដសំ៏្ខាន ់ ស្ក្មាបក់្បឈទស្រមព៊ុជា មានឈរេ
ឈៅចាស់្លាស់្ឈដាយឈក្បើក្ ស់្នូវ យ៊ុទធសាស្រស្តរមាេ ងំស្រ៊ុប និងមឈ្ា យស្រ៊ុប ្នស្ឈក្មច ននូវមាក្ត
ដាា នឈស្ដារិចចមយួ ខ្ដេរ៊ុងតឺនរ័មយួចនំួន្ំអាចដឹរជ្ញ្ជូ នពី អាឈមររិ អឺរ ៉ែ៊ុប ឈៅ -មរ រមព៊ុជា ឈដាយព៊ុំចា ំច់
នេងកាតរ់ពំងខ់្ែ្ំៗនានា សំ្ឈៅកាតប់នថយឈពេឈវលា និងតផ្មេ ូជ្ិស្ទិរ ជាពិឈស្ស្តផ្មេដឹរជ្ញ្ជូ នតមែេូវស្
ម៊ុក្ទ ។ 

ឈហត៊ុដូឈចេោះ រស្ស្ ក្តូវការអភ្វិឌឍចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីទាងំពីរជ្ំហានរមួរេ  ឱ្្ នរចួរាេ់ឈៅឆ្េ ២ំ០២៦ 
តមេរខណៈបឈចចរឈទស្ដូចខាងឈក្កាម ៖ 

១ -ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី  (ជ្ហំានទី២) ក្បខ្វង ៤១០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ខ្ម៉ែក្ត 
  (ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ 100,000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតនឺរ័ 7,300-7,500TEUs ចូេចត ន) 
 -តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ៖  USD 230,000,000  រមួទាងំការបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ 

២ -ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី  (ជ្ហំានទ៣ី) ក្បខ្វង ៤៤០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧  .៥ខ្ម៉ែក្ត  
(ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ 140,000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតនឺរ័ 11,500-12,700TEUs ចូេចត ន)   

-តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ៖  USD 270,000,000  រមួទាងំការបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ។ 
 

ឈស្ចរតីស្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦ 
ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

ឈដើមបចូីេរមួរកំ្ទដេ់រចិចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម នងិ ៊្ុររចិចឈៅរមព៊ុជា កាតប់នថយ
ឈពេឈវលា នងិតផ្មេ ូជ្ិស្ទិរ ខ្ដេធានា ននូវនិរនតរភាព ផ្នេំហូរទំនិញឈចញ-
ចូេក្បរបឈដាយេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង ល៊ុណភាពឈស្វា និងមនិររស្ទោះចរាចរ
ទំនិញនាឈពេអនាលត ឈនេើយតប ននូវ គោលនគោបាយ អភិវឌ្ឍវសិ្័យ
ឧស្្ាហកម្មកម្ពុជា ឆ្្២ំ០១៥ - ២០២៥ ឈនាោះ រស្ស្ ក្តូវអភ្វិឌឍន ៍ និង
សាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺន័រថមី -ជ្ំហានទី២ (ក្បខ្វង ៤១០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ 
ខ្ម៉ែក្ត)  និងជ្ំហានទី៣ (ក្បខ្វង ៤៤០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧.៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ  រេ៊ុង
ឈរេឈៅចាស់្លាស់្្នស្ឈក្មច ននូវមាក្តដាា នឈស្ដារិចចមយួ ខ្ដេរ៊ុងតឺនរ័
មយួចំនួន្ំអាចដរឹជ្ញ្ជូ នពអីាឈមររិ អឺរ ៉ែ៊ុប ឈៅ -មរ រមព៊ុជា ឈដាយព៊ុំចា ំច់ នេងកាត់
រំពងខ់្ែ្ំៗនានា សំ្ឈៅកាតប់នថយឈពេឈវលា និងតផ្មេ ូជ្ិស្ទិរ ជាពិឈស្ស្តផ្មេដឹរ
ជ្ញ្ជូ នតមែេូវស្ម៊ុក្ទ ។ 

េទធែេរពំឹងទ៊ុរ ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័្នដេ់ ២.២៣០.០០០TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ឈៅឈពេ
ខ្ដេចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី ជ្ហំានទី២ និងជ្ហំានទី៣ ឈនោះ ដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ 



ឆ្េ ២ំ០២៧ ខាងម៊ុម។ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

១ -ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី  (ជ្ហំានទី២) ក្បខ្វង ៤១០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ខ្ម៉ែក្ត 
  (ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ 100,000 DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ 7,300-7,500TEUs 

ចូេចត ន) 
 -តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ៖ USD 230,000,000  រមួទាងំការបំពារម់ឈ្ា យ

ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទំឈនើប 

២ -ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី (ជ្ហំានទ៣ី) ក្បខ្វង ៤៤០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧  .៥
ខ្ម៉ែក្ត 

    (ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ 140,000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ 11,500-12,700TEUs 
ចូេចត ន)   

    -តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ៖ USD 270,000,000 រមួទាងំការបំពារម់ឈ្ា យ 
ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទំឈនើប 

ទីតងំលឈក្មាង បនតពីចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនបរ់េរ       
ចំង្កយក្បមាណ ៦៥០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅទលីាន
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័។ ផ្ែទដីស្រ៊ុបទំហំ ៤២.៥ ហិរត ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុវតត
លឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាមាច ស់្
លឈក្មាង (Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា  ពីផ្ដលូរអភ្វិឌឍនល៍ឈក្មាង (JICA) 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ក្បមាណ USD ៥០0.០០០.០០០,០០ 
ដំណារក់ាេ 
ផ្នលឈក្មាង 

ដំណារក់ាេទី១៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព នងិការឈរៀបចំហិរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០២0 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០២១)  
-ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២១)៖ ក្រុមសិ្រាផ្ដលូរអភ្វិឌឍន ៍ នឹងច៊ុោះសិ្រា នងិឈរៀបចំ
រ យការណ៍ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាពផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌឍន ៍ ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺ
នរ័ ថមី-ជ្ំហា នទី២ នងិជ្ហំានទ៣ីរមួរេ ក្ពមទាងំឈ្វើការវាយតផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើ
លឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីទាងំពីរជ្ហំានរមួរេ  ឈដើមបែីតេ់ក្ ររ់មចី
ស្មបទាន ។ 
ដំណារក់ាេទី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ំ
២០២២)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះ ក្តូវ នអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ី ផ្នការឈដញផ្ថេមាន   
េរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)។ ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះរមួមាន ការង្ករ
សិ្រាលនូំស្បេងខ់្ែេរវសិ្វរមមសំ្ណងស់្៊ុីវេិ និងជ្នំយួការឈរៀបចំឯរសារឈដញផ្ថេ
ស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដារ់
រ៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ក្ពមទាងំការង្ករក្តួតពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 



ដំណារក់ាេទី៣៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្ំនយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្
ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺ័
រទំឈនើប (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣)៖ ការឈរៀបចលំំនូស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់
ការង្ករសំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Package-1) និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដារ់
រ៊ុងតឺនរ័ទំឈនើប (Package-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម-ីជ្ហំានទ២ី និងជ្ហំានទ៣ី (Package-1) និងការឈក្ជ្ើស្
ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ទំឈនើប-ជ្ហំានទី២ និងជ្ំហានទី៣  
(Package-2)  ។ 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនតីិវ ិ្ ី
ផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ។ 
ដំណារក់ាេទី៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី-ជ្ំហា នទី២ និង
ជ្ំហានទ៣ី និងែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ទំឈនើប (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ំ
២០២៧) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦)  (៣៦ខ្ម)៖  ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ថមី-ជ្ំហានទី២ (ក្បខ្វង ៤១០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ ខ្ម៉ែក្ត)  និងជ្ំហានទី៣ 
(ក្បខ្វង ៤៤០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧.៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៧)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺ
នរ័ទំឈនើបទាងំពីរជ្ហំានរមួរេ  ឈដាយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករ និងដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ
ឆ្េ ២ំ០២៧ (២៨ខ្ម) ។ 
ដំណារក់ាេទី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ (LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៧ ដេ់ឆ្េ ំ
២០២៨) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ។ 

វឌឍនភាពលឈក្មាង រស្ស្  នរំព៊ុងឈស្េើស្៊ុំការរំក្ទ ពីក្រសួ្ងអាពា េទាំងពីរ (MPWT & 
MEF) ឈដើមបអីនតរាលមន៍ឈស្េើស្៊ុំថវកិាពីផ្ដលូអភ្ិវឌឍន៍  ) JICA ( ស្ក្មាប់ការអភ្ិវឌឍន៍ 
និងសាងស្ង់ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺន័រថមី (ជ្ំហានទី២ និងជ្ំហានទី៣)   រមួរេ ។ 

 

 
 



១ -ចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី  (ជ្ហំានទី៤) ក្បខ្វង ៤៧០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៨.៥ ខ្ម៉ែក្ត 

២ -ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី  (ជ្ហំានទី៥) ក្បខ្វង ៤៨០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៩ .០ខ្ម៉ែក្ត  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រតត ហានភិ្យ័មយួចនំួនរបស់្ រស្ស្ រមួមាន ៖ 
 ហានិភ្យ័ឈេើអក្តបតូរក្ រឈ់ដាយ រស្ស្ មានក្ ររ់មចជីាក្ រឈ់យ៉ែនជ្ប៉ែ៊ុន  
 ហានិភ្យ័ឈេើនិរនតភាព្នធានមន៊ុស្ស  

- ប៊ុលគេិរវយ័ចណំាស់្មានចនំនួឈក្ចើន 
- រងវោះឈេើប៊ុលគេិរជ្ំនាញបឈចចរឈទស្ ជាពិឈស្ស្ឈេើប៊ុលគេិរឈបើរបរ នងិជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាឈំក្លឿង

ចក្រ្ន់្ ងន ់ 
- រងវោះឈេើ្នធានរណណ ធារ  



- រងវោះអេរបឈចចរឈទស្ខ្ែេរពត័ម៌ានវទិាសំ្រាប ់ Logical Security ឈដើមបទីបស់ាា តក់ារការេ៊ុរ
េ៊ុយពី Hacker ។ 

 ហានិភ្យ័ឈេើក្បពន័ធឈក្បើក្ ស់្របស់្ រស្ស្ 
- បញ្ញហ ក្បពន័ធ Single Window ខ្ដេជាក្បពន័ធក្បតិបតតកិារឈចញ វរិាយបក្ត ឈេើឈស្វារមម      

រស្ស្ លួរររនីតិវ ិ្ ីឈចញវរិាយបក្តឈក្ៅពី Single Window  ន ររណីខ្ដេក្បពន័ធមាន
បញ្ញហ  

- ការ តប់ងទ់និេនយ័សំ្ខាន់ៗ  ខ្ដេបងារឈ ើងឈដាយ Hacker ឈក្ជ្ៀតចូេក្បពន័ធលិតក្ រ ់
Single Window , CTMS  

 ហានិភ្យ័ឈេើឈក្លឿងចក្រ 
- ការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេឈក្លឿងចក្រក្តូវឈក្បើក្ ស់្ឈពេឈវលាយូរ អាចឈ្វើឲ្្ប៉ែោះពាេ់ឈេើក្បតិបតតកិារ

របស់្ រស្ស្ 
- មវោះឧបររណ៍ចា ំចម់យួចំននួស្ក្មាបក់្តួតពិនិត្ និងវាយតផ្មេល៊ុណភាពឈែសងៗរបស់្ឈក្លឿង

ចក្រ 
- ការែគតែ់គងឈ់ក្លឿងបនាេ ស់្ក្តូវការឈពេឈវលាយូរ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ផែែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធែលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

បរយិយ ឯរតត  
ខ្ែនការ 
២០១៩ 

 ឆ្េ ២ំ០១៩  ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៧ ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទំនិញនេងកាត ់ ឈតន ៥,៩០៨,០០០ ៦,៥៤៧,៧៥៦ ៥,៣២៨,៣៤៨ ៤,៣៦៤,៦៣៩ ១០.៨៣% ២២.៨៩% ៥០.០២% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៤,១៤៨,៧២៩ ៣,៣៨៨,៩២៣ ២,៨៨២,៣១៦   ២២.៤២% ៤៣.៩៤% 
   ទំនិញរាយ  _   ៥២០,៦៨៣ ៣៥៦,៧៧៦ ២០៨,៦៧៥   ៤៥.៩៤% ១៤៩.៥២% 
   ជាឈក្បង  _   ១,៨៧៨,៣៤៤ ១,៥៨២,៦៤៩ ១,២៧៣,៦៤៨   ១៨.៦៨% ៤៧.៤៨% 
បរមិាណទំនិញនាចូំេ _ ៤,៣១៧,០០០ ៥,១២១,៧១៣ ៣,៩១៦,៩៥៨ ៣,១៨៦,៨៩២ ១៨.៦៤% ៣០.៧៦% ៦០.៧១% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ២,៧៧៥,៣៨៦ ២,០៥២,០០១ ១,៧១២,៥៧៩   ៣៥.២៥% ៦២.០៦% 
   ទំនិញរាយ _   ២,៣៤៦,៣២៧ ១,៨៦៤,៩៥៧ ១,៤៧៤,៣១៣   ២៥.៨១% ៥៩.១៥% 
បរមិាណទំនិញនាឈំចញ  _ ១,៥៩១,០០០ ១,៤២៦,០៤៣ ១,៤១១,៣៩០ ១,១៧៧,៧៤៧ -១០.៣៧% ១.០៤% ២១.០៨% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ១,៣៧៣,៣៤៣ ១,៣៣៦,៩២២ ១,១៦៩,៧៣៧   ២.៧២% ១៧.៤១% 
   ទំនិញរាយ  _   ៥២,៧០០ ៧៤,៤៦៨ ៨,០១០   -២៩.២៣% ៥៥៧.៩៧% 
បរមិាណទំនិញឈេើរឈរៀប  _ ៧,៩០៤,០០០ ៨,៦៦០,៥២៦ ៧,១៩២,៤៥៣ ៥,៩៩២,៣៤៥ ៩.៥៧% ២០.៤១% ៤៤.៥៣% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៣៤៧,០០០ ៤៦៤,៤៣៥ ២៧៨,៧៥៩ ១៩៧,១១៥   ៦៦.៦១% ១៣៥.៦២% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទី
លាន  

_ ៧,៥៥៧,០០០ ៨,១៩៦,០៩១ ៦,៩១៣,៦៩៤ ៥,៧៩៥,២៣០   ១៨.៥៥% ៤១.៤៣% 

បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់ TEUs ៥៩០,០០០ ៦៣៩,២១១ ៥៤១,២២៨ ៤៥៩,៨៣៩ ៨.៣៤% ១៨.១០% ៣៩.០១% 
នាចូំេ  _ ៣០៣,០០០ ៣៣០,០២០ ២៧៦,៧៥៣ ២៣៣,៦២៣ ៨.៩២% ១៩.២៥% ៤១.២៦% 



    មានទនំិញ  _   ៣១២,៩៦១ ២៤៨,៧៥០ ២០៦,៧៣៤   ២៥.៨១% ៥១.៣៨% 
     រម នទំនិញ _   ១៧,០៥៩ ២៨,០០៣ ២៦,៨៨៩   -៣៩.០៨% -៣៦.៥៦% 
នាឈំចញ _ ២៨៧,០០០ ៣០៩,១៩១ ២៦៤,៤៧៥ ២២៦,២១៦ ៧.៧៣% ១៦.៩១% ៣៦.៦៨% 
    មានទនំិញ  _   ១៧៩,៤៧៦ ១៧៣,៤៣៨ ១៤៨,០៩៦   ៣.៤៨% ២១.១៩% 
     រម នទំនិញ  _   ១២៩,៧១៥ ៩១,០៣៧ ៧៨,១២០   ៤២.៤៩% ៦៦.០៥% 
ចំនួននាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១,៤៩២ ១,៦៦២ ១,៤៥១ ១,៣០៥ ១១.៣៩% ១៤.៥៤% ២៧.៣៦% 
ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៦,០៨៨,០០០ ១៧,៥០១,៨៩៣ ១៥,៧៣០,៩៤៩ ១៣,៥៩០,២៨២ ០.០០% ១១.២៦% ២៨.៧៨% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ៦២១ ៥៨១ ៥៣១   ៦.៨៨% ១៦.៩៥% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ៨,៨៧៦,៧៩៥ ៨,៨៤៦,២៥១ ៧,៧៨១,៣៧៤   ០.៣៥% ១៤.០៨% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ៦៧១ ៥៨២ ៤៦១   ១៥.២៩% ៤៥.៥៥% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ២,២៤៥,៣៦៨ ១,៩៥៩,២៧៨ ១,៦៧០,២៧៥   ១៤.៦០% ៣៤.៤៣% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៣២២ ២៥១ ២៨៣   ២៨.២៩% ១៣.៧៨% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញ
ទូឈៅ 

ឈតន   ២,៩១៨,១៤២ ២,៣៣៨,២៣១ ២,២៩២,៥១២   ២៤.៨០% ២៧.២៩% 

នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ៤៨ ៣៧ ៣០   ២៩.៧៣% ៦០.០០% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ៣,៤៦១,៥៨៨ ២,៥៨៧,១៨៩ ១,៨៤៦,១២១   ៣៣.៨០% ៨៧.៥១% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ៥១,៤៧៩ ៤០,៥៩៨ ២៥,៥៣៨   ២៦.៨០% ១០១.៥៨% 



 
  

 
 

៨,៨៧៦,៧៩៥

២,២៤៥,៣៦៨
២,៩១៨,១៤២

៣,៤៦១,៥៨៨

៨,៨៤៦,២៥១

១,៩៥៩,២៧៨ ២,៣៣៨,២៣១

២,៥៨៧,១៨៩

៧,៧៨១,៣៧៤

១,៦៧០,២៧៥ ២,២៩២,៥១២
១,៨៤៦,១២១

០

២,០០០,០០០

៤,០០០,០០០

៦,០០០,០០០

៨,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៧

៦២១
៦៧១

៣២២

៤៨

៥៨១ ៥៨២

២៥១

៣៧

៥៣១
៤៦១

២៨៣

៣០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៧



 
 
 
 

 
 
 

៣១២,៩៦១

១៧,០៥៩

១៧៩,៤៧៦

១២៩,៧១៥

២៤៨,៧៥០

២៨,០០៣

១៧៣,៤៣៨

៩១,០៣៧

២០៦,៧៣៤

២៦,៨៨៩

១៤៨,០៩៦

៧៨,១២០

០ ៦០,០០០ ១២០,០០០ ១៨០,០០០ ២៤០,០០០ ៣០០,០០០ ៣៦០,០០០

នាចូំេមានទំនិញ

នាចូំេរម នទំនិញ

នាឈំចញមានទំនិញ

នាឈំចញរម នទំនិញ

ឆ្េ ២ំ០១៧ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៩

៥,១២១,៧១៣

៣,៩១៦,៩៥៨
៣,១៨៦,៨៩២

១,៤២៦,០៤៣ ១,៤១១,៣៩០ ១,១៧៧,៧៤៧

ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៧

បរមិាណទំនិញនាចូំេ បរមិាណទំនិញនាឈំចញ 



 

បរយិយ 
ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ  ំ២០១៩ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ  ំ២០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទលីាន 
(Stevedoring) ១៥១.១៥៣.៧១៧ ៤៥,២៧% ១២៧.០៨៧.៥៣៨ ៤៦,១២% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន (LOLO) ៩០.៨៧៧.០៧៦ ២៧,២២% ៧៥.១៣៨.៩៧៨ ២៧,២៧% 
ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១៩,៦៨% ៥៧.៦៩៤.០៣៤ ២០,៩៤% 
ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ២១.២៤៨.១២២ ៦,៣៦% ១០.១៨១.១០២ ៣,៦៩% 
ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ១០២.០៨១ ០,០៣% ៦៨០.០០០ ០,២៥% 
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ៨២៣.៥៤៧ ០,២៥% ៦៤០.៥០៧ ០,២៣% 
ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ២.៧៥១.៤៩៤ ០,៨២% ៣.០១៦.៣៦៥ ១,០៩% 
ចំណូេជ្ួេទីតងំ ៩១៤.០៧០ ០,២៧% ៧៦១.៦៧៧ ០,២៨% 
ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៣២៣.៨១៨ ០,១០% ៣៧៥.៤៤៤ ០,១៤% 

ចំណូេស្រ៊ុប ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ១០០,០០% ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ១០០,០០% 



ផែែកទី ៣ 
ព័ត៌មានអំពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
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អគ្គនាយករង  

អាជីវកម្ម 

ក្រធានអគ្គនាយក 

11 

ក្កុម្ក្រឹក្ាភិបាល 

ក្កស្ួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្កស្ួងគស្ដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គនាយករង  

រគច្ចកគទស្ 
អគ្គនាយករង  

រដឋបាល-ក្គ្រ់ក្គ្ង 
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 ឯរឧតតម ឈរើតឈៅផ្ថងទី១១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំខ្ក្ពរ
ឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតតរពំងច់ាម ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១  ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញសំ្ណងរ់េ៊ុង
ទឹរ និងរពំងខ់្ែ ឈៅក្បឈទស្រ៊ុស្ស៊ុ។ី ពីឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ 
ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាស្រស្ត ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ំ
២០០៨ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុ       
បឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឯរឧតតម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៨៦ មាន  
តួនាទីជាប៊ុលគេិរវសិ្វររសំ្ណង ់ ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈសំ្ណង។់ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ំ
១៩៩២ ឯរឧតតមមានតួនាទជីាអន៊ុក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ 
ឯរឧតតមមានតួនាទីជាក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតតម
ទទួេ នតួនាទជីាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ និងចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឯរឧតតមជាក្បតភិ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ឯរឧតតម ឈរើតឈៅផ្ថងទី២៨ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូបិណំរ ់ ៊ុំឈឈើល៊ុ ំ
ក្សុ្រក្រលរ ឈមតតឈពា្ិសាត ់។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៧៩ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៨១ ឯរឧតតម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅសាលាឈមតតឈពា្ិសាត់
ខ្ដេមានតួនាទីក្លបក់្លងរដា េ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឯរឧតតមមានតួនាទីជាអន៊ុក្បធាន
លណរមម្ិការខ្ែនការ ឈមតតឈពា្ិសាត។់ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ឯរឧតតមមានតួនាទីជាជ្ំនួយការ រដា
ឈេខា្ិការក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឯរឧតតមទទួេ នតួនាទី
ជាអភ្ ិេរងឈមតតឈស្ៀមរាប។ ពីឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតតម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅក្រសួ្ង
សាធារណការ និងដរឹជ្ញ្ជូ ន មានតួនាទីជានាយរម៊ុទទកាេ័យ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឯរឧតតម
ទទួេ នតួនាទីជាជ្ំនួយការឈទស្រដាមស្រនតី។ ឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតតមមានតួនាទីជានាយរ
ម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ឈហើយចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ មរដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតតមទទេួ នតួនាទីជាអន៊ុរដា
ឈេខា្ិកា និងជានាយរម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ងសាធារណការ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន ។ 

 

 

 

 

 



 
 
 ឯរឧតតម ឈរើតឈៅផ្ថងទី០១ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញរដា េពាណិជ្ជរមម 
ឈៅសារេវទិាេ័យ Hawaii Pacific ស្ហរដាអាឈមររិ។ ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជាន់
មពស់្  ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជរមម  ឈៅសារេវទិាេ័យ New South Wales  ក្បឈទស្អូស្រសាត េី ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ំ
២០០៣ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យ Wollonggong ក្បឈទស្ 
អូស្រសាត េី ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ពីឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឯរឧតតមមានតួនាទីជាក្បធាននាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា ផ្នក្រសួ្ង
ឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតតមមានតួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដាា ន
ឈរេនឈយ យឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ នងិចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតតមទទួេ នតួនាទីជាអន៊ុ
រដាឈេខា្ិការ ក្រសួ្ងឈស្ដារចិច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ។  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 ឯរឧតតម ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៩ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ។  
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តរង ឈេើជ្ំនាញបឈចចរឈទស្អលគិស្នី ឈៅវទិាសាថ ន    
បឈចចរវទិារមព៊ុជា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២   ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញឈស្ដារចិច 
ឈៅវទិាសាថ នវទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជាន់
មពស់្ ឈេើជ្ំនាញឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅសារេវទិាេ័យ London ក្បឈទស្អងឈ់លេស្ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០០ 
ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញឈរេនឈយ យសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យ 
Saitama ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឯរឧតតម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅអាជាា ្រអលគិស្នីឈមតតឈកាោះ 
រ៊ុង ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអាជាា ្រអលគិស្នីឈមតត។ ឈៅច៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩២ ឯរឧតតម នផ្ទេ ស់្មរបឈក្មើការង្ករឈៅ
ក្រសួ្ងពាណិជ្ជ ទទួេបនទ៊ុរជាស្មាជ្ិរក្រុមជ្ំនួយការផ្នរដាមស្រនតី។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឯរឧតតមក្តូវ នខ្តង 
តងំជាក្បធាននាយរដាា នអាសា ន និងអងគការអនតរជាតិ ឈហើយមានតួនាទយី៉ែ ងសំ្ខានរ់េ៊ុងនាមជាស្មាជ្ិរ
ក្រុមអេរចរចាពាណិជ្ជរមម ស្ក្មាបក់ារឈ្វើស្មាហរណរមមរមព៊ុជាឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ អាសា ន រិចចក្ពមក្ពាង
ពាណិជ្ជរមមឈស្រអីាសា នបូរមយួ និងអងគការពាណិជ្ជរមមពភិ្ពឈលារ (WTO)។ ឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ 
ឯរឧតតមមានតួនាទីជាអលគនាយររង ផ្នអលគនាយរដាា នបឈចចរឈទស្ ក្រសួ្ងពាណិជ្រមម។ ពីឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០១៤ ឯរឧតតមទទួន នតួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដាា នពាណិជ្ជរមមអនតរជាតិ ក្រសួ្ងពាណិជ្ជ   
រមម។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតតមមានតនួាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដាា នឈស្វាពាណិជ្ជរមម 
ក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម នងិពីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧ ឯរឧតតមទទួេ នតួនាទីជាអន៊ុរដាឈេម្ិការក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម ចាបឆ់្េ ២ំ០១៨ មរដេ់បនច៊ុបបនេឯរឧតតមទទួេ នតួនាទីជារដាឈេម្កិារក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម 
ទទួេបនទ៊ុរឈេើក្បតបិតតិការ និងការខ្រទំរងរ់បស់្អលគនាយរដាា នរកំ្ទឈស្វាពាណិជ្ជរមម និងឈរេនឈយ យ
ពាណិជ្ជរមមអនតរជាតិ ។ 

 

 



 
 
 
 ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ឈរើតឈៅផ្ថងទី២២ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រ 
ឧដ៊ុងគ ឈមតតរពំងស់្ពឺ ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តក្លបក់្លង ឈេើជ្ំនាញលណឈនយ្ឈៅ
សារេវទិាេ័យ ឈវទមហាឥសី្ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ពីឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលាររំព៊ុងបនតការសិ្រាថាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្នំាញក្លបក់្លងអាជី្វរមមតមអនឡាញ ឈៅសារេវទិាេ័យក្រុង ៊ុងដ ៍ ចក្រភ្ព
អងឈ់លេស្ ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅអងគភាពនឈយ យ T88 រង
ក្បដាបអ់ាវ៊្ុ ផ្នរមព៊ុជា មានតនួាទីជាជ្ំនួយការក្បធានអងគភាព។ ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារជា ស្វនររ
ជានម់ពស់្ផ្ន Ernst & Young រាជ្ធានីភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឈលារជា
ក្បធានហិរញ្ា វតថ៊ុផ្នសិ្បបររអងគរ មូ.,អិេ្ីឌ.ី, ឈហើយរេ៊ុងឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារទទួេ នតួនាទីជាក្រុមក្បឹរាភ្ ិ
េសិ្បបររអងគរ មូ.,អិេ្ឌីី., តំណាងឱ្្ប៊ុលគេិរ។  ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឈលារជាអភ្ ិេឯរ
រាជ្្ និងជាក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្នសាថ បនា េីមតី្ីត ពីឆ្េ ២ំ០០៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារមានតួ
នាទីជាក្បធានក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ និងលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្នសាថ បនា េីមតី្ីត។ ឈៅខ្មសី្ហា ឆ្េ ំ
២០០៨ ដេ់ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានចាតក់ារទូឈៅផ្នរសិ្ររររីរាយ មូ.,អិេ្ីឌ.ី,។ ឈហើយ
ឈៅឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារជាក្រមុក្បឹរាភ្ ិេផ្នស្មាលមស្ហក្លិនវយ័ឈរមងឈៅរមព៊ុជា (YEAC)។ 
ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាអន៊ុក្បធានស្ភាពាណិជ្ជរមម ឈមតតឈស្ៀបរាប និងឧតតមានជ្យ័ 
(SROCC)។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារជាក្បធានស្មាលមអតីតនិស្សតិ IATSS រមព៊ុជា (CIAA)។ 
ពីឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាអន៊ុក្បធាន និងក្រមុក្បឹរាផ្នរេឹបវនិិឈយលិនរមព៊ុជា (CIC Investment 
Plc.) ឈហើយឈលាររជ៏ាក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ ិេផ្នឈមហាគ  េីស្៊ុីង ភ្អីិេស្៊ុី ែងខ្ដរ។ រហូតដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ 
ឈលារមានតួនាទីជានាយរក្បតិបតត ិ ផ្នអចេនក្ទព្ស្រមមក្បឈទស្រមព៊ុជា មូ.,អិេ្ីឌី។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៦ ឈលារ
ជាអភ្ ិេឯររាជ្្ នងិជាក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្ន្នាររសាថ បនា ភ្អីេិស្៊ុី ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០១៧ 
ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាមាជ្ិរវទិាសាថ នអូស្រសាត េី ផ្ននាយរក្រុមហ ៊ុន (AICD) និងជាក្បធានលណៈរមមការស្វន
រមម រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
 



 

  
  
  
 

 ឈលារ Hidetoshi KUME ឈរើតឈៅផ្ថងទី២២ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ស្ញ្ញជ តិ ជ្ប៉ែ៊ុន ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨០ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តពីសារេវទិាេ័យ Kyusgshu ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររ
ក្បតតិរមមក្បព័នធទឹររមវរ់។ នាឆ្េ ំ១៩៨២ ឈលារ នបញ្ច ប់ថាេ រ់បរញិ្ញា បក្តជាន់មពស់្ពីសារេវទិាេ័យ 
Kyusgshu ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររក្បតតិរមមក្បពន័ធទឹររមវរ ់ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន ។  
➢  បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមស្រនតបីឈចចរឈទស្ ខ្ែេរអភ្វិនឍនរ៍ពំងខ់្ែ នងិស្
ម៊ុក្ទឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ចាបព់ីឆ្េ ១ំ៩៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារជាមស្រនតីភាេ រង់្ករខ្ដនដ ី ទទួេបនទ៊ុរខាង
លឈក្មាង, ខ្ែេរអភ្វិឌឍនត៍បំនរ់ាជ្ធានី (តំបន ់ Kansai) និងឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារមានតួនាទីជា
ក្បធានខ្ែេរលឈក្មាងឈៅវទិាសាថ នក្សាវក្ជាវ ខ្ែេររំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទផ្នក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន ទទួេបនទ៊ុររមួរេ៊ុងរិចច
ស្ហក្បតិបតតិការបឈចចរឈទស្ជាមយួសិ្កាខ កាមមរពីឈក្ៅក្បឈទស្ ខ្ដេកានខ់្ែេររំពងខ់្ែ និងអាកាស្យនតដាា ន។ 
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារមានតួនាទីជាឈេខាទីមយួផ្ននាយរដាា នឈស្ដារិចចរបស់្សាថ នទូតជ្ប៉ែ៊ុន 
ក្បចាកំ្បឈទស្ភ្េីីពីន ទទួេបនទ៊ុរជាជ្ំនួយការខ្ែេរឈស្ដារិចចផ្នរដាា ភ្ ិេជ្ប៉ែ៊ុន ឈៅរេ៊ុងក្បឈទស្ភ្េីីពីន។ ឆ្េ ំ
១៩៩៦ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យរំពងខ់្ែ Takamatsu និងការសាងស្ង់
អាកាស្យនតដាា នផ្នការយិេ័យសាងស្ងរ់ំពងខ់្ែទី៣ និងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារជាក្បធាន
ការយិេ័យសាងស្ងរ់ំពងខ់្ែទី២រេ៊ុងក្សុ្រ ឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារជា
អេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្ការយិេ័យលឈក្មាងឈៅវទិាសាថ នអភ្វិឌឍនត៏ំបនឈ់នេរស្ម៊ុក្ទ ទទេួបនទ៊ុរឈេើការសិ្រាពី
យ៊ុទធសាស្រស្តការអភ្វិឌឍនរ៏ំពងខ់្ែ ខ្ដេជាឈរេនឈយ យទី១ របស់្លឈក្មាង JICA រេ៊ុងការអភ្វិឌឍនត៏ំបនរ់ំពង់
ខ្ែ។ ពីឆ្េ ឆំ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារជាអភ្ ិេឈមតត Okinawa មានតួនាទីជាទីក្បឹរាខ្ែេរសាងស្ង។់ 
ឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដាា នរំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទ ឈៅក្រសួ្ងខ្ដនដ ី
ឈហដាា រចនាស្មពន័ធ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរែសពវែាយ និងការពារឈក្រោះមហនតរាយឯរជ្ន។ ឈៅឆ្េ ំ
២០០៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារមានតួនាទីជាអភ្ ិេក្រុង Fukuoka និងជាទីក្បឹរានាយរដាា នរំពងខ់្ែ និង
ស្ម៊ុក្ទែងខ្ដរ។ ឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតនួាទីជាអេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្ លឈក្មាងក្សាវក្ជាវអនតរ



ជាតិ "ការផ្ទេ ស់្បតូរអាកាស្ធាត៊ុ និងយ៊ុទធសាស្រស្តដរឹជ្ញ្ជូ នតមែេូវអាកាស្" ឈៅវទិាសាថ នការសិ្រាឈរេ
នឈយ យដរឹជ្ញ្ជូ ន។ ពីឆ្េ ២ំ០០៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្នក្រសួ្ងខ្ដនដីឈហដាា
រចនាស្មពន័ធ នងិដឹរជ្ញ្ជូ ន ពីឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១២ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដាា នសិ្រា
ក្សាវក្ជាវ ឈៅវទិាសាថ នការសិ្រាឈរេនឈយ យដរឹជ្ញ្ជូ ន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារ
ជានាយរឈៅមជ្ឈមណឌ េខ្រេមអបរសិាថ នតំបនឈ់នេរ Osa Bay។ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ ខ្មមនីា ឆ្េ ំ
២០១៨ អេរជ្ំនាញការឈៅក្រសួ្ងសាធារណការនិងដឹរជ្ញ្ជូ ន ផ្នក្បឈទស្រមព៊ុជា មានតួនាទីជាទីក្បរឹាឈរេ
ការណ៏ខ្ែេរដឹរជ្ញ្ជូ ន និងចាបព់ីខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដាា នដរឹជ្ញ្ជូ ន
តមែេូវស្ម៊ុក្ទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 
 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ១ី១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ 
ឈមតតរំពងច់ាម។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញលីមចីណីំអាហារ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាស្រស្ត។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ មានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិររតក់្តទំនិញរ៊ុងតនឺរ័ពីទីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរ
ក្តួតពិនិត្ ឈរៀបចំរ៊ុងតឺនរ័ដារត់ម Lane។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង 
ទទួេបនទ៊ុររមួចាតខ់្ចងក្តតួពនិិត្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដាា នក្នតិបតតិការទនំិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ 
ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 
  



 
 ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេមនិ នឈ្វើការជ្បួក្បជ្៊ុំឈទ ឈដាយរងច់ាកំារខ្តង តងំស្មាស្
ភាពក្រុមក្បរឹាភ្ ិេថមី។ 
 
  
 លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានការបណត៊ុ ោះបណាត េក្រុមក្បឹរាភ្ ិេឈទ។  
 
 

 

េ.រ ឈ ម្ ោះ តួនាទ ី តំខ្ណង កាេបរឈិចេទ
ខ្តងតងំ 

១ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  អភ្ ិេឯររាជ្្ ក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 
២ ឯរឧតតម ស្៊ុម ស្៊ុភ្ស័្ររត តំណាងក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម អន៊ុក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 

៣ ឈលារ Hidetoshi KUME អភ្ ិេតំណាងភាលហ ៊ុនិរឯរជ្ន ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

៤ ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង មស្រនតីក្តួតពិនិត្រដា ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

៥ ឈលារ ទី សាល៊ុណ នាយរ បឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់ ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

៦ ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ នាយរ ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

 
   
 លណៈរមាម ្ិការស្វនរមម នឈបើរអងគក្បជ្៊ុមំយួ ស្តីពីការពនិិត្រណំតឈ់ហត៊ុក្បជ្៊ុំលណៈរមាម ្ិការស្វន
រមម កាេពីផ្ថងទី ០៣ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈដាយស្ឈក្មច នរឈបៀបវវារៈដូចខាងឈក្កាម៖ 
 ១. ឈរៀបចំរ យការណ៍ស្វនរមមឈអាយ នរចួរាេ់រេ៊ុងរយៈឈពេ ១៥ ផ្ថង បនាទ បព់ីការបញ្ចបក់ារយិ 
បរឈិចេទនមីយួៗ នងិក្តូវដារឈ់ស្េើស្៊ុំការឯរភាពពីលណៈរមាម ្ិការស្វនរមម ឈដើមបដីារជូ់្នក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ     
ពិនិត្ និងស្ឈក្មចច៊ុងឈក្កាយ។    
 ២. ឈរៀបចំខ្ែនការស្វនរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ស្ក្មាបក់្លបន់ាយរដាា ន ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ រ
ស្ស្ នងិក្តូវឈ្វើស្វនរមមយ៉ែ ងតិច ០១ ដង/នាយរដាា ន/ឆ្េ  ំ។ 
 ៣. ឈរៀបចំឈស្េើស្៊ុំមស្រនតីស្វនរមមបខ្នថមចនំួន ០៥ នារ ់និងឈស្េើស្៊ុំឈ្វើការបណត៊ុ ោះបណាត េរមួរេ ជាមយួមស្រនតី
ស្វនរមម ខ្ដេរំព៊ុងបំឈពញភាររិចចបនាទ បព់ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ថមីក្តូវ នបញ្ចបរ់ចួរាេ់។  
 ៤. រាយការណ៍ជូ្នក្រមុក្បឹរាភ្ ិេពនិិត្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំរាជ្រដាា ភ្ ិេកាតប់នថយចំននួសាថ បន័ខ្ដេ
ច៊ុោះមរឈ្វើស្វនរមមឈៅ រស្ស្ ។ 
 ៥. ពិនតិ្េទធភាពឈស្េើស្៊ុំ រស្ស្ បឈងាើតក្រមុ ឬនាយរដាា នចាប ់នងិក្រុម ឬនាយរដាា នហានភិ្យ័។ 



 ៦. ឈស្េើស្៊ុំអងគក្បជ្៊ុំបនតពិនិត្ និងស្ឈក្មចេរខមណឌ  (Term of Reference) ផ្នេរខនតិរៈរបស់្លណៈ
រមាម ្ិការស្វនរមម ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំការឯរភាព និងហតថឈេខា ឯរឧតតមក្បធានក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ ។ 
  
   
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណរមាម ្ិការស្វនរមម ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

េ.រ ឈ ម្ ោះ តនួាទី តំខ្ណង 
កាេបរឈិចេទ
ខ្តងតងំ 

១ ឯរឧតតម ផ្ទន ់ែលាេ  
តំណាងក្រសួ្ងឈស្ដារិចច  
និងហិរញ្ា វតថ៊ុ 

ក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 

២ ឯរឧតតម ស្ ៊ុយ សាន 
តំណាងក្រសួ្ងសាធារណការ  
និងដឹរជ្ញ្ជូ ន អន៊ុក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 

៣ ឈលារ Hidetoshi KUME អភ្ ិេតំណាងភាលហ ៊ុនរិឯរជ្ន អន៊ុក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 

៤ ឯរឧតតម ស្៊ុម ស្៊ុភ្ស័្ររត តំណាងក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

៥ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  អភ្ ិេឯររាជ្្ ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

៦ ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង មស្រនតីក្តួតពិនិត្រដា ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

    
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានិភ្យ័ ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ ។ 
 
  
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានិភ្យ័ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំឈទ។ 
  
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
  
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 



 

  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀតឈៅឈ ើយឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
  



 

 

 ឯរឧតតម េូ លឹមឈន ់ឈរើតឈៅផ្ថងទី១១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមខិ្ក្ពរ
ឈពា្ិ  ៊ុំខ្ក្ពរឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតតរំពងច់ាម ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១  ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញសំ្ណងរ់េ៊ុង
ទឹរ និងរពំងខ់្ែ ឈៅក្បឈទស្រ៊ុស្ស៊ុ។ី ពីឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៦ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ 
ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាស្រស្ត ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ំ
២០០៨ ឯរឧតតម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុ       
បឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឯរឧតតម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៦ មាន  
តួនាទីជាប៊ុលគេិរវសិ្វររសំ្ណង ់ ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈសំ្ណង។់ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ំ
១៩៩២ ឯរឧតតមមានតួនាទជីាអន៊ុក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ 
ឯរឧតតមមានតួនាទីជាក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតតម
ទទួេ នតួនាទជីាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ និងចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឯរឧតតមជាក្បតភិ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 



 ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង ឈរើតឈៅផ្ថងទ២ី១ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៦០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំសាវ យទាប 
ក្សុ្រចំការឈេើ ឈមតតរំពងច់ាម។  
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៩ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញហិរញ្ា វតថ៊ុ-្នាររ ឈៅ
មហាវទិាេ័យហិរញ្ា វតថ៊ុ-លណឈនយ្ ទីក្រុងហូជ្មីញី ក្បឈទស្ឈវៀតណាម និងឈៅឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញហិរញ្ា វតថ៊ុ-្នាររ ឈៅសាេរវទិាេ័យបញ្ញា សាស្រស្ត  
រមព៊ុជា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ  

 ឈៅឆ្េ  ំ២០០៩ ឈលារ នសិ្រាវលគបណត៊ុ ោះបណាត េស្តីពពីនធដាររមព៊ុជា។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១០ ឈលារ នសិ្រាវលគបណត៊ុ ោះបណាត េស្តីពីស្តងដ់ាររ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុអនតរជាតិ។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១៤ ឈលារ នសិ្រាវលគបណត៊ុ ោះបណាត េស្តីពលីណឈនយ្អនតរជាតិវស័ិ្យសាធារណៈ។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១៥ ឈលារ នសិ្រាវលគបំពារប់បំ៉ែនស្តីពជី្ំនាញេទធរមមសាធារណៈ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅផ្ថងទ០ី១ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៩៩ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាសាស្រសាត ចារ្បឈក្ងៀនខ្ែេរ 
លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅស្រេវទិាេ័យ នរ័ត៊ុន និងឈបៀេក្ យ។ ឈហើយឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០០១ 
មរដេ់បចច៊ុបបនេឈនោះ ឈលារទទួេ នតួនាទីជាមស្រនតីក្តតួពនិិត្រដាអមរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅផ្ថង
ទី២៣ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ផ្ថងទី៣១ ខ្មមនីា ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតួនាទីជាស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង (អងគជ្ំន៊ុំ
ជ្ក្មោះវសិាមញ្ារេ៊ុងត៊ុលាការរមព៊ុជា) ឈហើយឈលារជាអេរក្លបក់្លងអ់ន៊ុវតតទូឈៅ និងស្វនរមមហិញ្ា វតថ៊ុ ឈ្វើហានភិ្យ័
ខ្ែេរឈែសងៗ និងស្វនរមមដផ្ទឈទៀតខ្ដេទារទ់ងនឹងលឈក្មាង។ 
 



 

 
 ឈលារ ផ្ថ ឫទធី ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៤ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ១ំ៩៧១ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំ
ខ្ក្ពរឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតតរំពងច់ាម ។  
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៨៩ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យក្ពោះសី្ហន៊ុ   ឈមតតរំពងច់ាម ក្បឈទស្
រមព៊ុជា និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ខ្ែេរវសិ្វររលីមចីណីំអាហារ ឈៅ
វទិាសាថ នបឈចចរវទិារមព៊ុជា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លង ៊្ុររិចច ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ  

 ឈៅឆ្េ  ំ១៩៩៨ ឈលារទទួេ នវញិ្ញា បនបក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងសាថ នីយរ៍៊ុងតនឺរ័ ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០០៤ ឈលារទទួេ នវញិ្ញា បនបក្ត Train for Trade and Development។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០០៩ ឈលារទទួេ នវញិ្ញា បនបក្ត Port Management ក្បឈទស្សិ្ងហប៊ុរ។ី 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារជាប៊ុលគេិរ 
នាយរដាា នឃ្េ ងំ និងទលីាន មានតួនាទីជាអេរក្លបក់្លងស្ថិតិ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារមានតួនាទី
ជាក្បធានការយិេ័យក្លបក់្លងស្ថិតិ និងក្លបក់្លងស្នេិ្ឃិ្េ ងំ នងិទលីាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ំ
២០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ទទួេបនទ៊ុររមួផ្ននាយរដាា នអាជ្ីវរមម ក្លបក់្លងរិចចការ Billing។ ចាប់
ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទជីាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរអាជ្ីវរមម ។ 
 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៧ ខ្ម្េូ ឆ្េ ១ំ៩៥៥ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ តឈៅ ភ្ូមតិក្ពហម 
 ៊ុំខ្ក្ពរឯង ក្សុ្រឈរៀនសាវ យ ឈមតតរណាត េ។  
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញវទិាសាស្រស្ត
នឈយ យ ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ តឈេើជ្ំនាញ វទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៧៩ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជារមមររឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈហើយ
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៥ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានរមមររ។ នាឆ្េ ១ំ៩៨៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៨ ឈលារជា
ប៊ុលគេិរការយិេ័យឈេើរដារទ់ំនិញទូឈៅ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារមានតួនាទីជាអន៊ុក្ប 
ធានការយិេ័យឈេើរដារទ់នំិញទូឈៅ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យ 
ឈេើរដារទ់ំនិញទូឈៅ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរឈេើរដារទ់នំិញទូ
ឈៅ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ 
ក្លបក់្លងក្បតិបតតិការឈេើរដារទ់ំនិញ ដរឹជ្ញ្ជូ នទំនិញ នងិស្ត៊ុរទ៊ុរ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារ
ទទួេ នតួនាទីជាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេររដា េ-ក្លបក់្លង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  

 

 

 ឈលារ ជា យ៊ុទធឌីកា ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៥ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ឈមតតរំពង់
ស្ពឺ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យ
ចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ឈៅ
សារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ឈេើជ្ំនាញវទិាសាស្រស្តនឈយ យ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទជីាអន៊ុក្បធានការយិេ័យបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង ់ ឈហើយនាឆ្េ ១ំ៩៩៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣
ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង ់ទទួេម៊ុស្ក្តូវរេ៊ុងការក្លបក់្លងខ្ថររា 
និងែគតែ់គងស់្មាភ រៈបនាេ ស់្ នងិបរកិាខ រឈែសងៗឈៅតមបទដាា នបឈចចរឈទស្។ ឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារ
មានតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង ់ ក្លបក់្លងពីេរខណ:បឈចចរឈទស្ ឈក្លឿង
ចក្រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ បរកិាខ រ និងេរខណ:បឈចចរឈទស្សំ្ណង ់ ខ្ដេចា ំចស់្ក្មាបត់ក្មូវការរបស់្រំពង់
ខ្ែ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរបឈចចរឈទស្។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  
  

 

 

 ឈលារ រត័េ សិ្លា ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៩ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ  ំ៩៦៩ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូថិមី  ៊ុំ  
រណាត េ ក្សុ្ររំពត ឈមតតរពំត។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យរំពត ឈមតតរំពត ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០០ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេ 
ក្ យ ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្នំាញនីតិសាស្រស្ត ឈៅសារេវទិាេ័យភ្មូនិទនតីិសាស្រស្ត និងវទិាសាស្រស្តឈស្ដារិចច 
ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

  រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទជីាប៊ុលគេិរការយិេ័យរដា េ-ប៊ុលគេិរ។ នាឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជា
ក្បធានខ្ែេររដា េ និងជាជ្នំួយការក្បធានការយិេ័យរដា េ-ប៊ុលគេិរ ទទួេបនទ៊ុរការង្កររដា េ។ ពីឆ្េ ំ
២០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យរដា េ ទទួេបនទ៊ុរការង្ករក្លបក់្លង ឈរៀបចំ
ឯរសារ នងិេិមិតឈែសងៗ ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដាា នរដា
 េ-្នធានមន៊ុស្ស ទទួេបនទ៊ុរការង្ករទូឈៅការង្កររេ៊ុងនាយរដាា ន។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារ
ទទួេ នតួនាទជីានាយរ ផ្ននាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ក្លបក់្លងចាតខ់្ចង និងស្ក្មបស្ក្មួេ 
ស្រមមភាពរដា េក្លបខ់្ែេរ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  

 

 

 ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្ររណាត េ 
ស្ទឹង ឈមតតរណាត េ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៦៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យឈៅក្សុ្ររណាត េស្ទឹង ឈមតតរណាត េ 
។ នាឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឈលារទទេួន នវញិ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រក់ារសិ្រាវលគ លណឈនយ្អ៊ុឺរ ៉ែ៊ុប ឈៅក្រសួ្ងសាធារណៈ
ការ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារទទួេ នវញិ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រក់ារសិ្រាវលគវកិ្រិត ការ 
ឈៅក្រសួ្ងសាធារណៈការ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន។  ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញរដា េសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុ
ជា។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៦ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទីជាអន៊ុក្បធានលណឈនយ្។ ពីឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតនួាទីជាក្បធានការយិេ័យ
លណឈនយ្ និងជាជ្ំនួយការឈលារនាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ទទួេបនទ៊ុរការង្ករលណឈនយ្។ ឈៅឆ្េ ំ
២០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ទទួេបនទ៊ុររមួក្លបក់្លងការង្ករ
ទូឈៅរេ៊ុងនាយរដាា ន នងិជាជ្ំនួយការឈលារនាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារ
ទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង ឈរើតឈៅផ្ថងទ១ី៥ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 នាឆ្េ ១ំ៩៨០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្សី្ស្នធរ ឈមតតរំពងច់ាម
។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈៅសារេវទិាេ័យភ្ូមនិទភ្េឈំពញ ឈេើ
ជ្ំនាញអរសរសាស្រស្ត និងមន៊ុស្សសាស្រស្ត ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តឈេើជ្ំនាញនតិិសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០១ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញនិតសិាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេ
ក្ យក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមស្រនតីឈៅរំពងខ់្ែស្ងួតភ្េឈំពញ 
CWT ។ ពីឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារមានតនួាទីជានាយររងផ្ននាយរដាា នខ្ែស្ងួតភ្េឈំពញ ទទួេ
បនទ៊ុរក្បតិបតតកិារទូឈៅឃ្េ ងំទនំិញ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដាា ន
ខ្ែស្ងួតភ្េឈំពញ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដាា នស្វនរមម
ផ្ែទរេ៊ុង។  ចាបព់ឆី្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម 
និងស្ថិត ិ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  
  
 

 

  ឈលារ ទី សាល៊ុណ ឈរើតឈៅផ្ថងទី២៨ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ១ំ៩៦០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមផិ្ក្ពរវ 
 ៊ុំរំពងច់រ ក្សុ្ររដំួេ ឈមតតសាវ យឈរៀង ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យដូនឈពញ ទីក្រុង
ភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៨ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររ
សំ្ណងែ់េូវទឹរ និងរំពងខ់្ែ ឈៅសារេវទិាេ័យបឈចចរឈទស្ ទីក្រុង DRESDEN ក្បឈទស្អាេេឺម៉ែង។់ ឈហើយ
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា  បក្តជានម់ពស់្ឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាស្រស្ត ឈៅសារេវទិាេ័យ
ជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩១ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមស្រនតីវសិ្វររ ផ្ននាយយរដាា ន
បឈចចរឈទស្-វទិាសាស្រស្ត ឈៅក្រសួ្ងលមនាលមន,៍ដរឹជ្ញ្ជូ ន និងផ្ក្បស្ណីយ។៍ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៣ 
ឈលារមានតួនាទីជាឈេខាផ្ទទ េ់ ឯរឧតតម សូ្រ  ៊ុន រដាមស្រនតីក្រសួ្ងលមនាលមន,៍ដឹរជ្ញ្ជូ ន និងផ្ក្បស្ណីយ។៍
ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នចូេមរបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុវញិ 
ខ្ដេមានតួនាទីជាមស្រនតវីសិ្វររ ឈស្វាដាា នបឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង។់ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ 
ឈលារមានតួនាទជីាក្បធានការយិេ័យសំ្ណង ់ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ-សំ្ណង។់ ឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទជីានាយររង ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់ និងទទួេម៊ុស្ក្តូវខាង
ខ្ែេរបឈចចរឈទស្ទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា ន
បឈចចរឈទស្សំ្ភារ:-សំ្ណង ់ឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៥ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំ
ទឹរេអរ ់ក្សុ្ររំពត ឈមក្តរំពត ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩១ ឈលារក្សី្ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារក្សី្ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លង
ពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យខ្វនខ្េន ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ំ
២០០៧ ឈលារក្សី្ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័
យក្លបក់្លង និងឈស្ដារិចច ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ  

 ឈៅឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារក្សី្ នឈៅសិ្រាវលគ Women in Port management, France ។ 
 ឈៅឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧ ឈលារក្សី្ នឈៅសិ្រាវលគ Modern Port Management, 
UNCTAD, Ireland ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារក្សី្ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ មានតួនាទីជាប៊ុលគេិរនាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងការង្ករឯរសារឈៅ
ឃ្េ ងំ និងទីលានស្ក្មាបឈ់ស្វាស្ត៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័។ ពឆី្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារក្សី្មានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិរ ផ្ននាយរដាា នទែីារ ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរឈស្វារមមែសពវែាយ ទំនារទ់នំងអតិថិជ្ន កាអភ្វិឌឍន ៍ នងិ
ក្សាវក្ជាវខ្ែេរទីែារ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារក្សី្មានតួនាទីជានាយិការង ផ្ននាយរដាា នទែីារ 
ទទួេបនទ៊ុរជាអេរស្ក្មបស្ក្មួេទទួេឈភ្ាៀវ និងចមងេ់របស់្អតិថិជ្ន។ ពីឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារ
ក្សី្មានតួនាទីជានាយិការង ទទួេបនទ៊ុររមួផ្ននាយរដាា នទីែារ ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរែសពវែាយ និងជ្ក្មុញការ
ឈេើររមពស់្ល៊ុណភាព ឈស្វារមម របស់្ រស្ស្ នងិជ្ួបក្បជ្៊ុំសំ្ខានឈ់ែសងៗ ។ ចាបព់ឆី្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឈលារក្សី្ទទួេ នតួនាទីជានាយិកា ផ្ននាយរដាា នទីែារ ។ 
 
 

 

 

 



 
 

 ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុែេ ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៥ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៧៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ស្ង្កា ត់
ឈេម៣ រាជ្ធានភី្េឈំពញ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នបញ្ចបក់ារសិ្រាថាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ឆំ្េ ២ំ០០០ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តសាថ បត្រមម ឈេើជ្ំនាញ
សាថ បត្រមម និងនលរបូនីយរមម ឈៅរាជ្ធានីភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate on Sustainable Port Development and 
Planning, Yokohama ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 
 ឈៅឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារ នសិ្រាវលគម្្មសិ្រា ខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ នងិវនិិឈយល ឈៅរាជ្
ធានីភ្េឈំពញ  ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារ នឈៅសិ្រាវលគ Certificate on Strategic Port Administration and 
Management, Yokohama ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។       
 ឈៅឆ្េ ២ំ០១៧ ឈលារ នឈៅសិ្រាថាេ រវ់ញិ្ញា បនបក្ត ឈៅទីក្រុង Tokyo ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន ឈេើជ្ំនាញ 
Promoting Foreign Direct Investment For SEZ ។ 
 បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 
 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ មានតួនាទជីាប៊ុលគេិរឈៅនាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង។់ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ 
ឈលារមានតួនាទីជាប៊ុលគេិរសាថ បត្ររ និងបឈចចរឈទស្រពំងខ់្ែ។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួ
នាទីជានាយររង ផ្ននាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ទទេួបនទ៊ុរក្តតួពិនតិ្ឈេើក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង និងឈេើ
ក្បតិបតតិការរបស់្រំពងខ់្ែ។ ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរ Project supervisor ផ្នអងគ
ភាពក្លបក់្លងលំឈរាង (PMU) និងឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈលារទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរTechnical Team 
supervisor ផ្នអងគភាពក្លបក់្លងលំឈរាង (PMU) ។ ពីឆ្េ ២ំ០១៤  ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយរ
រងទទួេបនទ៊ុររមួស្ក្មបស្ក្មេួការង្កររេ៊ុងតំបន ់និងពក្ងីរស្កាត ន៊ុពេវនិិឈយល ផ្ននាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិច
ពិឈស្ស្។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិច
ពិឈស្ស្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។      



 

   
 

 ឈលារ ពិត ក្ រដ ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៨ ខ្ម្េូ ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ស្ង្កា តឈ់េម ៥ 
ក្រុងភ្េឈំពញ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅសាលាម្្មសិ្រាទួេទំពូង 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្នំាញវទិាសាស្រស្តឈស្ដា
រិចច ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្នំាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យ ឈបៀេក្ យ ក្បឈទស្រមព៊ុជា
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាប៊ុលគេិរការយិេ័យរដា េ-
ប៊ុលគេិរ  ឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ នាឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរ
បណត៊ុ ោះបណាត េ មានតួនាទីឈរៀបចំក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ និងបណត៊ុ ោះបណាត េប៊ុលគេិរ រមមររ និងជាជ្ំនួយការឈលារ
ក្បធានការយិេ័យរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធាន
ការយិេ័យ្នធានមន៊ុស្ស និងពត័ម៌ានវទិា ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងការង្ករ IT ក្បពន័ធ SWSS, Server, 
Email, Network។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដាា នរដា េ-
្នធានមន៊ុស្ស ទទួេបនទ៊ុររសាងខ្ែនការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្លបក្លង្នធានមន៊ុស្ស ក្ រឈ់បៀ
វតសរ ៍និងបណត៊ុ ោះបណាត េប៊ុលគេិរ រមមររ ក្លបក់្លងក្បពន័ធ IT, CTMS, SESS, CCTV, VTMS ។ ឈៅខ្មរមភៈ 
ដេ់ខ្មនេូ ឆ្េ ២ំ១០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដាា នអាជ្ីវរមម ទទួេបនទ៊ុររមួរសាងតផ្មេ Port 
Tariff និងយ៊ុទធសាស្រស្ត Logistic លតិក្ រក់្លបក់្បឈភ្ទជាមយួ Shipping Line ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់
បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នអាជ្ីវរមម។  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  
 

 

 ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៥ ខ្មររាដា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមបិញ្ញា ជ្ ី
 ៊ុំតបងូក្រឈពើ ក្សុ្ររពំងស់ាវ យ ឈមតតរពំង់្ ំ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៧០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅឈមតតរំពង់្ ំ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ពី
ឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញរដា េសាធារណៈ ឈៅសារេវទិា
េ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ខ្ែេរវទិាសាស្រស្តនឈយ យ ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ 

 ឈលារ នឈៅសិ្រាថាេ រប់រញិ្ញា បក្តក្លបក់្លងទលីានរ៊ុងតនឺរ័  ក្បឈទស្សិ្ងហប៊ុរ ី។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទីជាក្បធានរងរមមររទី៦ ទទួេបនទ៊ុរក្តតួពិនតិ្តមដានឈតនឈេើរដាររ់បស់្រមមររ។ នាឆ្េ ១ំ៩៨០ 
ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារមានតនួាទីជាប៊ុលគេិរការយិេ័យលណឈនយ្ ទទួេបនទ៊ុរកានស់្ត៊ុរឃ្េ ងំទំនិញ។ ឈៅ
ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ដេ់១៩៨៩ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យឃ្េ ងំទំនិញរំពងខ់្ែ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លង 
និងអន៊ុវតតរេ៊ុងការខ្ថររាទនិំញរេ៊ុងឃ្េ ងំ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ន
នាយរដាា នក្បតបិតតិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័។ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ១ី១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ 
ឈមតតរំពងច់ាម។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញលីមចីណីំអាហារ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាស្រស្ត។  
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ជាប៊ុលគេិររតក់្ត
ទំនិញរ៊ុងតឺនរ័ពទីីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរក្តួតពិនិត្ 
ឈរៀបចំរ៊ុងតឺនរ័ដារត់ម Lane។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង ទទួេ
បនទ៊ុររមួចាតខ់្ចងក្តួតពនិិត្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដាា នក្នតិបតតិការទំនិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់
បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូឈរើតឈៅផ្ថងទី១២ ខ្មវចិាិកា ឆ្េ ១ំ៩៦៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ទីក្រងុភ្េឈំពញ ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញឈបើរនាវា ក្បឈទស្រ៊ុស្ស។ី ឈហើយ
ឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លង ឈៅវទិាសាថ ន 
RIT ក្បឈទស្ផ្ថ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ មានតួនាទីជាប៊ុលគេិររណណ ធារ នានំាវាឈចញ-ចូេរពំងខ់្ែ។ នាឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួ
នាទីជាក្បធានការយិេ័យស្នតិស្៊ុម និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ពី
ឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរ
ការង្ករស្នតិស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ទទួេ
រមួផ្ននាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ ក្លបក់្លងទូឈៅផ្ននាយរដាា ននាវាចរ និងក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុម។ ចាបព់ីឆ្េ ំ
២០១៤ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 
 

 

 ឈលារ នារ ់ សូ្ហវីយ៉ែ ន ឈរើតឈៅផ្ថងទ៣ី១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមិ
រំពងេួ់ង  ៊ុរំំពងេួ់ង ក្ស្ុរពញ្ញា ឮ ឈមតតរណាត េ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៦៧ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យបងឹក្តខ្បរ ក្បឈទស្
រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅ
សារេវទិាេ័យ OLLU, Texas ស្ហរដាអាឈមររិ។ ឆ្េ ១ំ៩៨៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យ Troy State, Alabama ស្ហរដា
អាឈមររិ។  ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងរដា េសា 
ធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យ Troy State, Alabama ស្ហរដាអាឈមររិ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ 
ហន៊ុ មានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងបណាណ េ័យផ្ននាយរដាា នរដា េ-្នធាន
មន៊ុស្ស ។ ពីឆ្េ ២ំ០០៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតនួាទីជាក្បធានការយិេ័យសិ្រាក្សាវក្ជាវ ផ្ននាយរ
ដាា នឈក្លឿងចក្រ។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងទទួេបនទ៊ុររមួ ផ្ននាយរដាា ន
ឈក្លឿងចក្រ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៦៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំរ៊ុមាររាជា 
ក្សុ្រ ទី ឈមតតតខ្រវ ។  
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៨ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យស្នធរម៉ែ៊ុរ ភ្េឈំពញ 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្នំាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជ
រមម ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេក្ យ ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេក្ យ 
ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate - Port Administration & Management, Japan។ 
 ឈៅផ្ថងទ០ី២ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate - Port Facility Security, 
Japan ។ 
 ឈៅផ្ថងទី២៨ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate UNCTAD Port Training 
Program ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទជីាប៊ុលគេិរនាយរដាា នឃ្េ ងំទំនិញ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារមានតួនាទីជាប៊ុលគេិរ
នាយរដាា នរដា េ-ប៊ុលគេិរ បរខ្ក្បភាសារអងឈ់លេស្។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិរនាយរដាា នរដា េ-ប៊ុលគេិរ និងជាជ្ំនួយការផ្ទទ េ់ឯរឧតតមក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១០ 
ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យ ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ន
នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។  ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា ន
ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង និងជាជ្ំនួយការផ្ទទ េ់ ឯរឧតតមក្បតភិ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ។ 
 

