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ក្លា យជាមជ្ឍមណ្ឌ លផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយទំនិញឈានមុខគេគៅកមពុជា។

ធានាបំគេញតាមតម្មូវក្លររបស់អតិថិជ្ន តាមរយៈក្លរបគងកើនេុណ្ភាេគសវាកមម ម្បតិបតតិក្លរឆាប់
រហ័ស និងតម្មាសមម្សប។ 



ii 

បរយិាយ 
 ៣១ ឆ្នូ ២០១៧ 
(ពានគ់រៀល) 

៣១ ធ្នូ ២០១៦ 
(ពានគ់រៀល) 

ស្ថា នភាេហិរញ្ញ វតាុ 

ម្ទេយសកមមសរបុ ១.២៨០.៥១០.០៣៨ ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

បំណុ្លសរបុ ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ ៥៤៨.៣១៨.៦៣៦ 

មូលធ្នសរបុ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

លទធផ្លហិរញ្ញ វតាុ ឆាន ២ំ០១៧ ឆាន ២ំ០១៦ 

ែំណូ្លសរបុ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ ២០៨.៩៨១.២៤៩ 

ែំគណ្ញមនុបងេ់នធ ៣៧.៨៥៤.៦៣២ ៣៥.៨៤៦.១៧៥ 

ែំគណ្ញសុទធគម្ក្លយបងេ់នធ ២៥.១៣៩.៣១៦ ២៦.៧២០.៤៧២ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ 

អនុបាតសនទនីយភាេ អនុបាតែរនត ២,៦១ ២,០៦ 
អនុបាតែរនតគលឿន ២,៤៩ ១,៨៨ 

អនុបាតែំគណ្ញភាេ ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ
ឯកតាម្ទេយសកមម 

១,៩៦% ២,៤៧% 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ
ឯកតាមូលធ្ន 

៣,៨៩% ៥,០០% 

េំលាតែំគណ្ញដុល ២៥,៦៨% ២៦,១៣% 

េំលាតែំគណ្ញភាេ ១១,០៦% ១២,៧៩% 

ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិទធិ (គរៀល) 

៣២៨,៤០% ៤១៥,៣៧% 
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១,២៨០,៥១០,០៣៨

៦៣៣,៨៩៩,៤៨៤ ៦៤៦,៦១០,៥៥៤

១,០៨២,៩៣១,៦៤៧

៥៤៨,៣១៨,៦៣៦ ៥៣៤,៦១៣,០១១

ម្ទេយសកមមសរបុ បំណុ្លសរបុ មូលធ្នសរបុ

ស្ថា នភាេហរិញ្ញ វតាុ (ពានគ់រៀល)

ឆាន ២ំ០១៧



iv 

ល.រ ម្បគេទមូលបម្តកមមសិទធ ិ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 

១ 
មូលបម្តកមមសិទធិគ្មម នសិទធ
គបាោះគឆាន តម្បគេទ “ក” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបម្តកមមសិទធិមានសិទធ
គបាោះគឆាន តម្បគេទ “ខ” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបម្តកមមសិទធិមានសិទធ 
គបាោះគឆាន តម្បគេទ “េ” 

ឯកជ្ន 
២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ JICA ១១.៥៧៩.២១៦ ៥៤% 
៣ ភាេហ ុនិកឯកជ្នដម្ទគទៀត ៧.៧១៩.៤៧៧ ៣៦% 

សរបុ ១០០% 

៧៤.១០%

២១.៨៣%

១.៩៤%០.៣៣%០.១៧%១.២៥%
០.២៦%

០.១២%

ម្បគេទែណូំ្លម្បចាឆំាន ំ ២០១៧
ែំណូ្លគលើកោក ់(Stevedoring
and LOLO)
ែំណូ្លេីគសវាកមមចផ្

ែំណូ្លសតុក ឃ្ា ងំ និងទីលាន

ែំណូ្លដឹកជ្ញ្ជូ ន

ែំណូ្លនាវាគទសែរណ៍្

ែំណូ្លេីតំបន ់គសដឋកិែចេិគសស

ែំណូ្លជ្ួលទីតាងំ

ែំណូ្លគផ្េងៗគទៀត
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៧៥%

២%

២៣%

មូលបម្តកមមសិទធមិានសិទធគបាោះគឆាន ត

រដឋតំណាងគោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាេហ ុនកិឯកជ្ន

៤,៣០០
៤,៤០០
៤,៥០០
៤,៦០០
៤,៧០០
៤,៨០០
៤,៩០០
៥,០០០
៥,១០០
៥,២០០

០

៥,០០០

១០,០០០

១៥,០០០

២០,០០០

២៥,០០០

០៨
/០
៦/
២០

១៧

២០
/០
៦/
២០

១៧

០២
/០
៧/
២០

១៧

១៤
/០
៧/
២០

១៧

២៦
/០
៧/
២០

១៧

០៧
/០
៨/
២០

១៧

១៩
/០
៨/
២០

១៧

៣១
/០
៨/
២០

១៧

១២
/០
៩/
២០

១៧

២៤
/០
៩/
២០

១៧

០៦
/១
០/
២០

១៧

១៨
/១
០/
២០

១៧

៣០
/១
០/
២០

១៧

១១
/១
១/
២០

១៧

២៣
/១
១/
២០

១៧

០៥
/១
២/
២០

១៧

១៧
/១
២/
២០

១៧

២៩
/១
២/
២០

១៧

បំចរបរំលួម្ថាភាេហ ុន និងទហំជំ្ញួដូរ

ែំនួនភាកហ ុន ម្ថាបិទ
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“ជួសមុខឱ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង 

្រពះសីហនុ (កសស) ខ�ុ ំមានកិត�ិយស និងក�ីេសមនស្សរកីរយ ក�ុង

ករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍អជីវកម� និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របចឆំា� ២ំ០១៧ របស់ កសស ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ ប��បេ់នៃថ�ទី
៣១ ែខឆ�ូ ឆា� ២ំ០១៧      ។ 

 

 

េដយមានករគា្ំរទយ៉ាងមតុមាពំីរជរដ� ភបិាល កដូ៏ចជា្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ កសស   

បានបន�ករវវិឌ្ឍនយ៉៍ាងខ� ងំក� េដម្បបីេ្រមសកម�ភាពធុរកចិ�របស់ខ�ួន ជាលទ�ផលេនក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ កសស 

ទទួលបាន្របាកច់ំណូលសរបុចំនួន ២២៧.៣៩៧.៨៣៥.០០០េរៀល និងទទួលបាន្របាកច់ំេណញសុទ�ក�ុង

ករយិបរេិច�ទ សរបុចំនួន ២៥.១៣៩.៣១៦.០០០េរៀល។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ 

្របាកច់ំណូលបានេកនេឡង ចំនួន ១៨.៤១៦.៥៨៦.០០០េរៀល គឺេស�នងឹ ៨,៨១%  ចំែណក្របាកច់ំេណញ

សុទ�េ្រកយបងព់ន�មានករថយចុះ ចំនួន ១.៥៨១.១៥៦.០០០េរៀល គឺេស�នឹង ៥,៩២% េដយសរចេំណញ

ពីអ្រតប�ូរ្របាកេ់យន៉មានករថយចុះ។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ កុងតឺនរ័ែដលបានឆ�ងកត ់ កសស មានចំនួន 

៤៥៩.៨៣៩ TEUs េពលគឺ េកនចំនួន ៥៩.៦៥២ TEUs េស�នឹង ១៤,៩១% េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦។ ជាលទ�

ផលចំេណញ ក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�មានចំននួ ៣២៨,៤០ េរៀល ស្រមាប ់ឆា� ២ំ០១៧ េនះ។ 

កសស នឹងបន�កិច�ខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដម្បបីំេពញេសវកម� អជីវកម�ឱ្យកនែ់ត្របេសរ នងិសេ្រមចបាន

លទ�ផលខ�ស់ជា្របេយាជនដ៍ល់ភាគហុ៊និករបស់ខ�ួន។ កសស បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសង

េហដ� រចនាសម�ន័�បែន�មេទៀត េដម្បេីឆ�យតបនឹងកំេណ នត្រម�វករេសវកម�របស់អតថិជិន និងកររកីចេ្រមន

េសដ�កិច�ជាតិ។ ជាកែ់ស�ងករអភវិឌ្ឍចណំតែផពហុបណំងសេ្រមចបាន្របែហល ៩៤,០០% េហយេបគិតមក

្រតឹមដំណាចឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ។ ចំណតែផពហុបណំងមានេគាលេដចូលរមួេលកកម�ស់វស័ិយ កសិកម� កសិ

ឧស្សោហកម� ឧស្សោហកម� ពណិជ�កម� និងពិេសសេដម្បគីា្ំរទដល់ករនាេំចញផលិតផល កសិកម�របស់កម�ុជា

ដូចជា អង�រ ចណិំតដំឡូងមសី�ួត និងទនិំញរយ ែដលជាករេឆ�យតបចំេពះយុទ�ស�ស�  ព្រងីកទីផ្សោរនាអំង�រ

េចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា កដូ៏ចជាករផ�ល់េសវភស�ុភាដល់កររកុរកេ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា ។  េ្រក

ពីេនះ ចំណតែផពហុបណំងកម៏ានេគាលេដេលករនាចូំលធ្យងូថ�ែដលេ្រប្របាស់ក�ុងករផលិតថាមពលអគ�ិសន ី

និងសីុមង៉តផ៍ងែដរ ។ 

” 
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អនុវតតបនតក្លរង្ហរតាមចផ្នក្លរចដលបានគម្គ្មងទុកសម្មាបឆ់ាន  ំ២០១៨ 
រកានូវឧតតមភាេម្នភាេម្បកួតម្បចជ្ងរបស់ខាួន គោយធានានូវេុណ្ភាេគសវាកមម តម្មាម្បកួតម្បចជ្ង 
ម្បសិទធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថងទនុំកែតិតជូ្នអតិថជិ្ន 
េម្ងឹងសមតាភាេបេុគលិកគលើក្លរម្េបម់្េង និងបគែចកគទស គដើមបគីឆ្ាើយតបឱ្យបានទនគ់េលគវលា 
ែំគពាោះកំគណ្ើ នតំរវូក្លរគសវាកមមរបស់កំេងច់ផ្ 
បនតអនុវតត នងិតាមោនក្លរអេវិឌ្ឍែណំ្តចផ្េហុបណំ្ង គដើមបឱី្យសគម្មែបានតាមចផ្នក្លរ 
ជ្ួសជុ្ល ចថទ ំ នងិអេវិឌ្ឍគហោា រែនាសមពន័ធចផ្ និងគម្េឿងែម្កបចនាមគទៀត គដើមបរីកាឧតតមភាេ 
ម្បកួតម្បចជ្ង និងគលើកកំេស់សមតាភាេគលើកោកទ់ំនិញរបស់ខាួន 
េម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរជាយុទធស្ថស្រសតជាមយួកំេងច់ផ្កនុងម្បគទស និងកនុងតំបន ់
េម្ងឹងអេបិាលកិែចម្េបម់្េង តាមរយៈក្លរបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសំខ្ន់ៗ  
ែូលរមួកនុងសកមមភាេអេវិឌ្ឍសហេមនម៍ូលោឋ ន និងគលើកកំេស់សុខមាលភាេសងគម 

គៅកនុងឆាន ២ំ០១៧ គនោះម្កមុម្បឹកាេបិាលបានគធ្វើក្លរជ្បួម្បជុ្ែំំនួន ០២ គលើក និងបាន សគម្មែក្លរង្ហរ
ដូែខ្ងគម្ក្លម៖ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បឹកាេិបាល អាណ្តតិទី ៦ គលើក ទី ៤ នា ម្ថៃទី ២៤ ចខ កកកោ ឆាន  ំ២០១៧ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ នងិសគម្មែគលើែំនុែដូែខ្ងគម្ក្លម៖ 

ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្លទធផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម កសស ឆ្មាសទី១ ឆាន ២ំ០១៧  
ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្សតីេវីឌ្ឍនភាេម្នក្លរង្ហរអនុវតតេគម្មាងអេវិឌ្ឍែំណ្តចផ្េហុបណំ្ង 
គម្ក្លមឥណ្ទនសមបទនជ្ប៉ានុ JICA គលខ CP-P10 
ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសម្មាបក់្លរយិបរគិែេទ ឆាន ២ំ០១៦ ចដលបានម្តួតេិនិតយគោយ
ម្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ Price WaterHouseCoopers (Cambodia) Ltd (PWC ) 
េិនិតយនងិអនុមត័ទិញដីសម្មាបគ់ធ្វើជា Inland Container Depot (ICD)។ 
េិនិតយនងិេិភាកាគលើក្លរវនិិគយាេស្ថងសងក់ំេងច់ផ្គទសែរ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បឹកាេិបាល អាណ្តតិទី ៦ គលើក ទី ៥ នា ម្ថៃទី ១៧ ចខ វែិេិក្ល  ឆាន  ំ២០១៧ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ នងិសគម្មែគលើែំនុែដូែខ្ងគម្ក្លម៖ 

ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្លទធផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម កសស ១០ចខ ឆាន ២ំ០១៧  
ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្សតីេវីឌ្ឍនភាេម្នក្លរង្ហរអនុវតតេគម្មាងអេវិឌ្ឍែំណ្តចផ្េហុបណំ្ង 
គម្ក្លម ឥណ្ទនសមបទនជ្ប៉ាុន JICA គលខ CP-P10 
ឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសម្មាបម់្តីមាសទ៣ី ឆាន ២ំ០១៧ ចដលបានម្តួតេិនិតយគោយ
ម្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ Price Water House Coopers (Cambodia) Ltd (PWC) 



ix 

របាយក្លរណ៍្សតីេីវឌ្ឍនភាេ គម្ក្លយគេលចដល កសស បានគបាោះផ្ាយលកម់ូលបម្តជាស្ថធារណ្ៈ 
គៅផ្ារមូលបម្តកមពុជា និងសកមមភាេក្លរង្ហរបនត។ ម្កមុម្បឹកាេបិាលបានឯកភាេគលើលកាណ្ឌ  នងិ
េុណ្វឌ្ឍ ិ ម្នក្លរគម្ជ្ើសគរ ើសអេបិាលឯករាជ្យនងិ អេបិាលមនិម្បតិបតតិតណំាងភាេហ ុនិកឯកជ្ន នងិ
ក្លរគម្គ្មងគេលគវលាម្នក្លរគធ្វើមហាសននិបាតភាេហ ុនកិគលើកទី១។ 
េិនិតយនិងអនុមត័េគម្មាងចផ្នក្លរអាជី្វកមម (គសវាកមម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆាន ២ំ០១៨។ 

ជាថមីមតងគទៀត គយើងខ្ុ ំសូមចថាងអណំ្រេុណ្យា៉ា ងម្ជាលគម្ៅែំគពាោះរាជ្រោឋ េបិាលកមពុជា ចដលដឹកនាំ
គោយសគមតែអេគមហាគសនាបតីគតគជា ហ ៊ុន ថ្េន នាយករដឋមស្រនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា និងម្កសួងអាណា
េាបាលទងំេីរ េឺម្កសួងស្ថធារណ្ៈក្លរ នងិដឹកជ្ញ្ជូ ន និងម្កសួងគសដឋកិែច នងិហិរញ្ញ វតាុ ចដលជានែិចក្លល
ចតងចតគ្មមំ្ទ និងទុកែតិតដល់សកមមភាេក្លរង្ហររបស់ កសស គរៀងរហូតមក ។ 

   ម្ថៃ           ចខ        ឆាន  ំរក្ល នេវស័ក េ.ស.២៥៦១ 
គខតតម្េោះសីហនុ, ម្ថៃ ទី        ចខ        េ.ស.២០១៨ 

ប្បធានអគ្គនាយក្
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១- ពត័ម៌ានទូេទអំពីកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
២- ដំេណើ រករធុរកិច�សេង�ប                                                           
៣- ស� នភាពទីផ្សោរ 
៤- ស� នភាព្របកួត្របែជង 
៥- ែផនករអនាគត

១- ភាគហុ៊និក
២- អង�ករេលខ                                                                                   
៣- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈកមា� ធិករនានា 
៤- បុគ�លិកជានខ់�ស់ 
៥- ករជាបព់កព់ន័�របស់អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ក�ុងដំេណើ រករផ�ូវច្បោប់
៦- លភករ ឫ្របាកប់ំណាចច់ំេពះអភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់

៧- ្រកមសីលធមស៌្រមាបអ់ភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់

១- លទ�ផល្របតិបត�ិករធុរកិច� េដយរមួប��ូ លពត័ម៌ានធុរកិច�តមែផ�ក
២- ករែ្រប្រប�លសំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករធុរកិច�                    
៣- រចនាសម�ន័�ចំណូល

១- ពត័ម៌ានអំពីមូលប្រតកម�សិទ�
២- ៃថ� និងបរមិាណជួញដូរ                                                                      

មាាតិកាg
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១- ្របតិបត�ិករជាមយួភាគហុ៊និក
២- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�ល
     ែដលអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់មានផល្របេយាជន៍
៣- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួសមាជិក្រគ�សរផា� ល់របស់អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់
៤- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�លែដលមានទំនាកទ់ំនងជាមយួអភបិាលរបស់កំពងែ់ផស�យត័
     ្រក�ង្រពះសីហនុ ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័� ឬ្រក�មហុ៊នហូលឌីងរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
     ែដលទំនាកទ់ំនងរបស់បុគ�លទងំេនាះេកើតមានេនក�ុង្របតិបត�ិករ ឬករចតែ់ចងណាមយួ
     ែដលេធ�ើេឡើងេដយកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
៥- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�លធា� បជ់ាអភបិាល ឬបុគ�លជាបព់កព់ន័�ជាមយួបុគ�លធា� បជ់ា
     អភបិាលក�ុងរយៈេពល ០២ (ពីរ) ឆា� ចុំងេ្រកយ
៦- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួអភបិាលែដលទទួលបានផល្របេយាជន ៍ឬកៃ្រមវជិា� ជីវៈស្រមាបេ់សវ
     ែដលខ�ួនបានផ�ល់តមរយៈ្រក�មហុ៊នណាមយួ ដល់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 
៧-  ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់កព់ន័�េផ្សងេទៀត
     

១-ទិដ�ភាពទូេទៃន្របតិបត�ិករ
២-កត� សំខន់ៗ ែដលបះ៉ពល់េលើផលចំេណញ
៣-ករែ្រប្រប�លសំខន់ៗ េលើករលក ់និងចំណូល
៤-ផលបះ៉ពល់ៃនករប�ូររបិូយបណ�  អ្រតករ្របាក ់និងៃថ�ទំនិញ (Commodity)
៥-ផលបះ៉ពល់ៃនអតិផរណា
៦-េគាលនេយាបាយេសដ�កិច� សរេពើពន� និងរបិូយវត�ុ របស់រដ� ភបិាល

     

ែផ�កទី ៥ : របយករណ៍សវនកម�របស់សវនករៃផ�ក��ងេល�ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង

ែផ�កទី ៦ : របយករណ៍ហិរ��វត��ែដលបនពិនិត្យេឡ�ង�ញេដយសវនករឯករជ្យ

ែផ�កទី ៧ : ព័ត៌មា�នអំពី្របតិបត�ិករជមួយភគីជប់ពក់ព័ន�

ែផ�កទី ៨ : ករពិភក្សោ និងករ�ភគរបស់គណៈ្រគប់្រគង

ែផ�កទី ៩ : ព័ត៌មា�នចបំច់េផ្សងេទៀតស្រមា�ប់ករពរ�និេយាាគិន

 

ហត�េលខរបស់អភបិាលកំពងស់�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
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េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរែខ�រ៖ កពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (កសស)  

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (អងេ់គ�ស)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  

អក្សរកូដ៖ KH1000060009 

អសយដ� ន៖ តរិៈវថិសីេម�ចអគ�មហេសនាបតេីតេជាហុ៊នែសន សង� តេ់លខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះ

សីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

េលខទូរស័ព�៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 

េលខទូរសរ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 

េគហទំពរ័៖ www.pas.gov.kh  

អុីែមល៉៖ pasinfo@pas.gov.kh 

េលខវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម�៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧   កលបរេិច�ទ៖ ២១ កុម�ៈ ២០១៧ 

េលខអជា� បណ� អជីវកម�៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កលបរេិច�ទ៖ ២២ កុម�ៈ ២០១៧ 

េសចក�ីសេ្រមចអនុ�� តនិងចុះប�� ីឯកសរផ�ល់ពត័ម៌ានេលខ៖ ០៥៨/១៧/គ.ម.ក/ស.ស.រ 

កលបរេិច�ទ៖ ០៩ ឧសភា ២០១៧ 

េឈ� ះបុគ�លតណំាងបគុ�លេបាះផ្សោយ៖ ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន ់

  

  

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ គឺជាកំពងែ់ផសម្ុរទអន�រជាតិទឹកេ្រជែតមយួគតេ់ន្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា ែដលកំពុងេធ�អជីវកម�េលៃផ�ដី្របមាណ ១២៥ ហិកត។ េដយស�ិតេនតមបេណា� យេឆ�រៃន្រពះរជា 

ណាច្រកកម�ុជា ក�ុងឈូងសមុ្រទៃថ កសស ទទួលបានភាពអនុេ្រគាះពធីម�ជាត ិ េដយទទួលបានលក�ខណ�  

្របតិបត�ិករយ៉ាងរលូនេពញមយួឆា�  ំេដយមានទឹកសមុ្រទស�បស់� តល់�  និងពុំមានព្យះុធំៗេឡយ ។  

 កសស ្រត�វបានតភា� បេ់ដយបណា� ញដឹកជ��ូ នចរំះុ។ តមផ�ូវេគាក កសស ្រត�វបានតភា� បេ់ដយ ផ�ូវ

ជាតិសំខន់ៗ ពីរ គផឺ�ូវជាតិេលខ ៤ ែដលមាន្របែវង ២២៦ គីឡូែម្៉រត ពីរជធានីភ�េំពញ នងិផ�ូវជាតិេលខ ៣ 

ែដលកតត់មទីរមួេខត�កំពត ែដលមាន្របែវង ២៤៤ គឡូីែម្៉រត។ កសស ក្៏រត�វតភា� បេ់ដយែខ្សរថេភ�ងភាគ 

ខងត្បងូពភី�េំពញ កតត់មេខត�កំពត ែដលមាន្របែវង ២៦៤ គីឡូេម្៉រត។ ចំែណកតមផ�ូវអកស កសស ្រត�វ

បានតភា� បេ់ទេខត�េសៀមរប និងរជធានីភ�េំពញេដយអកសយានដ� នអន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុ ។ 

 ក�ុងនាមជា្របតិបត�កិរែផ កសស ្រត�វបំេពញអជីវកម� និងេសវកម�ដូចខងេ្រកម៖ 

 កណ� ធារកចិ� នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 
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 េលកដក ់េផ�រ-ផ�ុក ទំនិញ 

 ស�ុកទំនិញ េនឃា� ងំ និងទលីន 

 ដឹកជ��ូ នទំនិញ 

 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 
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ល.រ េឈ� ះស� នីយ ៍ ្របេភទំនិញ 
បេណា� យ 

(ែម្៉រត) 

ទទឹង 

(ែម្៉រត) 
ចំណត 

១ ស� នីយែ៍ផអ�កដំេណ រ 

(ចណំតែផចស់) 

អ�កដំេណ រ 

និងទនំិញរយ 

២៩០ ២៨ េលខ ១ និង េលខ ៣៖ ជេ្រម 

៩ែម្៉រត ដល់ ១៣ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវែដលមានជេ្រម 

បាត ៨,៥ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

េលខ ២ និង េលខ ៤៖ ជេ្រម 

៦,៥ែម្៉រត ដល់ ៨ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវែដលមានជេ្រម 

បាត ៧ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

២ ស� នីយែ៍ផថ� ី កុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ េលខ ៥ (ែផ�កខងលិច) និង

េលខ ៦ (ែផ�កខងេកត)៖ 

ជេ្រម ១០ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវ 

ែដលមានជេ្រមបាតេ្រកម 

៨,៥ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

៣ ស� នីយែ៍ផកុងតនឺរ័ កុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ េលខ ៧ និង េលខ ៨៖ ជេ្រម 

១១ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវែដល 

មានជេ្រមបាតេ្រកម ៨,៥

ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

៤ ស� នីយែ៍ផថ� ដឹកេ្របង ៥៣ ៥ ចំណតែផេ្របង៖ ជេ្រម ៤,៥

ែម្៉រត េហយមាន្របែវង សរបុ 

េ្រកម ៨០ែម្៉រត ។ ឧបករណ៍

ទកព់ួរែកៃច� ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប ់នាវេ្របងែដលមាន 

ជេ្រមបាតេ្រកម ៦ែម្៉រត និង

្របែវងេ្រកម ១១០ែម្៉រត េធ�ករ

ចូលចតបាន ។ 
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 េ្រកពីចំណតែផខងេល េដយសហករជាមយួ្រក�មហុ៊ន Toll (Cambodia) Co., Ltd កសស កម៏ាន

្របតិបត�ិករ្របពន័�ផ�ូវែដក នងិទីលនផ�ុកទំនិញកុងតឺនរ័ក�ុងបរេិវណកំពងែ់ផេដម្បឱី្យអតថិិជន ឬមា� ស់ ទំនិញ

អចដឹកជ��ូ នេទវញិេទមកពី កសស េទភ�េំពញ។ កសស បានជួលដបីរេិវណេនះេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន Toll 

(Cambodia) Co., Ltd េហយផ�ល់េសវកម�េលកដកកុ់ងតឺនរ័េទេល នងិចុះពីរថេភ�ង ។ 

 

  
េ្រកពីអជីវកម� េសវកម�ខងេល កសស ក្៏របតិបត�ដិំេណ រករតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផស�យត័ 

្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលមានទហំំ្របមាណ ៦៤ ហិកត ែដលបានកសងេឡងតមបទដ� ន្របេទសជប៉ុន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស� នភាពទីផ្សោររបស់ កសស គឺពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលចរចរណ៍កុងតនឺរ័ េយងសេង�តេឃញថា 

ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ មានលក�ណៈល�្របេសរេបេ្រប�បេធៀបេទឆា� ២ំ០១៦ បរមិាណកុងតឺនរ័ (TEUs) គឺមាន

កំេណ ន្របមាណ ១៤,៩១% និងេកនេឡង ៩,២៣% េបេធៀបនឹងែផនករឆា� ២ំ០១៧ ។ េបពិនតិ្យេមលេទេល
បរមិាណកុងតឺនរ័នាេំចញ នងិនាចូំលឆ�ងកត ់ កសស កុងតឺនរ័នាចូំលស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ មានកំេណ ន 

៣៥.១១៤TEUs េស�នឹង ១៧,៦៩% េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ចំែណកបរមិាណកុងតឺនរ័នាេំចញ មានកំេណ ន 

២៤,៥៣៨TEUs េស�នឹង ១២,១៧% ។ េយាងេទេលែខ្សេកងកុងតនឺរ័ឆ�ងកត ់កសស េយងសេង�តេឃញថា 
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០

២០០,០០០

៤០០,០០០

៦០០,០០០

ែផនករ ២០១៧ ឆា� ២ំ០១៦ ឆា� ២ំ០១៧

២០៩.០០០ ១៩៨.៥០៩ ២៣៣.៦២៣

២១២.០០០ ២០១.៦៧៨
២២៦.២១៦

ចំនួនកុងតឺនរ័នាេំចញនាចូំល (TEUs)

នាចំួល នាេំចញ

៩,២៣%

១៤,៩១%

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០

១២០,០០០

១៤០,០០០

្រតីមាសទ១ី ្រតីមាសទ២ី ្រតីមាសទ៣ី ្រតីមាសទ៤ី

TE
U
s

ែខ្សេកងកុងតឺនរ័ឆ�ងកត ់កសស

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ ចំននួកុងតនឺរ័មានកេំណ ន្រគប្់រតីមាសេបេធៀបនងឹចំននួកុងតឺនរ័តម្រតីមាសស្រមាប់

ឆា� មំុនៗ េហយែខ្សេកងេនះមានកំេណ នជាេរៀងរល់ឆា�  ំេនះប�� កពី់ស� នភាពទីផ្សោររបស់ កសស មានភាពល�

្របេសរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៤ រហូតដល់បច�ុប្បន� មានចរចរកុងតឺនរ័មយួចនំួនដឹងតមរយៈរថេភ�ងឆ�ងកត ់    

កសស ែដលបានជួយ ស្រម�លមយួែផ�កេលស� នភាពចរចរណ៍ផ�ូវជាេលខ ៤ កដូ៏ចជាផ�ល់នូវជេ្រមសស្រមាប់

អតិថិជនរបស់ កសស ក�ុងករដឹកទនំិញេចញ-ចូលកំពុងែផ ។ េយងសេង�តេឃញថា បរមិាណកុងតឺនរ័ដកឹតម

រថេភ�ងឆ�ងកត ់ កសស មានកំេណ នពីមយួឆា� េំទមយួឆា�  ំ ជាកែ់ស�ងស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ទងំនាេំចញនាចូំល

មានចំនួន ៤១.៥៨៩ TEUs េកនេឡង ៣១.៩៦% េស�នឹង ១០.០៧៥ TEUs េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ែដលមាន

ចំនួន ៣១.៥២៣ TEUs ។ 
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៤,២៤៤,០០០

៤,៣៦៤,៦៣៩

៤,០៤០,១៥៥

ែផនករ ២០១៧ ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៦

បរមិាណទំនិញឆ�ងកត ់កសស (េតន)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េបគិតពបីរមិាណទំនិញចរចរណ៍ឆ�ងកត ់កសស វញិ ឆា� ២ំ០១៧េនះ មានកំេណ ន ៨,០៣% េស�នឹង 

៣២៤.៤៨៤េតន េបេធៀបឆា� ២ំ០១៦ និងេកនេឡង ១២០.៦៣៩េតន េស�នងឹ ២,៨៤% េបេធៀបនងឹែផនករឆា� ំ

២០១៧ វញិ ។ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ជាកែ់ស�ង ពនិិត្យេទេល្របេភទទំនិញនាេំចញែដលមានបរមិាណសរបុ ១.១៧៧.៧៤៦េតន ស្រមាប ់

ឆា� ២ំ០១៧ ក�ុងេនាះទំនិញជា្របេភទសំេលៀកបំពកម់ាន ៣៤,៤១% អង�រមាន ៣៤,០៥% រឯីទនំិញទូេទដូច

ជាេឈែកៃច� ែស្បកេជង េ្រសមេជង សំពតែ់ខ�រ និង្រកណាតជ់ាេដមមាន ៣០,៩០% និងដំឡូងមមីាន ០,៦៤% 

ៃនបរមិាណទំនិញនាេំចញសរបុរបស់ កសស។ 

 

 

 

១១.៩៨២
១៥.១៩៥ ១៦.០០៨

២១.៧៨៥

៥.៨៥៤

១៣.៩៥៤ ១៥.៥១៥

១៩.៨១៣

០

៥,០០០

១០,០០០

១៥,០០០

២០,០០០

២៥,០០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

TE
Us

បរមិាណកុងតឺនរ័ដឹកតមរថេភ�ង

នាចូំល នាេំចញ
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អង�រ

៣៤,០៥%

សំេលៀកបំពក់

៣៤,៤១ដំឡូងមី
០,៦៤%

ទំនិញទូេទ

៣០,៩០%

បរមិាណទំនិញនាេំចញ ឆា� ២ំ០១៧

ធ្យងូថ�

១,៥៦%

េលហៈធាតុ

០,៥៥%

្រកណាត់

១៥,៧០%

សំេលៀកបំពក់

៤,៣២%
េ្រគ�ងម៉ាសីុន

៣,៨៩%

ទំនិញទូេទ

៣៤,០១%

េ្របងឥន�នៈ

៣៩,៩៧%

បរមិាណទំនិញនាចូំល ឆា�  ំ២០១៧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំែណកទនំិញនាចូំលែដលឆ�ងកត ់កសស វញិមានបរមិាណ ៣.១៨៦.៨៩២េតន ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ 

ក�ុងេនាះេ្របងឥន�នៈមានបរមិាណេ្រចនជាងេគ្របមាណ ៤០% ៃនបរមិាណទនំិញនាចូំលសរបុ ។ ចំេពះទនំិញ

ជា្របេភទ្រកណាតម់ានទំហំ ១៥,៧០% ចំែណកសំេលៀកបំពកម់ាន ៤,៣២% េ្រគ�ងម៉ាសីុនមាន ៣,៨៩% 

ធ្យងូថ�មាន្របមាណ ១,៥៦% រឯីេលហៈធាតុមាន ០,៥៥% នងិទំនិញទូេទមាន្របមាណ ៣៤,០១% ៃន

បរមិាណនាចូំលសរបុ ។ 
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  កសស េនែតរក្សោបានឧត�មភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួន េដយសរកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 

កសស ស�ិតក�ុងឆកសមុ្រទេខត�្រពះសីហនុែដលផ�ល់ភាពងយ្រស�លក�ុងករដឹកជ��ូ នេទកន ់    ទីផ្សោរ

អន�រជាតិសំខន់ៗ  ។ ករដឹកជ��ូ នពី កសស េទកនក់ពំងែ់ផក�ុងអសីុប៉ាសីុហ�ចិ ពុំចបំាច ់   ឆ�ង

កតច់ំណតែផេមក�ុងតបំនេ់ឡយ េពលគឺ ករដឹកជ��ូ នអចេធ�េឡងេដយផា� ល់ែតម�ង ។ េ្រកពី
េនះ ករដឹកជ��ូ នកម៏ានភាពងយ្រស�លផងែដរេទកនក់ពំងែ់ផហុងកុង ឬសិង�បុរ ីែដលជា្រចកទ� រ

េទកនទ់ីផ្សោរអឺរ ៉បុ និងសហរដ�អេមរកិ ។ 

មនិងយរងេ្រគាះេដយកត� ធម�ជាតិ ដូចជា ព្យះុធំៗ រ��ួ យដីជាេដម េដយសរឆកសមុ្រទេនះមាន 

អំេណាយផល្រសបព់ធីម�ជាតិ ។ 

ចំណតេឆ�រមនិត្រម�វឱ្យមានករបូមស� រខ្សោច ់ឬកករេ្រចនេឡយ ែដលេនះអចេធ�ឱ្យ កសស មនិច ំបាច់

ចំណាយេ្រចនេលករបូមស� រឃ�ង ឬផ�ូវនាវេឡយ ។ 

    
កសស មានបំពកនូ់វ្រគបេ់ហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបប់ំេរ ឱ្យ្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួន ដូចជា ្របពន័�

្រគប្់រគងចរចរណ៍នាវ VTMS ជាេដម។ បច�ុប្បន�សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតនឺរ័របស់ កសស បាន

េកនេឡងរហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs េ្រកយពីបំពករ់ថស�ូចចល័តេលែគមែផ (QC) ចំននួ ០២ 

េ្រគ�ង បែន�មេទៀត។ កត� េនះបានជំរញុផលិតភាពរបស់ កសស ឱ្យេកនជាងមុន និងកតប់ន�យេពល

េវលកកស�ះទំនិញ។ 

   
្របសិទ�ករងរ្រត�វបានេលកកម�ស់ តមរយៈករព្រងឹងករ្រគប្់រគង េដយអនុវត�អភបិាលកិច�ល� េ្រកយ

េពលចុះប�� ីលកម់ូលប្រត ។  

ករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនបក�ុងករអនុវត�ករងរ េដយមានករគា្ំរទពីបំពកឋ់បនីយភណ� ែផ បែន�ម

ដូចជា រថចល័តេលទលីនែផ និងរថចល័តេលែគមែផជាេដម ។  

ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិករេលកទឹកចតិ�របស់ថា� កដឹ់កនាចំំេពះបុគ�លិក និេយាជិក ពិេសសអនុវត� 

ករងរផា� ល់េដម្បពី្រងឹងស� រតី និងកំលំងចិត�ក�ុងកចិ�ខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញេសវកម�ជូនអតិថជិន។ 

   
 កសស េនរក្សោរតៃម�េសវកម�របស់ខ�ួនឱ្យមានលក�ណៈ្របកួត្របែជង ជាករទកទ់ញអតិថិជន 

គួបផ្សនំងឹករព្រងងឹគុណភាពេសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

   
 កសស បានរក្សោទនំាកទ់នំងល�ជាមយួអតិថិជនរបស់ខ�ួន េដយព្យោយាមបំេពញតមត្រម�វករ 

របស់អតិថជិន ទទួលយកេយាបល់និងកររះិគនក់�ុងនយ័ស� បនា េដម្បែីស�ងយល់ពីចនុំចខ�ះខត 

របស់ខ�ួនក�ុងទិសេដែកលម�បែន�មេទៀត ។ 
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 កសស ករ៏ក្សោកចិ�សហ្របតបិត�ិករជាមយួកពំងែ់ផក�ុងតបំន ់ ក�ុងករែចកចយពត័ម៌ាន និងបទ     

ពិេសធនគ៍ា� េទវញិេទមក េដម្បេីលកស�ួយេសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

  

 ែផនករអភវិឌ្ឍនរ៍យៈេពលខ�-ីមធ្យម-ែវង របស់ កសស រមួមាន៖ 

  

ចបព់ីឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨ គឺ គេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផពហុបណំងកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

ចំណតែផពហុបណំងបានចបេ់ផ�មសងសងក់�ុងឆា� ២ំ០១៥ េហយេ្រគាងប��បក់�ុងឆា� ២ំ០១៨ ។ ចំណតែផេនះ 

មាន្របែវង បេណា� យ ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ នងិ 

ទំនិញទូេទ េដម្បជី្រម�ញេលកទឹកចតិ�ដល់ករនាេំចញផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចំណាងំេឈ ចំណិតដំឡូងម ី

េ្រក�ម ជាពិេសស េដម្បេីឆ�យតបនឹងករព្រងីកយុទ�ស�ស�នាអំង�រេចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា នងិករសង 

សងម់ូលដ� នភស�ុភារកម� ករផ�តផ់�ងេ់្របងបេ្រមឱ្យេសវរកុរកែរេ៉្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា កដូ៍ចជាជួយ ជ្រម�ញ 

ដល់កំេណ នេសដ�កចិ�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលសងសង ់ ចបព់ីែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ (៤៤ែខ) 

េគាលបំណង  

ៃនគេ្រមាង 

េដម្បបីេង�នសមត�ភាពកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកំពងែ់ផសមុ្រទទកឹេ្រជែត

មយួរបស់្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ំណតែផពហុបំណង រមួមានចំណត

ែផទំនិញរយ និងមូលដ� នផ�តផ់�ងភ់ស�ុភារ កម�កររកុរកែរេ៉្របង ្រពមទងំអភវិឌ្ឍន៍

ឋបនីយភណ� េផ្សងេទៀត  ចូលរមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍន ៍ឧស្សោហកម� នងិកំេណ ន  

េសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

លទ�ផលរពំឹងទុក ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ និងទនំិញទូេទ េដម្បជីួយ ជ្រម�ញេលកទកឹ

ចិត�ដល់ករនាេំចញផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចំណាងំេឈ ចំណិត ដំឡូងមេី្រក�ម 

ជាពិេសសេដម្បេីឆ�យតបនងឹករព្រងីកយុទ�ស�ស�នាអំង�រ េចញរបស់រជរដ� ភបិាល

កម�ុជា និងបេ្រមេសវភស�ុភារកម�ស្រមាបក់ររកុរក េ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា កដូ៍ច

ជាជួយ ជ្រម�ញដល់កំេណ នេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា 

ធាតុសំខន់ៗ   

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ំណតែផពហុបណំង្របែវង ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត 

 សងសងច់ំណតែផមលូដ� នផ�តផ់�ងក់ររកុរកែរេ៉្របង នងិផលិតកម�េ្របង ្របែវង 

២០០ែម្៉រត នងិជេ្រម ៧,៥ែម្៉រត 
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 ស� រឃ�ងនាវជេ្រម ១២ែម្៉រត ្របែវង ៣.៩00ែម្៉រត ទទងឹ ១៥០ ែម្៉រត និង

បរមិាណសរបុ ១.៨0០.០០០ែម្៉រត ្រតគុីណ 

 សងសងទ់ីលនស�ុកទនិំញរយ ទំហំ ២៨.០០០ែម្៉រតកេរ 

 សងសងទ់ីលនស�ុកធ្យងូថ�ទហំំ ១៣.០០០ែម្៉រតកេរ ៉ និងទលីន ទំនិញទូេទ

ទំហំ ១៤.០០០ែម្៉រតកេរ ៉្រពមទងំបំពកឋ់បនីយភណ� ែផសំខន់ៗ មយួចនំួន ។ 

ទីតងំគេ្រមាង ស�ិតេនក�ុងបរេិវណកពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

ភា� កង់រអនុវត�

គេ្រមាង 

កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុជាមា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ  

និងចំននួថវកិ 

្របាកក់ម�ពីី JICA (េលខៈ CP-P10) តមរយៈ្របាកក់ម�បីន�ពី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុ ។  

តៃម�ប៉ានស់� ន

គេ្រមាង 

JPY7,១៧៦.០០០.០០០ ្របហក្់របែហលនឹង USD ៧៤.២០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល  

ៃនគេ្រមាង  

ដណំាកក់លទ ី១៖ ករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ២ំ០០៨ ដល់ ឆា� ២ំ០០៩)  

ដំណាកក់លេនះ គឺជាដណំាកក់លៃនករចុះសិក្សោ និងវយតៃម�គេ្រមាង និងរក

្របភពថវកិស្រមាបក់រអនុវត�គេ្រមាង។ ករវយតៃម�បានចបស់ព�្រគបេ់នឆា� ២ំ០០៩ 

េដយ JICA េហយ JICA កស៏េ្រមចផ�ល់្របាកក់ម�សី្រមាប ់គេ្រមាងេនះឱ្យ  កសស 

តមរយៈ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី២១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ។ 

ដណំាកក់លទ ី២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០១០ ដល់ ឆា� ២ំ០១១)  

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនីតិវធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ

្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB) ។ ក�ុងដណំាកក់លនីមយួៗ្រត�វបានទទួលករ

ឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) នងិ    

ទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម�លំអតិ នងិករេ្រជសេរ ស ្រក�មហុ៊នផ�ត់

ផ�ងន់ាវសេណា� ង នងិ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់(ឆា� ២ំ០១២ ដល់ ឆា� ២ំ០១៤)  

១-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១២ ដល់ ឆា� ២ំ០១៣)៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� ស្រមាប ់

ករងរផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង និងករងរសំណងសីុ់វលិ ។ 

២-ជំហ៊នទី២ (ឆា� ២ំ០១៣ ដល់ ឆា� ២ំ០១៤)៖ ករងរលទ�កម�េ្រជសេរ ស ្រក�មហុ៊ន

ផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង នងិ្រក�មហុ៊នសងសង ់។ 

ក�ុងដំណាកក់លនីមយួៗ ្រត�វមានករឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោ 

បាលទងំពីរ (MEF & MPWT) និងទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ករងរផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង នងិករងរសងសង ់ចណំតែផ   ព

ហុបណំង (ពឆីា� ២ំ០១៤ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨) 
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១-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ ឆា� ២ំ០១៥)៖ ករងរផ�តផ់�ងន់ាវ សេណា� ង ០១

េ្រគ�ង សមត�ភាព ៣.២០០HP ្រត�វបានផ�ល់កិច�សន្យោជូន ្រក�មហុ៊ន Asian Marine 

Services Public Co. Ltd (្របេទសៃថ) ។ ករងរេនះ បានចបេ់ផ�ម េនែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០១៤ េហយប��បក់រងរ (១៨ែខ) និងបាន្របគល់ទទួលេនែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥។ 

២-ជំហ៊នទី២ (ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨)៖ ករងរសងសងច់ំណតែផ ពហុ

បំណង្រត�វបានផ�ល់កិច�សន្យោជូន្រក�មហុ៊ន Toyo-Maeda JV (្របេទសជប៉ុន) ។ 

ករងរេនះបានចបេ់ផ�ម េនែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេនែខ

ក��  ឆា� ២ំ០១៨ ខងមខុ (៤៤ែខ) ។ រហូតដល់ដណំាចឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ វឌ្ឍនភាពៃន

ករងរសេ្រមចបានលទ�ផល្របែហល ៩៤,០០% ៃនែផនករេ្រគាងទុក។ 

ដណំាកក់លទ ី៥៖ ករ្រត�តពនិតិ្យជសួជុលែថទ ំ(LDP) (ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩) 

មនិទនប់ានអនុវត� 

ដំណាកក់លជួសជុលែថទគំេ្រមាងមានរយៈេពល១ឆា�  ំ េដយចបគ់ិតពីៃថ�ប��ប ់ 

គេ្រមាង។ ក�ុងដំណាកក់លេនះ្រក�មហុ៊នសងសងជ់ាអ�កទទួលខុស្រត�វេលករងរ

ជួសជុលចំេពះឋបនីយភណ� គេ្រមាងែដលខូចខត េហយករចុះ្រត�តពនិិត្យប��ប់

គេ្រមាងនឹង្រប្រពតឹ�េទបនា� បពី់គ្រមបេ់ពលមយួឆា� គំត ់។  
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ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩ កសស េ្រគាងនឹងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់       

្របេភទរថស�ូចចល័តេលែគមែផ (QC) ចនំួន ០៣ េ្រគ�ង នងិរថស�ូចចល័តេនទីលន (RTG) ចំននួ ០៩ េ្រគ�ង

បែន�ម ។ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ កសស បានបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន្់របភទ QC 

ចំនួន ០២េ្រគ�ង និង RTG ចំនួន ០៩េ្រគ�ង រចួេហយែដលេធ�ឱ្យសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតនឺរ័របស់ កសស 

មានរហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង១ឆា�  ំចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩ 

េគាលបំណងៃនគេ្រមាង បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័របស់ទីលន កសស 

លទ�ផលរពំឹងទុក បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ រហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ

ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ េនះ 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 បំពក ់QC ០២ េ្រគ�ង និង RTG ០៩ េ្រគ�ង  េនឆា�  ំ២០១៧ េដម្ប ីបេង�ន

សមត�ភាពេលកដកឱ់្យបានដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ (បានអនុ

វត�ប��ប)់ 

 បំពក ់ QC ០១ េ្រគ�ង និងឋបនីយភណ� ែផបែន�ម េនឆា�  ំ ២០១៩ េដម្ប ី

បេង�នសមត�ភាពឱ្យបានដល់ ៦៩០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ

ទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង កសស ជាអ�កអនុវត� 

្របភពថវកិ ថវកិ កសស ផា� ល់ នងិថិវកិពីករេបាះផ្សោយមូលប្រតរបស់ កសស 

តៃម�ប៉ានស់� នគេ្រមាង USD ៣៣.៥០០.០០០,០០ 

 

  

  ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣ គឺជាគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនែ៍ផកុងតឺនរ័ថ�ី (ជហំនទី១) ្របែវង ៣៥០ ែម្៉រត 

និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត និងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�នម់យួចំនួន។ គេ្រមាងេនះ ទទលួ

បានហិរ��ប្បទនសម្បទនពទីីភា� កង់រ JICA ែដលេ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មករងរសងសងេ់ន ឆា� ២ំ០២០ េហយ

ប��បក់រងរសងសងេ់ន ឆា� ២ំ០២៣ ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពល ៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣ 

េគាលបំណងៃនគេ្រមាង បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័េនកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកំពងែ់ផ      

សមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួរបស់្របេទសកម�ុជា និង្របសិទ�ិភាពែផ�កភស�ុភារកម� 

្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ី ្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រម

ទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ្រពមទងំអភវិឌ្ឍនឋ៍បនីយភណ� េផ្សងេទៀត េដម្បលុីបបំបាត់

ឧបសគ�ៃនករចូលចតរបស់នាវកុងតឺនរ័ខ� តធ ំ នងិចូលរមួចំែណកដល់ករជួយ 

ស្រម�លែផ�កពណិជ�កម� នងិករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�សង�មកម�ុជា ។ 



15 

លទ�ផលរពំឹងទុក សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ដល់ ១.២៩០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ េនេពល 

ែដលចំណតែផកុងតឺនរ័េនះដកឱ់្យ្របតបិត�ិករេន ឆា� ២ំ០២៣ ខងមខុ។ 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ� ី្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រមទីក ១៤,៥ែម្៉រត    ទី
លនកុងតនឺរ័ និងឋបនីយភណ័� ែផ ្រពមទងំករងរបមូស� រអងនាវ និង

ឃ�ងនាវ ្របែវង ៤គីឡូែមត៉ នងិ ជេ្រម ១៤ ែម្៉រត ។ ល។ 

 បំពកឋ់បនីយភណ� ែដលមាន QC ០៣ េ្រគ�ង RTG ០៩ េ្រគ�ង រថេលក 

(Reach Stacker) ចំននួ ០២ េ្រគ�ង និងក្បោលសេណា� ងកុងតឺនរ័ចំននួ ១៦ 

េ្រគ�ង។ ល។ 

ទីតងំគេ្រមាង ស�ិតេនភាគខងេកតៃនចណំតែផកុងតឺនរ័មាន្រសប ់ ស�ិតេលៃផ�ទឹកសមុ្រទែក្បរ 

ទំនបរ់លកចំងយ្របមាណ ៣០០ែម្៉រត ពី្រចងំសមុ្រទ និងមានស� នភា� បព់ី ដី
េគាកេទកនទ់លីនែផកុងតនឺរ័ ។ ៃផ�ដីសរបុ ទំហំ ១៧,៥ ហិកត ។ 

ទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុជា មា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ និងចនំនួ

ថវកិ 

្របាកក់ម�ពីី JICA (េលខៈ CP-P21) តមរយៈ្របាកក់ម�បីន�ពី ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុ ។  

តៃម�ប៉ានស់� នគេ្រមាង JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ្របហក្់របែហលនឹង USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល ៃនករអនុ

វត�នគ៍េ្រមាង 

ដណំាកក់លទ ី ១ ៖ ករសិក្សោបេុរសមទិ�លិទ�ភាព នងិករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ំ

២០១៦ ដល់ ឆា� ២ំ០១៧)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ឆា� ២ំ០១៧)៖ ្រក�មសិក្សោ JICA បានចុះមកសិក្សោ 

និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពកីរសិក្សោបុេរសមទិ�ិលទ�ភាព ៃនគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន ៍

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ�កីំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ឆា� ២ំ០១៧)៖ ទីភា� កង់រ JICA បានចុះមកសិក្សោ 

និងវយតៃម�ែផ�កហិរ�� វត�ុ េលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផកុងតឺនរ័ថ�ី កំពងែ់ផ 

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុេដយសេ្រមចចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងហិរ��ប្បទន សម្បទន 

េលខៈ CP-P21  េនៃថ�ទី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ ។ 

ដណំាកក់លទ ី ២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ំ

២០១៨) កពុំងដេំណ រករ 

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនតីិវធិី ៃនករេដញៃថ�មាន   លក�

ណៈ្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB)។ ក�ុងដំណាកក់លនីមយួៗ្រត�វមានករ

ឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) 

និងទីភា� កង់រ JICA ។ េសវទី្របឹក្សោេនះរមួមាន ករងរសិក្សោគនូំសែផ�កវសិ�កម� 

សំណងសីុ់វលិ និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន្់រពមទងំ 

ករងរ្រត�តពិនតិ្យក�ុងអំឡុងេពលសងសងជ់ាេដម ។ 
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ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� នងិជនំយួករែផ�កេដញៃថ� េ្រជស

េរ ស្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ នងិ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ កុងតនឺរ័

ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ ឆា� ២ំ០២១)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ឆា� ២ំ០១៩)៖ ករេរៀបចគំនំួសប�ងវ់សិ�កម�ស្រមាប ់

ករងរសំណងសីុ់វលិ (Packag-1) និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់

កុងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០១៩ ដល់ ឆា� ២ំ០២១)៖ ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ�ី (Packag-1) (ឆា� ២ំ០១៩ ដល់ ឆា� ២ំ០២០)  និងករេ្រជស

េរ ស្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់ (Packag-2)  (ឆា� ំ

២០២០ ដល់ ឆា� ២ំ០២១) ។ ចំេពះនីតិវធិីេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់និង្រក�ម

ហុ៊នផ�តផ់�ង ់ ្រត�វអនុវត�តមនីតិវធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ្របកួត្របែជងជា

សធារណៈ (ICB)  េហយ្រត�វមានករឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី ្រកសួងអណា

ព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ដណំាកក់លសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ� ីនងិផ�តផ់�ង ់េ្រគ�ង

ច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២១ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣) 

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២០ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣)៖ ករងរសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ 

ថ�ីេ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២០ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន ឆា� ២ំ០២៣ 

(៣៦ែខ) ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២១ ដល់ឆា� ២ំ០២៣)៖ ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់

កុងតឺនរ័ធុនធ�នេ់្រគាងនងឹចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២១ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន 

ឆា� ២ំ០១៣ (២៨ែខ) ។ 

ដណំាកក់លទ ី៥៖ រយៈេពលធានាជសួជុលែថទ ំ (LDP) (ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ ឆា� ំ

២០២៤) 

រយៈេពលធានាជួសជុលែថទគំេ្រមាង មានរយៈេពល១ឆា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

-ករងរសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី(ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ ឆា� ២ំ០២៤) 

-ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ឆា� ២ំ០២៤។ 
វឌ្ឍនភាពគេ្រមាង កិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ីបានចុះហត�េលខេនៃថ�ទី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧។ 
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  ចបព់ីឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០៣០ កសស មានែផនករសងសងច់ំណតែផកុងតឺនរ័ថ� ី (ជំហនទី២) 

្របែវង ៣០០ែម្៉រត និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត និងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�នប់ែន�មេទៀត ។  

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០៣០ 

េគាលបំណង 

ៃនគេ្រមាង 

បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័េនកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកំពងែ់ផ      

សមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួគតរ់បស់្របេទសកម�ុជា និង្របសិទ�ិភាពែផ�កភស�ុភារកម� 

្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ី ្របែវង ៣០០ែម្៉រត ជេ្រម

ទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ្រពមទងំអភវិឌ្ឍនឋ៍បនីយភណ� េផ្សងេទៀតេដម្បចូីលរមួចែំណក

ដល់ករជួយ ស្រម�លែផ�កពណិជ�កម� និងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�សង�មកម�ុជា។ 

លទ�ផលរពំឹងទុក សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ដល់ ២.០០០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ េនេពលែដល

ចំណតែផកុងតឺនរ័េនះដកឱ់្យ្របតិបត�ិករេន ឆា� ២ំ០៣០ ខងមុខ។ 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី ្របែវង ៣០០ែម្៉រត ជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត           

ទីលនកុងតឺនរ័ នងិឋបនីយភណ័ែផមយួចនំួន ។ 
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 បំពកឋ់បនីយភណ� ែដលមាន QC ០៣ េ្រគ�ង RTG ០៩ េ្រគ�ង រថេលក 

(Reach Stacker) ចនំួន ០២េ្រគ�ង និងក្បោលសេណា� ងកុងតនឺរ័ចំននួ ១៦ 

េ្រគ�ងបែន�ម ។ ល។ 

ទីតងំគេ្រមាង បន�ពីចណំតែផកុងតឺនរ័្របែវង ៣៥០ែមត៉ ស�ិតេលៃផ�ទកឹសមុ្រទែក្បរទំនបរ់លក       

ចំងយ្របមាណ ៦៥០ ែម្៉រតពី្រចងំសមុ្រទ និងមានស� នភា� បព់ីដីេគាកេទ             

ទីលនែផកុងតឺនរ័ ។ ៃផ�ដីសរបុ ទំហំ ១៥ ហិកត ។ 

ភា� កង់រអនុវត�

គេ្រមាង 

កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុ ជាមា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ  ពីៃដគូរអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រមាង 

តៃម�ប៉ានស់� ន

គេ្រមាង 

្របមាណ USD ១៥០.០០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល 

ៃនគេ្រមាង 

ដណំាកក់លទ ី១៖ ករសិក្សោបេុរសមទិ�លិទ�ភាព នងិករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ២ំ០២៤ 