 

 

 

 



  

 
 
 

ឈលារ ឈសាម ររណី ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៥ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៨៣ ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូម៣ិ 
ស្ង្កា ត៣់ មណឌ មតិតភាព ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
➢ ក្បវតតផ្នការសិ្រា 

ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញភាសាអងឈ់លេស្ ឈៅសារេវទិា
េ័យភ្ូមនិទភ្េឈំពញ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញធានាររហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅវទិា
សាថ នជាតិក្លបក់្លងឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ វសិ្វរររ៊ុំព្ទូរ័ ឈៅសារេ
វទិាេ័យ Assumption University ក្បឈទស្ផ្ថ។  
➢ ស្ញ្ញា បក្តឈែសងៗ  

ឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបក់ារសិ្រា Certificate – Port Facility Security Japan។ 
ឈៅផ្ថងទី១៥ ខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារ នបញ្ចបក់ារសិ្រា Certificate –Sustainable Port 
Development Japan ។ 
ឈៅផ្ថងទី១៤ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ២ំ០១៧ ឈលារ នបញ្ចបក់ារសិ្រា Advanced Open Water Diver 
30m Depth ។ 

➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 
រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០០៦ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ មានតួនាទីជា

ប៊ុលគេិររដាា  េ្នធានមន៊ុស្ស។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ឈលារមានតួនាទីក្បធានខ្ែេរពត័ម៌ានវទិា។ ពីឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់
បចច៊ុបបនេ ឈលារទទេួ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា។



  
 

   

 
 

 ឈលារ មាន លឹង ឈរើតផ្ថងទី0៦ ខ្មររាដា ឆ្េ ១ំ៩៧០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូសិាវ យម៉ែូ  ៊ុំ
ខ្ក្ពរដំបរូ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតតរំពងច់ាម ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 
➢ ក្បវតតិផ្នការសិ្រា  

 ឈៅចឈនាេ ោះឆ្េ ១ំ៩៨១ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រម់្្មសិ្រាសាលាក្សី្ស្នធរ ឈមតតរំពង់
ចាម ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៩ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅសាលាបឹងក្តខ្បរ 
ភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក័្តសាថ បត្រមម ឈៅ
សាលាភ្ូមនិទវចិិក្តសិ្េបៈ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រអ់ន៊ុបណឌិ ត
ខ្ែេរសាថ បត្រមម នងិនលរបូនយីរមម ឈៅសាលាភ្ូមនិទវចិិក្តសិ្េបៈ ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 
➢ បទពិឈសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នចូេរមួបឈក្មើការង្ករឈៅរពំងខ់្ែស្វ័យតក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ជាប៊ុរគេិរ
បខ្ណត ត និងចូេរមួឈ្វើលំឈរាងអភ្វិឌឍនឈ៏ៅតំបនប់ិតក្តងំ  ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារជាប៊ុរគេិរឈពញសិ្ទធ។ិ ឈៅឆ្េ ំ
២០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យសាថ បត្រមម ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ 
និងសំ្ណង។់ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ 
និងសំ្ណង។់ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារមានតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដាា នសំ្ណង ់និងវសិ្វរមម។



 
តួនាទី ភាររចិច និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ មានដូចខាងឈក្កាម៖ 

ឯរឧតតម េូ លឹមឈន ់ ក្បតភិ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរមានតួនាទី និង
ភាររិចច ទទួេបនទ៊ុរដឹរនាកំារង្កររមួដឹរនាកំ្តតួពិនតិ្នងិតមដានជ្ំរ៊ុញការអន៊ុវតដការង្ករឈេើក្លបវ់ស័ិ្យរបស់្
រំពងខ់្ែរមួមានការង្ករ អាជី្វរមម ឈស្វារមមការង្ករសាងស្ងព់ក្ងីរមូេដាា នតមខ្ែនការអភ្វិឌឍនរ៏ំពងខ់្ែ នងិ
ជាពិឈស្ស្ការអន៊ុវតដរមមវ ិ្ នីឈយ យ និងយ៊ុទធសាស្រស្ដចត៊ុឈកាណរបស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេ ឈេើរាេ់ចំណ៊ុ ច ខ្ដេ
ពារព់ន័ធនងឹវស័ិ្យរំពងខ់្ែ។ 
ចំឈពាោះនាយរដាា ននងឹអងគភាពខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ ឯរឧតតមក្បធានអលគនាយររមួមាន៖ 

- នាយរដាា ន ខ្ែនការ ស្ថិតិ នងិេទធរមម 
- នាយរដាា ន លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- នាយរដាា ន ទីែារ 
- នាយរដាា ន ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
- ឈេខា្ិការដាា ន 

ឈលារ ផ្ថ ឬទធ ីអលគនាយររងអាជ្ីវរមម មានតួនាទី និងភាររិចចជាជ្ំនួយការឈអាយឯរឧតតមក្បធានអលគ
នាយរ នងិទទួេបនទ៊ុរការង្ករអាជ្ីវរមម និងជ្ួយ ឯរឧតដមក្បធានអលគនាយររេ៊ុងការតមដាននឹងក្តួតពនិិត្
ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្ការង្ករ
អាជ្ីវរមម ។ 

ចំឈពាោះនាយរដាា ន ខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ ឈលារអលគនាយររងអាជី្វរមម រមួមាន៖ 
- នាយរដាា ន អាជ្ីវរមម 
- នាយរដាា ន ក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតនឺរ័ 
- នាយរដាា ន ក្បតិបតតិការទំនញិទូឈៅ 

 

ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង អលគនាយររងរដា េ-ក្លបក់្លងមានតនួាទី និងភាររិចចជាជ្ំនួយការឈអាយឯរឧតតម
ក្បធានអលគនាយរ ទទួេបនទ៊ុរការង្កររដា េ-ក្លបក់្លង និងនាវាចរ-រណណ ធារ នងិជ្ួយ ឯរឧតដមក្បធានអលគ
នាយររេ៊ុងការតមដាន នងិក្តួតពនិិត្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធនឹងការអន៊ុវតដ
ខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្ការង្កររដា េ-ក្លបក់្លង ។  
ចំឈពាោះនាយរដាា នខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ឈលារអលគនាយររង រដា េ-ក្លបក់្លង រមួមាន៖ 

- នាយរដាា ន រដា េ-្នធានមន៊ុស្ស 
- នាយរដាា ន នាវាចរ-រណណ ធារ 



ឈលារ ជា យ៊ុទធឌីកា អលគនាយររង បឈចចរឈទស្មានតួនាទី និងភាររិចចជាជាជ្នំួយការឈអាយ ឯរឧតតម 
ក្បធានអលគនាយរទទួេបនទ៊ុរការង្ករបឈចចរឈទស្សាងស្ង ់ និងជ្ួយ ក្បធានអលគនាយររេ៊ុងការតមដាន និង
ក្តួតពិនតិ្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេ ខ្ដេមានពារព់ន័ធនឹងការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជា
ពិឈស្ស្ការង្ករបឈចចរឈទស្ និងសំ្ណង ់។ 

ចំឈពាោះនាយរដាា នខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ឈលារអលគនាយររងបឈចចរឈទស្រមួមាន៖ 
- នាយរដាា ន បឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់
- នាយរដាា ន ឈក្លឿងចក្រ 

ឈលារ រត័េ សិ្លា នាយរ រដា េ-្នធានមន៊ុស្ស មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ក្លបក់្លង និងស្ក្មបស្ក្មួេនូវរាេ់ស្រមមភាពពារព់ន័ធនឹងការង្កររដា េ  

និង្នធានមន៊ុស្ស 
- ឈរៀបចំក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ក្ រឧ់បតថមភ ក្ រឈ់សា្ននិវតតន ៍ជូ្នមស្រនតី និឈយជ្តិ រមមររ 
- ក្លបក់្លង និងឈរៀបចំឯរសាររដា េ េិមិតអន៊ុញ្ញា តចាប ់ េិមិតបង្កគ បក់ារ េិមតិបញ្ញជ  

ឈបស្ររមម និងក្តរបស់្អងគភាព 
- ទទួេឈរៀបចបំដិស្ណាា ររិចចឈភ្ាៀវជាតិ នងិអនតរជាត ិ
- ក្លបក់្លងរាេ់ការង្ករពារព់ន័ធនងឹ្នធានមន៊ុស្ស ការបណត៊ុ ោះបណាត េរេ៊ុង-ឈក្ៅក្បឈទស្ នងិ

ការង្ករ APA 
- ក្លបក់្លងក្បពន័ធពតម៌ានវទិា ក្បពន័ធទូរស័្ពទ អ៊ុនីឈ្ើឈណត នងិអ៊ុីខ្ម៉ែេ 
- ក្លបក់្លង ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងែតេ់ឈក្បងឥនធនៈ ដេ់មឈ្ា យដឹរជ្ញ្ជូ ន ខ្ដេបឈក្មើឱ្្ការង្ករ 

រដា េ និងរថយនតបង្កា រអលគីភ្យ័ 
- ក្លបក់្លងជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្រេមអអររ ទីសាេ រក់ារ បណាត អងគភាព និងនាយរដាា ននានា 
- ក្លបក់្លងែគតែ់គងស់្មាភ រៈ នងិឧបររណ៍ការយិេ័យរដា េ ឈអ ិចក្តូនចិ នងិទូរស័្ពទ  
- ឈរៀបចំតួនាទីភាររិចច និងខ្រស្ក្មួេរចនាស្មពន័ធតមសាថ នភាពជារខ់្ស្តង 
- ក្លបក់្លងការង្ករស្ងគម របស់្មស្រនតី និឈយជ្តិ រមមររ  
- ឈរៀបចំខ្បបបទទារទ់ងនឹងធានារា៉ែបរ់ងស្ងគមចំឈពាោះមស្រនតីចូេមរណភាព និងការឧបតថមភរូនរំក្ពា 
- ក្លបក់្លង ការង្ករ ខ្ថទាសំ្៊ុមភាព ពា េ និងែគតែ់គងឱ់្ស្ថជូ្នដេ់ មស្រនតី និឈយជ្ិត រមមររ 
- ក្លបក់្លងការង្ករសំ្អាត អនាមយ័ និងបរសិាថ នរំពងខ់្ែ 
- រសាងលឈក្មាងចំណាយរដា េរយៈឈពេមេី ខ្វង ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
 



 
ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត នាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរៀបចំ និងក្លបក់្លងអន៊ុវតតការង្ករលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឱ្្ក្តឹមក្តវូស្មក្ស្បតមឈរេ
ការណ៍លណឈនយ្រមព៊ុជា ខ្ដេដារឱ់្្ឈក្បើឈដាយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ 

- ក្លបក់្លង និងរតក់្តជាក្បចានូំវសាលារបក័្ត និងបញ្ជ ីការលណឈនយ្ ក្ស្បឈៅតមចាប ់
លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ របស់្ក្ពោះរាជាណាក្ចរមព៊ុជា 

- តមដាន ក្លបក់្លង និងឈ្វើរ យការណ៍ខាងលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ក្លបក់្លងសាចក់្ ររ់េ៊ុងឈបឡា និង្នាររ 
- ឈែទៀងផ្ទទ ត ់និងក្បមូេចណូំេឱ្្ទានឈ់ពេឈវលា ស្មក្ស្បតមនីតិវ ិ្ ីហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ក្លបក់្លងចំណូេ និងចំណាយឈដាយអន៊ុវតតតមខ្ែនការរណំតជ់ាមូេដាា ន 
- ខ្ណនា ំនងិក្តួតពិនិត្បញ្ជ ីការបណាត នាយរដាា នរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេទារទ់ងដេ់ម៊ុមស្ញ្ញា  

ចំណូេ ចណំាយ ឈដើមបអីន៊ុវតតឱ្្ នក្តឹមក្តូវតមេិមិតបទដាា ន និងឈរេការណ៍ 
- ចូេរមួរេ៊ុងការរសាងខ្ែនការហិរញ្ា វតថ៊ុក្បចាឆំ្េ  ំ
- ចូេរមួរេ៊ុងការង្ករេទធរមម ឈដាយអន៊ុវតតតមខ្ែនការេទធរមមក្បចាឆំ្េ  ំ
- ចូេរមួរេ៊ុងការជ្ក្មោះបញ្ជ ីអចេនក្ទព្ ឈដាយអន៊ុវតតតមចាបស់្តីពីការក្លបក់្លងស្មបតតិរដា 
- ក្លបក់្លងបញ្ជ ីសារឈពើភ្ណ័ឌ  
- អន៊ុវតតកាតពវរិចចបងព់នធអាររក្លបក់្បឈភ្ទចូេថវកិារដា 
- ចូេរមួរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង រស្ស្ 
- តមដាន និងក្លបក់្លងនូវរាេ់បណាត ក្ រជំ់្នួយឧបតថមភ្ន និងក្ ររ់មច ី
- តមដានបណំ៊ុ េ នងិបំណ៊ុ េរា៊ុ ផំ្រ ៉ែ និងឈរៀបចំរ យការណ៍ជ្ក្មោះបញ្ជ ីជូ្ន ឯរឧតតមក្បតិភ្ូរាជ្   

រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ រស្ស្ ឈដើមបដីារជូ់្នក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ 
ស្ឈក្មច  

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង នាយរខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិតិ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរៀបចំខ្ែនការអាជី្រមម (ឈស្វារមម) ហិរញ្ា វតថ៊ុ និងខ្ែនការជ្សួ្ជ្៊ុេសាងស្ងសំ់្ណងម់េូដាា ន 
ការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យ ឈក្លឿងចក្រ ឈក្បងឥនធនៈ ្នធានមន៊ុស្សក្បចាឆំ្េ ជូំ្ន រស្ស្ 

- ឈរៀបចំខ្ែនការអភ្វិឌឍនរ៍យៈឈពេមេី ម្្ម ខ្វង និងវនិិឈយលសាធារណៈ 
- ឈ្វើរ យការណ៍បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករ អាជ្ីវរមម ឈស្វារមម ក្បចាខំ្ម ក្តីមាស្ នមាស្ និងឆ្េ  ំ
- រសាងរិចចស្នាអាជ្ីវរមម (ឈស្វារមម) រិចចស្នាអភ្វិឌឍន ៍និងវនិិឈយលសាធារណៈ រយៈឈពេ 

ម្្ម និងខ្វង (ឈេើស្ពី ០១ឆ្េ )ំ 
- ឈរៀបចំខ្ែនការេទធរមមក្បចាឆំ្េ  ំនិងខ្ែនការេទធរមមខ្រតក្មូវរេ៊ុងររណីចា ំច ់
- ក្លបក់្លង និងស្ក្មបស្ក្មួេ រេ៊ុងការអន៊ុវតតនីតិវ ិ្ ីេទធរមមរបស់្ រស្ស្ 



- រសាងតរាងតផ្មេអាជ្ីវរមម (ឈស្វារមម) និងលឈក្មាងខ្ែនការ តផ្មេឈស្វារមមអនាលត 
- ឈរៀបចំរិចចក្បជ្៊ុំជាឈរៀងរាេ់ខ្ម ក្តីមាស្ នមាស្ និងឆ្េ  ំ
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ទី សាល៊ុណ នាយរបឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់មានតួនាទី នងិភាររចិច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ពិនិត្ ខ្ណនាបំង្កហ ញតមដានអំពីការអន៊ុវតដបទដាា នបឈចចរឈទស្រេ៊ុងការឈក្បើក្ ស់្ខ្ថទាជំ្ួស្
ជ្៊ុេក្លបប់ណាដ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ ស្មាភ រៈ ឈក្បងឥនធនៈ បរកិាខ អលគីស្ន ី នងិសំ្ណងរ់បស់្ 
រស្ស្ 

- សិ្រាពីេរខណៈបឈចចរឈទស្ឈក្លឿងចក្រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្បរកិាខ អលគិស្ន ី ឈក្បងឥនធនៈ និង
េរខណៈបឈចចរឈទស្សំ្ណង ់

- ឈេើរលឈក្មាងជ្ួស្ជ្៊ុេ្ំ ជ្ួស្ជ្៊ុេអចិផ្ស្រនដយរ៍ាេ់មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវរេ៊ុងការង្ករក្លបក់្លងខ្ថររា និងែគតែ់គងស់្មាភ រៈ បនាេ ស់្ស្មាភ រៈសំ្ណង ់ បរកិាខ

អលគិស្នី ឈក្បងឥនធនៈ អ ូនាវា-ឈពាងស្ញ្ញា  យនដាា ន និងសំ្ណងឈ់ែសងៗឈៅតមបទដាា ន 
បឈចចរឈទស្ 

- សិ្រាឈរៀបចំលឈក្មាង និងអន៊ុវតដការង្ករសាងស្ងជ់្ួស្ជ្៊ុេស្ងសំ់្ណងម់ូេដាា ន 
- ចូេរមួក្សាវក្ជាវរសាងនូវរបរលំឈហើញថមីរេ៊ុងឈរេឈៅអភ្វិឌឍន ៍រស្ស្ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  នាយិកាទីែារមានតួនាទ ីនិងភាររចិច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈែដើមលំនតិរេ៊ុងការឈេើរស្ទួយល៊ុណភាពទែីារ ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈអាយមានរក្មតិស្ម
ក្ស្បឈៅនឹងដំឈណើ រផ្នស្រេភាវបូនីយរមមរេ៊ុងតបំន ់រដូ៏ចតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន 

- សិ្រា និងតមដានអពំីសាថ នភាព តផ្មេ និងល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្លូក្បរតួក្បខ្ជ្ងឈដើមបែីតេ់ 
ឈយបេ់ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ

- សិ្រាខ្ស្វងយេ់ទីែារអំពតីក្មូវការ ទំឈនារនិនាេ ការ និងពត័ម៌ានក្តេបរ់បស់្អតិថជិ្ន 
- ក្បមូេទិនេនយ័ពត័ម៌ានឈដើមបចីងក្រង និងឈរៀបចំដារឈ់ចញនូវយ៊ុទធសាស្រស្ដទីែារ 
- ឈែតើមលំនតិែេិតឯរសារែសពវែាយពត័ម៌ានដូចជាក្ពឹតតបក័្តក្បចាឆំ្េ  ំ ក្បតិទិន និងក្បឈភ្ទផ្ន 

ស្មាភ រៈែសពវែាយឈែសងៗ 
- រមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈៅរេ៊ុងទីែារជាត ិ និងអនតរជាតិ 

ឈដើមប ីឈនេើយតបនងឹសំ្ណូមពរអតិថិជ្ន 
- ឈ្វើបចច៊ុបបនេភាពឈលហទំពរ័ និងបណាត ញស្ងគមរបស់្ រស្ស្ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 



  
ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុែេ នាយរតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទំនារទ់ំនង និងពិភារាជាមយួអតិថិជ្នឈដើមបឈីរៀបចរិំចចក្ពមឈក្ពៀង 
- ែតេ់ឈស្វារមម និងពត័ម៌ានអពំីការវនិិឈយលទារទ់ងនឹង តស្ព ជូ្នអតិថិជ្នក្បរបឈដាយ 

ល៊ុណភាព និងក្បសិ្ទធិភាព  
- ស្ហការ និងស្ក្មបស្ក្មួេ ជាមយួអាជាា ្រមានស្មតថរិចចក្បចាឈំៅរដា េ តស្ព នងិវនិិ 

ឈយលិនរេ៊ុងតបំន ់ឈដើមបឈី្វើឈអាយក្បតិបតតិការមានភាពរេូន  
- បឈងាើតលនំិតផ្នេក្បឌិតទីែារថមីៗ  ឈដើមបឈីអាយ តស្ព មានឧតតមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរេ៊ុងតំបន ់និង

សារេ  
- ចូេរមួឈេើរលឈក្មាងខ្ែនការស្ក្មាបរ់យៈឈពេខ្វង មេី ខ្ដេពារព់ន័ធនងឹ តស្ព 
- ខ្ស្វងយេ់អំពសីាថ នភាព និងរក្មតិ តស្ព រេ៊ុងក្បឈទស្ជិ្តខាងរេ៊ុងតបំន ់ 
- ស្ហការជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធឈដើមបបីឈក្មើ ឬែតេ់ឈស្វាជូ្នអតិថជិ្នរេ៊ុង តស្ព ឬឈស្វា 

ដផ្ទឈទៀតខ្ដេពារព់ន័ធឈដើមបជីាក្បឈយជ្នដ៍េ់ រស្ស្ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវឈេើរិចចការឈចញវរិាយបក្ត លិតផ្ថេឈេួេ នងិឈស្វាក្លបក់្បឈភ្ទជូ្នដេ់អតិថិជ្ន  
- ក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព ស្នតិស្៊ុម ស្ណាត បធ់ាេ បេ់អរេ៊ុង តស្ព 
- ឈ្វើរ យការណ៍អពីំសាថ នភាពវនិិឈយលឈៅ តស្ព និងេទធែេផ្នក្បតិបតតិការ  
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

  
ឈលារ ពិត ក្ រដ នាយរអាជ្ីវរមម មានតួនាទី និងភាររចិច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទទួេម៊ុស្ក្តូវអន៊ុវតតតផ្មេឈេួេក្លបក់្បឈភ្ទឈេើការង្ករឈស្វារមម  អាជី្វរមម  ឈដាយអន៊ុវតតឈៅ 
តមបទដាា ន ឈស្ចរតីស្ឈក្មច ឈស្ចរតីរណំតរ់បស់្ រស្ស្ 

- ពិនិត្ និងតមដានការង្ករអាជី្វរមម ការឈក្បើក្ ស់្ឈស្វារមមឈែសងៗរបស់្ រស្ស្ 
- ចូេរមួឈេើរលឈក្មាងជាមយួបណាត នាយរដាា ននានា រេ៊ុងការឈរៀបចំរសាងរិចចស្នាអាជ្ីវរមម 

(ឈស្វារមម) រចិចស្នាអភ្វិឌឍន ៍នងិវនិិឈយល និងរសាងតផ្មេឈេួេឈែសងៗ ស្ក្មាបប់ឈក្មើ ឈអា
យការង្ករអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 

- បូរស្រ៊ុបបញ្ជ ីការក្បចា ំស្ ត ហ៍ ខ្ម ក្តីមាស្ នមាស្ នងិក្បចាឆំ្េ  ំ ជូ្ននាយរដាា នពារព់ន័ធ 
ឈដើមបឈីែទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួនាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ  

- ឈរៀបចំ និងរសាងរចិចស្នាស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ឈស្វារមម (ឈេើរដារ ់ដឹរជ្ញ្ជូ ន) របស់្ រស្ស្ 
និងការជ្ួេឈែសងៗរយៈឈពេមេីឈក្កាម ០១ឆ្េ  ំ

- សិ្រាអពំីតផ្មេឈេួេឈៅតមបណាត រំពងខ់្ែនានា ឈៅរេ៊ុងតំបន ់ និងរេ៊ុងក្សុ្រក្ពមទាងំបណាត  
ក្ចរក្ពំខ្ដន ឈដើមបមីានមូេដាា នរេ៊ុងការរសាង និងខ្រេមអតផ្មេឈែសងៗរបស់្ រស្ស្ 

- ស្ហការណ៍ជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធ រេ៊ុងការឈក្រើនរេឹំរដេ់អតថិិជ្នទាងំឡាយខ្ដេ 
ជាបប់ំណ៊ុ េឈដើមបទូីទាតឱ់្្ទានឈ់ពេឈវលា 



- ទទួេម៊ុស្ក្តូវក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររាក្បពន័ធ CTMS នងិ SWSS ឈអាយដំឈណើ រការ 
 នរេូនេអ នងិមានក្បសិ្ទធភិាព  

- ចូេរមួស្ហការណ៍ជាមយួស្មតថរិចចពារព់ន័ធនានា ឈដើមបអីន៊ុវតតការង្ករក្ចរ ឈចញ-ចូេ ខ្ត 
មយួឱ្្មានក្បសិ្ទធិភាព និងទទួេ ននូវឈជាលជ្យ័   

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

  
ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ នាយរក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ចូេរមួអន៊ុវតតរិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាង រស្ស្ និងក្រុមហ ៊ុននាវា 
- ចូេរមួស្ហការណ៍ជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធឈេើការង្ករនានំាវា ចូេ-ឈចញ និងការង្ករ 

ឈែទរ-ែទ៊ុរ រ៊ុងតឺនរ័ជាមយួនាវា 
- ទទួេពត័ម៌ាននាវា ស្តីពីឈពេឈវលាផ្នការចូេចត និងបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេក្តូវ ឈែទរ-ែទ៊ុរ 

និងបញ្ចូ េឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធ CTMS 
- ឈ្វើខ្ែនការនាវា ខ្ែនការទីលាន ខ្ែនការមឈ្ា យឈែទរ-ែទ៊ុរឈេើរដារ ់និងរមាេ ងំក្បតបិតតិការ 
- ទទួេរ៊ុងតឺនរ័នាចូំេពីនាវា និងពីក្លបម់ឈ្ា យដឹរជ្ញ្ជូ នមរទលីាន 
- ក្បលេ់រ៊ុងតឺនរ័នាចូំេ ពីនាវាឈៅមាច ស់្ទំនិញ នងិរ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញឈៅនាវា 
- ឈែទៀងផ្ទទ តវ់រិាយបក័្ត ផ្នការឈេើរដារឈ់ៅទលីានជាមយួមាច ស់្ទំនិញ 
- ឈ្វើរ យការណ៍ ស្តីពីក្បតបិតតកិាររ៊ុងតឺនរ័ ជូ្ននាយរដាា នពារព់ន័ធ 
- ឈរៀបចំស្ណាត បធ់ាេ ប ់ក្បពន័ធចរាចរណ៍រេ៊ុងតំបនក់្បតបិតតិការ និងទលីាន  
- ក្លបក់្លង ទ៊ុរដារ ់ខ្ថររា រ៊ុងតឺនរ័ឈៅទលីានឈអាយមានស្៊ុវតថិភាព 
- ក្លបក់្លងជ្ញ្ជ ីងថេងឹរ៊ុងតឺនរ័ 
- រតក់្តចំននួរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ជាមយួនាវា 
- ក្លបក់្លងការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈេើរដារ ់ និងអេរឈបើរបរ ឈៅតមម៊ុមស្ញ្ញា ការង្ករឈអាយ 

មានក្បសិ្ទធិភាព 
- ក្លបក់្លងការឈក្បើក្ ស់្ក្បពន័ធ CTMS ទាងំអស់្ខ្ដេពារព់ន័ធជាមយួក្បតបិតតិការរ៊ុងតឺនរ័ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ េូ េីឈមង នាយរក្បតិបតតិការទនំិញទូឈៅ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទទួេពត័ម៌ាននាវា ខ្ដេែទ៊ុរទំនិញរាយ 
- ឈ្វើខ្ែនការ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទនំិញ ឈៅតមក្បឈភ្ទក្បតិបតតិការ 
- ទទួេពត័ម៌ាន និងឈដាោះក្សាយរាេ់ ត៊ុភាពឈែសងៗតមការដាា ន 
- ទទួេ ក្បលេ់ និងខ្ថររាទំនញិឱ្្ នក្តឹមក្តូវតមបទដាា ន 
- ក្សាវក្ជាវបទដាា ន និងនីតិវ ិ្ ថីមីៗ ឈដើមបហីវរឹហវឺនដេ់ក្បតិបតតិររ 



- ឈក្រើនរេឹំរដេ់ក្បតិបតតិររ អពំីការឈក្បើក្ ស់្ ការខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រឈៅតមបទដាា ន និងយរចិតត  
ទ៊ុរដារឈ់េើស្៊ុមភាព ស្៊ុវតថិភាព ពេរមម រេ៊ុងឈពេក្បតបិតតកិារក្លបក់ារដាា ន 

- ឈេើរលឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំស្មាភ រៈឈក្បើក្ ស់្ឈែសងៗ ឧបររណ៍ និងមឈ្ា យឈេើរដារដ់ឹរជ្ញ្ជូ ន 
- ឈ្វើរ យការណ៍អពីំេទធែេការង្ករក្បចាឈំវន ផ្ថង ខ្ម និងឆ្េ  ំ ឈដើមបែីតេ់ជូ្នភាល ី និងនាយរ

ដាា នពារព់ន័ធ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូនាយរនាវាចរ-រណណ ធារ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រណណ ធាររចិច 
- ឈរៀបចំខ្ែនការស្តីពីរណណ ធាររចិច 
- ដឹរនាលំណៈរមមការ ឈដើមបបីំឈពញខ្បបបទនានំាវាចូេ-ឈចញពីរំពងខ់្ែ 
- ក្លបក់្លង និងទំនារទ់ំនងក្បពន័ធក្បតិបតតិការចេនានាវា 
- ក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថទា ំមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ (នាវាស្ឈណាត ង) 
- ក្លបក់្លងឯរសារ និងឈ្វើរ យការណ៍រាេ់ស្រមមភាពនាវា ឈចញ-ចូេ រស្ស្ 
- ទទួេក្លបក់្លងចណំតខ្ែ ឈពាង ឈភ្េើងស្ញ្ញា  ជ្ឈក្ៅទឹរ ឈដើមបសី្៊ុវតថិភាពនាវា 
- ទំនារទ់ំនងរេ៊ុងការក្បមូេការសំ្ណេ់ រងឹ-រាវ ពីនាវា និងែគតែ់គងទ់ឹរសាអ ត 
- រ៊ុរររ នងិស្ឈស្រង្កគ ោះ រាេ់ឈហត៊ុការណ៍ខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងរេ៊ុងតបំនទ់រឹ រស្ស្ 
- ឈេើរលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែ និងជ្ឈក្ៅទឹរ ឈៅផ្ថងអនាលតស្ក្មាប ់រស្ស្ 
- សិ្រា និងក្សាវក្ជាវឯរសារចាបជ់ាតិ នងិអនតរជាតិ ខ្ដេពារព់ន័ធនងឹនាវាចរ 
- ក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុម ស្៊ុវតថភិាព ស្ណាត បធ់ាេ ប ់និងទំនារទ់ំនងការង្ករស្នតិស្៊ុមថាេ រជ់ាត ិនងិអនតរ

ជាតិ ក្ពមទាងំ ISPS Code 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ នារ ់សូ្ហវីយ៉ែ ន នាយរឈក្លឿងចក្រ មានតួនាទី នងិភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ចូេរមួពិនតិ្ការក្លបក់្លងខ្ថទានូំវបណាដ ឈក្លឿងចក្រក្លបក់្បឈភ្ទ 
- ក្សាវក្ជាវបទដាា នបឈចចរឈទស្ ឈដើមបជីាមូេដាា នរេ៊ុងការ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ នូវមឈ្ា យ ឈេើរ

ដារ ់និងដរឹជ្ញ្ជូ ន រេ៊ុងការធានាល៊ុណភាពក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធិភាពមពស់្ 
- ក្តួតពិនតិ្ជាក្បចា ំឈដើមបកីាត បឱ់្្ ននូវសាថ នភាពមឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងឧបររណ៍ 
- ឈរៀបចំហវឹរហវឺន ឈេើជ្ំនាញឈបើរបរ នងិខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រ 
- ស្ហការណ៍ក្តួតពិនិត្ ការជ្ួស្ជ្៊ុេមឈ្ា យនានា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់អពំីេទធែេផ្នការ 

ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យទាងំឈនាោះ  



- ចូេរមួរសាងលឈក្មាងមឈ្ា យឈេើរដារ ់ ដឹរជ្ញ្ជូ នទនំិញឈៅតមស្ភាពការណ៏អភ្វិឌឍន ៍
របស់្ រស្ស្ 

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើការអន៊ុវតតចាប ់ បទបញ្ញជ នានា វនិយ័ ថវកិា នងិអភ្ ិេរិចចេអឈៅរេ៊ុង 
ក្បតិបតតិការហិរញ្ា វតថ៊ុ ពិឈស្ស្ការឈលៀងលរ និងក្លបក់្លងចំណូេ ចណំាយ ថវកិា ហិរញ្ា
បបទាន បណំ៊ុ េ នងិក្ទព្ស្មបតតិរដា 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើពារ្បណតឹ ងបរហិារទាងំឡាយ 
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើនីតិវ ិ្  ី នងិការអន៊ុវតតឈរេការណ៍ ឈដើមបធីានាថាវធិានការខ្ដេ នដារពិ់ត 

ជាក្តឹមក្តូវ 
- ទទួេអន៊ុវតតការង្ករស្វនរមមឈែសងៗឈទៀត ក្ស្បតមវជិាជ ជ្ីវៈស្វនរមម និងឈស្ចរតីក្បកាស្ 

ខ្ណនាទំារទ់ងនឹងការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌឍនន៍ានា 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 ឈលារ ឈសាម ររណី នាយរពត័ម៌ានវទិា មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 
 -  ក្លបក់្លង និងខ្ថទាកំ្បពន័ធ CTMS, SWSS, EMAIL Server, Microsoft NAV។េ។ 
 -  ឈរៀបចំ នងិក្លបក់្លងទនិេនយ័ ពក្ងឹងស្៊ុវតថិភាពទិនេនយ័ នងិររាទ៊ុរទនេនិយ័ឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធ។ 

 -  តមដាន ក្តួតពិនិត្ និងខ្ថទាឈំហដាា រចនាស្មពន័ធក្បពន័ធ CTMS, SWSS, Email Server, 
Microsoft Dynamic NAV។េ។ 

 - ឈរៀបចំឈរេនឈយ យ យ៊ុទធសាស្រស្ត និងខ្ែនការអភ្វិឌឍក្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា នងិក្លបក់្លងឈហ
ដាា រចនាស្មពន័ធក្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា ឈលហទំពរ័ និងសារឈអ ិចក្តូនិច ។ 

 -  សិ្រាក្សាវក្ជាវបឈចចរវទិាថមីៗ  ក្ពមទាងំនិនាេ ការបឈចចរវទិា និងេំហូរការង្ករ ឈដើមបឈីេើរ
សំ្ឈណើ ខ្រេមអខ្មសស្ង្កវ រក់ារង្កររបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 

 -  សិ្រាក្សាវក្ជាវ និងរណំតហ់ានិភ្យ័ឈហដាា រចនាស្មពន័ធក្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា ខ្ដេអាចឈរើត
មានឈ ើងឈដើមបកីារពារ និងមានវធិានការទបស់ាា ត។់ 

 -  សិ្រារតក្មូវការឈ្វើទំឈនើបរមម និងស្វ័យក្បវតតរិមមឈេើវស័ិ្យពត័ម៌ានវទិា នងិឈ្វើការ    បណត៊ុ ោះប
ណាត េពត័ម៌ានវទិាដេ់មស្រនត ី និឈយជ្ិត រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 

 -  បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន។ 
 
  
 



 ឈលារ  មាន លឹង នាយរសំ្ណង-់វសិ្វរមម មានតួនាទី និងភារៈរិចចដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវឈរៀបចំ បេងឈ់រេ និងបេងេំ់អតិរបស់្  រស្ស្ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវឈរៀបចំខ្ែនការសាងស្ង ់ និងជ្ួស្ជ្៊ុេឈហដាា រចនាស្មពន័ធរបស់្រំពងខ់្ែជាក្បចា ំ
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវសិ្រាលឈក្មាងបេង ់ ឈអាយស្មក្ស្បឈៅតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ទាងំល៊ុណ

ភាព និងឈសាភ្ណ័ភាព ។ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវ ក្លបក់្លង និងចាតខ់្ចងឈក្លឿងចក្រសំ្ណង ់ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវអន៊ុវតតនល៏ឈក្មាងសាងស្ង ់ជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិខ្ថទាឈំហដាា រចនាស្មពន័ធរបស់្ រស្ស្ 

ដូចជា៖  ែេូវថេេ់, ទីលាន, ក្បពនធេូ័, អលគិស្នី, អររ, ឃ្េ ងំ....... ។ េ។ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវ ជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិខ្ថទាសំំ្ណងម់ូេដាា នរមួមាន៖ ឃ្េ ងំទនំបរ់េរ ចំណតខ្ែ និង 

ឈហដាា រចនាស្មពន័ធរបស់្ រស្ស្ ។ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវ ក្លបក់្លង និងចាតខ់្ចងអ ូនាវា, ឈពាងស្ញ្ញា , Light House នងិឈក្បងឥនធនៈ  

បឈក្មើឈអាយការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេសាងស្ងសំ់្ណងរ់បស់្  រស្ស្ ។ 
- ទទូេម៊ុស្ក្តូវការង្ករវាស់្ស្ទង ់ 
- ចូេរមួអន៊ុវតតន ៏ និងតមដាននូវរាេ់លឈក្មាងអភ្វិឌឍនរ៏បស់្ រស្ស្ (PMU) 
- ឈរៀបចំបេងឈ់មបណាត ញអលគិស្ន ីបណាត ញេូ ឈរ ៉ែហាគ រេ៊ុង រស្ស្ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន។ 

 
 
 លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ នក្បជ្៊ុបំូរស្រ៊ុបការង្ករ និងពិនិត្េទធែេខ្ដេ នអន៊ុ
វតតរនេងមរ និងដារខ់្ែនការទិស្ឈៅខ្ដេក្តូវអន៊ុវតតបនត។ 
 
 
 លិតក្តឹមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្  នចូេរមួវលគបណត៊ុ ោះបណាត េស្តី អំពីការ
បង្កហ ញពត័ម៌ានសាជ្ីវរមម នងិការអន៊ុវតតអភ្ ិេរចិចសាជ្វីរមមឈក្កាយឈពេឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជាសាធារ
ណៈ ខ្ដេឈរៀបចំឈ ើងឈៅ រស្ស្ ឈក្កាមការបណត៊ុ ោះបណាត េពីមស្រនតីរបស់្ ល.ម.រ ។ 
 

 
  



 

ផែែកទី ៤ 
ព័ត៌មានអពំកីារជួញដូរម្លូរក្ត នងិភាគ្ហ នុិក 

ររស្់កំពង់ផែស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឈ ម្ ោះមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ មូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
អរសររូដមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ KH1000060009 
ចំណាតថ់ាេ រផ់្នមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: មូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
តផ្មេចាររឹរេ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: ១.០០០ ឈរៀេ 
ផ្ថេេររ់េ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ ៥.០៤០ ឈរៀេ (១,២៥៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
បរមិាណមូេបក្តរមមសិ្ទធិស្រ៊ុបទាងំអស់្ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើចរាចរឈេើទីែារៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មូេបក្ត 
មូេ្នូបនីយរមមទីែារៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ ឈរៀេ (២៦.៩៩១.១៧៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
ឈ ម្ ោះទីែារមូេបក្តក្បតិក្សុ្ត: ែារមូេបក្តរមព៊ុជា 
កាេបរឈិចេទផ្នការច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត: ផ្ថងទី ០៨ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០១៧ 

 
មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ មររា រ៊ុមភៈ មនីា ឈមសា ឧស្ភា មថិ៊ុនា ររាដា សី្ហា រញ្ញា  ត៊ុលា វចិេកា ្េូ 

ផ្ថេជ្ួញដូរ 
(ឈរៀេ) 

អតិបរមា ១៤.០៨០ ១៤.១០០ ១២.៩៨០ ១២.៦៨0 ១៣.៥០០ ១៣.៨៦០ ១៤.២០០ ១៥.០០០ ២៣.៦៥០ ២៣,៥០០ ២១.០០០ ២០.១០០ 

អបបបរមា ១០.៤៦០ ១០.០០០ ១២.៣០០ ១២.០០០ ១២.១០0 ១៣.៥០០ ១៣.០០០ ១៣.៨០០ ១៥.៤០០ ១៩,៥៨០ ១៩.៩៨០ ១៩.៤០០ 

ម្្ម ១២.៤២៨ ១២.៥៩១ ១២.៥៣៤ ១២.២៧៨ ១២.៤៧៥ ១៣.៦១៣ ១៣.៦៨៣ ១៤.៥៣៤ ១៨.៨៥៥ ២១.៨០៧ ២០.៣២៩ ១៩.៦៧០ 

បរមិាណ
ជ្ួញដូរ 
(ភាលហ ៊ុន) 

អតិបរមា ១០.៧៧៣ ៦.៤៦២ ២.២៦០ ៤.៣៩១ ៩.៤៣៦.២៦៧ ៥.៦៨៤ ២០៣.២៨១ ៤.៤១៩ ១១.១២៤ ១៥.០៦៤ ៤.៩៣៦ ៤.៤៨៣ 

អបបបរមា ៧៩៤ ៥០ ១០០ ០ ១៣០ ១ ១ ១៨ ១១០ ៤៦៩ ១៦៥ ២ 

ម្្ម ៤.៤៥០ ២.០៦១ ៩១០ ១.៥៥៨ ៥៥៦.៤៦៣ ៨១៦ ១០.២៥៧ ១.០១២ ២.១៥៩ ៤.១៥៣ ១.៨២០ ១.០៥៨ 



េ.រ ឈ ម្ ោះ ស្ញ្ញជ ត ិ ចំនួនមូេបក្ត ភាលរយ 
១ រដាតំណាងឈដាយក្រសួ្ង ឈស្ដារិចច 

និងហិរញ្ា វតថ៊ុ 
ខ្មមរ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

ស្រ៊ុប ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

េ.រ ឈ ម្ ោះ ស្ញ្ញជ ត ិ ចំនួនមូេបក្ត ភាលរយ 
១ KAMIGUMI CO., LTD 

 
ជ្ប៉ែ៊ុន ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ស្រ៊ុប ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ពិពណ៌នាេមអតិអំពីការខ្បងខ្ចរភាល
លាភ្ 

២០១៨ ២០១៧ 

ចំឈណញស្៊ុទធ ៤៥.៥៦៨.៧៧២.០០០ ឈរៀេ ២៥.១៣៩.៣១៦.០០០ ឈរៀេ 

ភាលលាភ្ជាសាចក់្ រស់្រ៊ុប ១៥.១៩១.៥២៥.៧៧៦ ឈរៀេ ៨.៦៤១.៥២៥.៧៧៦ ឈរៀេ 

ភាលលាភ្ជាមូេបក្តរមមសិ្ទធិស្រ៊ុប មនិមាន មនិមាន 

ភាលលាភ្ឈែសងឈទៀត មនិមាន មនិមាន 

អន៊ុ តផ្នការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ (%) ៣៣,៣៣% ៣៤,៣៧% 

ទិនេែេភាលលាភ្ (%) ៨,០០% ៨,០០% 

ភាលលាភ្រេ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ ៤០៣ ឈរៀេ ៤០៣ ឈរៀេ 



ផែែកទី ៥ 
របាយការណ៍ស្វនកម្មររស្់ស្វនករ  
ផ្ែៃកែុងគលើការក្តួតពិនិត្យផ្ែៃកែុង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ផែែក ក: ខ្លមឹ្សារស្គងេរ 
១.  សាវតារ  

នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈ្វើស្វនរមមឈេើការក្លបក់្លងស្រមម 
ភាពក្បតិបតតិការ នងិអន៊ុឈលាមភាព ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងតឺ
នរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទនំិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរ
ដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ និង នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិ
តិ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ ២ំ០១៩ ខ្ដេជាខ្ែេរមយួផ្នខ្ែនការស្រមមភាពស្វនរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ផ្នរមមវ ិ្ ីស្វន
រមមផ្ែទរេ៊ុងបីឆ្េ  ំ២០១៩-២០២១ របស់្នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ។   

ការឈ្វើស្វនរមមក្បចាឆំ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រមួមានេទធែេការង្ករស្វនរមមស្តីពីការអន៊ុវតត ការក្តួតពិនតិ្ផ្ែទ
រេ៊ុងផ្នក្តីមាស្ទី២ ក្តីមាស្ទ៣ី និងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៩ និងអន៊ុសាស្នរ៍ដូ៏ចជាវធិានការ និងការឯរភាព
របស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ។ 
២.  ហានិភ័យគ្នលឹះ    

ជាទទូៅហានភិយ័អាចរាបប់ញ្ចលូនវូ៖ 
- ហានិភ្យ័ក្បតិបតិតការ : ជាហានិភ្យ័ឈេើការ តប់ង ់ ខ្ដេជាេទធែេបរាជ្យ័ផ្ន

ដំឈណើ រការមន៊ុស្ស និងក្បពន័ធ ឬពីឈហត៊ុការណ៍ខាងឈក្ៅ ។ 

- ហានិភ្យ័ហិរញ្ា វតថ៊ុ : ជាេទធភាពខ្ដេពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នឈរៀបចំឈ ើងមនិ
ក្តឹមក្តូវឈ វ្ើឱ្្ការស្ឈក្មចចិតតរបស់្ថាេ រដឹ់រនាពំ៊ុំស្មក្ស្ប ។ 

- ហានិភ្យ័អន៊ុឈលាមភាពៈ ជាេទធភាពខ្ដេស្រមមភាពអន៊ុវតត មនិអន៊ុឈលាមតមចាប ់
និងបទបបញ្ាតតិនានាជា្រមាន ។ 

ឈដាយខ្ រ រេ៊ុងរចិចដំឈណើ រការស្វនរមមឈៅតមស្វនដាា នខាងឈេើ ស្វនររ នរណំតហ់ានិភ្យ័
លនេឹោះមយួចនំួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.១  ការកំណត់ហានិភ័យគ្នលឹះ 

- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ឈេើល៊ុណភាពឈស្វារមមសាធារណៈ 
- េទធភាព តប់ង ់និងឈក្បើក្ ស់្ម៊ុស្ឈរេឈៅរបស់្អងគភាព 

- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់វនិយ័ និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ ។      
៣.  វិសាលភាពស្វនកម្ម 



ស្វនរមមឈនោះ ក្លបដណត បឈ់េើការក្លបក់្លងស្រមមភាពក្បតិបតតិការ និងអន៊ុឈលាមភាពក្ពមទាងំ
ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ខ្ដេ នដំឈណើ រការឈដាយ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរ
ដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរ
ដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ និង នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធ
រមមនិងស្ថិតិ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ ២ំ០១៩។ ការក្បមូេពត័ម៌ានក្តូវ នក្បក្ពឹតតឈៅឈៅនាយរដាា ន
ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង រស្ស្ ។ ក្រុមការង្ករស្វនរមមនឹងរាយការណ៍ខ្តអំពីចំណ៊ុ ចមវោះខាត និងចំណ៊ុ ចខ្ដេ
ក្តូវែតេ់អន៊ុសាស្នខ៍្រេំអប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។   
 
៤.  គោលរំណងស្វនកម្ម 

ឈរេបំណងរេ៊ុងការឈ វ្ើស្វនរមមឈៅ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិ
បតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿង
ចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ និង នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិ
តិ លឺឈដើមបពីក្ងឹងក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេការង្ករ ពក្ងឹងការអន៊ុវតតតួនាទី-ភាររិចចតមរយៈក្បពន័ធ
ក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងឈដាយខ្ែអរឈេើការវភិាល ការវាយតផ្មេ និងអន៊ុសាស្ន ៍ខ្ដេជាេទធែេផ្នការឈ វ្ើស្វន
រមម ។     

ជាទូឈៅ ការង្ករស្វនរមមឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើ ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងឈដើមបែីតេ់ការធានាស្មក្ស្ប
មយួ សំ្ឈៅស្ឈក្មចឱ្្ ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរេបំណងក្បតិបតិតការៈ ការស្ឈក្មច នក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាពនូវឈរេបំណងក្បតិបតតិការ
ការង្ករជារខ់្ស្តង ។  

- ឈរេបំណងពត័ម៌ានហិរញ្ា វតត៊ុៈ ភាពឈជ្ឿទ៊ុរចិតត និងភាពឈពញឈេញផ្នពត៌ម័ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ
ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈដាយថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ។ 

- ឈរេបំណងអន៊ុឈលាមភាពៈ ការអន៊ុឈលាមតមចាប ់បទបបញ្ាតតិ ឈរេការណ៍ និងនីតិ
វ ិ្ ីនានាជា្រមាន ។ 

រេ៊ុងរិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នរំណតឈ់រេបំណងស្វនរមម សំ្ខាន់ៗ មយួ
ចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ក្បសិ្ទធភាពផ្នការអន៊ុវតត និងការែតេ់ឈស្វាសាធារណៈ 
- ការពក្ងឹងការក្លបក់្លងមស្រនតីរាជ្ការ វនិយ័ និងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ 



- ការពក្ងឹងការអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញ្ាតតិ និងនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន 

- ការពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លងហិរញ្ា វតថ៊ុ និងចំណូេអាជី្វរមម ។ 

៥.  អភិក្កម្ស្វនកម្ម 
អភ្កិ្រមស្វនរមម រមួមានដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ការរតក់្តក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង (Internal Control) តមរយៈការក្តតួពិនតិ្ឯរសារ  នងិការ

ស្មាភ ស្នម៍ស្រនតីពារព់ន័ធ  
- ការរំណតក់្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងលនេឹោះ នងិឈក្បៀបឈ្ៀបជាមយួក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងខ្ដេ នរពំឹង

ទ៊ុរ  
- ការឈ្វើឈតស្តស្វនរមម អពំីក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតតិការផ្នក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ។ 
តមរយៈឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នស្ហការជាមយួថាេ រក់្លបក់្លង ស្វនដាា នឈដើមបរីណំត់

ការរពំឹងទ៊ុរ ។ 
៦.  ស្គងេរលទធែលគ្នលឹះ  

ស្វនររ  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថា ស្វនដាា នឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាតមយួចំនួនពារព់ន័ធនឹងក្បសិ្ទធ
ភាពផ្នការអន៊ុវតត និងការែតេ់ឈស្វាសាធារណៈ ការពក្ងងឹការអភ្វិឌឍន៍្ នធានមន៊ុស្ស និងការក្លបក់្លងមស្រនតី/
ប៊ុលគេិរ វនិយ័ និងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ ការពក្ងឹងការអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់ការឈរៀបចំ នងិអន៊ុវតតសំ្ណ៊ុំ ខ្បប
បទឯរសារ ឈដើមបធីានាអន៊ុឈលាមភាពក្បតិបតតិការតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ នងិបទបបញ្ាតតិនានាជា្រ
មាន ។  
៧.  គស្ច្កតីស្នែិដ្ឋ្ន 

ខ្ែអរតមេទធែេស្វនរមមឈៅ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញ
ទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតបំន់
ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ និង នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ ំ
២០១៩ ក្រុមការង្ករស្វនរមម នស្ឈងាតឈ ើញថា ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងមយួចំននួក្តូវ នឈរៀបចំេអ នងិមាន
ក្បសិ្ទធភាពឈដាយមានរិចចស្ហការរវាងមស្រនតីក្លបជ់ានថ់ាេ ររ់េ៊ុងការអន៊ុវតតការង្ករ ក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពី
រចនាស្មពន័ធ និងភាររិចចរបស់្នាយរដាា ននីមយួៗ។ ឈទាោះជាយ៉ែ ងឈនោះរតី ស្វនដាា នឈៅមានចំណ៊ុ ចខ្ដេក្តូវខ្រ
េមអឈេើការក្លបក់្លងវនិយ័ និងបំឈពញបខ្នថមឈេើរងវោះខាតថាេ រដ់រឹនារំេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា ន និង
ការយិេ័យឈដាយចណំ៊ុ ចទាងំឈនោះឈៅមនិទានម់ានេរខណៈេអក្បឈស្ើរក្លបក់្ជ្ុងឈក្ជាយឈៅឈ ើយ និងតក្មូវឈអា
យមានការបំឈពញបខ្នថមជាចា ំច ់។ 
៨.  វិធានការផកលម្អ 



អន៊ុសាស្ន ៍ខ្ដេ នែតេ់ជូ្នរេ៊ុងឈរេបំណង ឈដើមបឈី វ្ើឈអាយេអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវការអន៊ុវតត
ដំឈណើ រការ ៊្ុររិចច និងការក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា នក្តូវ នបញ្ចូ េរេ៊ុងេទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម)។ អន៊ុ
សាស្នអំ៍ពីការមវោះខាតមយួចំនួនក្តូវ នឯរភាពជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ជាលាយេរខណ៍អ
រសរ។ េទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) រ ៏នរឈំេចអំពីការឈនេើយតបរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ចំឈពាោះអន៊ុ
សាស្នរ៍បស់្ស្វនររ និងចំណ៊ុ ចមវោះខាតែងខ្ដរ ។  

វធិានការរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ក្តូវ នរឈំេចឈៅរេ៊ុងខ្ែនការខ្រេមអ ដូចមានខ្ចងឈៅ
រេ៊ុង ឧបស្មពន័ធ ២ ខ្ដេ នភាជ បជូ់្នមរជាមយួឈនោះ ។  
៩.  ការផលលងអំណរគ្ុណ 

រិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់នាយរនាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង
ក្ពមទាងំស្មាជ្រិក្រុមការង្ករ រេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ។  

ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង សូ្មខ្ថេងអណំរល៊ុណចំឈពាោះឈលារនាយរ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីាន
រ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ 
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ឈលារក្សី្នាយិកា នាយរដាា នទីែារ និងឈលារ
នាយរ នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម នងិស្ថិត ិ ក្ពមទាងំស្ហការខី្ដេ នស្ហការែតេ់ពត័ម៌ាន និងមតិ
ឈយបេ់ដម៏ានតផ្មេ ឈដើមបឈីអាយរិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះអាចក្បក្ពឹតតឈៅ នតមការឈក្រងទ៊ុរ ។ 

 

ផែែក ខ្: លទធែលស្វនកម្មលម្អិត  
១.        ស្មាស្ភាពក្កុម្ការងារស្វនកម្មផ្ែៃកែុង និងគោលស្ំខាន់ៗ  
១.១      ក្រុមការង្ករស្វនរមម រមួមានស្មាស្ភាពដូចខាងឈក្កាម៖   

-    ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់                      នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
-   ឈលារ  ជី្វ ចន័ទស្៊ុភាព                ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារ ឈហា ស្៊ុ្ី                       ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារក្សី្ ទូច វណាណ                   ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារ ជី្វ ចន័ទស្៊ុធា                   ស្មាជិ្រ 
- ឈលារក្សី្ ឈ៊ុន ឈហឿនរណីា   ស្មាជិ្រ 
- ឈលារ ភាព ឈម៉ែងឈក្ស្ៀន    ស្មាជិ្រ 
- ឈលារក្សី្ មន ស្៊ុម៊ុម    ស្មាជិ្រ 



- ឈលារក្សី្ រត័េ និមេ    ស្មាជិ្រ 
 

១.២     មណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ   
ខាងឈក្កាមឈនោះលឺជាមណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ  ឈៅរេ៊ុងដំឈណើ រការស្វនរមម៖ 
- ការឈ្វើស្វនរមម នបញ្ចប ់                                ផ្ថងទី២៩ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០    
- ឈស្ចរតីក្ពាងឈេើរទី១  នបញ្ចប ់      ផ្ថងទី២៤ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០ 
- ការឈនេើយតបច៊ុងឈក្កាយពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន ផ្ថងទី៣០ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០ 
- រ យការណ៍សាថ ពរ ផ្ថងទី៣១ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០ 

២.      ទិដឋភាពរួម្ស្វនកម្មផ្ែៃកែុង 
ឈរេបំណងរមួផ្នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង លឺឈដើមបជី្ួយ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន ឈ្វើឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើង

នូវដំឈណើ រការក្លបក់្លង ការក្តតួពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង និងអភ្ ិេរិចចេអ។ ការក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងក្តូវ នអន៊ុវតតឈដាយថាេ រ់
ដឹរនាសំ្វនដាា ន និងមស្រនតីមយួចំនួនឈទៀត ឈដើមបធីានាឈអាយស្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

-  ក្បតិបតតិការក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេ  
- រ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុលរួឈអាយទ៊ុរចិតត ន 
-  អន៊ុឈលាមភាពតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ បទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ និងបទដាា ននានាជា្រមាន 

។  
ការឈ្វើស្វនរមមឈនោះរព៏និិត្ឈេើការឈរៀបចំ នងិក្បតបិតតិការផ្នក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងែងខ្ដរ ។ 

៣. ការពិនិត្យគលើការក្គ្រ់ក្គ្ងផ្ែៃកែុង 
ស្វនររ  នវាយតផ្មេក្បពន័ធក្តួតពិនតិ្ផ្ែទរេ៊ុង ឈដាយខ្ែអរឈេើការពិនិត្ស្មតថភាពផ្នដំឈណើ រការក្លប់

ក្លង ឈដើមបសី្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងក្លបក់្លងក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធ នងិភាររិចចរបស់្ 
នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ 
និង នាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ ។ 
៤. ព័ត៌មានអំពីស្វនដ្ឋន្រួម្ 

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រ
ណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរ
ដាា នទីែារ និង នាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ ឈដាយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៥០ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី១៧ ខ្មររាដា ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ស្តីពីការបឈងាើត



រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) នងិដំឈណើ រការតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធនិងតួនាទ-ីភាររិចច 
ស្ក្មាបន់ាយរដាា ននមីយួៗរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ។  
៤.១ ការទទួលខ្ុស្ក្តូវ 
៤.១.១  ការទទេួម៊ុស្ក្តូវរបស់្ស្វនដាា ន 

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រ
ណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរ
ដាា នទីែារ នងិ នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម និងស្ថិតិ ទទេួម៊ុស្ក្តូវចំឈពាោះការក្លបក់្លងក្បពន័ធផ្ែទរេ៊ុងរបស់្មេួន 
ក្ពមទាងំក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតកិារ និងអន៊ុឈលាមភាពឈៅរេ៊ុងនាយរដាា នរដូ៏ចជារេ៊ុងក្របមណ័ឌ រមួរបស់្ រស្ស្ 
។ 
៤.១.២ ការទទេួម៊ុស្ក្តូវរបស់្ក្រមុការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 

ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ទទួេម៊ុស្ក្តូវខ្តឈេើរ យការណ៍ស្វនរមមឈនោះប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
៥. លទធែលស្វនកម្ម  
៥.១     ផែែកក្រស្ិទធភាពក្រតរិតតិការ 

ឈរេបំណងផ្នការក្តួតពិនិត្ឈនោះ លឺឈដើមបឈីេើររំពស់្ល៊ុណភាព ក្បតបិតិតការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម   
របស់្ រស្ស្  ក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព នងិទទួេ នឈស្ចរតីទ៊ុរចិតតពអីតិថជិ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ ភាពទនភ់្េន់
ផ្នតផ្មេ និងឈដើមបែីតេ់ឈស្វារមមជូ្នអតិថិជ្ន  នឆ្បរ់ហ័ស្តមតក្មូវការទីែារ និងជ្យួ ជ្ក្មុញឈអាយស្វន
ដាា នអន៊ុវតតតួនាទ-ីភាររិចចរបស់្មេួន ក្ស្បតមឈស្ចរតរីំណត ់និងតក្មូវការរបស់្អងគភាព រដូ៏ចជានតីិវ ិ្ ីរដា េ
សាធារណៈ នងិេរខនតរិៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ក្ពមទាងំចាប ់និងបទបបញ្ាតតិនានាជា្រមាន ។ 
៥.២  លទធែលផ្នការអគងេតវិជជមាន 

ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញថាេ រដ់ឹរនា ំ មស្រនតី និឈយជ្តិរេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា នក្បតបិតតកិារទីលានរ៊ុង
តឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតកិារទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ 
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ នងិ នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម 
និងស្ថិត ិ ក្ពមទាងំការយិេ័យ និងខ្ែេរពារព់ន័ធ ននឹងរំព៊ុងអន៊ុវតតការង្កររបស់្មេួនក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររចិច 
ខ្ដេ  រស្ស្  នរណំត ់ និង នយរចតិតទ៊ុរដារអ់ន៊ុវតតការង្ករតមម៊ុមជំ្នាញឈរៀងៗមេួនរេ៊ុងសាម រតីទទួេ
ម៊ុស្ក្តូវមពស់្ នងិ នស្ហការែតេ់ឯរសារដេ់ស្វនររ ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រ
ស្ស្ អាចក្បក្ពឹតតឈៅ ន ក្ស្បតមរិចចដំឈណើ រការស្វនរមម និងក្បរបឈដាយភាពរេូន ។ 
៥.៣  លទធែលផ្នការអគងេតអវិជជមាន 
ក.  នាយកដ្ឋ្នក្រតិរតតិការទីលានកុងតនឺ័រ 



១. ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ រដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរ
ពារព់ន័ធមយួចំនួនឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តវូឈ្វើការខ្រេមអនិងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.១  ខ្ែេររថយនតស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន (RTG “RUBBER TYRED GANTRY CRANE”) 

រស្ស្ មានរថយនតស្ទូចចេ័តឈេើទីលានស្រ៊ុបចនំួន ១៦ ឈក្លឿង រំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈដើមបបីឈក្មើក្បតិបតតិ
ការអាជ្ីវរមម ០៣ ឈវន/ផ្ថង ឈដាយឈក្បើក្ ស់្ក្បតិបតតិររ ១៥ នារ/់០១ ឈវន និងតក្មូវឈអាយក្បតិបតតរិរ ០១ នារ់
ឈបើរបររថយនតស្ទូច ០១ ឈក្លឿង។ ស្វនររ នពិនតិ្ឈ ើញថា ឈដាយមានរងវោះខាតក្បតបិតតិររខ្ែេរ RTG  ន
ឈស្េើស្៊ុំក្បតិបតតរិរបខ្នថម ០១ នារឈ់ទៀត ឈដើមបមីានេទធភាពឈក្បើក្ ស់្រថយនតស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន នទាងំ 
១៦ ឈក្លឿង តមឈវនការង្ករខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់០៣ ឈវន/ផ្ថង និងឈស្េើស្៊ុំឈពេឈបស់្ក្មារហូប យព ី
២០ ឈៅ ៣០ នាទ ីពីឈក្ពាោះរនេងមរក្បតិបតតិររ  នឈបស់្ក្មារហូប យខ្ត ១៥ នាទីប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ឈដើមបឈីក្បើក្ ស់្រថយនតស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន ស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និងមានេទធភាព

បឈងាើនែេិតភាពរបស់្មេួនបខ្នថមឈទៀត ក្បធានខ្ែេរ RTG  នឈស្េើស្៊ុំរមាេ ងំបខ្នថម ០១ នារឈ់ទៀត និងឈស្េើស្៊ុំ
ឈពេឈបស់្ក្មារហូប យពី ២០-៣០ នាទី ។  
១.២  ខ្ែេររថយនតឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ (REACH STACKER)  

ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញ រថយនតឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័របស់្ រស្ស្ មានចនំួនស្រ៊ុប ០៩ ឈក្លឿង រេ៊ុងឈនោះ
ខ្ែេរ Reach Stacker  នខ្បងខ្ចរក្បតិបតតិររ ០២-០៣ នារឈ់អាយក្លបក់្លងនិងឈបើរបររថយនតឈេើរឈរៀបរ៊ុង
តឺនរ័ ០១ ឈក្លឿង x ០៣ ឈវន/០១ ផ្ថង។ ឈដើមបអីន៊ុវតតតមឈរេការណ៍ខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់០៣ ឈវន/០១ 
ផ្ថង  នឈដាយក្បសិ្ទធភាព ខ្ែេរ Reach Stacker  នឈស្េើស្៊ុំបខ្នថមក្បតិបតតរិរ ០១ នារឈ់ទៀតស្ក្មាបរ់ថយនត
ឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ ខ្ដេមានក្បតិបតតរិរខ្ត ០២ នារ ់ឈដើមបផី្ទេ ស់្បតូរឈវនរេ ឈបើរបរ និងឈចៀស្វាងភាពយឺតយ៉ែ វ រ៏
ដូចជាឈក្រោះថាេ រ ់ ឬការខាតបងែ់េក្បឈយជ្នរ៍មួរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងររណីមានក្បតបិតតរិរណាមាេ រឈ់ ឺ ឬមាន
ឈហត៊ុការណ៍អវមីយួឈរើតឈ ើងជាយថាឈហត៊ុ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ឈដើមបឈីក្បើក្ ស់្រថយនតឈេើរឈរៀបរ៊ុងតនឺរ័ ស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និងមានេទធភាពបឈងាើន

ែេិតភាពរបស់្មេួនបខ្នថមឈទៀត ក្បធានខ្ែេរ Reach Stacker  នឈស្េើស្៊ុំរមាេ ងំបខ្នថម ០១ នារឈ់ទៀត ។ 

១.៣  ខ្ែេររថយនតដឹរទំនិញ (PLATFORM) 
រេ៊ុងចំឈណាមរថយនតដឹរទនំិញទាងំ ០៩ ឈក្លឿងរបស់្ រស្ស្ ស្វនររ នពិនតិ្ឈ ើញមានការខ្បង

ខ្ចងក្បតិបតតិររ ០២-០៣ នារ ់ឈអាយក្លបក់្លង នងិឈបើរបររថយនតដឹរទំនិញ ០១ ឈក្លឿង x ០៣ ឈវន/០១ ផ្ថង។ 
រេ៊ុងឈនោះ ខ្ែេររថយនតដឹរ នឈស្េើស្៊ុំបខ្នថមក្បតិបតតរិរ ០១ នារឈ់ទៀត ស្ក្មាបរ់ថយនតដរឹខ្ដេមានក្បតិបតតិររខ្ត 
០២នារ ់ ឈដើមបផី្ទេ ស់្បតូរឈវនរេ ឈបើរបរ និងឈចៀស្វាងភាពយឺតយ៉ែ វ រដូ៏ចជាឈក្រោះថាេ រ ់ ឬការខាតបងែ់េ



ក្បឈយជ្ន ៍ រមួរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងររណីមានក្បតបិតតិររណាមាេ រឈ់ ឺ ឬមានឈហត៊ុការណ៍អវីមយួឈរើតឈ ើងជាយ
ថា ឈហត៊ុ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ឈដើមបបីំឈពញតមឈមា៉ែ ងក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ និងអាចបឈក្មើការង្ករក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធ

ភាព ក្បធានខ្ែេររថយនតដឹរទំនិញ  នឈស្េើស្៊ុំរមាេ ងំបខ្នថម ០១ នារឈ់ទៀត ស្ក្មាបរ់ថយនតខ្ដេមានអេរឈបើរ
បរខ្ត ០២ នារ ់។ 

១.៤   ខ្ែេរបនទបក់្តួតពិនិត្ទីលានរ៊ុងតឺនរ័ (CONTROL ROOM) 
ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញ ខ្ែេរក្តួតពនិិត្ទលីានរ៊ុងតនឺរ័មានប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំននួ ១២ នារ ់ ឈដាយ

ខ្បងខ្ចរជា ០៤ ក្រមុ តមឈវនការង្ករខ្ដេ រស្ស្  នរណំតដូ់ចខាងឈក្កាម៖ 

• ឈវន ១ :  ពីឈមា៉ែ ង ០៨: ០០ - ឈមា៉ែ ង ១៦:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ១២:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ១៣:

០០) 

• ឈវន ២ :  ពីឈមា៉ែ ង ១៦:០០ - ឈមា៉ែ ង ២៤:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ២០:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ២១:

០០) 

• ឈវន ៣ :  ពីឈមា៉ែ ង ២៤:០០ - ឈមា៉ែ ង ០៨: ០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ០៤:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ០៥:

០០) ។ 
១.៤.១   អំពីតនួាទីនិងភាររិចច 

ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ បឈងាើតក្រុមការង្ករមយួរមួ
មានខ្ែេរក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រ ខ្ែេរឯរសារ ខ្ែេរក្តួតពិនិត្រ៊ុងតឺនរ័/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទីលាន និងខ្ែេរ
ក្បតិបតតិការនាវា/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការនាវា ឈដើមបបីឈងាើនក្បសិ្ទធភាពការង្ករ ឈៅរេ៊ុងទីលានរ៊ុងតឺនរ័របស់្ 
រស្ស្ ។ រេ៊ុងឈនោះ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ ខ្ែេរក្តួតពិនិត្រ៊ុងតឺនរ័/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទីលានរ៊ុងតឺ
នរ័ មានមស្រនតីជំ្នាញ ០៤ នារ ់ប៉ែ៊ុខ្នតរេ៊ុងចំឈណាមមស្រនតីទាងំ ០៤ នារឈ់នោះ មានខ្តមាេ រប់៉ែ៊ុឈណាណ ោះខ្ដេមាន
សិ្ទធិឈរៀបចំខ្ែនការស្ត៊ុររ៊ុងតឺនរ័ឈៅរេ៊ុងទីលាន ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ការឈរៀបចំខ្ែនការស្ត៊ុររ៊ុងតឺនរ័ឈៅរេ៊ុងទលីាន ក្តូវមានបទពិឈសា្នច៍ាស់្លាស់្ នងិឈ្វើឈ ើងតម

េរខណៈបឈចចរឈទស្ និងស្មតថភាពទលីាន ដូឈចេោះតក្មូវឈអាយពួររតឈ់្វើការបឈណតើ រឈរៀនបឈណតើ រ រហូតដេ់មាន
ភាពសាទ តជ់្ំនាញ ឈទើបអន៊ុញ្ញា តឈអាយបំឈពញការង្ករឈដាយឯររាជ្ ។ 
ខ្.  នាយកដ្ឋ្នក្រតិរតតិការទំនិញទូគៅ 



១.  ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំញិទូឈៅ រដូ៏ចជាការយិេ័យនិងខ្ែេរពារ់
ពន័ធមយួចនំួនឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តវូឈ្វើការខ្រេមអ និងបឈំពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 

១.១  ខ្ែេររថយនតស្ទូច  
រស្ស្ មានរថយនតស្ទូចចេ័តស្រ៊ុបចំននួ ២០ ឈក្លឿង រេ៊ុងឈនោះមាន ០៣ ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុង

អំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧។ រេ៊ុងចំឈណាមអេរឈបើរបររថយនតស្ទូចចេ័តខាងឈេើមាន ០២ នារ ់ ន តប់ងស់្មតថភាព
ការង្ករអស់្រយៈឈពេជាយូរមរឈហើយ ប៉ែ៊ុខ្នតថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នមនិមានឯរសារបញ្ញជ រច់ាស់្លាស់្ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
អេរឈបើរបររថយនតស្ទូចចេ័តទាងំ ០២ នារឈ់នាោះ ក្តូវ នស្ក្មួេការង្ករជូ្ន និងបញ្ឈបព់ីការឈបើរបរ

ឈហើយ។   

១.២ ខ្ែេររថយនតដឹរទំនិញ 
រស្ស្ មានរថយនតដឹរទំនញិស្រ៊ុបចំនួន ២៨ ឈក្លឿង រេ៊ុងឈនោះមាន ១១ ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុង

អំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ពារព់ន័ធនងឹឈមា៉ែ ងការង្ករអាជី្វរមម ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា ឈដាយបរមិាណទំនិញ-រ៊ុងតឺនរ័នេង

កាតរ់ំព៊ុងឈរើនឈ ើងយ៉ែ ងលំហ៊ុរ រមមររឈបើរបរថយនតដឹរទំនិញ នឈ្វើការឈេើស្ឈមា៉ែ ងខ្ដេ រស្ស្  ន
រំណត ់ ឈហើយឈដាយមានអេរឈបើរបរមនិក្លបក់្រនត់មតក្មូវការ ឈពេមេោះពរួរតឈ់្វើការឈេើស្ពី ០៨ ឈមា៉ែ ង
រហូតដេ់ ១២ ឈមា៉ែ ងរេ៊ុងមយួផ្ថង ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ស្វនដាា ននឹងស្ក្មួេការង្ករ និងឈស្េើស្៊ុំឈរេការណ៍ថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ បខ្នថមរមាេ ងំឈបើរបរជូ្ន

ឈដើមបឈីអាយពួររតឈ់្វើការង្ករក្តឹមខ្តឈពេឈមា៉ែ ងក្បតិបតតិការខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់។ 

១.៣  ខ្ែេររថយនតចូរ 
ឈដាយក្តូវ នបខ្នថម ០២ ឈក្លឿងឈទៀត រថយនតចូរមានចនំួនស្រ៊ុប ១០ ឈក្លឿង ប៉ែ៊ុខ្នតរេ៊ុងចំឈណាមរថ

យនតចូរទាងំ ១០ ឈក្លឿងឈនោះ មាន ០៤ ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
តមការសារសួ្រអេរក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រ នឈអាយដងឹថា ខ្ែេររថយនតចូរមានរមមររឈបើរបរ ០១ 

នារ ់នឈ ឺតប់ងស់្តិ/សាម រតីចងចា ំ ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតមរដេ់ឈពេឈនោះ អេរក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រមនិមានឯរសារ
ឈពទ្បញ្ញជ រច់ាស់្លាស់្ឈទ។ តមការស្ឈងាតឈ ើញថា ឈពេមេោះរតច់តឈក្លឿងចក្រ/ទ៊ុរឈចាេរេ៊ុងការដាា ន
ការង្ករ ឈហើយឈពេមេោះឈទៀតរតឈ់បើរឈក្លឿងចក្រមរទ៊ុរឈៅរខ្នេងឈ្វើការខ្តមតង ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
អេរឈបើរបររថយនតចូរ ០១ នារ ់ ខ្ដេឈ ឺតប់ងក់ារសាម រតី ឬការចងចាឈំនាោះ ក្តវូ នស្ក្មួេ

ការង្ករជូ្ន នងិបញ្ឈបព់ីការឈបើរបរឈហើយ ។   



១.៤ ការឈ្វើខ្ែនការឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញឈៅតមក្បឈភ្ទក្បតិបតតិការ 
ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញ ស្វនដាា នខ្បងខ្ចរការង្ករតមក្បឈភ្ទ ក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 

រមួមានខ្ែនការក្បចាផំ្ថង ខ្ែនការអាជ្ីវរមម នងិស្រ៊ុបឈតនឈេើរឈរៀប ប៉ែ៊ុខ្នតមនិ នបញ្ញជ រអ់ំពីតក្មូវការរមាេ ងំរមម
ររ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងស្មាភ រឈក្បើក្ ស់្។ េ។ ឈដើមបអីន៊ុវតតខ្ែនការចាស់្លាស់្ឈទ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ការឈរៀបចំខ្ែនការក្បចាផំ្ថង ខ្ែនការអាជី្វរមម និងស្រ៊ុបឈតនឈេើរឈរៀប ក្តូវឈ្វើឈ ើងតមតក្មូវការជារ់

ខ្ស្តង  ននយ័ថាឈយើងចេ័តរមាេ ងំផ្េបំរ៊ុងស្មាភ រ និងមឈ្ា យឈក្បើក្ ស់្តមបរមិាណទំនិញ ។   
គ្.  នាយកដ្ឋ្ននាវាច្រ-កណណធារ 
១. ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ រដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរពារព់ន័ធ
មយួចំនួនឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាតខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ នងិបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.១ រចនាស្មពន័ធនិងភាររិចច 

ឈយងតមរចនាស្មពន័ធ និងភាររិចចរបស់្ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ ស្វនររ នពនិតិ្ឈ ើញមាន
ការយិេ័យ ០២ ឈៅមនិទាន ់នបឈងាើតឈ ើងឈៅឈ ើយ។ ឈដាយខ្ រ ការយិេ័យស្នតិស្៊ុមខ្ដេក្តូវ ន
បឈងាើតឈ ើងរចួឈហើយឈនាោះ ឈៅមនិទាន ់នបញ្ចូេរេ៊ុងរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួរបស់្ នាយរដាា ននាវាចរ-រ
ណណ ធារ ឈៅឈ ើយ ។   

ក្បការខាងឈេើ ឈ្វើឱ្្រចនាស្មពន័ក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា ន មានភាពមនិចាស់្លាស់្ ឈ្វើឱ្្ប៉ែោះពាេ់
ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការក្បចាផំ្ថង ឈ្វើឱ្្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន និងមស្រនតីសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួនអន៊ុវតតការង្ករក្តតួរេ  ឬ 
អាចមានភាពទំឈនពីឈក្ៅពីការង្ករឈក្ចើន នងិមនិអន៊ុឈលាមតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធនិងភាររិចចរបស់្ 
នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ ផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ច៊ុោះផ្ថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ 
ដឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងជាថម ី ឈដាយឈយងតក្មូវការខ្ដេ នឈស្េើស្៊ុំឈៅរេ៊ុងខ្ែនការពេ
រមមឆ្េ ២ំ០១៩ ដារជូ់្ននាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ពិនតិ្ និងឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រ
ស្ស្ បឈងាើតការយិេ័យ ០២ ឈទៀត និងឈស្េើស្៊ុំខ្តងតងំក្បធានការយិេ័យជាែេូវការ ឈដើមបរីមួរេ បំឈពញការង្ករ
ឈដាយភាពរេូន តមាេ ភាព នងិក្ស្បតមរចនាស្មពន័ធ និងភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នរណំត ់។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ស្វនដាា នមនិ នឈនេើយតប ។ 

១.២ ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានក្បចាផំ្ថង 



ឈយងតមស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដាា ន នងិខ្ែេរពារព់ន័ធ ស្វនររ
 នពិនិត្ឈ ើញប៊ុលគេិរ ០៣ (បី) របូ អវតតមាន/មនិ នច៊ុោះហតថឈេខា រេ៊ុងស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានខ្មររាដា និង
ខ្មសី្ហាផ្នការយិបរឈិចេទឆ្េ ២ំ០១៩ អស់្រយៈឈពេ ០២ ខ្មជាបរ់េ  ឈដាយមនិ នបញ្ញជ រម់ូេឈហត៊ុចាស់្លា
ស់្។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ ៤៣ ផ្នេរខនតិរៈ
ប៊ុលគេិររពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ច៊ុោះផ្ថងទី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០០៣ និងចណំ៊ុ ចទី៣ ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង
របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ។  

ឈដើមបឈីេើររមពស់្វនិយ័ការង្ករ និងភាពផ្ថេថេូរបស់្អងគភាព ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់រឹនា ំនាយរ
ដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ លួរពនិិត្ឈ ើងវញិ និងចាតវ់ធិានការប៊ុលគេិរខ្ដេអវតតមានឈដាយមនិ នបញ្ញជ រម់ូេ
ឈហត៊ុចាស់្លាស់្ ឈដាយអន៊ុវតតតមបទបបញ្ាតតិទូឈៅ ផ្នេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ
២០០៣ និងចំណ៊ុ ចទ៣ី ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន នងឹពិនតិ្-សួ្រនាឈំដើមបខី្រេមអប៊ុលគេិរទាងំ ០៣ នារ ់។  

១.៣ ក្បពន័ធក្លបក់្លង CCTV Camera 
តមការច៊ុោះពិនតិ្ផ្ទទ េ់ និងការជ្ួបជាមយួក្បធានខ្ែេរក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ

Camera ស្៊ុវតថិភាពចំនួន ១៥ ឈក្លឿង មូចមនិអាចឈក្បើក្ ស់្ ន ។  
ក្បការខាងឈេើឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារការមូច/ដាចខ់្មសឈភ្េើង ឈក្កាមដីមយួចំននួនិង ត៊ុភ្ូត

្មមជាតិដូចជារនទោះ ញ់ ជាឈហត៊ុបណាត េឈអាយខ្ែេរបឈចចរឈទស្ មនិអាចបញ្ជូ នឈភ្េើងឈៅឈក្បើក្ ស់្ នក្លប ់ 
ក្រន។់ រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយមានភាពមនិេអក្បឈស្ើរ នងិប៉ែោះពាេ់ដេ់ការធានាក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម 
ឈស្វារមម ជាពិឈស្ស្ការក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុម ស្៊ុវតថិភាព និងស្ណាត បឈ់ៅធាេ បរ់េ៊ុងបរឈិវណ រស្ស្ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងនាយរដាា នពារព់ន័ធ លួរចា ំចស់្ហការក្តួតពិពតិ្
សាថ នភាពជារខ់្ស្តង និងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ជ្ួស្ជ្៊ុេឈអាយ នឆ្ប ់ ឈដើមបធីានាស្នតិស្៊ុម ស្៊ុវតថិភាព 
និងស្ណាត បធ់ាេ ប ់ជូ្នអតិថជិ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ នងិឈចៀស្វាងការ តប់ងក់្ទព្ស្មបតតិរបស់្អងគភាព ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ស្វនដាា ន នឯរភាពឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេឈអាយ នឆ្ប ់ ឈដើមបងី្កយក្សួ្េរេ៊ុងការក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុម 

ស្៊ុវតថិភាព ។ 
១.៤ អាងនាវាស្ឈណាត ង 



តមការច៊ុោះពិនតិ្ទីតងំអាងនាវាស្ឈណាត ង នងិការជ្ួបជាមយួក្បធានខ្ែេរក្លបក់្លងមឈ្ា យឈជ្ើង
ទឹរផ្ទទ េ់ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា រេ៊ុងបរឈិវណផ្ែទទរឹផ្នអាងនាវាស្ឈណាត ងមានេរខណៈចឈងអៀតខាេ ងំ ឈហើយ
ជ្ឈក្ៅទឹររេ៊ុងអាងនាវាមានស្ភាពរារជ់ាងម៊ុន ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារក្រមុហ ៊ុនឯរជ្នមយួចំនួន  នយរអូបរ័ទំឈនើបៗទាងំខាេ ត
តូច និងខាេ ត្ំចូេចត ក្ពមទាងំមានទូរឈនសាទឈឈើរបស់្ក្បជាឈនសាទ ចូេចតរមួរេ រេ៊ុងអាងខ្តមយួ និង
មានេាបភ់្រហូ់រចូេអាងនាវា ។  

ក្បការខាងឈេើឈនោះ អាចឈ្វើឈអាយមូចខាតទាងំខ្ែេរ ត និងខ្ែេរខាងឈេើរបស់្នាវាខ្ដេជាឈហត៊ុ        
បណាត េឈអាយមានការរាងំស្ទោះ និងប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បតិបតតកិារអាជ្ីវរមមក្បចាផំ្ថង រដូ៏ចជាការែតេ់ឈស្វារមមជូ្ន
អតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបឈីចៀស្វាងការរាងំស្ទោះ ដេ់ក្បតិបតតិការនាវាស្ឈណាត ង ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈេើរលឈក្មាងឈស្េើ
ស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ពិនិត្េទធភាពសាត រ តអាងនាវាស្ឈណាត ង ឈអាយមានជ្ឈក្ៅស្មក្ស្បតមេរខណៈ
បឈចចរឈទស្ នងិលួរឈរៀបចំខ្បងខ្ចរចណំតឈអាយ នក្តឹមក្តូវ ឬផ្ទេ ស់្បតូរទីតងំចំណតនាវាស្ឈណាត ងរបស់្ រ
ស្ស្ ឈអាយឈៅដាចឈ់ដាយខ្ រឈដើមបធីានា ស្៊ុវតថិភាព ការពារការមូចខាត ឬែេប៉ែោះពាេ់ រដូ៏ចជាឈក្រោះថាេ រ់
ឈែសងៗខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងជាយថាឈហត៊ុ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖   
ស្វនដាា នខ្តងខ្តឈេើរឈ ើងឈៅរេ៊ុងអងគក្បជ្៊ុំ ឈស្េើស្៊ុំដេ់ថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ។ 

ឃ.  នាយកដ្ឋ្នរគច្ចកគទស្-ស្មាភ្រៈ 
១.  ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ រដូ៏ចជាការយិេ័យ នងិខ្ែេរពារព់ន័ធ

មយួចំនួនឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.១ ឈកាេ ងទាវ រ រស្ស្ ឈៅក្ចរទាវ រប៉ែ៊ុស្តិ៍ឈេម ២ 

តមការច៊ុោះពិនតិ្ជារខ់្ស្តង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញឈកាេ ងទាវ រ រស្ស្ ឈៅក្ចរទាវ រប៉ែ៊ុស្តិ៍ឈេម២ ឈៅ
ស្េ់ខ្តឈក្រងខ្ដរឈក្ចោះស្៊ុី មានខ្មសឈភ្េើងឥតស្ណាដ បធ់ាេ ប ់ កាតទ់ទងឹែេូវចូេ-ឈចញផ្នក្ចរទាវ រឈនោះ។ រេ៊ុងឈនោះខ្ដរ 
ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ មនិមានសាេ រឈ ម្ ោះជាអរសរស្មាគ េ់ថាជា៖ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ឬជា៖ 
Sihanoukville Autonomous Port ឈនាោះឈទ ។  

ក្បការខាងឈេើ មនិមានអន៊ុឈលាមភាពតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រ
ស្ស្) ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី V. ស្តីពីការររា
ស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ និងចណំ៊ុ ចទ ី III. ស្តីពីការឈក្បើ
ក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទពស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ចក្បុងក្បយត័េស្មាអ ត
ខ្ថររា និងទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ។ 



រតត ឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារអេរក្លបក់្លងរេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន និង/ឬ នាយរដាា នពារ់
ពន័ធមនិ នយរចតិតទ៊ុរដារ ់ និងស្ហការក្តួតពនិិត្ការង្កររបស់្មេួន ឬបណាត េមរពីការមនិ នខ្បងខ្ចរ
ការង្ករជូ្នមស្រនត ីប៊ុលគេិរ ក្ស្បតមឈស្ចរតរីំណត ់ស្តីពីតនួាទីនិងភាររចិចរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយ តប់ងឈ់សាភ្ណ័ភាព ស្ណាត បធ់ាេ ប ់ និងប៉ែោះពាេ់ដេ់ឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះរបស់្
រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតផ់្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុ
ជា។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន និងនាយរដាា នពារព់ន័ធ លួរស្ហការក្តួតពិនិត្ និងឈស្េើ
ស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ជ្ួស្ជ្៊ុេឈអាយ នឆ្ប ់ ឈដើមបរីរាឈសាភ្ណ័ភាព ធានាស្ណាត បធ់ាេ ប ់និងឈេើររំពស់្
ឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះរបស់្ រស្ស្ ទាងំរេ៊ុងឆ្រជាតិ និងអនតរជាតិ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
បញ្ញហ ឈកាេ ងទាវ រប៉ែ៊ុស្តិ៍ឈេម២  ស្វនដាា នរ ៏នពិនិត្ឈ ើញខ្ដរ ឈហើយនឹងឈ្វើយ៉ែ ងណាឈអាយមានស្៊ុវតថិ

ភាព ឈដើមបឈីចៀស្វាងឈក្រោះថាេ រជ់ាយថាឈហត៊ុ ឈហើយការជ្សួ្ជ្៊ុេឈយើងនឹងឈ្វើតមឈក្កាយឈដាយសារថវកិារបស់្ 
រស្ស្ ឈយើងលឺក្បមូេែត៊ុ ំឈៅឈេើការង្ករចា ំចន់ិងបនាទ ន់ៗ  ដូចជាការឈរៀបចទីំលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ នងិការ
ឈរៀបចំចារឈ់បត៊ុងឈៅឈក្កាយឃ្េ ងំឈេម៥ ខ្ដេបចច៊ុបបនេឈនោះមានេរខណៈចា ំចស់្ក្មាបក់ារង្ករអាជី្វរមមរបស់្ 
រស្ស្ ឈយើង ខ្ដេបញ្ញហ រនេងមរ លឺឈយើង នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ និងក្បមូេែត៊ុ ំថវកិាឈៅឈ្វើការង្ករបឈក្មើឈអាយ
អាជ្ីវរមមស្េូេរបស់្ រស្ស្ ជាម៊ុន ។ 
១.២ អររជ្ក្មររមមររខ្ែចាស់្ 

តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពជារខ់្ស្តង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ អររជ្ក្មររមមររឈៅខ្ែចាស់្មាន
េរខណៈចាស់្ក្ទុឌឈក្ទាម និងអាច រក់្សុ្តជាយថាឈហត៊ុ។ ក្រុមការង្ករស្វនរមម នពិនិត្ឈ ើញថាអររឈនោះ 
មនិអាចឈក្បើក្ ស់្ជាជ្ក្មររមមររ នឈទៀតឈទ ពីឈក្ពាោះឈក្លឿងដងគ៊ុ ំខ្ដរខ្ែេរខាងឈេើ និងដបំូេស្ថិតរេ៊ុងសាថ នភាព
ង្កយ រខ់្បរ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិមានអន៊ុឈលាមភាពតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រ
ស្ស្) ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី V. ស្តីពីការររា
ស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ និងចណំ៊ុ ចទ ី III. ស្តីពីការឈក្បើ
ក្ ស់្និងខ្ថររា ក្ទពស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ 
ស្មាអ តខ្ថររា នងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ។ 

សាថ នភាពឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារអេរក្លបក់្លង រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន និង/ឬ នាយរ
ដាា នពារព់ន័ធមនិ នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ នងិស្ហការក្តួតពិនិត្ការង្កររបស់្មេួន ឬបណាត េមរពីការមនិ ន
ខ្បងខ្ចរការង្ករជូ្ន មស្រនតី ប៊ុលគេិរ ក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំតរ់បស់្ រស្ស្ ។ 



រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយមានឈក្រោះថាេ រដ់េ់អាយ៊ុជ្ីវតិ រមមររ នឈិយជ្ិត រស្ស្ រដូ៏ចជារមមររ
នាវា ឈភ្ាៀវជាតិ និងអនតរជាតិ ខ្ដេចូេក្ជ្របឈណាត ោះអាស្នេ ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេផ្នការបឈំពញការង្ករ ឬការនេង
កាត។់ េ។ នងិបង្កហ ញឈអាយឈ ើញថា រស្ស្ មនិយរចិតតទ៊ុរដារដ់េ់ ស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុមភាព របស់្ប៊ុលគេិរ 
រមមររ នងិក្បពន័ធក្លបក់្លងបរសិាថ ន ជាពិឈស្ស្អាចប៉ែោះពាេ់ដេ់ឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះរបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលត ់ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា ។ 

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងនាយរដាា នពារព់ន័ធ លួរបឈងាើតក្រុមការង្ករ សិ្រាអំពីេរខណៈបឈចចរឈទស្
និងឈេើរលឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ ពិនិត្េទធភាពជ្ួស្ជ្៊ុេអររជ្ក្មររមមរឈនោះឈអាយ នឆ្បឈ់ដើមប ី
បង្កា រឈក្រោះថាេ រដ់េ់អាយ៊ុជី្វតិរមមររ និឈយជ្ិត និងធានាស្៊ុវតថិភាពការង្ករ ក្ស្បតមក្បពន័ធក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព 
ស្៊ុមភាព និងបរសិាថ នរបស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
បញ្ញហ អររជ្ក្មររមមររខ្ែចាស់្ រដូ៏ចរេ នឹងបញ្ញហ ឈកាេ ងទាវ រប៉ែ៊ុស្តិ៍ឈេម២  ខ្ដរ លឺស្វនដាា ន នពិនតិ្

រចួឈហើយៗនឹងឈ្វើយ៉ែ ងណាឈអាយមានស្៊ុវតថិភាព ឈដើមបឈីចៀស្វាងឈក្រោះថាេ រដ់េ់រមមររ ប៊ុលគេិរជាយថាឈហត៊ុ 
ឈហើយការជ្ួស្ជ្៊ុេឈយើងនងឹឈ្វើតមឈក្កាយ ឈដាយសារថវកិារបស់្ រស្ស្ ឈយើងលឺក្បមូេែត៊ុ ំឈៅឈេើការង្ករ
ចា ំចន់ិងបនាទ ន់ៗ ដូចជា ការឈរៀបចំទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ និងការឈរៀបចំចារឈ់បត៊ុងឈៅឈក្កាយឃ្េ ងំឈេម 
៥ ខ្ដេបចច៊ុបបនេឈនោះមានេរខណៈចា ំច ់ស្ក្មាបក់ារង្ករអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ឈយើង ឈហើយចំឈពាោះបញ្ញហ រនេង
មរ លឺឈយើង នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ និងក្បមូេែត៊ុថំវកិាឈៅឈ្វើការង្ករបឈក្មើឈអាយអាជ្ីវរមមស្េូេរបស់្ រស្ស្ ជា
ម៊ុន ។ 
១.៣ រងវងមូ់េឈដើមែេូវចូេឈៅកានតំ់បនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្ ែេូវឈៅតំបនទំ់នបរ់េរ និងភូ្មិ

ថម ី
ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នច៊ុោះពនិិត្រងវងម់ូេឈដើមែេូវ ចូេឈៅកានត់ំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្          

រស្ស្ ែេូវឈៅតបំនទ់នំបរ់េរនិងភ្មូថិមីខ្ដេ រស្ស្  នរសាងឈ ើងឈដើមបជី្ួយ ស្ក្មេួចរាចរណ៍ពីរំពងខ់្ែ
ឈៅកានត់ំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ កាតត់មែេូវឈៅតំបនទ់ំនបរ់េរនិងភ្ូមថិមី។ ក្រមុការង្ករ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញ
ថារងវងម់ូេឈនោះ មានេរខណៈចាស់្ក្ទឌុឈក្ទាមរម នការខ្ថទា ំ និងមានសាថ នភាពព ិរឈមើេស្ញ្ញា ចរាចរណ៍
ខាេ ងំឈៅឈពេយប ់។ 

រតត ខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម 
០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទ ីV. ស្តីពកីារររាស្៊ុវតថិភាពពេ
រមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ និងចណំ៊ុ ចទី III. ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ នងិខ្ថ
ររាក្ទព្ស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ ស្មាអ តខ្ថររា 
និងទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ។ 



ក្បការឈនោះ ឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារអេរក្លបក់្លងរេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន និង/ឬ នាយរដាា នពារព់ន័ធ
មនិ នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ ក្តួតពិនតិ្ការង្កររបស់្មេួន និង/ឬ បណាត េមរពីភាពមមាញឹររេ៊ុងការបឈក្មើរចិច
ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ការបំឈពញការង្ករសំ្ខាន់ៗ  ឈដើមបឈីនេើយតបនឹងតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន អេរ
ឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ រដូ៏ចជាបរមិាណទំនិញខ្ដេរំព៊ុងឈរើនឈ ើងយ៉ែ ងលំហ៊ុរ ។ 

ររណីឈនោះ បណាត េឈអាយមានការេំ រឈ្វើដំឈណើ រនេងកាតឈ់ៅឈពេយប ់ និងអាចបងាឈអាយមាន
ឈក្រោះថាេ រឈ់រើតឈ ើងជាយថាឈហត៊ុ ពីឈក្ពាោះខ្ែេរមេោះផ្នផ្ែទរងវងម់ូេឈនោះ ចាបឈ់ែតើម រខ់្បរជាបឈណតើ រៗ ឈហើយថាេ ំ
ពណ៌ នងិសាេ រស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ក្តូវ នរេ៊ុបទាងំក្សុ្ង ។  

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងនាយរដាា នពារព់ន័ធ លួរស្ហការក្តួតពិនតិ្ និងឈេើរលឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំថាេ រ់
ដឹរនា ំ រស្ស្ ពិនតិ្េទធភាពជ្ួស្ជ្៊ុេឈអាយ នឆ្ប ់ ឈដើមបបីង្កា រឈក្រោះថាេ រខ់្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងជា
យថាឈហត៊ុ ជាពិឈស្ស្ពារព់ន័ធនឹងឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេជាអេររសាងរងវងម់ូេឈនោះឈ ើង។ បខ្នថមឈេើ
ឈនោះ នាយរដាា នវាយតផ្មេឈហត៊ុប៉ែោះពាេ់បរសិាថ នផ្នក្រសួ្ងបរសិាថ ន រ ៏នឈេើរឈ ើងអពំីបញ្ញហ ខាឈេើងនិងធាេ ប់
 នឈស្េើស្៊ុំឈអាយ រស្ស្ ខ្រេមអរងវងម់ូេឈនោះឈ ើងវញិ រេ៊ុងអងគក្បជ្៊ុំវាយតផ្មេឈហត៊ុប៉ែោះពាេ់បរសិាថ ន ផ្នលឈក្មាង
សាងស្ងច់ំណតខ្ែពហ៊ុបណំងរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេ នបញ្ចបរ់េ៊ុងរយៈឈពេរនេងឈៅឈនោះ ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
ចំឈពាោះបញ្ញហ រងវងម់ូេ ឈៅតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ភ្មូថិមីនងិតំបនទ់នំបរ់េរ ឈយើងពតិជា នពិនិត្

ឈ ើញប៉ែ៊ុខ្នតឈៅមនិទាន ់នចាតខ់្ចង ឈអាយ នទានឈ់ពេឈវលាឈៅឈ ើយ ពីឈក្ពាោះឈយើង នក្បមូេែដ៊ុ ំ្ នធាន
ឈៅឈេើការង្ករអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ នងិឈ្វើទលីានរ៊ុងតនឺរ័ខ្ដេរំព៊ុងមានភាពររស្ទោះជាម៊ុនសិ្ន ឈហើយឈយើង
មា៊ុ ំរសូ៏្មទទួេយរការខ្ណនាឈំនោះែងខ្ដរ ចំឈពាោះកាង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេស្វនដាា ន និងចាតខ់្ចងឈ ើងវញិឈៅឈពេមាន
ភាព្ូរឈស្ប ើយពីបញ្ញហ ររស្ទោះរ៊ុងតឺនរ័របស់្ រស្ស្ ។ 
ង. នាយកដ្ឋ្នគក្គ្ឿងច្ក្ក 
១. ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ រដូ៏ចជាការយិេ័យនិងខ្ែេរពារព់ន័ធឈៅមាន

ចំណ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអនិងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 

១.២  រងវោះខាតរ៊ុំព្ទូរ័ ស្ក្មាបប់ឈក្មើការង្កររដា េ 
តមការច៊ុោះឈ្វើស្វនរមមជារខ់្ស្តង ស្វនររ នពិនតិ្ឈ ើញថា នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រឈៅមនិទានម់ាន

រ៊ុំព្ទូរ័ឈក្បើក្ ស់្ក្លបក់្រនឈ់ៅឈ ើយ ។ 
ក្បការខាងឈេើ អាចបណាត េឱ្្រាងំស្ទោះការង្ករក្បចាផំ្ថង ការង្កររដា េរបស់្ស្វនដាា ន និងការឈ្វើ

រ យការណ៍បឈចចរឈទស្ជូ្នថាេ រដឹ់រនា ំរស្ស្ នងិ/ឬ នាយរដាា នពារព់ន័ធឈអាយ នក្ជាបអំពីការឈក្បើក្ ស់្
និងជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រ ឈដើមបបីឈក្មើក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ និងមានវធិានការខ្រេំអឈអាយ
កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងមយួរក្មតិឈទៀត ។ 



ឈដើមបឈីចៀស្វាងការរាងំស្ទោះដេ់ការង្ករក្បចាផំ្ថង ការង្កររដា េ និងការឈ្វើរំណតឈ់ហត៊ុ/រ យការណ៍
សំ្ខាន់ៗ ឈែសងៗឈទៀត ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនានំាយរដាា នឈក្លឿងចក្រលរួឈ្វើសំ្ឈណើ ស្៊ុំរ៊ុំព្ទូរ័ និង/ឬ 
ស្មាភ រការយិេ័យ នងិឈក្លឿងបរធិានចា ំចស់្ឈែសងៗឈទៀតយរមរបឈក្មើការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
រងវោះខាតបរកិាខ រការយិេ័យ ស្ក្មាបប់ំឈរ ើឯរសាររដា េរបស់្នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា ន

ឈយើងមា៊ុ ំ នឈ្វើសំ្ឈណើ រស្៊ុំឈក្លឿងរងវោះខាតបរកិាខ រដូចជារ៊ុំព្ទូរ័ជាឈដើម។ ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតមរដេ់ឈពេឈនោះនាយរដាា ន
ឈក្លឿងចក្រមនិទានទ់ទួេនូវការឈនេើយតបឈៅឈ ើយ ។ 

១.២  ភាពយឺតយ៉ែ វរេ៊ុងការជ្សួ្ជ្៊ុេឈក្លឿងចក្រ 
តមការច៊ុោះឈ្វើស្វនរមមជារខ់្ស្តង ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញថា ឈក្លឿងចក្រសំ្ខាន់ៗ មយួចំនួនដូច ន

ឈរៀបរាបខ់ាងឈក្កាម ឈៅខ្តទទេួ នការជ្ួស្ជ្៊ុេ និងផ្ទេ ស់្បត៊ុរឈក្លឿងបនាេ ស់្យឺតយ៉ែ វ៖ 
- Reach Stacker No. 108 មូចក្បអបឈ់េមឈៅផ្ថងទី២៦ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០១៨ 

- Reach Stacker No. 106 មូចក្បពន័ធឈភ្េើងឈៅខ្ម០៨ ឆ្េ ២ំ០១៩ 
ក្បការខាងឈេើឈនោះ អាចឈ្វើឈអាយរាងំស្ទោះដេ់ការែតេ់ឈស្វារមមជូ្នអតិថិជ្ន ប៉ែោះពាេ់រិចចដំឈណើ រការ

អាជ្ីវរមម នាឈំអាយក្បតិបតតិការឈេើរដារ-់ឈែទរែទ៊ុរ ទំនិញ/រ៊ុងឈតនរ័ និងែេិតភាពរបស់្ រស្ស្ មានការថយ
ច៊ុោះ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនានំាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ លួរបនតស្ហការជាមយួនាយរដាា ន
បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ ឈដើមបជី្ំរ៊ុញឈអាយខ្ែេរឈរាងជាងឈ្វើការជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិ/ឬ ផ្ទេ ស់្បតូរឈក្លឿងបនាេ ស់្ឈអាយ ន
ឆ្បរ់ហ័ស្ ឈដើមបឈីចៀស្វាងការរាងំស្ទោះដេ់រិចចដំឈណើ រការអាជី្វរមមរបស់្ រស្ស្ ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ 
 ភាពយឺតយ៉ែ វការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេឈក្លឿងចក្រ (Stacker 108 & 106)  
ចំឈពាោះររណីឈនោះ នាយរដាា នឈយើងមា៊ុ ំ នជ្ំរ៊ុញដេ់នាយរដាា នបឈចចរឈទស្ ខ្ដេជាអេរបញ្ញជ រេ៊ុង

ការង្ករជូ្ស្ជ្៊ុេឈក្លឿងចក្រទាងំអស់្ ។ 
ច្.  នាយកដ្ឋ្នតំរន់គស្ដឋកិច្ចពិគស្ស្ 
១. ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពឈិស្ស្ រដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរពារ់

ពន័ធមយួចនំួនឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.១ អាងចឈក្មាោះទឹររមវរ ់



តមការច៊ុោះពិនតិ្ជារខ់្ស្តង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមស្រនតី ការយិេ័យជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិខ្ថទាឈំ្វើការ
ពិនិត្អាងចឈក្មាោះទឹររមវរជ់ាក្បចា ំប៉ែ៊ុខ្នតពរួរតម់និ នររាទ៊ុររណំតឈ់ហត៊ុ និង/ឬ រ យការណ៍ក្តួតពិនិត្
ការង្ករក្បចាផំ្ថងជាលាយេរខណ៍អរសរ ។   

ររណីខាងឈេើ អាចប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាព ការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេ និងខ្ថទាកំ្បពន័ធអាងចឈក្មាោះទឹររមវរ់
ឈៅរេ៊ុងខ្ដនស្មតថរចិចរបស់្នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ ។ 

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនត/ីប៊ុលគេិរ ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរជ្ួស្ជ្៊ុេ និងខ្ថទាំ
មនិ នយរចិតតទ៊ុរដារឈ់េើតួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួន ជាពឈិស្ស្រេ៊ុងការរសាង និងររាទ៊ុរឯរសារក្តួតពិនិត្
ការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិខ្ថទាកំ្បពន័ធអាងចឈក្មាោះទឹររមវរ ់។ 

រតត ឈនោះ អាចឈ្វើឱ្្មានភាពមនិចាស់្លាស់្ និងមនិអន៊ុឈលាមតមេរខណៈបឈចចរឈទស្រេ៊ុងការជ្ួស្
ជ្៊ុេនិងខ្ថទាអំាងចឈក្មាោះទឹររមវរ ់ ពីឈក្ពាោះស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ មនិមានឯរសារជាលាយេរខណ៍អរសរ 
និងរ យការណ៍ក្តួតពិនិត្ការង្ករក្បចាផំ្ថង ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នឈដើមបចីាតវ់ធិានការបនតម៊ុននឹងឈស្េើស្៊ុំថាេ រ់
ដឹរនា ំរស្ស្ ឈដើមបឈី្វើការជ្សួ្ជ្៊ុេ ។  

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរខ្ណនាកំារយិេ័យជ្ួស្ជ្៊ុេនិងខ្ថទា ំ និងខ្ែេរពារព់ន័ធឈអាយរសាង និង
ររាទ៊ុរសំ្ណ៊ុំ ឯរសារ រដូ៏ចជារណំតឈ់ហត៊ុ ឬរ យការណ៍ក្តួតពិនិត្រាេ់ការង្ករ ខ្ដេ នអន៊ុវតតឈអាយ
 នចាស់្លាស់្ឈដើមបងី្កយក្សួ្េតមដានការជ្ួស្ជ្៊ុេ និងខ្ថទាកំ្បពន័ធអាងចឈក្មាោះទឹររមវរខ់ាងឈេើឈអាយ
 នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និងចូេរមួចំខ្ណរការពារបរសិាថ ន រស្ស្  ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ ការយិេ័យខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេនឹងពាយមខ្រេមអ-បំឈពញចំណ៊ុ ចមវោះ
ខាតទាងំឈនោះឈដាយសាម រតីទទេួម៊ុស្ក្តូវ ។ 
១.២ ប៉ែ៊ុស្ិ៍តយម និងក្ចរទាវ រអររស្យនដាា ន រេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ភាលខាងតបងូជាបែ់េូវភូ្មិ

ថម ី
តមការច៊ុោះពិនតិ្ប៉ែ៊ុស្ិ៍តយមឈៅតមក្ចរទាវ រ ផ្នអររស្យនដាា នរេ៊ុង តស្ព ភាលខាងតបងូជាបែ់េូវភ្មូិ

ថមី ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញររណីដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ប៉ែ៊ុស្តិ៍យមក្ចរទាវ រទី១ ៖ របងថមមានសាេ មឈក្បោះ នងិឈក្ទតចងដ់ួេ ឈហើយចក្មងឹខ្ដរការពារខ្ដេរ៊ុ ំ

ពទ័ធឈដាយេួស្បនាេ  ឈៅខ្ែេរខាងឈេើរបងថមក្តូវ នកាតផ់្ទត ចជ់ាឈក្ចើនរខ្នេង ។  
- ប៉ែ៊ុស្តិ៍យមក្ចរទាវ រទី២ ៖ ទាវ ររបងមានសាថ នភាពពិ រទាញឈបើរ/បិទខាេ ងំ ។  

- ប៉ែ៊ុស្តិ៍យមក្ចរទាវ រទ៣ី ៖ មានឈមម ដ៊ុោះពទ័ធជ្៊ុំវញិរបងថមមានសាេ មឈក្បោះ ឈហើយចក្មងឹខ្ដរការពារ
ខ្ដេរ៊ុពំទ័ធឈដាយេួស្បនាេ ឈៅខ្ែេរខាងឈេើរបងថមក្តវូ នកាតផ់្ទត ច ់។   

រតត ខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម 
០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី III. ស្តីពកីារឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររា



ក្ទព្ស្មបតត ិស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ ស្មាអ តខ្ថររា និង
ទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស និងចណំ៊ុ ចទី V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររា
ឧបររណ៍ស្មាភ រការង្ករ ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ ឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនត/ីប៊ុលគេិរទទេួបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ និង/ឬ នាយរដាា ន
ពារព់ន័ធមនិ នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ និងស្ហការក្តតួពិនតិ្ការង្កររបស់្មេួន ក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីតួ
នាទ-ី ភាររចិចរបស់្មស្រនត/ីប៊ុលគេិរ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយសាថ នភាពមនិក្បក្រតីឈរើតមានឈ ើង នងិនាឈំអាយជ្នអនាមរិ ឬជ្នមនិ
សាគ េ់អតតស្ញ្ញា ណចូេ-ឈចញ រេ៊ុងឈរេបណំងមនិេអ បណាត េឈអាយ តប់ងក់្ទព្ស្មបតតិរដាខ្ដេក្តូវ ន
បំពារឈ់ៅរេ៊ុងអររ Terrace Houses ជាឈក្ចើនមេង ។   

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរចាតម់ស្រនតី/ប៊ុលគេិរខ្ដេទទួេបនទ៊ុរការង្ករឈនោះផ្ទទ េ់ ច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាព នងិ
ទីតងំជារខ់្ស្តង ឈដើមបសី្ហការចាតវ់ធិានការការពារ ឈ្វើរ យការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ពនិិត្នងិឈស្េើស្៊ុំ
ជ្ួស្ជ្៊ុេ ឈដើមបឈីចៀស្វាងឈក្រោះថាេ រជ់ាយថាឈហត៊ុ និងធានាស្នតិស្៊ុម ស្៊ុវតថិភាព ជូ្នអតថិិជ្នក្ស្បតមក្បពន័ធ
ក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុមភាព និងបរសិាថ ន របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ សូ្មឯរភាពតមមតរិបស់្ស្វនររខ្ដេ នឈេើរឈ ើង ។ 
១.៣ អររស្យនដាា នមយួមេងឈៅជិ្តអាងស្ត៊ុរទឹររេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

តមការច៊ុោះពិនតិ្អររស្យនដាា នមយួមេង ឈៅជ្ិតអាងស្ត៊ុរទឹរសាអ តរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានបនទបច់ំនួន ៨ (ក្ បំី) និងមានសាថ នភាពដូចខាងឈក្កាម ៖  

- បរឈិវណខាងឈក្ៅអររ ៖ មានការឈចាេស្ក្មាមរម នស្ណាត បធ់ាេ បជ់ាឈក្ចើនរខ្នេង 
- បរឈិវណខាងរេ៊ុងអាររ៖ រេ៊ុងបនទបន់ីមយួៗរម នការស្មាអ តខ្ថទា ំ និងក្តូវ នររាទ៊ុរស្មាភ រជា

ឈក្ចើនក្បឈភ្ទឈដាយរម នស្ណាត បធ់ាេ ប ់
- ទាវ រនិងបងអួចភាលឈក្ចើន នមូចជាបឈណតើ រៗ ។ 
ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) 

ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ំណ៊ុ ចទី III. ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ និង
ខ្ថររាក្ទព្ស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បងុក្បយត័េ ស្មាអ តខ្ថររា 
និងទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស និងចំណ៊ុ ចទី V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថ
ររាឧបររណ៍ស្មាភ រការង្ករ ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារ មស្រនត/ីប៊ុលគេិរទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ និង/ឬ ខ្ែេរពារ់
ពន័ធមនិ នយរចតិតទ៊ុរដារ ់ និងស្ហការក្តួតពិនិត្ការង្ករ ក្ស្បតមតួនាទីនិងភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  ន
រំណត ់។ 



ររណីឈនោះ អាចបណាត េឈអាយស្វនដាា នមវោះការយរចិតតទ៊ុរដារ ់ និងការទទួេម៊ុស្ក្តវូរេ៊ុងការខ្ថទាំ
ក្ទព្ស្មបតត ិឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ និងររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករនិងបរសិាថ ន នាឈំអាយែទ៊ុយពី
បទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង និងក្ ស្ចារពីក្បពន័ធក្លបក់្លង ស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុមភាព និងបរសិាថ នរបស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ។ 

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរចាតម់ស្រនត/ីប៊ុលគេិរច៊ុោះពនិិត្សាថ នភាពជារខ់្ស្តង ឈដើមបរីាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់
ដឹរនា ំរស្ស្ នងិឈស្េើស្៊ុំជ្សួ្ជ្៊ុេស្មាភ រឈក្បើក្ ស់្/ឧបររណ៍ខ្ដេមូច ឈរៀបចំសំ្អាត ក្បមូេស្ក្មាម ររាស្
ណាត បធ់ាេ ប ់ និងបរសិាថ នឈអាយ នស្មក្ស្បតមក្បពន័ធក្លបក់្លង ស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុមភាព និងបរសិាថ នរបស់្រំពង់
ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ ឈយើងមា៊ុ ំនឹងពនិិត្ឈមើេឈ ើងវញិ និងបំឈពញចឈនាេ ោះក្បឈហាងឈដាយសាម រតី
ទទួេម៊ុស្ក្តូវ ។ 
១.៤  ក្បពន័ធេូបងហូរទឹរឈភ្េៀង (េូអរសរ V) រេ៊ុងបរឈិវណ តស្ព ភាលខាងឈជ្ើងឈរាងចក្រ Ojitex 

Harta Packaging (Sihanoukville) Co.,Ltd ជាបរ់បង និងែទោះក្បជាជ្នឈៅតំបនទំ់នប់
រេរ 
តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពក្បពន័ធេូបងហូរទឹរឈភ្េៀង (េូអរសរ V) ឈៅទីតងំខាងឈេើ ស្វនររ នរត់

ស្មាគ េ់ឈ ើញររណីដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ខ្ែេរខាងឈេើផ្នក្បពន័ធេូមានសាេ មឈក្បោះ និង រខ់្បរជាឈក្ចើនរខ្នេង 
- ក្បពន័ធេូខាងឈេើស្ថិតរេ៊ុងសានភាពររស្ទោះ 
- ផ្ែទក្បឡាយ (េូបងហូរទឹរឈភ្េៀង) មានេាបភ់្រ ់និងឈពារឈពញឈដាយសំ្រាម ឈស្ាងផ្ទេ ស្ទីរ សំ្បរ

រំប៉ែ៊ុង នងិដបផ្ទេ ស្ទីរជាឈក្ចើនក្បឈភ្ទ 
- រេ៊ុងបរឈិវណក្បពន័ធេូមានឈមម ដ៊ុោះឈក្ចើនឥតស្ណាត បធ់ាេ ប ់

- សំ្ណាញ់េួស្ខ្ែេរខាងឈេើផ្នរបង តពស្ ខ្ដេស្ថិតឈៅជាបែ់ទោះក្បជាជ្នតំបនទ់ំនបរ់េរ ន
ដាចជ់ាឈក្ចើនរខ្នេង ។   

រតត ខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម 
០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី III. ស្តីពកីារឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររា
ក្ទព្ស្មបតត ិស្មាភ រមឈ្ា យ ឬឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ ស្មាអ តខ្ថររា និង
ទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស និងចណំ៊ុ ចទី V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររា
ឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនត/ីប៊ុលគេិរទទេួបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ឈ្វស្ក្បខ្ហស្ មនិ
យរចិតតទ៊ុរដារច់៊ុោះពិនិត្តមដានការង្ករខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង និងទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន។ 



រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយទឹរឈភ្េៀងររស្ទោះខាេ ងំឈៅរដូវវស្ា ជាពិឈស្ស្ឈៅភាលខាងឈជ្ើងឈរាងចក្រ 
Ojitex Harta Packaging (Sihanoukville) Co.,Ltd ជាបរ់បង តស្ព នងិែទោះក្បជាជ្នឈៅតំបនទ់ំនបរ់េរ 
ឈដាយសារទីតងំឈនោះមានេាបភ់្រ ់ស្ក្មាម ឈស្ាងផ្ទេ ស្ទីរ និងសំ្បរដបហូរចូេឈក្ចើន ។ 

 ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរចាតម់ស្រនត/ីប៊ុលគេិរទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ច៊ុោះពិនិត្ទីតងំ នងិសាថ នភាព
ជារខ់្ស្តងឈដើមបចីាតវ់ធិានការ ការពារ/សាត រឈ ើងវញិរេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន នងិ/ឬ រាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ
រស្ស្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំរិចចស្ហការជ្ួស្ជ្៊ុេក្បពន័ធេូ និងការមូចខាតខាងឈេើឈអាយ នឆ្បឈ់ដើមបឈីចៀស្វាងការ
ដរទ់ឹររយៈឈពេយូរ នាឈំអាយមូចបរសិាថ នរេ៊ុង តស្ព ែទ៊ុយពីអន៊ុឈលាមភាពផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង និងក្ ស្ចារពី
ក្បពន័ធក្លបក់្លង ស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុមភាព និងបរសិាថ នរបស់្ រស្ស្ ។    

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ នាយរដាា នឈយើងមា៊ុរំំព៊ុងរសាងឯរសារឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំ-រាយការណ៍ជូ្ន
ថាេ រដ់ឹរនា ំមានវធិានការជ្ួស្ជ្៊ុេ-សាត រក្បឡាយឈ ើងវញិ ។ 
ឆ.   នាយកដ្ឋ្នទីែ្ារ 
១.  ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នទីែាររដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរពារព់ន័ធមយួចំននួឈៅ
មានចំណ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 

១.១  រចនាស្មពន័ធនិងភាររិចច 
ឈយងតមរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង នាយរដាា នទែីារមានការយិេ័យស្រ៊ុបចនំួន០៣ រមួមាន៖ ១) 

ការយិេ័យក្សាវក្ជាវទីែារ និងអភ្វិឌឍនយ៍៊ុទធសាស្រស្ត ២) ការយិេ័យទំនារទ់ំនងអតិថិជ្ននិងែសពវែាយ 
និង ៣) ការយិេ័យរិចចការខ្ែអាសា ន ។ 

 រេ៊ុងចំឈណាមការយិេ័យទាងំ ០៣ (ប)ី ដូច នឈរៀបរាបខ់ាងឈេើ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមាន
ការយិេ័យ ០២ (ពីរ)  ឈៅមនិទាន ់នបំឈពញការង្កររបស់្មេួន ក្ស្បតមឈស្ចរតរីណំតឈ់េម ០០៨ ស្រ
ណ/រស្ស្/រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទ២ី៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ស្តីពីរចនាស្មពន័ធ នងិភាររចិចរបស់្នាយរដាា នទីែារផ្ន
រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុឈៅឈ ើយ ។   

រតត ខាងឈេើ នឈរើតមានឈ ើង ឈដាយសារថាេ រដឹ់រនាសំ្វនដាា ន មនិទាន ់នខ្បងខ្ចរការង្ករជូ្ន
ការយិេ័យនីមយួៗ ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង និងទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួនក្ស្បតមតួនាទ ី និងភាររិចច
ខ្ដេ រស្ស្  នរំណត។់ ក្បការឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពការង្ករក្បចាផំ្ថងរបស់្ស្វនដាា ន និងការអន៊ុវតត
ទិស្ឈៅអភ្វិឌឍនរ៍បស់្ រស្ស្ រដូ៏ចជាការរមួចំខ្ណរបឈំពញរិចចការស្ងគមឈែសងៗខ្ដេតក្មូវឈ ើងឈដាយថាេ រ់
ដឹរនា ំរស្ស្ ។  

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្  រស្ស្ 
ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចចំាតខ់្ចង និងអន៊ុវតតរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងស្ក្មាបក់ារយិេ័យនីមយួៗខ្ដេស្ថិត



ឈក្កាមការក្លបក់្លង នងិទទេួម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួនឱ្្មានអន៊ុឈលាមភាពក្ស្បតមឈស្ចរតរីំណតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធ 
និងភាររិចចរបស់្នាយរដាា នទែីារ ផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។   

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ នាយរដាា នទីែារសូ្មឯរភាពនឹងការរតស់្មាគ េ់របស់្ស្វនររអំពី   
រងវោះខាតរនេងមររេ៊ុងការឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង និងការខ្បងខ្ចរតួនាទីភាររចិចរបស់្មេួន ឈហើយ នសិ្រា
ឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធថមីរចួឈហើយរងច់ាកំារស្ឈក្មចអន៊ុមត័ពីថាេ រដ់ឹរនា ំឈដើមបដីារឈ់ក្បើក្ ស់្ជាែេូវការ ។ 
១.២ ឈស្ៀវឈៅែសពវែាយ (BOOKLET) របស់្ រស្ស្  

ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នស្ឈងាតឈ ើញថាឈស្ៀវឈៅែសពវែាយ (BOOKLET) របស់្  រស្ស្ 
ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទនីមយួៗ ខ្ដេនាយរដាា នទីែារជាអេរទទួេបនទ៊ុរឈ ោះែាយ មានសារៈសំ្ខានណ់ាស់្ 
រេ៊ុងការនេ៊ុោះបញ្ញច ំងអំពីស្រមមភាព ក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និងការអភ្វិឌឍនរ៍បស់្ រស្ស្។ ររណីឈនោះ 
ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ឈក្ៅពកីារែតេ់ជូ្នអតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ ឈភ្ាៀវជាតិ និងអនតរជាតិឈដាយផ្ទទ េ់ ស្វន
ដាា នលួរផ្េបំរ៊ុងទ៊ុរមយួចំនួន ឈដើមបខី្ចររខំ្េរជូ្ននាយរដាា នពារព់ន័ធ ស្ក្មាបឈ់្វើការសិ្រាខ្ស្វងយេ់បខ្នថម 
និងជ្ួយ ែសពវែាយបនតអំពី រស្ស្។ ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតមរដេ់ឈពេឈនោះ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញថា ស្វនដាា នមនិ
ទាន ់នខ្ចររខំ្េរឈស្ៀវឈៅែសពវែាយខាងឈេើ ជូ្ននាយរដាា នពារព់ន័ធរេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។   

  ក្បការខាងឈេើ ឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ ឬថាេ រដឹ់រនាសំ្វនដាា នមាន
ការមមាញឹរខាេ ងំ ឬមនិ នលិតលូរក្លបក់្ជ្ុងឈក្ជាយអំពសីារៈសំ្ខាន ់ ផ្នការសិ្រាខ្ស្វងយេ់បខ្នថមអពីំចណំ៊ុ ច
មវោះខាត នងិការែសពវែាយបនតជូ្នអតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ និងក្រមុហ ៊ុនពារព់ន័ធនានាអពំីវឌឍនភាព និងស្កាត
ន៊ុពេអភ្វិឌឍនរ៍បស់្ រស្ស្។  រតត ឈនោះ អាចបណាត េឱ្្នាយរដាា នមយួចនំួន មនិ នយេ់ដឹង
ចាស់្លាស់្អំពីវឌឍនភាពការផ្ទេ ស់្បតូរ និងអភ្វិឌឍនរ៍បស់្ រស្ស្ ពីមយួផ្ថងឈៅមយួផ្ថង នងិមនិអាចជ្ួយ 
ែសពវែាយបនតអំពី រស្ស្  ន ។  

ស្វនររយេ់ឈ ើញថាឈស្ៀវឈៅែសពវែាយរបស់្ រស្ស្ ឈនោះ ក្បមូេែត៊ុ ំឈដាយពត័ម៌ានសំ្ខាន់ៗ  ពារ់
ពន័ធនឹងរិចចក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និងដំឈណើ រការអភ្វិឌឍនខ៍្ដេថាេ រដឹ់រនា ំ មស្រនត ី ប៊ុលគេិរ រមមររ ក្តូវ
យេ់ដឹងនិងរមួចំខ្ណរខ្រេំអ ឈដើមបឈីេើររំពស់្ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការរបស់្ រស្ស្។ ឈហត៊ុ
ដូឈចេោះ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរផ្េបំរ៊ុងទ៊ុរ ឈស្ៀវឈៅែសពវែាយឈនោះមយួចំននួឈដើមបខី្ចររខំ្េរជូ្ននាយរដាា ន
ពារព់ន័ធរបស់្ រស្ស្ ស្ក្មាបឈ់្វើការសិ្រាខ្ស្វងយេ់ែសពវែាយបនត និងអូស្ទាញអតថិិជ្នស្កាត ន៊ុពេបខ្នថម
ឈទៀត ។  

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ នាយរដាា នទីែារទទួេសាគ េ់ថា ពិតជាមានការមវោះខាតរេ៊ុងការខ្ចរ
ជូ្ននូវឈស្ៀវឈៅែសពវែាយរបស់្ រស្ស្ ដេ់នាយរដាា នពារព់ន័ធ ប៉ែ៊ុខ្នតឈនោះមនិខ្មនជាបញ្ញហ ្ំឈទឈដាយឈហត៊ុថា
នាយរដាា នឈែសងៗអាចឈ្វើសំ្ឈណើ  ឬមរស្៊ុំពីនាយរដាា នទីែារឈដាយផ្ទទ េ់ឈៅក្លបឈ់ពេឈមា៉ែ ងការង្ករ ឈហើយ



ឈយើងមា៊ុ ំខ្តងឈនេើយតបឈដាយស្រមមជាដរាប។ ឈយើងមា៊ុ ំខ្តងលតិលូរអំពីការែសពវែាយជូ្នដេ់អតិថិជ្ន នងិអំពមីតិ
ក្ត បរ់បស់្អតិថិជ្នមនិខ្ដេឈ្វស្ក្បខ្ហស្ឈ ើយ ។ 
១.៣ ការក្សាវក្ជាវទីែារ និងបឈងាើតខ្ែនការយ៊ុទធសាស្រស្ត 

ឈយងតមការជ្ួបពិភារាការង្ករ និងសួ្រនាឈំលារក្សី្នាយិកាស្វនដាា ន  នឱ្្ដឹងថារហូតមរដេ់
ឈពេឈនោះនាយរដាា នទីែារ ឈៅមនិទាន ់នឈ្វើការសិ្រាក្សាវក្ជាវអំពីចំខ្ណរទីែារ និងបឈងាើតខ្ែនការយ៊ុទធ
សាស្រស្តពារព់ន័ធនឹងការរំណតទ់ិស្ឈៅឈរេបំណង និងការវភិាលអំពីរតត ខាងរេ៊ុង និងរតត ខាងឈក្ៅក្ពមទាងំ
ចំណ៊ុ ចខាេ ងំ និងចំណ៊ុ ចឈមាយរបស់្ រស្ស្ ឈៅឈ ើយឈទ ។ 

ររណីខាងឈេើ មនិមានអន៊ុឈលាមភាពក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំត ់ ស្តីពីរចនាស្មពន័ធនិងភាររិចចរបស់្
នាយរដាា នទីែារឈេម ០០៨ ស្រណ/រស្ស្/រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ឈនាោះឈទ។ ក្បការឈនោះ 
ឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនតទីទួេបនទ៊ុរការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិេ័យក្សាវក្ជាវទីែារ និងអភ្វិឌឍនយ៍៊ុទធ
សាស្រស្ត មនិ នយរចិតតទ៊ុរដារសិ់្រាក្សាវក្ជាវ ឬថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នមានការមមាញឹរខាេ ងំមនិ នែតេ់
ការខ្ណនា ំឬខ្បងខ្ចរការង្ករជូ្នមស្រនត/ីប៊ុលគេិរ ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្មេួន ជាពិឈស្ស្ការយិេ័យ
ក្សាវក្ជាវទីែារ និងអភ្វិឌឍនយ៍៊ុទធសាស្រស្ត ក្ស្បតមរចនាស្មពន័ធនិងភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់។  