ដល់ ឆា� ២ំ០២៥)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០២៥)៖ ្រក�មសិក្សោៃដគូរអភវិឌ្ឍនន៍ឹងចុះ សិក្សោ 

និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពកីរសិក្សោបុេរសមទិ�ិលទ�ភាពៃនគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ំណត 

ែផកុងតនឺរ័ថ�ីកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (ជហ៊ំនទី២) ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៥ ដល់ ឆា� ២ំ០២៦)៖ ្រក�មសិក្សោៃដគូរអភវិឌ្ឍនន៍ងឹចុះមក

សិក្សោ និងវយតៃម�ែផ�កហិរ�� វត�ុេលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ីេនះ េដម្ប ី
ផ�ល់្របាកក់ម� ី។ 

ដណំាកក់លទ ី២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០២៦ ដល់ ឆា� ២ំ០២៧)  

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនតីិវធិី ៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ 

្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB) ។ េសវទី្របកឹ្សោេនះរមួមាន ករងរសិក្សោគំនូស

ែផ�កវសិ�កម�សំណងសីុ់វលិ និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់

្រពមទងំករងរ្រត�តពិនតិ្យក�ុងអឡុំងេពលសងសងជ់ាេដម ។ 

ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� នងិជនំយួករែផ�កេដញៃថ�េ្រជសេរ ស

្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ នងិ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់

(ឆា� ២ំ០២៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៨)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៩)៖ ករេរៀបចគំំនូសប�ងវ់សិ�កម�ស្រមាប ់

ករងរសំណងសីុ់វលិ (Packag-1) នងិករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ 

កុងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៨ ដល់ឆា� ២ំ០២៩)៖ ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ� ី (Packag-1) និងករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រក

េលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 
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ចំេពះនីតិវធិីេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង្់រត�វអនុវត�តមនីតិ
វធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB)  ។ 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ដណំាកក់លសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�-ីជហ៊ំនទ២ី នងិផ�ត់

ផ�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១) 

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១)  (៣៦ែខ)៖  ករងរសងសងច់ំណតែផ

កុងតឺនរ័ថ�ី្របែវង ៣០០ែម្៉រត េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មេនឆា� ២ំ០២៩ េហយេ្រគាង ប��ប់

ករងរេន ឆា� ២ំ០៣១ ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១)៖ ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ 

កុងតឺនរ័ធុនធ�នេ់្រគាងនងឹចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២៩ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន ឆា� ំ

២០៣១ (២៨ែខ) ។ 

ដណំាកក់លទ ី ៥៖ រយៈេពលធានាជសួជុលែថទ ំ (LDP) (ឆា� ២ំ០៣១ ដល់ ឆា� ំ

២០៣២) 

រយៈេពលធានាជួសជុលែថទគំេ្រមាង មានរយៈេពល១ឆា�  ំ។ 

វឌ្ឍនភាពគេ្រមាង ដំណាកក់លេរៀបចំែផនកររយៈេពេលែវង ។ 
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ព័ត៌មានអំពីលទ�ផល្របតិបត�ិករធុរកិច� 
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បរយិាយ ឯកត�  
ែផនករ ២០១៧ ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៦ េ្រប�បេធៀប 

១ ២ ៣ ២/១. ២/៣. 
បរមិាណទនំញិឆ�ងកត ់ េតន ៤.២៤៤.០០០ ៤.៣៦៤.៦៣៩ ៤.០៤០.១៥៥ ២,៨៤% ៨,០៣% 

   ជាកុងតនឺរ័  _  ២.៨៨២.៣១៦ ២.៥០២.០៨៦  ១៥,២០% 

   ទនំិញរយ  _  ២០៨.៦៧៥ ៣៧៩.២៩២  -៤៤,៩៨% 
   ជាេ្របង  _  ១.២៧៣.៦៤៨ ១.១៥៨.៧៧៧  ៩,៩១% 

បរមិាណទនំញិនាចូំល _ ៣.១២៦.០០០ ៣.១៨៦.៨៩២ ២.៩៨១.៨៦០ ១,៩៥% ៦,៨៨% 

   ជាកុងតនឺរ័  _  ១.៧១២.៥៧៩ ១.៤៧១.៩៥៩  ១៦,៣៥% 

   ទំនិញរយ _  ១.៤៧៤.៣១៣ ១.៥០៩.៩០១  -២,៣៦% 

បរមិាណទនំញិនាេំចញ  _ ១.១១៨.០០០ ១.១៧៧.៧៤៧ ១.០៥៨.២៩៥ ៥,៣៤% ១១,២៩% 

   ជាកុងតនឺរ័  _  ១.១៦៩.៧៣៧ ១.០៣០.១២៧  ១៣,៥៥% 

   ទនំិញរយ  _  ៨.០១០ ២៨.១៦៨  -៧១,៥៧% 

បរមិាណទនំញិេលកេរៀប  _ ៥.៦៨៤.០០០ ៥.៩៩២.៣៤៥ ៥.៤១៥.២៨៣ ៥,៤២% ១០,៦៦% 

   ្របគល់ផា� ល់  _ ៣៤១.០០០ ១៩៧.១១៥ ៣៤៧.៤៧៤ -៤២,២០% -៤៣,២៧% 

   ឆ�ងកតឃ់ា� ងំនិងទលីន  _ ៥.៣៤៣.០០០ ៥.៧៩៥.២៣០ ៥.០៦៧.៨០៩ ៨,៤៦% ១៤,៣៥% 

បរមិាណកុងតនឺរ័ឆ�ងកត ់ TEUs ៤២១.០០០ ៤៥៩.៨៣៩ ៤០០.១៨៧ ៩,២៣% ១៤,៩១% 

នាចូំល  _ ២០៩.០០០ ២៣៣.៦២៣ ១៩៨.៥០៩ ១១,៧៨% ១៧,៦៩% 
    មានទនំិញ  _  ២០៦.៧៣៤ ១៧៤.៦៣៧  ១៨,៣៨% 

     គា� នទំនិញ _  ២៦.៨៨៩ ២៣.៨៧២  ១២,៦៤% 

នាេំចញ _ ២១២.០០០ ២២៦.២១៦ ២០១.៦៧៨ ៦,៧១% ១២,១៧% 
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    មានទនំិញ  _  ១៤៨.០៩៦ ១២៩.៨២០  ១៤,០៨% 
     គា� នទំនិញ  _  ៧៨.១២០ ៧១.៨៥៨  ៨,៧១% 

ចនំនួនាវចូលចត  េ្រគ�ង ១.៣៦៩ ១.៣០៥ ១.៣២២ -៤,៦៧% -១,២៩% 

ចណុំផ�ុកនាវ  េតន ១៧.៥៣១.០០០ ១៣.៥៩០.២៨២ ១៤.៨៥៣.៥៥៦ -២២,៤៨% -៨,៥០% 

នាវដឹកកុងតនឺរ័ េ្រគ�ង  ៥៣១ ៦៦៧  -២០,៣៩% 

   ចំណុះនាវដឹកកុងតឺនរ័  េតន  ៧.៧៨១.៣៧៤ ៩.០៨៧.១២០  -១៤,៣៧% 

នាវដឹកេ្របង េ្រគ�ង  ៤៦១ ៣៣៧  ៣៦,៨០% 

   ចំណុះនាវដឹកេ្របង េតន  ១.៦៧០.២៧៥ ១.៤៣១.៧២៩  ១៦,៦៦% 

នាវដឹកទំនិញទូេទ េ្រគ�ង  ២៨៣ ២៨៣  ០,០០% 

   ចំណុះនាវដឹកទនិំញទូេទ េតន  ២.២៩២.៥១២ ២.០៥២.៦១០  ១១,៦៩% 

នាវេទសចរណ៍  េ្រគ�ង  ៣០ ៣៥  -១៤,២៩% 

   នាវេទសចរណ៍ េតន  ១.៨៤៦.១២១ ២.២៨២.០៩៧  -១៩,១០% 

   ចំនួនេទសចរ  នាក ់  ២៥.៥៣៨ ៥០.៣១៤  -៤៩,២៤% 
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៥៣១ ្រគ. 

៤៦១ ្រគ. 

២៨៣ ្រគ. 

៣០ ្រគ. 

៦៦៧ ្រគ. 

៣៣៧ ្រគ. 

២៨៣ ្រគ. 

៣៥ ្រគ. 

០ ២,០០០,០០០ ៤,០០០,០០០ ៦,០០០,០០០ ៨,០០០,០០០ ១០,០០០,០០០

ចំណុះនាវដកឹកុងតនឺរ័ 

ចំណុះនាវដកឹេ្របង

ចណុំះនាវដកឹទនំញិទូេទ

នាវេទសចរណ៍

ចំណុះផ�ុកនាវឆ�ងកត ់(េតន)

២០១៦ ២០១៧

០

៥០,០០០

១០០,០០០

១៥០,០០០

២០០,០០០

២៥០,០០០

ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៦

បរមិាណកុងតឺនរ័ឆ�ងកត ់(TEUs)

នាចូំលមានទនំញិ នាចូំលគា� នទនំញិ នាេំចញមានទនំញិ នាេំចញគា� នទនំញិ
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 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះពុំមានបំែរបំរលួសំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករធុរកិច�េនាះេទ ។  

 

   

បរយិាយ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា�  ំ២០១៧ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា�  ំ២០១៦ 

ពនេ់រៀល 
ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 

ចំណូលេលកដក ់(Stevedoring and LOLO) ១៦៨.៥០៤.៩៤១ ៧៤,១០% ១៤៨.៦៧៥.៩២៤ ៧១,១៤% 

ចំណូលពីេសវកម�ែផ ៤៩.៦៤៤.០៤៩ ២១,៨៣% ៥៤.៤១១.៧៥៥ ២៦,០៤% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន ៤.៤០៦.៦១៥ ១,៩៤% ១.៩៥៨.៦៩០ ០,៩៤% 

ចំណូលដកឹជ��ូ ន ៧៥៤.២៥៤ ០,៣៣% ១៥៤.៧៣៥ ០,០៧% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍ ៣៨១.៥០១ ០,១៧% ៥៦០.៩១០ ០,២៧% 

ចំណូលពតីំបន ់េសដ�កចិ�ពិេសស ២.៨៤៨.១៨០ ១,២៥% ២.៣០១.៥៥១ ១,១០% 

ចំណូលជួលទីតងំ ៥៨៨.០៤២ ០,២៦% ៦៧០.៥៨៤ ០,៣២% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ២៧០.២៥២ ០,១២% ២៤៧.១០០ ០,១២% 

ចណូំលសរបុ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ ១០០,០០% ២០៨.៩៨១.២៤៩ ១០០,០០% 
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សិទ�ិរបស់ភាគហុ៊នកិ ្រត�វបានធានាេដយមហសន�ិបាតភាគហុ៊និក េដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល និង

េដយអគ�នាយក ដូចែដលមានែចងេនក�ុងលក�ន�កិៈរបស់ កសស។ 

 

ក.សិទ�េិបាះេឆា� ត៖  ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក” ជាទូេទមនិមានសិទ�ិេបាះេឆា� តេឡយ េលកែលងែតក�ុង 

ករណីែដលមានកិច�្របជុំសេ្រមចេលប�� ណាមយួែដលអចកតប់ន�យ ឬរតឹត្បតិនូវសិទ�ិ និងផល្របេយាជន ៍

ៃនភាគហុ៊និក្របេភទេនះ (ក�ុងករណីេនះភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ក” មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត ១ ភាគហុ៊នេស�នឹង ១       

សេម�ង) ដូចក�ុងករណីខងេ្រកម៖ 

 ករកតប់ន�យ ឬរតឹត្បតិចំននួ និងសិទ�ិៃនភាគហុ៊នកិែដលកនក់បភ់ាគហុ៊ន្របេភទ “ក” 

 ករេស�រមួប��ូ ល ឬបំែបក កសស 

 ករសេ្រមចឱ្យជ្រមះប�� ី ឬរលំយ កសស 

ខ.សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពកីរជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ៖ ភាគហុ៊និកែដលកនក់ប ់ ភាគ

ហុ៊ន្របេភទ “ក” មានសិទ�ិបុរមិាក�ុងករទទួល្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស ែដលេនសល់បនា� បព់ីករជ្រមះ ប�� ី ឬ

រលំយមុនភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” និង “គ” ។ 

 

ក.សិទ�េិបាះេឆា� ត៖ ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� តេពញេលញ េដយមយួសេម�ង េស�នឹង ១ 

ភាគហុ៊ន។ 

ខ.សិទ�ទិទលួបានភាគលភ៖ ភាគលភរបស់ កសស ែដល្រត�វបាន្របកសេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ក�ុង

ឆា� សំរេពពន�ណាមយួ នងឹ្រត�វែបងែចកក�ុងចំេណាមភាគហុ៊និក ្របេភទ “ខ” និង “គ” ។ ភាគហុ៊និក្របេភទ 

“ខ” មនិមានសិទ�ិទទួលបានភាគលភអប្បបរមាែដល្រត�វបានធានាចំេពះភាគហុ៊នកិ ្របេភទ “គ” េឡយ

ក�ុងកំឡុងេពលធានាភាគលភអប្បបរមាេនះ ប៉ុែន�អចទទលួបានភាគលភែដល្រត�វបានែចងែចកឱ្យេលស

ពីចំនួនអប្បបរមាេនះ ្របសិនេបមានករែបងែចកភាគលភឱ្យភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” ។ 

គ. សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពកីរជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ៖ ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” មានសិទ� ិ

ទទួលបាន្រទព្យរបស់ កសស បនា� បព់ីករេធ�ករជ្រមះប�� ី ឬរលំយ ប៉ុែន�្រត�វេគារពតមសិទ�ិបុរមិារបស់ 

ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក” ជាមុនសិន ។ 

ឃ. សិទ�បិរវិត�ន៖៍ ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិបរវិត�នក៍�ុងករបំែលងភាគហុ៊នទងំអស់របស់ខ�ួនេទ ជា

ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” តមអនុបាត ១ ភាគហុ៊ន ្របេភទ ខ េស�នឹង ១ ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” េដយមាន 

លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម។  

 បនា� បព់ីផុតរយៈេពល ៣ ឆា�  ំ ៃនករ្របកស នងិែបងែចកភាគលភែដលបានធានា ភាគលភ 

អប្បបរមា 

  កសស មនិមានភាគលភអប្បបរមាែដលមានករធានា មនិទន្់រត�វបានែបងែចករចួអស់ 



27 

 សិទ�ិបរវិត�នន៍ឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” ទងំអស់ 

 ករេធ�បរវិត�នៃ៍នភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” នឹងមានអនុភាពេនេពលលក�ន�ិកៈេនះ្រត�វបានែកែ្រប និង

ចុះប�� ី្រតឹម្រត�វេនស� បន័មានសមត�កិច� ។ 

 

ក. សិទ�េិបាះេឆា� ត ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� តេពញេលញ េដយមយួសេម�ងេស�នឹងមយួ 

ភាគហុ៊ន។ 

ខ.សិទ�ទិទលួភាគលភ ភាគលភែដល្របកសេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងឆា� សំរេពពន�នឹង្រត�វែបងែចក

រវងភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” នងិ “គ”។ ភាគហុ៊និក្របេភទ “គ” ទទួលបានករធានាទនិ�ផល ភាគលភអប្ប

បរមា ៥% ក�ុងមយួឆា�  ំ ស្រមាបរ់យៈេពល ៣ ឆា�  ំ បនា� បព់ីករេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រត កម�សិទ�ិមានសិទ�ិ
េបាះេឆា� តជាសធារណៈេនះ។ ករែបងែចកភាគលភេនះអចេធ�េឡងក�ុងទំរងជ់ាភាគហុ៊ន  េដយែផ�កេល
ៃថ�បិទៃនៃថ�ជួញដូរមុនៃថ� អចិឌីវឌីិនដ ៍ (Ex-Divident Day) ឬជាសច្់របាកត់មករកំណតរ់បស់្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល ។ ក�ុងករណីភាគលភអប្បបរមា ែដលបានធានាមនិ្រត�វបានែបងែចកេពញេលញេនក�ុងឆា� ំ

សរេពពន�ណាមយួេនាះ ចំែណកភាគលភ ែដលមនិ្រត�វែបងែចកនឹង្រត�វបង�រទុកេទឆា� បំនា� បរ់ហូតដល់ករ

ែបងែចកអចេធ�េទបាន។ 

គ.សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពីករជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” មានសិទ�ិ ទទួល

បាន្រទព្យែដលេនសល់បនា� បព់ីករជ្រមះប�� ី នងិកររលំយ ប៉ុែន�្រត�វេគារពសិទ�ិបរុមិារបស់ភាគហុ៊និក 

្របេភទ “ក” និង “ខ” ជាមុនសិន ។ 

េ្រកពីសិទ�ិទងំអស់ខងេល ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក”  “ខ” និង “គ” មានសិទ�ិដូចៗគា�  េលសិទ�ិខងេ្រកម៖ 

 សិទ�បិពុ�្រកយ័ (Pre-emptive Right) ភាគហុ៊នកិនីមយួៗ មានសិទ�បិុព�្រកយ័ក�ុងករជាវបានមុននូវ ៖

ភាគហុ៊នថ�ី ែដលេបាះេចញេដយ កសស ្រសមេទតមអនុបាតៃនករកនក់បភ់ាគហុ៊នរបស់ខ�ួន

េហយ ែដលភាគហុ៊នថ�ីទងំេនាះ ស�ិតក�ុង្របេភទែតមយួជាមយួនឹងមូលប្រតកម�សិទ�ិែដលខ�ួនកំពុងកន់

កប។់ 

 ករេផ�រភាគហុ៊ន៖ ភាគហុ៊នរបស់ កសស អចេធ�ករេផ�របានេលកែលងែតមានច្បោប ់និងលក�និ�កៈែចង

េផ្សងពីេនះ ។ ករេផ�រហុ៊នអចេធ�េឡង តមរយៈករ្របគល់វ�ិ� បនប្រតភាគហុ៊ន ឬតមទ្រមងលិ់ខិត

ជូនដណឹំងេផ្សងេទៀតែដលទទួលស� ល់េដយច្បោប ់។ ក�ុងករណីែដលភាគហុ៊ន្រត�វបានតម�ល់ទុកេន

្របតិបត�កិររក្សោទុកមូលប្រតករេផ�រកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន នងិមានសុពលភាពេនេពលែដលេសៀវេភចុះ

ប�� ីករេផ�រហុ៊ន ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងេសៀវេភគណនីមូលប្រតរបស់សមាជិក និងអ�កចូលរមួេដយ

អនុេលមតម្របកសេលខ ០០២/១១ គ.ម.ក/្របក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ។ ក�ុងករណី

បុគ�លែដលមានេឈ� ះក�ុងេសៀវេភគណនមីូលប្រតខងេល ជា្រក�មហុ៊នមូលប្រតដូចមានកំណតក់�ុង

្របកសេលខ ០០២/១១ គ.ម.ក/្របក ចុះៃថ�ទ០ី៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ករេផ�រភាគហុ៊ននឹងមាន     

សុពលភាពេនេពលករេផ�រភាគហុ៊ន រេវៀងគណនី្រត�វបានកត្់រតទុកេនក�ុងេសៀវេភប�� ីេឈ� ះភាគ

ហុ៊និករបស់ កសស ។  
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(គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣១ ែខ ឆ�ូ ឆា�  ំ២០១៧) 

បរយិាយ ស�� តិ 
្របេភទ 

ភាគហុ៊និក 

ចំននួ 

ភាគហុ៊និក 
ចំននួមូលប្រត ភាគរយ 

តិចជាង ០៥ % 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល ៣៦១ ៤.២៥០.៧២៤ ៤,៩៦% 

នីតិបុគ�ល ៦ ៣.៣០១.៥៩២ ៣,៨៥% 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល ៥១ ២៥០.០៧៨ ០,២៩% 

នីតិបុគ�ល ៥ ២.០៦១.៣៨២ ២,៤០% 

ចបព់ី០៥%ដល់

តិចជាង ៣០% 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល ១ ១១.៥៧៩.២១៦ ១៣,៥០% 

ចបព់ី ៣០ % 

េឡងេទ 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល ១ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,00% 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

 

ភាគហុ៊និក ចំននួភាគហុ៊និក ចំននួមូលប្រត ភាគរយ 

អភបិាល ៧ ៤០៥.៩៩៩ ១៨,៩៣% 

បុគ�លិកជានខ់�ស់(១) ១៥ ៤០៩.០០០ ១៩,០៧% 

និេយាជតិ ១៩៧ ១.៣២៩.៣០០ ៦១,៩៩% 

សរបុ ២១៩ ២.១៤៤.២៩៩ ១០០% 

(១) រមួប��ូ លទងំម�ន�្ីរត�តពនិតិ្យរដ� 

 

 

 
 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ពុំមានករផា� ស់ប�ូរភាគហុ៊និកកនក់បម់ានសិទ�ិេបាះេឆា� តចនំួនេ្រចន និង ភាគហុ៊និក

កនក់បភ់ាគហុ៊នមានសិទ�ិេបាះេឆា� តចំនួនេ្រចនេលសលបេ់ទ ។ 
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 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ពុំមានភាគហុ៊និកែដលកនក់បភ់ាគហុ៊នចបព់ី ៥% េឡងេទ  ស�ិតក�ុង ស� នភាពអ

សធភាពេនាះេទ ។ 

  

 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ កសស ពុទំនម់ានេរៀបចកំិច�្របជុំមហសន�ិបាតភាគហុ៊នកិេនេឡយេទ។ 

  

  

េនក�ុងករេបាះផ្សោយលកម់លូប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� តេលកដំបងូេនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបាន 

កំណតេ់គាលនេយាបាយភាគលភ េដយមានករធានាទិន�ផលភាគលភអប្បបរមា្របចឆំា� ចំំនួន ៥% ៃនទំហំ 

វនិិេយាគនិេដយគិតតមៃថ�េបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតស្រមាបរ់យៈេពល ៣ឆា�  ំ ដបំងូេដម្បជីាករេលកទឹកចតិ� 

ដល់វនិិេយាគិន ។ ករធានាទនិ�ផលអប្បបរមាេនះផ�ល់ជូនែតចេំពះមូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ 

“គ” ែតប៉ុេណា� ះ។ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលជាភាគហុ៊និកកនក់បម់ូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

្របេភទ “ខ” និងមូលប្រតកម�សិទ�ិគា� នសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” មនិទទួលបានករធានាភាគលភេនះេទ ។ 

 ក�ុងករណីភាគលភជាសច្់របាកប់ាន្របកស មានទំហំតិចជាងភាគលភអប្បបរមាែដលបានធានា 

កសស អចែបងែចកភាគលភជាភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ថ�ជូីនភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” េដយគណនាចនំួនភាគ

ហុ៊នែដល្រត�វផ�ល់ េស�នងឹទហំំភាគលភអប្បបរមាែដលេនសល់ ែចកនឹងៃថ�បិទផ្សោរេនៃថ�ជួញដូរ ១ៃថ�មនុៃថ� 

អចិឌវីឌីនិ (Ex-Dividend Date)។ ្របសិនេបភាគលភអប្បបរមាែដលបានធានាចំេពះមា� ស់ ភាគហុ៊និក

្របេភទ “គ” មនិ្រត�វបានបងេ់ពញេនក�ុងឆា� សំរេពពន�មយួ េដយសរែតទំហំភាគលភសរបុ្របច ំ ឆា� អំចេធ�
ករែបងែចក្រតឹមែតេស�នឹងទហំំ្របាកច់េំណញែដលមានស្រមាបក់រែបងែចកភាគលភ េនាះភាគលភ ែដល

មនិបានបងន់ឹង្រត�វបង�រេទឆា� សំរេពពន�បន�បនា� បេ់ទៀត។ មាននយ័ថាភាគលភអប្បបរមាែដល្រត�វបានធានា

ស្រមាបឆ់ា� បំន�បនា� បន់ឹង្រត�វេកនេឡងេដយចនំួនភាគលភមនិទនប់ានបងន់ាឆា� មំុន។ 

 ករែបងែចកភាគលភស្រមាបម់ូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “គ”  ្រត�វេធ�េឡងេដយ 

្រសបតម ្របករទី ៣៥៖ ករែបងែចក្របាកច់ំេណញ េនក�ុងលក�ន�ិកៈរបស់ កសស។ 

្របករ ៣៥៖ ករែបងែចក្របាកច់ំេណញៃនលក�ន�កិៈរបស់ កសស េ្រកយពីបានអនុមត័េលគណនី្របចឆំា�  ំ េប
ពិនិត្យេឃញថាមាន្របាកច់ំេណញ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស អចស្រមចេផ�រ្របាកទ់ងំេនាះេដម្ប៖ី 

 ករទូទតនូ់វករខតបងៃ់នករយិបរេិច�ទមនុ 

 េ្រកយពីបានករទូទតក់រខតបងៃ់នករយិបរេិច�ទមុនរចួេហយ ្របសិនេបេនមាន្របាកច់ំេណញ 

េនាះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអចេ្រប្របាស់្របាកច់ំេណញេនះស្រមាប៖់ 

ក. ៃថ�ងសរេសរដល់ថា� កដ់កឹនា ំនិងនិេយាជតិតមលក�ខណ� ៖ 

 ករណី្របាកច់ំេណញេនសល់ចេនា� ះ ៥% ដល់ ១០% ៃនចំណាយសហ្រគាស្របចឆំា�  ំ េនាះ

្របាកែ់ថ�ងសរេសររបស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍មយួែខ 
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 ករណី្របាកច់ំេណញេនសល់ចេនា� ះ ១០% ដល់ ២០% ៃនចំណាយសហ្រគាស ្របចឆំា�  ំ

េនាះ្របាកែ់ថ�ងសរេសររបស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ពីរែខ 

 ករណី្របាកច់ំេណញេលសពី ២០% ៃនចណំាយសហ្រគាស្របចឆំា�  ំ េនាះ្របាកែ់ថ�ងសរេសរ

របស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍បីែខ 

ខ. បេង�តមូលនិធិប្រម�ងតមច្បោប ់៥% 

គ. បេង�តមូលនធិិប្រម�ងេសរ ី៥% 

ឃ. បេង�តមូលនិធិសង�ម ៧% ែដលនងឹ្រត�វកត្់រតជាចណំាយ្របចឆំា�  ំ

ង. ែបងែចកភាគលភតមករសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ជូនភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ក” នឹង “ខ” 

ច. ្របាកែ់ដលេនសល់្រត�វបេង�តមូនធិិអភវិឌ្ឍសហ្រគាស 
 
   
    ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនម់ានករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊និករបស់ខ�ួនេនេឡយេទ។ 
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នាយកដ� ន 

នាវចរ និង 

កណ� ធារ 

នាយកដ� ន 

រដ�បាល និង 

ធនធានមនុស្ស 

 

នាយកដ� ន 

គណេនយ្យ 

និងហិរ�� វត�ុ  

 

នាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករ 

ទំនិញទូេទ 

នាយកដ� ន 

តំបនេ់សដ�កិច� 

ពិេសស 

 

នាយកដ� ន 

អជីវកម� 

នាយកដ� ន 

បេច�កេទសសមា� រៈ 

និងសំណង់ 

 

នាយកដ� ន 

េ្រគ�ងច្រក 

 

 

នាយកដ� ន 

ទីផ្សោរ 

នាយកដ� ន 

ែផនករ 

និងស�ិតិ 

 

េលខធិ

ករដ� ន 

 

 

នាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករ 

ទីលនកុងតឺនរ័ 

នាយកដ� ន 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�កឣជីវកម� 

្រក�ម្របកឹ្សោភិបល 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�ករដ�បល 

និងធនធនមនុស្ស 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�កបេច�កេទស 

ក.ស.ហ 

្របធនអគ�នយក 

ក.ស.ដ 
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ល.រ េឈ� ះអភបិាល តំែណង 
កលបរេិច�ទ 

ក� យជាអភបិាល 

កលបរេិច�ទប��ប ់

អណត�បិច�ុប្បន� 

១ ឯ.ឧ. លូ គមឹឈន ់ ្របធាន ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

២ ឯ.ឧ.តឹកេរត៉សេ្រមច សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៣ ឯ.ឧ. ផាន ់ផល�  សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៤ ឯ.ឧ. យន� មនី សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៥ ឯ.ឧ. សុខ សុភ�័ក� សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៦ ឯ.ឧ. សុ៊យ សន សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៧ េលក លូ លីេខង សមាជិក ០៦ ធ�ូ ២០១៣ ០៥ ធ�ូ ២០១៦ 

 

េឈ� ះេលខធិកររបស់កពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុៈ េលក ពតិ ្របាកដ 

  

 

 

 កសស ពុំមានអភបិាលណាមា� ក ់ជាភាគហុ៊និក ឬសហកម�សិទ�របស់្រក�មហុ៊នពកព់ន័�េទ  

 

  
េយាងតម្របករ ២២ ៃនលក�ន�ិកៈរបស់ កសស ចុះៃថ�ទ ី២៣ មករ ឆា�  ំ២០១៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

មានេបសកកម�ដឹកនាតំ្រមងទ់សិ និង្រត�តពិនតិ្យ កសស ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានសិទ�ិេពញេលញេដម្បសីេ្រមចក�ុងនាម កសស ក�ុងករេរៀបចំលិខិតស� ម និង

រល់ឯកសរេផ្សងៗែដលទកទ់ងនឹងកម�វត�ុរបស់សហ្រគាស្រសបតមច្បោបជ់ាធរមាន េដយពុំបះ៉ពល់ដល់

ករអនុវត�បទប្ប��ត�ិស�ីពីអណាព្យោបាលភាពរដ�េឡយ ។  

ក�ុង្រកបខណ� ៃនេបសកកម�េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័ែផនករអជីវកម� ែផនករអភវិឌ្ឍន ៍និងវនិិេយាគរបស់ កសស 

- សេ្រមចេលែផនករអភវិឌ្ឍនក៍�ុង្រកបខណ� ៃនករត្រមងទិ់សរបស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័គេ្រមាងថវកិ្របចឆំា�  ំនិង្រត�តពនិិត្យអនុមត័តុល្យករ 

- កំណតក់រចតែ់ចង និងភារកចិ�ទូេទរបស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័គេ្រមាងែបងែចក្របាកច់ំេណញ ឫគេ្រមាងបំេពញឱនភាព កសស 
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- ពិនិត្យែផនករ នងិេលកសំណូមពរក�ុងករបេង�ន ឫបន�យេដមទុនប�� ីរបស់ កសស 

- របាយករណ៍ពីសកម�ភាពករងរ និងគណនីហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- កំណតក់រងរចតែ់ចង និងភារកិច�ទូេទរបស់ កសស 

- កំណតរ់បបែផនករេ្រជសេរ សករតេម�ងឋនៈ នងិករផ�ល់លភករដល់និេយាជិត 

- សេ្រមចចំននួ្រកបខណ� និេយាជិត ែដលអនុ�� តសំរប ់កសស 

- េ្រជសេរ សកំណតល់ភករស្រមាបផ់�ល់ឱ្យស�ងករគណន ី

- េធ�សំេណ ែកស្រម�លលក�ន�កិៈ 

- ស្រមចតមសំេណ របស់អគ�នាយកនូវរចនាសម�ន័� និងបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ្រពមទងំ

លក�ន�ិកៈ និង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាករ់ង� ន ់ ្របាកឧ់បត�ម�េផ្សងៗ និងលភករស្រមាបប់ុគ�លិក

េដយអនុេលមតមច្បោប ់នងិលិខិតបទដ� នគតិយុត�ទងំឡាយជាធរមាន 

- ចតែ់ចងេធ�ឱ្យដំេណ រករនូវគណៈកមា� ធិករ នងិគណៈកមា� ករែដលបានកណំតេ់ដយអនុ

្រកឹត្យស�ីពីករបេង�ត កសស ឬេដយលក�ន�ិកៈរបស់ កសស  

- អនុមត័េលរបាយករណ៍សកម�ភាពករងរ នងិរបាយករណ៍គណេនយ្យហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- វយតៃម�ក�ុងចេនា� ះេពលេទៀងទតនូ់វក្រមតិៃនករេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដ ែដលកណំតេ់ដយ 

កសស េហយនឹងដកេ់ចញនូវវធិានករស្រមាបែ់កលម�ចបំាច ់

- កំណតត់ៃម�ឈ�ួលពកព់ន័�នងឹករេធ�អជីវកម� នងិេសវកម�របស់កំពងែ់ផ 

- អនុមត័េលលទ�កម�នានា េយាងតមច្បោប ់និងបទដ� នគតយុិត�ជាធរមាន 

- សេ្រមចេលករេបក នងិបិទ្រគបក់រយិាល័យ េសវដ� ន សខ ទីភា� កង់រ ឬតណំាងទងំអស់

ែដលចបំាចស់្រមាបអ់នុវត�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដ នងិភារកិច�របស់ កសស 

- អនុមត័�រល់កចិ�សន្យោទងំឡាយណាែដលមនិអចអនុវត�តមតរងៃថ�ឈ�ួល និងតមនីតិវធិី
លទ�កម�សធារណៈែដល្រត�វឆ�ងេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 
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ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន់ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលទទួលបន�ុកជា្របធាន  អគ�នាយកកំពងែ់ផ

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨១-ឆា� ១ំ៩៨៦ 

̵  មុខជំនាញ : សំណងក់�ុងទឹក និងកពំងែ់ផ 

̵  សិក្សោ : េន្របេទសរសុ្ស ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� 
: 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកកពំង់

ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ - ២០០៨ : ្របធានអគ�នាយកកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៩ : ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩២ : អនុ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៦ - ឆា� ១ំ៩៩០ : វសិ�ករសំណងៃ់ននាយកដ� នបេច�កេទសសំភារ:សំណង ់
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ី

ឯកឧត�ម តឹកេរ�ត សំេរច 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងទីសី�ករគណៈរដ�ម�ន� 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� តិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៦ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ 

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងយុទ�ស�ស�ជំនួញ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Hitotsubashi ្របេទសជប៉ុន

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Saitama ្របេទសជប៉នុ

៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នេសដ�កិច�ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ 

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : រដ�េលខធិករទីស�ីករគណ:រដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០០៧ : ទី្របឹក្សោឯកឧត�មឧបនាយករដ�ម�ន�ី សុខ អន រដ�ម�ន�ទីទលួបន�ុក 

ទីស�ីករគណ:រដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ១ំ៩៩៧ - ២០០៣ : អនុ្របធាននាយកដ� នទទួលបន�ុកែផ�កេគាលនេយាបាយពណិជ�កម� 

នាយកដ� នពណិជ�កម�អន�រជាតិ ្រកសួងពណិជ�កម� 

- ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៧ : ម�ន�ីនាយកដ� នពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃន្រកសួងពណិជ�កម� 
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ឯកឧត�ម ផន់ ផល�  

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០១ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៧៣ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Wollonggong ្របេទសអូ�ស� លី 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា�  ំ១៩៩៩ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ New South Wales ្របេទសអូ�ស� លី 

៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៤-ឆា� ១ំ៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : រដ�បាលពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ  Hawaii Pacific សហរដ�អេមរកិ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

̵  ឆា� ២ំ០១៣ - ២០១៦ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយេសដ�កិច�  

និងហិរ�� វត�ុ 

  សធារណ: ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

 ̵ ឆា� ២ំ០០៨ - ២០១៣ : ្របធាននាយកដ� នពត័ម៌ានវទិ្យោៃន្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ�� វត�ុ 
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ឯកឧត�ម យន� មីន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងអជា� ធរេខត�្រពះសីហនុ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៦ ែខ សីហ ឆា�  ំ១៩៦២ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥ - ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់�ិ� បនប្័រត ឆា� ២ំ០១៥ - ឆា� ២ំ០១៦ 

̵  មុខជំនាញ : វគ�វ្ិរកឹត្យករជានខ់�ស់ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : អភបិាលៃនគណ:អភបិាលេខត�្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥ : ទី្របឹក្សោ្រកសួងមហៃផ� 
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ឯកឧត�ម សុខ សុភ�័ក� 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងពណិជ�កម� 
 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៩ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

  ១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០០ 

̵  មុខជំនាញ : នេយាបាយេសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Saitama ្របេទសជប៉នុ 

  ២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៩៧ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ London ្របេទសអងេ់គ�ស 

  ៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្រត ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នវទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� ្របេទសកម�ុជា 

  ៤. ថា� កប់រ�ិ� ប្រតរង ឆា� ១ំ៩៨៦   

̵  មុខជំនាញ : បេច�កេទសអគ�ិសន ី

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៦ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នេសវពណិជ�កម� ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៧  - ២០១៣ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នពណិជ�កម�អន�រជាត ិ្រកសួងពណិជ

កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៤  - ២០០៧ : អគ�នាយករងៃនអគ�នាយកដ� នបេច�កេទស ្រកសួងពណិជកម� 
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ឯកឧត�ម ស៊ុយ សាន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២៨ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា�  ំ១៩៩៤ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករនិងជានាយកខុទ�កល័យ្រកសួងសធារណករ 

និងដឹកជ��ូ ន  

̵  ឆា� ២ំ០១៣ - ២០១៦ : នាយកខុទ�កល័យ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៨ - ២០១៣ : ជំនួយករេទសរដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០០៨ : នាយកខុទ�កល័យ្រកសួងពណិជ�កម� 
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េលក លូ លីេខង 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងនិេយាជតិ កសស 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា�  ំ១៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : គីមចីណីំអហរ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុកចតែ់ចង្រត�តពិនតិ្យភារកិច�ទូេទៃននាយកដ� ន

្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ 
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 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានជបួ្របជំុចំននួ ០២ ដង និងបានសេ្រមច រេបៀបវរៈដូចខង

េ្រកម៖ 

 

កិច�្របជុំបានពិនតិ្យនឹងសេ្រមចេលចំនុចដូចខងេ្រកម៖ 

 របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរអជីវកម�របស់ កសស ស្រមាបឆ់មាសទី១ ឆា� ២ំ០១៧ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករងរអនុវត�គេ្រមាងអភវិឌ្ឍចណំតែផពហុបណំង េ្រកម 

ឥណទនសម្បទនជប៉ុន JICA េលខ CP.P10 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព េ្រកយេពលែដល កសស បានេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជា ស

ធារណៈេលកដំបូងេនផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា និងសកម�ភាពករងរបន�។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ភារកិច�ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ� 

នាយក អនុវត�នូវសកម�ភាពករងរបន� េដម្បបីំេពញបាននូវលក�ខណ� អភបិាលកិច�សជីវកម� 

បនា� បព់ ី កសស បានចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជារចួមក។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក ឱ្យ

េធ�លិខិតេស�សំុករសេ្រមចព ី ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករវនិិេយាគេនតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

 ពិនិត្យ នងិអនុមត័េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា�  ំ២០១៦ និងសំណូមពរ 

ែបងែចក្របាកច់ំេណញ 

 ពិនិត្យ និងអនុមត័ទិញដីស្រមាបេ់ធ�ជា Inland Container Depot (ICD) 

 

កិច�្របជុំបានពិនតិ្យនឹងសេ្រមចេលចំនុចដូចខងេ្រកម៖ 

 របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរអជីវកម�របស់ កសស ១០ែខ ឆា� ២ំ០១៧ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករងរអនុវត�គេ្រមាងអភវិឌ្ឍចណំតែផពហុបណំង េ្រកម 

ឥណទនសម្បទនជប៉ុន JICA េលខ CP.P10 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព េ្រកយេពលែដល កសស បានេបាះផ្សោយលកម់លូប្រតជា     

សធារណៈេលកដបំូងេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា និងសកម�ភាពករងរបន�។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ភារកិច�ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ� 

នាយក អនុវត�នូវសកម�ភាពករងរបន� េដម្បបីំេពញបាននូវលក�ខណ� អភបិាលកិច�សជីវកម� 

បនា� បព់ ី កសស បានចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជារចួមក។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក 

ឱ្យេធ� លិខតិេស�សំុករសេ្រមចពី ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ េទសរដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�ី ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
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 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករវនិិេយាគេនតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

 ពិនិត្យ នងិអនុមត័េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា�  ំ២០១៦ និងសំណូមពរ 

ែបងែចក្របាកច់ំេណញ 

 ពិនិត្យ និងអនុមត័ទិញដីស្រមាបេ់ធ�ជា Inland Container Depot (ICD) 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកប៏ានអបអរសទរចំេពះ ឯកឧត�ម ផាន ់ ផល�  ែដល្រត�វបានែតងតងំជា អណត�ិគាហកៈ 

តំណាងភាគកម�សធារណៈៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុរបស់ កសស 

 

  
 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុមំានករបណ�ុ ះបណា� ល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេទ។  

 

  
  

 

 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករសវនកម�េទ។ 

 

   

 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណកមា� ធិករសវនកម� ពុំទនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

   

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណកមា� ធិករសវនកម� ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

   

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករហនភិយ័េទ។ 

 

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករហនិភយ័ ពុំទនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករហនិភយ័ ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

  

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុទំនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករែតងតងំេទ។ 
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  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករែតងតងំ ពុំមានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករែតងតងំ ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

  

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀតេនេឡយេទ។ 

 

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀត ពុទំនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

  

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀត ពុមំានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 
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ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន់ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលទទួលបន�ុកជា្របធាន  អគ�នាយកកំពងែ់ផ

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨១-ឆា� ១ំ៩៨៦ 

̵  មុខជំនាញ : សំណងក់�ុងទឹក និងកពំងែ់ផ 

̵  សិក្សោ : េន្របេទសរសុ្ស ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� 
: 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកកពំង់

ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ - ២០០៨ : ្របធានអគ�នាយកកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៩ : ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩២ : អនុ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៦ - ឆា� ១ំ៩៩០ : វសិ�ករសំណងៃ់ននាយកដ� នបេច�កេទសសំភារ:សំណង ់
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េលក ្រពំ េសង 

ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�អមកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២១ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៦០ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា�  ំ២០០២ - ២០០៤  

̵  មុខជំនាញ : ហិរ�� វត�ុ-ធនាគារ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សលកវទិ្យោល័យប�� ស�ស�កម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៨៥ - ១៩៨៩ 

̵  មុខជំនាញ : ហិរ�� វត�ុ-ធនាគារ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : មហវទិ្យោល័យហិរ�� វត�ុ-គណេនយ្យទី្រក�ងហូជីមញី ្របេទសេវៀតណាម 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា�  ំ១៩៨៣ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យបងឹ្រតែបក 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ឆា�  ំ២០០៩ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពពីន�ដរកម�ុជា 

̵  ឆា�  ំ២០១០ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីស�ងដ់ររបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ 

̵  ឆា�  ំ២០១៤ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពគីណេនយ្យអន�រជាតិវស័ិយសធារណៈ 

̵  ឆា�  ំ២០១៥ : វគ�បំពកប់បំន៉ស�ីពជីំនាញលទ�កម�សធារណៈ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ ដល់បច�ុប្បន� : ស�ស�ចរ្យែផ�កគណេនយ្យ េនសកលវទិ្យោល័យ នរ័តុន / េបៀល្របាយ 

̵  ឆា� ២ំ០០១ ដល់បច�ុប្បន� : ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�អមកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ២ំ០០៦ - ២០០៩ : សវនកម�ៃផ�ក�ុង (អង�ជំនុំជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា) 
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េលក ៃថ ឫទ� ី

អគ�នាយករងអជីវកម� 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៤ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ១៩៧១ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥ - ២០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងធុរកិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩៥ 

̵  មុខជំនាញ : វសិ�ករគីមចីណីំអហរ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៦ - ១៩៨៩ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យ្រព:សីហនុ   េខត�កពំងច់ម ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ឆា�  ំ១៩៩៨ : វ�ិ� បនប្័រត ករ្រគប្់រគងស� នីយកុ៍ងតនឺរ័ ្របេទសជប៉នុ 

̵  ឆា�  ំ២០០៤ : វ�ិ� បនប្័រត Train for Trade and Development 

̵  ឆា�  ំ២០០៩ : វ�ិ� បនប្័រត Port Management ្របេទសសិង�បុរ ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� 

: 

អគ�នាយករង ទទួលបន�ុកែផ�កអជីវកម� ្រគប្់រគងអជីវកម� និង 

្របតិបត�ិករ 

̵  ឆា� ២ំ០០០ - ២០១៥ : នាយករងទទួលបន�ុករមួនាយកដ� នអជីវកម�្រគប្់រគងកចិ�ករ 

Billing 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៨ - ២០០០ : ្របធានករយិាល័យ្រគប្់រគងស�ិតិ ្រគប្់រគងស�ិតិ សន�ិធឃិា� ងំទីលន 
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េលក ឈុន ហុង 

អគ�នាយករង្រគប្់រគងរដ�បាល 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៧ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៥៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៧ - ២០១០ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : អគ�នាយករងកំពងែ់ផទទួលបន�ុក្រគប្់រគងរដ�បាល ្រគប្់រគង និង

្រត�ត ពនិិត្យ្របតិបត�ិកររដ�បាល 

̵  មុនឆា�  ំ២០០៨ : ្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទំនិញទូេទ ្រគប្់រគង្របតបិត�ិករ

េលក ដកទ់នំិញ ដឹកជ��ូ នទនិំញ ស�ុកទុក 
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េលក ជ យុទ�ឌីក 

អគ�នាយករងបេច�កេទស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងេសដ�កិច� 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : អគ�នាយករងបេច�កេទស ្រត�តពិនិត្យ និង្រគប្់រគងចតែ់ចងពី

លក�ណ: បេច�កេទសេ្រគ�ងច្រកឧបករណ៍ េ្រប្របាស់ បរកិ� រ និង

លក�ណ: បេច�កេទសសំណង ់ែដលចបំាចស់្រមាប ់ត្រម�វកររបស់

កំពងែ់ផ 

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០១៥ : នាយកបេច�កេទសសំភារ: នងិសំណង ់្រគប្់រគងពីលក�ណ:

បេច�កេទស េ្រគ�ងច្រក ឧបករណ៍េ្រប្របាស់ បរកិ� រ និងលក�ណ:

បេច�កេទសសំណង ់ែដលចបំាចស់្រមាបត់្រម�វកររបស់កពំងែ់ផ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៥ - ២០០៣ : ្របធានករយិាល័យបេច�កេទសសំភារ: និងសំណង ់ទទួលខុស្រត�វ

ក�ុង ករ្រគប្់រគង ែថរក្សោ និង ផ�តផ់�ងសំ់ភារ:បនា� ស់ និងបរកិ� រេផ្សងៗ

េទ តមបទដ� នបេច�កេទស 
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េលក រ�ត� សិល 

្របធាននាយកដ� ន រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៩ ែខ តុល ឆា�  ំ១៩៦៩ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យភមូនិ�     នតីិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�        

្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០០-ឆា� ២ំ០០៤ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ប��បឆ់ា� ១ំ៩៨៧ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យកពំត ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  DBA Candidate, Western University 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយករដ�បាល ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងស្រមប

ស្រម�ល សកម�ភាពរដ�បាល្រគបែ់ផ�ក 
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េលក ប៉ត សិត 

្របធាននាយកដ� ន គណេនយ្យហិរ�� វត�ុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៣ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : រដ�បាលសធារណៈ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៦៥-ឆា� ១ំ៩៧៥ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េន្រស�កកណា� លស�ឹង េខត�កណា� ល 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ េរៀបច ំនងិ្រគប្់រគងអនុវត�ករងរ 

គណេនយ្យ ហិរ�� វត�ុឱ្យបាន្រតឹម្រត�វសម្រសបេទតម េគាល

ករណ៍ ស�ងដ់រគណេនយ្យ 
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េលក សូ េសៀង 

្របធាននាយកដ� ន ែផនករ លទ�កម� និងស�ិត ិ

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៧ -ឆា� ២ំ០០១ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស�/នតីិសធារណ: 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យនរ័តុន ្របេទសកម�ុជា 

̵  មុខជំនាញ : សង�មស�ស� និង មនុស្សស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យភមូនិ�ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨០ -ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យ្រសីសន�រ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិតិ ភារកិច�៖ កសងែផនករអជីវកម� 

(េសវកម�) ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំនិង េរៀបចំរបាយករណ៌លទ�ផល អជីវ

កម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និង ឆា� ជូំន កសស ។ កសង ែផនករ

លទ�កម�្របចឆំា�  ំ(ទនិំញ សំណង ់នងិេសវកម�) នងិេរៀបចំ របាយករ

ណ៌អនុវត�លទ�កម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស នងិឆា�  ំជូន កសស ។ 
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េលក ទី សាគុណ 

្របធាននាយកដ� ន បេច�កេទសសំភារៈ-សំណង ់

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២៨ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៦០ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៨២ -ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  មុខជំនាញ : វសិ�ករសំណងផ់�ូវទឹក និងកំពងែ់ផ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ បេច�កេទស ទី្រក�ង DRESDEN ្របេទសអល�ឺមង៉ ់

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧២ -ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនទី្រក�ងភ�េំពញ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ន បេច�កេទស និងសំភារ:សំណង ់ 

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងទទលួខុស្រត�វខងែផ�កលក�ណ: បេច�កេទស

ទូេទ 

̵  ឆា� ២ំ០១១ - ២០១៥ : នាយករង នាយកដ� នបេច�កេទស សំភារ:សំណង ់ 

ភារកិច�៖ ទទួលខុស្រត�វ ខងែផ�កបេច�កេទសទូេទ 
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េលក្រសី ជ័យ សុគន�  

្របធាននាយកដ� ន ទីផ្សោរ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៥ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៧៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ្រគប្់រគង នងិេសដ�កិច� ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០១-ឆា� ២ំ០០៤ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យែវនែលន េនេខត�្រពះសីហនុ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៦-ឆា� ១ំ៩៩១ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�្រពះសីហនុ ្របេទសកម�ុជា 

   ៤. ករសិក្សោ និងស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

     - Modern Port Management, UNCTAD, Ireland, 2016-2017  

     - Women in Port management, France, 2015 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយិកនាយកដ� នទីផ្សោរ ភារកិច� ៖ ផ្សព�ផ្សោយ និងជ្រម�ញករ

េលក កម�ស់គុណភាព េសវកម� របស់ កសស ។ តមដនពត័ម៌ាន 

និងបែ្រមប្រម�លនិនា� ករទីផ្សោរ ៃដគូរ្របកួត្របែជង។ ទទលួជបួ 

ពិភាក្សោជាមយួអតថិិជន ឬៃដគូរវនិិេយាគសក� នុពលសិក្សោ និង 

អភវិឌ្ឍេគាលេដយុទ�ស�ស�ស្រមាបស់កម�ភាពទីផ្សោរ។ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥  នាយិករងនាយកដ� នទផី្សោរ 

ភារកិច�៖ ផ្សព�ផ្សោយ និងជ្រម�ញករេលក កម�ស់គុណភាព េសវកម� 

របស់ កសស និងជួប្របជុំសំខនេ់ផ្សងៗ ។ 
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េលក ជីវ ច័ន�សផុល 

្របធាននាយកដ� ន តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៧៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៣-ឆា� ២ំ០០០ 

̵  មុខជំនាញ : ស� បត្យកម� និង នគរបូនីយកម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនរជធានីភ�េំពញ្របេទសកម�ុជា្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៩-ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�្រពះសីហនុ្របេទសកម�ុជា 

៣. ស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ២០០៩ : Certificate on Sustainable Port Development and Planning, 

Yokohama ្របេទសជប៉ុន 

̵  ឆា�  ំ២០១៣ : Certificate on Strategic Port Administration and 

Management, Yokohama ្របេទសជប៉ុន 

̵  ឆា�  ំ២០១១ - ២០១៣ : មធ្យមសិក្សោ ែផ�កហិរ�� វត�ុ នងិវនិិេយាគ េនរជធានភី�េំពញ  ្របេទស

កម�ុជា         

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ      

ភារកិច�៖ េដះ្រសយប�� ក�ុងតបំន ់និងទនំាកទ់នំងវនិិេយាគិនេដម្ប ី

វនិិេយាគក�ុងតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់កំពងែ់ផ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥ : នាយករងទទួលបន�ុករមួៃននាយកដ� នតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស      

ភារកិច�៖ ស្រមបស្រម�លករងរក�ុងតំបន ់នងិព្រងកីសក� នុពល 

វនិិេយាគ 

̵  ឆា� ២ំ០១០ - ឆា� ២ំ០១៤ : នាយករងសវនកម�ៃផ�ក�ុង ភារកិច�៖ ្រត�តពិនតិ្យេល្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�

ក�ុង និងេល្របតបិត�ិកររបស់កំពងែ់ផ 



55 

  

េលក ពិត ្របកដ  

្របធាននាយកដ� ន អជីវកម� 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៨ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ េបៀល- ្របាយ ្របេទសកម�ុជា្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៩-ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ នរ័តុន្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៤-ឆា� ១ំ៩៩០ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សលមធ្យមសិក្សោទួលទំពូង ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  DBA Candidate, Western University 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកែផ�កអជីវកម� ភារកិច�៖ េរៀបចំ នងិគិតគូរេលតៃម�ឈ�ួល្រគប ់

្របេភទៃនករងរ េសវកម� អជីវកម� េដយអនុវត�េទតមបទដ� ន 

េសចក�ីសេ្រមច និងកំណតរ់បស់កំពងែ់ផ ។ 
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េលក ្រសី ណារ�ន� 

្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទីលនកុងតនឺរ័ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៥ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. បរ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០៣-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : នេយាបាយេសដ�កិច� ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧០-ឆា� ១ំ៩៧៥ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�កពំងធ់ំ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ស�� ប្័រត្រគប្់រគងទលីនកុងតឺនរ័  ្របេទសសិង�បុរ ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ១ំ៩៨៩ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ន្របតិបត�-ិករទីលនកុងតនឺរ័  

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងដកឹនាកំរងរក�ុងនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ ទី

លនកុងតឺនរ័ និងេធ� េអយផលិតភាពមានករេកនេឡងជាបន�បនា� ប ់ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៧ - ១៩៨៩ : ្របធានករយិាល័យឃា� ងំទំនញិកំពងែ់ផ ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងអនុ

វត� េអយបានល� ក�ុងករែថរក្សោទនិំញក�ុងឃា� ងំ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨០ - ១៩៨៧ : បុគ�លិកករយិាល័យគណេនយ្យកំពងែ់ផភារកិច�៖ កនស់�ុកឃា� ងំ

ទំនិញ 
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េលក លូ លីេខង 

្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទំនិញទូេទ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា�  ំ១៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : គីមចីណីំអហរ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុកចតែ់ចង្រត�តពិនតិ្យភារកិច�ទូេទៃននាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ 
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េលក េថង វ�រ� ូ

្របធាននាយកដ� ន នាវចរ-កណ� ធារ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១២ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៥ 

 ̵ េឈ� ះសលេរៀន : េន្របេទសៃថ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៨២-ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  មុខជំនាញ : អ�កេបកនាវ ្របេទសរសុ្ស ី

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧៩-ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនទី្រក�ងភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ននាវ   ចរកណ� ធារ 

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគងករងរសន�សុិខ និង ែបបបទករងរនាវចរ ក�ុង

កំពងែ់ផ 
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េលក នក់ សូហ�ីយ៉ាន 

្របធាននាយកដ� ន េ្រគ�ងច្រក 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ៣១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨៥-ឆា� ១ំ៩៨៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងរដ�បាលសធារណ: 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Troy State, Alabama សហរដ�អេមរកិ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៧៩-ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ OLLU, Texas សហរដ�អេមរកិ 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៦៧-ឆា� ១ំ៩៧៣ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យបងឹ្រតែបក្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : ្របធាននាយកដ� នេ្រគ�ងច្រក កសស  

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគងចតែ់ចង េលភារកិច�េលកដក ់ដឹកជ��ូ នទំនិញ 

្រគប្់របេភទតមលក�ណ:បេច�កេទស និង្រគប្់រគងេលករែថទ ំនិង 

ជួសជុលបណា� េ្រគ�ងច្រក្រគប្់របេភទ ។ 
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េលក ែម៉ន ចន់ 

្របធាននាយកដ� ន សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៣ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០២-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ េខត�្រពះសីហនុ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨២-ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យសន�រម៉ុក ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  Certificate - Port Administration & Management, Japan  