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ការមរខានមនិ នឈ្វើការសិ្រាក្សាវក្ជាវអំពចីំខ្ណរទែីារនានាទាងំរេ៊ុង
ក្សុ្រ និងរេ៊ុងតំបនរ់មួទាងំការបឈងាើតខ្ែនការយ៊ុទធសាស្រស្តក្លបក់្លងដំឈណើ រការអភ្វិឌឍន ៍ នងិក្បតិបតតិការនាឈំអាយ
អងគភាពមនិអាចរណំតទ់ិស្ឈៅ និងឈរេបណំងចាស់្លាស់្ ឈដើមបឈីនេើយតបនឹងតក្មូវការអភ្វិឌឍនឈ៍ហដាា
រចនាស្មពន័ធរពំងខ់្ែ រដូ៏ចជាបរមិាណទនំិញ-រ៊ុងតនឺរ័ខ្ដេរំព៊ុងឈរើនឈ ើង ក្ពមទាងំការរំណតយ់៊ុទធសាស្រស្ត
ទបទ់េ់នងឹការក្បរតួក្បខ្ជ្ង និងលក្មាមរំខ្ហងពីក្បភ្ពខាងឈក្ៅ ខ្ដេអាចប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បតិបតតិការ នងិ
ចំណូេអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ។  

ឈដើមបឈីេើររពំស់្ល៊ុណភាព ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្  រ
ស្ស្ ឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងដូចរពំងខ់្ែនានារេ៊ុងតបំន ់ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា នលួរឈ្វើការសិ្រា
ក្សាវ ក្ជាវអពំីចំខ្ណរទីែារនានា ទាងំរេ៊ុងក្សុ្រ នងិរេ៊ុងតំបន ់ ឈដាយឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើការក្បឈម ការក្បរតួ
ក្បខ្ជ្ង រមួទាងំចំណ៊ុ ចខាេ ងំ នងិចំណ៊ុ ចឈមាយរបស់្ រស្ស្ ឈដើមបបីឈងាើតខ្ែនការយ៊ុទធសាស្រស្តស្មក្ស្បមយួរេ៊ុង
ឈរេបំណងបឈងាើនល៊ុណភាព និងែេិតភាពក្បតិបតតិការ ឈនេើយតបនងឹការលក្មាមរំខ្ហងពីរតត ខាងរេ៊ុង និង
រតត ខាងឈក្ៅ តក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន និងឈដាោះក្សាយបរមិាណទនំិញនិងរ៊ុងតនឺរ័ខ្ដេរំព៊ុងឈរើនឈ ើង
ក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព ។   

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ នាយរដាា នទីែារសូ្មឯរភាពចំឈពាោះការររឈ ើញរបស់្ស្វនររអំពី    
រងវោះខាតផ្នស្រមមភាពរេ៊ុងការយិេ័យមយួឈនោះរនេងមរ។ ឈទាោះយ៉ែ ងណា ឈយើង នឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធថមីរមួ
ទាងំបរយិយនូវតួនាទីភាររិចច ស្ក្មាបក់្លបស់្មាជ្ិររេ៊ុងនាយរដាា នទីែារ ពីថាេ រន់ាយររហូតដេ់ប៊ុលគេិរ។ 



ឈយើងមា៊ុ ំ ននងឹរំព៊ុងយរចតិតទ៊ុរដារជ់ាសំ្ខាន ់ ឈៅឈេើការង្ករតមខ្ដនស្មតថរិចចរបស់្មេួន ប៉ែ៊ុខ្នតឈយើងរម៏ាន
បញ្ញហ ក្បឈមមយួចំននួខ្ដរ ឈហើយបញ្ញហ សំ្ខានជ់ាងឈល លរឺងវោះខាត្នធានមន៊ុស្សខ្ដេមានល៊ុណភាព។ 
ជ. នាយកដ្ឋ្នផែនការ លទធកម្ម និងស្ថិត ិ
១. ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ រដូ៏ចជាការយិេ័យនិងខ្ែេរ
ពារព់ន័ធមយួចំនួនឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.១ រចនាស្មពន័ធនិងភាររិចច 

ឈយងតមឈស្ចរតីរណំត ់ ស្តីពីរចនាស្មពន័ធ និងភាររចិចរបស់្នាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិត ិ
ឈេម ០០៤ ស្រណ/រស្ស្/រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមាន
ការយិេ័យជ្ំនាញ ០៤ រមួមាន៖ ១) ការយិេ័យស្ថិតិ ២) ការយិេ័យក្លបក់្លងលឈក្មាង ៣) ការយិេ័យ
ខ្ែនការ-វនិិឈយល និង ៤) ការយិេ័យេទធរមមសាធារណៈ ។ 

រេ៊ុងចំឈណាមការយិេ័យជ្ំនាញទាងំ ០៤ (បនួ) ឈនោះ ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញការយិេ័យក្លបក់្លង
លឈក្មាងជាការយិេ័យថមីមយួ ខ្ដេឈទើបខ្តក្តូវ នបឈងាើតឈ ើង និងដារឈ់អាយស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្
នាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ។ ជាមយួរេ ឈនោះខ្ដរ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមនិទានម់ានឈស្ចរតី
ស្ឈក្មចខ្តងតងំថាេ រក់្បធាន អន៊ុក្បធានការយិេ័យ នងិតក្មូវការប៊ុលគេិរក្ពមទាងំស្មាភ រ និងឈក្លឿងបរធិាន 
ឈែសងៗ ឈដើមបបីឈក្មើការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ  ការយិេ័យក្លបក់្លងលឈក្មាងឈៅឈ ើយ ។ 

ររណីខាងឈេើ បណាត េមរពីថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ មានបំណងឈែទរអងគភាពក្លបក់្លងលឈក្មាង (PMU 
“Project Management Unit”) របស់្ រស្ស្ ខ្ដេរំព៊ុងបំឈពញតួនាទីជាអេរក្លបក់្លងរិចចដំឈណើ រការអន៊ុវតត
លឈក្មាងអភ្វិឌឍនរ៍ពំងខ់្ែរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេទទួេបនទ៊ុរសាងស្ងឈ់ដាយក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការសំ្ណងនិ់ងក្រុមហ ៊ុន
ទីក្បឹរាបរឈទស្ តមរយៈការឈដញផ្ថេក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាេរខណៈអនតរជាតិ និងស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ថាេ រ់
ដឹរនា ំរស្ស្ ឈអាយឈៅជាការយិេ័យែេូវការមយួ នងិដារឈ់អាយស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងបនត និងទទួេម៊ុស្
ក្តូវឈដាយនាយរដាា នខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ ។      

ចំឈពាោះថាេ រដ់ឹរនារំបស់្ស្វនដាា ន ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមាន នាយរ ០១ របូ នាយររង ០២ របូ 
និងក្បធានការយិេ័យ ០៤ របូ ប៉ែ៊ុខ្នតជារខ់្ស្តងស្វនដាា ន មានឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្តងតងំជាែេូវការខ្តនាយរ ០១ 
របូ នាយររង ០១ របូ នងិក្បធានការយិេ័យ ០២ របូប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ លឺក្បធានការយិេ័យស្ថិតិ និងក្បធាន
ការយិេ័យេទធរមមសាធារណៈ។ ឈដាយខ្ រ នាយររង ០១ របូ ក្បធានការយិេ័យខ្ែនការ-វនិិឈយល និង
ក្បធានការយិេ័យក្លបក់្លងលឈក្មាង ឈៅមនិទានម់ានឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្តងតងំជាែេូវការឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈ្វើឱ្្ប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លង ការង្ករក្បចាផំ្ថងរបស់្ស្វនដាា ន នាឈំអាយមាន
ការអូស្បនាេ យឈពេឈវលា បណាត េឱ្្រចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា នមានភាពមនិចាស់្លាស់្ ឈ្វើឱ្្



ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន រមួទាងំមស្រនតីសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួនឈទៀតទទួេម៊ុស្ក្តូវ នងិអន៊ុវតតការង្ករក្តួតរេ ឈក្ចើនខ្ែេរ 
និងមនិអន៊ុឈលាមតមរចនាស្មពន័ធ និងភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់។   

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ក្បសិ្ទធភាព នងិក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម រដូ៏ចជា
ការង្ករក្លបក់្លងលឈក្មាងរបស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចរំចនាស្មពន័ធ
ក្លបក់្លងជាថមី ឈដាយឈយងតក្មូវការខ្ដេ នឈស្េើស្៊ុំឈៅរេ៊ុងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ និងដារជូ់្ននាយរ
ដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ពិនតិ្ ឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ បឈងាើតការយិេ័យក្លបក់្លង
លឈក្មាង និងខ្តងតងំក្បធានការយិេ័យជាែេូវការ រមួទាងំក្បធានការយិេ័យខ្ែនការ-វនិិឈយល តមសំ្ឈណើ
ស្៊ុំរបស់្ស្វនដាា ន ឈដើមបរីមួរេ បំឈពញការង្ករឈដាយភាពរេូន តមាេ ភាព និងក្ស្បតមរចនាស្មពន័ធ និងភាររចិច
ខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់។ 

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ ស្វនដាា នសូ្មទទួេយរ នងិឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនាពំិនិត្ ឯរភាពឈដើមបឈី្វើ
ការខ្តងតងំមស្រនតីក្ស្បតមរចនាស្មពន័ធ ។  
១.២  ការខ្តងតងំមស្រនតីរបស់្ស្វនដាា ន 
 ឈយងតមរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង និងភាររចិចរបស់្ស្វនដាា ន ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមាន៖ នាយរ 
០១ របូ នាយររង ០២ របូ ក្បធានការយិេ័យ ០៤ របូ និងប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១៣ នារ ់ ក្សី្ ០៤ នារន់ិង
ក្បុស្ ០៩ នារ ់ប៉ែ៊ុខ្នតតមការពិនិត្ជារខ់្ស្តង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្តងតងំខ្តឈលារ
នាយរ ០១ របូ នាយររង ០១ របូ និងក្បធានការយិេ័យ ០២ របូប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ ឈដាយខ្ រ ឈបរខភាពនាយររង 
០១ របូ នងិក្បធានការយិេ័យ ០២ របូឈទៀត ឈៅមនិទានម់ានឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្តងតងំជាែេូវការឈៅឈ ើយ ។  
 ក្បការខាងឈេើឈនោះ ឈ្វើឱ្្រចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា ន នងិការបំឈពញតួនាទី-ភាររចិចតម
ការយិេ័យ ឬខ្ែេរមយួចនំួនមានេរខណៈមនិចាស់្លាស់្ ប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពការង្ករ នងិមនិមាន
អន៊ុឈលាមភាពស្មក្ស្ប ពីឈក្ពាោះឈបរខភាពនាយររង ០១ របូ និងក្បធានការយិេ័យ ០២ របូឈទៀតឈៅមនិទាន់
មានឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្តងតងំឈដាយថាេ រដឹ់រនា ំរស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។  
 ររណីឈនោះ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងជាថមីឈដាយឈរ
ឈេើតក្មូវការ្នធានមន៊ុស្ស ស្មតថភាព បទពិឈសា្ន ៍ ការតងំចិតតបឈក្មើការង្ករ និងក្បកានខ់ាជ បនូ់វក្រមសី្េ
្មវ៌ជិាជ ជ្ីវៈរបស់្អងគភាព ក្ស្បតមឈរេការណ៍ខ្ដេមានខ្ចង ឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័
ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ រេ៊ុងចណំ៊ុ ចទ ី
VII. ស្តីពីរឈបៀបរបបឈ្វើការង្ករម៊ុននឹងដារន់េងថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំការឯរភាព និងស្ឈក្មចខ្តងតងំ
ថាេ រន់ាយររង និងក្បធានការយិេ័យក្ស្បតមតក្មូវការរបស់្ស្វនដាា ន ។   



មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ ស្វនដាា ននងឹពិនតិ្េទធភាព ឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងក្ស្បតម
សំ្ឈណើ ស្៊ុំរេ៊ុងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ និងដារឈ់ស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនាតំមឋានាន៊ុក្រម ពិនិត្ វាយតផ្មេ និង
ស្ឈក្មចែតេ់ជូ្នតមឈរេការណ៍ចាប ់។   

១.៣  ខ្ែនការពេរមមឆ្េ  ំ២០១៩  របស់្ រស្ស្ 
 ឈយងតមខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញថា នាយរដាា នជ្ំនាញមយួចំននួ 
ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ រស្ស្ ឈៅមនិទាន ់នទទួេតក្មូវការ្នធានមន៊ុស្ស ថាេ រន់ាយររង 
ក្បធានការយិេ័យនិងប៊ុលគេិរ តមចនំួនខ្ដេ នឈស្េើស្៊ុំរេ៊ុងខ្ែនការឆ្េ រំបស់្មេួន ឈដើមបចីាតឈ់អាយបំឈពញ
ការង្ករតមតក្មូវការរេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា ន និងរមួចំខ្ណរទទួេម៊ុស្ក្តូវ ការង្ករក្បចាផំ្ថងក្ស្បតមតួនាទី-
ភាររិចចខ្ដេថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្  នរំណតឈ់ៅឈ ើយ ។  
 ក្បការខាងឈេើ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមស្រនតី/ប៊ុលគេិរ ទទួេបនទ៊ុរការង្ករខ្ែេររដា េ ឬថាេ រ់
ដឹរនានំាយរដាា នមនិ នពនិិត្ទំហំការង្ករ ្នធានមន៊ុស្សខ្ដេមានក្សាប ់ ភាពចា ំចផ់្នតក្មូវការបខ្នថម 
និងសាថ នភាពផ្នការអន៊ុវតតការង្ករក្បចាផំ្ថង ឈដើមបរីាយការណ៍ជូ្ននិងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ឈ្វើការពិនតិ្វាយ
តផ្មេ នងិស្ឈក្មចែតេ់ជូ្នតមការឈស្េើស្៊ុំ ឈៅរេ៊ុងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ។   
 ររណីឈនោះ អាចបណាត េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាព នងិក្បសិ្ទធែេក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម
របស់្ រស្ស្ នាឈំអាយមានការអូស្បនាេ យឈពេឈវលា និងអន៊ុវតតការង្ករមនិស្មក្ស្បតមតក្មូវការរបស់្អតិថិ
ជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ ជាពិឈស្ស្ ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និងទិស្ឈៅអភ្វិឌឍនរ៍បស់្ រស្ស្ ។  
 ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ល៊ុណភាព នងិក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមម 
ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងដូចរំពងខ់្ែនានារេ៊ុងតបំន ់ថាេ រដ់ឹរនានំាយរដាា នជ្ំនាញ
នីមយួៗលួរពិនិត្បនទ៊ុរការង្ករ និងតក្មូវការ្នធានមន៊ុស្សឈអាយ នចាស់្លាស់្ ម៊ុននឹងឈេើរសំ្ឈណើ ស្៊ុំថាេ រ់
ដឹរនា ំ រស្ស្ ពនិិត្ វាយតផ្មេ និងស្ឈក្មចែតេ់ជូ្នតមនីតិវ ិ្ ចីាប។់ ឈទាោះជាយ៉ែ ងឈនោះរត ី ឈដើមបឈី្វើឈអាយ
ខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ មានក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតឈពញេរខណៈ ថាេ រដ់រឹនានំាយរដាា នជ្ំនាញលួរពិនិត្
សាថ នភាពជារខ់្ស្តង ទំហំការង្ករ ្នធានខ្ដេមានក្សាប ់និងតក្មូវការបខ្នថមឈអាយ នស្មក្ស្ប ឈដើមបឈីចៀស្
វាងការឈក្បើក្ ស់្្នធានឈេើស្តក្មូវការ និងរេ៊ុងេរខណៈមជោះខាជ យ នាឈំអាយអងគភាពខាតបងថ់វកិា ្នធាន
មន៊ុស្ស នងិ តប់ងឧ់តតមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ង ។   

មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដាា ន៖ ស្វនដាា នសូ្មទទួេយរ និងស្ហការជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធ
ឈដើមបពីិនតិ្សាថ នភាពជារខ់្ស្តង ទំហំការង្ករ និង្នធានខ្ដេមានក្សាប ់ ឈៅរេ៊ុងនាយរដាា ននីមយួៗឈដើមប ី
ឈែទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួតក្មូវការខ្ដេ នឈស្េើស្៊ុំ ។  
៥.៤  អនុសាស្ន ៍



ឈដើមបឈីេើររពំស់្ល៊ុណភាព និងខ្រេមអក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឱ្្
កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងជាេំដាប ់និងទទួេ នឈស្ចរតីទ៊ុរចិតតពអីតិថជិ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែបខ្នថមឈទៀត នាយរ
ដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតនឺរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ នាយរ
ដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ និង 
នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម និងស្ថិតិ លួររមួរេ ទទួេម៊ុស្ក្តូវ និងបនតអភ្វិឌឍន៍្ នធានមន៊ុស្ស បឈងាើនចំឈណោះ
ដឹង ស្មតថភាព បទពិឈសា្ន ៍ ម៊ុមជ្ំនាញ ការតងំចិតតបឈក្មើការង្ករឈដាយក្បកានខ់ាជ បនូ់វក្រមសី្េ្មវ៌ជិាជ ជ្ីវៈ
របស់្អងគភាព ក្ស្បតមឈរេការណ៍ ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្
ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ រេ៊ុងចំណ៊ុ ចទ ីVII. ស្តីពី
រឈបៀបរបបឈ្វើការង្ករ។ 

 ឈដាយខ្ រ ពារព់ន័ធនឹងតក្មូវការ្នធានមន៊ុស្ស ក្លបន់ាយរដាា ន ជាពិឈស្ស្ នាយរដាា នខ្ែនការ-
េទធរមម នងិស្ថិតិ លរួស្ហការជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធឈដើមបសី្ក្មបស្ក្មួេ ពិនិត្សាថ នភាព និង្នធាន
ជារខ់្ស្តងរបស់្នាយរដាា នជ្នំាញនីមយួៗ និងរាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំខ្តងតងំថាេ រ់
នាយររង ក្បធានការយិេ័យ ក្ពមទាងំប៊ុលគេិរខ្ដេ នឈស្េើស្៊ុំឈៅរេ៊ុងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈដើមប ី
បំឈពញការង្ករឈអាយ នស្មក្ស្ប តមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធ នងិភាររចិចរបស់្នាយរដាា ននីមួ
យៗ។   
៥.៥ ម្តិគឆលើយតរររស្់ស្វនដ្ឋ្ន  
 ចំឈពាោះេទធែេនេ៊ុោះបញ្ញច ងំរាេ់ចំណ៊ុ ចអវជិ្ជមាន និងអន៊ុសាស្នខ៍្រេមអខាងឈេើ នងិតមរយៈការែតេ់
មតិឈនេើយតបរេ៊ុងឈពេក្បជ្៊ុំស្រ៊ុបនេងរ យការណ៍េទធែេស្វនរមមឈនោះ ស្វនដាា ន នឯរភាពតមអន៊ុសាស្ន ៍
ស្វនររ នងិស្នាមិតមំខ្រេមអ ឱ្្មានក្បសិ្ទធភាពមពស់្ឈៅឈពេខាងម៊ុម ។ 
៥.៦ ម្តិស្វនករផ្ែៃកែុងច្គំពាះម្តិគឆលើយតរ   

ការបំភ្េរឺបស់្ស្វនដាា នឈេើចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះខាងឈេើ មានេរខណៈចាស់្លាស់្ នងិស្មក្ស្បតម 
សាថ នភាពជារខ់្ស្តង។ នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង នឹងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នឈ៍នោះឈៅក្តីមាស្ 
នមាស្ និងឆ្េ ខំាងម៊ុមជាបនតបនាទ បឈ់ទៀត ។ 
៦.  គស្ច្កតីស្នែិដ្ឋ្នរួម្ 

ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេផ្នការឈ វ្ើស្វនរមមឈនោះ ខ្ែេរមេោះផ្នក្បពន័ធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង ឈៅរេ៊ុងនាយរ
ដាា ននីមយួៗក្តូវ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថា មានការមិតមំក្បឹងខ្ក្បង ឈរៀបចំដំឈណើ រការអន៊ុវតត
ក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការនិងទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្។ ជាមយួរេ ឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទ
រេ៊ុង នស្ឈងាតឈ ើញថាថាេ រដឹ់រនា ំមស្រនតីនិងប៊ុលគេិរ ក្លបន់ាយរដាា នមានននទោះរមួស្ហការ និងយរ



ចិតតទ៊ុរដាររ់េ៊ុងការបំឈពញតួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួន ឈដាយអន៊ុឈលាមតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ 
ឈរេការណ៍ចាប ់និងបទបបញ្ាតតិនានាជា្រមាន ។ 

៧.  ផែនការស្កម្មភាពផកលម្អ 
ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត និងខ្រេមអតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេស្វនររ នែតេ់ជូ្ន ថាេ រដ់រឹនា ំ

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នាយរដាា នទីែារ 
និង នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម និងស្ថិតិ  នឯរភាពតមខ្ែនការស្រមមភាព ដូច នរំណតឈ់ៅរេ៊ុងតរាង
ផ្នឧបស្មពន័ធ ២ ។  

 
ផ្ថងស្៊ុក្រ ៧ឈរើត ខ្មមា  ឆ្េ រំ៊ុរ ឯរស័្រ ព.ស្ ២៥៦៣ 

ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ, ផ្ថងទី៣១ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០ 
 
        នឈ ើញ និងឯរភាព                                     នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 

    ឈមតតឈស្ៀមរាប, ផ្ថងទី០៧ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២០ 
 ក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមម 

 
 
 
 
                        ហ ុន ម្ុនែីវណណ 
 

រខ្នេងទទួេៈ 
- នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 

- ឯរសារ-កាេបបវតតិ 
 

 

 



 

 

ផែែកទី ៦ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផដលគធវើស្វនកម្ម

គដ្យស្វនករឯករាជ្យ 
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                                                                                 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
                ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

                   3 
  

 ររំង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 

 
របាយការណ៍ក្រុមក្រឹរាភិបាល   
ក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់កំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា “ក.ស.ស”) មានហសចរតីហោមនសស សូមរង្ហា ញ

របាយការណ៍ររស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបានហ្វើសវនរមមរចួហហើយ សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
សរមមភាពអាជីវរម្មចម្បង 
សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់  ក.ស.ស    គឺពារព់ន័ធនឹងការែតល់សសវាកំពងផ់ែសមុព្រ   និងសសវាសែេងៗសរៀតផែល   

ពាកព់ន័ធនឹងកំពងផ់ែ ព្ពមទងំអភវិឌ្ឍតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសសសព្ាបជ់ួល។ 
 
លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថុ 
លទធផលហិរញ្ញ វតថុសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និង

លរធែលលមអតិហផសងៗ។ 
 
ក្ទ្ពយសរមម 
គតិក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានរតស់មាា ល់ហហតុការណ៍ណាមយួដែលនឹងរណាត ល 

ឱ្យមានការភានក់្ចឡំែល់ការរំណតត់ថៃមលក្ទពយសរមម ហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ហ េះហទ។ 
 
រំណុលយថាភាព និងរំណុលផេផសងៗផេទ្ៀត្ 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ មនិមាន : 

រ)  រនទុរណាមយួហលើក្ទពយសរមមររស់ ក.ស.ស ដែលបានហរើតហឡើងហោយោរការោររ់ញ្ច ំ សក្មារធ់ា រំណុល
ររស់រុគាលណាមាន រហ់ឡើយ ចារត់ងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ ឬ 

ខ្)  រំណុលយថាភាពណាមយួ ហរើតហឡើងចំហពាេះ ក.ស.ស ចារត់ងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ។ 
 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ក.ស.ស ពុំមានរំណុលយថាភាព ឬរំណុលហផសងៗហទៀត ដែលក្តូវបានទាមទារ

ឱ្យសង ឬអាចក្តូវបានទាមទារឱ្យសង រនុងអំឡុងហពល១២ដខ្រ ទ រព់ីែំណាចឆ់្ន  ំ ដែលនឹងអាចមានផលរ េះពាល់្ងន់្ ងរែល់
លទធភាពររស់ ក.ស.ស រនុងការរំហពញកាតពវរិចចសងរំណុលររស់ខ្លួន ហៅថៃ្ងរំណតស់ងហ េះហទ។ 

 
ការផ្លា សរ់តូរផេហត្ុការណ៍ 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានែឹងពីហហតុការណ៍ណាមយួដែលបានហរើតហឡើងពារ់

ពន័ធនឹងរបាយការណ៍ហនេះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ដែលហ្វើឱ្យចំនួនទឹរក្បារ ់ ដែលបានរាយការណ៍ហៅរនុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមានរំហុសឆ្ាង្ងន់្ ងរហ េះហទ។ 
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ក្រត្ិរត្តិការមិនធមមតា 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល លទធផលហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ ថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

មនិបានទទួលរងនូវឥទធិពល្ងន់្ ងរ ដែលហរើតហចញពីគណនី ក្រតិរតតិការ ឬក្ពឹតិតការណ៍ទាងំឡាយ ដែលមានលរខណៈជាោរវនត 
និងមនិ្មមតហ េះហទ។ 

 
ការទ្ទ្ួលខុសក្ត្ូវររសក់្រុមក្រឹរាភិបាលផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលទទួលខុ្សក្តូវរនុងការធា ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងក្តឹមក្តូវនូវក្គរទ់ិែឋភាពជា

ោរវនតទាងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ ក្ពមទាងំលំហូរ
ោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ។ំ រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្តូវ៖ 

 
១)  អនុវតតហោលការណ៍គណហនយយដែលសមក្សរ ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់ររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុ

អនតរជាតិថៃនរមពុជា (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”) ដែលក្ោកំ្ទហោយការវនិិច័ឆយ និងការបា នក់្រមាណសមហហតុផល ហហើយ
រ ទ រម់រក្តូវអនុវតតវាជាក្រចា ំ

២)  ហោរពតមតក្មូវការររស់ CIFRS រនុងការោតក្តោងពត័ម៌ាន ហហើយក្រសិនហរើមានការក្បាសចារណាមយួពីសតងដ់ារ
ទងំសនះ រនុងការរង្ហា ញឱ្យមានក្តឹមក្តូវ ការក្បាសចារទាងំហ េះក្តូវបានោតក្តោង ពនយល់ និងរំណតច់្ំនួនរឹកព្បាក់
សមក្សរហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

៣)  ដ្ររារញ្ជ ីគណហនយយឱ្យបានក្គរក់្ោន ់ ហែើមបឱី្យ ក.ស.ស អាចហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលអនុហោមហៅតម 
CIFRS និងក្រពន័ធក្គរក់្គងថៃផទរនុងដែលមានក្រសិទធភាព 

៤)  ហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហោយដផអរហលើមលូោឋ ននិរនតរភាព ហលើរដលងដតមានការសនមតថា  ក.ស.ស មនិមាន
លរខណៈសមក្សររនុងការរនតក្រតិរតតិការហៅហពលអ គតដែលអាចបា នោ់ម នបាន និង 

៥)  ក្គរក់្គង និងែឹរ  ំ ក.ស.ស ឱ្យមានក្រសិទធភាព ហហើយក្បារែថាការសហក្មចចិតតហលើរញ្ា សំខាន់ៗ ទាងំអស់ ដែល
អាចរ េះពាល់ែល់ក្រតិរតតិការ ហហើយការចូលរមួរាល់ការសហក្មចចិតតទាងំហ េះ ក្តូវបានឆ្លុេះរញ្ច ំងក្តឹមក្តូវហៅរនុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលធា អេះអាងថា ក.ស.ស បានអនុវតតតមរាល់តក្មូវការខាងហលើ រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វតថុ។ 
 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់ ក.ស.ស មានសមាសភាគែូចខាងហក្កាម៖ 

ស ម្ ះ តំណាង តួនារី 
ឯរឧតតម លូ គឹមឈន ់ ព្បធានអគគនាយកកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ ក្រធានក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ផាន ់ែល្លា  ក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ស ុយ សាន ព្កសួងសាធារណៈការ និងែឹកជញ្ជូ ន  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម សុខ សុភក័្រកត ព្កសួងពាណិជជកមម  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ហោរ លូ លីហខ្ង បុគគលិកកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
សល្លក ហ ុន មុននីវណណ  នាយកព្បតិបតតិឯករាជយ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
សល្លក Hidetoshi Kume នាយកមនិព្បតិបតតិ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
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ការអនុម័ត្ផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ហយើងខ្្ុ ំជាក្រុមក្រឹរាភបិាល អនុមត័ហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលភាជ រម់រជាមយួ ក្ពមទាងំរំណតស់មាា ល់ហផសងៗ 

ដែលបានរង្ហា ញក្តឹមក្តូវ នូវក្គរទ់ិែឋភាពជាោរវនដទាងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់កំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ គិតក្តឹម 
ថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ពមទាងំលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និងលំហូរោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ ហោយក្សរតមសតងោ់ររបាយ-
ការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិថៃនរមពុជា។ 

 
តាងនាមក្រុមក្រឹរាភិបាល 
 
 
___________________      ___________________ 
ឯរឧត្តម ល ូគឹម្ឈន់      លោរ ប៉ា ត សតិ 
ក្រធានព្កុមព្បឹកាភបិាល និងជា អគា យរ      យរ គណហនយយ និងហិរញ្ញ វតថុ 
 
សខតតព្ពះសីហនុ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ថ្ងៃរី២៦ ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០
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របាយការណ៍សវនររឯររាជ 
ជូនភាគហ ុនិរ រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
ម្តិលោបលរ់បសល់យើងខ្ុំ 
តាមមតិសោបល់សយើងខ្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ កំពងផ់ែសវយត័ព្កុងព្ពះសីហនុ (សៅកាតថ់ា“ក.ស.ស”) 

បង្ហា ញព្តឹមព្តូវនូវព្គបរ់ិែឋភាពជាសារវនតទងំអស់អំពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ ក.ស.ស គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
នងិលរធែលហិរញ្ញ វតថុ ព្ពមទងំលំហូរសាច្ព់្បាកស់ព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ សដាយអនុសល្លមសៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍
ទករ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិថ្នកមពុជា (សៅកាតថ់ា “CIFRS”)។ 

 
របយការណ៍ផែលលយើងខ្ុំបនល្វើសវនរម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ ក.ស.ស រមួាន៖ 
• តារាងតុលយការគិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
• របាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត និងលរធែលលមអតិសែេងៗសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ  
• របាយការណ៍បផព្មបព្មួលមូលធ្នសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ  
• របាយការណ៍លំហូរសាច្ព់្បាកស់ព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំនិង 
• កំណតស់ាគ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រាបទ់ងំសសច្កតីសសងេបសោលការណ៍គណសនយយសំខាន់ៗ ។ 

 
ម្លូដ្ឋា នននម្តិលោបលរ់បសល់យើងខ្ុំ 

 សយើងខ្ុ ំបានសធ្វើសវនកមមសដាយអនុសល្លមសៅតាមសតងដ់ារអនតរជាតិ សតីពីសវនកមម ថ្ន កមពុជា  (សៅកាតថ់ា “សតង់
ដារសវនកមម”)។  ការររួលខុសព្តូវរបស់សយើងខ្ុ ំផែលអនុសល្លមសៅតាមសតងដ់ារទងំសនាះ  ព្តូវបានពណ៌នាបផនថមសរៀតសៅ
កនុងកថាខណឌ  “ការររលួខុសព្តូវរបស់សវនករកនុ ងការសធ្វើសវនកមមសលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ” សៅកនុងរបាយការណ៍     
សវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំ។ 
 សយើងខ្ុ ំសជឿជាកថ់ាភសតុតាងសវនកមមផែលសយើងខ្ុ ំបានររួល  ានភាពព្គបព់្ោន ់  និងសមសហតុែល  សែើមបសីធ្វើ
ជាមូលដាឋ នសព្ាបក់ារបសញ្ចញមតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំ។ 
  
 ឯររាជយ 
 សយើងខ្ុ ំានឯករាជយពី ក.ស.ស ផែលអនុសល្លមសៅតាមព្កមសីលធ្មស៌ព្ាបគ់ណសនយយករវជិាជ ជីវៈ ផែលសច្ញ
ែាយសដាយព្កុមព្បឹកាសតងដ់ារព្កមសីលធ្មអ៌នតរជាតិ (សៅកាតថ់ា “ព្កមសីលធ្មអ៌នតរជាតិ”) និងអនុសល្លមសៅតាមព្កម 
សីលធ្មរ៌បស់ វរិាសាថ នគណសនយយករជំនាញ និងសវនករកមពុជា (សៅកាតថ់ា “ព្កមសីលធ្ម ៌ វគសក”)។ សយើងខ្ុ ំបាន
បំសពញកាតពវកិច្ចកនុងការររួលខុសព្តូវផែនកព្កមសីលធ្មស៌ែេងៗសរៀត  ផែលកំណតស់ដាយព្កមសីលធ្មអ៌នតរជាតិ  និង
ព្កមសីលធ្ម ៌  វគសក។ 
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បញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
 តាមការវនិិច្ឆយ័ព្បកបសដាយវជិាជ ជីវៈរបស់សយើងខ្ុ ំ បញ្ហា សវនកមមសំខាន់ៗ គឺជាបញ្ហា ទងំឡាយណា ផែលាន
សារៈសំខានប់ំែុតសៅកនុងការសធ្វើសវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុកនុងការយិបរសិច្ឆរកនុងព្ោ។ សយើងបាន
កំណតប់ញ្ហា សវនកមមសំខានម់យួ៖  កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន។៍   បញ្ហា ទងំសនះព្តូវបានសលើកស ើងសៅកនុង    
បរបិរថ្នការសធ្វើសវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំមូល ែូច្សនះកនុងការបសញ្ចញមតិសោបល់ សយើងខ្ុ ំពុំ
បសញ្ចញសោបល់សដាយផ កសៅសលើបញ្ហា ទងំសនះសរ។ 
 

បញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ នីតវិិ្ីផែលលយើងខ្ុំលដ្ឋះព្សាយបញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍  
សោងសៅកំណតស់ាគ ល់ ២.១៦.១ (i) – សសច្កតីសសងេប
អំពីសោលការណ៍គណសនយយសំខាន់ៗ សតីពីកាតពវកិច្ចអតថ-
ព្បសោជនស៍សាធ្និវតតន ៍ និងកំណតស់ាគ ល់ ៤.ក – ការ
សនមត និង ការវនិិច្ឆយ័សលើកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ន
និវតតន។៍  
 
គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក.ស.ស ានសមតុលយ
ផែលសៅមនិទន់រូទត ់ ចំ្សពាះគសព្ាងអតថព្បសោជន៍
សសាធ្ននិវតតនចំ៍្នួន ៨៣.០៧៤ ល្លនសរៀល។ 
 
គណៈព្គបព់្គង បានវាយតថ្មាបំណុលកាតពវកិច្ច អាព្ស័យ
សៅតាមរិនននយ័ព្បជាសាក្រសតកនុងព្ោកនាងមក សាថ នភាព
អាជីវកមមកនុងសពលបច្ចុបបនន និងសោលការណ៍គណសនយយ។ 
គណៈព្គបព់្គងកប៏ានជួលព្កុមអនកជំនាញខាងសព្ៅ សែើមបសីធ្វើ
ការគណនាលមអតិអំពីភាពសមុគសាម ញសនះែងផែរ។ 
 
ការវាយតថ្មា កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ តព្មូវ
ឱ្យាន ការវនិិច្ឆយ័ជាកល់្លករ់បស់គណៈព្គបព់្គង និងអនក
ជំនាញបសច្ចកសរសកនុងការអនុវតតការសនមតផែលសមព្សប។ 
បផព្មបព្មួលការសនមតសំខាន់ៗ  រមួាន កំសណើ ន        
ព្បាកស់បៀវតេរ ៍ អតិែរណា អព្តាអបបហារ និងអព្តា      
មរណភាព ផែលអាច្នាឱំ្យានែលប ះពាល់ជាសារវនតសលើ
ការគណនាបំណុល។ 
 
សយើងខំុ្សផាត តសលើផែនកទងំសនះ សដាយសារវាពាកព់ន័ធោ ង
សំខានស់ៅសលើការវនិិច្ឆយ័ និងការបា នស់ាម នរបស់គណៈ
ព្គបព់្គង សែើមបសីធ្វើការវាយតថ្មាោ ងសមព្សប និងព្តឹមព្តូវ។ 

នីតិវធីិ្សវនកមមរបស់សយើងខំុ្ ទក់រិនសៅនឹងការបា នស់ាម នរបស់គណៈ
ព្គបព់្គង សលើចំ្នួនរឹកព្បាកបំ់ណុលសនះ រមួាន៖ 
 

• វាយតថ្មាអំពីសមតថភាព ឯករាជយ និងភាពមុងឺា ត ់ ព្ពមទងំពិនិតយ 
លកេណៈសមបតតិថ្នអនកជំនាញរបស់គណៈព្គបព់្គង (ព្កុមអនកជំនាញ
ខាងសព្ៅ) និងពិនិតយសលើវសិាលភាពការង្ហររបស់ពួកោត់ែងផែរ។ 
 

• វាយតថ្មាសលើការសនមតហានិភយ័ និង ភាពសមសហតុសមែលថ្ន
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជន។៍ 

 

• សព្បៀបសធ្ៀបកំសណើ នព្បាកស់បៀវតេរ ៍ ជាមយួនឹងកំសណើ នព្បាក់សបៀវតេរក៍នុង
ព្ោកនាងមក និងគសព្ាងនាសពលអនាគត ព្ពមទងំអព្តាអតិែរណា 
ផែលរិនននយ័សនះព្តូវបានែេពវែាយសដាយព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ
វតថុ អព្តាអបបហាររបស់ព្បាកប់សញ្ញ ើផែលានព្បសភររបិូយវតថុ/កាល
កំណតែូ់ច្ោន  ព្ពមទងំអព្តាមរណៈ ផែលានរិនននយ័ចុ្ងសព្កាយ
បំែុត ព្តូវបានែេពវែាយកនុងតរាងអក្តមរណៈ រពឹំងរុករបស់
ព្បសរសថ្ងសព្ាបឆ់្ន ២ំ០១៧។  

 

• សែទៀងផាទ ត់បផព្មបព្មួលកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជន ៍ ជាមយួនឹងពត័ា៌ន 
ោពំ្រមូលដាឋ ន ែូច្ជា ចំ្ណាយថ្ងាសសវានាសពលបច្ចុបបនន ចំ្ណាយការ
ព្បាកអ់តថព្បសោជនប៍ានបង ់ ការខាតបងពី់ការវាស់ផវងស ើងវញិ និង
ការសែទៀងផាទ ត ់   សមតុលយសែើមព្ោ និងសមតុលយចុ្ងព្ោ និង 

 

• សែទៀងផាទ ត ់ និងគណនាចំ្នួនរឹកព្បាក ់ កនុងរបាយការណ៍វាយតថ្មា   
អតថព្បសោជន ៍ជាមយួនឹងការកត់ព្តាគណសនយយ និង ព្បភពរិនននយ័
ពីនាយកដាឋ នធ្នធាន មនុសេ។ 

 

ជាលរធែលថ្ននីតិវធីិ្ទងំសនះ សយើងខំុ្កំណតថ់ាការសនមតសំខាន់ៗ
សព្ាបក់ារបា នស់ាម នសនះគឺានមូលដាឋ នសមសហតុែល។ សយើងខំុ្មនិ
បានរកស ើញនូវកំហុសខុសឆ្គងជាសារវនតណាមយួសរ។ 
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រត័៌មានលែសងៗ 
គណៈព្គបព់្គងររួលខុសព្តូវច្ំសពាះពត័ា៌នសែេងៗ។  ពត័ា៌នសែេងៗរមួានរបាយការណ៍របស់ព្កុមព្បឹកា-     

ភបិាល (ប ុផនតមនិរមួបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និងរបាយការណ៍សវនកររបស់សយើងខ្ុ ំសរ) ផែលសយើងខ្ុ ំររួលបាន
មុនកាលបរសិច្ឆរថ្នរបាយការណ៍សវនករ និងពត័ា៌នផែលរមួបញ្ចូ លសៅកនុងរបាយការណ៍ព្បចឆំ្ន  ំ ព្តូវបានរពំឹងថានឹងែតល់
ឱ្យសយើងខ្ុ ំ បនាទ បព់ីកាលបរសិច្ឆរថ្នរបាយការណ៍សវនករសនះ។ 

មតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំច្ំសពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ពុំបានព្គបែណត បស់ៅសលើពត័ា៌នសែេងៗសនាះសរ សហើយ
សយើងខ្ុមំនិសធ្វើការធានាអះអាងច្ំសពាះពត័ា៌នទងំសនាះសរ។ 

ទករ់ងនឹងការសធ្វើសវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ សយើងខ្ុ ំររួលខុសព្តូវកនុងការអាន
ពត័ា៌នសែេងៗផែលបានសរៀបរាបខ់ាងសលើ សែើមបពីិចរណាថាសតើពត័ា៌នសែេងៗទងំសនាះានភាពែទុយោន ជាសារវនតពី  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬែទុយពីការយល់ែឹងរបស់សយើងខ្ុ ំ ផែអកសលើលរធែលថ្នការសធ្វើសវនកមម  ឬានការរាយការណ៍ពី
កំហុសឆ្គងជាសារវនតផែលបានសកើតស ើងឬសរ។ 

ផែអកសៅសលើការង្ហរផែលសយើងខ្ុ ំបានបំសពញ សៅសលើពត័ា៌នសែេងៗផែលសយើងខ្ុ ំបានររួលមុនកាលបរសិច្ឆរថ្ន
របាយការណ៍សវនករសនះ ព្បសិនសបើសយើងខ្ុ ំសននិដាឋ នថាានកំហុសឆ្គងជាសារវនតផែលសកើតសច្ញពីពត័ា៌នសែេងៗទងំសនះ 
សយើងខ្ុ ំព្តូវរាយការណ៍ពីអងគសហតុថ្នកំហុសឆ្គងទងំសនាះ។ សយើងខ្ុ ំមនិានអវីព្តូវរាយការណ៍ច្ំសពាះបញ្ហា សនះសរ។ 

សៅសពលផែលសយើងខ្ុ ំអានរបាយការណ៍ព្បចឆំ្ន  ំ ព្បសិនសបើសយើងខ្ុ ំសននិដាឋ នថាានកំហុសឆ្គងជាសារវនតសៅកនុង
របាយការណ៍សនាះ សយើងខ្ុ ំព្តូវរាយការណ៍ជូនអនកផែលររួលបនទុកអភបិាលកិច្ចសនះ។ 

 
ការទទួលខុសព្តូវរបសគ់ណៈព្គប់ព្គង និងអនរផែលទទួលបនទុរអភិបលរិចចរបយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គណៈព្គបព់្គងររួលខុសព្តូវកនុងការសរៀបច្ំ និងបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុឱ្យបានព្តឹមព្តូវ សដាយអនុសល្លម

សៅតាម CIFRS និងររួលខុសព្តូវសលើការព្តួតពិនិតយថ្ែទកនុង ផែលគណៈព្គបព់្គងកំណតថ់ាានភាពចបំាច្ក់នុងការសរៀបច្ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ     ឱ្យសច្ៀសែុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវនត   ផែលបសណាត លមកពីការផកាងបនាំ  ឬកំហុសឆ្គង     
សែេងៗ។ 

កនុងការសរៀបច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ គណៈព្គបព់្គងររួលខុសព្តូវកនុងការវាយតថ្មាអំពីលរធភាពរបស់ ក.ស.ស 
កនុងការបនតនិរនតរភាពអាជីវកមម ការល្លតព្តដាងពត័ា៌នផែលពាកព់ន័ធ កែូ៏ច្ជាបញ្ហា សែេងៗផែលទករ់ិនសៅនឹងនិរនតរភាព
អាជីវកមម សដាយសព្បើមូលដាឋ នគណសនយយសព្ាបន់ិរនតរភាពអាជីវកមម សលើកផលងផតគណៈព្គបព់្គងសព្ោងនឹងបិរអាជីវកមម
របស់ ក.ស.ស ឬបញ្ឈបព់្បតិបតិតការ សដាយមនិានជសព្មើសណាសែេងព្បកបសដាយភាពព្បាកែព្បជាណាមយួ។ 

អនកផែលររួលបនទុកសលើអភបិាលកិច្ច ព្តូវានការររួលខុសព្តូវកនុងការព្តួតពិនិតយែសំណើ រការថ្នការរាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុរបស់ ក.ស.ស ។ 
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ការទទួលខុសព្តូវរបសស់វនររ រនងុការល្វើសវនរម្មលលើរបយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សោលបំណងរបស់សយើងខ្ុ ំគឺផសវងរកអំណះអំណាងផែលសមសហតុែល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំមូលពុំ

ានការរាយការណ៍ខុសជាសារវនតផែលបណាត លមកពីការផកាងបនាំ ឬកំហុសឆ្គងសែេងៗ និងសច្ញរបាយការណ៍សវនកមម
ផែលានមតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំ។ ការអះអាងផែលសមសហតុែលគឺជាការអះអាងកនុងកព្មតិខពស់ ប ុផនតវាមនិផមនជាការ
ធានាថា   សវនកមមផែលបានសធ្វើស ើងសដាយអនុសល្លមសៅតាមសតងដ់ារសវនកមម ផតងផតរកស ើញជានិច្ចនូវការរាយការណ៍
ខុសជាសារវនតផែលបានសកើតស ើងសនាះសរ។ ការរាយការណ៍ខុសអាច្សកើតស ើងពីការផកាងបនាំ ឬកំហុសឆ្គង សហើយវាព្តូវ
បានចតរុ់កថាាន     លកេណៈជាសារវនត ព្បសិនសបើការរាយការណ៍ខុសនីមយួៗ ឬការរាយការណ៍ខុសសរបុ អាច្ព្តូវ
បានរពំឹងថាវាជះឥរធិពលសលើមូលដាឋ នថ្នការសសព្មច្ច្ិតតផែនកសសែឋកិច្ចរបស់អនកសព្បើព្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំសនះ។ 

ផែនកមយួថ្នការសធ្វើសវនកមមផែលអនុសល្លមសៅតាមសតងដ់ារសវនកមម តព្មូវឱ្យសយើងខ្ុ ំសព្បើព្បាស់ការវនិិច្ឆយ័ និង
រកាភាពសងឿងឆ្ៃល់ព្បកបសដាយវជិាជ ជីវៈកនុងសពលបំសពញការង្ហរសវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំ សហើយសយើងខ្ុ ំ៖ 

 
• កំណត ់ និងវាយតថ្មាហានិភយ័ថ្នភាពខុសជាសារវនតថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលអាច្បណាត លមកពីការ

ផកាងបនាំឬកំហុសឆ្គងសែេងៗ    សដាយតាកផ់តងនីតិវធិ្ីសវនកមម  និងសធ្វើសវនកមមសែើមបសីឆ្ាើយតបសៅនឹងហានិភយ័ 
ទងំសនាះ និងផសវងរកភសតុតាងសវនកមមព្គបព់្ោនន់ិងសមព្សប សែើមបសីធ្វើជាមូលដាឋ នសព្ាបក់ារបសញ្ចញមតិ
សោបល់របស់សយើងខ្ុ ំ។ ហានិភយ័ផែលបណាត លមកពីការរកមនិស ើញកំហុសជាសារវនតពីការផកាងបនាំ វាាន
រំហំធ្ំជាង         ហានិភយ័ផែលបណាត លមកពីកំហុសឆ្គងអសច្តនា។ ការផកាងបនាំរមួាន ការសមគំនិត ការ
ផកាងបនាំឯកសារ ការលុបបបំាតស់ដាយសច្តនា ការបង្ហា ញខុស ឬការរលំងព្បពន័ធព្តួតពិនិតយថ្ែទកនុង។ 

• ផសវងយល់អំពីព្បពន័ធព្តួតពិនិតយថ្ែទកនុងផែលពាកព់ន័ធសៅនឹងសវនកមម សែើមបតីាកផ់តងនីតិវធិ្ីសវនកមមផែលសម
ព្សបសៅតាមកាលៈសរសៈ ប ុផនតមនិបសញ្ចញមតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំសៅសលើព្បសិរធភាពថ្នព្បពន័ធព្តួតពិនិតយថ្ែទ
កនុងរបស់ ក.ស.ស សរ។ 

• វាយតថ្មាអំពីភាពសមព្សបថ្នសោលការណ៍គណសនយយផែលបានសព្បើព្បាស់ ភាពសមសហតុែលថ្នការបា ន់
សាម នគណសនយយ និងការល្លតព្តដាងពាកព់ន័ធ ផែលគណៈព្គបព់្គងបានសធ្វើស ើង។ 

• សននិដាឋ នសលើភាពសមព្សបថ្នការសព្បើព្បាស់មូលដាឋ នគណសនយយនិរនតរភាពអាជីវកមម របស់គណៈព្គបព់្គង
អាព្ស័យសៅសលើភសតុតាងសវនកមមផែលសយើងខ្ុ ំររួលបាន ថាសតើវាានភាពមនិច្ាស់ល្លស់ជាសារវនតផែល
បានសកើតស ើងកព្មតិណាពាកព់ន័ធសៅនឹងព្ពឹតតិការណ៍ ឬលកេខណឌ នានា      អាច្បណាត លឱ្យានការសងេយ័
ជាែុំកំភនួសៅសលើលរធភាពរបស់ ក.ស.ស កនុងការបនតនិរនតរភាពអាជីវកមមរបស់ខាួនផែរឬសរ។ ព្បសិនសបើសយើងខ្ុ ំ
សននិដាឋ នថា វាានភាពមនិច្ាស់ល្លស់ជាសារវនតបានសកើតស ើង សនាះសយើងខ្ុ ំព្តូវសធ្វើការបង្ហា ញសៅកនុងរបាយ
ការណ៍សវនកមម សែើមបទីញច្ំណាបអ់ារមមណ៍អនកសព្បើព្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ច្ំសពាះការល្លតព្តដាង
ពត័ា៌នសៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬព្បសិនសបើការល្លតព្តដាងសនាះសៅមនិទនព់្គបព់្ោនស់រៀត សយើងខ្ុ ំព្តូវ
សធ្វើការផកផព្បមតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំ។ សសច្កតីសននិដាឋ នសរបុរបស់សយើងខ្ុ ំ អាព្ស័យសៅសលើភសតុតាងសវនកមម
ផែលសយើងខ្ុ ំររួលបាន រហូតែល់ថ្ងៃចុ្ះហតថសលខាសលើរបាយការណ៍សវនកមមសនះ។ សទះជាោ ងណាកស៏ដាយ 
ព្ពឹតតិការណ៍ ឬលកេខណឌ នានាកនុងសពលអនាគត អាច្បណាត លឱ្យ ក.ស.ស ឈបប់នតនិរនតរភាពអាជីវកមម។ 
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• វាយតថ្មាការបង្ហា ញរូសៅ រច្នាសមពន័ធ និងខាឹមសារកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ     រមួទងំការល្លតព្តដាង
ពត័ា៌ន    សែេងៗ និងកំណតថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបង្ហា ញពីព្បតិបតតិការ និងព្ពឹតតិការណ៍ជាកផ់សតង ផែល
អាច្សធ្វើឱ្យានការបង្ហា ញព្តឹមព្តូវ។ 
 
សយើងខ្ុ ំបានរាយការណ៍ជូនអនកផែលររួលបនទុកអភបិាលកិច្ចនូវបញ្ហា សែេងៗែូច្ជា រំហំការង្ហរ និងសពលសវល្ល

សវនកមម ព្ពមទងំបញ្ហា សវនកមមសំខាន់ៗ  រមួទងំរាយការណ៍ពីភាពខវះខាតជាសារវនតថ្នព្បពន័ធព្តួតពិនិតយថ្ែទកនុង ផែល
សយើងខ្ុបំានរកស ើញកនុងការសធ្វើសវនកមមរបស់សយើងខ្ុ ំ។ 

សយើងខ្ុ ំកស៏ធ្វើការអះអាងច្ំសពាះអនកររួលបនទុកអភបិាលកិច្ច ថាសយើងខ្ុ ំបានអនុវតតតាមព្កបខណឌ វជិាជ ជីវៈពាកព់ន័ធ 
ទករ់ិននឹងឯករាជយ ព្ពមទងំសព្ាបជូ់នពកួសគអំពីរំនាករ់ំនងនានាទងំអស់ និងបញ្ហា សែេងៗសរៀត ផែលអាច្ចតរុ់ក
ថាានែលប ះពាល់ច្ំសពាះឯករាជយរបស់សយើងខ្ុ ំ និងវធិានការព្បពន័ធការពាររបស់សយើងខ្ុ ំ។ 

ផសតងសច្ញពីបញ្ហា នានាផែលសយើងខ្ុ ំបានជព្ាបជូនអនកររួលបនទុកអភបិាលកិច្ច សយើងខ្ុ ំកំណតព់ីបញ្ហា នានា 
ផែលានភាពជាសារវនតកនុងការសធ្វើសវនកមមសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុកនុងការយិបរសិច្ឆរបច្ចុបបនន ែូច្សនះបញ្ហា សនះជាបញ្ហា
សវនកមមសំខាន។់ សយើងខ្ុ ំពណ៌នាបញ្ហា ទងំសនះសៅកនុងរបាយការណ៍សវនករសយើងខ្ុ ំ សលើកផលងផតកនុងករណីផែលច្ាប ់ឬ
បរបបញ្ញតតិ ហាមព្បាមការបង្ហា ញបញ្ហា ទងំសនះជាសាធារណៈ ឬសលើកផលងផតកនុងករណីែក៏ព្មបំែុតផែលសយើងខ្ុ ំកំណត់
ថាបញ្ហា សនះមនិគួរបញ្ចូ លសៅកនុងរបាយការណ៍របស់សយើងខ្ុ ំ សដាយមូលសហតុថាវានឹងានែលអវជិជាននានា ផែលនាឱំ្យ
ានែលប ះពាល់ែល់ែលព្បសោជនស៍ាធារណៈ ច្ំសពាះការរាយការណ៍ផបបសនះ។ 

 
 

ជ. ព្រុម្ហ ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
 
 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 
រាជធានីភនសំពញ ព្ពះរាជាណាច្ព្កកមពុជា 
ថ្ងៃរ២ី៦ ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 
 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
ផេៅថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 រំណត់្  ២០១៩  ២០១៨  ០១ ម្ររា ២០១៨ 
 សម្គា ល ់  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 

ព្ទរយសរម្ម   
  (បនរាយការណ៍         

ល ើងវិញ) 
 (បនរាយការណ៍         

ល ើងវិញ) 
ព្ទរយសរម្មរយៈលរលផវង        
ព្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ ៦  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 
ព្រពយសមបតតិវនិិសោគ ៧  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥  ២៧៩.៤៨២.១៨០  ២៨៣.៦៧២.០៦៩ 
ព្រពយសកមមអរបីូ ៨  ៦.៤៣១.៩៦០  ៧.៤៩៤.៨៣១  ៨.៥៥៧.៧០២ 
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ៩  ១.២២៨.០១៩  ៣.៤២១.១៣២  ៥.៣០៥.១១៣ 
   ១.១៤០.៧១៩.០៥៥  ១.១៣៦.០៦០.១១៤  ១.១០៦.៤០៥.២២២ 
ព្ទរយសរម្មរយៈលរលខល ី        
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ៩  ២.១៩៣.១១២  ១.៨៨៣.៩៨១  ១.៦១៨.៤២៥ 
សននិធិ្ ១០  ១៨.៥១៩.២៥៥  ១១.៣២២.៦១៨  ៨.៤៤៣.៥៦៦ 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ១១  ៥៣.៤២៩.៥៨៤  ៤១.៨៥៩.០១១  ៣៩.៧៦៧.៣៩៥ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ១២  ១២៩.៦១៥.៦១៨  ៧៤.៨៧៣.២៣៩  ៧៣.១៩៤.២០១ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល ១៣  ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
   ២៣១.៥៤៧.១៦៦  ១៩២.១៣០.៣៧៤  ១៧៤.១០៤.៨១៦ 
ព្ទរយសរម្មសរបុ   ១.៣៧២.២៦៦.២២១  ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
        

មូ្ល្ន និងបំណុល        
មូ្ល្ន        
សែើមរុន និងបុពវល្លភភាគហ ុន ១៤  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
រុនបព្មងុសែេងៗ ១៥  ២៤.៧១២.៧២២  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១៧.៦៤១.៩១៤ 
ច្ំសណញរការុក   ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ១០៥.០៧៩.៣៧៧ 
មូ្ល្នសរបុ   ៦៨២.៥២៤.៨៤០  ៦៤៩.៥១០.២៣៤  ៦៤០.៧៣៩.៣៥៤ 
        
បំណុល        
បំណុលរយៈលរលផវង        
ភាគល្លភធានាព្តវូបង ់ ១៤  -  ៥.២៥៦.៣៣៩  ៩.៣៥៦.២៦០ 
ព្បាកក់មច ី ១៦  ៥០៧.២៧៣.៧២២  ៥២៨.៤២៣.៩១៨  ៥០៣.៥៣៧.៣០៦ 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ១៧  ៧៥.១២៥.០៦១  ៧៦.៤៨០.៩៧៦  ៤៥.៣៥១.៤៧៥ 
កាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកបំ់ណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ ១៨  ១.០៩៦.៧០១  ១.៤៧១.៧៦៨  - 
ច្ំណូលពនារ ១៩  ៥.៥៨០.៧១៣  ៥.៦៣៥.២៤៥  ៥.៧៩៥.១១៤ 
បំណុលពនធពនារ ២៨  ១៥.៧៨៤.៦៧៦  ២.៦៨៧.០៨៤  ៦.១៤៩.៤០០ 
   ៦០៤.៨៦០.៨៧៣  ៦១៩.៩៥៥.៣៣០  ៥៧០.១៨៩.៥៥៥ 
បំណុលរយៈលរលខល ី        
ភាគល្លភធានាព្តវូបង ់ ១៤  ៥.២៥៦.៣៤០  ៤.៩១២.៤៦៦  ៥.៤០៣.៦៣៤ 
ព្បាកក់មច ី ១៦  ៣៦.៤៣០.៥០២  ២២.១៩៧.៣១១  ២១.៦៩៧.៥៧៦ 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ១៧  ៧.៩៤៩.០០០  ៣.០៥៧.០០០  ២.៩៩៥.៧៨០ 
កាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកបំ់ណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ ១៨  ១.៥៨៩.៥០៥  ៣៦៧.៩៥៣  - 
ចំណូលពនារ ១៩  ១៣៤.៤៧៥  ២៥១.៥២៧  ១៣៣.២២១ 
គណនីអនកែគតែ់គងព់ាណិជជកមម និងគណនីអនកែគតែ់គងស់ែេងៗ ២០  ២៤.៩០១.២៣២  ២០.៩៤១.៩០៤  ៣៥.៨៨៨.៥០០ 
បំណុលពនធសលើព្បាកចំ់្ណូល   ៨.៦១៩.៤៥៤  ៦.៩៩៦.៧៦៣  ៣.៤៦២.៤១៨ 
   ៨៤.៨៨០.៥០៨  ៥៨.៧២៤.៩២៤  ៦៩.៥៨១.១២៩ 
បំណុលសរបុ   ៦៨៩.៧៤១.៣៨១  ៦៧៨.៦៨០.២៥៤  ៦៣៩.៧៧០.៦៨៤ 
មូ្ល្ន និងបំណុលសរបុ   ១.៣៧២.២៦៦.២២១  ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
 

រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៨ ជាដផនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំផេណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមអិត្ផេផសងៗ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 រំណត្ ់  ២០១៩  ២០១៨ 
ព្បតបិតតកិារអាជីវរម្មរំរុងបនត សម្គា ល ់  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 

   
  (បានរាយការណ៍    

ស ើងវញិ) 
      
ចំណូល ២១  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧  ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ 
      
ចំណាយ      
ច្ំណាយសាា រសព្បើព្បាស់ ២២  (៩៥.២៣១.៧៤១)  (៧៦.១៩២.៨៤៣) 
ចំណាយក្បារហ់រៀវតសរ ៍ក្បារឈ់្នួល និងចណំាយពារព់ន័ធ ២៣  (៨៨.១២៨.០០១)  (៧៥.៥៦៣.៣១៨) 
ចំណាយរលំស់ក្ទពយសមបតត ិនិងបរកិាេ រ នងិរលំស់ក្ទពយសរមមអររូ ី ២៤  (៣០.៩១០.២៧៤)  (២៨.២៧៥.៧៣១) 
ចំណាយជួសជុល នងិដ្ទា ំ   (៨.១០១.២៩២)  (៦.០៤២.៣៩៧) 
ចំណាយសែេងៗ ២៥  (២៦.១១៤.២៤២)  (២៤.៩៦៤.៩៣២) 
ខាតសែេងៗ – សុរធ ២៦  (៤.០៥៧.៦៩៣)  (៤២៧.៨១១) 
   (២៥២.៥៤៣.២៤៣)  (២១១.៤៦៧.០៣២) 
      
ច្ំសណញព្បតិបតតិការ   ៨១.៣៧០.១៣៤  ៦៤.១០៨.៦១៣ 
      
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ   ៤.១៧៥.៥៨៦  ៣.៧១១.៦៦៦ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ   (២០.៣៦០.២៩២)  (១៩.១១៧.៤៩២) 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុទធ ២៧  (១៦.១៨៤.៧០៦)  (១៥.៤០៥.៨២៦) 
      
ចំលណញម្ុនបង់រនធលលើព្បរ់ចណូំល   ៦៥.១៨៥.៤២៨  ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
      
ច្ំណាយពនធសលើព្បាកច់្ណូំល ២៨  (២១.៧២១.៩២៨)  (៣.៥៣៧.០១៥) 
      
ចំលណញរនងុឆ្ន  ំ   ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
      
ចំណូលលមអិត្ផេផសងៗ      
ខ្ទងដ់ែលមនិព្តវូបានចាតថ់ាន រហ់ឡើងវញិរនុងចំហណញ – ខាត៖      
ការវាស់ផវងកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតនស៍ ើងវញិ   (៦៦១.០០០)  (២៩.១៥៧.០០០) 
លទ្ធផលលមអិត្សររុរនងុឆ្ន  ំ   (៦៦១.០០០)  (២៩.១៥៧.០០០) 
      
ចំលណញររសភ់ាគហ ុនរិ   ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
លទ្ធផលលមអិត្សររុររសភ់ាគហ ុនិរ   ៤២.៨០២.៥០០  ១៦.០០៨.៧៧២ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនរបស់ភាគហ ុនកិរបស់ ក.ស.ស សព្ាបែ់ណំាច្ឆ់្ន សំនះានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនមលូោឋ ន (ជាសរៀល) ២៩  ៥០៦,៧៣  ៥២៦,៥៨ 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ (ជាសរៀល) ២៩                  ៥០៦,៧៣  ៥២៦,៥៨ 

 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៨ ជាដផនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍រខក្មរក្មួលមូលធន 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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  ខដលជាររសភ់ាគហ ុនិរ 

 
 លែើម្ទុន នងិ 
បុរវោភភាគហ ុន  ទ្ុនរក្មុងលែសងៗ  ចំលណញររាទុរ  សររុ 

  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
            
សម្តុលយលៅនងៃទី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 
         
ការផកតព្មូវឆ្ន មំនុ (កំណតស់ាគ ល់ ៣៣)  -  -  (៥.៨៧១.២០០)  (៥.៨៧១.២០០) 
ម្ូល្នសរបុបនរាយការណ៍ល ើងវញិនា
លែើម្ឆ្ន ហំរិញ្ញវតថ ុ

 
៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១០៥.០៧៩.៣៧៧  ៦៤០.៧៣៩.៣៥៤ 

         
ច្ំសណញកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៤៥.១៦៥.៧៧២  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
លរធែលលមអតិសែេងៗ-កាតព់នធរចួ្  -  -  (២៩.១៥៧.០០០)  (២៩.១៥៧.០០០) 
លរធែលលមអតិសរបុកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ១៦.០០៨.៧៧២  ១៦.០០៨.៧៧២ 
         
សែទរសៅរុនបព្មងុ (កណំតស់ាគ ល់ ១៥)  -  ២.៥១៣.៩៣២  (២.៥១៣.៩៣២)  - 
ភាគល្លភបានបង ់(កណំតស់ាគ ល់ ៣.២.១)  -  -  (៧.២៣៧.៨៩២)  (៧.២៣៧.៨៩២) 
         
សម្តុលយលៅនងៃទ៣ី១ ផខ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨    

(បានរាយការណ៍ស ើងវញិ) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 
         
សម្តុលយលៅនងៃទី០១ ផខ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨ ជា
ការបង្ហា ញែំបូង 

 
៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 

         
ការផកតព្មូវឆ្ន មំនុ (កំណតស់ាគ ល់ ៣៣)  -  -  (៧.៦៧៩.២០០)  (៧.៦៧៩.២០០) 
ម្ូល្នសរបុបនរាយការណ៍ល ើងវញិលៅ
នងៃទី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 

         
ច្ំសណញកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
លរធែលលមអតិសែេងៗ-កាតព់នធរចួ្  -  -  (៦៦១.០០០)  (៦៦១.០០០) 
លរធែលលមអតិសរបុកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៤២.៨០២.៥០០  ៤២.៨០២.៥០០ 
         
សែទរសៅរុនបព្មងុ (កណំតស់ាគ ល់ ១៥)  -  ៤.៥៥៦.៨៧៦  (៤.៥៥៦.៨៧៦)  - 
ភាគល្លភបានបង ់(កណំតស់ាគ ល់ ៣.២.១)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩៤)  (៩.៧៨៧.៨៩៤) 
         
សម្តុលយលៅនងៃទ៣ី១ ផខ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
 

 

 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៨ ជាដផនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 រំណត្់  ២០១៩  ២០១៨ 
 សម្គា ល ់ ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 

   
  (បានរាយការណ៍    

ស ើងវញិ) 
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពក្រត្ិរត្តិការ      
ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ ៣០  ១០០.២៦១.៤៦២  ៧៦.២៣២.៤៦២ 
ពនធសលើព្បាកចំ់្ណូលបានរង់   (៧.០០១.៦៤៥)  (៣.៤៦៤.៩៨៦) 
លំហូរោចក់្បារចូ់្លសុរធពីសរមមភាពក្រតិរតតិការ   ៩៣.២៥៩.៨១៧  ៧២.៧៦៧.៤៧៦ 
      
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពវិនិផេោគ      
ការទិញក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ៦  (៣៣.៩១៩.៩៩២)  (៥៨.៩៨១.៨២៦) 
ការទិញក្ទពយសមបតតិវនិិសោគ ៧  (២.៥៩៤.៥៧៩)  (៧៩៩.៣៤១) 
ការោរព់្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ   (៥៤.៧៤២.៣៧៩)  (១.៦៧៩.០៣៨) 
សាច្ព់្បាកប់ានពីការលកព់្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ   ៧៧.៨៦៤  - 
ក្បារហ់ែើមបានររួលពីឥណទានរុគាលិរ   ២.៥៦៦.៧២៦  ២.៥៦៦.៧២៦ 
ការព្បាកប់ានររួល   ២.៩២៩.២០៥  ២.៧៩៦.៤២៥ 
ោចក់្បារ(់លំហូរសច្ញ)ពីសរមមភាពវនិិហោគសុរធ   (៨៥.៦៨៣.១៥៥)  (៥៦.០៩៧.០៥៤) 
      
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពហរិញ្ញរបទាន      
ភាគល្លភបានបង់ ៣.២.១  (១៥.១៩១.៥២៧)  (១២.៦៤១.៥២៥) 
ោចក់្បារប់ានមរពីក្បាររ់មច ី   ៤.៤៨០.៣៨៩   ៣៨.២៧៦.៨៧១ 
ការរងស់ងក្បារ់រមច ី   (២១.៨៧៣.៧៥៤)  (២០.១៦០.១៥១) 
ការក្បារប់ានរង់   (៩.៣៩៣.៦៩៨)  (១១.០៣៥.៣២១) 
ោចក់្បារ(់លំហូរសច្ញ)ពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទានសុរធ   (៤១.៩៧៨.៥៩០)  (៥.៥៦០.១២៦) 
      
(តំហយ)/រំផេណើ នស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូលសទុ្ធ   (៣៤.៤០១.៩២៨)  ១១.១១០.២៩៦ 
      
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូលហែើមឆ្ន  ំ   ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
      
ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូលចុងឆ្ន  ំ ១៣  ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 
 

 
 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៨ ជាដផនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១. ព័ត្៌ម្គនទ្ូផេៅ 
កពំងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាព្គឹះសាថ នសវយត័សាធារណៈ ផែលសិថតហក្កាមការ

ក្គរក់្គងដផនររហចចរហទសររស់ក្រសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន និងសថិតហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរហិរញ្ញ វតថុ ររស់ក្រសួង
ហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ ហហើយមានការោិល័យរណាត លហៅព្កុងព្ពះសីហនុ ព្ពះរាជាណាច្ព្កកមពុជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិអងគភាពផែលានលកេណៈសវយត័ទងំផែនករែឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ និងព្តូវបានបសងកើតស ើងសដាយ
អនុសល្លមសៅតាមអនុព្កឹតសលខ ៥០ អនព្ក.បក ចុ្ះថ្ងៃរី១៧ ផខកកកដា ឆ្ន ១ំ៩៩៨        ផែលបានែតល់សាថ នភាពឱ្យព្កុមហ ុនជា     
សាថ បន័សវយត័សាធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចុ្ះបញ្ជ ីពាណិជជកមមសៅព្កសួងពាណិជជកមម និងររួលបានវញិ្ហញ បនបព្តចុ្ះបញ្ជ ីសលខ Co.៤៧៨៤ET/
២០១៧ ចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” របស់ ក.ស.ស ព្តូវបានចុ្ះបញ្ជ ីសៅែារមូលបព្តកមពុជា (សៅកាត់
ថា “ែ.ម.ក”) សៅថ្ងៃរី០៨ ផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧។  

បច្ចុបបននសនះ ក.ស.ស   គឺជាកពំងផ់ែសមុព្រអនតរជាតិ  និង  ជាកំពងផ់ែពាណិជជកមមផតមយួគតស់ៅកនុងព្ពះរាជាណាច្ព្ក 
កមពុជា។ អនុសល្លមសៅតាមអនុព្កឹតសតីពី ការបសងកើតកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ សបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺែតល់សសវាកំពងផ់ែ
សមុព្រ និងសកមមភាពសែេងៗផែលពាកព់ន័ធនឹងសសវាកំពងផ់ែសមុព្រ ែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 
- រណណ ធាររិចច  ំវាហចញ-ចូល និងផតល់ភសតុភាែល់ វា 
- ហលើរោរ ់ហផទរផទុរ និងែឹរជញ្ជូ នទំនិញ 
- ការង្ហរដ្ររា សតុរទំនិញ ឃ្ល ងំ-ទីោន 
- ការង្ហរអភវិឌ្ឍន ៍ោត រ និងពក្ងីរហហោឋ រច សមពន័ធ រ.ស.ស ដែលមានក្ោរ ់
- ទទួលខុ្សក្តូវ នងិចាតដ់ចងហលើការង្ហរការពារសុវតថិភាព សនតិសុខ្ សណាត រធ់ាន ររ់នុងតំរនក់្គរក់្គង និង 
- ក្គរក់្គងែឹរ  ំនិងចាតដ់ចងសរមមភាពឱ្យមានក្រសិទធភាព និងមានការររីចហក្មើន 

 
 រ.ស.ស កស៏ធ្វើព្បតិបតតិការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសសររស់ខ្លួនែងផែរ ជាាច ស់ព្រពយជួល។ 
 រនុងឋានៈជាោថ រន័សវយត័ោធារណៈ រ.ស.ស ទទួលបានពីរាជរដាឋ ភបិាលកមពុជា នូវសិរធិអំណាច និងកាតពវរិចច
សំខានន់ានា ហែើមបរីំហពញសកមមភាពក្សរតមរមមវតថុររស់ខ្លួន ។ 

ការោិល័យចុេះរញ្ជ ីររស់ ក.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅតិរវងិី សសមតច្អគគមហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន សង្ហក ត ់
សលខ៣ ព្កុងព្ពះសីហនុ សខតតព្ពះសីហនុ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្តូវបានក្រុមក្រឹរាភបិាលអនុមត័ឱ្យហចញផាយ
ហៅថៃ្ងទី២៦ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០។  
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ 
២.១ មូលដ្ឋា នរនងុការផេរៀរចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

ហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗ ដែលបានអនុវតតរនុងការហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម។ 
ហោលការណ៍ទាងំហនេះក្តូវបានអនុវតតសីុសង្ហវ រោ់ន ក្គរឆ់្ន ទំាងំអស់ដែលបានរង្ហា ញ ហលើរដលងដតមានការរញ្ជ រហ់ផសងពីហនេះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ព្តូវបានរង្ហា ញជាក្បារហ់រៀល ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងតមវ ិ្ ីោស្រសតថៃ្លហែើម។ 
ការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលក្សរហៅតម CIFRS តក្មូវឱ្យហក្រើក្បាស់ការបា នោ់ម នគណហនយយជារោ់រ់

សំខាន់ៗ មយួចំនួន ហហើយរត៏ក្មូវឱ្យគណៈក្គរក់្គងហ្វើការវនិចិឆយ័ហៅរនុងអនុវតតហោលការណ៍គណហនយយហនេះដែរ។ ដផនរដែល
ទារទ់ងហៅនឹងការវនិិច័ឆយ ឬភាពសមុគោម ញរនុងរក្មតិខ្ពស់ ឬដផនរដែលការសនមត និងការបា នោ់ម នមានលរខណៈជាោរវនតចំហពាេះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបានោតក្តោងហៅរនុងរំណតស់មាា ល់ ៤។ 

 
(i) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី សតង់ដ្ឋរគណផេនយយខដលបានផេធវើវិផេស្ថធនរមម និងរំណរក្ស្ថយផេផសងៗ 

សតងដ់ារគណសនយយងមី សតងដ់ារគណសនយយផែលបានដរលមអ ឬសតងដ់ារគណសនយយផែលបានសធ្វើវសិសាធ្នកមម 
និងរំណរក្ោយមយួច្ំនួន បានចូ្លជាធ្រានសព្ាប ់ការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍សនះ  

 

• សតងដ់ារគណសនយយងម ី(*) CIFRS 16 ៖ ភតិសនា 
• ការដរលមអក្រចាឆំ្ន  ំ CIAS 12 ៖ ច្ំណូលពនធ 
• ការដរលមអក្រចាឆំ្ន  ំ CIAS 23 ៖ ច្ំណាយព្បាកក់មច ី
• សតងដ់ារគណសនយយផែលបានសធ្វើវសិសាធ្នកមម CIAS 19 ៖ អតថក្រហោជនន៍ិហោជិត 
• បំណកព្សាយងមី បំណកព្សាយ ២៣៖ ភាពមនិព្បាកែព្បជាសៅសលើការកតព់្តាពនធសលើព្បាក់

ច្ំណូល  
 

(*) CIFRS 16 សតីពី “ភតិសនា” ជាលរធែលសសទើរផតភតិសនាទងំអស់នឹងព្តូវបានររួលសាគ ល់សៅកនុងរបាយការណ៍
សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ   សដាយសារភាពខុសោន រវាងភតិសនាព្បតិបតតិ   និងភតិសនាហិរញ្ញ វតថុព្តូវបានលុបសចល។ សតងដ់ារងមី តព្មូវ
ឱ្យររួលសាគ ល់ព្រពយសកមម (សិរធិសព្បើព្បាស់ព្រពយជួល) និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុ ផែលព្តូវបងថ់្ងាជួល។      ានករណីសលើកផលងផត 
ច្ំសពាះភតិសនាផែលានរយៈសពលខាី ឬានតថ្មាឈនួលទបផតប ុសណាណ ះ។ ក.ស.ស ានភតិសនាព្បតិបតតិមនិសព្ច្ើន សហើយផងម
ទងំានតថ្មាទប។ 

ការកតព់្តាគណសនយយច្ំសពាះភាគីាច ស់ព្រពយជួលមនិានការផាា ស់បតូរជាសារវនតសរ សហើយ ក.ស.ស គឺជាាច ស់ព្រពយ     
ជួល។ 

មនិមានផលរ េះពាល់ជាោរវនតែល់ការអនុវតតសតងោ់រខាងហលើហទ។ 
 

(ii) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី និងរំណរក្ស្ថយផេផសងៗខដលមិនទាន់បានអនុវត្ត  
សតងដ់ារគណសនយយងមី និងបំណកព្សាយមយួច្ំនួន ផែលមនិទនប់ានែេពវែាយ គឺមនិចបំាច្រ់ាយការណ៍កនុង

ការយិបរសិច្ឆរសព្ាបថ់្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ សហើយ ក.ស.ស កម៏និទនប់ានអនុវតតសៅស ើយែងផែរ។ សតងដ់ារទងំសនះ មនិព្តូវ
បានសគរពំឹងថា នឹងានែលប ះពាល់ជាសារវនតែល់អងគភាពសៅកនុងការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍សពលបច្ចុបបនន ឬអនាគតសរ សហើយនិង
ព្បតិបតតិការនាសពលអនាគតផែលអាច្សមើលស ើញជាមុន។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២  ការរតូរររូិយរ័ណណ  
(i) ររូិយរណ័ណ ហោល និងររូិយរណ័ណ សក្មាររ់ង្ហា ញ 

គណនីទាំងអស់ដែលមានហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានវាស់ដវងហោយហក្រើក្បាស់ររូិយរ័ណណ ថៃនររោិកាស 
ហសែឋរិចចចមបងដែល ក.ស.ស ហ្វើក្រតិរតតិការ (ហៅកាត់ថា “ររូិយរ័ណណ ហោល”)។ ក.ស.ស ររារំណតក់្តរញ្ជ ីគណហនយយ 
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួនជាក្បារ់ហរៀល ដែលជាររូិយរ័ណណ ហោល និងជារូរិយរ័ណណ សក្មាររ់ង្ហា ញ។  

 
(ii) ក្រតិរតតិការ និងសមតុលយ 

ក្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណ ហផសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល ក្តូវបានរតូរហៅជារូរិយរណ័ណ ហោល តមអក្តរតូរក្បារ់ កាល
ររហិចឆទថៃនក្រតិរតតិការហ េះ។ ចំហណញ និងខាតដែលរណាត លមរពីការទូទាតក់្រតិរតតិការដររហនេះ និងពីការរតូ រក្ទពយសរមម 
និងរំណុលររូិយវតថុ  ដែលជារូរិយរ័ណណ ហផសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល តមអក្ត ែំណាចឆ់្ន  ំ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងចំហណញ-
ខាត និងលទធផលលមអតិហផសងៗ។ ចំហណញនិងខាតពីការរតូ ររ ូរិយរ័ណណ ដែលពារ់ពន័ធនឹងក្បារ់រមច ី ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុង
ចំហណញ-ខាត និងលទធផលលមអតិហផសងៗ ហក្កាមខ្ទង់ “ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ និងចំណាយហិរញ្ញ វតថុ”។ 
 
២.៣ ក្ទ្ពយសមបត្ិត និងររកិាេ រ 

ក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ្លហែើម ែររលំស់រងារ។ ថៃ្លហែើមរមួមានចំណាយផ្ទទ ល់ហផសងៗរនុង
ការទិញក្ទពយសមបតតិទាំងអស់ហ េះ។  

ចំណាយរនតរ ទ រ់មរហទៀតក្តូវបានរតក់្តរញ្ចូ លហៅរនុងតថៃមលហោងថៃនក្ទពយសរមម ឬក្តូវបានទទួលោា ល់ជា
ក្ទពយសរមមោច់ហោយដឡរតមការសមក្សរ ដតហៅហពលដែលមានភាពក្បារែថាផលក្រហោជន៍ហសែឋរិចច ហពលអ គត
ដែលពារ់ពន័ធនឹងក្ទពយសរមមហ េះ នឹងហូរចូលមររនុង ក.ស.ស  ហហើយចំណាយទាំងហ េះអាចក្តូវបានវាស់ដវងគួរឱ្យហជឿជារ់
រ ុហណាណ េះ។ តថៃមលហោងថៃនដផនរដែលក្តូវបានជំនួសហឡើងវញិ ក្តូវបានឈ្រ់រតក់្ត។ ចំណាយហៅហលើរាល់ការជួសជុល និងដ្ទាំ
ហផសងៗ ក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត រនុងឆ្ន ដំែលក្រតិរតតិការហ េះបានហរើតហឡើង។ 

ែី្លីមនិក្តូវបានហគហ្វើរលំស់ហទ។ រលំស់ហលើក្ទពយសរមមហផសងៗ ក្តូវបានគណ តមវ ិ្ ីោស្រសតរលំស់ហ្រ ហែើមបជីក្មុេះ
ហចាលថៃ្លហែើមថៃនក្ទពយសរមម ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលសំណល់ររស់វា ហលើអាយុកាលហក្រើក្បាស់បា ន់ោម ន ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំ្នួនឆ្ន  ំ
ការផកលមអែីធ្ាី ៧,៣០,៥០ 
អោរ ៧,២០,២៥,៣០,៣៥,៥០ 
បរកិាេ របសច្ចកសរស ៥-៣០ 
សង្ហា រមិ និងបរកិាេ របំពាក់ ៣-១០ 
រុំពយូទ័រ និងររកិាខ រការោិល័យ ៣-៥ 
បរកិាេ រែឹកជញ្ជូ ន  
- ោនយនត ៥ 
- សែេងៗ (សព្គឿងា សីុន រងយនតែឹកកុងតឺន័រ សអស វា រ័រ) ១០-១៥ 

បរកិាេ រកំពង់ផែសមុព្រ ២០-៣០ 
បា ផ ត (Palettes) ១០ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៣ ក្ទ្ពយសមបត្ិត និងររកិាេ រ (ត្) 

តថៃមលសំណល់ និងអាយុកាលហក្រើក្បាស់ររស់ក្ទពយសរមម ក្តូវបានក្តួតពិនិតយនិងដរតក្មូវតមការសមក្សរ ហៅហរៀង
រាល់កាលររហិចឆទរាយការណ៍នីមួយៗ។ 

ចំហណញនិងខាតពីការលរក់្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ ក្តូវបានរំណតហ់ោយហ្វើការហក្រៀរហ្ៀរោច់ក្បារ់លរ់បាន
ជាមួយនឹងតថៃមលហោង ហហើយក្តូវបានរតក់្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 

 
២.៤ ក្ទ្ពយសរមមអររូី 

ក្ទពយសរមមអរូរីរមួមានរមមវ ិ្ ីគណហនយយ និងក្រព័នធក្រតិរតតិការរំពងដ់ផ ក្តូវបានរត់ក្តតមថៃ្លហែើម ែររលំស់
រងារ និងការ្យចុេះតថៃមល ក្រសិនហរើមាន។ ក្ទពយសរមមអររូីទាងំហនេះក្តូវបានហ្វើមូល្នរមមតមមូលោឋ នថៃ្លហែើមដែលបានហរើត
ហឡើងរនុងការទិញ និងយររមមវ ិ្ ីហ េះមរហក្រើក្បាស់។ ក.ស.ស បានសធ្វើរលំស់ព្រពយសកមមអរូបីផែលសៅានអាយុកាលសព្បើ
ព្បាស់ សដាយសព្បើវធីិ្សាក្រសតរលំស់សងរ អាព្ស័យសៅតាមរយៈសពលែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំនួនឆ្ន  ំ
រមមវ ិ្ ីគណហនយយ ១០ 
ក្រពន័ធក្រតិរតតិការរំពង់ដផ ១០ 
 
២.៥ ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ 
 ក្ទពយសមបតតិដែលក្តូវបានកានក់ារ់សក្មារ់ការជួលរយៈហពលដវង ឬសក្មាររ់លំស់ហែើមទុន ឬសក្មារ់ទាងំពីរោ ង 
ហហើយដែលមនិក្តូវបានកាន់ការ់ហោយ រ.ស.ស ក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ។ ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ររ៏មួ
រញ្ចូ លនូវក្ទពយសមបតតិដែលរំពុងោងសង់សក្មារ់អភវិឌ្ឍឱ្យកាល យជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហពលអ គត។ ក្ទពយសមបតតិ
វនិិហោគក្តូវបានរតក់្តជារឋមតមថៃ្លហែើម ែររលំស់រងារនិងការ្យចុេះតថៃមល។ រ.ស.ស ហក្រើក្បាស់គំរូថៃ្លហែើម និងគណនី
សក្មារក់្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហោយអនុហោមហៅតម CIAS 16 (ព្រពយសមបតតិ សរាងច្ព្ក និងបរកិាេ រ)។  

 ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហផទរហៅជាសននិ្ិ ដតហៅហពលដែលមានការផ្ទល ស់រតូ ររនុងការហក្រើក្បាស់ ហោយមាន 
ភសតុតងរង្ហា ញពីការចារហ់ផតើមការអភិវឌ្ឍ រនុងទសសនវស័ិយសក្មារ់ការលរ។់ ហៅហពលដែល រ.ស.ស សហក្មចលរក់្ទពយ
សមបតតិវនិិហោគណាមួយហចញ ហោយមិនមានការអភវិឌ្ឍ ក្រុមហ ុនរនតចាត់ទុរក្ទពយសមបតតិហ េះ ជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ
រហូតែល់ហពលឈ្រ់រតក់្ត និងលុរវាហចញពីរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ហហើយមិនចាត់ទុរវាជាសននិ្ិហទ។ ក្រសិនហរើ
ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហគអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហែើមបហីក្រើក្បាស់រនតហៅហទៀតជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហ េះក្ទពយសមបតតិហ េះ
ហៅររាទុរជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគែដែល ហហើយមនិក្តូវបានចាត់ថាន រ់ហឡើងវញិជាក្ទពយសមបតតិដែលកាន់កានហ់ោយមាច ស់  
រនុងអំឡុងហពលការអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហទ។ 

ហៅហពលលរក់្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមួយ ឬហៅហពលដែលក្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមយួក្តូវបានែរហចញពីការ
ហក្រើក្បាស់ជាអចិថៃស្រនតយ ៍ និងមនិមានការរពំឹងថានឹងានអតថក្រហោជនហ៍សែឋរិចច ហពលអ គតពីការលរហ់ចញហទៀត ហ េះវា
នឹងក្តូវបានហគឈ្រ់រត់ក្ត (លុរហចញពីតរាងតុលយការ)។ ចំនួនលហមអៀងរវាងោចក់្បារ់សុទធដែលបានពីការលរ់ និងតថៃមល
ហោង ក្តូវបានរតក់្តរនុងចំហណញខាត រនុងការយិររហិចឆទឈ្រ់ហក្រើ ឬការយិររហិចឆទលរហ់ចញ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៥ ក្ទ្ពយសមបត្តវិនិិផេោគ (ត) 

ែីមនិក្តូវបានហ្វើរលំស់ហទ  ច្ំផណកអោរព្តូវបានក្តូវបានហ្វើរលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតរលំស់ហ្រហលើអាយុកាល
ហក្រើក្បាស់បា ន់ោម នររស់វាកនុងរយៈសពល៥០ឆ្ន ។ំ 

 
២.៦ អុីម្ផភរម្ិនថ្នក្ទ្ពយសរមម 

ក្ទពយសរមមដែលក្តូវហ្វើរលំស់ ក្តូវបានក្តួតពិនិតយហលើអុីមផភរមិន ហៅហពលដែលមានក្ពឹតតិការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រតូរ
កាលៈហទសៈ   ចងអុលរង្ហា ញថាតថៃមលហោងនឹងមិនអាចក្សង់មរវញិបាន។ ការខាតដែលរណាត លមរពីអុីមផភរមនិ ក្តូវ 
បានរតក់្តតមតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម ដែលហលើសពីតថៃមលដែលអាចក្សង់មរវញិបាន។ តថៃមលដែលអាចក្សង់មរវញិបាន 
គឺជាតថៃមលដែលខ្ពស់ជាងហគរវាងតថៃមលសមក្សរថៃនក្ទពយសរមម ែរចំណាយហលើការលរ់ និងតថៃមលហៅអាចហក្រើក្បាស់បានររស់វា។ 
រនុងការបា ន់ោម នររអុីមផភរមិន ក្ទពយសរមមក្តូវបានដរងដចរជាក្រុមតូចៗរំផុត សក្មារក់្ទពយសរមមដែលមានលរខណៈជា
លំហូរោចក់្បារ់ោចហ់ោយដឡរ្ំៗ (ឯរតរហងកើតោចក់្បារ)់។  
 
២.៧ ព្ទរយសរម្មហរិញ្ញវតថុ 
២.៧.១ ការសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 
 ក.ស.ស បានសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុរបស់ខាួន សដាយបានវាស់ផវងតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ ការសធ្វើច្ំណាត់
ថាន កគ់ឺអាព្ស័យសៅតាមគំរអូាជីវកមមកនុងការព្គបព់្គងព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ    និងរយៈសពលកិច្ចសនាថ្នលំហូរសាច្ព់្បាក។់ 
 ក.ស.ស បានសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុស ើងវញិ សៅសពលផែលគំរអូាជីវកមមកនុងការព្គបព់្គងព្រពយសកមម
របស់ខាួនផាា ស់បតូរផតមយួប ុសណាណ ះ។ 
 ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាសីៅធ្នាោរ 
និងសាច្ព់្បាក ់ និងសាច្ព់្បាកស់មមូល បានបំសពញតាមលកេណៈវនិិច្ឆយ័កនុងការសងព្បាកស់ែើម និងការព្បាក ់ (SPPI) ទងំព្សុង 
សដាយសារលកេខណឌ កនុងកិច្ចសនាររបស់វា បានសធ្វើឱ្យលំហូរសាច្ព់្បាកស់កើនស ើង ផែលចតរុ់កបានជា SPPI ព្ពមទងំានភាព
សីុសង្ហវ កោ់ន ជាមយួនឹងកិច្ចព្ពមសព្ពៀងែតល់ព្បាកក់មចមីូលដាឋ ន។ វាកព៏្តូវបានសរៀបច្ំស ើងសៅកនុងគំរអូាជីវកមម held-to-collect ែូច្
សនះវាព្តូវបានចតថ់ាន ក ់និងព្តូវបានវាស់ផវងតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។   
 
២.៧.២  ការររួលសាគ ល់ និងការវាស់ផវង 
 សៅសពលររួលសាគ ល់ែំបូង ក.ស.ស វាស់ផវងព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុតាមតថ្មាសមព្សប បូកជាមយួនឹងច្ំណាយ 
ព្បតិបតតិការផែលបានច្ំណាយផាទ ល់កនុងការរិញព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ កនុងករណីផែលព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុមនិវាស់ផវងតាមតថ្មា
សមព្សប កនុងច្ំសណញ-ខាត (FVPL)។ ច្ំណាយព្បតិបតតិការថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ ផែលបានកតព់្តាតាម FVPL ព្តូវបានកត់
ព្តាជាច្ំណាយសៅកនុងច្ំសណញ-ខាត។ 
 បផព្មបព្មួលតថ្មាសមព្សបរបស់ព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុតាម FVPL ព្តូវបានររួលសាគ ល់កនុងច្ំសណញ-ខាតសែេងៗ សៅ
កនុងរបាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត តាមការជាកផ់សតង។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៧ ព្ទរយសរម្មហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.៧.៣  អុីមផភរមនិថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 
 ក.ស.ស បានកំណតស់ដាយផែអកសលើការសមើលស ើញពីការខាតប់ងឥ់ណទនរពំឹងរុក ផែលទករ់ងនឹងព្រពយសកមម
ហិរញ្ញ វតថុរបស់ខាួន គិតព្តឹមថ្ងាសែើមែករលំស់។ វធិ្ីសាក្រសតងយចុ្ះតថ្មាផែលបានអនុវតត អាព្ស័យសៅសលើថាសតើានកំសណើ នថ្ន      
ហានិភយ័ឥណទនជាសារវនតផែរឬសរ។ 
 សព្ាបគ់ណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ក.ស.ស បានអនុវតតវធិ្ីសាក្រសតសាមញ្ញ  ផែលបានអនុមត័សដាយ CIFRS 9 ផែល
តព្មូវឱ្យការខាតបងអ់ាយុកាលផែលបានរពំឹងរុក ព្តូវបានកតព់្តាពីការររួលសាគ ល់ែំបូងថ្នគណនីអតិងិជន។ 
 
២.៨ ការកាតរ់ងឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 ព្រពយសកមមនងិបំណុលហិរញ្ញ វតថុព្តូវបានកាតក់ងជាមយួោន  សហើយច្ំនួនសុរធបនាទ បព់ីកាតក់ងព្តូវបានរាយការណ៍កនុង
របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ សៅសពលផែលព្កុមហ ុនានសិរធិព្សបច្ាបក់នុងការកាតក់ងច្ំនួនផែលបានកតព់្តា និងសៅសពល
ផែលព្កុមហ ុនានបណំងរូទតវ់ាតាមមូលដាឋ នសុរធបនាទ បព់ីកាតក់ង ឬានបំណងកតព់្តាព្រពយសកមម និងរូទតប់ំណុលកនុង
សពលែំណាលោន ។ 
 
២.៩ សនិនធិ 

សននិ្ិក្តូវបានរតក់្តតមតថៃមលមួយណាដែលទារជាងហគ (ថៃ្លហែើមរនុងការទិញ និងថៃ្លហែើមហផសងៗហទៀតរនុងការ ំ
យរសននិ្ិហ េះមរកានទ់ីតងំ និងលរខខ្ណឌ រចចុរបននររស់វា) ហ្ៀរនឹងតថៃមលសុទធដែលអាចលរ់បាន។ តថៃមលសុទធដែលអាច
លរ់បាន គឺជាតថៃមលលរ់បា ន់ោម នហៅរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត ែរចំណាយរនុងការលរហ់ផសងៗ។ 

សននិ្ិរមួមាន វតថុ ហក្រើក្បាស់ ហក្គឿងរ ល ស់ និងសននិ្ិហផសងៗដែលពារ់ព័នធនឹងការផាតផ់ាង់ ក្តូវបានវាយតថៃមលតមថៃ្ល
ហែើមជារដ់សតង រនុងការយរសននិ្ិហ េះមរហក្រើក្បាស់ហៅតមហោលរំណងដែលបានហក្ោងទុរ ែរសំវធិាន្នសក្មារ់សននិ្ិ
ខ្ូចខាត សននិ្ិហក្រើក្បាស់ដលងបាន និងសននិ្ិដែលមានចល យឺតោ វ ហោយហក្រើមូលោឋ នចូលមុន-ហចញមុន។  
 
២.១០ គណនីអត្ិងិជនពាណិជជរមម និងគណនីអត្ងិិជនលែសងៗ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ជាទឹរក្បារដ់ែលទទួលបានពីការផតល់ហសវារមមហផសងៗ 
ែល់អតិ្ិជនរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត។ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមក្តូវបានចាត់ថាន រជ់ារំណុលរយៈហពលខ្លី ក្រសិន 
ហរើការក្រមូលក្បារ់រំណត់រនុងរយៈហពល១ឆ្ន  ំ ឬតិចជាង (ឬហៅរនុងអំឡុងហពលក្រតិរតតិការអាជីវរមម្មមត)។ ក្រសិនហរើ 
ហលើសពី១ឆ្ន  ំវាក្តូវបានចាត់ទុរជារំណុលរយៈហពលដវង។ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ក្តូវបានរតក់្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ហហើយរ ទ រ ់
មរហទៀតវាក្តូវបានវាស់ដវងតមថៃ្លហែើមែររលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតអក្តការក្បារដ់ែលមានក្រសិទធភាព ែរសំវធិាន្ន 
សក្មារ់ការ្យចុេះតថៃមល និងការខាតបង់រពំឹងរុក (កំណត់សាគ ល់ ៣.១ (ខ.៣))។ 

 
២.១១  ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូល 

ោច់ក្បារ ់និងោចក់្បារ់សមមូល រមួមាន ោចក់្បាររ់នុងថៃែ សមតុលយហៅ្ ោរ និងការវនិិហោគរយៈហពលខ្លី 
ដែលអាចរងវិលហៅជាោចក់្បារ់បានភាល មៗ និងមានអាយុកាលរីដខ្ ឬរ៏តិចជាងរីដខ្។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១២  ផេដើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន 

សែើមរុន និងបុពវល្លភភាគហ ុន ព្តូវបានចត់ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ច្ំណាយផាទ ល់បផនថមកនុងែំសណើ រការសបាះភាគហ ុនងមី 
ព្តូវបង្ហា ញកនុងមូលធ្ន សដាយែកសច្ញពីមូលធ្នបនាទ ប់ពីកាតព់នធរចួ្។  
 
២.១៣  ក្បារ់រមចី 

ក្បាររ់មចីក្តូវបានរតក់្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ែរចំណាយក្រតិរតតិការដែលបានហរើតហឡើង ហហើយរ ទ រ់មរ
វាក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ ភាពលហមអៀងរវាងោច់ក្បារ់ (ែរចំណាយក្រតិរតតិការ) និងរឹកព្បាកដ់ែល
រងវិលសងវញិ ក្តូវបានរតក់្តហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត ហលើរយៈហពលថៃនក្បាររ់មច ី ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតការក្បារ់
មានក្រសិទិធភាព។ 

កថ្ព្មបានបងស់លើែំសណើ រការឥណទាន ក្តូវបានរតក់្តជាចំណាយក្រតិរតតិការក្បារ់រមច ី ហៅតមចំនួនឥណទាន
មួយចំនួន ឬឥណទានទាំងអស់ដែលក្តូវែក។ រនុងររណីហនេះ រថៃក្មបានរងហ់លើែំសណើ រការឥណទានក្តូវបានពនារ រហូតែល់
ហពលែរោចក់្បារ់ជាកផ់សតង។  ហៅហពលមិនមានភសតុតងរញ្ជ រ់ថា មានការែរឥណទានមួយចំនួន ឬឥណទានទាំងអស់ 
ហ េះរថៃក្មបានរងហ់លើែំសណើ រការឥណទានក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាចំណាយរង់មុនសក្មារហ់សវាោច់ក្បារ់  និងក្តូវបានហ្វើរលំស់
ហលើរយៈហពលឥណទានដែលពារ់ពន័ធ។ 

 
២.១៤  រនទុរក្បារ់រមចី 

រនទុរក្បារ់រមចជីារ់ោរ់និងទូហៅដែលបានចំណាយផ្ទទ ល់រនុងការទិញ ការោងសង់ ហហើយជាក្ទពយសរមមដែល
ក្តូវចំណាយហពលហវោចាំបាចស់ក្មាររ់ញ្ច រ់ ហែើមបអីាចហក្រើក្បាស់តមការហក្ោងទុរររស់ហគ ឬសក្មារ់លរ់ ក្តូវបានរត់ក្ត
រដនថមហៅរនុងថៃ្លហែើមថៃនក្ទពយសរមមទាងំហ េះ រហូតែល់ហពលក្ទពយសរមមហ េះមានភាពរចួរាល់សក្មារ់ការហក្រើក្បាស់ ឬសក្មារ់
លរ់បាន។ 

ច្ំណូលសលើការវនិិសោគផែលរកបានពីការវនិិសោគបសណាត ះអាសននថ្នព្បាក់កមចីជាក់ល្លក់ ដែលមនិទានជ់ាចំណាយ
ររស់ក្ទពយសមបតតិដែលមានលរខណៈសមបតតិក្គរក់្ោន ់ព្តូវបានែកសច្ញពីបនទុកព្បាកក់មចកី្តូវបានហ្វើមូល្នរមម។ 

រនទុរក្បារ់រមចហីផសងៗហទៀតទាងំអស់ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងចំណូលលមអតិហផសងៗ 
រនុងការយិររហិចឆទដែលវាហរើតហឡើង។ 
 
២.១៥  ពនធផេលើក្បារ់ចំណូល 

ចំណាយពនធសលើព្បាក់ច្ំណូលកនុងការយិររហិចឆទ គឺជាពនធព្តូវបង់សលើព្បាក់ចំ្ណូលជាប់ពនធកនុងការយិបរសិច្ឆរ សដាយ
ផែអកសៅសលើអព្តាពនធសលើព្បាក់ច្ំណូលផែលព្តូវអនុវតតកនុងយុតាត ធ្ិការព្បសរសកមពុជា និងសធ្វើនិយ័តកមម ច្ំសពាះបផព្មបព្មួលពនធ
ពនារ និងបំណុលពនធ ផែលបណាត លមកពីលសមអៀងបសណាត ះអាសនន និងការខាតពនធផែលមនិបានសព្បើព្បាស់។ 

ចំណាយពនធហលើក្បារ់ចំហណញរនុងក្ោ ក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នចារ់ោរហពើពនធដែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬ
អនុម័តរចួមួយដផនរ្ំ គិតក្តឹមែំណាច្់កាលររហិចឆទរាយការណ៍ហៅរនុងក្រហទសរមពុជា ជារដនលងដែល ក.ស.ស រហងកើតក្បារ់
ចំហណញជារព់នធ។ គណៈក្គរ់ក្គងវាយតថៃមលពីមយួក្ោហៅមយួក្ោអំពីោថ នភាព ដែលបានរតក់្តហៅរនុងលិខ្ិតក្រកាសពនធ 
ទារ់ទិនហៅនឹងសភាពការណ៍ហផសងៗដែលរទរបញ្ញ តតិពនធក្តូវហ្វើរំណរក្ោយ។ ក.ស.ស រតក់្តសំវធិាន្នតមការសម
ក្សរ តាមមូលោឋ នថៃនចំនួនដែលរពំឹងថានឹងក្តូវរងជ់ូនអាជ្ាធ្រពនធោរ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៥  ពនធផេលើក្បារ់ចំណូល (ត) 

ពនធពនារហលើក្បារ់ចំហណញក្តូវបានរតក់្តហពញហលញ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតរំណុល ហលើរហណាត េះអាសននដែលហរើត
ហឡើងរវាងមូលោឋ នពនធថៃនក្ទពយសរមម និងរំណុល និងតថៃមលហោងររស់វាហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ពនធពនារហលើក្បារ់
ចំហណញក្តូវរំណត់ហោយហក្រើអក្តពនធដែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬបានអនុម័តរចួមួយដផនរ្ំ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាង
តុលយការ និងក្តូវបានរពំឹងថានឹងក្តូវអនុវតត ហៅហពលដែលពនធពនារហលើក្បារច់ំហណញពារ់ពន័ធក្តូវទទួលបាន ឬហៅហពល
ដែលរំណុលពនធពនារហលើក្បារ់ចំណូលក្តូវទូទាត់។ 

ពនធពនារក្ទពយសរមមក្តូវបានរត់ក្ត ផតកនុងករណីផែលមានភាពក្បារែថានឹងមានច្ំនួនរឹកព្បាក់ជារព់នធ ហពល
អ គត អាចហក្រើក្បាស់សក្មារទ់ូទាត់ជាមួយនឹងលហមអៀងរហណាត េះអាសនន និងការខាតបង់បានប ុសណាណ ះ។ 

ពនធពនារព្រពយសកមមព្តវូបានកាតក់ងជាមយួនឹងបំណុលពនធពនារ ព្បសិនសបើព្កុមហ ុនានសិរធិព្សបច្ាប ់ សែើមប ី 
កាតក់ង សហើយព្បសិនសបើសមតុលយពនធពនារសនះ ពាកព់ន័ធជាមយួនឹងអាជ្ាធ្រពនធដារផតមយួ។ ពនធកនុងព្ោ និងបំណុលពនធព្តូវបាន
កាតក់ង សៅសពលផែលអងគភាពមយួ ានសិរធិតាមែាូវច្ាបស់ែើមបកីាតក់ងវា សហើយានសោលបំណងរូទតស់មតុលយសលើមូលដាឋ ន
សុរធ ឬានបំណងររួលសាគ ល់ព្រពយសកមម និងរូទតប់ំណុលកនុងសពលែំណាលោន ។ 

ពនធកនុងព្ោ និងពនធពនារព្តូវបានររួលសាគ ល់កនុងច្ំសណញ-ខាត សលើកផលងផតច្ំនួនពនធ ផែលទក់រងសៅនឹងខទង់
សែេងៗ ផែលបានកត់ព្តាសៅកនុងលរធែលលមអិតសែេងៗ ឬផែលបានកត់ព្តាសដាយផាទ ល់សៅកនុងមូលធ្ន។ កនុងករណីសនះ ច្ំនួន
ពនធក៏ព្តូវកតព់្តាសៅកនុងលរធែលលមអិតសែេងៗ ឬកត់ព្តាសដាយផាទ ល់សៅកនុងមូលធ្នែងផែរ។ 
 
២.១៦ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ 
២.១៦.១ អតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ 
 ក.ស.ស បានែតល់ឱ្យគសព្ាងពីរថ្នអតថព្បសោជនប៍ុគគលិក សៅែល់បុគគលិកសៅសពលផែលែល់អាយុចូ្លនិវតតន៖៍ 

• កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនចូ៍្លនិវតតន ៍
• ព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត 

 

រ.ស.ស ក្រត្ិរត្តិគផេក្ម្គងអត្ថក្រផេោជន៍ផេនេះដូចខាងផេក្កាម ៖ 
• វភិាគទានររស់រុគាលិរ ១០% ថៃនក្បារហ់រៀវតសរក៍្រចាដំខ្ររស់ពួរោត់។ 
• វភិាគទានររស់ ក.ស.ស ១០% ថៃនក្បារហ់រៀវតសរក៍្រចាដំខ្ររស់រុគាលិរ។ 
• ក្រុមក្រឹរាភិបាលសហក្មចហលើចំនួនរដនថមដែលក្តូវរញ្ចូ លហៅរនុងគហក្មាងហនេះ តមមូលោឋ នក្រចាំឆ្ន  ំ អាក្ស័យហៅ

តមលទធផលររស់ ក.ស.ស រនុងឆ្ន ។ំ 
 
ហែើមបមីានសិទធិទទួលបានអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតនហ៍នេះ រុគាលិរក្តូវរំហពញតមលរខណៈវនិិចឆយ័ែូចខាងហក្កាម៖ 

• ជារុគាលិរអចិថៃស្រនតយ៍។ 
• បានរំហពញការង្ហរជូន ក.ស.ស ចំនួន ២៥ ឆ្ន  ំឬ ហក្ចើនជាងហនេះ។ 
• បានចូលរមួវភិាគទុនរនុងគហក្មាងហនេះ តមការរំណត់។ 
• មានរ័ណណ រុគាលិរ និង 
• ក្រសិនហរើចូលនិវតតមុនហពលែល់អាយុចូលនិវតត ការចូលនិវតតហ េះក្តូវមានការអនុមត័ហោយក្រធានក្រុមក្រឹរា-

ភបិាល និងអគា យរ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន ៍(ត) 
i) កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍  
(ក) បុគគលិកផែលបានបសព្មើការង្ហររយៈសពល២៥ឆ្ន  ំ ឬសព្ច្ើនឆ្ន ជំាងសនះ ានជសព្មើសពីរកនុងការររួលបានអតថព្បសោជន ៍

សនះ គឺសបើកព្បាក់បង់ផាត ច្់ផតមួយែងសៅសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត ឬសបើកព្បាកព់្បចំផខរហូតែល់សពលររួល     
មរណភាព។ ការបងព់្បាក់ជូនបុគគលិកផែលានសិរធិររួលបានអតថព្បសោជនស៍នះ គឺអាព្ស័យសៅតាមខ និង
លកេខណឌ នានា ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ច្ំសពាះការបងព់្បាក់ផាត ច្់៖ 
បុគគលិកផែលបានសសព្មច្ររួលយកការបងព់្បាក់ផាត ច្ស់ៅសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត នឹងររួលបាននូវចំ្នួនរឹកព្បាក់
សសមើនឹង ១២,៥ែង ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយរបស់ពួកសគ។ 
 

ច្ំសពាះការបងព់្បាក់ព្បចំផខរហូតែល់សពលររួលមរណភាព៖ 
ការបងព់្បាក់ព្បចំផខផែលព្តូវបង់ជូនបុគគលិកផែលសសព្មច្សព្ជើសសរ ើសយកអតថព្បសោជនព៍្បចំផខ រហូតែល់សពល
ររួលមរណភាព គឺអាព្ស័យសៅតាមច្ំនួនឆ្ន ថំ្នអតីតភាពការង្ហររបស់ពួកសគ ែូច្បានកំណតខ់ាងសព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
២៥ ឆ្ន  ំ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ។ 

២៦-៤០ ឆ្ន  ំ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ បូក
នឹង ១% បផនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗសៅសលើរយៈសពល២៥ឆ្ន ខំាងសលើ។ 

៤០ឆ្ន សំ ើងសៅ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៩០% ថ្នព្បាកស់បៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ។ 
 

(ខ) បុគគលិកផែលបានបសព្មើការង្ហររយៈសពលតិច្ជាង ២៥ ឆ្ន  ំសៅសពលចូ្លនិវតត បញ្ឈប់ពីការង្ហរ ឬររួលមរណភាព គឺ
មិនានសិរធិររួលបានអតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនហ៍នេះហទ រ ុដនតពួរហគមានសិទធិទទួលបានការរង់ក្បារ់មួយចំនួន 
ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនររួលបានអតថព្បសោជន៍ និងមិនររួលបានវភិាគទនសរបុមកវញិសរ។ វភិាគទនសរបុ

នឹងកាា យសៅជាច្ំណូលអតថព្បសោជន៍។ 

១០-២៤ ឆ្ន  ំ ររួលបាន ២០០% ថ្នវភិាគទនសរុបពី ក.ស.ស និងរុគាលិរ។ 
 
 ព្បសិនសបើគសព្ាងសនះព្តូវបានលុបសចលសដាយមូលសហតុណាមយួ បុគគលិកអាច្ទមទរនូវច្ំផណកបែិភាគរបស់

ោត់ពីគសព្ាងសនះវញិបាន អាព្ស័យសៅតាមលកេខណឌ ជាក់ផសតងរបស់គសព្ាង ព្ពមទងំនីតិវធិ្ីផែលបានផច្ងកនុង
សោលការណ៍។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ (ត) 
i) កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ (ត) 

(គ) អតថព្បសោជន៍ចូ្លនិវតតមុនកំណត់ 
 បុគគលិកផែលបានចូ្លនិវតត ឬព្តូវបសណត ញសច្ញមុនសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត នឹងររួលបានអតថព្បសោជន៍ ែូច្ខាង

សព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនររួលបានវភិាគទនសរបុរបស់បុគគលិកមកវញិសរ។ 

ពី ១០-២០ ឆ្ន  ំ ១២០% ថ្នវភិាគទនសរបុរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 
ពី ២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៣៥% ថ្នវភិាគទនសរបុរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល២១ឆ្ន ។ំ 
ពី ៣១-៤០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ថ្នវភិាគទនសរុបរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល៣១ឆ្ន ។ំ 
ពី៤០ឆ្ន សំ ើងសៅ ១៦៤% ថ្នវភិាគទនសរុបរបស់រុគាលិរ។ 

 

( ) អតថព្បសោជន៍មរណភាព 
បុគគលិកផែលររួលមរណភាព នឹងររួលបានការបងព់្បាកផ់ាត ច្់ផតមួយែង។ អតថព្បសោជន៍ែូច្ខាងសព្កាមសនះ គឺ
អាព្ស័យសៅសលើការចូ្លរមួវភិាគទនសរុបរបស់បុគគលិក និងអាព្ស័យសៅសលើច្ំនួនឆ្ន អំតីតភាពការង្ហររបស់
បុគគលិកសនាះ ៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ មរណភាពទក់រងនឹងការង្ហរ មរណភាពមិនទក់រងនឹងការង្ហរ 
តិច្ជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២០ ឆ្ន  ំ ១៤៥% ១៣៥% 
ពី ២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ១៤៥% 
ពី៣០ឆ្ន សំ ើងសៅ ១៦៥% ១៥៥% 

 
(ង) អតថក្រហោជនព៍ិការភាព៖ 

បុគគលិកផែលបានបសព្មើការង្ហរតិច្ជាង២៥ឆ្ន  ំ សហើយបានធាា កខ់ាួនពិការ នឹងររួលបានការបង់ព្បាក់ផាត ច្ផ់តមួយែង 
អាព្ស័យសៅតាមការចូ្លរមួវភិាគទនរបស់ ក.ស.ស និងរបស់បុគគលិក ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ ពិការភាពបណាត លមកពីការង្ហរ ពិការភាពមិនបណាត លមកពីការង្ហរ 
តិច្ជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២៥ឆ្ន  ំ ១២៥% បូក ៣% សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុង 

រយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 
១១៥% បូក ៣% សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុង 
រយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 

ចប់ពី២៥ឆ្ន សំ ើងសៅ   
ជសព្មើសរី១ ១៧០% ១៦០% 
ជសព្មើសរី២ អតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនព៍្បចំផខ អតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនព៍្បចំផខ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩                                                                                                                 120 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ (ត) 
ii) ព្បរ់បំណាច់លលើរទឹរចិតត 

ក.ស.ស កប៏ានែតល់ឱ្យនូវគសព្ាងអតថព្បសោជនប៍ុគគលិកសែេងៗសរៀត ផែលជាព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតតែល់បុគគលិក 
ផែលបសព្មើការង្ហរឱ្យ ក.ស.ស រហូតែល់អាយុចូ្លនិវតតន។៍ 

សៅសពលចូ្លនិវតតន ៍ បុគគលិកនឹងររួលបានព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត (គិតជាច្ំនួនរឹកព្បាក)់ ផែលបានផច្ងកនុង     
របូមនត = (ក) * (ខ) 
(ក) ច្ំនួនឆ្ន ផំែលបានបសព្មើការង្ហររបស់ពួកសគ ចបព់ីកាលបរសិច្ឆរចូ្ល រហូតែល់អាយុចូ្លនិវតតន ៍
(ខ) អព្តាអតថព្បសោជនអ៍ាព្ស័យសលើឆ្ន ផំែលបានបសព្មើការង្ហររបស់ពួកសគ ផែលបានផច្ងែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អព្តាអតថព្បសោជន ៍
២៥ឆ្ន សំ ើងសៅ ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោល របស់ពួកសគសៅអាយុចូ្លនិវតតន ៍
២៦ - ៤០ឆ្ន  ំ ៧៥% បូមបផនថម១% សព្ាប់បផនថមឆ្ន នំីមួយៗផែលបានបសព្មើការង្ហសលើសពី 

២៥ឆ្ន  ំថ្នព្បាកស់បៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោលរបស់ពួកសគ សៅអាយុចូ្លនិវតតន ៍
សលើសពី ៤០ឆ្ន  ំ គិតព្តឹម ៩០% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោលរបស់ពួកសគ សៅអាយុចូ្ល

និវតតន ៍
 

រំណុលដែលបានរត់ក្តហៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ទារទ់ងនឹងគហក្មាងអតថក្រហោជនស៍ពលចូ្ល
និវតតផែលបានកំណត់ គឺជាតថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចបានរំណត់ គិតក្តឹមែំណាច់ការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ែរតថៃមលសម
ក្សរថៃនក្ទពយតមកល់ (ព្បសិនសបើាន)។ កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនក៍្តូវបានគណ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតបា ន់សាម នឯកតាឥណ
ទន (projected unit credit)។ តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន ៍ ក្តូវបានរំណត់ហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរ
ោច់ក្បារ់បា ន់ោម ន ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តការក្បារ់បសញ្ញ ើម្យមថៃនមូលនិ្ិដែលបានហផ្ើហៅ្ ោរ ដែលរក្មុង
ទុរសក្មាររ់ងអ់តថក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍  កាលររហិចឆទវាយតថៃមល ហោយោរទីផារ សញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមមមនិមាន
គុណភាពខ្ពស់ និងមិនមានសញ្ញ រ័ណណ រោឋ ភិបាលហៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ចំហណញ និងខាតពីការវាស់ផវងស ើងវញិដែលហរើតពីការសធ្វើនិយ័តរមម និងរដក្មរក្មួលរនុងការសនមត ក្តូវបាន
រតក់្តជារនទុរ ឬរត់ក្តខាងខ្ទង់ឥណទានរនុងចំណូលលមអតិហផសងៗ រនុងការយិររហិចឆទដែលវាហរើតហឡើង។  

ក៏ប ុផនត សៅកនុងផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កុមព្បឹកាភិបាលបានសធ្វើវសិសាធ្នកមមសលើសោលការណ៍ សតីពីចំ្នួនឆ្ន ផំែលបានបសព្មើ
ការង្ហរ សដាយរាប់គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ផតប ុសណាណ ះ សហើយក៏មិនសអាយសលើសរយៈសពលអតិបរា ៤០ឆ្ន ផំែរ។     ការ
បា ន់សាម នរបស់គណៈព្គបព់្គងអំពីែលប ះពាល់ថ្នការផាា ស់បតូរ ផែលបានសកើតស ើង នឹងព្តូវបានកត់ព្តាភាា មៗកនុង     ច្ំសណញ-
ខាត។  

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩                                                                                                                 121 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.២ កាតរវរិចចការទូទាត់ព្បរ់បំណាច់អតីតភារការង្ហរ 

សៅផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភបិាលកមពុជាបានសធ្វើវសិសាធ្នកមមសតីពីច្ាបក់ារង្ហរ ផែលផណនាអំំពីគសព្ាងការរូទត ់
ព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ។ បនាទ បម់កសៅថ្ងៃរី២១ ផខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្បកាសសលខ ៤៤៣ K.B/Br.K.Kh.L ព្តូវបានសច្ញ
ែាយសដាយែតល់នូវសោលការណ៍ផណនាសំតីពីការអនុវតតច្ាប។់ អនុសល្លមសៅតាមច្ាប/់ព្បកាស អងគភាពនីមយួៗតព្មូវឱ្យបងព់្បាក់
ឱ្យនិសោជិត ជាមយួកិច្ចសនាការង្ហរផែលានរយៈសពលមនិកំណតច់្ាស់ល្លស់ែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 

i)  សសវាកមមព្បចឆំ្ន  ំ - ានសុពលភាពចបព់ីផខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលគិតជាមធ្យម ១៥ថ្ងៃថ្នព្បាកស់បៀវតេរ ៍ និងអតថ-
ព្បសោជនឆ៍្ន នំីមយួៗ  ផែលព្តូវរូទតជ់ាសរៀងរាល់ ៦ផខមតង គិតសៅថ្ងៃរី៣០ ផខមងុិនា និងថ្ងៃរី៣១  ផខធ្នូ  (៧.៥ ថ្ងៃ 
កនុងការរូទតម់តងៗ) 

 

ii)   ព្បាកែ់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហររឮំក - និសោជិតានសិរធិររួលបាន១៥ថ្ងៃថ្នព្បាកស់បៀវតេររ៍បស់ពួកសគ ព្បចឆំ្ន ថំ្នការ
បសព្មើសសវាកមមចបត់ាងំពីថ្ងៃចូ្លបសព្មើការង្ហររហូតែល់ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងសៅផតបនតសធ្វើការង្ហរជាមយួ    
ព្កុមហ ុន។ ការរូទតព់្បាកែ់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហររឮំក គឺអាព្ស័យសលើអតីតការង្ហររបស់បុគគលិក សហើយមនិព្តូវ
សលើសពី ៦ផខមធ្យមភាគថ្នព្បាកស់បៀវតេរស៍ោលរបស់បុគគលិកនីមយួៗស ើយ។ សៅថ្ងៃរី២២ ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កសួង
ការង្ហរ និងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ បានសច្ញែាយសសច្កតីផណនា ំ សលខ០៤២/២៩ K.B/S.N.N.Kh.L សែើមបពីនា
សពលការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហររឮំក  ផែលនឹងព្តូវសងឱ្យច្ំនួនបីថ្ងៃកនុងផខមងុិនា និងកនុងផខធ្នូ សហើយ
ចបស់ែតើមសៅផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
ព្បាកឈ់នួលព្បចឆំ្ន  ំ ព្តូវបានចតរុ់កថាជាអតថព្បសោជនប៍ុគគលិករយៈសពលខាី។  ព្បាកទ់ងំសនះ ព្តូវបានបងគរសៅកនុងឆ្ន  ំ

ផែលសសវាកមមពាកព់ន័ធព្តូវបានែតល់សដាយបុគគលិករបស់ ក.ស.ស។ 
បំណុលព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហររឮំក ព្តូវបានកតព់្តាតាមតថ្មាបច្ចុបបននថ្នកាតពវកិច្ចផែលបានកំណតន់ាការយិ

បរសិច្ឆររាយការណ៍ សដាយសព្បើវធិ្ីសាក្រសត បា នសាម នឯកតាឥណទន សែើមបសីធ្វើការបា នស់ាម នឱ្យបានកានផ់តលអនូវតថ្មាចុ្ងសព្កាយផែល   
ក.ស.ស ព្តូវបងឱ់្យបុគគលិក ជាងនូរនឹងការបសព្មើការង្ហរជូន ក.ស.ស កនុងសពលបច្ចុបបនន និងកនុងសពលកនាងមក។ កាតពវកិច្ចសនះសកើត
ស ើង សៅសពលផែលបុគគលិកបានបសព្មើការង្ហរជូន ក.ស.ស សហើយព្តូវបានរពំឹងថា ក.ស.ស នឹងរូទតព់្បាកប់ំណាច្ស់នះកនុង
ការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍នាសពលអនាគត។ តថ្មាបច្ចុបបននថ្នការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហររឮំក ព្តូវបានកំណតស់ដាយសធ្វើ
អបបហារច្ំណាយបា នស់ាម ននាសពលអនាគត។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧  សវំិធានធន និងរំណុលយថាភាព 

សំវធិាន្នក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលដែល ក.ស.ស មានកាតពវរិចចតមផលូ វចារ់ ហពលរចចុរបនន ឬកាតពវរិចច
ក្រហោលដែលជាលទធផលថៃនក្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាល ហហើយវាទំនងជាតក្មូវឱ្យមានការចំណាយ្នធានហែើមបទីូទាត់
កាតពវរិច្ចទាងំហ េះ ហហើយចំនួនទឹរក្បារ់អាចបា ន់ោម នគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ សំវធិាន្នមនិក្តូវបានរត់ក្តសក្មារ់ការខាត
រង់ពីក្រតិរតតិការ ហពលអ គតហទ។ 

សំវធិាន្នក្តូវបានវាស់ដវងតមចំណាយរពំឹងទុរហែើមបទូីទាតក់ាតពវរិចច។ ក្រសិនហរើតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ ់
មានចំនួនជាោរវនត ហ េះសំវធិាន្នក្តូវវាស់ដវងតមតថៃមលរចចុរបននររស់វា ហោយហក្រើអក្តមុនរងព់នធ ដែលឆ្លុេះរញ្ច ំងអំពីការ
វាយតថៃមលទីផាររចចុរបនននូវតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ់ និងហានិភ័យជារ់ោរ់ចំហពាេះកាតពវរិចចទាំងហ េះ។ រំហណើ នសំវធិាន
្នហោយោរហពលហវោរនលងផុត ក្តូវបានរតក់្តជាចំណាយការក្បារ់។ 
 រំណុលយថាភាពគឺជាកាតពវរិចចមួយដែលអាចហរើតហឡើងពីក្ពឹតតិការណ៍អតីតកាល ហហើយរំណុលហ េះនឹងក្តូវ
រញ្ជ រហ់ោយភាពហរើតមាន ឬមនិហរើតមានថៃនហហតុការណ៍មិនពិតក្បារែ ហពលអ គតមួយ ឬហក្ចើន ដែលមិនសថិតហៅហក្កាម
ការក្គរក់្គងទាំងក្សុងររស់ ក.ស.ស។ រំណុលយថាភាពរអ៏ាចជាកាតពវរិចច ហពលរចចុរបនន ដែលហរើតមរពីក្ពឹតតិ-ការណ៍
អតីតកាលដែលមិនទាន់បានរត់ក្ត ហោយោរមិនមានភាពក្បារែថានឹងមានលំហូរ្នធានហសែឋរិចចហចញ ឬ
ចំនួនថៃនកាតពវរិចចហ េះមនិអាចវាស់ដវងគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ រំណុលយថាភាពមិនក្តូវបានរត់ក្តហទ រ ុដនតវាក្តូវបានោត
ក្តោងហៅរនុងរំណត់សមាា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ហៅហពលមានរដក្មរក្មួលថៃនលំហូរហចញអាចហរើតមានហឡើង ហហើយ
លំហូរហចញហ េះមានភាពក្បារែក្រជា រំណុលយថាភាពនឹងក្តូវបានរត់ក្តជាសំវធិាន្ន។ 
 
២.១៨  ការរត្់ក្តាក្បារ់ចំណូល 
 សោងតាម CIFRS 15 ក.ស.ស ររួលសាគ ល់ព្បាក់ច្ំណូល សៅសពលផែល ក.ស.ស ានភាពព្បាកែចំ្សពាះ
កាតពវកិច្ចែំសណើ រការ តាមរយៈការសែទររំនិញ ឬ សសវាផែលបានសនា សៅឱ្យអតិងិជន (សៅសពលផែលអតិងិជនររួលបានការ
ព្គប់ព្គងសលើរំនិញ ឬសសវាសនាះ)។ កាតពវកិច្ចែំសណើ រការគឺជាការសនាសែទររំនិញ ឬសសវាណាមយួឱ្យអតិងិជន។ ចំ្នួនរឹកព្បាក់
ច្ំណូលផែលបានររួលសាគ ល់ គឺជាច្ំនួនរឹកព្បាក់ផែលបានផបងផច្កសៅតាមកាតពវកិច្ចែំសណើ រការផែលានភាពព្បាកែ។ 

 
ចំណូលបានពីកំពង់ផែ 

 ក្បារច់ំណូលជាច្មបងរមួមាន រថៃក្មដែលទទួលបានពីការែឹកជញ្ជូ នរំនិញ (ការសលើកដាក់ទំនិញពីនាវា/ចូ្លនាវា) 
ការសលើកដាករ់ំនិញ (ការសលើកដាក់រំនិញពីោនយនត/ចូ្លោនយនត) សសវាកមមព្ច្កសច្ញចូ្លកំពងផ់ែ (ការរញ្ជ  វាចូល
ចំណត) ការរការុកកុងតឺនរ័ និងសសវាសែេងៗសរៀត។ ក្បារច់ំណូលពីការែតល់ហសវាទាងំហនេះ  ក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលដែល
បានរំហពញហសវាជូនអតិងិជន។ 

 
ចំណូលពីការជួល - រ.ស.ស គឺជាភាគីមាច ស់ក្ទពយជួល 

 ភតិសនាផែលជាច្ំផណកថ្នហានិភ័យផែលានលកេណៈជាសារវនត  និងភាពជាាច ស់  ព្តូវបានរការុកសដាយភាគី 
ាច ស់ព្រពយជួល  ព្តូវបានចតថ់ាន ក់ជាភតិសនាព្បតិបតតិ។  ច្ំណូលពីការជួលរបស់ភតិសនាព្បតិបតតិ  ព្តូវបានកតព់្តាកនុង       
រយៈសពលថ្នភតិសនា តាមមូលដាឋ នរលំស់សងរ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៨  ការរត្់ក្តាក្បារ់ចំណូល (ត) 