  Certificate - Port Facility Security, Japan  

  Certificate UNCTAD Port Training Program 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុករមួសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង ជាជំនួយករផា� ល់ 

 ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�

នាយក 

 

  



61 

 
តួនាទី ភារកចិ� និងករទទួលខុស្រត�វរបស់បគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន ់ ្របតភិូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកមានតួនាទី នងិ

ភារកិច� ទទួលបន�ុកដកឹនាកំរងររមួដឹកនា្ំរត�តពិនតិ្យនងិតមដនជំរញុករអនុវត�ករងរេល្រគបវ់ស័ិយ របស់

កំពងែ់ផរមួមានករងរ អជីវកម� េសវកម�ករងរសងសងព់្រងីកមូលដ� នតមែផនករអភវិឌ្ឍនក៏ពំងែ់ផ និង

ជាពិេសសករអនុវត�កម�វធិនីេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ� ភបិាល េលរល់ចំណុច ែដល

ពកព់ន័�នងឹវស័ិយកំពងែ់ផ។ 

ចំេពះនាយកដ� ននងឹអង�ភាពែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់ ឯកឧត�ម្របធានអគ�នាយករមួមាន៖ 
- នាយកដ� ន ែផនករ លទ�កម� និងស�ិត ិ

- នាយកដ� ន គណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ 

- នាយកដ� ន ទីផ្សោរ 

- នាយកដ� ន សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

- េលខធិករដ� ន 

 

េលក ៃថ ឬទ� ីអគ�នាយករងអជីវកម� មានតួនាទី នងិភារកិច�ជាជំនួយករេអយឯកឧត�ម្របធាន អគ�

នាយក និងទទួលបន�ុកករងរអជីវកម� នងិជួយ ឯកឧត�ម្របធានអគ�នាយកក�ុងករតមដននឹង្រត�ត ពនិិត្យ

ករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាលែដលមានពកព់ន័�នងឹករអនុវត�ែផនកររបស់ កសស ជាពិេសស ករងរ

អជីវកម� ។ 

ចំេពះនាយកដ� ន ែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់ េលកអគ�នាយករងអជីវកម� រមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន អជីវកម� 

- នាយកដ� ន ្របតិបត�ិករទីលនកុងតនឺរ័ 

- នាយកដ� ន ្របតិបត�ិករទំនញិទូេទ 

 

េលក ឈុន ហុង អគ�នាយករងរដ�បាល-្រគប្់រគងមានតនួាទី និងភារកចិ�ជាជំនួយករេអយ      ឯក

ឧត�ម្របធានអគ�នាយក ទទលួបន�ុកករងររដ�បាល-្រគប្់រគង និងនាវចរ-កណ� ធារ នងិជយួ ឯកឧត�ម ្របធាន

អគ�នាយកក�ុងករតមដន និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាលែដលមានពកព់ន័� នឹងករអនុ

វត�ែផនកររបស់ កសស ជាពេិសសករងររដ�បាល-្រគប្់រគង ។  

ចំេពះនាយកដ� នែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់េលកអគ�នាយករង រដ�បាល-្រគប្់រគង រមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស 

- នាយកដ� ន នាវចរ-កណ� ធារ 
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េលក ជា យុទ�ឌកី អគ�នាយករង បេច�កេទសមានតួនាទី និងភារកិច�ជាជាជនំួយករេអយ      ឯក

ឧត�ម្របធានអគ�នាយកទទួលបន�ុកករងរបេច�កេទសសងសង ់ និងជួយ ្របធានអគ�នាយកក�ុងករតមដន 

និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាល ែដលមានពកព់ន័�នឹងករអនុវត�ែផនកររបស់ កសស ជា

ពិេសសករងរបេច�កេទស នងិសំណង ់។ 

ចំេពះនាយកដ� នែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់េលកអគ�នាយករងបេច�កេទសរមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន បេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់

- នាយកដ� ន េ្រគ�ងច្រក 

េលក រត័� សិល នាយក រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ្រគប្់រគង និងស្រមបស្រម�លនូវរល់សកម�ភាពពកព់ន័�នឹងករងររដ�បាល  

និងធនធានមនុស្ស 

- េរៀបច្ំរបាកេ់បៀវត្ស ្របាកឧ់បត�ម� ្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ជូនម�ន�ី និេយាជិត កម�ករ 

- ្រគប្់រគង និងេរៀបចំ ឯកសររដ�បាល លិខិតអនុ�� តច្បោប ់ លិខិតបង� បក់រ លិខិតប��  

េបសកកម� និង្រត របស់អង�ភាព 

- ទទួលេរៀបចបំដិសណា� រកិច�េភ��វជាតិ នងិអន�រជាត ិ

- ្រគប្់រគងរល់ករងរពកព់ន័�នងឹធនធានមនុស្ស ករបណ�ុ ះបណា� លក�ុង-េ្រក្របេទស នងិករងរ 

APA 

- ្រគប្់រគង្របពន័�ពតម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�ទូរស័ព� អុនីេធេណត នងិអុីែមល៉ 

- ្រគប្់រគង ជួសជុល និងផ�ល់េ្របងឥន�នៈ ដល់មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន ែដលបេ្រមឱ្យករងរ 

រដ�បាល និងរថយន�បង� រអគ�ីភយ័ 

- ្រគប្់រគងជួសជុល ែកលម�អគារ ទីស� កក់រ បណា� អង�ភាព និងនាយកដ� ននានា 

- ្រគប្់រគងផ�តផ់�ង ់សមា� រៈ នងិឧបករណ៍ ករយិាល័យ រដ�បាល េអឡិច្រត�និច នងិទូរស័ព�  

- េរៀបចតំួនាទីភារកិច� និងែកស្រម�លរចនាសម�ន័�តមស� នភាពជាកែ់ស�ង 

- ្រគប្់រគងករងរសង�ម របស់ម�ន�ី និេយាជតិ កម�ករ  

- េរៀបចំែបបបទទកទ់ងនឹងធានារ៉បរ់ងសង�មចំេពះម�ន�ីចូលមរណភាព និងករឧបត�ម�កូនកំ្រព 

- ្រគប្់រគង ករងរ ែថទសុំខភាព ព្យោបាល និងផ�តផ់�ងឱ់សថជូនដល់ ម�ន�ី និេយាជិត កម�ករ 

- ្រគប្់រគងករងរសំអត អនាមយ័ និងបរសិ� នកំពងែ់ផ 

- កសងគេ្រមាងចំណាយរដ�បាលរយៈេពលខ�ី ែវង ជូនថា� កដ់កឹនា ំ

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 
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េលក ប៉ាត សិត នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េរៀបចំ និង្រគប្់រគងអនុវត�ករងរគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ ឱ្យ្រតឹម្រត�វសម្រសបតមេគាល

ករណ៍ គណេនយ្យកម�ុជា ែដលដកឱ់្យេ្របេដយ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគង នងិកត្់រតជា្របចនូំវសលកប្័រត និងប�� ីករគណេនយ្យ ្រសបេទតមច្បោប ់

គណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ របស់្រពះរជាណា្រចកម�ុជា 

- តមដន ្រគប្់រគង និងេធ�របាយករណ៍ខងគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគងសច្់របាកក់�ុងេបឡា និងធនាគារ 

- េផ��ងផា� ត ់និង្របមូលចណូំលឱ្យទនេ់ពលេវល សម្រសបតមនីតិវធិីហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគងចំណូល និងចំណាយេដយអនុវត�តមែផនករកណំតជ់ាមូលដ� ន 

- ែណនា ំ នងិ្រត�តពិនិត្យប�� ីករបណា� នាយកដ� នរបស់ កសស ែដលទកទ់ងដល់មខុស��  

ចំណូល ចណំាយ េដម្បអីនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមលិខិតបទដ� ន និងេគាលករណ៍ 

- ចូលរមួក�ុងករកសងែផនករហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- ចូលរមួក�ុងករងរលទ�កម� េដយអនុវត�តមែផនករលទ�កម�្របចឆំា�  ំ

- ចូលរមួក�ុងករជ្រមះប�� ីអចលន្រទព្យ េដយអនុវត�តមច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងសម្បត�ិរដ� 

- ្រគប្់រគងប�� ីសរេពភណ័�  

- អនុវត�កតព�កិច�បងព់ន�អករ្រគប្់របេភទចូលថវកិរដ� 

- ចូលរមួក�ុងករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង កសស 

- តមដន និង្រគប្់រគងនូវរល់បណា� ្របាកជំ់នួយឧបត�ម�ធន និង្របាកក់ម� ី

- តមដនបណុំល និងបណុំលរុៃំរ ៉និងេរៀបចំរបាយករណ៍ជ្រមះប�� ីជូន ឯកឧត�ម្របតភិរូជ   រ

ដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក កសស េដម្បដីកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

សេ្រមច  

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក សូ េសៀង នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិតិ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េរៀបចែំផនករអជីកម� (េសវកម�) ហិរ�� វត�ុ និងែផនករជសួជុលសងសងសំ់ណងម់លូដ� ន 

ករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ េ្រគ�ងច្រក េ្របងឥន�នៈ ធនធានមនុស្ស្របចឆំា� ជូំន កសស 

- េរៀបចែំផនករអភវិឌ្ឍនរ៍យៈេពលខ�ី មធ្យម ែវង និងវនិិេយាគសធារណៈ 

- េធ�របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរ អជីវកម� េសវកម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ

- កសងកិច�សន្យោអជីវកម� (េសវកម�) កិច�សន្យោអភវិឌ្ឍន ៍និងវនិិេយាគសធារណៈ រយៈេពល 

មធ្យម និងែវង (េលសពី ០១ឆា� )ំ 

- េរៀបចែំផនករលទ�កម�្របចឆំា�  ំនិងែផនករលទ�កម�ែកត្រម�វក�ុងករណីចបំាច ់

- ្រគប្់រគង និងស្រមបស្រម�ល ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិីលទ�កម�របស់ កសស 
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- កសងតរងតៃម�អជីវកម� (េសវកម�) និងគេ្រមាងែផនករ តៃម�េសវកម�អនាគត 

- េរៀបចំកិច�្របជុំជាេរៀងរល់ែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក ទ ីសគុណ នាយកបេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់មានតួនាទី នងិភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ពិនិត្យែណនាបំង� ញតមដនអពំីករអនុវត�បទដ� នបេច�កេទសក�ុងករេ្រប្របាស់ែថទ ំ ជួស

ជុល្រគបប់ណា� មេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក សមា� រៈ េ្របងឥន�នៈ បរកិ� អគ�ីសនី និងសំណង ់របស់ 

កសស 

- សិក្សោពីលក�ណៈបេច�កេទសេ្រគ�ងច្រក ឧបករណ៍េ្រប្របាស់បរកិ� អគ�ិសន ី េ្របងឥន�នៈ និង

លក�ណៈបេច�កេទសសំណង ់

- េលកគេ្រមាងជសួជុលធ ំជួសជុលអចិៃ�ន�យរ៍ល់មេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក 

- ទទលួខុស្រត�វក�ុងករងរ្រគប្់រគងែថរក្សោ និងផ�តផ់�ងស់មា� រៈ បនា� ស់សមា� រៈសំណង ់ បរកិ�

អគ�ិសនី េ្របងឥន�នៈ អ៊ូនាវ-េពងស��  យានដ� ន និងសំណងេ់ផ្សងៗេទតមបទដ� ន 

បេច�កេទស 

- សិក្សោេរៀបចំគេ្រមាង និងអនុវត�ករងរសងសងជ់ួសជុលសងសំ់ណងម់ូលដ� ន 

- ចូលរមួ្រសវ្រជាវកសងនូវរបកគំេហញថ�ីក�ុងេគាលេដអភវិឌ្ឍន ៍កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

  

េលក្រសី ជយ័ សុគនា�  នាយិកទីផ្សោរមានតួនាទ ីនិងភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េផ�មគំនតិក�ុងករេលកស�ួយគុណភាពទផី្សោរ េសវកម�របស់ កសស េអយមានក្រមតិ សម

្រសបេទនឹងដំេណ រៃនសកលភាវបូនីយកម�ក�ុងតបំន ់កដូ៏ចត្រម�វកររបស់អតិថិជន 

- សិក្សោ នងិតមដនអំពសី� នភាព តៃម� និងគុណភាពេសវកម� របស់គូ្របកួត្របែជង េដម្ប ីផ�

ល់េយាបល់ជូនថា� កដឹ់កនា ំ

- សិក្សោែស�ងយល់ទីផ្សោរអំពតី្រម�វករ ទំេនារនិនា� ករ និងពត័ម៌ាន្រតលបរ់បស់អតិថជិន 

- ្របមូលទិន�នយ័ពត័ម៌ានេដម្បចីង្រកង និងេរៀបចំដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរ 

- េផ�មគនំតិផលិតឯកសរផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានដូចជា្រពឹត�ប្័រត្របចឆំា�  ំ ្របតិទិន និង្របេភទៃន 

សមា� រៈផ្សព�ផ្សោយេផ្សងៗ 

- រមួចំែណកេលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�របស់ កសស េនក�ុងទីផ្សោរជាតិ និងអន�រជាតិ េដម្ប ី

េឆ�យតបនងឹសំណូមពរអតិថជិន 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពេគហទំពរ័ និងបណា� ញសង�មរបស់ កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

  



65 

េលក ជវី ចន័�សុផល នាយក តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាកទ់ំនង និងពិភាក្សោជាមយួអតិថិជនេដម្បេីរៀបចកំិច�្រពមេ្រព�ង 

- ផ�ល់េសវកម� និងពត័ម៌ានអពំីករវនិិេយាគទកទ់ងនឹង តសព ជូនអតិថជិន្របកបេដយ 

គុណភាព និង្របសិទ�ិភាព  

- សហករ និងស្រមបស្រម�ល ជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�្របចេំនរដ�បាល តសព នងិវនិ ិ

េយាគិនក�ុងតបំន ់េដម្បេីធ�េអយ្របតិបត�ិករមានភាពរលូន  

- បេង�តគនិំតៃឆ�្របឌិតទីផ្សោរថ�ីៗ  េដម្បេីអយ តសព មានឧត�មភាព្របកួត្របែជងក�ុងតបំន ់និង

សកល  

- ចូលរមួេលកគេ្រមាងែផនករស្រមាបរ់យៈេពលែវង ខ�ី ែដលពកព់ន័�នងឹ តសព 

- ែស�ងយល់អំពសី� នភាព និងក្រមតិ តសព ក�ុង្របេទសជិតខងក�ុងតបំន ់ 

- សហករជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័�េដម្បបីេ្រម ឬផ�ល់េសវជូនអតិថជិនក�ុង តសព ឬេសវ 

ដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់ កសស 

- ទទលួខុស្រត�វេលកិច�ករេចញវកិ�យប្រត គិតៃថ�ឈ�ួល នងិេសវ្រគប្់របេភទជូនដល់អតិថិជន  

- ្រគប្់រគងសុវត�ិភាព សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បល់�ក�ុង តសព 

- េធ�របាយករណ៍អពំីស� នភាពវនិិេយាគេន តសព និងលទ�ផលៃន្របតបិត�ិករ  

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀតែដលថា� កដឹ់កនា្ំរបគល់ជូន 

  

េលក ពតិ ្របាកដ នាយកអជីវកម� មានតួនាទី និងភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទទលួខុស្រត�វអនុវត�តៃម�ឈ�ួល្រគប្់របេភទេលករងរេសវកម�  អជីវកម�  េដយអនុវត�េទ 

តមបទដ� ន េសចក�ីសេ្រមច េសចក�ីកណំតរ់បស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងតមដនករងរអជីវកម� ករេ្រប្របាស់េសវកម�េផ្សងៗរបស់ កសស 

- ចូលរមួេលកគេ្រមាងជាមយួបណា� នាយកដ� ននានា ក�ុងករេរៀបចំកសងកចិ�សន្យោអជីវកម� 

(េសវកម�) កចិ�សន្យោអភវិឌ្ឍន ៍នងិវនិិេយាគ និងកសងតៃម�ឈ�ួលេផ្សងៗ ស្រមាបប់េ្រម េអ

យករងរអជីវកម�របស់ កសស 

- បូកសរបុប�� ីករ្របច ំ សបា� ហ៍ ែខ ្រតីមាស ឆមាស នងិ្របចឆំា�  ំ ជូននាយកដ� នពកព់ន័� 

េដម្បេីផ��ងផា� តជ់ាមយួនាយកដ� នគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ  

- េរៀបចំ និងកសងកចិ�សន្យោស�ីពីករេ្រប្របាស់េសវកម� (េលកដក ់ ដឹកជ��ូ ន) របស់ កសស 

និងករជួលេផ្សងៗរយៈេពលខ�ីេ្រកម ០១ឆា�  ំ

- សិក្សោអពំីតៃម�ឈ�ួលេនតមបណា� កំពងែ់ផនានា េនក�ុងតំបន ់ និងក�ុង្រស�ក្រពមទងំបណា�  

្រចក្រពំែដន េដម្បមីានមូលដ� នក�ុងករកសង និងែកលម�តៃម�េផ្សងៗរបស់ កសស 

- សហករណ៍ជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័� ក�ុងករេ្រកនរលឹំកដល់អតថិិជនទងំឡាយែដល 

ជាបប់ំណុលេដម្បទូីទតឱ់្យទនេ់ពលេវល 
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- ទទួលខុស្រត�វ្រគប្់រគង េ្រប្របាស់ និងែថរក្សោ្របពន័� CTMS នងិ SWSS េអយដំេណ រករ 

បានរលូនល� នងិមាន្របសិទ�ភិាព  

- ចូលរមួសហករណ៍ជាមយួសមត�កិច�ពកព់ន័�នានា េដម្បអីនុវត�ករងរ្រចក េចញ-ចូល ែត 

មយួឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព និងទទួលបាននូវេជាគជយ័   

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

  

េលក ្រសី ណារនិ� នាយក្របតិបត�ិករទលីនកុងតនឺរ័ មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ចូលរមួអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងរវង កសស និង្រក�មហុ៊ននាវ 

- ចូលរមួសហករណ៍ជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័� េលករងរនានំាវ ចូល-េចញ និងករងរ 

េផ�រ-ផ�ុក កុងតឺនរ័ជាមយួនាវ 

- ទទលួពត័ម៌ាននាវ ស�ីពីេពលេវលៃនករចូលចត និងបរមិាណកុងតឺនរ័ែដល្រត�វ េផ�រ-ផ�ុក និង

ប��ូ លេទក�ុង្របពន័� CTMS 

- េធ�ែផនករនាវ ែផនករទលីន ែផនករមេធ្យោបាយ េផ�រ-ផ�ុក េលកដក ់នងិកមា� ងំ ្របតិបត�ិ
ករ 

- ទទលួកុងតឺនរ័នាចូំលពីនាវ និងពី្រគបម់េធ្យោបាយដកឹជ��ូ នមកទីលន 

- ្របគល់កុងតឺនរ័នាចូំល ពីនាវេទមា� ស់ទនំិញ នងិកុងតឺនរ័នាេំចញេទនាវ 

- េផ��ងផា� តវ់កិ�យប្័រត ៃនករេលកដកេ់នទលីនជាមយួមា� ស់ទំនិញ 

- េធ�របាយករណ៍ ស�ីពី្របតបិត�កិរកុងតឺនរ័ ជូននាយកដ� នពកព់ន័� 

- េរៀបចសំណា� បធ់ា� ប ់្របពន័�ចរចរណ៍ក�ុងតំបន្់របតិបត�ិករ និងទលីន  

- ្រគប្់រគង ទុកដក ់ែថរក្សោ កុងតឺនរ័េនទលីនេអយមានសុវត�ិភាព 

- ្រគប្់រគងជ�� ីងថ�ងឹកុងេតនរ័ 

- កត្់រតចនំនួកុងតឺនរ័ែដល េផ�រ-ផ�ុក ជាមយួនាវ 

- ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយេលកដក ់ និងអ�កេបកបរ េទតមមុខស�� ករងរេអយ 

មាន្របសិទ�ិភាព 

- ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់្របពន័� CTMS ទងំអស់ែដលពកព់ន័�ជាមយួ្របតបិត�ិករកុងតឺនរ័ 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក លូ លីេខង នាយក ្របតិបត�ិករទនំិញទូេទ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទទួលពត័ម៌ាននាវ ែដលផ�ុកទំនិញរយ 

- េធ�ែផនករ េផ�រ-ផ�ុក ទនំិញ េទតម្របេភទ្របតិបត�ិករ 

- ទទួលពត័ម៌ាន និងេដះ្រសយរល់បាតុភាពេផ្សងៗតមករដ� ន 

- ទទួល ្របគល់ និងែថរក្សោទំនញិឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមបទដ� ន 
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- ្រសវ្រជាវបទដ� ន និងនីតិវធិីថ�ីៗ  េដម្បហី�ឹកហ�ឺនដល់្របតិបត�កិរ 

- េ្រកនរលឹំកដល់្របតិបត�ិករ អំពកីរេ្រប្របាស់ ករែថទេំ្រគ�ងច្រកេទតមបទដ� ន និងយកចិត�  

ទុកដកេ់លសុខភាព សុវត�ិភាព ពលកម� ក�ុងេពល្របតិបត�ិករ្រគបក់រដ� ន 

- េលកគេ្រមាងេស�សំុសមា� រៈេ្រប្របាស់េផ្សងៗ ឧបករណ៍ និងមេធ្យោបាយេលកដកដ់ឹកជ��ូ ន 

- េធ�របាយករណ៍អំពីលទ�ផលករងរ្របចេំវន ៃថ� ែខ និងឆា�  ំេដម្បផី�ល់ជូនភាគី និង 

នាយកដ� នពកព់ន័� 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក េថាង វរី ៉ ូនាយកនាវចរ-កណ� ធារ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- កណ� ធារកចិ� 

- េរៀបចំែផនករស�ីពីកណ� ធារកចិ� 

- ដឹកនាគំណៈកម�ករ េដម្បបីំេពញែបបបទនានំាវចូល-េចញពីកំពងែ់ផ 

- ្រគប្់រគង និងទំនាកទ់ំនង្របពន័�្របតិបត�ិករចលនានាវ 

- ្រគប្់រគង េ្រប្របាស់ និងែថទ ំមេធ្យោបាយេជងទឹក (នាវសេណា� ង) 

- ្រគប្់រគងឯកសរ និងេធ�របាយករណ៍រល់សកម�ភាពនាវ េចញ-ចូល កសស 

- ទទួល្រគប្់រគងចណំតែផ េពង េភ�ងស��  ជេ្រមទឹក េដម្បសុីវត�ិភាពនាវ 

- ទំនាកទ់នំងក�ុងករ្របមូលកកសំណល់ រងឹ-រវ ពីនាវ និងផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត 

- រកុរក នងិសេ�ង� ះ រល់េហតុករណ៍ែដលអចេកតមានេឡងក�ុងតបំនទ់កឹ កសស 

- េលកគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផ និងជេ្រមទឹក េនៃថ�អនាគតស្រមាប ់កសស 

- សិក្សោ និង្រសវ្រជាវឯកសរច្បោបជ់ាតិ នងិអន�រជាតិ ែដលពកព់ន័�នងឹនាវចរ 

- ្រគប្់រគងសន�ិសុខ សុវត�ភិាព សណា� បធ់ា� ប ់និងទំនាកទ់ំនងករងរសន�ិសុខថា� កជ់ាត ិនងិអន�រ

ជាតិ ្រពមទងំ ISPS Code 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក នាក ់សូហ�យ៉ីាន នាយកេ្រគ�ងច្រក មានតួនាទី នងិភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ចូលរមួពិនតិ្យករ្រគប្់រគងែថទនូំវបណា� េ្រគ�ងច្រក្រគប្់របេភទ 

- ្រសវ្រជាវបទដ� នបេច�កេទស េដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករ ែថទ-ំជួសជុល នូវមេធ្យោបាយ េលក

ដក ់និងដកឹជ��ូ ន ក�ុងករធានាគុណភាព្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពខ�ស់ 

- ្រត�តពិនតិ្យជា្របច ំេដម្បកី� បឱ់្យបាននូវស� នភាពមេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក និងឧបករណ៍ 

- េរៀបចហំ�ឹកហ�ឺន េលជំនាញេបកបរ នងិែថទេំ្រគ�ងច្រក 

- សហករណ៍្រត�តពិនិត្យ ករជួសជុលមេធ្យោបាយនានា េដម្បែីស�ងយល់អពំីលទ�ផលៃនករ 

ជួសជុល និងករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយទងំេនាះ  
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- ចូលរមួកសងគេ្រមាងមេធ្យោបាយេលកដក ់ ដឹកជ��ូ នទនិំញេទតមសភាពករណ៏អភវិឌ្ឍ

ន ៍របស់ កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

េលក ែមន៉ ចន ់នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េធ�សវនកម�េលករអនុវត�ច្បោប ់ បទប�� នានា វនិយ័ ថវកិ នងិអភបិាលកិច�ល�េនក�ុង 

្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ ពិេសសករេគៀងគរ និង្រគប្់រគងចណូំល ចំណាយ ថវកិ ហិរ��ប្បទន 

បំណុល នងិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

- េធ�សវនកម�េលពក្យបណ�ឹ ងបរហិរទងំឡាយ 

- េធ�សវនកម�េលនីតិវធិ ី នងិករអនុវត�េគាលករណ៍ េដម្បធីានាថាវធិានករែដលបានដកព់ិត 

ជា្រតឹម្រត�វ 

- ទទួលអនុវត�ករងរសវនកម�េផ្សងៗេទៀត ្រសបតមវជិា� ជីវៈសវនកម� និងេសចក�ី្របកស 

ែណនាទំកទ់ងនឹងករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង  

- េធ�សវនកម�េលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនន៍ានា 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

 

  េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ បុគ�លិកជានខ់�ស់បាន្របជុបំូកសរបុករងរ និងពិនិត្យលទ�ផលែដល បានអនុវត�

កន�ងមក និងដកែ់ផនករទសិេដែដល្រត�វអនុវត�បន�។ 

 

 

 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះបុគ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស បានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ី អំពីករបង� ញ

ពត័ម៌ានសជីវកម� នងិករអនុវត�អភបិាលកិច�សជីវកម�េ្រកយេពលេបាះផ្សោយលកម់លូប្រតជា សធារណៈ 

ែដលេរៀបចំេឡងេន កសស េ្រកមករបណ�ុ ះបណា� លពមី�ន�ីរបស់ គ.ម.ក ។ 

 

េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ មនិមានករជាបព់កព់ន័�របស់អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ក�ុងដំេណ រករផ�ូវ

ច្បោបេ់ទ ។ 
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ល.រ 

 

អភបិាល 

 

មុខតំែណង 

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង

លភករមធ្យម 

្របចែំខស្រមាប ់

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង

លភករ 

សរបុស្រមាប ់ 

ឆា� ២ំ០១៧ 

១ ឯកឧត�មលូ គឹមឈន ់ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ១៥.៦០០.០០០ ១.៨៧២.០០០.០០០ 

២ ឯកឧត�ម តឹកេរត៉សំេរច អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៣ ឯកឧត�ម ផានផ់ល�  អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៤ ឯកឧត�ម យន�មនី អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៥ ឯកឧត�ម សុខសុភ�័ក� អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៦ ឯកឧត�ម សុ៊យសន អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៧ េលក លូ លីេខង អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

៨ េលក ្រពំ េសង ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ� ១៤.៤០០.០០០ ១៧២.៨០០.០០០ 

 

 

ល.រ 

 

 

បុគ�លិកជានខ់�ស់ 

 