ចំណូលហផសងៗ 
ចំណូលហផសងៗរមួមានរថៃក្មពីការចូលឡាន្ំៗ និងរថៃក្មហផសងៗហទៀត។ ចំណូលហផសងៗក្តូវបានរតក់្តហៅហពល

បានរំហពញហសវាណាមួយ។ 
 

២.១៩  ចំណូលការក្បារ់ 
 ចំណូលការក្បារក់្តូវបានរត់ក្តហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតការក្បារម់ានក្រសិទធភាព  និងរមួរញ្ចូ លរនុងចំណូលហិរញ្ញ វតថុ 
ហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 
 
២.២០  ភត្ិសនា-រ.ស.ស ជាភាគីមាច សព់្ទរយជួល 

ក្ទពយសមបតតិជួលដែលសថិតហក្កាមភតិសនាក្រតិរតតិ  ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លរនុងក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ  ហៅរនុងរបាយ-
ការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ (រំណត់សមាា ល់ ៧)។ សូមហមើលរំណត់សមាា ល់ ២.១៨ សក្មារ់ការរតក់្តចំណូលពីការជួល។ 

 
២.២១  ភាគលាភ 
 សំវធិានធ្នព្តូវបានកតព់្តាច្ំសពាះច្ំនួនរឹកព្បាកភ់ាគល្លភណាមយួផែលព្តូវបានព្បកាស ព្តូវបានអនុញ្ហញ តសមព្សប 
និងមនិសថិតសៅសព្កាមឆ្នាទ នុសិរធិរបស់ រ.ស.ស នាែំណាច្ក់ារយិបរសិច្ឆររាយការណ៍ ឬសៅមុនែំណាច្់ការយិបរសិច្ឆររាយ
ការណ៍ ប ុផនតមនិបានផបងផច្កនាែំណាច្់ការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍។ 
 
២.២២  ចំលណញរនងុម្ួយភាគហ ុន 
(រ)  ចហំណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (Basic Earnings Per Share) 
 មូលដាឋ នថ្នចំ្សណញកនុងមួយភាគហ ុន ព្តូវបានគណនាសដាយ៖ 

• យកច្ំសណញរបស់ាច ស់ភាគហ ុន ក.ស.ស មិនរាប់បញ្ចូ លចំ្ណាយកនុងការលក់ភាគហ ុន សព្ៅពីភាគហ ុនធ្មមតា 
• ផច្កជាមួយនឹងច្ំនួនភាគហ ុនធ្មមតាមធ្យមផែលសៅសល់ កនុងអំ ុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ  សដាយផកតព្មូវសព្ាប់ធាតុបផនថម

សៅកនុងភាគហ ុនធ្មមតា ផែលបានសបាះែាយកនុងអំ ុងឆ្ន  ំ និងមិនរាប់បញ្ចូ លភាគហ ុនផែលអាច្រិញយកមកវញិ 
(treasury shares) ព្បសិនសបើាន។ 
 

(ខ) ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ (Diluted Earnings Per Share) 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ ផកតព្មូវតួសលខផែលបានសព្បើព្បាស់កនុងការកំណតច់្ំសណញកនុងមយួភាគហ ុនជា  
មូលដាឋ ន សដាយគិតសៅសលើ៖ 

• ែលប ះពាល់សលើការព្បាកប់នាទ បព់ីែកពនធសលើព្បាក់ច្ំសណញ និងច្ំណាយការព្បាក់សែេងៗសរៀត ផែលទក់រិននឹង
ភាគហ ុនធ្មមតាផែលានសកាត នុពល និង 

• ច្ំនួនមធ្យមថ្នភាគហ ុនធ្មមតាបផនថម ផែលអាច្ព្តូវបានសនមតថាានការសែទរភាគហ ុនផែលានសកាត នុពលទំង
អស់សៅជាភាគហ ុនធ្មមតា។  
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. ផេសចរតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២៣  ការរាយការណ៍តាមខផនរ 
 ការរាយការណ៍តមដផនរក្តូវបានរាយការណ៍ឱ្យសីុសង្ហវ រ់ជាមយួនឹងការរាយការណ៍ថៃផទរនុង ដែលបានផតល់ជូន
ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការគឺជាក្រុមគណៈក្គរក់្គង (រមួទាងំអគា យរ
និងអគា យររងទាំងអស់) ដែលជាអនរហ្វើការសហក្មចចិតតចំហពាេះការដរងដចរ្នធាន និងជាអនរហ្វើការវាយតថៃមលហលើលទធផល
ថៃនដផនរក្រតិរតតិការ និងជាអនរដែលហ្វើការសហក្មចចិតតដផនរយុទធោស្រសត។ 
 
២.២៤  ចនំនួតួលលខបងគត់ 
 ច្ំនួនរឹកព្បាក់ទងំអស់ផែលបានល្លតព្តដាងសៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  និងកនុងកំណតស់ាគ ល់សែេងៗ ព្តូវ
បានបងគត់ សដាយកាត់ខទង់ពាន់សរៀល លុះព្តាផតានការបញ្ហជ ក់សែេងពីសនះ។ 
 
៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
៣.១  រតាត ហានិភយ័ហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ 

 ក.ស.ស  អាច្ក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភ័យសែេងៗែូច្ជា ហានិភ័យរីែារ (រមួបញ្ចូ លហានិភយ័អក្តការក្បារ់  និង
ហានិភយ័ការរតូររ ូរិយរ័ណណ ) ហានិភ័យឥណទាន  និងហានិភ័យោចក់្បារ់ង្ហយក្សួល។ ក.ស.ស ក្គរក់្គង និងសនមត 
ហានិភ័យទាំងហនេះ ហោយការតមោនអក្តការក្បារហ់លើទីផារ ក្រវតតិឥណទានថៃនភាគីថៃែគូររស់ខ្លួន អក្តរតូ ររ ូរិយរ័ណណ  និង 
លំហូរោចក់្បារ់។ រចចុរបននហនេះ ក.ស.ស  មិនហក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុនិសសន៍ (derivative financial instruments) 
ហែើមបកីារពារហានិភ័យអក្តការក្បារ់ និងហានិភ័យការរតូ រររូិយរ័ណណ ររស់ខ្លួនហ េះហទ។ 

 

(រ)  ហានិភយ័រីែារ 
 (រ.១)  ហានិភយ័អក្តការក្បារ ់

ហានិភ័យអក្តការក្បារ់គឺជាហានិភ័យដែលរដក្មរក្មួលការក្បារហ់លើទីផារ ហពលអ គត នឹងហ្វើឱ្យរ េះពាល់
ែល់លទធផលថៃនក្រតិរតតិការ និងលំហូរោច់ក្បាររ់រស់ ក.ស.ស។  

ក.ស.ស បានររួលព្បាក់កមច ី (រនុងអក្តការក្បារ់ហ្រ) ពីទីភាន រ់ង្ហរសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិររស់ក្រហទសជរ ុន 
(JICA) និង្ ោរជរ ុនសក្មារ់រិចចសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ (JIBC) តាមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។  

ក.ស.ស មនិមានការហផ្ទត េះរតូរអក្តការក្បារ់ ឬឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុហផសងហទៀត សែើមបកីារពារហានិភ័យអព្តាការ
ព្បាក់ហទ។ ព្កុមហ ុនានែលប ះពាល់ែល់ហានិភ័យតថ្មាសមព្សប សទះជាោ ងណាក៍សដាយ គណៈក្គរក់្គងកំពុងពិនិតយសមើល
ោ ងែិតែល់នូវការផព្បព្បួលរីែារ សហើយនឹង្នែល់ការសផាត ះបតូ រអព្តាការព្បាក ់ ព្បសិនសបើចំបាច្់។ ក.ស.ស ានព្បាកក់មចី
ព្តូវបានគណនាតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ 
 

(ក.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  
ក.ស.ស ក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភ័យការរតូររ ូរិយរ័ណណ  ដែលសំខាន់ជាងហគគឺការរតូ រពីក្បារហ់រៀល ហៅជាក្បារ់ហយ ន 

និងហៅជាក្បារែុ់ោល រអាហមររិ ហោយោរក្បាររ់មចីពី JICA និងពី JIBC តាមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  គឺទទួលបាន
ជាក្បារហ់យ ន និងក្បារែុ់ោល រអាហមររិ រ៏រ ុដនត ក.ស.ស រតក់្តគណហនយយររស់ខ្លួនជាក្បារហ់រៀល ដែលជារូរិយរ័ណណ ហោល។ 
រចចុរបននហនេះ ក.ស.ស  មិនហក្រើក្បាស់ការការពារ ឬហក្រើរិចចសនារតូររ ូរិយរ័ណណ  ហពលអ គត ហែើមបកីារពារហានិភ័យហនេះហទ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័រីែារ (ត) 
(ក.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត) 

ភាពង្ហយទទួលរងនូវផលរ េះពាល់ររស់ រ.ស.ស ពីអក្តរតូររ ូរិយរ័ណណ  ហៅហលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារហ់យ ន 
និងឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារែ់ុោល រអាហមររិររស់ខ្លួន ក្តូវបានវភិាគែូចខាងហក្កាម។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ររស់ រ.ស.ស ក្តូវ
បានរតក់្តជាចមបងជារូរិយរណ័ណ បរសរសទាំងពីរហនេះ។ រ.ស.ស បានវភិាគរដក្មរក្មួលថៃនររូិយរ័ណណ ទាងំហនេះរនុងរយៈហពល
រីឆ្ន ចំុងហក្កាយ ហហើយបានសននិោឋ នថាអក្តរដក្មរក្មួល ២,៦% សក្មារ់ក្បារហ់យ ន និង ០,៦% សក្មារក់្បារ់ែុោល រ-
អាហមររិ គឺមានភាពសមហហតុផល។ 

ក្រសិនហរើក្បារហ់យ នធាល រ់ចុេះ  ឬហរើនហឡើង២,៦% (មធ្យមភាគថ្នអព្តាផព្បព្បួលសព្ាបរ់យៈសពលបីឆ្ន ចុំ្ងសព្កាយ)
ហ្ៀរនឹងក្បារហ់រៀល ហ េះក្បារច់ំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុេះ ៩.៣៦៧ ោនហរៀល ដែលជា
លទធផលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រក្បារ់រមច ី ដែលទទួលបានជាក្បារហ់យ ន។  

ក្រសិនហរើក្បារែ់ុោល រអាហមររិធាល រ់ចុេះ ឬហរើនឡីង០,៦% (មធ្យមភាគថ្នអព្តាផព្បព្បួលសព្ាប់រយៈសពលបីឆ្ន ចុំ្ង
សព្កាយ) ហ្ៀរ នឹងក្បារ់ហរៀល ហ េះក្បារ់ចំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុេះ ២៣០ោនហរៀល ដែលជា
លទធផលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រព្បាក់បសញ្ញ ើ រយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ដែលទទួលបានជាក្បារែ់ុោល រអាហមររិ។ 

តារាងខាងសព្កាមសនះសសងេបពីហានិភ័យអព្តាការរតូររ ូរិយរណ័ណ របស់ ក.ស.ស គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
និងថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ ច្ំនួនរឹកព្បាក់កនុងតារាងសនះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុតាមតថ្មាសោង និងតាមព្បសភររូបិយបណ័ណ  
សដាយានតថ្មាសមមូលនឹងពាន់សរៀល។ 
 សម្ម្ូលនឹងពាន់លរៀល 

 ព្បរ់លយ៉ាន  ព្បរ់ែុោល រអាលម្ររិ  ព្បរ់លរៀល  សរបុ 
        

ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ព្ទរយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិងិជន

សែេងៗ -  ៣៦.៥៥២.៦៦១  ១៤.៦៨២.១០៥  ៥១.២៣៤.៧៦៦ 
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក -  -  ៣.៤២១.១៣១  ៣.៤២១.១៣១ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ -  ១២៤.៥៩៤.៦៥៩  ៥.០២០.៩៥៩  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល -  ២៧.២៥៧.៥១៣  ៥៣២.០៨៤  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
 -  ១៨៨.៤០៤.៨៣៣  ២៣.៦៥៦.២៧៩  ២១២.០៦១.១១២ 
បំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ព្បាកក់មចី (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  (១៤១.៦១៥.៧៧១)  -  (៥៤៣.៧០៤.២២៤) 
ភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ -  -  (៥.២៥៦.៣៤០)  (៥.២៥៦.៣៤០) 
គណនីអនកែគត់ែគងព់ាណិជជកមម និងគណនីអនកែគត់

ែគងស់ែេងៗ -  (៦.១៦៣.៩៧០)  (៤.៤៦៥.៨៧៦)  (១០.៦២៩.៨៤៦) 
 (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  (១៤៧.៧៧៩.៧៤១)  (៩.៧២២.២១៦)  (៥៥៩.៥៩០.៤១០) 
        
សាថ នភារសទុធ (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  ៤០.៦២៥.០៩២  ១៣.៩៣៤.០៦៣  (៣៤៧.៥២៩.២៩៨) 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័រីែារ (ត) 
(ក.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត) 
 
 សម្ម្ូលនឹងពាន់លរៀល 

 ព្បរល់យ៉ាន  ព្បរ់ែុោល រអាលម្ររិ  ព្បរ់លរៀល  សរបុ 
        
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨        
ព្ទរយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនី    

អតិងិជនសែេងៗ -  ២៨.៩៦២.៥៣២  ១០.១០៧.១៩០  ៣៩.០៦៩.៧២២ 
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក -  -  ៥.៣០៥.១១៣  ៥.៣០៥.១១៣ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ -  ៧០.០៤៦.៩៣០  ៤.៨២៦.៣០៩  ៧៤.៨៧៣.២៣៩ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល -  ៥០.៣៥៥.៦០៦  ១១.៨៣៥.៩១៩  ៦២.១៩១.៥២៥ 
 -  ១៤៩.៣៦៥.០៦៨  ៣២.០៧៤.៥៣១  ១៨១.៤៣៩.៥៩៩ 
បំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ព្បាកក់មចី (៤២០.១៩២.៩៤៣)  (១៣០.៤២៨.២៨៦)  -  (៥៥០.៦២១.២២៩) 
ភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ -  -  (១០.១៦៨.៨០៥)  (១០.១៦៨.៨០៥) 
គណនីអនកែគត់ែគងព់ាណិជជកមម និងគណនីអនក

ែគតែ់គងស់ែេងៗ -  (៣.៥៧១.២៤០)  (៣.៧១៩.០៥០)  (៧.២៩០.២៩០) 
 (៤២០.១៩២.៩៤៣)  (១៣៣.៩៩៩.៥២៦)  (១៣.៨៨៧.៨៥៥)  (៥៦៨.០៨០.៣២៤) 
        
សាថ នភារសទុធ (៤២០.១៩២.៩៤៣)  ១៥.៣៦៥.៥៤២  ១៨.១៨៦.៦៧៦  (៣៨៦.៦៤០.៧២៥) 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន 

ក.ស.ស ក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភ័យឥណទាន ដែលពារព់ន័ធជាចមបងហៅនឹងគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និង
គណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ព្បាក់បសញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ និងោច់ក្បារហ់ៅ្ ោរ ផែលវាស់ផវង
តាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ 
 

(ខ.១)   ការព្គបព់្គងហានិភយ័ 
ហែើមបកី្គរ់ក្គងហានិភ័យហលើគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ក.ស.ស តក្មូវឱ្យក្រុមហ ុន

ែឹរជញ្ជូ នតម វានីមួយៗតមកល់ក្បារ់ររ់មុននឹងរំហពញហសវាណាមួយឱ្យក្រុមហ ុនហ េះ។ ចំហពាេះក្គឹេះោថ នររស់រោឋ ភិបាល 
មិនតក្មូវឱ្យមានក្បាររ់រហ់ទ ហោយោរ ក.ស.ស ហជឿជារ់ថាខ្លួនអាចក្រមូលក្បារ់ពីោថ រ័នទាំងហ េះតមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វតថុ  (ដែលជាក្រភពហិរញ្ញ វតថុថៃនក្គឹេះោថ នរែឋទាំងហ េះ)។  ចំហពាេះក្រុមហ ុនែឹរជញ្ជូ នតម វាដែលមិនហក្រើក្បាស់
ហសវាររស់ ក.ស.ស ញឹកញាប់ែូច្ជាែឹកជញ្ជូ នគឺមនិតព្មូវឱ្យកកព់្បាក់សរ សដាយសារព្កុមហ ុនទំងសៅតព្មូវឱ្យបងព់្បាក់សៅ
សពលបំសពញសសវាផតមតង។ ក.ស.ស មានហោលការណ៍កាតក់្បារ់ររ់ ចំហពាេះអតិ្ិជនដែលមិនបានទូទាត់សងរំណុលររស់
ពួរហគហៅតម ខ្ និងរិចចសនាឥណទាន។ ហានិភ័យឥណទានររស់ ក.ស.ស ចំហពាេះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និង
គណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ក្តូវបានរំណត់ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលហោងថៃនគណនីអតិ្ិជនហ េះ ែរសំវធិានធ្នសព្ាបក់ារងយចុ្ះតថ្មា
ថ្នគណនីអតិ្ិជន និងការខាតបង់រពឹំងរុក ដផអរតមការក្តួតពិនិតយហលើចំនួនដែលហៅមិនទានទ់ូទាត់ ែំណាច់ឆ្ន ។ំ មិនាន
ការព្បមូលែតុ ំហានិភ័យឥណទនជាសារវនតសរ ទំងហានិភ័យតាមរយៈអតិងិជនសទល វស័ិយអាជីវកមមជាក់ល្លក់ និង/ឬ តំបន់
អាជីវកមម។ 
 ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ព្តូវបានែតល់ឱ្យបុគគលិកកនុងច្ំនួនកំណត់ផតប ុសណាណ ះ អាព្ស័យសៅតាមកព្មតិតួនារីរបស់
បុគគលិក រយៈសពលបសព្មើការង្ហរ និងកព្មិតព្បាក់សបៀវតេរ។៍ ការសងព្បាក់ព្តូវបានកាត់សដាយផាទ ល់សច្ញពីព្បាក់សបៀវតេរព៍្បចំផខ
របស់បុគគលិក។ ហានិភ័យឥណទនានកព្មិតទប សដាយសារបុគគលិកព្គបរ់ូបរបស់ ក.ស.ស ានអតថព្បសោជន៍បុគគលិក
សព្ច្ើនជាងឥណទនផែលបានសសនើសំុសព្ាប់រិញភាគហ ុន។ ម ាងសរៀត ភាគហ ុនព្តូវបងវិលឱ្យ ក.ស.ស វញិ សៅសពលផែល
បុគគលិកល្លឈប់ពីការង្ហរពី ក.ស.ស។ 
 ច្ំសពាះព្បាក់បសញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ការដាក់ព្បាកព់្តូវបានសធ្វើស ើងផតជាមួយធ្នាោរ និងព្គឹះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ
ផែលានសករ តិ៍ស ម្ ះលអផតប ុសណាណ ះ។ 
 
(ខ.២)   ព្រពយធានា 

ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមមខាះ ក.ស.ស អាច្ររួលព្រពយធានាកនុងរព្មង់ជាការតមកល់ជាសាច្់ព្បាក់ ផែល
អាច្សសនើឱ្យបង់ព្បាក់បាន ព្បសិនសបើភាគីថ្ែគូខកខានមិនបានបង់ព្បាក់តាមលកេខណឌ កនុងកិច្ចព្ពមសព្ពៀង។ 
 
 
 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 

ក.ស.ស ានផតព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ  (ភាគសព្ច្ើនគឺ គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម) ផែលព្តូវអនុវតតតាមគំរូការខាត
បង់រពឹំងរុក។ 

រនទឹមនឹងសនាះសាច្ព់្បាក ់ និងសាច្ព់្បាកស់មមូល កព៏្តូវអនុវតតតាមតព្មូវការថ្នការងយចុ្ះតថ្មារបស់ CIFRS 9 ផែរ 
សហើយការខាតបងព់ីការងយចុ្ះតថ្មាផែលបានរកស ើញ មនិានច្ំនួនជាសារវនតសរ។ 

 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម 
ក.ស.ស អនុវតតវធិ្ីសាក្រសតផែលានលកេណៈសាមញ្ញកនុង CIFRS 9 សែើមបវីាស់ផវងការខាតរពំឹងរុក (ECL) ផែលសព្បើ

ព្បាស់អាយុកាលសំវធិានធ្នខាតបងរ់ពំឹងរុក ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមមទងំអស់។ 
កនុងការវាស់ផវងការខាតរពំឹងរុក គណនីអតិងិជនពាណិជជកមមព្តូវបានដាកជ់ាព្កុម អាព្ស័យសៅតាមលកេណៈថ្ន      

ហានិភយ័ឥណទនជារមួ និងច្ំនួនថ្ងៃែុតកំណត។់ 
ជារូសៅ គណនអីតិងិជនពាណិជជកមមរបស់ ក.ស.ស រមួាន រឹកព្បាកព់្តូវររួលពីកូនបំណុលច្សនាា ះពី ៣១ សៅ ៤១ 

នាក ់ ចបព់ីឆ្ន ២ំ០១៣ ែល់ឆ្ន ២ំ០១៩។ សោងសៅតាមបរពិសសាធ្នថ៍្នការខាតបងឥ់ណទនរបស់ ក.ស.ស កនុងព្ោកនាងមក
ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម គឺអតិងិជនបានសងព្បាកស់រៀងទតក់នុងរយៈសពល៧ឆ្ន ចុំ្ងសព្កាយសនះ សលើកផលងផតវកិកិយបព្ត
មយួផែលបានសច្ញកនុងផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣។ រាល់វកិកិយបព្តទងំអស់ព្តូវបានរូទតម់និសលើសរយៈសពលមយួឆ្ន សំរ។ ផែអកសៅតាម
របាយការណ៍ថ្នងិរសវល្លកំណតស់ងផែលបានែតល់ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ភាគសព្ច្ើនសមតុលយផែលានងិរសវល្ល
កំណតស់ងសលើសពី១២០ថ្ងៃ ព្តូវបានរូទតរ់ចួ្រាល់នាសពលបនាទ បម់ក កនុងផខមករា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

 
អព្តាការខាតបងក់នុងព្ោកនាងមក ព្តូវបានសធ្វើនិយត័កមមសែើមបឆី្ាុះបញ្ហច ំងពីពត័ា៌ននាសពលបច្ចុបបនន និងពត័ា៌ននាសពល

អនាគត សៅសលើកតាត ា ព្កូសសែឋកិច្ចសែេងៗ ផែលានែលប ះពាល់ែល់លរធភាពរបស់អតិងិជនកនុងការរូទតស់ង។ ក.ស.ស បាន
កំណតអ់ំពី ែលិតែលសរបុកនុងព្សុក និងអព្តាសកើនសៅព្បសរសកមពុជា ផែល ក.ស.ស កំពុងែតល់សសវារបស់ខាួន ព្តូវបានចតរុ់ក
ថាជាកតាត ផែលានការពាកព់ន័ធ កនុងច្ំសណាមកតាត សែេងៗសរៀត ែូច្សនះសហើយ ក.ស.ស បានផកតព្មូវអព្តាខាតបងក់នុងព្ោកនាងមក 
អាព្ស័យសៅតាមបផព្មបព្មួលរពំឹងរុកថ្នកតាត ទងំអស់សនះ។ 

គណនីអតិងិជនពាណិជជកមមព្តូវបានជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ី សៅសពលផែលមនិានការរពំឹងរុកសមសហតុែលណាមយួ ថា
អាច្ព្បមូលបានមកវញិ។ សញ្ហញ ណផែលបង្ហា ញថាមនិានការរពំឹងរុកសមសហតុែល កនុងការព្បមូលបានមកវញិ រមួានកតាត
មយួច្ំនួនកនុងច្ំសណាមកតាត ជាសព្ច្ើន ែូច្ជា បរាជយ័របស់កូនបំណុលកនុងការសងព្បាកត់ាមសពលសវល្លកំណត ់និងបរាជយ័កនុងការ
សងព្បាកត់ាមកិច្ចសនាកនុងរយៈសពលមយួ ផែលសលើសពីច្ំនួនថ្ងៃែុតកំណតជ់ាកល់្លក ់ ផែលព្តូវបានអនុមត័សដាយព្កុមព្បឹកា     
ភបិាល។ 

ការខាតបងផ់ែលបណាត លមកពីអុីមផភរមនិថ្នគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ព្តូវបានដាកប់ង្ហា ញសដាយការខាតបងផ់ែល
បណាត លមកពីការងយចុ្ះតថ្មាសុរធ កនុងច្ំសណញព្បតិបតតិការ។ ការព្បមូលបានមកវញិនាសពលបនាទ បម់ក ថ្នច្ំនួនរឹកព្បាកផ់ែល
បានជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ីរចួ្សហើយ ព្តូវបានកតព់្តាខាងខទងឥ់ណទន កនុងព្បសភរគណនីែូច្ោន ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម (ត) 
 
សោងតាមមូលដាឋ នសនះ សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៨ ព្តូវបានកំណតែូ់ច្ខាងសព្កាម ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម៖ 
 

គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
អព្ាខាតបង់ 

ររំឹងទុរ  
តនម្លលោង 

ែុល  
សវំិធាន្ន

សព្មាប់ការខាតបង់ 

 %  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
      
រយៈសពលខាី ០%  ២៤.៦៤៦.៤៧២  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៣០ ថ្ងៃ ០%  ៥.៦៦០.២៨៣  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៦០ ថ្ងៃ ០%  ៣៦៩.៣៧៥  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៩០ ថ្ងៃ ០%  ១.២៩៧.៨៧៦  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ១២០ ថ្ងៃ ២០,៩៧%  ៥.៧៩៣.៩០៤  ១.២១៥.២៤៨ 
សរបុ   ៣៧.៧៦៧.៩១០  ១.២១៥.២៤៨ 
      
គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨      
រយៈសពលខាី ០%  ២០.៨៧៣.២៥៤  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៣០ ថ្ងៃ ០%  ៦.០៥០.១៣០  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៦០ ថ្ងៃ ០%  ៣០០.៤៦៥  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៩០ ថ្ងៃ ០%  ៤៦៥.០៨៨  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ១២០ ថ្ងៃ ២០,៩៧%  ១.៦១១.៦២៧  ៣៣៨.០៣២ 
ការវាយតថ្មាព្បមូលែតុ  ំ   ២៩.៣០០.៥៦៤  ៣៣៨.០៣២ 
ការវាយតថ្មាសទល ១០០%  ២៨៦.២៨៣  ២៨៦.២៨៣ 
សរបុ   ២៩.៥៨៦.៨៤៧  ៦២៤.៣១៥ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម (ត) 
 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងគ់ណនីអតិងិជនពាណិជជកមម គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ សែទៀងផាទ តស់ៅនឹងសំវធិានធ្នសែើម

ព្ោសព្ាបក់ារខាតបង ់ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
    
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងស់ែើមព្ោ គិតព្តឹមថ្ងៃរី០១ ផខមករា ៦២៤.៣១៥  ២៨៨.៥៦៣ 
កំសណើ នសំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់ផែលបានររួលសាគ ល់សៅកនុង 

ច្ំសណញ-ខាតកនុងអំ ុងឆ្ន  ំ ៨៧៧.២១៦  ៣៣៨.០៣២ 
វកិយ័បព្តជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ីកនុងអំ ុងឆ្ន  ំផែលមនិអាច្ព្បមូលមកវញិបាន (២៨៦.២៨៣)  - 
លសមអៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ  -  (២.២៨០) 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងចុ់្ងព្ោ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ១.២១៥.២៤៨  ៦២៤.៣១៥ 
 
(គ)  ហានិភយ័សនទនីយ 

 ក.ស.ស ក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភ័យសនទនីយ ដែលហរើតពីការរងវិលោចក់្បារ់ទូហៅរនុងសរមមភាពអាជីវរមមររស់
ខ្លួន។ ហានិភ័យសនទនីយរមួមានហានិភ័យដែលអាចហ្វើឱ្យ ក.ស.ស មិនមានលទធភាពរងវិលោច់ក្បារ់រនុងសរមមភាព
អាជីវរមមររស់ខ្លួនឱ្យទាន់ហពលហវោ។ 

ហោលការណ៍ររស់ ក.ស.ស គឺក្តូវររាទុរោច់ក្បារ់ និងោច់ក្បារ់សមមូលឱ្យបានក្គរក់្ោន់ សក្មារ់  ក្រតិរតតិ
ការររស់ខ្លួន និងហក្រើក្បាស់រញ្ចរ់ឥណទាន ជាមួយនឹងមូលនិ្ិផ្ទទ ល់ ហែើមបរីង់ការចំណាយវនិិហោគ។ 

ក.ស.ស ានព្បាកក់មចីមនិទនែ់កយកែូច្ខាងសព្កាមសនះ នាែំណាច្់ឆ្ន ៖ំ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

អព្ាការព្បរ់លងរ    
ានកាលកំណតស់លើសពី១ឆ្ន  ំ ៨៨០.១៣១.៩៦៩  ៤២.៩១៩.៥៩៩ 

 
តរាងខាងហក្កាមហនេះវភិាគអំពីរំណុលហិរញ្ញ វតថុ ររស់ ក.ស.ស តមរយៈហពលដែលហៅសល់ រហូតែល់កាល

ររហិចឆទផុតរំណត់ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាងតុលយការ។ ចំនួនដែលបានោតក្តោងហៅរនុងតរាងហនេះ គឺជាលំហូរោច់
ក្បាររ់នុងរិចចសនាដែលមនិហ្វើអរបហារ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(គ)  ហានិភយ័សនទនីយ (ត) 

 ផេក្កាម ១ ឆ្ន  ំ  ពី ១-២ ឆ្ន  ំ  ពី ២-៥ ឆ្ន  ំ  ផេលើសពី ៥ ឆ្ន  ំ  
លហូំរសាច់ព្បរ់ 

ាម្រិចចសនាសររុ  
បំណុល 

តនម្លលោងសររុ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
            
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩            
ក្បាររ់មចី ៥១.៩៣៥.៨៧១  ៤៦.៩២៥.៤៥៥  ១៣៥.០២៥.០០៥  ៤៥៤.៩៦០.០៧៦  ៦៨៨.៨៤៦.៤០៧  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
ភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ ៥.៤០៣.៦៣៤  -  -  -  ៥.៤០៣.៦៣៤  ៥.២៥៦.៣៤០ 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម និង

គណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ ១០.៦២៩.៨៤៦  -  -  -  ១០.៦២៩.៨៤៦  ១០.៦២៩.៨៤៦  
៦៧.៩៦៩.៣៥១  ៤៦.៩២៥.៤៥៥  ១៣៥.០២៥.០០៥  ៤៥៤.៩៦០.០៧៦  ៧០៤.៨៧៩.៨៨៧  ៥៥៩.៥៩០.៤១០ 

            
គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨            
ក្បាររ់មចី ៣៥.០១៨.១៧៥  ៣៩.១៥៧.៣០៥  ១២៨.៣១៧.០៣៨  ៥១៣.៤០៤.៨០៣  ៧១៥.៨៩៧.៣២១  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
ភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ ៥.៤០៣.៦៣៤  ៥.៤០៣.៦៣៤  -  -  ១០.៨០៧.២៦៨  ១០.១៦៨.៨០៥ 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម និង

គណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ ៧.២៩០.២៩០  -  -  -  ៧.២៩០.២៩០  ៧.២៩០.២៩០  
៤៧.៧១២.០៩៩  ៤៤.៥៦០.៩៣៩  ១២៨.៣១៧.០៣៨  ៥១៣.៤០៤.៨០៣  ៧៣៣.៩៩៤.៨៧៩  ៥៦៨.០៨០.៣២៤ 

 
៣.២  ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យផេដើមទ្ុន 

ទិសហៅររស់ ក.ស.ស រនុងការក្គរក់្គងហែើមទុន គឺហែើមបកីារពារលទធភាពររស់ខ្លួនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម 
ហែើមបផីតល់ផលក្រហោជនជ៍ូនភាគហ ុនិរ និងភាគីពារ់ព័នធហផសងហទៀត និងររារច សមព័នធមូល្នលអរំផុត ហែើមបកីាត់រនថយ
ចំណាយហែើមទុន។ 

ក.ស.ស មិនមានហោលការណ៍ជារ់ោរ់ចំហពាេះអនុបាតរំណុលហ្ៀរនឹងហែើមទុនហ េះហទ។  
 

៣.២.១  ភាគល្លភ 
សៅថ្ងៃរី១២ ផខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កុមព្បឹកាភិបាលបានអនុម័តផបងផច្កភាគល្លភ ចំ្សពាះព្បាក់ច្ំសណញសព្ាប់

ែំណាច្់ឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ភាគល្លភបានបងឱ់្យភាគហ ុនព្បសភរ ខ ៦.៥៥០.០០០  ៤.០០០.០០០ 
ភាគល្លភបានបងឱ់្យភាគហ ុនព្បសភរ គ ផែលររួលបាន ៤០៣សរៀលកនុងមយួភាគហ ុន  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៥ 
ភាគល្លភបានបងស់របុ (*) ១៥.១៩១.៥២៧  ១២.៦៤១.៥២៥ 
 

(*) ភាគល្លភបានបងស់របុានច្ំនួន ១៥.១៩១.៥២៧ ល្លនសរៀល រមួានភាគល្លភអបបបរាធានាានច្ំនួន 
៥.៤០៣.៦៣៣ ពានស់រៀល (កំណតស់ាគ ល់ ១៤) (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ៥.៤០៣.៦៣៣ ពានស់រៀល។ ព្បាកស់ៅសល់ច្ំនួន 
៩.៧៨៧.៨៩៤ ពានស់រៀល (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ៧.២៣៧.៨៩២ ពានស់រៀល) ព្តូវបានែកសច្ញពីច្ំសណញរការុក។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.៣  ត្ថ្មាសមក្សររបសព់្ទរយសរម្មហរិញ្ញវតថុ និងបំណុលហរិញ្ញវតថុវាសផ់វងាម្នងលលែើម្ែររលំស ់

វ ិ្ ីោស្រសត និងការសនមត ដែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការបា នោ់ម នតថៃមលសមក្សរថៃនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  មានែូចខាង
ហក្កាម៖ 
(រ)  ោច់ក្បារ ់ និងោចក់្បារ់សមមូល និងក្បាររ់ហញ្ញ ើ រយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ - តថៃមលហោងថៃនគណនីទាំងហនេះ មាន

តថៃមលក្រហារក់្រដហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរវាមានរយៈហពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអតិ្ិជន និងគណនីអនរផាត់ផាងហ់ផសងៗ - តថៃមលហោងែរសំវធិាន្នដែលរណាត លមរពីការ្យចុេះតថៃមល 

មានតថៃមលក្រហារក់្រដហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរគណនីទាំងហនេះសថិតហៅហក្កាមលរខខ្ណឌ ឥណទាន្មមត 
និងមានរយៈហពលខ្លី។ 

 (គ) ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក - តថ្មាសោងរយៈសពលខាីថ្នឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ព្តូវបានចតរុ់កថាានតថ្មាសសមើោន
នឹងតថ្មាសមព្សបរបស់វា សដាយសារវាានរយៈសពលខាី ថ្នឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក។ ច្ំសពាះឥណទនែតល់ឱ្យ
បុគគលិករយៈសពលផវង ានតថ្មាសមព្សបច្ំនួន ១.១៣៧ ល្លនសរៀល គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ សធ្ៀបនឹង
តថ្មាសោងផែលានរឹកព្បាក់ចំ្នួន ១.២២៨ ល្លនសរៀល។ តថៃមលសមក្សរក្តូវបានគណនាផែអកតាម
លំហូរោចក់្បារ់អបបហារ ហោយហក្រើអក្តក្បាររ់មចី សពលបច្ចុបបនន។ វាព្តូវបានចត់រុកថាសថិតសៅកនុងតថ្មាសម
ព្សប កព្មិតរី៣ កនុងឋានានុព្កមតថ្មាសមព្សប សដាយសារការរមួបញ្ចូ លនូវធាតុចូ្លផែលមិនអាច្អសងកតបាន រមួ
ាន ហានិភ័យឥណទនរបស់សមភាគីជាសែើម។ 

( ) គណនីអនកែគត់ែគង់ពាណិជជកមម និងគណនីអនកែគត់ែគង់សែេងៗ – តថ្មាសោងថ្នគណនីអនកែគតែ់គង់ពាណិជជកមម និង
គណនីអនកែគត់ែគង់សែេងៗ ព្តូវបានចត់រុកថាានតថ្មាសសមើោន នឹងតថ្មាសមព្សបរបស់វា សដាយសារវាានរយៈសពល
ខាី។ 

 (ង) ភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ - តថ្មាសោងរយៈសពលខាីថ្នភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់ ព្តូវបានចត់រុកថា
ានតថ្មាសសមើោន នឹងតថ្មាសមព្សបរបស់វា សដាយសារវាានរយៈសពលខាី ថ្នភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង់។ 
តថៃមលសមក្សរក្តូវបានគណនាផែអកតាមលំហូរោចក់្បារអ់បបហារ ហោយហក្រើអក្តក្បារ់បសញ្ញ ើ សពលបច្ចុបបនន។ វា
ព្តូវបានចត់រុកថាសថិតសៅកនុងតថ្មាសមព្សបកព្មិតរី៣ កនុងឋានានុព្កមតថ្មាសមព្សប សដាយសារការរមួបញ្ចូ លនូវ
ធាតុចូ្លផែលមនិអាច្អសងកតបាន រមួានហានិភ័យ ឥណទនរបស់សមភាគីជាសែើម។ 

(ច្) ក្បាររ់មចី - តថៃមលសមក្សរថៃនក្បាររ់មចកី្តូវបា ន់ោម នហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរោច់ក្បារ់សច្ញរនុងរិចចសនា
 ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តក្បាររ់មចី ែំណាច់ឆ្ន ។ំ 

  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលវាស់ផវងតាមតថ្មាសមព្សប ព្តូវបានវភិាគសៅតាមឋានានុព្កមថ្នការវាស់ផវងតថ្មាសមព្សបែូច្ខាង
សព្កាម៖ 

 

កព្មិត ១ តថ្មាលក់កនុងរីែារសកមម (មិនផកតព្មូវ)  ចំ្សពាះព្រពយសកមម ឬបំណុលផែលអាច្កំណត់បាន។ ក.ស.ស មនិ
ានកាន់កាប់មូលបព្តចុ្ះបញ្ជ ី សរ។ 

កព្មិត ២ ធាតុចូ្លសែេងៗ សព្ៅពីតថ្មាលក់ផែលបានរមួបញ្ចូ លកនុងកព្មតិ ១ ផែលអាច្អសងកតព្រពយសកមម ឬ បំណុលបាន 
សដាយផាទ ល់ (តាមថ្ងាកំណត់) ឬ សដាយព្បសោល (តាមថ្ងានិសេនទ)។  

កព្មិត ៣ ធាតុចូ្លច្ំសពាះព្រពយសកមម ឬបំណុល ផែលមិនអាព្ស័យសលើរិននន័យសលើរីែារផែលអាច្សសងកតបាន (ផែលជា
ធាតុចូ្លផែលមនិអាច្អសងកតបាន)។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណផេនយយ ការសនមត្ និងការវិនិចឆ័យសខំាន់ៗ 
ការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យ ក្តូវបានវាយតថៃមលជារនតរ ទ រ់ ហោយដផអរហៅតមរទពិហោ្ន៍រនុងក្ោ

មុន និងរតត ហផសងៗហទៀត រមួមានការរពំឹងទុរថៃនក្ពឹតតិការណ៍ ហពលអ គត ដែលហគហជឿជារ់ថាមានភាពសមហហតុផលហៅ
តមកាលៈហទសៈហផសងៗ។  ក.ស.ស ហ្ើវការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យហោយគិតពីអ គតកាល។ តមនិយមនយ័ 
លទធផលថៃនការបា ន់ោម នគណហនយយ រក្មែូចោន នឹងលទធផលពិតជារដ់សតងណាស់។ ការបា នោ់ម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យ
ដែលមានហានិភ័យ្ំ អាចរណាត លឱ្យមាននិយ័តរមមជាោរវនតហលើតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម និងរំណុលរនុងឆ្ន ំ
ហិរញ្ញ វតថុរ ទ រ់ ក្តូវបានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម៖ 
 
(រ)  កាត្ពវរិចចផេស្ថធននិវត្តន៍ 

តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតនគ៍ឺអាក្ស័យហៅតមរតត មួយចំនួន ដែលក្តូវបានរំណត់តមមូលោឋ ន
ដែលពារ់ពន័ធនឹងការគណ ហានិភយ័ ហោយហក្រើក្បាស់ការសនមតមួយចំនួន។ ការសនមតដែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការរំណត់
ចំណាយសុទធសក្មារ់ក្បារហ់ោ្ននិវតតន៍ រមួមានអក្តអរបហារ អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរ ៍ អក្តមរណៈ និងអក្តហបាេះរង់
ការង្ហរ។ រដក្មរក្មួលណាមួយហលើការសនមតទាំងហនេះ នឹងហ្វើឱ្យរ េះពាល់ែល់តថៃមលហោងររស់កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនហ៍នេះ។  

គិតព្តឹមចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៩   កមពុជាានសញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមមផតបួនប ុសណាណ ះ  ផែលបានចុ្ះបញ្ជ ីសៅកនុងរីែារមូលបព្ត     
កមពុជា។ សញ្ហញ រ័ណណ បច្ចុបបននផែលព្តូវបានសច្ញែាយជាព្បាក់សរៀល ានអព្តាប័ណណ ឥណទនជាមធ្យម ៨% កនុងមួយឆ្ន  ំាន         
រយៈសពលកំណត់បីឆ្ន  ំ និងានច្ំណាត់ថាន ក់ BBB+។  សញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមមសនះ   មិនព្តូវបានចត់រុកថាានគុណភាពខពស់ 
(ច្ំណាត់ថាន ក់ AA ឬ ខពស់ជាងសនះ) សរ សហើយការជូញែូរសញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមម មិនទន់ានភាពសកមមសៅសរប ើយសរ ែូច្សនះ ក
.ស.ស ហក្រើក្បាស់អក្តការក្បារ់បសញ្ញ ើម្យមក្រចាំឆ្ន ជំាក្បារហ់រៀលពី្ ោរ ជាអក្តអរបហារផែលបានផកតព្មូវ ហែើមបរីំណត់
តថៃមលរចចុរបននថៃនលំហូរោចក់្បារ់ហចញបា ន់ោម ន ហពលអ គត ដែលតក្មូវឱ្យមាន សក្មារ់ការទូទាត់កាតពវរិចច
ហោ្ននិវតតន៍។  

ហៅហពលដែលអក្តអរបហារផែលបានហក្រើក្បាស់ ខ្ុសពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរ់ក្គង ០,៥% សហើយអក្ត
រំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរប៍ានហក្រើក្បាស់ខ្ុសពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរក់្គង ២,៥%  ហ េះតថៃមលកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ គិត
ព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ អាចនឹងក្តូវផ្ទល ស់រតូរក្រហារក់្រដហលនឹងចំនួនខាងហក្កាម៖ 
 

 ម្ូលដ្ឋា ន  ផលរ៉ាេះពាល ់(sensitivity impact) 

          
អក្តអរបហារ  ៦,០០%  ៦,៥០%  ៥,៥០%  ៦,០០%  ៦,០០% 
អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរ ៍ ៥,០០%  ៥,០០%  ៥,០០%  ៧,៥០%  ២,៥០% 
កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនប៍ានកំណត ់(ល្លនសរៀល) ៨៣.០៧៤  ៧៨.៧៩៨  ៨៧.៧៨៧  ៩៣.៣៦២  ៧៥.៥៥៣ 
ែលប ះពាល់ (ល្លនសរៀល)   (៤.២៧៦)  ៤.៧១៣  ១០.២៨៨  (៧.៥២១) 
ែលប ះពាល់ (%)   (៥%)  ៦%  ១២%  (៩%) 

 
  



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៥.  ព័ត្៌ម្គនក្រត្ិរត្តិការតាមខផនរ 
ក.ស.ស មានក្រតិរតតិការតមដផនរដែលក្តូវរាយការណ៍គឺ ហសវាដផនររំពងដ់ផ។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ 

(ក្រុមគណៈក្គរក់្គង) ក្តួតពិនតិយរបាយការណ៍ក្គរក់្គងថៃផទរនុង ដែលបានរាយការណ៍អំពីលទធផលថៃនហសវាដផនររំពងដ់ផទាងំមលូ 
ហែើមបវីាយតថៃមលអំពីលទធផល និងការដរងដចរ្នធាន។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការវាយតថៃមលអំពីលទធផលថៃនក្រតិរតតិការ
តមដផនរ ហោយដផអរហៅហលើទំហំក្បារច់ំណូលែុល (កំណតស់ាគ ល់ ២១)។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ កក៏្តួតពិនតិយ
ែងផែរសៅសលើចំហណញមុនរងព់នធ និងចំហណញសុទធហ្ៀរនឹងការយិររហិចឆទមុនៗ។ ហលើសពីហនេះ រ.ស.ស រា៏នតំរនហ់សែឋរិចច
ពិហសស ផែលកំពុងសធ្វើព្បតិបតតិការសៅែំណាកក់ាលែំបូង  (កំណតស់ាគ ល់ ៨)។ 

ក្បារច់ំណូលភាគសព្ច្ើនបានមរពីអតិ្ិជនខាងហក្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅរនុងហខ្តតក្ពេះសីហនុ ហហើយព្បាក់
ច្ំណូលភាគសព្ច្ើន មានក្រភពហចញពីហខ្តតក្ពេះសីហនុ និងតំរនជុ់ំវញិ។ 

កនុងអំ ុងឆ្ន  ំានចំ្ណូលសរុបច្ំនួន ៧៧.៨០៤.០០០ ពានស់រៀល ផែលបានមកពីអតិងិជនធំ្ៗ ច្ំនួនពីរនាក់។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៦.  ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាេ រ 

 ដីធាី  ការខរលមអដីធាី  អោរ  
ររកិាេ រ 

រផេចចរផេទ្ស  
ផេក្គឿងសង្ហា រមិនិង

បរកិាា របំពារ់  
រុំពយទូ្័រ និង

ររកិាេ ររោិលយ័  ោនយនត  
ររកិាេ រ 

រំពង់ខផសមុក្ទ្  
ការង្ហររំពុង
ដំផេណើ រការ  បា៉ា ខែត្  សររុ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
                      
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨                      

តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥០.៥១៤  ១៥៣.៣៧២.៤៥៤  ៦.៤១៥.២៨៤  ៣៤៦.៣១២  ២.២៧៨.២៣៨  ១៥.៧៣៤.៥៣៥  ១៩៦.៣៤៣.៦២៧  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ២៨០.១១០  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 
ទិញរដនថម  -  ១.៨៦៦.១៧៨  ៦៨.៩១៩  -  ២៣៧.២៦០  ១.៤៥៥.៤៣៤  ៩.៩៥០.៧៩៤  -  ៤៥.២៥៦.៨៥២  ១៧៩.៨២៦  ៥៩.០១៥.២៦៣ 
សធ្វើច្ំណាត់ថាន កស់ ើងវញិ (១.១១៥.៧៣១)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១.១១៥.៧៣១) 
ហផទរ -  -  ១.៣៤៣.៤៩៥  -  -  -  -  -  (១.៣៤៣.៤៩៥)  -  - 
រលំស់ -  (១.០៨៥.៦១២)  (៤.៨៨៩.២៩៤)  (១.៤៤៤.៥២៥)  (១៨៧.៧២០)  (១.៤២២.៣០៨)  (១.៩៦៤.៩២៧)  (៩.៨២៥.៧១៧)  -  (២៨៧.៧៩៦)  (២១.១០៧.៨៩៩) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ 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 
                      
ផេៅថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨                      
ថៃ្លហែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៩.០៤៧.៤៧៥  ១៦៤.៤៣៦.៧៨០  ៩.២៤៧.៩១២  ១.១៤២.៥០៩  ៥.៧៥៥.៧៩៣  ២៧.៥៨៥.៩២៣  ២១០.១០០.៨៩០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ៩៣២.៩៧៦  ៨៩៩.៩៩៧.១៤៨ 
រលំស់រងារ -  (៣.១១៦.៣៩៥)  (១៤.៥៤១.២០៦)  (៤.២៧៧.១៥៣)  (៧៤៦.៦៥៧)  (៣.៤៤៤.៤២៩)  (៣.៨៦៥.៥២១)  (២៣.៥៨២.៩៨០)  -  (៧៦០.៨៣៦)  (៥៤.៣៣៥.១៧៧) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ 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 
                      

លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩                      
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ 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 
ទិញរដនថម (*) -  ៨៦.៣៥៧  ៣៥៧.៦៣៩  ២.៦៥៩.៦០០  ៣២៨.៨៧៦  ១.១៧១.០២៥  ៦.៣១៩.២០៩  ១១.៧១២.៧៧៨  ១២.៥៤០.៨៤៥  -  ៣៥.១៧៦.៣២៩ 
លក ់- សុរធ -  -  -  -  -  -  (៨.៥៨០)  -  -  -  (៨.៥៨០) 
ហផទរ -  ៥.៧៨៨.៥៥៩  ១៨០.១២២.៩០៣  ២២.៤១១.៤៦៧  -  -  -  -  (២០៨.៣២២.៩២៩)  -  - 
រលំស់ -  (១.១៩១.៥៥៩)  (៦.១៤៥.៤៤៤)  (១.៨២០.២១៣)  (២២៤.៦០០)  (១.៤៧៣.០៧៩)  (២.៥៥៤.៦៥៥)  (១០.១១៧.៧៦៧)  -  (១២៤.០៧២)  (២៣.៦៥១.៣៨៩) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
                      
ផេៅថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                      
ថៃ្លហែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៤.៩២២.៣៩១  ៣៤៤.៩១៧.៣២២  ៣៤.៣១៨.៩៧៩  ១.៤៧១.៣៨៥  ៦.៩២៦.៨១៨  ៣៣.៨៩៦.៥៥២  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៩៣២.៩៧៦  ៩៣៥.១៦៤.៨៩៧ 
រលំស់រងារ -  (៤.៣០៧.៩៥៤)  (២០.៦៨៦.៦៥០)  (៦.០៩៧.៣៦៦)  (៩៧១.២៥៧)  (៤.៩១៧.៥០៨)  (៦.៤២០.១៧៦)  (៣៣.៧០០.៧៤៧)  -  (៨៨៤.៩០៨)  (៧៧.៩៨៦.៥៦៦) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៦.  ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាេ រ (ត្) 
(*) សូមសោងសៅសលើការសែទៀងផាទ តក់ាររិញបផនថមជាសាច្ព់្បាក ់ និងមនិផមនសាច្ព់្បាកខ់ាងសព្កាម (ការរិញព្រពយសមបតតិ 

និង បរកិាេ រ)សព្ាប់ែំណាច្់ឆ្ន ។ំ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

    
ការរិញ (សាច្ព់្បាក ់និងមនិផមនសាច្ព់្បាក)់ កនុងឆ្ន  ំ ៣៥.១៧៦.៣២៩  ៥៩.០១៥.២៦៣ 
ការសងអនកែគតែ់គង ់(មនិផមនសាច្ព់្បាក)់  (១.២៥៦.៣៣៧)  (៣៣.៤៣៧) 
សាច់ព្បរ់បនបង់រនងុឆ្ន  ំ ៣៣.៩១៩.៩៩២  ៥៨.៩៨១.៨២៦ 

 
ច្ំណាយការព្បាក ់ផែលព្តូវបានសធ្វើមូលធ្នកមមសលើព្រពយសកមមផែលានលកេណៈសមបតតិព្គបព់្ោន ់ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ 

ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ានច្ំនួន ១០.៨០៣ ល្លនសរៀល ផែលាន(អព្តាការព្បាក ់១,៦៥% ព្បចឆំ្ន សំលើកមចពីពី្កសួងសសែឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ
វតថុ–(JICA)–ឥណទនសលខ CP-P10  និង ១,២៦% សលើកមចពីីព្កសួងសសែឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ–(JICA) – ឥណទនសលខ  CP-
P21 (កំណតស់ាគ ល់ ១៦))  ។  
 
 តារាងខាងសព្កាមសសងេបពីសាថ នភាពព្សបច្ាបថ់្នែីធ្ាី និងតថ្មាសោងរបស់វា។ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

    
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់ ៧៣៥.០០០  ៧៣៥.០០០ 
ែី្លីដែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ  ២៥០.១៩៤.៩០៩  ២៥០.១៩៤.៩០៩ 
 ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥០.៩២៩.៩០៩ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ 

  ដីធា ី អោរ  
សណំង់រំរុង 
សាងសង់  សររុ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨        
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣១.៩៧៧.៥០៥  ១៥០.៩៩១.៥០៤  ៧០៣.០៦០  ២៨៣.៦៧២.០៦៩ 
ទិញរដនថម -  ២៦៩.៧៥៤  ៥២៩.៥៨៧  ៧៩៩.៣៤១ 
ការសធ្វើចំ្ណាតថ់ាន កស់ ើងវញិ ១.១១៥.៧៣១  -  -  ១.១១៥.៧៣១ 
សែទរ ១.២៣២.៦៤៧  -  (១.២៣២.៦៤៧)  - 
រលំស់ -  (៦.១០៤.៩៦១)  -  (៦.១០៤.៩៦១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
        
ផេៅថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨        
ថៃ ល្ហែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៣.៣៩៣.០១៤  -  ២៩៧.៧១៨.៨៩៧ 
រលំស់រងារ -  (១៨.២៣៦.៧១៧)  -  (១៨.២៣៦.៧១៧) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
        
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ទិញរដនថម -  ២.៥៩៤.៥៧៩  -  ២.៥៩៤.៥៧៩ 
រលំស់ -  (៦.១៩៦.០១៤)  -  (៦.១៩៦.០១៤) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
        
ផេៅថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ថៃ ល្ហែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  -  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រលំស់រងារ -  (២៤.៤៣២.៧៣១)  -  (២៤.៤៣២.៧៣១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 

 

ែសំណើ រការវាយតថ្មា (បសច្ចកសរស/ធាតុចូ្ល) សព្បើកនុ ងការកំណតត់ថ្មាសមព្សប 
 

ព្រពយសមបតតិវនិិសោគព្តូវបានវាយតថ្មា សដាយព្កុមហ ុនវាយតថ្មាផែលានការររួលសាគ ល់សដាយ គណៈកមមការ 
មូលបព្តកមពុជា។ ក.ស.ស បានររួលការវាយតថ្មាឯករាជច្ំសពាះព្រពយសមបតតិវនិិសោគរបស់ខាួន គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ សហើយគណៈព្គបព់្គងសជឿជាក់ថា វាមិនានការផាា ស់បតូ រសំខាន់ៗសលើការវាយតថ្មារហូតែល់កាលបរសិច្ឆររាយការណ៍
សរ។   

តថៃមលសមក្សរកព្មិតបីររស់ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ក្តូវបានទាញយរហោយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោស្រសតហក្រៀរហ្ៀរការលរ ់
ជាមួយនឹងវ ិ្ ីោស្រសតវាយតថៃមលែីធ្ាី និងវធីិ្សាក្រសតថ្ងាសែើមសព្ាប់អោរ។ ែីធ្ាីព្តូវបានវាយតថ្មាសដាយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោស្រសត
ហក្រៀរហ្ៀរការលរ់ ចត់ចូ្លសៅរនុងធាតុគណនីហក្រៀរហ្ៀរ។ តថៃមលទាំងហនេះ ក្តូវបានដរតក្មូវសក្មារ់ភាពខុ្សោន រនុងការ
សនមតសំខាន់ៗ  ែូចជា ទំហំ និងទីតងំ ោថ នភាព និងរតត ពារ់ពន័ធហផសងហទៀត។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ (ត្) 
គណៈព្គប់ព្គងសជឿជាក់ថាតថ្មាសមព្សបរបស់ព្រពយសមបតតិវនិិសោគ អាច្ព្តូវបានវាស់ផវងគួរឱ្យសជឿជាក់បាន។ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    

ែីធ្ាីតាមតថ្មាសមព្សប ៣.១៣៦.៤០៨.៥០៨  ៣.០៩២.៥៣៧.២៧៣ 
អោរតាមតថ្មាសមព្សប ១៣៧.៧០២.៤០០  ១៣៥.៧៧៦.២៥៦ 
 ៣.២៧៤.១១០.៩០៨  ៣.២២៨.៣១៣.៥២៩ 

 
តារាងខាងសព្កាមសនះ សសងេបពីសាថ នភាពព្សបច្ាបថ់្នែីធ្ាី និងតថ្មាសោងរបស់វា។ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    

ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តំរនហ់សែឋរិចចពិហសស(*) ៨៥.២១២.៣៧០  ៨៥.២១២.៣៧០ 
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តំបនស់ែេងៗ ៣.២៨៦.៧២៤  ៣.២៨៦.៧២៤ 
ែី្លីដែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ ៤៤.៧១១.០៥៨  ៤៤.៧១១.០៥៨ 
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់រ ុដនតព្បជាពលរែឋកំពុងរស់សៅ  

(ព្តូវបានចតថ់ាន កស់ ើងវញិពី ព្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ) ១.១១៥.៧៣១  ១.១១៥.៧៣១ 
 ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៣៤.៣២៥.៨៨៣ 

 
(*) ហនេះគឺជាតថៃមលែីចំនួន៤១ហិរត ដែលក្តូវបានហផទរជាផលូវការមរឱ្យ ក.ស.ស តាមរយៈគណៈកាម ធ្ិការអនតរព្កសួង កនុង
ឆ្ន ២ំ០០២។  
 ក.ស.ស បានរូទត ់និងបានសដាះព្សាយតំបន់ផែលសៅជុំវញិសលើរំហំែី៤១ហិកតាសនះ សហើយររួលបានែីច្ំនួន២៧
ហិកតាបផនថមសរៀតកនុងឆ្ន ២ំ០១២ សដាយតថៃមលថៃនែី្លីហ េះនឹងក្តូវរំណតហ់ោយគណៈកាម ធ្ិការអនតរព្កសួង។ តថ្មាែី ២៧ ហិកតា
សនះ មិនទន់ព្តូវបានកតព់្តាសៅកនុងបញ្ជ ី សៅស ើយសរ ប ុផនត ក.ស.ស បានររួលប័ណណ កមមសិរធិតាមែាូ វច្ាប់រចួ្រាល់សហើយ។ 
 ច្ំនួនទឹរក្បារខ់ាងហក្កាមផែលក្តូវបានរតក់្តរនុងចំហណញ-ខាត ព្តូវបានទញយកមកពីការសធ្វើអាជីវកមមសលើព្រពយ
សមបតតិវនិិសោគ ៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ចំណូលពីការជួល ២.៧៥១.៤៩៤  ៣.០១៦.៣៦៥ 
ច្ំណាយរលំស់ (៦.១៩៦.០១៤)  (៦.១០៤.៩៦១) 
ចំណាយក្រតិរតតិការផ្ទទ ល់ដែលហរើតហចញពីការវនិិហោគក្ទពយសមបតតិ 
     ដែលរហងកើតឱ្យមានចំណូលពីការជួល (២.៧៧៧.៨៤៧)  (៣.៤១៣.៣២៩) 
  
  



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ (ត្) 
 តំបនស់សែឋកិច្ចពិសសសកំពុងផតសថិតកនុងែំណាកក់ាល ថ្នការសធ្វើព្បតិបតតិការអាជីវកមមរបស់ខាួន កនុងែំណាកក់ាលែំបូង 
សៅស ើយ។ 
 ការរូទតភ់តិសនាអបបបរាររួលបាន ច្ំសពាះភតិសនាថ្នព្រពយសមបតតិវនិិសោគ ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
១ឆ្ន  ំ ៦៩.២៧៥  ៦៨.៣០៦ 
ច្សនាា ះពី១ឆ្ន  ំសៅ ២ឆ្ន  ំ ៦៩.២៧៥  ៦៨.៣០៦ 
ច្សនាា ះពី២ឆ្ន  ំសៅ ៣ឆ្ន  ំ ៧៣.៣៥០  ៦៨.៣០៦ 
ច្សនាា ះពី៣ឆ្ន  ំសៅ ៤ឆ្ន  ំ ៧៣.៣៥០  ៧២.៣២៤ 
ច្សនាា ះពី៤ឆ្ន  ំសៅ ៥ឆ្ន  ំ ៧៣.៣៥០  ៧២.៣២៤ 
សលើសពី៥ឆ្ន  ំ ៧៥៧.៩៥០  ៨១៩.៦៧២ 
 ១.១១៦.៥៥០  ១.១៦៩.២៣៨ 
 
៨.  ក្ទ្ពយសរមមអររូី 
 រមមវិធី 
 ពាន់ផេរៀល 
គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ ន្ ូឆ្ន ២ំ០១៨  
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៨.៥៥៧.៧០២ 
រលំស់ (១.០៦២.៨៧១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៧.៤៩៤.៨៣១ 
គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ ន្ ូឆ្ន ២ំ០១៨  
ថៃ្លហែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រលំស់រងារ (៣.១១៣.៥២១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ៧.៤៩៤.៨៣១ 
  
គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៩  
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៧.៤៩៤.៨៣១ 
រលំស់ (១.០៦២.៨៧១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៦.៤៣១.៩៦០ 
គិតព្តឹម្នងៃទី៣១ ផខ ន្ ូឆ្ន ២ំ០១៩  
ថៃ្លហែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រលំស់រងារ (៤.១៧៦.៣៩២) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ៦.៤៣១.៩៦០ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩.  ឥណទានែតលឱ់្យរុគាលរិ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
រយៈសពលខាី ២.១៩៣.១១២  ១.៨៨៣.៩៨១ 
រយៈសពលផវង ១.២២៨.០១៩  ៣.៤២១.១៣២ 
 ៣.៤២១.១៣១  ៥.៣០៥.១១៣ 
  