មុខតំែណង 

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍

និងលភករ

មធ្យម ្របចែំខ

ស្រមាប ់

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ 

និងលភករ 

សរបុស្រមាប ់

ឆា� ២ំ០១៧ 

១ ឯកឧត�មលូ គឹមឈន់ 
្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជាទទួល 

បន�ុកជា្របធានអគ�នាយក 
១៣.១៣២.៣៧៥ ១៥៧.៥៨៨.៤៩៧ 

២ េលក ៃថ ឬទ�ី អគ�នាយករងអជីវកម� ១០.៧២.៧០៤ ១២៨.៦៩៦.៤៤៩ 

៣ េលក ឈុនហុង អគ�នាយករងរដ�បាល-្រគប្់រគង ១១.៣០៩.៨១៥ ១៣៥.៧១៧.៧៨០ 

៤ េលក ជាយុទ�ឌីក អគ�នាយករងបេច�កេទស ១១.០៤៤.៧៦៧ ១៣២.៥៣៧.២០៧ 

៥ េលក រត័� សិល នាយករដ�បាល-ធនធានមនុស្ស ៨.៧៩៣.៦០២ ១០៥.៥២៣.២២៩ 

៦ េលក ប៉ាត សិត នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ ៨.៣០៦.៦៥៦ ៩៩.៦៧៩.៨៧៦ 

៧ េលក សូ េសៀង នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិត ិ ៨.១០២.៩៣៥ ៩៧.២៣៥.២២៤ 

៨ េលក ទី សគុណ នាយកបេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់ ៧.៤៦៣.៨២០ ៨៩.៥៦៥.៨៤៤ 

៩ េលក្រសី ជយ័សុគនា�  នាយិក ទីផ្សោរ ៨.១៦១.១៣៧ ៩៧.៩៣៣.៦៤៩ 
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១០ េលក ជីវចន័�សុផល នាយកតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ៧.៩៤០.៤០៩ ៩៥.២៨៤.៩០៦ 

១១ េលក ពិត ្របាកដ នាយកអជីវកម� ៩.០១០.៩៥០ ១០៨.១៣១.៤០១ 

១២ េលក ្រសីណារនិ� នាយក្របតិបត�ិករទីលនកុងតឺនរ័ ៩.៦៦៦.៤១៧ ១១៥.៩៩៦.៩៩៨ 

១៣ េលក លូ លីេខង នាយក្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ ៧.១៩៩.៩៤៨ ៨៦.៣៩៩.៣៧៧ 

១៤ េលក េថាង វរី ៉ ូ នាយកនាវចរ-កណ� ធារ ១២.១២៧.១៣៨ ១៤៥.៥២៥.៦៦០ 

១៥ េលក នាក់សូហ�ីយ៉ាន នាយកេ្រគ�ងច្រក ៧.០៣១.៧៥៩ ៨៤.៣៨១.១០៧ 

១៦ េលក ែមន៉ ចន់ នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៨.៥៤០.៩១៦ ១០២.៤៩០.៩៨៧ 

  

  

  កសស មានអភបិាលមនិ្របតិបត�ិចនំួន ០៥របូ ែដលជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលតណំាងស� បន័ 

្រកសួង ែដលមនិ្របតិបត�ិករងរ្របចៃំថ�េនក�ុង កសស នងិែតងតងំេដយអនុ្រកិត្យ។ 

  ែដលចំននួ្របាកប់ំណាច ់ឬលភករសរបុមានចំននួ ៨៦៤.០០០.០០០ េរៀល  

 

  

  កសស មានអភបិាលសរបុចនំួន ០៧របូ និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ចំនួន ១៧របូ រមួទងំម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�។ 

ខងេ្រកមេនះគឺចំននួសរបុ (្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាកប់ំណាចម់និបូកប��ូ ល្របាកេ់សធននវិត�ន)៍៖ 

- អភបិាលទងំអស់                  ២.៩០៨.៨០០.០០០ េរៀល 

- បុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់       ១.៩៥៥.៤៨៨.១៩១ េរៀល 

 

  ្របាកប់ំណាច ់ឬលភករសរបុស្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា� ខំងមុខ ែដល្រត�វផ�ល់ជូនអភបិាល ឬបគុ�លិក

ជានខ់�ស់ 

- អភបិាលទងំអស់                    ២.៩០៨.៨០០.០០០ េរៀល     

- បុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់         ១.៩៥៥.៤៨៨.១៩១ េរៀល 

 

  កសស ពុំមានែផនករបេង�ន្របាកប់ំណាច ់ឬលភករដល់អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េទ។ 
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  េដយេយាងតមច្បោប ់ និងបទប្ប�� ត�ិជាធរមានរមួទងំ្របកសស�ីពីអភបិាលកចិ�សជីវកម�ស្រមាប់

សហ្រគាសសធារណៈេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជាសធារណៈ នងិជាករេប�ជា� ជ្រម�ញឱ្យមានករអនុវត�ន ៍   

ករងរ្របកបេដយវជិា� ជីវៈ និង្រកមសីលធមល៌� ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលៃនកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ កសស 

បានអនុមត័្រកមសីលធមស៌្រមាបអ់ភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ក�ុងេគាលបំណងដូចខងេ្រកម៖ 

- េលកទឹកចតិ�ឱ្យមានភាពេស� ះ្រតង ់និងឥរយិាបថ្របកបេដយសីលធមក៌�ុងករេធ�អជីវកម� េដម្បធីានា 

ឱ្យបាននូវសមភាព និងេជៀសវងអំពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍។  

- េលកទឹកចតិ�ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានចបំាចន់ានាែដលត្រម�វេដយច្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ជិាធរមានឱ្យបាន

េពញេលញ ច្បោស់លស់ ្រត�វ្រតឹម នងិទនេ់ពល ។ 

- េលកទឹកចតិ�ដល់ករអនុវត�នច៍្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ិជាធរមាន ។ 

- ធានាករពរផល្របេយាជនអ៍ជីវកម�្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន រមួប��ូ លទងំកលនុវត�ភាពអជីវ

កម� ្រទព្យសកម� និង្រទព្យអរបូិយ និងពត័ម៌ានសមា� តរ់បស់្រក�មហុ៊ន ។ 

- បេ�� �សនូវអកប្បកិរយិាមនិ្រតឹម្រត�វ ឬទេង�ឆា� ឆំ�ងទងំឡាយ ។ 

 អជីវកម�របស់ កសស ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគង នងិដឹកនាទូំេទេដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ។ អភបិាល 

និងបុគ�លិកជានខ់�ស់មានករទទួលខុស្រត�វជាចម្បង ក�ុងករសេ្រមចចិត�អជីវកម�ែដលខ�ួនេជឿជាកថ់ាផ�ល់

្របេយាគនល៍�ដល់ កសស នងិស្រមាបភ់ាគហុ៊នកិទងំអស់របស់ កសស ។ 

 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់្រត�វយល់ច្បោស់ពី្រកមសីលធម ៌ េហយ្រត�វ្របកនខ់� បនូ់វេគាល 

ករណ៍ នងិវធិានែដលមានែចងេនក�ុង្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 

 េនក�ុងបរបិថៃន្រកមសីលធម ៌ពក្យខងេ្រកម្រត�វបានឱ្យនយិមនយ័ដូចតេទ៖ 

- ច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ជិាធរមាន ៖ សំេដដល់រល់ច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រមួ

មានជាអទិ៍ ច្បោប ់អនុ្រកឹត្យ ្របកស វធិាន និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់អជា� ធរមានសមត�កិច�ដូចជា គ.ម.ក 

និង្រក�មហុ៊នផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា េហកតថ់ា ផ.ម.ក ែដលច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ទងំេនាះ្រត�វអនុវត�ន ៍េទេល        ក

សស អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស ។ 

- អភបិាល ៖ សំេដដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស រមួប��ូ លទងំអភបិាល្របតិបត� ិ

អភបិាលមនិ្របតិបត�ិ នងិអភបិាលឯករជ្យ ។ 

- បគុ�លិកជានខ់�ស់ ៖ សំេដដល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលមានមុខតំែណងចបពី់្របធាននាយក រហូត 

ដល់អគ�នាយក រមួទងំ្របធានេលខធិករ និងអ�កែដលមានមុខតំែណងសំខន់ៗ ែផ្សងេទៀតក�ុង កសស ែដល 

កំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល កសស ។ 
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 ក�ុងេពលបំេពញតួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់្រត�វ 

អនុវត� នងិព្យោយាមេធ�ឱ្យ កសស អនុវត�តមច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិជាធរមាន ។ ្របសិនេបអភបិាល ឬបុគ�លិក 

ជានខ់�ស់ណាមយួបានដឹងពពីត័ម៌ានែដលខ�ួនេជឿជាកថ់ា អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬនិេយាជតិណាមយួ 
បានបំពនច្បោប ់ នងិបទប្ប��ត�ិជាធរមាន អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ែដលបានដឹង្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានជូន 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អគ�នាយក ្របធានគណៈកមា� ធិករសវនកម� ឬសវនកម�ៃផ�ក�ុង ។ 

 បែន�មេលបទប្បប��ត�ិទងំឡាយៃនមា្រត ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមា្រត ១៣៨ ៃនច្បោបស់�ីព ីសហ

្រគាសពណិជ�កម� អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វេជៀសវងនូវរល់អំេពទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដល អច

េកតមានជាមយួ កសស ។ 
 ជាទូេទ ទំនាស់ផល្របេយាជនេ៍កតេឡងេនេពលែដលផល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនរបស់ អភបិាល ឬ

បុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬអចនឹងជះឥទ�ិពលធ�នធ់�រដល់ ៖ 
  ក. ផល្របេយាជនទូ៍េទ ឬអជីវកម�របស់ កសស ។ 

  ខ. លទ�ភាពរបស់អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េផ្សងេទៀតក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វ 

របស់ខ�ួន ។ 

 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានេទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស េហយ្រត�វេធ�េសចក�ី 

្របកសជាសធារណៈព្ីរបតបិត�ិករ ឬទំនាកទ់ំនងណាមយួែដលខ�ួនគិតថានឹងនាឱំ្យេកតមានទំនាស់ផល 

្របេយាជនជ៍ាមយួ កសស តមករកំណតរ់បស់ គ.ម.ក ឬ ផ.ម.ក ។  
 អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស ្រត�វបង� ញនូវផល្របេយាជនរ៍បស់ខ�ួនជាលយលក�ណ៍ 

អក្សរេទ កសស េស�រឱ្យមានេសចក�ី្របកសែដលបានដក់ចូលេទក�ុងកំណត់េហតុៃនកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោ ភិ
បាលក�ុងករណីែដល ៖ 
 ក. អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េនាះជាភាគីៃនកិច�សន្យោ ឬជាអ�កេស�េធ�ជាមយួនឹង កសស 
 ខ. អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េនាះមានផល្របេយាជនសំ៍ខនជ់ាមយួនឹងបុគ�ល ឬនីតបិុគ�លែដល 

ជាភាគីក�ុងកិច�សន្យោ ឬភាគីែដលេស�េធ�កិច�សន្យោជាមយួ កសស េដយេយាងតមច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិជា 
ធរមាន រមួទងំ្របកសស�ីពអីភបិាលកិច�សជីវកម�ស្រមាបស់ហ្រគាសសធារណៈេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជា 
សធារណៈអភបិាលឯករជមនិ្រត�វមានផល្របេយាជនណ៍ាមយួេនក�ុង កសស ែដលេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ឯករជ 

របស់ខ�ួន និងមនិ្រត�វកនក់បភ់ាគហុ៊នេលសពី ១% (មយួភាគរយ) ៃនភាគហុ៊នរបស់ កសស េឡយ ។ 

 េនក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វយកចិត� 

ទុកដកជ់ាអទិភាពដល់ផល្របេយាជន្៍រសបច្បោបរ់បស់ កសស េនេពលសម្រសប ។ 
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 ក. េឆ��តឱកសេធ�កិច�ករេដម្បផីល្របេយាគនផ៍ា� ល់ខ�ួនែដលខ�ួនបានដឹងក�ុងេពលអនុវត�តួនាទី និងករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនេនក�ុង កសស ។ 
 ខ. េ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ ឬពត័ម៌ានរបស់ កសស ឬឋនៈ និងមុខតំែណងរបស់ខ�ួនេដម្បផីល

្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន ។ 
 គ. ្របកួ្របែជងជាមយួ កសស ។ 
 ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងកំណតព់ីទេង�ែដលផ�ុយពីខ�ឹមសរៃន្របករេនះេដយពិចរណាេលអង�េហតុ និង 
ស� នករណ៍ែដលពកព់ន័�ទងំឡាយៃនទេង�េនាះ ។ 

 
 េនក�ុងករបំេពញតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វេធ�ឱ្យមាន 

ភាពេស�គា� ក�ុងករទំនាកទ់ំនងរវងគា�  និងជាមយួអតិថិជន អ�កផ�តផ់�ង ់គូ្របែជង អ�កេម៉ករ និងនិេយាជិតរបស់ 

កសស ។ 
 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់មនិ្រត�វទញយក្របេយាជនពី៍បុគ�លណាមា� កេ់ដយមនិេស� ះ្រតង ់

េដយេ្រប្របាស់ឧបាយកល ករលកប់ាងំ ករបំភន័� ពត័ម៌ានសំខន់ៗ  ករបង� ញេហតុករណ៍ែដលខុសពី ករ

ពិត ឬេដយអំេពមនិេស� ះ្រតងេ់ផ្សងេទៀតក�ុងអជីវកម� ។  
 ករេ្រប្របាស់សិទ�អំពពីត័ម៌ានសមា� តៃ់នអជីវកម�របស់ កសស ឬករប��ុ ះប��ូ លអភបិាល បុគ�លិក 

ជានខ់�ស់ និងនិេយាជតិរបស់ កសស ទងំអតតិ និងបច�ុប្បន�ឱ្យទមា� យនូវពត័ម៌ានទងំេនាះ្រត�វបាន ហមឃាត់

ជាដចខ់ត ។  
 អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត�តួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនេដយសុច�រតិ នងិ 

េដម្បផីល្របេយាជនរ៍បស់ កសស នងិភាគហុ៊នកិទងំអស់របស់ កសស ។ អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ មនិ

្រត�វទញយកផល្របេយាជនព៍ីមុខតំែណងរបស់ខ�ួនជាអភបិាល ឬជាបុគ�លិកជានខ់�ស់ និងមនិ្រត�វទទួល 

អំេណាយណាមយួពីតតិយជនេដយសរមខុតំែណងជាអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ។ 

 េនក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វជុំរញុឱ្យ 

មានករ្រត�តពនិិត្យ និងករេ្រប្របាស់ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វេដយមានករទទួលខុស្រត�វនូវ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស 

រមួទងំ្រទព្យរបិូយ នងិ្រទព្យអរបិូយ ។ 
 ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស មានដូចជា ពត័ម៌ាន សមា� រៈ េ្រគ�ងបរកិ� រ កម�សិទ�ប��  ឧបករណ៍ ្របភព

ធនធាន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ និង្រទព្យដៃទេទៀតែដលជាកម�សិទ�របស់ កសស ឬ្រទព្យែដល កសស ជលួពីេគ ឬ

្រទព្យែដលស�ិតេ្រកមករកនក់បរ់បស់ កសស ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តេគាលេដអជីវកម� ្រសបច្បោប់

របស់ កសស ែតប៉ុេណា� ះ ។ 

 គណៈកមា� ធិករសវនកម� (្របសិនេបមាន) ឬសវនករៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករ  

ករេរៀបចំនីតវិធិីសម្រសបមយួស្រមាបទ់ទួលពក្យបណ�ឹ ង និងរក្សោទុកនូវពក្យបណ�ឹ ង និងពនិិត្យេមលពក្យ    
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បណ�ឹ ងទកទ់ងនឹងគណេនយ្យ ករ្រត�តពិនតិ្យគណេនយ្យៃផ�ក�ុង  ឬប�� េផ្សងៗេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង 

សវនកម� ។ 

 អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់អចដកព់ក្យបណ�ឹ ងពីប�� ខងេល េទគណៈកមា� ធកិរសវនកម� ឬ

សវនករៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ។ ករេស�សំុឱ្យពិនិត្យបណ�ឹ ងជាសមា� តអ់ចេធ�េឡងតមច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ជា

ធរមាន ។  

 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វខិតខជំ្រម�ញឱ្យ កសស ្របកនខ់� បនូ់វ្រកមសីលធមេ៌ទនាយក ឬ 

បុគ�លែដលមានសមត�កិច�េនក�ុង កសស េនេពលែដលទេង�ខុសច្បោប ់ ឬអសីលធមណ៌ាមយួអចនងឹេធ�ឱ្យ 

បះ៉ពល់ជាអវជិ�មានធ�នធ់�រដល់អជីវកម� និងេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់ កសស ឬវអចនឹងនាឱំ្យមានករទទួលខុស្រត�វ 

ធ�នធ់�រតមផ�ូវច្បោប ់។  

 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត� នងិ្របកនឱ់្យបានខ� បខ់�ួននូវច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន 

បទប�� ៃផ�ក�ុង នងិេគាលនេយាបាយ កសស ពកព់ន័�នឹងករលក-់ទិញភាគហុ៊នរបស់ កសស ។ 

 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វរក្សោករសមា� តៃ់នពត័ម៌ានសមា� តរ់បស់ កសស ែដលខ�ួនបានដឹង 

េលកែលងែតក�ុងករណីែដល កសស អនុ�� តឱ្យផ�ល់ពត័ម៌ាន ឬករផ�ល់ពត័ម៌ានេនះ្រត�វបានត្រម�វេដយច្បោប ់

និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន ឬមានករត្រម�វពីអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬតុលករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។  
 ពក្យថា “ពត័ម៌ានសមា� ត”់ រមួមានជាអទិ៍ ពត័ម៌ានមនិែមនសធារណៈែដលអច្រត�វបានេ្របេដយគូ

្របកួត្របែជងរបស់ កសស ឬពត័ម៌ានមនិែមនសធារណៈែដលេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ដល់ កសស ឬអតិថជិនរបស់     ក

សស ្របសិនេបពត័ម៌ានេនាះ្រត�វបានបង� ញ ។   
 អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វពិភាក្សោជាមុនជាមយួនងឹអគ�នាយក ឬ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រប 

សិនេបអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់េនាះគតិថាខ�ួនមានកតព�កិច�តមច្បោបក់�ុងករបង� ញពត័ម៌ានសមា� តេ់នាះ ។ 

 អភបិាល  នងិបុគ�លិកជានត់្រម�វឱ្យយល់ច្បោស់ពីនីតិវធិី  និងករ្រត�តពិនិត្យករផ�ល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស 

េដម្បឱី្យេចញេសចក�ី្របកសជាសធារណៈ របាយករណ៍ នងិឯកសរផ�ល់ពត័ម៌ានែដល្រត�វចុះប�� ីជាមយួ 

អជា� ធររដ�រមួប��ូ លទងំ គ.ម.ក អចេរៀបចំេធ�េឡងេដយអនុេលមតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមានរមួទងំ 

េគាលករណ៍ែណនារំបស់ គ.ម.ក និង ផ.ម.ក ។ 
 ម្៉យោងវញិេទៀតក�ុងទំហំៃនតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ែដលមាន 

អំណាចដកឹនា ំឬ្រគប្់រគងករចុះប�� ីឯកសរជាមយួ គ.ម.ក នងិ / ឬ ផ.ម.ក ឬករជូនដំណឹងជាសធារណៈ 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ កសស ពកព់ន័�អជីវកម�ទូេទ លទ�ផល លក�ខណ�  នងិលទ�ភាពហិរ�� វត�ុ្រត�វពិភាក្សោ 

ជាមយួនឹងអភបិាល បុគ�លិកជានខ់�ស់េផ្សងេទៀត និងជាមយួនិេយាជិតពកព់ន័�េហយចតវ់ធិានករសម្រសប 
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ស្រមាបន់ីតិវធិ ី និងករ្រត�តពិនិត្យករផ�ល់ពត័ម៌ានេដម្បឱី្យករផ�ល់ពត័ម៌ានេធ�បានេពញេលញ ច្បោស់លស់ 

្រតឹម្រត�វទនេ់ពល នងិអចយល់បាន ។ 
 ក�ុងទំហំែដលពកព់ន័�េទនឹងនីតិវធិី និងករ្រត�តពិនតិ្យ ករផ�ល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស អភបិាល នងិ

បុគ�លិកជានខ់�ស់មា� ក់ៗ  ៖  
- ្រត�វយល់ច្បោស់អំពីលក�ខណ� ត្រម�វៃនករផ�ល់ ពត័ម៌ានរបស់ កសស កដូ៏ចជា្របតិបត�កិរអជីវកម� 

 និងហិរ�� វត�ុរបស់ កសស ។ 
- មនិ្រត�វេធ�េសចក�ីែថ�ងខុសពកីរពិត ឬេធ�ឱ្យអ�កដៃទែថ�ងខុសពីករពតិទកទ់ងអំពពីត័ម៌ានរបស់    

កសស ្របាបអ់�កដៃទ  េទះបីជាអ�កេនាះេនក�ុង ឬេ្រក កសស រមួទងំសវនករឯករជ្យ និយត័ករ 

របស់រជរដ� ភបិាល នងិស� បន័េផ្សងេទៀត ។ 

 ្រកមសីលធមេ៌នះអច្រត�វបានេធ�វេិសធនកម� ឬេលកែលងមនិអនុវត�េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់    

កសស េដយេគារពតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន ច្បោប ់ នងិបទប្ប��ត�ជិាធរមាន។ ជាវធិានទូេទ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹងមនិផ�ល់ករេលកែលងមនិអនុវត�្របករណាមយួៃន្រកមសីលធមេ៌នះេឡយ ្របសិនេប
គា� នមូលេហតុសម្រសប និងចបំាចេ់នាះេទ ។ 
 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត�ឱ្យបានខ� បខ់�ួនតមស� រត ីនិងខ�ឹមសរៃន្រកមសីលធមេ៌នះ។ 

អភបិាល នងិបុគ�លិកជានខ់�ស់មានកតព�កចិ�យល់ដឹងពី្រកមសីលធម ៌ និងែស�ងរកករពន្យល់ និងករផ�ល់ 

្របឹក្សោបែន�មទកទ់ងនឹងករបក្រសយខ�មឹសរបែន�ម នងិលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកមសីលធមជ៌ាពិេសសេនេពល 

មានេហតុករណ៍ណាមយួែដលអចមានទំទស់ជាមយួនងឹ្រកមសីលធម ៌។ 
 ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសប ក�ុងករណីែដលមានករបំពន្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 
 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់អចសកសួរេដយផា� ល់េទអគ�នាយកទកទ់ងនិងករអនុវត� ឬករ 

បក្រសយ្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 

  
 ្រកមសីលធមេ៌នះ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស េនៃថ�ទ ី ១៣ ែខ មករ ឆា�  ំ

២០១៧ និងមានអនុភាពអនុវត�ចបព់ី កសស ទទួលបានករយល់្រពមឱ្យេធ�ករេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រត កម�

សិទ�ជាសធារណៈេដយ គ.ម.ក និង្រត�វបានចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេន ផ.ម.ក ។  
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ព័ត៌មានអំពីករជួញដូរមូលប្រតរបស់កំពង់ស�យ័ត

្រក�ង្រពះសីហន ុ
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េឈ� ះមូលប្រតកម�សិទ�:ិ មលូប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េិបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

អក្សរកូដមូលប្រតកម�សិទ�:ិ KH1000060009 

ចំណាតថ់ា� កៃ់នមូលប្រតកម�សិទ�ិ: មលូប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េិបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

តៃម�ចរកឹក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�ិ: ១.០០០ េរៀល 

ៃថ�លកក់�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�:ិ ៥.០៤០ េរៀល (១,២៥៩ ដុល� រអេមរកិ) 

បរមិាណមូលប្រតកម�សិទ�ិសរបុទងំអស់ែដលកំពុងេធ�ចរចរេលទីផ្សោរៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មលូប្រត 

មូលធនូបនីយកម�ទីផ្សោរៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ េរៀល (២៦.៩៩១.១៧៩ ដុល� រអេមរកិ) 

េឈ� ះទីផ្សោរមូលប្រត្របតិ្រស�ត: ផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា 

កលបរេិច�ទៃនករចុះប�� ីលកម់ូលប្រត: ៃថ�ទ ី០៨ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ២០១៧ 

 

      

មូលប្រតកម�សិទ� ិ មថុិនា កក�ដ សីហ ក��  តុល វចិិ�ក ធ�ូ 

ៃថ�ជួញដូរ 

(េរៀល) 

អតិបរមា ៥.១២០ ៥.០៨០ ៥.០៦០ ៥.០៤០ ៥.០៤០ ៥.០០០ ៥.១០០ 

អប្បបរមា ៥.០៤០ ៥.០២០ ៥.០២០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៤.៩០០ ៤.៦២០ 

មធ្យម ៥.០៨០ ៥.០៤០ ៥.០៥០ ៥.០៣០ ៥.០៣០ ៤.៩៤០ ៤.៨៧០ 

បរមិាណជួញដូរ  

(ភាគហុ៊ន) 

អតិបរមា ១៣.៧៩៨ ២១.៩៨៤ ១០.៨៤៨ ១០.០០០ ៨.០៧៧ ៨.១០៤ ២.៣០០ 

អប្បបរមា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

មធ្យម ២.៣៧៣ ១.៤០២ ៨៩២ ១.៤២៤ ៦២៣ ៨៩៦ ៣២៩ 
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របយករណ៍សវនកម�របសស់វនករៃផ�ក��ង 

េលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង 
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                                                                 ្រពះរជណច្រកកម��ជ 

                                                              ជតិ សាសាន ្រពះមហាក្ស្រត  

                                          3 
 កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ 

  នយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក��ង 
  េលខ............សផក -កសស   

របាយការណ៍សវនកម� 
 ស�ីពីការអនុវត� ការ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង 

                                               ្របចាឆំា�  ំ២០១៧ 

 

 ែផ�ក ក: ខ�ឹមសារសេង�ប 
 ១. សាវតារ 

ដំេណ រករសវនកម�ៃផ�ក�ុងេន នាយកដ� នរដ�បាល -ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ -លទ�កម�និង

ស�ិតិ និងនាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រនិងសំណង ់ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ ២០១៧ ែដលជាែផ�កមយួៃន

ែផនករសវន កម�្របចឆំា� រំបស់នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង បានទទួលករយល់្រពមពី ឯកឧត�ម្របតិភូរជរ

ដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក កសស ចុះៃថ�ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧ ។ ករេធ�សវនកម�

ក�ុងករយិបរេិច�ទ ២០១៧ រមួមានលទ�ផលករងរសវនកម�ស�ីពីករអនុវត� ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងស្រមាប្់រតី
មាស ទី ៣ ឆា�  ំ២០១៧ េលខៈ០០៣.សផក.កសស ចុះៃថ�ទី ២៩ ែខក��  ឆា�  ំ២០១៧ និង្រតីមាសទី៤ េលខ 

០០៤. សផក.កសស ចុះ ៃថ�ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧ និងសំណូមពរកដូ៏ចជាវធិានករ និងករឯកភាពរបស់

ថា� ក្់រគប្់រគងសវនដ� ន ។    

 ២. ហានិភ័យគន�ះឹ  
ជាទូេទហនិភ័យអចរបប់��ូ លនូវ៖ 

ហនិភ័យ្របតិបតិ�ករ: ជាហនិភ័យេលករបាត់បង់ ែដលជាលទ�ផលបរជ័យៃនដំេណ រករមនុស្ស 

និង្របពន័� ឬ ពីេហតុករណ៍ខងេ្រក ។ 

ហនិភយ័អនុេលមភាពៈ ជាលទ�ភាពែដលសកម�ភាពអនុវត� មនិអនុេលមតមច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិ។ 

េដយែឡក ក�ុងកិច�ដេំណ រករសវនកម� េននាយកដ� នសវនដ� នខងេល សវនករបានកំណតហ់និ
ភយ័ គន�ឹះមយួចំននួដូចខងេ្រកមៈ 

២.១  ករកណំតហ់នភិយ័គន�ះឹ 

-   ករអនុវត�ករងរ្រសបតមនតីិវធិីរដ�បាលសធារណៈ បទដ� នគតិយុត�ិ នងិករយិបរេិច�ទ 

ែដលបានកំណត ់។ 

-  នីតិវធិីៃនករអនុវត�ករងរ េលែផនករ្របចឆំា� ែំដលបានេ្រគាងទុក ។ 
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 ៣.  វ�សាលភាពសវនកម� 

សវនកម�េនះ ្រគបដណ� បេ់លសកម�ភាព្រគប្់រគង នងិ្របតិបត�ិករែដលបានដំេណ រករេដយនាយក

ដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម�និងស�ិតិ និងនាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រៈ និង

សំណង ់ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ និងឆា� ពំកព់ន័� ។ ករ្របមូលពត័ម៌ានសវនកម� និងករេធ�េតស�សវន

កម�្រត�វបាន្រប្រពឹត�េទេននាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង កសស ។ ករេធ�សវនកម�េនះ េជៀសមនិផុតពីហនិភយ័

សវនកម�េឡយ ។ ្រក�មករងរសវនកម�នឹងរយករណ៍ែតអំពីចណុំចខ�ះខត និងចណុំចែដល្រត�វផ�ល់សំណូម

ពរែកលំអប៉ុេណា� ះ ។   

 ៤. េគាលបំណងសវនកម� 

េគាលបំណងរមួៃនសវនកម� េផា� តសំខនេ់លករវយតៃម� និងករេធ�ឱ្យល�្របេសរេឡងនូវ្របសិទ�ភាព  

ៃនដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យនិងដំេណ រករអភបិាលកិច� ក�ុងសវនដ� នែដលស�ិតក�ុង

វសិលភាពសវនកម� ។  

ជាទូេទករងរសវនកម� េផា� តសំខនេ់ល្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង េដម្បផី�ល់ករធានាសម្រសបមយួ

សំេដសេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលបំណងដូចខងេ្រកមៈ 

- េគាលបណំង្របតបិតិ�ករៈ សេ្រមចេគាលបណំងធុរកិច�េដយ្របសិទ�ភាព ។ 

- េគាលបំណងអនុេលមភាពៈ ធានាអនុេលមភាពតមផ�ូវច្បោប ់បទប្ប�� ត�ិេគាលករណ៍ នីតិវធីិ 

និងបទដ� ននានាជាធរមាន ។ 

េដយែឡក េនក�ុងកិច�ដំេណ រករសវនកម�េនះ សវនករបានកំណតេ់គាលបំណងសំខន់ៗ មយួចំនួន 

េដម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័រមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

- ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្សេនក�ុង្រកបខណ័�  កសស 

- ករសេ្រមចតមេគាលបណំង និងេគាលេដ្របតិបត�ិករ 

- ករធានាអនុេលមភាពតមេគាលនេយាបាយែផនករនីតិវធិីច្បោបប់ទប្ប��ត�ិ និងបទដ� នេផ្សងៗ  

- ករេ្រប្របាស់ធនធាន្របកបេដយលក�ណៈសន្សសំំៃច និងមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ។ 

 ៥. អភិ្រកមសវនកម� 

អភ្ិរកមសវនកម� េផា� តសំខនេ់លដំេណ រករមានហនភិយ័ ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េនក�ុងករងរ

សវនកម�េនះ ។ អភ្ិរកមសវនកម�រមួមាន៖ 

- កំណត្់រត្របពន័�្រគប្់រគង (កុង្រត�ល) ៃផ�ក�ុងតមរយៈករ្រត�តពិនតិ្យឯកសរ និងករសមា� សន៍

ម�ន�ីពកព់ន័�  

- ករកំណតកុ់ង្រត�លគន�ឹះ េដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបជាមយួកុង្រត�លែដលបានរពំឹងទុក 

- ករេធ�េតស�សវនកម�អំព្ីរបសិទ�ភាព្របតិបត�ិករៃនកុង្រត�ល ។ 

តមរយៈករងរសវនកម�េនះ ្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង បានសហករកំណតក់ររពឹំងទុករមួ

ជាមួយ ថា� កដ់ឹកនាសំវនដ� ន ។ 

 ៦. សេង�បលទ�ផលគន�ឹះ  

្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង បានកតស់មា� ល់េឃញចណុំចខ�ះខតមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
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- ករយិាល័យអបរ់សុំខភាព កសស  

- វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពបីេច�កេទសេបកបរេ្រគ�ងច្រក QC (ZPMC)  

- ករពិនិត្យែផនករពលកម� ឆា� ២ំ០១៧  

- ករពិនិត្យនតីិវធិីៃនករអនុវត�កិច�លទ�កម�របស់ កសស  

- តរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ករយិាល័យសំណង ់ 

- តរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ែផ�កយានដ� ន  

- ករ្រត�តពិនតិ្យលក�ណៈបេច�កេទស និងករ្រគប្់រគងម៉ានសីុនេភ�ង ។ល។ 

 ៧. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ែផ�កតមលទ�ផលសវនកម�ជាកែ់ស�ង េននាយកដ� នរដ�បាល -ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ 

លទ�កម�និងស�ិតិ និងនាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រនិងសំណង ់ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ េល្របពន័�

្រគប្់រគង និងយន�ករៃនដំេណ រករក�ុងវសិលភាព និងេគាលបំណងខងេល ្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងអចេធ�
ករសន�ិដ� នបានថាសវនដ� នេនមានប�� /ចំណុចខ�ះខតមយួចំនួនតូច េលែផ�កអនុេលមភាពតមច្បោប ់

បទដ� ននានានិង ្របសិទ�ភាព្របតិបត�ិករ ។ 

 ៨.  វ�ធានការែកលម� 

សំណូមពរែដលបានផ�ល់ជូន ក�ុងេគាលបំណងេដម្បេីធ�ឱ្យល�្របេសរេឡង នូវករអនុវត�ដំេណ រករធុរ

កិច� និងករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងរបស់សវនដ� ន ្រត�វបានដកប់��ូ លក�ុងលទ�ផលលម�តិ (ែផ�ក ខ) ។ សំណូមពរនិង

របកគំេហញមយួចំនួន ្រត�វបានឯកភាពជាមយួថា� កដឹ់កនាជំាលយលក�ណ៍អក្សរ ។ លទ�ផលលម�តិ (ែផ�ក ខ) 

កប៏ាន រេំលចអំពីករេឆ�យតបរបស់ថា� កដ់ឹកនាសំវនដ� ន ចំេពះសំណូមពរសវនករនងិកររកេឃញផងែដរ ។  

វធិានកររបស់ថា� កដ់កឹនា ំ ្រត�វបានរេំលចេនក�ុងែផនករែកលម� ដូចមានែចងេនក�ុង ឧបសម�ន័� ២ 

ែដលបានភា� បជូ់នមកជាមយួេនះ ។ ែផនករសកម�ភាពែកលម�្រត�វបានប��ូ លក�ុងសកម�ភាពែដលសវនដ� ន

បានឯកភាពទទួលយក េដម្បអីនុវត�តមសំណូមពរែដល្រត�វបានផ�ល់ជូន ។ សំណូមពរនីមយួៗ្រត�វបានេរៀបចំ

តមចំណាតថ់ា� កេ់ដម្បបីង� ញអំពីក្រមតិហនិភយ័ដល់ថា� កដ់ឹកនា ំ ្របសិនេបសំណូមពរទងំេនាះមនិ្រត�វបាន

អនុវត� ។ 

 ៩. ការែថ�ងអំណរគុណ 

ករងរសវនកម�្រត�វបានដកឹនាេំដយេលក ែមន៉ ចន ់ ជា្របធាន្រត�តពនិិត្យនិង្រគប្់រគងរមួនិងជា 

នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រពមទងំសមាជិក្រក�មករងរក�ុងករេធ�សវនកម�េនះ ។ 

្រក�មករងរសវនកម� ែដលដកឹនាេំដយេលកនាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង សូមែថ�ងអំណរគុណ 

ដល់ម�ន�ីពកព់ន័�ទងំអស់ ែដលបានរមួចំែណកក�ុងករងរសវនកម�េនះ ជាពិេសសសូមែថ�ងអណំរគុណចំេពះ 

េលក រត� ័ សិល នាយកនាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស េលក សូ េសៀង នាយកនាយកដ� នែផនករ 

លទ�កម� និងស�ិតិ នងិេលក ទ ីសគុណ នាយកនាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រៈ និងសំណង ់្រពមទងំម�ន� ីនងិ

បុគ�លិកដៃទេទៀតែដលបានសហករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងមតិេយាបល់ដម៏ានតៃម� េដម្បឱី្យកិច�ដំេណ រករសវនកម�

េនះអច្រប្រពតឹ�េទបានតមករេ្រគាងទុក ។ 
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 ែផ�ក ខ: លទ�ផលសវនកម�លម�ិត  

 ១. ធនធានសវនកម� និងេគាលសំខាន់ៗ  

 ១.១      ្រក�មករងរសវនកម�   
ក�ុងករងរសវនកម�េនះ ្រក�មករងរសវនកម� រមួមានសមាសភាពដូចខងេ្រកម៖  

-   េលក ែមន៉ ចន ់្របធាន្រត�តពិនិត្យសវនកម� និង្រគប្់រគងរមួ 

-   េលក  ជីវ ចន័�សុភាព              សមាជិក 

-   េលក េហ សុធី                     សមាជិក 

-   េលក្រសី ទូច វណា�                 សមាជិក 

-   េលក ជីវ ចន័�សុធា                 សមាជិក 

១.២     ខណៈេគាលសំខន់ៗ   
 ខងេ្រកមេនះគឺជាខណៈេគាលសំខន់ៗ  េនក�ុងដំេណ រករសវនកម�៖ 

- ករេធ�សវនកម�បានប��ប ់                                       ៃថ�ទី ១៥ ែខ មករ ឆា� ២ំ០១៨    

- េសចក�ី្រពងេលកទី ១ បានប��ប ់            ៃថ�ទី ២២ ែខ មករ ឆា� ២ំ០១៨ 

- ករេឆ�យតបចុងេ្រកយពីថា� កដ់ឹកនាសំវនដ� ន   ៃថ�ទី ២៣ ែខ មនីា ឆា� ២ំ០១៨ 

- របាយករណ៍ស� ពរ                                                   ៃថ�ទី ២៤ ែខ មនីា ឆា� ២ំ០១៨ 

 ២. ទិដ�ភាពរួមសវនកម�ៃផ�ក��ង 

េគាលបំណងរមួៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងគឺេដម្បជីួយ ថា� កដ់ឹកនា ំ េធ�ឱ្យកនែ់តល�្របេសរេឡងនូវដំេណ រករ

្រគប្់រគងហនភិយ័ ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និងអភបិាលកចិ� ។ ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វបានអនុវត�េដយថា� ក់

ដឹកនា ំនិងម�ន�ដីៃទេទៀតេដម្បធីានាឱ្យសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងដូចខងេ្រកម៖ 

-  ្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល  

-  អនុេលមភាពតមច្បោប ់និងបទដ� ននានា ។ 

របាយករណ៍េនះរមួមានករពនិិត្យេល្របតបិត�ិករៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង េដយសវនករៃននាយក 

ដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង ែដលទទលួបានករឯកភាពពីថា� កដ់កឹនា ំនិងបានរមួសហករជាមយួសវនដ� ន។  

 ៣. ទិដ�ភាពទេូ� 

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ “កសស” គឺជាកំពងែ់ផអន�រជាតិសមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួគតៃ់ន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា។ កំពងែ់ផេនះ្រត�វបានបេង�តេឡងជាសហ្រគាសសធារណៈែដល្រគប្់រគងេដយរដ�មានេឈ� ះ

ថា៖ កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ សរេសរកត ់“កសស” ស�ិតេ្រកមបទប្ប��ត�ិៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ៥០ អន្រក

.បក ចុះៃថ�ទី ១៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ១៩៩៨ ។ កសស គឺជាកពំងែ់ផែដលមានជេ្រមទឹកេ្រជជាងេគៃន្រពះរជាណា

ច្រកកម�ុជាែដលអចផ�ល់េសវកម�េលកដក ់េផ�រ -ផ�ុក ស�ុកទនំិញ នានំាវចូល -េចញ និងេសវកម�សំខន់ៗ ជា

េ្រចនេផ្សងេទៀតជូនអតិថិជនបានយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស។ េដយមានកិច�ខតិខ្ំរបងឹែ្របង និងករកណំតច់ក�ុវស័ិយ 

ច្បោស់លស់របស់ថា� កដ់ឹកនា្ំរពមទងំករចូលរមួចំែណកយ៉ាងសកម�ពមី�ន�ី្រគបជ់ានថ់ា� កេ់ធ�េអយ កសស បាន 
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ចូលជាទីផ្សោរមូលប្រតកម�សិទ�ិសធារណៈេលកដំបូងមយួ ក�ុងចំេណាមទីផ្សោរមូលប្រតកម�សិទ�សិរធារណៈ 

េលកដំបូងទងំ ៥ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

េ្រកមទិសេដអភវិឌ្ឍរបស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន ្របមុខរជរដ� ភបិាលៃន្រពះ 

រជាណាច្រកកម�ុជា ក�ុងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាមយួរដ� ភបិាលជប៉ុន និងេដម្បេីឆ�យតបនឹងបរមិាណទំនិញឆ�ង

កត ់ ែដលបន�េកនេឡងជាេរៀងរល់ឆា�  ំកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ “កសស” បានេ្រគាងសងសងច់ណំត

ែផកុងតនឺរ័ថ�ីមយួេផ្សងេទៀតែដលមាន្របែវង ៣៥០ម ជេ្រមទឹក ១៤.៥០ម រមួទងំករបំពកស់មា� រេលកដក់

ទំនិញធុនធ�នេ់នឆា�  ំ២០២០ និងេ្រគាងប��បេ់នឆា�  ំ២០២៣ ។  

កសស ្រត�វបានដឹកនាេំដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលមានសមាជិក ចំនួន ០៧ របូ អមេដយម�ន�ី្រត�ត 

ពិនិត្យរដ� ០១ របូ េដយមានម�ន�ី នេិយាជិត កម�ករចនំនួ ៨៩៣ នាក ់ (គតិ្រតឹមៃថ�ទ ី ២៩/១២/២០១៧) ។ 

បច�ុប្បន� កសស មានទសី� កក់រស�ិតេន ភូម ិ៣ សង� ត ់៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ ។ 

ករងរ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង គជឺាកត� ចម្បងែដលមានសរៈសំខនប់ំផុតេដម្បជី្រម�ញេអយ កសស អនុ

វត�្របតិបត�ិករអជីវកម�្របចៃំថ�របស់ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងទទួលបានេសចក�ទុីកចិត�ពីអតថិិជន អ�ក

េ្រប្របាស់ែផ ភាពទនភ់�នៃ់នតៃម�នឹងផ�ល់េសវកម�ជូនអតិថិជនបានឆាបរ់ហ័ស និងសម្រសបតមត្រម�វករទី

ផ្សោរ្របកបេដយគណេនយ្យភាព ។ 

 ៤. ការពិនិត្យេលើការ្រគប់្រគងៃផ�ក��ង 

សវនករបានវយតៃម�្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង េដយែផ�កេលករពិនិត្យសមត�ភាពៃនដំេណ រករ្រគប់

្រគងនីមយួៗ េដម្បសីេ្រមចបាននូវេគាលបណំង្រគប្់រគងចនំនួ្របាពីំររមួមានៈ (១) ករផ�ល់សិទ�ិ (២) ភាពេពញ

េលញ (៣) ភាព្រតឹម្រត�វ (៤) សុពលភាព (៥) សុវត�ិភាពរបូវន� (៦) ករេដះ្រសយកំហុសឆ�ង និង (៧) ករែបង

ែចកតួនាទ ី។ 

 ៥. ព័ត៌មានអំពីសវនដ� ន 

នាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម�និងស�ិតិ និងនាយកដ� នបេច�ក 

េទស-សមា� រៈ នងិសំណង ់ ស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ េដយអនុេលមតម 

អនុ្រកឹត្យេលខ ៥០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពីករបេង�តកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

និងដំេណ រករតមេសចក�ីកណំតស់�ីពីរចនាសម�ន័� និងភារកិច�ស្រមាបន់ាយកដ� ននីមយួៗរបស់ កសស ចុះៃថ� 

ទី២៧ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ ។ 

៥.១    រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់នាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស 
មានរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរមួមយួ េដយែចកេចញជា ០៩ ករយិាល័យ៖  

(១)  ករយិាល័យរដ�បាល  

(២)  ករយិាល័យពត័ម៌ានវទិ្យោ  

(៣)  ករយិាល័យធនធានមនុស្ស   

(៤)  ករយិាល័យ្រគប្់រគងមេធ្យោបាយ បង� រ និងពន�តអ់គ�ិភយ័  

(៥)  ករយិាល័យ ធានារ៉បរ់ងសង�ម  

(៦)  ករយិាល័យពិធីករ  
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(៧)  ករយិាល័យរេបៀប និងឯកសរ  

(៨)  ករយិាល័យែថទសុំខភាព  

(៩) ករយិាល័យបរសិ� ននងិអនាមយ័  និងមានបុគ�លិកកម�ករសរបុ ចំននួ ១៣៦ នាក ់្រប�ស 

៩៦ នាក ់្រសី ៤០ នាក ់ស�ិតេ្រកមករដឹកនាេំដយេលកនាយក ០១ របូ ។  

៥.២   រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម�និងស�ិតិ  
                     មានរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរមួមយួេដយែចកេចញជា ០៤ ករយិាល័យ៖ 

(១)  ករយិាល័យស�ិតិ  

(២)  ករយិាល័យ្រគប្់រគងគេ្រមាង 

(៣)  ករយិាល័យែផនករ-វនិិេយាគ 

(៤)  ករយិាល័យលទ�កម�សធារណៈ  

ក�ុង្រកបខណ័� នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម� នងិស�ិតិ មានម�ន�ី បុគ�លិកសរបុចនំួន ១១ នាក ់្រប�ស ០៨ 

នាក ់្រសី ០៣ នាក ់ស�ិតេ្រកមករដឹកនាេំដយេលកនាយក ០១ របូ នាយករង ០១ របូ និង្របធានករយិាល័យ 

០២ របូ ។ 

៥.៣ រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់នាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រ និងសំណង ់ 
មានរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរមួមយួេដយែចកជា ០៦ ករយិាល័យ៖  

(១)  ករយិាល័យសំណង ់ 

(២)  ករយិាល័យស� បត្យកម� 

(៣)  ករយិាល័យវស់ស�ង ់

(៤)  ករយិាល័យសិក្សោគេ្រមាង 

(៥)  ករយិាល័យេ្រគ�ងច្រកសំណង ់

(៦)  ករយិាល័យសមា� រេ្រគ�ងបនា� ស់ 

ក�ុង្រកបខណ័� នាយកដ� នបេច�កេទស-សមា� រ នងិសំណង ់ មានម�ន�ី បុគ�លិកសរបុចំននួ ១៨៨ នាក ់

្រប�ស ១៨៦ នាក ់្រសី ០២ នាក ់ស�ិតេ្រកមករដឹកនាេំដយេលកនាយក ០១ របូ នាយករង ០១ របូ និង្របធាន

ករយិាល័យ ០២ របូ ។ 

៥.៤ ករទទលួខុស្រត�វ 
    ក. ករទទលួខុស្រត�វរបស់សវនដ� ន 

នាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម�នងិស�ិតិ និងនាយកដ� ន បេច�ក 

េទស-សមា� រៈ នងិសំណង ់ ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះករ្រគប្់រគង្របពន័�ៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន ្រពមទងំ្របសិទ�ភាព

្របតិបត�ិករ និងអនុេលមភាពេនក�ុងនាយកដ� ន កដូ៏ចជាក�ុង្រកបខណ័� រមួរបស់ កសស ។ 

    ខ. ករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងទទួលខុស្រត�វ ែតេលរបាយករណ៍សវនកម�េនះប៉ុេណា� ះ ។  

 ៦. លទ�ផលសវនកម�  

៦.១  ែផ�ក្របសិទ�ភាព្របតិបត�កិរ 
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៦.១.១ នាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស  
េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេនះ គឺេដម្បអីះអងអពំី្របសិទ�ភាព្របតិបតិ�ករ ពកព់ន័�នឹងករេរៀបចំ

របាយករណ៍ សំណំុែបបបទឯកសរ និងេសចក�ីកណំតស់�ីពីរចនាសម�ន័�និងភារកចិ�ស្រមាបប់ណា� នាយកដ� ន

ៃន កសស ឱ្យបានសម្រសបតមត្រម�វកររបស់អង�ភាព នតីិវធិីរដ�បាលសធារណៈ និងលក�ន�ិកៈ បគុ�លិក       ក

សស ្រពមទងំច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិនានាជាធរមាន ។ 

សវនករពិនតិ្យេឃញថា នាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស បានយកចិត�ទុកដកខ់�ស់និងខិតខំ្របឹង

ែ្របងអនុវត�ករងរេដយឈរេលមូលដ� នច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិនានាជាធរមាន ។ 

      ក. ករយិាល័យអបរ់សុំខភាព កសស 

- ករយិាល័យអបរ់សុំខភាព គរួេធ�របាយករណ៍អពំីស� នភាពអ�កជម� ឺ ែដលមានលក�ណៈ

ធ�នធ់�រ ឬ ែដល្រត�វប��ូ នបន�េទព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យបែង�កេខត�្រពះសីហនុ កដូ៍ចជា

មន�ីរេពទ្យ េនរជធានីភ�េំពញ ឬ ្របេទសជិតខងជាេទៀងទត ់ ក�ុងករណីមានអ�កជម�ឺ
្របេភទេនះ ។ 

- េយាងរបាយករណ៍អ�កជម�ែឺដលចូលមកពនិិត្យ ែផ�កជម�េឺ្រកទូេទក�ុង្រតីមាសទី ៣ ឆា�  ំ

២០១៧ សវនករសេង�តេឃញមានអ�កជម�ផឺ�ូវដេង�ម ជាេ្រចនករណីកំពុងេកនេឡងពីមយួ

ែខេទមយួែខេដយពុំមានករថយចុះ េហតុដូេច�ះករយិាល័យអបរ់សុំខភាពគួរេធ�របាយ

ករណ៍អំពសី� នភាពជម�រឺបស់ពួកគាត ់ េដយផ�ល់ករែណនាលំំអិតអពំីករករពរ និង

ែថទសុំខភាព េដម្បេីជៀសវងករចម�ងេមេរគ ឬ េ្រគាះថា� កក់�ុងស� នភាពធ�នធ់�រ ឬ មនិ

អចព្យោបាលបាន ។  

- ក�ុងរបាយករណ៍ ស�ីពីករចណំាយឱសថ្របចែំខ ករយិាល័យអបរ់សុំខភាពគួរបែន�មជរួ 

ប�្ឈរពីរជួរេទៀត េដម្បដីកេ់ឈ� ះ្របេទសផលិត និងរយៈេពលផុតសុពលភាពេ្រប្របាស់ 

ៃនឱសថ្រគប្់របេភទ ែដលបានប�� ទិញមកេ្រប្របាស់ក�ុង្រកបខណ័�  កសស ។ 

     ខ. វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីព្ីរកមសន�សុិខនាវអន�រជាត ិនងិឋបនយីភណ� ែផ (ISPS Code) 

- សវនករយល់េឃញថា បនា� បព់ីវគ�បណ�ុ ះបណា� លនមីយួៗ សវនដ� ន/ករយិាល័យសន�ិ
សុខ ឬ ែផ�កបណ�ុ ះបណា� លគួរេធ�របាយករណ៍សេង�ប និងវយតៃម�អំពីសមត�ភាពយល់

ដឹងរបស់សិក� កមែដលបានចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យនិងេ្រជស

េរ សអ�កមានសមត�ភាពចូលរមួេធ�ជាអ�កបណ�ុ ះបណា� លបន� ស្រមាបវ់គ�េ្រកយៗេទៀត ។  

- ក�ុង្របេយាគែដលសរេសរជាអក្សរកតថ់ា ISPS Code (International Ship and Port 

Facility Security Code) សវនករយល់េឃញថា្របេយាគ ឬ ឃា� េនះមនិែមនសំេដេល 

ច្បោប់េនាះេទ ដូេច�ះសវនដ� ន/ករយិាល័យសន�ិសុខ គួរសរេសរថា្រក�មសន�ិសុខនាវ

អន�រជាតិ និងឋបនីយភណ� ែផវញិ ។    

     គ. វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពបីេច�កេទសេបកបរេ្រគ�ងច្រក QC (ZPMC) 
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-  សវនករយល់េឃញថា ក�ុងប�� ីវត�មានៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីបេច�កេទសេបកបរ

េ្រគ�ង ច្រក QC (ZPMC) ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០១៧ សវនដ� នគួរបែន�មជួរប�្ឈរ

មយួ ជួរេទៀតេដម្បេីអយសិក� កមចុះៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត ។ 

- សវនករយល់េឃញថា បនា� បព់ីវគ�បណ�ុ ះបណា� លនីមយួៗ សវនដ� ន/ែផ�កបណ�ុ ះបណា�

ល គួរេធ�របាយករណ៍សេង�ប និងវយតៃម�អពំីសមត�ភាពយល់ដឹង របស់សិក� កមែដល

បានចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេដម្ប្ីរត�តពិនិត្យ និងេ្រជសេរ សអ�កមានសមត�ភាពចូល 

រមួេធ�ជាអ�កបណ�ុ ះបណា� លបន�ស្រមាបវ់គ�េ្រកយៗេទៀត ។ 

៦.១.២ នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម� និងស�ិតិ 

      ក. ករពនិតិ្យែផនករពលកម�ឆា�  ំ២០១៧ របស់ កសស 

-  េយាងែផនករពលកម�ឆា�  ំ ២០១៧ សវនករបានសេង�តេឃញ ថា� កន់ាយករងេនតម

នាយកដ� នមយួចនំួន ្រត�វបានែតងតងំ្រសបតមេសចក�ីកំណតែ់ដលមានែចងេនក�ុង

ែផនករពលកម�ឆា�  ំ ២០១៧ និងេសចក�កីំណតស់�ីពីរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ និងតួនាទីភារ

កិច�របស់នាយកដ� នសម ី។ 

-  េដយែឡក ថា� កន់ាយករង និង្របធានករយិាល័យស្រមាបន់ាយកដ� នេផ្សងៗេទៀត

ែដលបានកណំតេ់នក�ុងែផនករពលកម�ឆា�  ំ២០១៧ ដូចគា�  សវនករសេង�តេឃញថាេន

មនិទនម់ានករសេ្រមចែតងតងំេនេឡយ ក�ុងេនះមាននាយកដ� នមយួចនំនួតូចសូម្ប ី
ែត្របធានករយិាល័យកគ៏ា� នែដរ ។  

៦.១.៣ នាយកដ� នបេច�កេទស សមា� រ និងសំណង ់

      ក. តរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ករយិាល័យសំណង ់

- េយាងតរងវត�មានករងរ្របចៃំថ� របស់ករយិាល័យសំណង ់ នងិ្រគបែ់ផ�កពកព់ន័�

ែដល ស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគង របស់នាយកដ� នបេច�កេទសសមា� រនិងសំណង ់ ស្រមាបរ់

យៈេពល បីែខចុងេ្រកយក�ុងករយិបរេិច�ទ ២០១៧ សរេសរថា “បានេឃញនងិពនិតិ្យ

េដយេលក នាយកបេច�កេទសសមា� រនងិសំណង ់ នងិេលកនាយករដ�បាល-ធនធាន

មនុស្ស” ករណីេនះ សវនករយល់េឃញថា គួរមានហត�េលខប�� កេ់ដយេលកនាយក

ទងំពីររបូជាមនុសិន េទបអចយកមកេ្រប្របាស់ ឬ រក្សោទុកជាឯកសរ្រសបច្បោបប់ាន ។    

- ក�ុងតរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ករយិាល័យសំណង ់ ស្រមាបរ់យៈេពលបីែខចុង

េ្រកយ ក�ុងករយិបរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ េនះែដរ សវនករបានសេង�តេឃញមានបគុ�លិកមយួ