 សៅថ្ងៃរី០៨ ផខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានអនុមត័ែតល់ឥណទនោម នការព្បាក ់ច្ំនួន ១០.២៦៦.៩០៤ ពានស់រៀល 
ផែលានរយៈសពលបនួឆ្ន ឱំ្យបុគគលិករបស់ខាួន រមួទងំបុគគលិកផែលបានចូ្លនិវតត សែើមបរីិញភាគហ ុន ព្បសភរ “គ” សៅសពលផែល 
ក.ស.ស ចុ្ះបញ្ជ ីលកម់ូលបព្តជាសាធារណៈសលើកែំបូង។   
 និយត័កមមតថ្មាសមព្សបសលើសមតុលយឥណទន ២.៦២១.៨២៤ ពានស់រៀល ព្តូវបានកតព់្តាែំបូងជាព្រពយសកមមសែេងៗ 
សៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ និងែករលំស់កនុងច្ំសណញ-ខាត កនុងខទងព់្បាកស់បៀវតេរ ៍ ព្បាកឈ់នួល និងច្ំណាយពាកព់ន័ធ    
កនុងរយៈសពលបនួឆ្ន  ំសដាយសារតថ្មាសមព្សបរបស់ឥណទនសនះ ព្តូវបានកាតប់នថយសដាយអព្តាអនុសព្ោះ (ោម នការព្បាក)់ សហើយ
អតថព្បសោជនព៍្តូវបានែតល់ឱ្យបុគគលិក។ 
 តថ្មាសមព្សបែំបូងថ្នឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក គឺអាព្ស័យសៅតាមលំហូរសាច្ព់្បាកអ់បបហារ សដាយសព្បើអព្តាការ
ព្បាកម់ធ្យម ១៥,២៧% កនុងមយួឆ្ន  ំ និងបនាទ បម់កសរៀត ព្តូវបានររួលសាគ ល់តាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ គណៈព្គបព់្គងបានវាយ
តថ្មាថាអព្តាការព្បាក ់ ១៥,២៧% គឺជាអព្តាសមព្សប ផែលព្បហាកព់្បផហលនឹងអព្តាផែលបុគគលិកអាច្ខចីព្បាកស់ដាយមនិាន
ការធានា ពីធ្នាោរពាណិជជនានាជាព្បាកស់រៀល កនុងរយៈសពល៤ឆ្ន ។ំ 
 បផព្មបព្មួលឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ៥.៣០៥.១១៣  ៦.៩២៣.៥៣៨ 
បផនថម៖ ច្ំណាយការព្បាកព់អីព្តាអបបហារផែលកតព់្តាព្តលបម់កវញិ ៦៨២.៧៤៤  ៩៤៨.៣០១ 
ែក៖ ការសងឥណទន (២.៥៦៦.៧២៦)  (២.៥៦៦.៧២៦) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៣.៤២១.១៣១  ៥.៣០៥.១១៣ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  សននិធិ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
ព្រពយសកមមរយៈសពលខា ី ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមាា រហក្រើក្បាស់ ១៧.២៤៧.៥៣៩  ១០.៥៤៤.២៤៨ 
ហក្រងឥនធនៈ និងហក្រងមា សីុន ១.២៧២.៨៤០  ១.១០៤.១១០ 
សមាា រង្ហយហឆ្េះ ៧៤១.៨៧០  ៤១៧.២៥៤ 
សំវធិាន្នសក្មារស់ព្គឿងបនាា ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤)  (៧៤២.៩៩៤) 
 ១៨.៥១៩.២៥៥  ១១.៣២២.៦១៨ 
 
(*)     គណៈព្គបព់្គងសធ្វើការវាយតថ្មាសលើសននិធ្ិផែលែំសណើ រការយឺតតាមសពលសវល្លកំណត ់ និងពិចរណាសៅសលើតថ្មាសំវធិាន-
ធ្ន ផែលសៅសល់ានភាពព្គបព់្ោន ់និងព្តឹមព្តូវសៅែំណាច្ក់ារយិបរសិច្ឆរ។ 
  
 សននិធ្ិផែលបានកតព់្តាជាច្ំណាយកនុងអំ ុងែំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ានរឹកព្បាកច់្ំនួន ៩០.៦៤១ 
ល្លនសរៀល (៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៖ ៧៣.០៨៥ ល្លនសរៀល)។ 
 
១១.  គណនីអតិងិជនពាណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនលែសងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ៣៧.៧៦៧.៩១០  ២៩.៥៨៦.៨៤៧ 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់[កំណតស់ាគ ល់ ៣.១(ខ.៣)] (១.២១៥.២៤៨)  (៦២៤.៣១៥) 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម - សុរធ ៣៦.៥៥២.៦៦២  ២៨.៩៦២.៥៣២ 
រុហរក្រទានឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន (*) ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
រុហរក្រទានហផសងៗ ១.៣៧៧.៧៤២  ១.៩៧៤.៥៣០ 
ឥណទនពនធកាតរុ់ក ១.១២៥.៧៩៧  ១.០៣៣.៩០២ 
ចំណាយរងម់ុន ៨៥.៨៣៦  ១១៦.៧៤៧ 
 ៥៣.៤២៩.៥៨៤  ៤១.៨៥៩.០១១ 
  
 អតិ្ិជនររស់ រ.ស.ស គឺជាភាន រង់្ហរែឹរជញ្ជូ នជាតិ និងអនតរជាតិ  ។ គណនីអតិងិជនពាណិជជកមមានរយៈសពល
ខាី។ 

 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១.  គណនីអតិងិជនពាណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនលែសងៗ (ត) 
(*) សនះគឺជាសមតុលយបុសរព្បទនសាច្ព់្បាកស់ៅសល់ផែលឱ្យព្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន សោងសៅតាមលិខ្ិត
របស់ព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ ចុេះថៃ្ង២៩ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៩ កនុងសោលបំណងសែើមបសីាងសងព់្បពន័ធបូមរឹកកងវកប់ផនថម សៅ
កនុងព្កុងព្ពះសីហនុ និងសៅថ្ងៃរី២២ ផខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ កនុងសោលបំណងហែើមបជីសួជុលដរលមអ និងពក្ងីរដផនរខ្លេះហៅកនុងព្កុងផលូវ
សលខ២០០។ បុសរព្បទនសនះព្តូវបានរូទត ់សដាយកាតក់ងពីការផបងផច្កភាគល្លភ និងការរូទតស់ង សហើយមនិានកាលបរសិច្ឆរ
សងពិតព្បាកែសរ។ 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ៩.៧៧១.៣០០  ១០.៥៥០.០០០ 
បុសរព្បទនបផនថមកនុងឆ្ន  ំ ១៣.០៦៦.២៤៧  ៣.២២១.៣០០ 
ការរូទតស់ងកនុងអំ ុងឆ្ន  ំ (២.០០០.០០០)  - 
បានរូទតត់ាមរយៈការផបងផច្កភាគល្លភ (កំណតស់ាគ ល់ ៣.២.១) (៦.៥៥០.០០០)  (៤.០០០.០០០) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
 
១២.  ព្បរ់បលញ្ញ ើរយៈលរលខលីលៅ្នាគារ 
 ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ គឺជាក្បាររ់ហញ្ញ ើមានកាលរំណត ់ ដែលបានហផ្ើហៅក្គឹេះោថ នហិរញ្ញ វតថុ  រនុងរយៈ
ហពលពី៦ដខ្ និង១២ដខ្ ហហើយទទួលបានការក្បារច់ហ ល េះពី ៣,០០% ហៅ ៤,៧៥% រនុងមយួឆ្ន  ំ (២០១៨ ៖ ៣,៥០% ហៅ 
៤.៧៥% រនុងមយួឆ្ន )ំ ។ 
 
១៣.  ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ោចក់្បាររ់នុងថៃែ ២.៣១៦.០៣៨  ១.៦៨៦.៦៧២ 
ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរ៖    

គណនីច្រនត ២៥.៤៧៣.៥៥៩  ៦០.៥០៤.៨៥៣ 
 ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 

 
 ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរក្តូវបានដាកស់ែ្ើហៅ្ ោរពាណិជជរនុងក្សុរ។ គណនីចរនតមនិមានការក្បារហ់ទ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៤.  ផេដើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន 

 ភាគហ ុនព្បលភទ រ (*)  ភាគហ ុនព្បលភទ ខ (**)  ភាគហ ុនព្បលភទ គ (***)  

ភាគហ ុន 
បុរវោភ  សរបុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 

                
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
                
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 
(*) ហោងតមមាក្ត ៥ ថៃនលកេនតិកៈ ចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សែើមរុនផែលានព្សាបច់្ំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ សរៀល ព្តូវបានផបងផច្កសៅជាភាគហ ុនព្បសភរ “ក” ច្ំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ុន សែើមរុនព្បសភរ ខ ច្ំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ុន សដាយានតថ្មាចរកិ ១.០០០ សរៀល កនុងមយួភាគហ ុន។    ទងំភាគហ ុនព្បសភរ “ក” នងិភាគហ ុនព្បសភរ “ខ” ព្តូវបាន
កានក់ាបស់ដាយរាជរដាឋ ភបិាលកមពុជា ផែលតំណាងសដាយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។ ភាគហ ុនព្បសភរ “ក” មនិានសិរធិររួលបានភាគល្លភសរ សហើយកម៏និានសិរធិសបាះសឆ្ន តផែរ សលើកផលង
ផតលកេខណឌ មយួច្ំនួនែូច្បានលមអតិកនុងាព្តា ៩ ថៃនលកេនតិកៈចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ” ានសិរធិសបាះសឆ្ន ត និងានសិរធិររួលបានភាគល្លភ សៅសពលដែលព្កុម
ព្បឹកាភបិាលបានអនុមត័ត។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៤.  ផេដើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន (ត) 
(**) សសច្កតីលមអតិថ្នភាគហ ុនផែលានសិរធិសបាះសឆ្ន តានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
ភាគហ ុនិរ ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល 

      
ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ”       
រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ភាគហ ុនព្បសភរ “គ”      
 Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គសព្ាងភាគហ ុនរបស់បុគគលិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិសោគសែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      

 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
 

ច្ំនួនភាគហ ុនផែលបានសបាះែាយកនុងព្បសភរ “គ” ានច្ំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ុន ផែលានតថ្មាចរកិ 
១.០០០ សរៀលកនុងមយួភាគហ ុន។ ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” ផែលបានសបាះែាយទងំអស់ ព្តូវបានបងព់្បាករ់ចួ្រាល់ទងំព្សុង។ 

 
(***) ភាគល្លភធានាព្តូវបងស់ៅព្គបភ់ាគហ ុនព្បសភរ គ  
 

 សែើមបជីាការសលើករឹកច្ិតតសព្ាបអ់នកវនិិសោគ ភាគហ ុនិកភាគហ ុនព្បសភរ “គ” (ានសិរធិសបាះសឆ្ន តទងំអស់) ាន
សិរធរិរួលបានភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវររួលច្ំនួន ៥% កនុងមយួឆ្ន  ំសព្ាបរ់យៈសពលបីឆ្ន  ំ (ជាសាច្ព់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ុន 
សៅតាមការសសព្មច្ច្ិតតរបស់ ក.ស.ស ផតប ុសណាណ ះ) ថ្នភាគហ ុនព្បសភរ “គ” សរបុ គុណនឹងតថ្មាដាកល់កព់ីកាលបរសិច្ឆរចុ្ះបញ្ជ ី
លក ់      មូលបព្តសលើកែំបូង កនុងផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ព្បសិនសបើការរូទតក់ារបងភ់ាគល្លភជាភាគហ ុន គឺវាអាព្ស័យសៅសលើ
តថ្មារីែារភាគហ ុនសពលបិរទវ រ មុនសពល ex-dividend day។ មនិានការធានាច្ំសពាះច្ំនួនភាគហ ុនសងរសរ (ានផតច្ំនួនភាគ
ហ ុនអសងរ)។កនុងករណីផែលានមូលនិធ្ិព្គបព់្ោន ់អភបិាលទងំអស់ព្តូវព្បកាស និងបងភ់ាគល្លភសៅអនកវនិិសោគរបស់ខាួនកនុងរ
យៈសពល ១២ផខពកីាលបរសិច្ឆរចុ្ះបញ្ជ ីលកម់ូលបព្តសលើកែំបូង។ កនុងករណីផែលភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង ់ មនិព្តូវបាន
បង/់ផបងផច្ក សពញសលញកនុងឆ្ន ណំាមយួសរសនាះ ច្ំនួនរឹកព្បាកផ់ែលសៅសល់ព្តូវកតព់្តាបងគរសៅឆ្ន សំព្កាយៗសរៀត រហូតែល់
សពលផែលភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង ់អាច្រូទតប់ានសពញសលញ។ 
 រាជរដាឋ ភបិាលកមពុជា ផែលជាភាគហ ុនិកសែើមរុនានសិរធិសបាះសឆ្ន តព្បសភរ “ខ” និង ភាគហ ុនិកសែើមរុនមនិានសិរធិ
សបាះសឆ្ន តព្បសភរ “ក” មនិានសិរធិររួលភាគល្លភអបបបរាធានាសនះសរ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៤.  ផេដើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន (ត) 
 កាលែុតកំណតថ់្នភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង ់ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
រយៈសពលខាី ៥.២៥៦.៣៤០  ៤.៩១២.៤៦៦ 
រយៈសពលផវង -  ៥.២៥៦.៣៣៩ 
 ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
 

បផព្មបព្មួលភាគល្លភអបបបរាធានាព្តូវបង ់ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 
ច្ំណាយការព្បាកប់ូកបផនថម (កំណតស់ាគ ល់ ២៧) ៤៩១.១៦៨  ៨១២.៥៤៤ 
ភាគល្លភបានបង ់ (៥.៤០៣.៦៣៣)  (៥.៤០៣.៦៣៣) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
 
១៥.  ទ្ុនរក្មុងផេផសងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ២០.១៥៥.៨៤៦  ១៧.៦៤១.៩១៤ 
បផនថម : រុនបព្មុងរូសៅ ២.២៧៨.៤៣៨  ១.២៥៦.៩៦៦ 
បផនថម : រុនបព្មុងតាមច្ាប ់ ២.២៧៨.៤៣៨  ១.២៥៦.៩៦៦ 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ២៤.៧១២.៧២២  ២០.១៥៥.៨៤៦ 
 
 មាក្ត ៣៤ ថៃនលរខនតិរៈចុេះថៃ្ងទី២១ ដខ្កុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បានដចងថា រ ទ រព់ីកាតរ់ងការខាតហោង (ក្រសិនហរើមាន) 
និងក្បារច់ំហណញរចួ្ រ.ស.សក្តូវដរងដចរព្បាកច់្ំសណញរការុកហៅរនុងទុនរក្មុងទូហៅច្ំនួន ៥% និងទុនរក្មុងតាមចារ ់៥%។ 
សៅថ្ងៃរី១២ ផខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កុមព្បឹកាភបិាលបានអនុមត័សែទរព្បាកច់្ំសណញរការុកសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ សៅជារុនបព្មុងរូសៅច្ំនួន ២.២៧៨.៤៣៨ ពានស់រៀល និងសៅជារុនបព្មុងតាមច្ាបច់្ំនួន ២.២៧៨.៤៣៨ ពានស់រៀល។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៦.  ក្បារ់រមចី 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
ក្បាររ់មចពីី៖    

ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC)– ឥណទនសលខ CP-P3 ៧៥.០៧៤.៨២០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P4 ១១៣.១៦២.០៨៧  ១១៩.០១៨.១២៧ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P6 ៧.៩៥៩.៨៨៣  ៨.២១២.០៨៤ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P8 ១២៣.១០០.២២១  ១២៣.៩៤៥.២៦៣ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P10 ២២០.៣៩៣.០០៩  ២១៩.៦៥០.២៤១ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P21 ៤.០១៤.២០៤  - 

 ៥៤៣.៧០៤.២២៤  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 

ព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ បានចុ្ះហតថសលខាសលើកិច្ចព្ពមសព្ពៀងព្បាករ់មចជីាមយួ JICA និង JBIC ទករ់ិនសៅនងឹ
ព្បតិបតតិការផែលពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ សៅថ្ងៃរី១១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក.ស.ស បានចុ្ះហតថសលខាបផនថមសលើកិច្ចព្ពមសព្ពៀង
ព្បាករ់មច ី ជាមយួព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថ សព្ាបគ់សព្ាងអភវិឌ្ឍនច៍្ំណតផែកុងតឺនរ័ងមីរបស់កំពងផ់ែក្រុងព្ពះសីហនុ ផែល
ានរឹកព្បាកច់្ំនួន ២៣.៥០២.០០០.០០០ សយ ន (ព្បាណជា ៨៨៤.១៤៥ ល្លនសរៀល) សដាយព្បាកក់មចពី្តូវបាន JICA រូទត់
សដាយផាទ ល់សៅឱ្យអនកែគតែ់គងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសងព្បាកស់ដាយផាទ ល់សៅព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ សៅតាម
កាលវភិាគសងព្បាក។់ 

 កាលរំណតរ់រស់ក្បាររ់មចទីាងំហនេះមានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ក្បារ់រមចីរយៈផេពលខាី    

មនិសលើសមយួឆ្ន  ំ ៣៦.៤៣០.៥០២  ២២.១៩៧.៣១១ 
ក្បារ់រមចីរយៈផេពលខវង    

សលើសមយួឆ្ន  ំប ុផនតមនិសលើសពីរឆ្ន  ំ ៣២.៤១៣.៤១២  ២៤.១៤៤.៧៨០ 
សលើសពីរឆ្ន  ំប ុផនតមនិសលើសព្បាឆំ្ន  ំ ៩៧.២៤០.២៣៦  ៨៨.៤១១.១១២ 
សលើសពកី្បាឆំ្ន សំ ើងសៅ ៣៧៧.៦២០.០៧៤  ៤១៥.៨៦៨.០២៦ 

 ៥០៧.២៧៣.៧២២  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
    
 ៥៤៣.៧០៤.២២៤  ៥៥០.៦២១.២២៩ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 

រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៦.  ក្បារ់រមចី (ត) 
តថៃមលហោង និងតថៃមលសមក្សរររស់ក្បាររ់មច ីមានែូចខាងហក្កាម៖ 

២០១៩ ២០១៨ 
ពាន់ផេរៀល ពាន់ផេរៀល 

តថៃមលហោង 
រយៈសពលខាី ៣៦.៤៣០.៥០២ ២២.១៩៧.៣១១ 
រយៈសពលផវង ៥០៧.២៧៣.៧២២ ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 

៥៤៣.៧០៤.២២៤ ៥៥០.៦២១.២២៩ 
តថៃមលសមក្សរ 

រយៈសពលខាី ៣១.៩២១.៣៩៤ ១៨.៤៨៧.៣១៨ 
រយៈសពលផវង ៣៨០.៥៩១.៥៨៦  ៣៨១.៣៦៩.០៣៥ 

៤១២.៥១២.៩៨០  ៣៩៩.៨៥៦.៣៥៣ 

តថៃមលសមក្សរព្តូវបានគណនាអាក្ស័យហៅតាមលំហូរោចក់្បារអ់របហារ ហោយហក្រើអក្តក្បាររ់មចនីាសពលបច្ចុបបនន
របស់អងគភាព។ វាក្តូវបានចាតថ់ាន រជ់ាតថៃមលសមក្សររក្មតិរី៣ រនុងឋានានុព្កមតថ្មាសមព្សប សដាយសារានការរមួបញ្ចូ លនូវ
ធាតុចូ្លផែលមនិអាច្អសងកតបាន រមួាន ហានិភយ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាសែើម។ 

ក្បាររ់មចជីាររូិយរណ័ណ ហផសងៗហក្ៅពីររូិយរណ័ណ ហោល មានែូចខាងហក្កាម៖ 
២០១៩ ២០១៨ 

ពាន់ផេរៀល ពាន់ផេរៀល 

ក្បារហ់យ ន ៤០២.០៨៨.៤៥៣ ៤២០.១៩២.៩៤៣ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ ១៤១.៦១៥.៧៧១ ១៣០.៤២៨.២៨៦ 

៥៤៣.៧០៤.២២៤ ៥៥០.៦២១.២២៩ 

ក្បាររ់មចទីាងំអស់មានរយៈហពល៣០ឆ្ន  ំហហើយអក្តការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំៃនក្បាររ់មចនីីមយួៗ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
២០១៩ ២០១៨ 

ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P3 ៣,០០% ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P4 ៣,៧០% ៣,៧០% 
ក្រសួងហសែឋរចិចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P6 ៣,០០% ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P8 ២,៦៥% ២,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P10 ២,៦៥% ១,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P21 ១,២៦% -



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៧.  កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ 
 ចំនួនទឹរក្បារដ់ែលបានរតក់្តហៅរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨  
ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

  
 (បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនដ៍ែលបានរំណត ់ ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
ោថ នភាពអធ្ន (Unfunded status) ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
    

រំណុលសុទធដែលបានរតក់្តកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
 

 រដក្មរក្មួលថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនដ៍ែលបានរំណតរ់នុងឆ្ន ហំនេះ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០១៩ 
 

២០១៨  
ពាន់ផេរៀល 

 
ពាន់ផេរៀល 

    

សមតុលយសែើមព្ោ ៧៩.៥៣៧.៩៧៦  ៤៨.៣៤៧.២៥៥ 
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៩៣៨.០០០  ១.៤៩២.០០០ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៤.៥៩១.០០០  ៣.៦៤៩.០០០ 
ការកាតប់នថយព្បាកស់សាធ្ននិវតតន ៍(*) (៦៣៧.០០០)  - 
អតថក្រហោជនប៍ានរង ់ (៣.០១៦.៩១៥)  (៣.១០៧.២៧៩) 
ការខាតបងប់ណាត លមកពីការវាស់ផវងស ើងវញិ (**) ៦៦១.០០០  ២៩.១៥៧.០០០ 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
 

(*) ការកាតប់នថយព្បាកស់សាធ្ននិវតតនផ៍ែលសកើតស ើង គិតព្តឹមថ្ងៃរ៣ី១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ គឺសដាយសារផតានការសធ្វើ
វសិសាធ្នកមមសលើព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត សៅសលើច្នំួនឆ្ន ផំែលបានបសព្មើការង្ហរ សដាយរាបគ់ិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ផែលសកើតស ើងកនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០១៩។ ែូច្សនះអាយុកាលសធ្វើការនាសពលអនាគតផែលរពំងឹរុករបស់និសោជិក ក.ស.ស កំពុងផត
ព្តូវបានកាតប់នថយ (កំណតស់ាគ ល់ ២.១៦.១ (ខ))។ 
(**) គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ការខាតបងថ់្នការវាសផវង បានសកើតស ើងពីការខាតបងប់រពិសសាធ្នច៍្ំនួន 
៦៦១.០០០ ពានស់រៀល គឺភាគសព្ច្ើនសដាយសារផតខាតពីកំសណើ នព្បាកផ់ខជាកផ់សតងកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលខពស់ជាងការបា នស់ាម ន ៥% 
កនុងមយួឆ្ន  ំសហើយមយួផែនកសរៀតសដាយសារខាតបងព់ីោម នអនកសាា ប ់និងោម នបផព្មបព្មួលបុគគលិកកនុងឆ្ន ។ំ 
 

 ២០១៩ 
 

២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល 
 

ពាន់ផេរៀល 

   
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
រយៈសពលខាី ៧.៩៤៩.០០០  ៣.០៥៧.០០០ 
រយៈសពលផវង ៧៥.១២៥.០៦១  ៧៦.៤៨០.៩៧៦ 
 ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៧.  កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសា្ននិវតតន៍ (ត) 
 ច្ំណាយអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ព្តូវបានរតក់្តហៅរនុងខទងព់្បាកស់បៀវតេរ ៍ ព្បាកឈ់នួល និងច្ំណាយពាកព់ន័ធខទង់
ការវាស់ផវងកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតស ើងវញិសៅកនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងលរធែលលមអតិសែេងៗសសងេប 
ែូចខាងហក្កាម៖ 
 

 ២០១៩ 
 

២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល 
 

ពាន់ផេរៀល 

   
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៩៣៨.០០០  ១.៤៩២.០០០ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៤.៥៩១.០០០  ៣.៦៤៩.០០០ 
ការកាតប់នថយព្បាកស់សាធ្ននិវតតន ៍ (៦៣៧.០០០)  - 
ទឹរព្បរ់សរបុបនរត់ព្ារនងុចំលណញ-ខាត ៥.៨៩២.០០០  ៥.១៤១.០០០ 
    
ការខាតបងប់ណាត លមកពីការវាស់ផវងស ើងវញិ    

ខាតពីការផាា ស់បតូរការសនមតព្បជាសាក្រសត -  ៥៣៨.០០០ 
ខាតពីការផាា ស់បតូរការសនមតហិរញ្ញ វតថុ -  ៧.៥០៨.០០០ 
ខាតបរពិសសាធ្ន ៍ ៦៦១.០០០  ២១.១១១.០០០ 

ទឹរព្បរ់សរបុបនរត់ព្ារនងុលទធែលលម្អិតលែសងៗ ៦៦១.០០០  ២៩.១៥៧.០០០ 
 
 ការសនមតសំខានជ់ាច្មបង ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ២០១៩ 
 

២០១៨ 
    
ម្យមភាគថៃនឆ្ន រំហក្មើការង្ហរ ១៩  ១៨ 
អក្តអរបហារកនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរក៍នុងមយួឆ្ន  ំ ៥%  ៥% 
អក្តបផព្មបព្មួលបុគគលិកកនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 

 
 អក្តាមរណៈ 

ហោយោរមនិមានអក្តមរណៈក្តូវបានហចញផាយហៅរនុងក្រហទសរមពុជា  ក.ស.ស បានហក្រើក្បាស់តរាងអក្តអាយុ 
កាលរពំឹងទុរថៃនមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ ហហើយបានដរសក្មួលហែើមបឱី្យសមក្សរហៅនឹងអាយុកាលរពំឹងទុរររស់
ក្រជាជនរមពុជា។ តរាងអក្តមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ គឺជាតរាងផែលានការបា នស់ាម នចុ្ងសព្កាយសគបំែុតថ្ន    
មរណភាពរបស់ព្បជាជនរូសៅហៅរនុងក្រហទសថៃ្ សហើយអព្តាសនះសថិតសៅែផែល គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៨.  កាតរវរិចចការទូទាត់ព្បរ់បំណាច់អតីតភារការង្ហរ 
ក.ស.ស បានសធ្វើការវាយតថ្មាអំពីែលប ះពាល់កនុងឆ្ន កំនាងមកថ្នកាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ 

និងបានបា នស់ាម នរឹកព្បាកប់ំណុលច្ំនួន ២.៦៨៦.២០៦ ពានស់រៀល សហើយបានររួលសាគ ល់សៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
 

 ២០១៩ 
 

២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល 
 

ពាន់ផេរៀល 

    
រយៈសពលខាី ១.៥៨៩.៥០៥  ៣៦៧.៩៥៣ 
រយៈសពលផវង ១.០៩៦.៧០១  ១.៤៧១.៧៦៨ 
 ២.៦៨៦.២០៦  ១.៨៣៩.៧២១ 

 
ការសនមតផែលបានសព្បើព្បាស់កនុងការកំណតច់្ំណាយចុ្ងសព្កាយ សព្ាបក់ាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាព

ការង្ហរ រមួាន៖ 

 ២០១៩ 
 

២០១៨ 

    
អព្តាអបបហារកនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អព្តាបផព្មបព្មួលកនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 
 
១៩.  ចំណូលពនារ 

ក.ស.ស បានជួលផែនកខាះថ្នែីរបស់ខាួនកនុងតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសសព្កុងព្ពះសីហនុ  សព្កាមកិច្ចសនាភតិសនាព្បតិបតតិ  
រយៈសពល៥០ឆ្ន  ំ និងបានជួលរីល្លនឃ្ា ងំកំពងផ់ែ កនុងរយៈសពល២ឆ្ន ។ំ  ច្ណំាយបងម់ុនព្តូវបានកតព់្តាកនុងខទងឥ់ណទនកនុង
របាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត  តាមមូលដាឋ នសងរសលើរយៈសពលថ្នភតិសនា។ 

 ២០១៩ 
 

២០១៨  
ពាន់ផេរៀល 

 
ពាន់ផេរៀល 

    
រយៈសពលខាី ១៣៤.៤៧៥  ២៥១.៥២៧ 
រយៈសពលផវង ៥.៥៨០.៧១៣  ៥.៦៣៥.២៤៥ 
 ៥.៧១៥.១៨៨  ៥.៨៨៦.៧៧២ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៩.  ចំណូលពនារ (ត) 
បផព្មបព្មួលច្ំណូលពនារកនុងឆ្ន  ំានែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ៥.៨៨៦.៧៧២  ៥.៩២៨.៣៣៥ 
បផនថម ២៣២.៦៨៨  ៧៥១.៩៣៥ 
កតព់្តាកនុងខទងឥ់ណទនកនុងច្ំសណញ-ខាត (៤៨៨.១៨៥)  (៧៦៩.៦៩២) 
លហមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  ៨៣.៩១៣  (២៣.៨០៦) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៥.៧១៥.១៨៨  ៥.៨៨៦.៧៧២ 
 
២០. គណនីអនរផាត្់ផាង់ពាណិជជរមម និងគណនីអនរផាត្់ផាង់ផេផសងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
រយៈសពលខាី    
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម ៥.៩២៦.១៤២  ៣.៣៧៨.១២៣ 
ក្បាររ់ង្ហវ នរ់ងារ  ១១.១១៦.៩២៦  ១០.១៤៣.៨៣៣ 
ក្បាររ់ររ់រស់អតិ្ិជន ១.៧២៧.០០៩  ១.២៦០.៥៣៧ 
អាររហលើតថៃមលរដនថមក្តវូរង ់ ១.០៤៥.៣១៧  ១.៨៦៥.៧៥៥ 
ពនធហលើក្បារហ់រៀវតសរក៍្តវូរង ់ ៣៨២.១៣៦  ៣៨១.៤៨៨ 
បងគរការចូ្លបរចិច គកនុងមូលនិធ្ិសងគម ៤.១០១.១៥៤  ២.៩៩០.៣១២ 
រំណុលហផសងៗ ៦០២.៥៤៨  ៩២១.៨៥៦ 
 ២៤.៩០១.២៣២  ២០.៩៤១.៩០៤ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២១. ចំណូល 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ច្ំណូលបានពីការសលើកដាកទ់ំនិញពីនាវា/ចូ្លនាវា ១៥១.១៥៣.៧១៧  ១២៧.០៨៧.៥៣៨ 
ច្ំណូលបានពីការសលើកដាក់រំនិញពីោនយនត/ចូ្លោនយនត ៩០.៨៧៧.០៧៦  ៧៥.១៣៨.៩៧៨ 
ច្ំណូលបានពីសសវាព្ច្កសច្ញចូ្លកំពង់ផែ ៦៥.៧១៩.៤៥២  ៥៧.៦៩៤.០៣៤ 
ច្ណូំលពីការរការុកកុងតឺនរ័ ២១.២៤៨.១២២  ១០.១៨១.១០២ 
ចំណូលបានមរពីការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសស ២.៧៥១.៤៩៤  ៣.០១៦.៣៦៥ 
ច្ំណូលសែេងៗ ២.១៦៣.៥១៦  ២.៤៥៧.៦២៨ 
 ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧  ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ 
សពលសវល្លថ្នការររួលសាគ ល់ច្ំណូល    

ររួលសាគ ល់សៅសពលដតមយួ ៣០៩.៩១៣.៧៦១  ២៦១.៦១៦.៥០១ 
ររួលសាគ ល់តាមែំណាកក់ាល ២៣.៩៩៩.៦១៦  ១៣.៩៥៩.១៤៤ 

 ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧  ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ 
 
២២.  ចំណាយសម្គា រលព្បើព្បស ់
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ច្ណំាយសលើសាា រង្ហយសឆ្ះ ៤៤.១៦៥.៤២៧  ៤១.៤៩៣.៧៧៤ 
ហក្គឿងរ ល ស់ ៣៥.៧៥៩.៨២៩  ២០.៧២២.៣៧៩ 
សមាា រឃ្ល ងំ ៦.៦៥៧.០១៥  ៧.៧០០.៧០៤ 
ហក្រងឥនធនៈ និងសព្បងា សីុន ៤.០៥៩.១៥៩  ៣.១៦៦.១១៥ 
សមាា រផាតផ់ាងក់ារោិល័យ ២.៦៩១.៦៩១  ២.២៦៣.១២៩ 
សមាា រហក្រើក្បាស់ហផសងៗ ១.៨៩៨.៦២០  ៨៤៦.៧៤២ 
 ៩៥.២៣១.៧៤១  ៧៦.១៩២.៨៤៣ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៣.  ចំណាយក្បារ់ផេរៀវត្សរ ៍ក្បារ់ឈ្មលួ និងចំណាយពារ់ព័នធ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

   
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
ក្បារហ់រៀវតសររ៍ុគាលិរ ៦១.៤០៣.៧០០  ៥២.៤០១.១៧៥ 
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់ ១១.១១៦.៩២៦  ១០.១៤៣.៨៣៣ 
បងគរការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ ២.២៤៩.៤៣៣  ១.៨៣៩.៧២១ 
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(រំណតស់មាា ល់ ១៧) ៥.៨៩២.០០០  ៥.១៤១.០០០ 
ោភការររស់ក្រុមក្ររឹាភបិាល ១.២២៤.០០០  ១.៣១០.៤០០ 
ចំណាយសនតិសុខ្សងាមហផសងៗ ៧៦០.៨០៣  ៥៧០.៦៨៦ 
ក្បារឈ់នួលសក្មារអ់នរហ  ការ ២៨៤.១០០  ២១៦.១០០ 
ចំណាយហផសងៗពារព់ន័ធនឹងរុគាលិរ ៥.១៩៧.០៣៩  ៣.៩៤០.៤០៣ 
 ៨៨.១២៨.០០១  ៧៥.៥៦៣.៣១៨ 
 
២៤. ចំណាយរលំសក់្ទ្ពយសម្បតតិ និងបរកិាា រ និងរលំសក់្ទ្ពយសរមមអររូី 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ (រំណតស់មាា ល់ ៦) ២៣.៦៥១.៣៨៩  ២១.១០៧.៨៩៩ 
ក្ទពយសមបតតវិនិហិោគ (រំណតស់មាា ល់ ៧) ៦.១៩៦.០១៤  ៦.១០៤.៩៦១ 
ក្ទពយសរមមអររូ ី(រំណតស់មាា ល់ ៨) ១.០៦២.៨៧១  ១.០៦២.៨៧១ 
 ៣០.៩១០.២៧៤  ២៨.២៧៥.៧៣១ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៥. ចំណាយលែសងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
វភិាគទាន និងការហ្វើអំហណាយ ៩.០៦៨.៩៣៦  ៩.៤៩០.៦១៨ 
ការទទួលហភ្ៀវ និងរែិសណាឋ ររិចច ៤.៥១៣.២៦២  ៣.៦៣០.០៩៩ 
ច្ំណាយព្បតិបតតិការតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសស ២.៧៧៧.៨៤៧  ៣.៤១៣.៣២៩ 
ចំណាយរែឋបាល ២.៤៤៨.៣០៩  ២.៤៤៨.២១៧ 
ការរណតុ េះរណាត ល និងសិកាខ ោោ ១.៥៦០.៥០២  ១.១៧៣.៤០៧ 
ហរសររមម ១.៥៣៦.៥២៣  ១.៦៧៩.០០៨ 
សាធារណៈ ១.០៨៦.៩៩២  ៨៥១.៧៨៣ 
ការខាតបងឥ់ណទនរពំឹងរុក ៨៧៧.២១៦  ៣៣៥.៧៥២ 
រថៃក្មហសវាវជិាជ ជីវៈ និងច្ំណាយពាកព់ន័ធ ៧០១.៧៦៨  ៥៦៣.៤៧៧ 
ហសវាថៃក្រសណីយ ៍ ៤៤៤.៣៤៦  ៦៣៦.៨៣៩ 
រឹកសភាើង ១៩៩.៤៩១  ២០៤.៩៨៤ 
សាា រផងទសុំខភាព ១៧៦.៦២៦  ១៧២.៥៤២ 
ការជួលឧរររណ៍ ១០៤.០៦០  ១០៥.៧៥៨ 
ពនធសែេងៗ ៨៤.៩៣៣  ៩០.៥៨២ 
ចំណាយហផសងៗ ៥៣៣.៤៣១  ១៦៨.៥៣៧ 
 ២៦.១១៤.២៤២  ២៤.៩៦៤.៩៣២ 
 
២៦.  ខាត្ផេផសងៗ - សទុ្ធ  

២០១៩  ២០១៨  
ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

    
ខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ -សុរធ (៤.១២៦.៩៧៧)  (៤២៧.៨១១) 
ច្ំសណញពីការលកព់្រពយសកមមរយៈសពលផវង ៦៩.២៨៤  - 
 (៤.០៥៧.៦៩៣)  (៤២៧.៨១១) 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៧. ចំណាយហរិញ្ញវតថុ - សទុ្ធ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ៖    

ចំណូលការក្បារព់ីក្បាររ់ហញ្ញ ើហៅ្ ោរ (ក) ៣.៤៩២.៨៤២  ២.៧៦៣.៣៦៥ 
ច្ំណូលការព្បាកព់ីការកតព់្តាអបបហារឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិកព្តលបម់កវញិ ៦៨២.៧៤៤  ៩៤៨.៣០១ 

 ៤.១៧៥.៥៨៦  ៣.៧១១.៦៦៦ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ ៖    

ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី(ខ) (១២.១៥០.៥៤៧)  (១០.៧៩៩.១៧៣) 
ខាតពីការរតូរររូិយវតថុរបស់ក្បាររ់មច ី(គ) (៧.៧១៨.៥៧៧)  (៧.៥០៥.៧៧៥) 
ច្ំណាយការព្បាកព់ីការបូកបផនថមភាគល្លភធានាព្តូវបង ់ (៤៩១.១៦៨)  (៨១២.៥៤៤) 

 (២០.៣៦០.២៩២)  (១៩.១១៧.៤៩២) 
    
ច្ំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុរធ (១៦.១៨៤.៧០៦)  (១៥.៤០៥.៨២៦) 
 
(រ)  ចំណូលការក្បារគ់ឺជាចំណូលពីគណនីក្បាររ់ហញ្ញ ើសនស ំនិងក្បាររ់ហញ្ញ ើានកាលកំណត ់ ដែលហផើ្ហៅ្ ោររនុងក្សុរ

រនុងឆ្ន ។ំ  
 
(ខ្)  ចណំាយការក្បារគ់ឺជាការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី ដែលទទួលបានពីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ តមរយៈព្បាកក់មចផីែល

ររួលបានព ីJICA និង JBIC។ 
 
(គ) រ.ស.ស មានក្បាររ់មចជីាក្បារហ់យ នជរ ុន និងជាក្បារែុ់ោល រអាហមររិ (រំណតស់មាា ល់១៦)។ ក.ស.ស កា៏នព្បាក់

បសញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ផែលររួលបានជាព្បាកែុ់ល្លា រអាសមរកិ។  ហោយោរដតការផព្បព្បលួក្បារហ់រៀលហ្ៀរនឹង
ក្បារហ់យ នជរ ុន និងព្បាកែុ់ល្លា រអាសមរកិ វារណាត លឱ្យមានការច្ំសណញ/ខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ ជាោរវនត 
ហលើក្បាររ់មច ី និងព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ។ អក្តរតូររបូិយបណ័ណ  គឺសោងសៅតាមអព្តាបតូរព្បាកដ់ែលក្តូវបាន
ផសពវផាយហោយ្ ោរជាតិ ថៃន រមពុជា  ែំណាចឆ់្ន រំាយការណ៍ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 
ក្បារហ់យ ន/ក្បារហ់រៀល ៣៧,៦២ ៣៦,៥៩ ៣៥,៩២ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ/ក្បារហ់រៀល ៤.០៧៥ ៤.០១៨ ៤.០៣៧ 

 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៨.  ចំណាយពនធផេលើក្បារ់ចំណូល 
(រ) ចំណាយពនធផេលើក្បារ់ចំណូល 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

   
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
ពនធហលើក្បារច់ណូំលរនុងឆ្ន  ំ ៨.៦២៤.៣៣៦  ៦.៩៩៩.៣៣១ 
ពនធពនារ ១៣.០៩៧.៥៩២  (៣.៤៦២.៣១៦) 
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល ២១.៧២១.៩២៨  ៣.៥៣៧.០១៥ 
 
 សៅកនុងច្ំណាយពនធពនារខាងសលើ គឺានពនធពនារព្រពយសកមម ផែលមកពីខាតជាបព់នធបងគរសលើតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសស 
ានរឹកព្បាកច់្ំនួន ៧.០៩៧.៦៧៧ ពានស់រៀល ព្តូវបានជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ីទងំព្សុងកនុងឆ្ន  ំ សដាយសារានភាពមនិច្ាស់ល្លស់ថ្ន
ព្បាកច់្ំសណញជាបព់នធនាសពលអនាគត ផែល ក.ស.ស រពំឹងថានឹងសព្បើព្បាស់សែើមបកីាតក់ងឱ្យអស់មុនសពលែុតកំណត ់ (កំណត់
សាគ ល់ ២៨ (គ) (១))។ 
 
 (ខ) ការផេផទៀងផ្លទ ត្់ពនធផេលើក្បារ់ចំផេណញ និងចំផេណញគណផេនយយ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

   
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
ចំហណញគណហនយយមុនរងព់នធហលើក្បារច់ំហណញ ៦៥.១៨៥.៤២៨  ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
    
ច្ំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល (*) ៦.៥១៨.៥៤៣  ៤.៨៧០.២៧៩ 
ផលរ េះពាល់ពនធថៃនចំណាយមនិអាចកាតរ់ង ២.១០៥.៧៩៣  ២.១២៩.០៥២ 
 ៨.៦២៤.៣៣៦  ៦.៩៩៩.៣៣១ 
ពនធហលើក្បារច់ណូំលរនុងឆ្ន  ំ ៨.៦២៤.៣៣៦  ៦.៩៩៩.៣៣១ 

 
(*) ហោងតមចារោ់រហពើពនធកមពុជា ក.ស.ស ព្តូវរងព់នធហលើក្បារច់ំណូលកនុងអព្តា ២០%។ អនុសល្លមតាមអនុព្កឹត
សលខ ០១ អនព្ក.តត ចុ្ះថ្ងៃរី០៨ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ អងគភាពផែលបានចុ្ះបញ្ជ ីកនុងរីែារភាគហ ុនកមពុជា ព្តូវបានររួលការ
សលើករឹកច្ិតតពនធច្ំនួនបីឆ្ន  ំផែលែតល់សដាយគណៈកមមការមូលបព្តកមពុជា។ សៅថ្ងៃរី១៦ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ អគគនាយកដាឋ នពនធ
ដារ បានអនុមត័សលើការសលើករឹកច្ិតតផែនកពនធដារសនះ សដាយបានបនថយ ៥០% ថ្នអព្តាពនធសលើព្បាកច់្ំណូល (២០%) ែូច្សនះ ក.ស
.ស ព្តូវបងព់នធសលើព្បាកច់្ំណូលផត ១០% ប ុសណាណ ះ សព្ាបឆ់្ន ២ំ០១៧ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៨.  ចំណាយពនធផេលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយពនធពនារ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

 
  (បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
ពនធពនារក្ទពយសរមម ២០.៩២២.៣៣០  ២៦.៨៦៥.០០៣ 
រំណុលពនធពនារ (៣៦.៧០៧.០០៦)  (២៩.៥៥២.០៨៧) 
រំណុលពនធពនារ-សុទធ (១៥.៧៨៤.៦៧៦)  (២.៦៨៧.០៨៤) 
 
បផព្មបព្មួលសមតុលយពនធពនារ៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

 
  (បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
    
សៅថ្ងៃរី០១ ផខមករា  (២.៦៨៧.០៨៤)  (៦.១៤៩.៤០០) 
(ជាបនទុក)/ឥណទនកនុងច្ំសណញ-ខាត (១៣.០៩៧.៥៩២)  ៣.៤៦២.៣១៦ 
សៅថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  (១៥.៧៨៤.៦៧៦)  (២.៦៨៧.០៨៤) 
 
(១) ពនធពនារព្រពយសកមម 

 

កាតរវរិចចអតថ
ព្បលោជន៍

លសា្ននិវតតន៍  

កាតរវរិចចការ
ទូទាត់ព្បរ់
បំណាច់អតីត
ភារការង្ហរ  

បងគរ  
ព្បរ់រង្ហវ ន់  សវំិធាន្ន  

ចណូំល
រនារ  

ខាតជាប់រនធ
លោងម្ររី

តំបន់លសែារិចច
រិលសស  សរបុ 

 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
              
លៅនងៃទី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(បនរាយការណ៍ល ើងវិញ) ៩.៦៦៩.៤៥១  ១.៧១៨.១៤៤  ១៤៨.៥៩៩  ១.១៨៥.៦៦៧  -  ៥.៣១៨.៦១៩  ១៨.០៤០.៤៨០ 
កតព់្តាជាឥណទន/(បនទុក)កនុង  

ច្ំសណញ-ខាត ៦.២៣៨.១៤៤  ៣១០.៦២៣  ១៣៧.០៦៧  (៨.៣១៣)  ៣៦៧.៩៤៤  ១.៧៧៩.០៥៨  ៨.៨២៤.៥២៣ 
លៅនងៃទី៣១ ផខ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨ 
(បនរាយការណ៍ល ើងវិញ) ១៥.៩០៧.៥៩៥  ២.០២៨.៧៦៧  ២៨៥.៦៦៦  ១.១៧៧.៣៥៤  ៣៦៧.៩៤៤  ៧.០៩៧.៦៧៧  ២៦.៨៦៥.០០៣ 
              
លៅនងៃទី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៥.៩០៧.៥៩៥  ២.០២៨.៧៦៧  ២៨៥.៦៦៦  ១.១៧៧.៣៥៤  ៣៦៧.៩៤៤  ៧.០៩៧.៦៧៧  ២៦.៨៦៥.០០៣ 
កតព់្តាជាឥណទន/(បនទុក)កនុង  

ច្ំសណញ-ខាត ៧០៧.២១៨  ១៩៤.៦១៨  ១១៨.១៨៧  (៣៤.៣១៦)  ១៦៩.២៩៧  (៧.០៩៧.៦៧៧)  (៥.៩៤២.៦៧៣) 
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៦.៦១៤.៨១៣  ២.២២៣.៣៨៥  ៤០៣.៨៥៣  ១.១៤៣.០៣៨  ៥៣៧.២៤១  -  ២០.៩២២.៣៣០ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៨.  ចំណាយពនធផេលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយពនធពនារ (ត) 
(២) បំណុលពនធពនារ 
 រលំសរ់លនលឿនរនធ 
 ពាន់លរៀល 

  
លៅនងៃទី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៨ (២៤.១៨៩.៨៨០) 
កតព់្តាជាបនទុកកនុងច្ំសណញ-ខាត (៥.៣៦២.២០៧) 
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ (២៩.៥៥២.០៨៧) 
  
លៅនងៃទី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩ (២៩.៥៥២.០៨៧) 
កតព់្តាជាបនទុកកនុងច្ំសណញ-ខាត (៧.១៥៤.៩១៩) 
លៅនងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (៣៦.៧០៧.០០៦) 
 
(ឃ) បញ្ហា រនធលែសងៗ 

ពនធក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នរំណរក្ោយពនធរចចុរបននថៃនរទរបញ្ញតតិពនធោរ ផែលបានអនុមត័រចួ្ជាសាថ ពរ
នាកាលបរសិច្ឆររបាយការណ៍។ គណៈព្គបព់្គងវាយតថ្មាអំពីសាថ នភាពផែលបានព្បកាសពនធ ជាមយួនឹងសាថ នភាពថ្នបរបបញ្ញតិត
ពនធដារ។ ព្កុមហ ុនកតព់្តាសំវធិាន្នហៅតមភាពសមក្សរ អាព្ស័យសៅតាមមូលោឋ នថ្នចំនួនព្បាកព់នធ ដែលព្កុមហ ុនរពំឹងថា
ព្តូវរងជូ់នអាជ្ា្រពនធោរ។  

ហទាេះរជីាោ ងណារហ៏ោយ រទរបញ្ញតតិពនធទងំសនះានការផព្បព្បួលពីមយួក្ោហៅមយួក្ោ ហហើយការកណំតចុ់្ង
សព្កាយសលើច្ំនួនរំណុលពនធ នឹងហ្វើហឡើងបនាទ បព់ីានការក្តួតពិនិតយររស់អាជ្ាធ្រពនធដារ។ សៅសពលផែលលរធែលពនធចុ្ងសព្កាយ
ានភាពខុសោន ពីការកតព់្តាែំបូង ភាពខុសោន សនះនឹងសធ្វើឱ្យប ះពាល់ែល់ច្ំនួនបំណុលពនធ និងសមតុលយរឹកព្បាក ់ កនុង
ការយិបរសិច្ឆរផែលការកំណតព់នធសនាះព្តូវបានសធ្វើស ើង។ 

របាយការណ៍សនវកមមពនធសពញសលញចុ្ងសព្កាយ បានសច្ញែាយសដាយអគគនាយកដាឋ នពនធដារ គឺសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ
ឆ្ន ២ំ០១៥ សហើយរាល់បំណុលពនធទងំអស់ ព្តូវបានរូទតរ់ចួ្រាល់កនុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៩.  ចំផេណញរនងុមួយភាគហ ុន 
(រ)  ចំផេណញរនងុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (basic earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន ក្តូវបានគណ ហោយយរក្បារច់ំហណញររស់មាច ស់ភាគហ ុនររស់ ក.ស.ស 
ដចរនឹងចំនួនភាគហ ុនធ្មមតាម្យមដែលបានហបាេះផាយរនុងឆ្ន ។ំ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
   (បានរាយការណ៍ស ើងវញិ) 

ក្បារច់ំហណញររស់ភាគហ ុនិរ (ពានហ់រៀល) ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
ចំនួនភាគហ ុនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (ហរៀល) ៥០៦,៧៣  ៥២៦,៥៨ 
 
(ខ) ចំផេណញរនងុមួយភាគហ ុនងយចុេះ (diluted earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ ក្តូវបានគណ ហោយដរដក្រចំនួនម្យមថៃនភាគហ ុន្មមតដែលមាន ហោយសនមត
ថាមានការហផទរភាគហ ុនដែលមានសកាត នុពលទាងំអស់ហៅជាភាគហ ុន្មមត។ ក.ស.ស មនិមានភាគហ ុនដែលមានសកាត នុពល
អាចហផទរហៅជាភាគហ ុន្មមតហ េះហទ នាែំណាច្ឆ់្ន សំនះ។ ែូចហនេះ ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ គឺមានតថៃមលហសមើនឹង
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន។ 
 
៣០.  ស្ថច់ក្បារ់បានពីក្រត្ិរត្តិការ 
 រំណត់  ២០១៩  ២០១៨ 
 សមាគ ល ់ ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
     (បានរាយការណ៍ស ើងវញិ) 

ចំហណញមុនរងព់នធ   ៦៥.១៨៥.៤២៨  ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
និយត័រមម៖      

រលំស់ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទពយសរមមអររូី ២៤  ៣០.៩១០.២៧៤  ២៨.២៧៥.៧៣១ 
ច្សំណញពីការលកព់្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ   (៦៩.២៨៤)  - 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុរធ ២៧  ១៦.១៨៤.៧០៦  ១៥.៤០៥.៨២៦ 
ចំណាយកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍   ៥.៨៩២.០០០  ៥.១៤១.០០០ 
កាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការង្ហរ   ៨៤៦.៤៨៥  ១.៨៣៩.៧២១ 
ច្ំណាយបុគគលិកសែេងៗ ពាកព់ន័ធនឹងឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក   ៦៥៥.៤៥៦  ៦៥៥.៤៥៦ 

រដក្មរក្មួលហែើមទុនរងវិល៖      
សននិ្ ិ   (៧.១៩៦.៦៣៧)  (២.៨៧៩.០៥២) 
គណនីអតិ្ ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហផសងៗ   (១១.៦៦២.៣៩២)  (២.៧៨០.១៣២) 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ   ២.៧០៣.៩២៥  (១៤.៩៨០.០៣៣) 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្និវតតន ៍   (៣.០១៦.៩១៥)  (៣.១០៧.២៧៩) 
ចំណូលពនារ   (១៧១.៥៨៤)  (៤១.៥៦៣) 

ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ   ១០០.២៦១.៤៦២  ៧៦.២៣២.៤៦២ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣០.  ស្ថច់ក្បារ់បានពីក្រត្ិរត្តិការ (ត) 
 ផែនកសនះបង្ហា ញពីការវភិាគបំណុលសុរធ និងបផព្មបព្មួលបំណុលសុរធ កនុងឆ្ន នំីមយួៗផែលបានបង្ហា ញ។ 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើសៅធ្នាោររយៈសពលខាី ១២៩.៦១៥.៦១៨  ៧៤.៨៧៣.២៣៩ 
ព្បាកក់មច ី (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៥៥០.៦២១.២២៩) 
បំណុលសុរធ (៣៨៦.២៩៩.០០៩)  (៤១៣.៥៥៦.៤៦៥) 
    
សាច្ព់្បាក ់និងព្បាកប់សញ្ញ ើសៅធ្នាោររយៈសពលខាី ១៥៧.៤០៥.២១៥  ១៣៧.០៦៤.៧៦៤ 
បំណុលែុល – អព្តាការព្បាកស់ងរ (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៥៥០.៦២១.២២៩) 
បំណុលសុរធ (៣៨៦.២៩៩.០០៩)  (៤១៣.៥៥៦.៤៦៥) 
 

 ព្ទរយសរម្មលែសងៗ  
បំណុលរសីរម្មភារ 

ហរិញ្ញបបទាន   

 

សាច់ព្បរ់ និង
សាច់ព្បរ ់
សម្ម្ូល  

ព្បរប់លញ្ញ ើ 
លៅ្នាគារ 
រយៈលរលខល ី  ព្បររ់ម្ច ី  សរបុ 

 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
        
បំណុលសទុធលៅនងៃទី០១ ផខម្ររា  
ឆ្ន ២ំ០១៨ ៥១.០៨១.២២៩  ៧៣.១៩៤.២០១  (៥២៥.២៣៤.៨៨២)  (៤០០.៩៥៩.៤៥២) 

លំហូរសាច្ព់្បាក ់ ១១.១១០.២៩៦  ១.៦៧៩.០៣៨  (១៨.១១៦.៧២០)  (៥.៣២៧.៣៨៦) 
លសមអៀងពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  -  (៧.៥០៥.៧៧៥)  (៧.៥០៥.៧៧៥) 
បផព្មបព្មលួមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ -  -  ២៣៦.១៤៨   ២៣៦.១៤៨  
បំណុលសទុធលៅនងៃទ៣ី១ ផខ្ន ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ៦២.១៩១.៥២៥  ៧៤.៨៧៣.២៣៩  (៥៥០.៦២១.២២៩)  (៤១៣.៥៥៦.៤៦៥) 

        
បំណុលសទុធលៅនងៃទី០១ ផខម្ររា  
ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦២.១៩១.៥២៥  ៧៤.៨៧៣.២៣៩  (៥៥០.៦២១.២២៩)  (៤១៣.៥៥៦.៤៦៥) 

លំហូរសាច្ព់្បាក ់ (៣៤.៤០១.៩២៨)  ៥៤.៧៤២.៣៧៩  ១៧.៣៩៣.៣៦៥   ៣៧.៧៣៣.៨១៦  
លសមអៀងពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  -  (៧.៧១៨.៥៧៧)  (៧.៧១៨.៥៧៧) 
បផព្មបព្មលួមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ -  -  (២.៧៥៧.៧៨៣)  (២.៧៥៧.៧៨៣) 
បំណុលសទុធលៅនងៃទ៣ី១ ផខ្ន ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ១២៩.៦១៥.៦១៨  (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 

 

(*)  បផព្មបព្មួលមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ រមួាន ច្ំណាយបងគរការព្បាក ់ ផែលព្តូវបានបង្ហា ញជាលំហូរសាច្ព់្បាក់
ព្បតិបតតិការកនុងរបាយការណ៍លំហូរសាច្ព់្បាកស់ៅសពលបានបង។់ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣១. ក្រត្ិរត្តិការភាគីពារ់ព័នធ 
 ក.ស.ស សថិតហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរហិរញ្ញ វតថុសដាយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងសថិតហៅហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរ
រហចចរហទសសដាយក្រសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន។ ក្រតិរតតិការជាមយួក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងក្រសួង-
ោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ក្តូវបានចាតទុ់រថាជាភាគីពារព់ន័ធ។ 
 

(រ) សម្តុលយភាគីពារ់ព័នធ 
(i)  រឹកព្បាកជ់ំពារស់ៅក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
ព្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ២២៤.៤០៧.២១៣  ២១៩.៦៥០.២៤១ 
MoEF – (JBIC)  ៣១៩.២៩៧.០១១  ៣៣០.៩៧០.៩៨៨ 
 ៥៤៣.៧០៤.២២៤  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 (ii)  រឹកព្បាកព់្តូវទារពីក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
រុហរក្រទានហៅឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
 
(ខ) ក្រត្ិរត្តិការភាគីពារ់ព័នធ 
  
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មចពីីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  

(រំណតស់មាា ល់២៧ (ខ្)) (១២.១៥០.៥៤៧)  (១០.៧៩៩.១៧៣) 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣១. ក្រត្ិរត្តិការភាគីពារ់ព័នធ (ត) 
(គ) ការទ្ូទាត្់ជូនគណៈក្គរ់ក្គងសខំាន់ៗ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 
    
ក្រុមក្រឹរាភិបាល    
រថៃក្ម និងចំណាយពារព់ន័ធហផសងៗ  ១.៤២៨.០០០  ១.៣១០.៤០០ 
    
រុគាលរិថាន រ់ក្គរ់ក្គងសខំាន់ៗ    
ក្បារហ់រៀវតសរ ៍និងចំណាយហផសងៗ ២.៤៧៦.៨១៨  ២.២៣៧.៧៤៤ 
    
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(*) ២០១.៩៤៣  ១៨៧.៩៩៦ 
 
 រុគាលិរថាន រក់្គរក់្គងសំខាន់ៗ  រមួមានអគា យរ និង យរក្រតិរតតិ ដែលជាអនរសហក្មចចិតតជាយុទធោស្រសត សលើការ
ែឹកនា ំសលើផែនកហិរញ្ញ វតថុ និងព្បតិបតតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គសព្ាងអតថព្បសោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍   ព្តូវបានដាកឱ់្យព្បតិបតតិកនុងអងគភាពទងំមូល   កនុងសនាះបុគគលិកថាន កព់្គបព់្គង    
សំខាន់ៗ កា៏នសិរធិររួលគសព្ាងអតថព្បសោជនស៍នះ ែូច្ោន នឹងបុគគលិក ក.ស.ស ែថ្រសរៀតផែរ។ 
 
 (ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈព្គប់ព្គងសខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែតល់ឥណទនឱ្យបុគគលិក រមួទងំគណៈព្គបព់្គងសំខាន់ៗ  និងព្កុមព្បឹកាភបិាលែងផែរ សែើមបរីិញ  
ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” របស់ខាួន សៅសពលសបាះែាយលកម់ូលបព្តសាធារណៈសលើកែំបូង សៅថ្ងៃរី០៨ ផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧។  
ឥណទនសនះមនិានការព្បាក ់និងានរយៈសពលបនួឆ្ន ។ំ ឥណទនសនះនឹងព្តូវរូទតស់ងតាមមូលដាឋ នព្បចផំខ  សដាយកាតក់ង 
ពីព្បាកស់បៀវតេរព៍្បចផំខរបស់គណៈព្គបព់្គងសំខាន់ៗ ។ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឥណទនែតល់ឱ្យគណៈព្គបព់្គង       
សំខាន់ៗ ផែលសៅមនិទនរូ់ទតា់នរឹកព្បាកច់្ំនួន ១.៤៦៣ ល្លនសរៀល (៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៖ ២.៤៣៩ ល្លនសរៀល)។ 
 
៣២. រចិចសនា 
 គតិព្តឹមថ្ងៃរី៣១  ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ក.ស.ស ានកិច្ចសនាទករ់ិននឹងច្ំណាយសែើមរុនផែលមនិទនរូ់ទតច់្ំនួន 
៨៨០.១៣២ ល្លនសរៀល (៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៖ ៥៣១ល្លនសរៀល) សព្ាបក់ាររិញសសវាកមមសាងសង ់ព្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ។  



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៣. ការល្វើនិយត័រម្មលលើអតថព្បលោជន៍បុគគលរិ 
 អ ុំងឆ្ន ២ំ០១៩ គណៈព្គបព់្គងរបស់ ក.ស.ស បានពិនិតយស ើងវញិនូវគសព្ាងអតថព្បសោជនប៍ុគគលិក សហើយបាន
សាគ ល់ស ើញថា កាតពវកិច្ចសលើព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត ផែលព្តូវបានអនុមត័កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ មនិព្តូវបានកតព់្តាបញ្ចូ លកនុង
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនរ៍ុគាលិរសរ (កំណតស់ាគ ល់ ២.១៦.១. (ii))។ ក.ស.ស បានសធ្វើនិយត័កមមព្ត បង់យសព្កាយច្ំសពាះតួ
សលខឆ្ន មំុន។ ែលប ះពាល់ខទងគ់ណនីថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
 ៣១ ្នូ ២០១៨  និយត័រម្ម  ៣១ ្នូ ២០១៨  ១ ម្ររា ២០១៨  និយត័រម្ម  ១ ម្ររា ២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

     
(បានរាយការណ៍  

ស ើងវញិ)      
(បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
របយការណ៍សាថ នភារហរិញ្ញវតថុ
សលងាប (ែរព្សង់)            

ច្ំសណញរការុក ១១៩.០១៥.៥២៥  (៧.៦៧៩.២០០)  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ១១០.៩៥០.៥៧៧  (៥.៨៧១.២០០)  ១០៥.០៧៩.៣៧៧ 
            
ម្ូល្នសរបុ ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤  (៧.៦៧៩.២០០)  ៦៤៩.៥១០.២៣៤  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤  (៥.៨៧១.២០០)  ៦៤០.៧៣៩.៣៥៤ 
            
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ៦៦.៨៨១.៩៧៦  ៩.៥៩៩.០០០  ៧៦.៤៨០.៩៧៦  ៣៨.០១២.៤៧៥  ៧.៣៣៩.០០០  ៤៥.៣៥១.៤៧៥ 
បំណុលពនធពនារ ៤.៦០៦.៨៨៤  (១.៩១៩.៨០០)  ២.៦៨៧.០៨៤  ៧.៦១៧.២០០  (១.៤៦៧.៨០០)  ៦.១៤៩.៤០០ 
បណុំលរយៈលរលផវង ៦១២.២៧៦.១៣០  ៧.៦៧៩.២០០  ៦១៩.៩៥៥.៣៣០  ៥៦៤.៣១៨.៣៥៥  ៥.៨៧១.២០០  ៥៧០.១៨៩.៥៥៥ 
            
បំណុលសរបុ ៦៧១.០០១.០៥៤  ៧.៦៧៩.២០០  ៦៧៨.៦៨០.២៥៤  ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤  ៥.៨៧១.២០០  ៦៣៩.៧៧០.៦៨៤ 
            
ម្ូល្ន និងបំណុលសរបុ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  -  ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  ១.២៨០.៥១០.០៣៨  -  ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៣. ការល្វើនិយត័រម្មលលើអតថព្បលោជន៍បុគគលរិ (ត) 
 ២០១៨  និយត័រម្ម  ២០១៨ 

 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

     
(បានរាយការណ៍  

ស ើងវញិ) 
របយការណ៍ចំលណញ-ខាត និងលទធែលលម្អិតលែសងៗសលងាប (ែរព្សង់)      
ព្បាកស់បៀវតេរ ៍ព្បាកឈ់នួល និងច្ណំាយពាកព់ន័ធ (៧៤.៧០៨.៣១៨)  (៨៥៥.០០០)  (៧៥.៥៦៣.៣១៨) 
ចំណាយ (២១០.៦១២.០៣២)  (៨៥៥.០០០)  (២១១.៤៦៧.០៣២) 
      
ចំលណញព្បតបិតតកិារ ៦៤.៩៦៣.៦១៣  (៨៥៥.០០០)  ៦៤.១០៨.៦១៣ 
      
ចំលណញម្ុនបង់រនធលលើព្បរ់ចណូំល ៤៩.៥៥៧.៧៨៧  (៨៥៥.០០០)  ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
      
ច្ំណាយពនធសលើព្បាកច់្ណូំល (៣.៩៨៩.០១៥)  ៤៥២.០០០  (៣.៥៣៧.០១៥) 
      
ចំលណញរនងុឆ្ន  ំ ៤៥.៥៦៨.៧៧២  (៤០៣.០០០)  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
      
លទធែលលម្អិតលែសងៗ      
ខ្ទងដ់ែលមនិចាតថ់ាន រហ់ឡើងវញិរនុងចំហណញ – ខាត៖      
ការវាស់ផវងកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតនស៍ ើងវញិ (២៧.៧៥២.០០០)  (១.៤០៥.០០០)  (២៩.១៥៧.០០០) 
លទ្ធផលលមអិត្សររុរនងុការយិររផិេចឆទ្ (២៧.៧៥២.០០០)  (១.៤០៥.០០០)  (២៩.១៥៧.០០០) 
      
ចំលណញររសភ់ាគហ ុនរិ ៤៥.៥៦៨.៧៧២  (៤០៣.០០០)  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
លទ្ធផលលមអិត្ចំលណញសររុររសភ់ាគហ ុនិរ ១៧.៨១៦.៧៧២  (១.៨០៨.០០០)  ១៦.០០៨.៧៧២ 

 
ច្ំសណញកនុងមយួភាគហ ុនមូលដាឋ ន និងងយចុ្ះ សព្ាបឆ់្ន មំុនកព៏្តូវបានរាយការណ៍ស ើងវញិែងផែរ។ ច្ំនួនរឹកព្បាក់

ផកតព្មូវសព្ាបច់្ំសណញកនុងមយួភាគហ ុនមូលដាឋ ន និងងយចុ្ះ ានតំហយច្ំនួនរឹកព្បាកព់្បហាកព់្បផហល ៤,៧០ សរៀល កនុង
មយួភាគហ ុន។ 
 

 ២០១៨  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

 

(បង្ហា ញពីែំបូង)  (បានរាយការណ៍ 
ស ើងវញិ) 

ចំលណញររសភ់ាគហ ុនិរ (ពាន់លរៀល) ៤៥.៥៦៨.៧៧២  ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
ចនំួនម្យមថៃនភាគហ ុន ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
    
ច្ំសណញរនុងមយួភាគហ ុនមូលោឋ ន (សរៀល) ៥៣១,២៨  ៥២៦,៥៨ 
ច្ំសណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ (សរៀល) ៥៣១,២៨  ៥២៦,៥៨ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃទ្ី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៣. ការល្វើនិយត័រម្មលលើអតថព្បលោជន៍បុគគលរិ (ត) 
 ២០១៨  និយត័រម្ម  ២០១៨ 
 ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល  ពាន់ផេរៀល 

 
    (បានរាយការណ៍ 

ស ើងវញិ) 
របយការណ៍លហូំរសាច់ព្បរ់ (ែរព្សង់)      
ច្ំសណញមុនបងព់នធ ៤៩.៥៥៧.៧៨៧  (៨៥៥.០០០)  ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
និយត័កមម៖      
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ៤.២៨៦.០០០  ៨៥៥.០០០  ៥.១៤១.០០០ 
      
សាច្ព់្បាកប់ានពីព្បតិបតតិការ ៧៦.២៣២.៤៦២  -  ៧៦.២៣២.៤៦២ 
 
៣៤. ព្រឹតតិការណ៍បនាទ ប់រីការយិបរលិចេទរាយការណ៍ 
 សមសរាគ novel coronavirus (COVID-19) ព្តូវបានព្បកាសថាជាជំងឺរាតតាត សហើយបានរកីរាលែល់ព្បសរសកមពុជា
ចបត់ាងំពីចុ្ងផខមករា ឆ្ន ២ំ០២០។ ចបត់ាងំពីសពលសនាះមក កនុងព្បសរសកំពុងព្បឈមមុខនឹង ហានិភយ័ថ្នការរកីរាលដាល 
បផនថមសរៀតសហើយវាបានបងកឱ្យានការរាងំសទះែល់សកមមភាពអាជីវកមម និងសសែឋកិច្ច។ ក.ស.ស បានចតរុ់កថាការែទុះសមសរាគសនះ
ស ើង គឺជាព្ពឹតតិការណ៍ផែលសកើតស ើងសព្កាយតារាងតុលយការផែលមនិអាច្ផកតព្មូវបាន។ សដាយសារសាថ នភាពសនះកំពុងផតវវិតតសៅ
ោ ងឆ្បរ់ហ័ស គណៈព្គបព់្គង យល់ស ើញថា ក.ស.ស មនិអាច្ែតល់នូវការបា នស់ាម នអំពីរំហំថ្នែលប ះពាល់ផែលបណាា លមក
ពីការែទុះស ើងថ្នសមសរាគសនះ ច្ំសពាះ ក.ស.ស បានសរ។  គណៈព្គបព់្គងបានតាមដានោ ងសកមមនូវសាថ នភាព សហើយែលប ះពាល់
ថ្នសមសរាគ Covid-19 ច្ំសពាះព្បតិបតតិការអាជីវកមមរបស់ ក.ស.ស នឹងព្តូវបានពិចរណាកនុងឆ្ន ២ំ០២០។ 
 



 

ផ្នែកទី ៧ 
ព័ត៌មានអំពីប្រតិរតតិការជាមួយភាគីជារ់

ពាក់ព័នធ និងទំនាស់នលប្រយោជន ៍



 

   គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 

   គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 
  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 



 

 

 

ផ្នែកទី ៨ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

ររស់គណៈប្គរ់ប្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  សស គឺជា ាំពងផ់ែអនតរជាតិសម ត្ទទ ឹនត្ៅផតមយួគត ់ ននត្ពេះរាជាណាចត្  មព ជា ផែល ាំព ងន្វើអាជីវ
 មមនលើនែៃែទីាំហាំត្រមាណ ១២៥ ហិ តា ផែលមានទីតាាំងនៅត្ ុងត្ពេះសីហន  នេតតត្ពេះសីហន  នហើយត្តូវបាន  
តភ្ជា រន់ោយរណាត ញែឹ ជញ្ាូ នចាំរ េះ។  ាំណត ់ន ង អន ត្ តឹយនលេ ៥០ អនត្ /រ  ច េះនងៃទី ១៧ ផេ  កោ ឆ្ន ាំ
១៩៩៨  សស មានតួនាទជីាត្រតិរតត ិរផែ ែូចមានលមអតិនូវអាជីវ មម នងិនសវា មម ន ងផែន ទី១ ចាំណ ចទ២ី 
ខាងនលើននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ។ 
 សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ ររមិាណ  ងតឺនរ័ររស់  សស មានការន ើនន ើងចាំនួន ៩៧.៩៨៣ TEUs នសមើ
នឹង ១៨,១០% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៨។ ចាំផណ ររមិាណទាំនិញឆ្លងកាតគ់ិតជានតានមាន ាំនណើ ន ២២,៨៩% 
នសមើនឹង ១.២១៩.៤០៨ នតាន ផែល ន ងននាេះទាំនិញរាយឆ្លងកាតម់ានការន ើនន ើងចាំននួ ១៦៣.៩០៧ នតាន នសមើ
នឹង ៤៥,៩៤% នហើយទាំនញិជា  ងតឺនរ័គិតជានតានមាន ាំនណើ ន ២២,៤២% នសមើនងឹ ៧៥៩.៨០៦ នតាន។ 
ចាំន េះនាវាឆ្លងកាត ់ សស មាន ាំនណើ ន ចាំនួន ២១១ នាវា ត្រមាណជា ១៤,៥៤% និងចាំណ េះែៃ  នាវាន ើន
ន ើង ១១,២៦% នសមើនងឹ ១.៧៧០.៩៤៤ នតាន សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៨  ។ 
 ការពិភ្ជ ា នងិការវភិ្ជគររស់ថ្នន  ែ់ឹ នាាំនលើស្ថា នភ្ជពហិរញ្ញ វតា ររស់  សស និងលទធែលត្រតរិតតិការ
ខាងនត្កាមននេះ ន្វើន ើងផែអ នលើរបាយការណ៍ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតា ផែលបានន្វើសវន មមរចួរាល់នោយសវន រឯ 
រាជយសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ នងិឆ្ន ាំ២០១៨ ែូចរង្ហា ញ ន ងផែន ទី៦ ននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ ។ 
   សស មានត្រេពចាំណូលសាំខានែូ់ចខាងនត្កាម ៖ 
- ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពី

នសវា មមនាវាចរណ៍ និងការចូលចតនាវា រមួមាន ចាំណូលនលើចាំណ េះែៃ   សាំចតផែ ត្រឡាយ នងលឈ្នួល
 ណណ ធារ ចិច នងលឈ្នួលនាវាសនណាត ង នងលឈ្នួល  -់នោេះពួរ នងលឈ្នួលនរើ -រទិឃ្លរន់ាវា និងនងលឈ្នួល
ត្រមូលសាំរាម ។ 

- ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័ពីនាវានៅទលីាន  ងតឺនរ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 
ចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងតឺនរ័ចូល ឬនចញពីនាវានៅនលើស្ថព នផែ ។ 

- ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម 
ពីនសវា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងតនឺរ័ ចូល ឬនចញនៅនលើទីលាន ។ 

- ចាំណូលពីនងលឈ្នួលសត  ទាំនញិ ឬ  ងតឺនរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីការសត   
ទាំនិញរាយ ឬ  ងតឺនរ័នៅ ន ងឃ្ល ាំង នងិនលើទលីាន ។  

- ចាំណូលែឹ ជញ្ាូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មមែឹ ជញ្ាូ ន 
ទាំនិញ ឬ  ងតឺនរ័ ន ងររនិវណផែ ។ 

- ចាំណូលពីតាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចាំណូលផែលទទួលបានពីការ
ជួលែីន្វើនរាងចត្  អគារ ពីតាំរនន់សែឋ ចិចពិនសសររស់ ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ងុត្ពេះសីហន  ។ 

 



 

   សស  តត់្តារញ្ា ីគណននយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ជាត្បា ន់រៀល ផែលជាររិូយរណ័ណ ជាតិររស់េលួន ចាំផណ ត្រតិរតតិការផែលជាររូិយរណ័ណ អនតរជាតិនែេងៗ 
ត្តូវបានរង្ហា ញជាត្បា ន់រៀលនោយនត្រើអត្តារតូរែលូវការជាម្យមត្រចាំនងៃររស់្នាគារជាតិនន មព ជា តាមកាលររនិចេទននត្រតិរតតិការនីមយួៗ ។ 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៨ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 

ចាំណូល ( នន់រៀល) ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ៥៨.៣៣៧.៧៣២ ២១,១៧% 
 
 សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ ចាំណូលររស់  សស បានន ើនន ើងចាំនួន ៥៨.៣៣៧.៧៣២.០០០ នរៀល នសមើនឹង ២១,១៧% នោយន ើនន ើងពី ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ 
នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨ និង ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ។ ការន ើនន ើងននចាំណូលននេះបានម ពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័ពីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring Charges) ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges) ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ និងចាំណូលពីនងលឈ្នួលសត  ទាំនិញ ឬ  ងតឺនរ័ជា
នែើម។ 
  



 

 
  

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទឆ្ន ាំ ២០១៩ សត្មារក់ារយិររនិចេទឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 នន់រៀល 
ភ្ជគរយន្ៀរនឹង
ចាំណូលសរ រ 

 នន់រៀល 
ភ្ជគរយន្ៀរនឹង
ចាំណូលសរ រ 

ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) ១៥១.១៥៣.៧១៧ ៤៥,២៧% ១២៧.០៨៧.៥៣៨ ៤៦,១២% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ៩០.៨៧៧.០៧៦ ២៧,២២% ៧៥.១៣៨.៩៧៨ ២៧,២៧% 
ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១៩,៦៨% ៥៧.៦៩៤.០៣៤ ២០,៩៤% 
ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ២១.២៤៨.១២២ ៦,៣៦% ១០.១៨១.១០២ ៣,៦៩% 
ចាំណូលែ ឹជញ្ាូ ន ១០២.០៨១ ០,០៣% ៦៨០.០០០ ០,២៥% 
ចាំណូលនាវានទសចរណ៍ ៨២៣.៥៤៧ ០,២៥% ៦៤០.៥០៧ ០,២៣% 
ចាំណូលពតីាំរន ់នសែឋ ចិចពិនសស ២.៧៥១.៤៩៤ ០,៨២% ៣.០១៦.៣៦៥ ១,០៩% 
ចាំណូលជួលទីតាាំង ៩១៤.០៧០ ០,២៧% ៧៦១.៦៧៧ ០,២៨% 
ចាំណូលនែេងៗនទៀត ៣២៣.៨១៨ ០,១០% ៣៧៥.៤៤៤ ០,១៤% 

ចាំណូលសរ រ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ១០០,០០% ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ១០០,០០% 



 

 សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩  ែូ៏ចជាឆ្ន ាំ២០១៨ មានចាំណូលសាំខាន ់ ៤ ត្រនេទផែលមានចាំននួត្រមាណ ៩៨% ននចាំណូលអាជីវ មម នងិនសវា មមសរ រររស់  សស ។ 
ចាំណូលទាំងននាេះរមួមាន ៖ ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទីលាន (Stevedoring) ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទីលាន (LOLO) ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ(Port Charges for 
Vessel Services) និងចាំណូលសត  ឃ្ល ាំង នងិទលីាន ។ 
 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៨ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 

ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) 

១៥១.១៥៣.៧១៧ ១២៧.០៨៧.៥៣៨ ២៤.០៦៦.១៨០ ១៨,៩៤% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ៩០.៨៧៧.០៧៦ ៧៥.១៣៨.៩៧៨ ១៥.៧៣៨.០៩៨ ២០,៩៥% 

ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៥.៧១៩.៤៥២ ៥៧.៦៩៤.០៣៤ ៨.០២៥.៤១៨ ១៣,៩១% 

ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ២១.២៤៨.១២២ ១០.១៨១.១០២ ១១.០៦៧.០២០ ១០៨,៧០% 

 



 

 ចាំណូលពីការនលើ ោ ព់ីនាវានៅទីលាន  ងតនឺរ័ (Steverdoring) មាន ាំនណើ ន 
២៤.០៦៦.១៨០.០០០ នរៀល នសមើនឹង ១៨,៩៤% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៨ និងចាំណូលពីការ
នលើ ោ ន់ៅនលើទលីាន (LOLO) មានការន ើនន ើងត្រមាណ ២០,៩៥% នសមើនឹង ១៥.៧៣៨.០៩៨.០០០ 
នរៀល នរើនត្រៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨។  ាំនណើ ននលើចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទីលាន នងិចាំណូល
នលើ ោ ន់លើទលីានគរឺណាត លម ពីការន ើនន ើងននទាំនញិ  ងតឺនរ័ឆ្លងកាត ់  សស មានចាំនួន ៩៧.៩៨៣ 
TEUs នសមើនឹង ១៨,១០% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ ។ 
 ចាំន េះចាំណូលនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាត្ស័យនលើចាំនួន និង
ចាំណ េះែៃ  នាវាផែលឆ្លងកាត ់ សស នហើយសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ នាវាសរ រផែលឆ្លងកាត ់ សស មានការ 
ន ើនន ើង ២១១ នាវា នសមើនងឹ ១៤,៥៤% នហើយចាំណ េះែៃ  នាវាមាន ាំនណើ នត្រមាណ ១១,២៦%  នសមើនឹង 
១.៧៧០.៩៤៤ នតាន ផែលន្វើឱ្យចាំណូលពីនសវា មមផែមានការន ើនន ើងពី ៥៧.៦៩៤.០៣៤.០០០ នរៀល 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨ ែល់ ៦៥.៧១៩.៤៥២.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ គឺត្រមាណ ១៣,៩១% នសមើនងឹ 
៨.០២៥.៤១៨.០០០ នរៀល។ ចាំន េះនាវាែឹ   ងតឺនរ័ផែលជាត្រេពចាំណូលសាំខានរ់ាំែ តររស់ ាំពងផ់ែ  ន ងឆ្ន ាំ
២០១៩ននេះ ចាំណ េះែៃ  នាវា  ងតឺនរ័មានការន ើនន ើងត្រមាណ ០,៣៥% នងិចាំននួនាវា  ងតឺនរ័ន ើនន ើង 
៦.៨៨%  រឯីចាំណ េះែៃ  នាវាែឹ ទាំនិញទូនៅមាន ាំនណើ ន២៤,៨០% នងិចាំននួនាវាទាំនិញទូនៅមាន ាំនណើ ន
២៨,២៩% នរើន្ៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 ចាំណូលពីនសវា មមសត  ឃ្ល ាំង និងទលីានមានការន ើនន ើងចាំនួន ១១.០៦៧.០២០.០០០ នរៀល នសមើនឹង 
១០៨,៧០% នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩ មាន ២១.២៤៨.១២២.០០០ នរៀល និងឆ្ន ាំ២០១៨ មាន
ចាំណូល១០.១៨១.១០២.០០០ នរៀល។ ការន ើនន ើងននចាំណូលសត  ននេះ គឺរណាត លម ពីទាំនិញផែលឆ្លងកាត ់
ឃ្ល ាំង និងទីលានររស់  សស មាន ាំនណើ ន ១៨,៥៥% នសមើនឹង ១.២៨២.៣៩៧ នតាន សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ននេះ ។ 
 េ-ការវភិ្ជគគាំលាតចាំនណញែ ល 
   សស បាននរៀរចាំរបាយការណ៍លទធែលររស់េលួន  ន ងទត្មងជ់ារបាយការណ៍លទធែលតាមយថ្ន
ត្រនេទ ែូចននេះព ាំមានការរង្ហា ញឱ្យនឃ្ើញនៅចាំនណញែ លននាេះនទ។ រ  ផនត ន ងទត្មងរ់បាយការណ៍ននេះអាចឱ្យ
នយើងន្វើការពិភ្ជ ា នងិវភិ្ជគនលើចាំនណញត្រតិរតតិការបាននោយទទួលបានពីចាំណូលសរ រ ែ នឹងចាំណាយ
ត្រតិរតតិការ។ 
  ចាំណាយត្រតរិតតិការនងឹនលើ ម ពិភ្ជ ា នងិវភិ្ជគនៅផែន ខាងនត្កាមគឺ ចាំណ ច គ-ការវភិ្ជគចាំនណញ 
ម នរងព់នធ ។ 
 គ- ការវភិ្ជគចាំនណញម នរងព់នធ 
 ចាំនណញម នរងព់នធគឺជាលទធែលផែលទទួលបានពីចាំណូលសរ រែ នងឹចាំណាយត្រតរិតតិ និងចាំណូល 
ឬចាំណាយការត្បា ស់ ទធ។  ន ងការវភិ្ជគននចាំណាយត្រតរិតតិការ នយើងនឹងនលើ យ ចាំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់
ចាំណាយត្បា ន់រៀវតេរ ៍ ត្បា ឈ់្នួល និងចាំណាយ  ព់ន័ធ ចាំណាយរ ាំលស់ (ត្ទពយសមបតតិ និងររកិាា រ និងត្ទពយ
ស មមអររូ)ី ចាំណាយជួសជ ល និងផងទាំ ចាំណាយនែេងៗ និងចាំនណញ (ឬខាត) នែេងៗ ស ទធ ែូចខាងនត្កាម៖ 
 
 



 

 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៨ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំណូលសរ រ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ៥៨.៣៣៧.៧៣២ ២១,១៧% 
ចាំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (៩៥.២៣១.៧៤១) (៧៦.១៩២.៨៤៣) ១៩.០៣៨.៨៩៨ ២៤,៩៩% 
ចាំណាយត្បា ន់រៀវតេ ត្បា ឈ់្នួល និង
ចាំណាយ  ព់ន័ធ 

(៨៨.១២៨.០០១) (៧៥.៥៦៣.៣១៨) ១២.៥៦៤.៦៨៣ ១៦,៦៣% 

ចាំណាយរ ាំលស់(ត្ទពយសមបតតិ និងររកិាា រ 
និងត្ទពយស មមអររូី)  

(៣០.៩១០.២៧៤) (២៨.២៧៥.៧៣១) ២.៦៣៤.៥៤៣ ៩,៣២% 

ចាំណាយជួសជ ល និងផងទាំ (៨.១០១.២៩២) (៦.០៤២.៣៩៧) ២.០៥៨.៨៩៥ ៣៤,០៧% 
ចាំណាយនែេងៗ (២៦.១១៤.២៤២) (២៤.៩៦៤.៩៣២) ១.១៤៩.៣១០ ៤,៦០% 
ខាត/(ចាំនណញ)នែេងៗ-ស ទធ (៤.០៥៧.៦៩៣) (៤២៧.៨១១) ៣.៦២៩.៨៨២ ៨៤៨,៤៨% 

(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ (១៦.១៨៤.៧០៦) (១៥.៤០៥.៨២៦) ៧៧៨.៨៨០ ៥,០៦% 
ចាំនណញម នរងព់នធ ៦៥.១៨៥.៤២៨ ៤៨.៧០២.៧៨៧ ១៦.៤៨២.៦៤១ ៣៣,៨៤% 



 

សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩  សស មានចាំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់៩៥.២៣១.៧៤១.០០០ នរៀល ផែលមានការ
ន ើនន ើងចាំនួន ១៩.០៣៨.៨៩៨.០០០ នរៀល នសមើនងឹ ២៤,៩៩% នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៨  ផែលមានចាំណាយ 
៧៦.១៩២.៨៤៣.០០០ នរៀល។  តាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមានន ើនន ើងននេះ គឺ ចាំណាយនលើនត្គឿងរនាល ស់
មាន ាំនណើ នចាំននួ ៧២,៥៧% នសមើនឹង ១៥.០៣៧.៤៥០.០០០ នរៀល នហើយចាំណាយសមាា រៈនត្រងឥនធនៈមាន
 ាំនណើ នចាំនួន ៦,៤៤% នសមើនងឹ ២.៦៧១.៦៥៣.០០០ នរៀល  នោយស្ថរររមិាណទាំនញិមានការន ើនន ើង ន្វើ
ឱ្យត្រតិរតតិការនត្គឿងចត្ ផែលនត្រើត្បាស់នត្រងឥនធនៈមានការន ើនន ើងសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ។ ចាំផណ ចាំណាយ  
សមាា រៈឃ្ល ាំងមានការងយច េះ ១៣,៥៥% នសមើនងឹ ១.០៤៣.៦៨៩.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 មូលោឋ ន ន ងការគណនាត្បា ន់រៀវតេររ៍រស់  សស គឺនយាងនៅនលើទិននែល (ចាំណូលពកីារនលើ ោ )់ 
ន លគឺនៅនពលចាំណូលពីការនលើ ោ ន់ ើនន ើង ចាំណាយនរៀវតេរន៍ងឹន ើនន ើង ែៃ យនៅវញិនរើចាំណូលពីការ
នលើ ោ ម់ានការងយច េះ ចាំណាយនលើត្បា ន់រៀវតេរនឹ៍ងត្តូវងយច េះែូចគាន  នហើយនយើងសនងកតនឃ្ើញថ្ន 
ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន (Stevedoring) មាន ាំនណើ នត្រមាណ ១៨,៩៤% និងចាំណូលនលើ ោ  ់
នលើទីលាន (LOLO) មាន ាំនណើ នត្រមាណ ២០,៩៥% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ។ នហត ែូចននេះ ន្វើឱ្យចាំណាយ
ត្បា ន់រៀវតេរ ៍ ត្បា ឈ់្នួល និងចាំណាយ  ព់ន័ធ មានការន ើនន ើងត្រមាណ ១៦,៦៣% នសមើនឹង 
១២.៥៦៤.៦៨៣.០០០នរៀល នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណាយសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ផែលមានចាំនួន 
៨៨.១២៨.០០១.០០០ នរៀល និងឆ្ន ាំ២០១៨ ផែលមានចាំណាយ ៧៥.៥៦៣.៣១៨.០០០ នរៀល ។ 
 ចាំណាយរ ាំលស់រមួមាន រ ាំលស់ត្ទពយសមបតត ិ និងររកិាា រ នងិរ ាំលស់ត្ទពយស មមអររីូនៅ ន ងឆ្ន ាំ២០១៩ មាន
ចាំនួន ៣០.៩១០.២៧៤.០០០ នរៀល មាន ាំនណើ ន ២.៦៣៤.៥៤៣.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៩,៣២% នរើន្ៀរនឹង
ឆ្ន ាំ២០១៨ ផែលមានចាំនួន ២៨.២៧៥.៧៣១.០០០ នរៀល។  តាត ផែលន្វើឱ្យមានការន ើនន ើងននេះគឺនោយស្ថរ
ចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតត ិ និងររកិាា រមាន ាំនណើ ន ២.៥៤៣.៤៩០.០០០ នរៀល នសមើនឹង១២,០៥% និង
 ាំនណើ ននលើចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតតិវនិិនយាគ ១,៤៩% នសមើនឹង ៩១.០៥៣.០០០ នរៀល ។ 
 ចាំផណ ចាំណាយជួសជ ល នងិផងទាំមានការន ើនន ើង ២.០៥៨.៨៩៥.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៣៤,០៧%
នោយមានចាំណាយសរ រនសមើនឹង ៨.១០១.២៩២.០០០ នរៀល សត្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៩ និង 
៦.០៤២.៣៩៧.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨  ។ 
  ចាំន េះចាំណាយនែេងៗសរ រ មានការន ើនន ើងត្រមាណ ៤,៦០% នសមើនងឹ ១.១៤៩.៣១០.០០០ នរៀល 
ន លគនឺ ើនន ើងពី ២៤.៩៦៤.៩៣២.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨ ែល់ ២៦.១១៤.២៤២.០០០ នរៀល 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ។  
 (ខាត)/ចាំនណញនែេងៗ-ស ទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសាំនៅនលើការចាំនណញ   
ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទសនត្មច ផែលសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ននេះ មានការខាតចាំនួន 
៤.០៥៧.៦៩៣.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៨ មានការខាតចាំនួន ៤២៧.៨១១.០០០ នរៀល ន្វើឱ្យមាន
ការខាតន ើនន ើងត្រមាណ ៨៤៨,៤៨% នសមើនឹង ៣.៦២៩.៨៨២.០០០ នរៀល ។ 
 ចាំផណ  (ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ មានចាំណាយហិរញ្ញ វតា -ស ទធចាំននួ 
១៦.១៨៤.៧០៦.០០០ នរៀល ផែលមានការន ើនន ើង ៥,០៦% នសមើនឹង ៧៧៨.៨៨០.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹង
ឆ្ន ាំ២០១៨ ផែលមានចាំណាយហិរញ្ញ វតា -ស ទធចាំនួន ១៥.៤០៥.៨២៦.០០០នរៀល ។  តាត សាំខានផ់ែលរណាត ល



 

ឱ្យមានរាំផររាំរលួនលើ (ចាំណាយ)/ចាំណូល ហិរញ្ញ វតា -ស ទធ គឺចាំណាយហិរញ្ញ វតា សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ មាន ាំនណើ ន 
១.២៤២.៨០០.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៦,៥០% ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៨ នោយស្ថរ ន ងឆ្ន ាំ២០១៩ននេះ  សស ែល់
នពលរងក់ារត្បា រ់ផនាមនលើមយួគនត្មាងនទៀតផែលនទើររញ្ចរក់ារស្ថងសងន់្វើឪ្យចាំណាយការត្បា ន់លើ ត្បា ់
 មចមីានការន ើនន ើងត្រមាណ ១២,៥១%នសមើនឹង ១.៣៥១.៣៧៤.០០០នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 ជាសរ រ ចាំនណញម នរង់ពនធសត្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៩ ររស់  សស មានចាំនួន ៦៥.១៨៥.៤២៨.០០០
នរៀល ន ើនន ើងចាំនួន ១៦.៤៨២.៦៤១.០០០ នរៀល ត្រមាណជា ៣៣,៨៤% នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៨ ចាំនណញ
ម នរងព់នធមានចាំនួន ៤៨.៧០២.៧៨៧.០០០ នរៀល ។ 
 ឃ្- ការវភិ្ជគចាំនណញនត្កាយរងព់នធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ និងអា រ នហត ែូចននេះ  សស 
មានកាតពវ ចិច ន ងការរងព់នធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំ ន ងអត្តា ២០% រ  ផនតនត្កាយពី  សស បាននបាេះែាយ
ល ម់ូលរត្ត មមសិទធិនលើ ែាំរូងជាស្ថធារណៈ កាលពីនងៃទី០៨ ផេមងិ នា ឆ្ន ាំ២០១៧ គឺ  សស ទទួលបាន
ការនលើ ទឹ ចតិតនោយបានការរនធូររនាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញចាំននួ ៥០% ននពនធនលើត្បា ច់ាំនណញត្តូវរង់
ត្រចាំឆ្ន ាំ ន ងរយៈនពល៣ឆ្ន ាំ។ 



 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៨ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំនណញម នរងព់នធ ( ) ៦៥.១៨៥.៤២៨ ៤៨.៧០២.៧៨៧ ១៦.៤៨២.៦៤១ ៣៣,៨៤% 
ចាំណាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ (េ) (២១.៧២១.៩២៨) (៣.៥៣៧.០១៥) ១៨.១៨៤.៩១៣ ៥១៤,១៣% 
ចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទ ៤៣.៤៦៣.៥០០ ៤៥.១៦៥.៧៧២ (១.៧០២.២៧២) -៣,៧៧% 
ការវាស់ផវងកាតពវ ិចចអតាត្រនយាជន៍
នស្ថ្ននិវតតនន៍ ើងវញិ (៦៦១.០០០) (២៩.១៥៧.០០០) (២៨.៤៩៦.០០០) -៩៧,៧៣% 

លទធែលលមអតិសរ រររស់ភ្ជគហ  និ  ៤២.៨០២.៥០០ ១៦.០០៨.៧៧២ ២៦.៧៩៣.៧២៨ ១៦៧,៣៧% 

អត្តាពនធត្រសិទធភ្ជពនលើត្បា ច់ាំនណញ 
(េ)/( ) ៣៣,៣២% ៧,២៦%     

 
   សស មានចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទចាំនួន ៤៣.៤៦៣.៥០០.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩  ផែលមានការងយច េះចាំនួន ១.៧០២.២៧២.០០០ នរៀល នសមើនងឹ 
៣,៧៧% នោយមានចាំនួន ៤៥.១៦៥.៧៧២.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨។  តាត ផែលន្វើឱ្យចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទមានការងយច េះសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ននេះ គឺ
នោយស្ថរចាំណាយពនធពនារនលើត្បា ច់ាំនណញ (Deferred Tax Expense) មានការន ើនន ើង ផែលន្វើឱ្យចាំណាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញសរ រមានចាំននួ 
២១.៧២១.៩២៨.០០០នរៀល មាន ាំនណើ ន ១៨.១៨៤.៩១៣.០០០នរៀល នសមើនងឹ ៥១៤,១៣% នរើន្ៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ នរើសនងកតនៅនលើអត្តាពនធត្រសិទធ
ភ្ជពនលើត្បា ច់ាំនណញមានការន ើនន ើងព ី៧,២៦% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៨ នៅ ៣៣,៣២% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ។  



 

 ង-ការវភិ្ជគពី តាត  និងនិនាន ការផែលរ េះ ល់ស្ថា នភ្ជព និងលទធែលហិរញ្ញ វតា  
   តាត មយួចាំននួអាចមានឥទធិពលនលើស្ថា នភ្ជព និងលទធែលហិរញ្ញ វតា ររស់  សស ែូចជា៖ 

-  តាត នានាផែលន្វើឱ្យមាន ាំរតិនលើការន្វើ ណិជា មមអនតរជាតិ  
នោយស្ថរត្រេពចាំណូលចមបងររស់  សស បានម ពីចរាចរណ៍ទាំនិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការន្វើ 

 ណិជា មមអនតរជាតិ ែូចននេះ តាត នានាផែលមានែលរ េះ ល់ែល់ ណិជា មមអនតរជាតិ និងមានឥទធិពលនលើ 
អាជីវ មមររស់  សស ផែល តាត ទាំងននាេះមានែូចជា ស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចច ន ងត្សុ   ន ងតាំរន ់ នងិស្ថ ល
នលា  នសារភ្ជពសងគម រញ្ហា សនតិស េ ឬ ចិចសហត្រតិរតតកិារនាវាចរតាមសម ត្ទ។ នយាងតាមមូលនិ្ិ ររូយិ   
រណ័ណ អនតរជាត ិ (IMF)  នសែឋ ិចចពេិពនលា នងឹរនត ាំនណើ នជាមយួនឹងអត្តាត្រមាណ ៣,៣% សត្មារឆ់្ន ាំ 
២០១៩ ចាំផណ នសែឋ ិចច មព ជានឹងមាន ាំនណើ នត្រមាណ ៧% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩។ ននេះរង្ហា ញថ្នស្ថា នភ្ជព
នសែឋ ិចច មព ជា នៅផតមានភ្ជពរងឹមាាំងផែលជា តាត វជិាមានចាំន េះអាជីវ មម ាំពងផ់ែ។ មា ងវញិនទៀតគតិត្តមឹ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ននេះ មនិមាន តាត អវជិាមាននលើរញ្ហា សនតិស េ ន ងត្រនទស ឬ ន ងតាំរន ់រញ្ហា ការន្វើចរាចរណ៍តាមែលូវ
សម ត្ទ ឬ ិចចសហត្រតិរតតិការនានារវាង ាំពងផ់ែ ន ងតាំរនន់ ើតមានន ើយ ។ 

- សមតាភ្ជព និងត្រសិទធភ្ជពរាំនពញការង្ហរររស់  សស 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩  សស មានសមតាភ្ជពនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ TEUs រនាៃ រព់ី

ការោ ឱ់្យនត្រើត្បាស់រងចល័តនលើផគមផែចាំនួន ០២ នត្គឿង រផនាមនទៀតកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧។  តាត ននេះន្វើឱ្យសមតា
ភ្ជព និងត្រសិទធភ្ជពការង្ហរមានការន ើនន ើង ន ងការរាំនពញនសវា មមររស់េលួន ត្សរនៅនឹង ាំនណើ នទាំនិញឆ្លង
កាតរ់រស់  សស ។  

- ស្ថា នភ្ជពរណាត ញែឹ ជញ្ាូ ន ន ងត្ស ុ 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ រណាត ញែឹ ជញ្ាូ ន ន ងត្សុ  ពនិសសែលូវជាតិនលេ៤ ផែលតភ្ជា រព់ី  សស នៅ

រាជធានេីនាំនពញ មានភ្ជពមមាញឹ នោយទាំនិញមានការន ើនន ើង ជាពិនសសសមាា រៈសាំណង និងនត្គឿងចត្ 
មយួចាំនួន ផែលន្វើនអាយចរាចរណ៍មានភ្ជពចនងអៀត នងិចាំណាយនពលនវលាយូរជាងម ន រ  ផនតការែ ឹជញ្ាូ ន
ទាំនិញឆ្លងកាតត់ាមែលូវជាតិននេះែាំនណើ រការជា្មមតា។ រឯីការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ រចច របននត្ ុមហ  ន Royal 
Railway ឆ្លងកាត ់  សស មានយា ងតិច ៤ នជើង  ន ងមយួសបាត ហ៍ ន ងការនាាំទាំនិញនចញចូល នហើយការែឹ 
ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ ននេះ ត៏្រត្ពតឹតនៅនោយរលូនតាម្មមតាមនិមានរញ្ហា ន្ើវឱ្យេ ខានែាំនណើ រននាេះនទ ។ 

-  ិចចសហត្រតិរតតិការរវាងផែ ន ងតាំរន ់
 ិចចសហត្រតរិតតិការរវាងផែ ន ងតាំរន ់ ពិនសសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួ ាំពងផ់ែនម ន ងតាំរនម់ានស្ថរៈសាំខាន ់

 ន ងការសាំរលួចរាចរណ៍ទាំនិញរវាង  សស នងិទីែារអនតរជាតិសាំខាន់ៗ  នោយមានឥទធពិលនលើចាំណាយ នងិ    
រយៈនពលែឹ ជញ្ាូ ន ផែលជាលទធែលន្វើឱ្យមានែលរ េះ ល់នលើភ្ជពត្រ ួតត្រផជងររស់ឧសាហ មមនានា។ 
 ន ង រណីននេះ  សស បានេិតេាំរ ាទាំនា ទ់ាំនងលអជាមយួរណាត  ាំពងផ់ែសាំខាន់ៗ   ន ងតាំរនន់ែើមបធីានាឱ្យ 
ត្រតិរតតិការមានភ្ជពរលូន។ 

- រ ាំលស់ 
 នោយអាជីវ មមររស់  សស មានការនត្រើត្បាស់នហោឋ រចនាសមពន័ធនត្ចើន ចាំណាយនលើរ ាំលស់នលើនហោឋ  
រចនាសមពន័ធផែែូចជា ចាំណតនាវា នត្គឿងចត្  អគារ មានទាំហាំ្ាំផែលអាចរ េះ ល់ែល់អាជីវ មមររស់  សស។ 



 

ែូចននេះ  សស ចាំបាចត់្តូវមានការត្តួតពិនិតយនលើនគាលននយាបាយរ ាំលស់ឱ្យបានសមត្សរ និងន្វើការផ តត្មូវ 
តាមការចាំបាចន់រៀងរាល់ការយិររនិចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ។  សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ននេះ ព ាំមានការផ សត្មួល ឬ
ការនសនើឱ្យមានការផ សត្មួលនគាលននយាបាយរ ាំលស់ននេះពីសវន រឯ រាជយន ើយ។ 
 
  
  - ការវភិ្ជគពីល ាេណឌ ននតត្មូវការ និងការែគតែ់គង ់
 ស មមភ្ជពអាជីវ មមររស់  សស មានទាំនា ទ់ាំនងនោយផ្ទៃ ល់ជាមយួនសែឋ ិចចជាតិ នសែឋ ិចចតាំរន ់នងិ
នសែឋ ិចចស្ថ លនលា ។ ជាពិនសសនៅនពលនសែឋ ិចចជាតិមានរផត្មរត្មួល និងមានឥទធិពលនោយផ្ទៃ ល់នៅ
នលើអាជីវ មម នសវា មម ាំពងផ់ែ ន លគឺនៅនពលនសែឋ ិចចជាតិន ើនន ើងនាាំឱ្យអាជីវ មម នសវា មម  ាំពងផ់ែ ៏
ន ើនន ើងត្សរនឹងននេះែលចាំណូលររស់  សស  ម៍ាន ាំនណើ នែូចគាន  ែៃ យនៅវញិ នរើនសែឋ ិចចជាតិងយច េះ 
នឹងមានែលអវជិាមាននៅនលើែលចាំណូល  សស ែងផែរ។ នយាងតាមមូលនិ្ ិររូិយរណ័ណ អនតរជាតិ (IMF)   
នសែឋ ិចច មព ជានៅផតរនត ាំនណើ នររស់េលួនផែលមានអត្តារ ាំពឹងទ  ត្រមាណ ៧% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ 
ចាំផណ នសែឋ ិចចពិេពនលា មាន ាំនណើ នត្រមាណ ៣,៣% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩។ នហត ែូចននេះ សត្មារឆ់្ន ាំ
២០១៩ មនិមានែលរ េះ ល់អវជិាមាន នលើអាជីវ មមររស់  សស ន ើយ ។  
  េ- ការវភិ្ជគពីការន ើងច េះនននងលវតា ធាត នែើម 
 នត្រងឥនធនៈ ជាវតា ធាត នែើមចមបងរាំែ ត ន ងការរនត្មើនសវា មម ាំពងផ់ែ នោយជាតត្មូវការសាំខានស់ត្មារ់
ត្រតិរតតិការនត្គឿងចត្ ។ ការន ើងនងលររស់នត្រងឥនធនៈនឹងរ េះ ល់ែល់ែលចាំនណញររស់  សស នោយ         
 សស នៅផតរ ាតនមលនសវាររស់េលួនែផែល នទេះជាតនមលររស់នត្រងឥនធនៈមានការន ើងនងល ន៍ោយ។ នហត ែូច
ននេះ  សស បានអន វតតយា ងខាា រេ់ាួននូវនីតិវ ិ្ ីលទធ មម នែើមបធីានាឱ្យបាននូវតនមលររស់វតា ធាត នែើមទាំងននេះមាន
ភ្ជពសមត្សរ និងត្រ ួតត្រផជង ន ងតនមលទែីារ ។ 
   គ- ការវភិ្ជគនលើពនធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ នងិអា រ នហត ែូចននេះ  សស 
មានកាតពវ ចិចត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមចារ ់ និងរញ្ញតតិជា្រមាន។  សស ត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមរររពិត 
និងជាសហត្គាសជារព់នធ្ាំផែលបាន ាំណតន់ោយអគគនាយ ោឋ នពនធោរ។ ចាំន េះពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ
ត្រចាំឆ្ន ាំ  សស ត្តូវមានកាតពវ ិចចរង ់ន ងអត្តា ២០% រ  ផនតនោយទទួលបានការនលើ ទឹ ចតិត ន ងវស័ិយមូល
រត្ត  សស ទទួលបានការរនធូររនាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញចាំនួន ៥០% ននពនធនលើត្បា ច់ាំនណញត្តូវរងត់្រចាំ
ឆ្ន ាំ ន ងរយៈនពល៣ឆ្ន ាំ។ ែូនចនេះ នត្កាយពីរញ្ចរក់ារអន នត្គាេះននេះ  សស នងឹអន វតតកាតពវ ិចចពនធនលើត្បា ់
ចាំនណញែូច្មមតាវញិ។ ចាំផណ ពនធនែេងៗ  សស បានអន វតតតាមកាតពវ ចិចររស់េលួនតាមចារព់នធោរររស់
ត្ពេះរាជាណាចត្  មព ជា ។ 
 

 ចាំណូលសាំខានរ់រស់  សស មានចាំណូលនលើ ោ  ់នងិចាំណូលពីនសវា មមផែផែលរមួចាំផណ ត្រមាណ 
៩២% ននចាំណូលសរ រសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ នហើយ តាត ចមបងផែលជាំរ ញឱ្យមានការន ើនន ើងននត្បា ច់ាំណូល គឺ



 

 ាំនណើ ននននាវា នងិទាំនិញឆ្លងកាត ់ាំពងផ់ែ ជាពិនសសទាំនិញ  ងតឺនរ័ផែលជាត្រេពចាំណូលែស៏ាំខានរ់រស់    
 សស។ ការលូតលាស់ ន ងវស័ិយ សិ មម វស័ិយ ណិជា មម វស័ិយសាំណង ់ និងវស័ិយឧសាហ មម គឺបាន
ឆ្ល េះរញ្ហច ាំងនូវស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចចជាតិររស់ត្រនទស មព ជា នហើយត្សរនឹងននេះ ម៏ានឥទធពិលជាវជិាមាននលើអាជីវ
 មម នសវា មម និងែលចាំណូលររស់  សស ែងផែរ ។ 
 

 

  - ែលរ េះ ល់ពីអត្តារតូរត្បា  ់
  សស បានទទួលត្បា  ់មចរីនតតាមរយៈត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ព ីJICA និង JBIC នោយតត្មូវ
ឱ្យ  សស សងត្បា ន់ែើម នងិការត្បា ជ់ាត្បា ន់យ នជរ  ន និងត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ នៅនពលផែលររិូយវតា ម េ
ង្ហរររស់  សស គឺជាត្បា ន់រៀល។ ែូចននេះ រាំផររាំរលួអត្តារតូរត្បា ន់រៀលន្ៀរនឹងត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ ត្បា ់
នរៀលន្ៀរនឹងត្បា ន់យ នជរ  ន និងត្បា ែ់ លាល ររន្ៀរនងឹត្បា ន់យ នជរ  ន នឹងរ េះ ល់ែល់ ត្មតិត្បា ច់ាំនណញ
ររស់  សស ។ 
 - ែលរ េះ ល់ពីអត្តាការត្បា  ់
 រចច របនន  សស មនិមាន មចណីាផែលមានអត្តាការត្បា ផ់ត្រត្រួលននាេះនទ។  សស បានទទួលត្បា  ់មចី
ពីត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ផែលជា មចរីនតពី JICA និង JBIC  ន ងអត្តាការត្បា ច់រពី់ ២,៥% ែល់ 
៣,៧%។ នហត ែូចននេះ សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ មនិមានែលរ េះ ល់ពីរផត្មរត្មួលអត្តាការត្បា ន់នេះនទ ។ 
 -ែលរ េះ ល់ពីការផត្រត្រលួតនមលនត្រងឥនធនៈ  
 ការផត្រត្រួលតនមលនត្រងឥនធនៈនឹងមានែលរ េះ ល់ែល់ែលចាំនណញររស់  សស នោយត្រតិរតតិការ 
 ាំពងផ់ែពឹងផែអ យា ងខាល ាំងនៅនលើនត្គឿងចត្ ផែលនត្រើត្បាស់នត្រងឥនធនៈ។ នហត ែូចននេះ  សស បានពត្ងឹង 
ត្រសិទធភ្ជពនលើ ោ  ់ នងិការត្គរត់្គងទីលាន  ងតឺនរ័ នែើមបកីាតរ់នាយការនរ ើឬការរាំលាស់ទី  ងតនឺរ័ផែលមនិ 
ចាំបាច ់នែើមបកីាតរ់នាយចាំណាយត្រតិរតតិការ នងិនលើ  ាំពស់នសវា មមររស់េលួន ។ 
 

 
   សស បានរ ានូវតនមលនសវា មមររស់េលួននងរ នោយមនិន្វើការផត្រត្រួល ឬផ សត្មួលនៅតាមការផត្រ
ត្រួលននអតែិរណាន ើយ នហើយនៅផតរ ាបាននូវនសារភ្ជពហិរញ្ញ វតា បានយា ងត្រនសើរ ។ 
 

 
 នគាលននយាបាយ នសែឋ ិចច ស្ថរនពើពនធ និងររូិយវតា  ររស់រោឋ េបិាលមានឥទធពិលយា ងខាល ាំងនលើអាជីវ
 មមររស់  សស នោយស្ថរនគាលននយាបាយននេះមានទិសនៅគាាំត្ទ នងិនលើ សៃួយវស័ិយ ណិជា មមអនតរ
ជាតិ និងែតល់ែលវជិាមានែល់អាជីវ មមររស់  សស។ នគាលននយាបាយសាំខាន់ៗ ររស់រាជរោឋ េបិាលរមួមាន៖ 

- នគាលននយាបាយនលើ សៃួយវស័ិយឧសាហ មម រាជរោឋ េបិាលមានគាំនរាងផត្រកាល យនេតតត្ពេះសីហន ឱ្យ 
នៅជាមជឈមណឌ ល ណិជា មម  ូជីសៃី  និងែលិត មម តាមរយៈការ ស្ថងនហោឋ រចនាសមពន័ធផែ 



 

ពត្ងី ែលូវជាតិនលេ ៤ និងគនត្មាងស្ថងសងែ់លូវនលបឿននលឿនពីេនាំនពញ-នេតតត្ពេះសីហន  នងិនហោឋ រចនា
សមពន័ធត្ពលានយនតន េះអនតរជាតិនេតតត្ពេះសីហន ែងផែរ ។ 
- វស័ិយឧសាហ មមផរ   ថ្នមពល ការរ  រ នត្រង ន ងផែនសម ត្ទ មព ជា ាំព ងមានការអេវិឌ្ឍន ៍ នហើយ       
 សស បាននត្តៀមេលួនជានត្សច ន ងការគាាំត្ទវស័ិយទាំងននាេះ  
- នគាលននយាបាយជត្មុញការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវទ ឹ 
- នគាលននយាបាយនាាំនចញអងករនចញនៅទីែារនត្ៅត្រនទស  ាំព ងែតល់ែលវជិាមានែល់  សស 
- នគាលននយាបាយនលើ សៃួយ ណិជា មមអនតរជាតិ នោយេិតេាំកាតរ់នាយឧរសគគនានា ចាំន េះការន្វើ 
 ណិជា មមរវាង មព ជានិងរណាត ត្រនទសជានែគូ ន ងស្ថ លនលា  
- រាជរោឋ េបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បានអន វតតនគាលននយាបាយររូិយវតា តាមរយៈយនតការ ទីែាររតូរ 
ត្បា ន់សរផីតសាិតនៅនត្កាមអនតរាគមន ៍ នែើមបរី ានសារភ្ជពររូិយរណ័ណ ជាត ិ នហើយលាំនឹងររូិយវតា ននេះ
បាន រ ាសិារភ្ជពមា ត្ ូនសែឋ ិចច មព ជា ផែលបាន ស្ថងទាំន  ចតិតចាំន េះវនិិនយាគនិ នងិជត្មុញការន្វើ 
អាជីវ មមវស័ិយឯ ជន  
- ការនលើ ទឹ ចតិតពនធោរ ន ងវស័ិយមូលរត្តែល់សហត្គាសនបាេះែាយល ម់ូលរត្តនៅ មព ជា បាន 
នឹង ាំព ងជត្មុញឱ្យសហត្គាសរែឋ និងត្ ុមហ  នឯ ជនចូលទីែារមូលរត្តកានផ់តនត្ចើនផែលចូលរមួ 
ចាំផណ  ន ងការអេវិឌ្ឍនសែឋ ិចចជាតិ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ផ្នែកទី ៩ 
ព័ត៌មានចំបាច់យនសេងយទៀតសប្មារ់ 

ការពារវិនិយោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ននេះ  សស មានពត័ម៌ានចាំបាចស់ត្មារក់ារ រវនិិនយាគិនែូចខាងនត្កាម ៖ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទ៣ី នានងៃទី០៤ ផេម រា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែល ចិចត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេបិាល អាណតតទិី៧ នលើ ទ២ី 

កាលពីនងៃទី ០១ ផេត លា ឆ្ន ាំ២០១៨ និងនសនើនអាយ ោ រ់ញ្ចូ លរញ្ហា នរៀរចាំ Disaster 
Recovery Data Centre  ន ងRisk Management  ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ និងឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់ គណៈ មាម ្ិការ ត្គរត់្គង និ
េយ័ )Risk Committee ( និងគណៈ មាម ្ិការសវន មម (Audit Committee) ។  

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធែលការង្ហរអាជីវ
 មម  សស ២០១៨ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា សត្មារត់្តមីាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ ផែលបានត្តតួពិនិតយនោយត្ ុមហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial 
Performance Review) ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ និងអន មត័នលើសាំនណើ ស ាំជត្មេះរញ្ា ីអចលនត្ទពយ (នត្គឿងចត្  និងរង
យនតចស់ៗ) នោយនរៀរចាំនីតវិ ិ្ ីសមត្សរ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើសាំនណើ ស ាំផ សត្មួលផែងមី (៣៥០ផម ត្ត 
ស្ថងសងឆ់្ន ាំ១៩៦៧) នៅជាចាំណតផែ  ងតឺនរ័ត្រផវង ២៤៣ផម ត្ត និងរាំ  ន់ត្គឿងចត្ នលើ ោ ់
  ងតឺនរ័ (QC) ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើសាំនណើ ស ាំតរណាត ញអគគសីនី មាល ាំង    
2x20 MW ចូល ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុងត្ពេះសីហន  និងតាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស  សស ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើនគាលការណ៍គាាំត្ទ Concept ររស់ Free 
Port Policy និងនសនើស ាំនអាយ JICA និង  សស ជួយ សិ ារផនាម ។ 

 នសច តីនែេងៗ ៖ 
- ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ និងពិភ្ជ ា នោយមនិឯ ភ្ជពនអាយនាវាន ម្ េះ Ji Mei ររស់

ត្ ុមហ  ន ស្ថត រ នរ ើរ អ នីន្ើនណសិនណល ត្តាផវល ឯ.  (Star Harbor International 
Travel Company Limited) រនត ិចចសនាជួលចាំណតផែ ររស់  សស ។ 

- ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ និងពិភ្ជ ា នហើយឯ ភ្ជពជានគាលការណ៍គាាំត្ទនូវសាំនណើ ស ាំ
ផ្ទល ស់រតូរទីលាំនៅររស់ត្រជាជននៅតាំរនទ់ាំនររ់ល  ។ 

- ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ និងពិភ្ជ ា នហើយឯ ភ្ជពជានគាលការណ៍នអាយ  សស ពិនិតយ
 ិចចត្ពមនត្ពៀងត្ រេណឌ សតីពកីារពត្ងឹង ចិចសហត្រតរិតតិការយ ទធស្ថស្តសតរវាង  សស នងិ ាំពង់



 

ផែ Qingdao  ន ងនគាលរាំណងនែើមបជីួយ សត្មួលែល់ការែ ឹជញ្ាូ នទាំនិញពី ាំពងផ់ែ  Qingdao  
ម   សស រ  នណាណ េះ ។ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទ៤ី នានងៃទី១២ ផេនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និង ាំព ងអន វតតរនតនឆ្លើយតរ

នៅនឹងលទធែលសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទី៣ កាលពីនងៃទី ០៤ ផេម រា 
ឆ្ន ាំ២០១៩  នលងម   ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិភ្ជ ាមាន សាំនួរ-ចនមលើយ នងិផងលងអាំណរគ ណែល់តាំណាងត្ ុមហ  ន 
PWC ផែលបានន្វើរទរង្ហា ញអាំពីែាំនណើ រការននការន្វើសវន មម ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់គណៈ មមល្ិការ
ត្គរត់្គង និេយ័ នងិគណៈ មាម ្ិការសវន មម ផែលបាននសនើន ើង នងិការនរៀរចាំការរញ្ច េះតនមល
ឈ្នួលផែនោយចរពី់នងៃទ ី០១ ផេឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ហរអាជីវ មម ៣ផេ នែើមឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា 
សត្មារត់្តីមាសទី៤ និងសត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ១២ផេ នងៃទី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ផែល
បានត្តួតពនិិតយនោយត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើការផរងផច ភ្ជគលាេ 
(Dividend) ការ ាំណតក់ាលររនិចេទ ាំណតទ់  ផែលត្តូវផរងផច ភ្ជគលាេ (Record Date) 
និងកាលររនិចេទចរន់ែតើមទូទតភ់្ជគលាេ (Payment Date) ជូនភ្ជគហ  និ សត្មារក់ារយិររ ិ
នចេទ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើកាលររនិចេទម សននិបាត
ភ្ជគហ  និ  នលើ ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នៅនងៃទី២៣ ផេឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៩ នៅស្ថលត្រជ ាំ្ាំ  ាំពងផ់ែ
សវយត័ត្ ុងត្ពេះសីហន  ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នលើនសច តីត្ ងល ានត ិៈ (AOI) ផែលនសនើស ាំផ 
សត្មួល ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ លររ់ាំណ លនងលជួលទី
តាាំងសត  ចាំណាាំងនឈ្ើអាកាសានាាំនចញ ររស់ត្ មុហ  ន ADONIS International Group Ltd 
ផែលនៅជាំ  ច់ាំនួន ៧១.២៥០ ែ លាល រ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៣ នចញពីរញ្ា ីការគណននយយររស់      
 សស ។ 

 នសច តីនែេងៗ ៖ 
- ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នលើកាលររនិចេទនរៀរចាំ ិចចត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេិ

បាលនែើមបពីិនតិយ នងិសនត្មចនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា នរៀងរាល់ត្តីមាសនីមយួៗ ។ 



 

- ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នអាយ  សស សហការជាមយួ JICA 
នែើមបសិី ាពី New Business Model ឬរផនាមនលើ Function ររស់ SEZ នងិឯ ភ្ជពឱ្យ 
មានវធិានការរនតអាំពី “Free Port Concept” នែើមបនី្វើនអាយត្រនសើរន ើងនូវភ្ជពត្រ ួត
ត្រផជងររស់  សស ។ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទ៥ី នានងៃទី០៩ ផេសី  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និង ាំព ងអន វតតរនតនឆ្លើយតរ

នៅនឹងលទធែលសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតទិ៧ី នលើ ទី៤ កាលពីនងៃទ១ី២ ផេនមស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០១៩  នលងម   ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងផងលងអាំណរគ ណែល់តាំណាងត្ មុហ  ន PWC ផែល
បានន្វើរទរង្ហា ញអាំពីការង្ហរ Result of reviewing and reporting timelines នងិបានន្វើការ
សនត្មចនៅនលើ៖ 
- ការអន វតតតាមត្រកាសររស់ត្ សួងការង្ហរ និងរណត េះរណាត លវជិាា ជីវៈ សតីពីការទូទតត់្បា ់

រាំណាចអ់តីតភ្ជពការង្ហរជូននិនយាជតិសត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ។ 
- ឯ ភ្ជពនលើ Reporting timetable ផែលបាននសនើន ើងខាងនលើនោយត្ ុមហ  នសវន រឯ 

រាជយ PWC  និងសូមនអាយនាយ ោឋ នគណននយយ-ហិរញ្ញ វតា  សហការជាមយួ PWC នែើមប ី
នរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា នអាយបានទនន់ពលនវលា និងជូនែាំណឹងនៅនលខា្ិការោឋ ន 
នែើមបនីសនើស ាំ ាំណតក់ាលររនិចេទ ិចចត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី២ និងឆ្មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលបានត្តតួពនិិតយនោយត្ ុមហ  នសវន មមឯ រាជយ 
PWC ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់គណៈ មាម ្ិការ
សវន មម និងគណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ ផែលបាននលើ ន ើង។ ទនៃមឹហនឹងននេះែង
ផែរ អងគត្រជ ាំបាននសនើស ាំនអាយ Mr. KUME ន្វើការរនតជាមយួ JICA នែើមបផីត្រកាល យត្បា ់
រាំណ លជរ  ន ODA Loan ពីនយ នជរ  ន នៅែ លាល រអានមរ ិ និងចរចរន្វើយា ងណាទទួល
បានអត្តាការត្បា ទ់រនៅនពលផែលរាំណ ល Convert ម ជាត្បា ែ់ លាល រអានមរ ិ។  

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រ
លទធែលការង្ហរអាជីវ មម  សស ៧ផេ នែើមឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 



 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើវធិានការនោេះត្ស្ថយនលើ
ស្ថា នភ្ជព ាំពងផ់ែរចច របនន និងការផ សត្មួលតារាងនងលសត    ងតឺនរ័ នហើយអងគត្រជ ាំបាន
សនត្មច នងិជត្មុញរផនាមនៅនលើចាំណ ចែូចខាងនត្កាម ៖ 

- រនតជត្មុញនូវវធិានការជារនាៃ នរ់រស់  សស  ន ងការផ សត្មួលចាំណតផែទាំនិញទូនៅនៅម េ
ឃ្ល ាំងនលេ៥ នៅជាចាំណតផែ  ងតនឺរ័រផនាមត្រផវង ២៤៣ ផម ត្ត និងការរាំ  ន់ត្គឿងចត្ 
រផនាមនអាយសនត្មចបានឆ្ររ់ហ័ស និងទនន់ពលនវលា ។ 

- ជត្មុញការតរណាត ញអគគិសន ី៤0 នម គ វា ត ់(ពីអគគិសនី មព ជា - EDC) ចូល  សស និង
តាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស  សស ។ 

- ពត្ងី ទលីានសត    ងតឺនរ័ និងមន្ាបាយនលើ ោ ន់អាយកានផ់តមានត្រសិទធភ្ជព នោយ
នត្តៀមនោេះត្ស្ថយ ាំនណើ ន  ងតឺនរ័ពីរចច របននរហូតែល់   ់ណាត លឆ្ន ាំ២០២៤ (ផែ  ងតឺនរ័ងម ី
ន្វើនហើយ)។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរទរញ្ហា  និងនតីិវ ិ្ ីសតីពីការ
នត្ជើសតាាំងតាំណាងនិនយាជិត  ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុងត្ពេះសីហន  ។  

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយអន ញ្ហញ តនអាយ  សស ពភិ្ជ ានោយ
ផ្ទៃ ល់ជាមយួត្ ុមហ  នឯ ជន ផែលមានរាំណងចងវ់និិនយាគនលើទីតាាំងែីនសេះស ផែលសាិតនៅ 
េូម៣ិ សង្ហក តន់លេ៣ ត្ ងុត្ពេះសីហន  នេតតត្ពេះសីហន  នោយត្ ុមហ  នត្តូវនរៀរចាំផែនការអេវិឌ្ឍន ៍
(Master Plan) ផែនការអាជីវ មម (Business Plan) និង ចិចសនាវនិិនយាគនអាយបាន
ចាស់លាស់ នែើមបោី ជូ់នត្ ុមត្រឹ ាេបិាលពិនិតយ នងិអន មត័ នងិនគារពជត្មារនសនើស ាំនគាល
ការណ៍សនត្មចពីឯ ឧតតមអគគរណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយ រែឋមស្តនតី រែឋមស្តនតីត្ សួងនសែឋ ិចចនងិ
ហិរញ្ញ វតា  ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស ល ែ់ចីាំនួន ០១ 
 ផនលង ផែលសាិតនៅេូមគិគីរ ឃ្ ាំរិតត្តាាំង ត្សុ នត្ពនរ ់ នេតតត្ពេះសីហន  នែើមបយី ងវកិាម វនិិ
នយាគ និងពត្ងី សមតាភ្ជព ាំពងផ់ែរផនាមនទៀត ។ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទ៦ី នានងៃទី០៨ ផេវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និង ាំព ងអន វតតរនតនឆ្លើយតរ

នៅនឹងស្ថម រតីសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតទិី៧ នលើ ទី៥ កាលពីនងៃទី ០៩ ផេសី  ឆ្ន ាំ
២០១៩  នលងម   ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពនៅនលើរបាយការណ៍សតីពសី្ថា នភ្ជពរចច របនន
ររស់  សស និងតាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស នងិនសនើនអាយ  សស រនតជត្មុញអន វតតនូវវធិានការនោេះ
ត្ស្ថយនានាផែលបាននលើ ន ើង ។ 



 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី៣  ឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលបានត្តួតពនិិតយ នោយត្ ុមហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ហរអាជីវ មម  សស ៩ផេ នែើមឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពតាមរបាយការណ៍ររស់ គណៈ មាម ្ិការសវន
 មម និងគណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ ផែលបាននលើ ន ើងនោយនសនើនអាយ  សស ត្តូវរនត
ជត្មុញអន វតត៖ 
-  លទធែលររស់គណៈ មាម ្កិារសវន មម និងគណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ ផែលបាន

នសនើន ើង 
- នរៀរចាំលិេិតនគារពនសនើនសនើស ាំនគាលការណ៍សនត្មចែេ៏ពងេ់ពស់ពី ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិត្

សភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ត ី រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នលើ
រញ្ហា រាំណ លផែលត្ ុមហ  ន អយសម័យយាន ងូល-រ  យូា ល់ (Toll Royal (Cambodia)) 
ជាំ   ់ សស 

- ពិនិតយ នងិផ សត្មួលតារាងតនមល (Tariff) ររស់តាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុង
ត្ពេះសីហន  នអាយត្សរតាមស្ថា នភ្ជពវវិឌ្ឍនរ៍រស់នេតតត្ពេះសីហន  ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើគនត្មាងផែនការអាជីវ មម 
(នសវា មម) ហិរញ្ញ វតា   សស ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើ ៖ 
- ផ សត្មួល នាយ ោឋ នរនចច នទស សមាា រៈ-សាំណង ់នៅជានាយ ោឋ នចាំននួ ០២ គនឺាយ 

ោឋ នរនចច នទស-សមាា រៈ នងិនាយ ោឋ នសាំណង-់ វសិវ មម  
-  ផតងតាាំង នលា  ទ ីស្ថគ ណ ជានាយ  នាយ ោឋ នរនចច នទស-សមាា រៈ   
- ផតងតាាំង នលា  មាន គឹង ជានាយ  នាយ ោឋ នសាំណង-់វសិវ មម ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពរនងកើតគណៈ មាម ្កិារផតងតាាំង 
និងលាេការ នោយផតងតាាំង ឯ ឧតតម ស េ ស េស័្ត ត តាំណាងត្ សួង ណិជា មម ជាត្រធាន ។ 

 
 

 

 

 

 

 



 

នងៃទី២៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 

អេបិាល 

នងៃទ២ី៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 

អេបិាល 

នងៃទី២៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
 

អេបិាល 

នងៃទី២៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

 

 

_______________ 

ហតានលខា 
 

ត្រធានអគគនាយ  

នងៃទី២៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 

អេបិាល 

នងៃទី២៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
 

អេបិាល 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នងៃទ២ី៦ ផេមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
 

អេបិាល 
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