ចំនួនអវត�មានឥតច្បោបក់�ុងចេនា� ះពី ០២ (ពីរ) េទ ១៥ (ដប្់របា)ំ ដងក�ុងមយួែខៗ ក�ុងេនះ

មានមយួចំននួតូច្រត�វបានសរេសរជាអក្សរជំនួសហត�េលខ “ឈ”ឺ ក�ុងរយៈេពលយូរ

េដយគា� នករប�� កអ់ំពសី� នភាពជម�ចឺ្បោស់លស់ ។   

     ខ. តរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ែផ�កយានដ� ន   

- េយាងតរងវត�មានករងរ្របចៃំថ�របស់ែផ�កយានដ� ន ស្រមាបរ់យៈេពលបីែខចុង

េ្រកយក�ុងករយិបរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ សវនករបានសេង�តេឃញមានបុគ�លិកមយួចនំនួ    
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អវត�មានឥតច្បោបក់�ុងចេនា� ះពី ០២ (ពីរ) េទ ១៩ (ដប្់របាបំនួ) ដងក�ុងមយួែខៗ េហយ

មយួចំនួនតូច ក្៏រត�វបានេឃញសរេសរជាអក្សរជនំួសហត�េលខ “ឈ”ឺ ក�ុងរយៈេពលយូរ

េដយគា� នករ ប�� កអ់ពំីស� នភាពជម�ចឺ្បោស់លស់ែដរ ។ 

      គ. ករ្រត�តពនិតិ្យលក�ណៈបេច�កេទស នងិករ្រគប្់រគងម៉ាសីុនេភ�ង 

- ពកព់ន័�នងឹេរង/បន�បម៉់ាសីុនេភ�ងរបស់ កសស ទងំបនួស� នីយ ៍សវនករយល់េឃញថា 

សវនដ� ន/ែផ�កអគ�ិសនី គួរបិទស� កេឈ� ះនងិ/ឬ ស� កស�� េ្រគាះថា� កេ់នតមេរង/ 

បន�បម៉់ាសីុននីមយួៗ ជាពិេសសេនេរងម៉ាសីុនធ/ំស� នីយអ៍គ�ិសនីទ ីIII េដម្បបីង� រេ្រគាះ 

ថា� កេ់ផ្សងៗ និងេដម្បអីនុវត�េអយបានសម្រសបតមេគាលករណ៍ែណនា ំៃន្របពន័�្រគប ់

្រគងសុវត�ិភាព សុខភាព និងបរសិ� នរបស់ កសស ។ េ្រកពីេនះ សវនដ� ន/ែផ�កអគ�ិសន ី

គួរេស�សំុជួសជុលរបាងំសំណាញ់ែដកករពរេនស� នយីទ៍ ី II ែដលមានស� មដចជ់ា

ចំែណក ធំៗេនាះេឡងវញិ េហយក�ុងករណីមនិចបំាចគ់ួរយកកំណាតេ់ឈក� រ ជាេ្រចន

កំណាតែ់ដល ស�ិតេនជាបន់ងឹម៉ាសីុនេភ�ងធំ “ស� នីយទ៍ី III” េចញេដម្បបីង� រេ្រគាះអគ�ិ
ភយ័ ឬ េ្រគាះថា� ក ់ េផ្សងៗែដលអចេកតមានេឡងជាយថាេហតុ ។ (សូមេយាងរបូភាព

ភា� បជូ់នមកជាមយួ) ។ 

៦.២ ែផ�កអនុេលមភាព 
    ៦.២.១ នាយកដ� នែផនករ-លទ�កម� នងិស�ិត ិ

      ក. ករពនិតិ្យនតីវិធិៃីនករអនុវត�កចិ�លទ�កម�របស់ កសស 

- សវនករសេង�តេឃញេគាលករណ៍េដះ្រសយវវិទ ែដលបានែចងេនក�ុង្របករ ១៥ ៃន 

កិច�សន្យោស�ីពីករងរជួសជុលែផចស់ចេនា� ះទី ៤ Beam4 Bay3 Beam3 Bay5 េលខ 

013/01 កសស.អល.ពថ ្របករ ១៧ ៃនកិច�សន្យោស�ីពីករផ�តផ់�ងេ់្របងឥន�នៈេលខ 

010/3 កសស.អល.ដបស និង្របករ ១៤ ៃនកិច�សន្យោស�ីពីករផ�តផ់�ងស់មា� របនា� ស់

េលខ 098/6 កសស.អល.ពថ មានអត�នយ័្រត�តគា� នឹងេគាលករណ៍ច្បោប ់ ស�ីពីករ

្រគប្់រគងេដយ េនក�ុង្របេយាគទមីយួៃន្របករ ១៥ ្របករ ១៧ និង្របករ ១៤ ៃនកិច�

សន្យោទងំបីេនះបាន ែចងថាកិច�សន្យោេនះ្រត�វ្រគប្់រគង និងបក្រសយតមច្បោបៃ់ន្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា ។ េហតុដូេច�ះ េនក�ុង្របករ ១៥ ្របករ ១៧ និង្របករ ១៤ សវន

ដ� នគួរែចងថា “ ច្បោប្់រគប្់រគង” ជំនួសវញិ រឯីេគាលករណ៍ “ េដះ្រសយវវិទ” គរួែចង

េនក�ុង្របករដចេ់ដយែឡកមយួ េផ្សងេទៀត ។ 

៦.២.២ នាយកដ� នបេច�កេទស-សមា� រ នងិសំណង ់

       ក. របាយករណ៍ចណូំលចណំាយេ្របងឥន�នៈ ស្រមាបម៉់ាសីុនេភ�ងរបស់ កសស 

- ចំេពះករេ្រប្របាស់េ្របងឥន�នៈ សវនករពិនិត្យេឃញមានឯកសរស�ីពីករេធ�េតស�បទ 

ដ� នេ្របងឥន�នៈស្រមាបម៉់ាសីុនេភ�ង ែដលមានកមា� ងំេសះចបព់ី 255 KVA, 350 KVA, 

500 KVA និង 1000 KVA េដយមានហត�េលខប�� ករ់បស់គណៈកម�ករេរៀបចំ
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បទដ� នេ្រប្របាស់េ្របងឥន�នៈ ស្រមាបម៉់ាសីុនេភ�ងរបស់ កសស ចុះៃថ�ទី ០៩ ែខក��  ឆា�  ំ

២០០៩ ៃថ�ទី ១០ ែខក��  ឆា�  ំ២០០៩  និងៃថ�ទី ២៩ ែខសីហ ឆា�  ំ២០០៩ ។   

- េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ម៉ាសីុនេភ�ងថ�ីម៉ាក HIMOINSA ផលិតេន្របេទសជប៉ុន 03 (ប)ី 

េ្រគ�ង ែដលមានសមត�ភាពផ�តផ់�ងថ់ាមពលអគ�ិសនីសរបុ 800 KVA សវនដ� ន/ែផ�កអគ�ិ
សនី េនមនិទនម់ានឯកសរ ស�ីពីករេធ�េតស�បទដ� នេ្របងឥន�នៈេនេឡយេទ ប៉ែុន�

េដយម៉ាសីុន េភ�ងទងំេនះ្រត�វបានប្រម�ងទុកស្រមាបេ់្រប្របាស់ េដម្បផី�តផ់�ងត់្រម�វករ

ថាមពលែផ�ករដ�បាល របស់នាយកដ� នតំបនេ់សដ�កចិ�ពិេសស កសស ក�ុងករណីេភ�ងរដ�

ដចែ់ផ�កអគ�ិសនីបាន ទទលួករអនុ�� តេអយេ្រប្របាស់េ្របងឥន�នៈតម Engine 

Specifications ពីថា� កដ់កឹនា ំសវនដ� នផា� ល់ ។   

 ៧. សំណូពរ 

         េដម្បេីលកកពំស់គុណភាពផលិតកម� និងែកលម�្របសិទ�ភាព្របតិបត�ិកររបស់ កសស េអយកនែ់ត

ល�្របេសរេឡងជាលំដប ់ នងិទទួលបានេសចក�ីទុកចិត�ពអីតិថិជននិងអ�កេ្រប្របាស់ែផ និងផ�ល់េសវកម�ជូន

អតិថិជនបានឆាបរ់ហ័ស នងិសម្រសបតមត្រម�វករទីផ្សោរ សវនដ� នគួរបន�យកចិត�ទុកដកេ់លសុខុមាលភាព 

ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានមនុស្ស រមួទងំសន�ិសុខ នងិសុវត�ិភាពករងររបស់អង�ភាព និងេរៀបចំកសង

ែផនករពលកម�ស្រមាបឆ់ា� នីំមយួៗ េដយេធ�ករសិក្សោអំពីសន�ស្សនប៍រមិាណទំនិញឆ�ងកត ់ និងត្រម�វករ

ចបំាចព់កព់ន័�នឹងកចិ�្របតបិត�ិករអជីវកម� និងេសវកម�របស់ កសស និងបន�តមដនករអនុវត�សហករ

ស្រមបស្រម�លជាមយួនាយកដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស េដម្បេីលកសំេណ ផ�ល់ជូននូវត្រម�វករធនធាន

មនុស្ស ទងំថា� កដ់ឹកនាកំណា� ល និង/ឬ កមា� ងំពលកម� កដូ៏ចជាត្រម�វករេផ្សងៗេទៀតែដលនាយកដ� នពកព់ន័�

បានេស�សំុេដម្បេីជៀសវងករអូសបនា� យេពលេវល និងករអនុវត�តួនាទីនិងភារកិច�ែដល កសស បាន្របគល់

ជូនេដយគា� នអនុេលមភាព និង្របសិទ�ភាព្របតបិត�ិករ ។ 

ពកព់ន័�នងឹនីតិវធិីៃនករអនុវត�កិច�លទ�កម�របស់ កសស សវនករយល់េឃញថាសវនដ� នគួរបន�យក 

ចិត�ទុកដក្់រត�តពិនិត្យ ្រសវ្រជាវរល់លិខិតបទដ� នគតិយុត�ិពកព់ន័�នឹងនតីិវធិីច្បោប ់ នងិសរចរែណនាសំ�ីពី
ករអនុវត�កចិ�លទ�កម�សធាណៈរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ កដូ៏ចជាច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិនានាជា

ធរមាន េដម្បជី្រម�ញករអនុវត�កិច�លទ�កម�របស់ កសស េអយកនែ់តមានសុ្រកតឹភាព និងអនុេលមតមនីតិ
វធិីច្បោប ់ស�ីពកីិច�លទ�កម�របស់សហ្រគាសសធារណៈ ។ 

ជាងេនះេទៀត េដម្បេីធ�ឱ្យេអយកនែ់តល�្របេសរេឡងជាលំដប ់ នងិទទួលបានេសចក�ីទុកចតិ�ពីអតិថិ
ជន នងិអ�កេ្រប្របាស់ែផ ជាពេិសសេដម្បជីាគំរលូ�ស្រមាប ់កសស ក�ុងករអនុវត�តមលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិ ក៏

ដូចជាច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិនានាជាធរមាន សវនករយល់េឃញថាសវនដ� នគរួព្រងឹង ករ្រគប្់រគងវត�មានរបស់

ម�ន�ី បុគ�លិក កម�ករ ជា្របចៃំថ�ទងំ្រពឹកទងំល� ច និងរយករណ៍ជូនថា� កដ់ឹកនា ំ កសស េដម្បេីស�សំុករ

ែណនាអំនុវត�ជា្របេយាជនេ៍ដម្បេីលកកំពស់វនិយ័ករងរ មនសិករវជិា� ជីវៈ និងធានាបាននូវ្របសិទ�ភាព

្របតិបត�ិកររបស់អង�ភាព្រសបតមេគាលករណ៍ែណនា ំ ែដលមានែចងេនក�ុងជពូំកទី V ៃនលក�ន�ិកៈបុគ�លិក

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ កសស ចុះៃថ�ទី ០៤ ែខេមស ឆា�  ំ ២០០៣ ស�ីពីវនិយ័ ទណ� កម� ករេលក

សរេសរ ករដកព់ិន�ុ និង្រក�ម្របឹក្សោវនិយ័ ។  
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ម្យោង៉វញិេទៀត េដម្បធីានាលទ�ភាពផលិតថាមពលអគ�សិនី្រគប្់រគាន ់ និងបន�និរន�រភាពដំេណ រករ

អជីវកម�របស់ កសស បានសម្រសបតមត្រម�វកររបស់អតិថិជន សវនដ� ន/ែផ�កអគ�សិនីគួរពិនតិ្យលទ�ភាព

េលកសំេណ សំុថា� កដ់ឹកនាជំសួជុលម៉ាសីុនេភ�ងផលិតេន USA 02 (ពីរ) េ្រគ�ងេនស� នីយទ៍ី I ែដលខូច-គា� ន

ករេ្រប្របាស់ ម៉ាសីុនេភ�ងផលិតេន្របេទសជប៉ុន 02 (ពីរ) េ្រគ�ងេនស� នីយទ៍ី II ែដលេនអចេ្រប្របាស់បាន

ជាបេណា� ះអសន� នងិម៉ាសីុនេភ�ងម៉ាក IVECO ផលិតេន្របេទសអុីតលី 01 (មយួ) េ្រគ�ងេនស� នីយទ៍ី III 

សមត�ភាព ផ�តផ់�ងថ់ាមពលអគ�ិសនី 500 KVA េលខសមា� ល់ 306 ែដលមនិអច Synchronize ជាមយួ

ម៉ាសីុនេភ�ងេផ្សងៗេទៀតបានឱ្យដំេណ រករជា្រប្រកតីេឡងវញិ េដម្បេីជៀសវងកង�ះខតថាមពលអគ�ិសនី និង

កររងំស�ះដល់ ្របសិទ�ភាព្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ កសស ។ 

 ៨. េសចក�ីសន�ិដ� នរួម 

េនក�ុងអំឡុងេពលៃនករេធ�សវនកម�េនះ ែផ�កខ�ះៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង េនក�ុងសវដ� ននីមយួៗ

្រត�វបានកតស់មា� ល់េឃញថាមានករខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀបចដំំេណ រករអនុវត� ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្របតិបត�ិ
ករ និងទទួលខុស្រត�វខ�ស់ ។ ជាមយួគា� េនះែដរ ្រក�មករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងសេង�តេឃញថា ថា� កដ់ឹកនា ំម�ន�ី
និង បុគ�លិក្រគបស់វនដ� នមានឆន�ះរមួសហករ និងយកចតិ�ទុកដកក់�ុងករបំេពញតួនាទី និងភារកិច�របស់ខ�ួន

េដយ អនុេលមតមលក�ន�ិកៈបុគ�លិក កសស ច្បោប ់បទប្ប��ត�ិ និងេគាលករណ៍្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ។ 

 ៩. ែផនការសកម�ភាពែកលម� 

េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពអនុវត� និងែកលម�តមសំណូមពរែដលសវនករបានេស�េឡង ថា� កដ់ឹកនានំាយក

ដ� នរដ�បាល-ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នែផនករ-លទ�កកម� នងិស�ិត ិនិងនាយកដ� នបេច�កេទស-សមា� រៈ និង

សំណង ់បានឯកភាពតមែផនករសកម�ភាពដូចបានកណំតក់�ុងតរងៃន ឧបសម�ន័� ២ ។ 

 

ៃថ�សុ្រក ៧េកត ែខេច្រត ឆា� រំក នព�ស័ក ព.ស ២៥៦១ 

                       េធ�េនេខត�្រពះសីហនុ ៃថ�ទី២៣  ែខមីនា  ឆា� ២ំ០១៨ 

                                                

  បានេឃញ និងឯកភាព     នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង   

េខត�្រពះសីហនុ ៃថ�ទី         ែខ         ឆា� ២ំ០១៨     

 ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
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របយករណ៍ហិរ��វត��ែដលបនពិនិត្យេឡើង�ញ

េដយសវនករឯករជ្យ 
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្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា  
        ជាតិ  សសនា  ្រពះមហក្ស្រត 

 

 
កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 

 

 
របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកតថ់ា “ក.ស.ស”) មានេសចក�ីេសមនស្ស សូមបង� ញ

របាយករណ៍របស់ខ�ួន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម�រចួេហយ ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧។ 

 
សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង 

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់ ក.ស.ស គឺពកព់ន័�នឹងករផ�ល់េសវកំពងែ់ផសមុ្រទ និងេសវេផ្សងៗេទៀតែដលពក់

ពន័�នឹងកំពងែ់ផ ្រពមទងំអភវិឌ្ឍតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសស្រមាបជ់ួល។ 

 
លទ�ផលហរិ��វត�ុ 

លទ�ផលហិរ�� វត�ុស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងចំេណញ-ខត និងលទ�ផល

លម�តិេផ្សងៗ េនេលទំពរ័ទី ១២។ 

 
្រទព្យសកម� 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុបំានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដលនឹងបណា� លឱ្យ

មានករភាន្់រចឡំដល់ករកំណតត់ៃម�្រទព្យសកម� េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស េនាះេទ។ 

 
បំណុលយថាភាព និងបំណុលេផ្សងៗេទៀត 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន : 

ក)  បន�ុកណាមយួេល្រទព្យសកម�របស់ ក.ស.ស ែដលបានេកតេឡងេដយសរករដកប់�� ំ ស្រមាបធ់ានាបំណុល

របស់បុគ�លណាមា� កេ់ឡយ ចបត់ងំពីដំណាចឆ់ា� មំក ឬ 

ខ)  បំណុលយថាភាពណាមយួ េកតេឡងចំេពះ ក.ស.ស ចបត់ងំពីដំណាចឆ់ា� មំក។ 

 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ក.ស.ស ពុមំានបំណុលយថាភាព ឬបណុំលេផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វបានទមទរ

ឱ្យសង ឬអច្រត�វបានទមទរឱ្យសង ក�ុងអំឡុងេពល១២ែខបនា� បព់ីដំណាចឆ់ា�  ំ ែដលនឹងអចមានផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់លទ�

ភាពរបស់ ក.ស.ស ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�សងបំណុលរបស់ខ�ួន េនៃថ�កំណតស់ងេនាះេទ។ 

 
ករផា� សប់�ូរេហតុករណ៍ 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុបំានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលបានេកតេឡងពក់

ពន័�នឹងរបាយករណ៍េនះ ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ែដលេធ�ឱ្យចំនួនទឹក្របាក ់ ែដលបានរយករណ៍េនក�ុងរបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុមានកំហុសឆ�ងធ�នធ់�រេនាះេទ។ 
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្របតិបត�ិករមិនធម�ត 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 

មនិបានទទលួរងនូវឥទ�ិពលធ�នធ់�រ ែដលេកតេចញពីគណនី ្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹ្រតិ�ករណ៍ទងំឡាយ ែដលមានលក�ណៈជាសរវនត� 

និងមនិធម�តេនាះេទ។ 

 
ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលខុស្រត�វក�ុងករធានាថា របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡង្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទ់ិដ�ភាពជា

សរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរ

សច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ៖ 

 

១)  អនុត�េគាលករណ៍គណេនយ្យែដលសម្រសប េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រ

ជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “CIFRS”) ែដលគា្ំរទេដយករវនិិច�យ័និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល េហយបនា� ប់

មក្រត�វអនុត�វជា្របច ំ

២)  េគារពតមត្រម�វកររបស់ CIFRS ក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ាន េហយ្របសិនេបមានករ្របាសចកណាមយួពីស�ងដ់រ

ទងំេនះ ក�ុងករបង� ញឱ្យមាន្រតឹម្រត�វ ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបានលត្រតដង ពន្យល់ និងកំណតច់ំនួនទឹក្របាក់

សម្រសបេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

៣)  ែថរក្សោប�� ីគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បឱី្យ ក.ស.ស អចេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអនុេលមេទតម 

CIFRS និង្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងែដលមាន្របសិទ�ភាព 

៤)  េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយែផ�កេលមូលដ� ននិរន�រភាព េលកែលងែតមានករសន�តថា  ក.ស.ស មនិមានលក�

ណៈសម្រសបក�ុងករបន�្របតិបត�ិករេនេពលអនាគតែដលអចប៉ានស់� នបាន និង 

៥)  ្រគប្់រគង និងដឹកនា ំ ក.ស.ស ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេហយ្របាកដថាករសេ្រមចចិត�េលប�� សំខន់ៗ ទងំអស់ ែដល

អចបះ៉ពល់ដល់្របតិបត�ិករ េហយករចូលរមួរល់ករសេ្រមចចិត�ទងំេនាះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលធានាអះអងថា ក.ស.ស បានអនុត�តមរល់ត្រម�វករខងេល ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ ក.ស.ស មានសមាសភាគដូចខងេ្រកម៖ 

េឈ� ះ តំណាង តួនាទ ី

ឯកឧត�មលូ គឹមឈន ់ ្របធានអគ�នាយកកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

ឯកឧត�មតឹកេរត៉ សេ្រមច ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន� ី  សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

ឯកឧត�មផាន ់ផល�  ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ  សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

ឯកឧត�មយន� មនិ សល្រក�ង្រពះសីហនុ  សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

ឯកឧត�មសុ៊យ សន ្រកសួងសធារណៈករ និងដឹកជ��ូ ន  សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

ឯកឧត�មសុខ សុភ�័ក� ្រកសួងពណិជ�កម�  សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  

េលក លូ លីេខង បុគ�លិកកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ សមាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល  
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ករអនុម័តេលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េយងខ�ុ ំជា្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អនុមត័េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលភា� បម់កជាមយួ ្រពមទងំកំណតស់មា� ល់េផ្សងៗ 

ែដលបានបង� ញ្រតឹម្រត�វ នូវ្រគបទ់ិដ�ភាពជាសរវត�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ គិត្រតឹម 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ េដយ្រសបតមស�ងដ់ររបាយ

ករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា។ 

 
តងនាម្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

 

 

___________________      ___________________ 
ឯកឧត�មល ូគឹមឈន ់      េលក ប៉ាត សតិ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជាអគ�នាយក     នាយកគណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុ 

 

េខត�្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

កលបរេិច�ទ៖ ៃថ�ទី       ែខ          ឆា� ២ំ០១៨ 
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របាយករណ៍សវនករឯករជ 
ជូនភាគហ៊ុនិក កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 

 
មតិេយាបលរ់បសេ់យងខ�ុំ 

តមមតិេយាបល់េយងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកតថ់ា“ក.ស.ស”) 

បង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទ់ិដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់អំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និង

លទ�ផលហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹង

ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “CIFRS”)។ 

 
របាយករណ៍ែដលេយងខ�ុំបានេធ�សវនកម� 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស រមួមាន៖ 

 តរងតុល្យករគិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 

 របាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ  

 របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ  

 របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំនិង 

 កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របទ់ងំេសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ ។ 

 
មូលដ� នៃនមតិេយាបលរ់បសេ់យងខ�ុំ 

 េយងខ�ុ ំបានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រអន�រជាតិ ស�ីពីសវនកម� ៃន កម�ុជា  (េហកតថ់ា “ស�ងដ់រ

សវនកម�”)។  ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុ ំែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រទងំេនាះ  ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀតេនក�ុង

កថាខណ�  “ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករក�ុងករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ” េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកម�របស់

េយងខ�ុ ំ។ 

 េយងខ�ុ ំេជឿជាកថ់ាភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុ ំបានទទួល  មានភាព្រគប្់រគាន ់  និងសមេហតុផល  េដម្បេីធ�ជា

មូលដ� នស្រមាបក់របេ��ញមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំ។ 

  
 ឯករជ្យ 

 េយងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី ក.ស.ស ែដលអនុេលមេទតម្រកមសីលធមស៌្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ ែដលេចញ

ផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ (េហកតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”) និងអនុេលមេទតម្រកម 

សីលធមរ៌បស់ វទិ្យោស� នគណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម�ុជា (េហកតថ់ា “្រកមសីលធម ៌វគសក”)។ េយងខ�ុ ំបានបំេពញ

កតព�កិច�ក�ុងករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធមេ៌ផ្សងៗេទៀត  ែដលកំណតេ់ដយ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ  និង្រកមសីលធម ៌  

វគសក។ 
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ប�� សវនកម�សខំន់ៗ 

 តមករវនិិច�យ័្របកបេដយវជិា� ជីវៈរបស់េយងខ�ុ ំ ប�� សវនកម�សំខន់ៗ គឺជាប�� ទងំឡាយណា ែដលមានសរ-

សំខនប់ំផុតេនក�ុងករេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុ ំេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ប�� ទងំេនះ្រត�វបានេលកេឡងេនក�ុងបរបិទៃន

ករេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុ ំេទេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូល ដូចេនះក�ុងករបេ��ញមតិេយាបល់ េយងខ�ុ ំពុបំេ��ញ

េយាបល់េដយែឡកេទេលប�� ទងំេនះេទ។ 

 
ប�� សវនកម�សខំន់ៗ នីតវិិធីែដលេយងខ�ុំេដះ្រសយប�� សវនកម�សខំន់ៗ 

កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍  

េយាងេទកំណតស់មា� ល់ ២.១៩ – េសចក�ីសេង�បអំពីេគាល

ករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ស�ីពី អត�្របេយាជនបុ៍គ�លិក និង

កំណតស់មា� ល់ ៤.ខ – ករសន�ត និងករវនិិច�យ័េលកតព�កិច�  

អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន។៍  

 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស មានសមតុល្យែដល

េនមនិទនទូ់ទតចំ់ននួ ៤១.០០៨ លនេរៀល។ ករប៉ានស់� ន

របស់គណៈ្រគប្់រគង គឺគណនាេដយែផ�កេទតមវធីិស�ស�ប៉ាន់

ស� នឯកតឥណទន (projected unit credit)។ 

 

គណៈ្រគប្់រគងបានវយតៃម�បំណុលកតព�កិច� អ្រស័យេទតម

ទិន�នយ័្របជាស�ស�ក�ុង្រគាកន�ងមក ស� នភាពអជីវកម�ក�ុងេពល

បច�ុប្បន� និងេគាលករណ៍គណេនយ្យ។ គណៈ្រគប្់រគងកប៏ាន

ជលួអ�កជំនាញខងេ្រក េដម្បេីធ�ករគណនាលម�តិអំពីភាព   

ស�ុគស� ញេនះផងែដរ។ 

 

ករវយតៃម�កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍ ត្រម�វឱ្យមាន

ករវនិិច�យ័ជាកល់ករ់បស់គណៈ្រគប្់រគង និងអ�កជំនាញបេច�ក-

េទស ក�ុងករអនុត�ករសន�តែដលសម្រសប។ បែ្រមប្រម�លករ

សន�តសំខន់ៗ  រមួមាន កំេណ ន្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ អតិផរណា អ្រត

អប្បហរ និងអ្រតមរណភាព ែដលអចនាឱំ្យមានផលបះ៉ពល់ជា

សរវន�េលករគណនាបំណុល។ 

 

េយងខ�ុ ំេផា� តេលែផ�កទងំេនះ េដយសរវពកព់ន័�យ៉ាងសំខន់

េទេលករវនិិច�យ័ និងករប៉ានស់� នរបស់គណៈ្រគប្់រគង េដម្បេីធ�
ករវយតៃម�យ៉ាងសម្រសប និង្រតឹម្រត�វ។ 

នីតិវធីិសវនកម�របស់េយងខ�ុ ំ ទកទិ់នេទនឹងករប៉ានស់� នរបស់គណៈ

្រគប្់រគង េលចំននួទឹក្របាកបំ់ណុលេនះ រមួមាន៖ 

 

 វយតៃម�អំពីសមត�ភាព ឯករជ្យ និងេគាលបំណង ្រពមទងំប�� ក់

អំពីលក�ណៈសម្បត�ិ ៃនអ�កជំនាញរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងពិនិត្យ

េលវសិលភាពរបស់ពកួេគផងែដរ។ 

 

 ករបេង�តនូវេគាលសន�តៃផ�ក�ុង េដម្បេី្រប�បេធៀបេទនឹងកំេណ ន

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍អតិផរណា អ្រតអប្បហរ និងអ្រតមរណភាព។ 

 

 ពិនិត្យកត� សំខន់ៗ ៃនទិន�នយ័ក�ុង្រគាកន�ងមក ដូចជាអ្រតអតិផរ-

ណា និងអ្រតអប្បហរជាេដម។ 

 

 ពិនិត្យ និងគណនាេលតរង ែដលអ�កវយតៃម�េសធននិវត�នប៍ាន

េធ� និង 

 

 េផ��ងផា� ត ់ និងគណនាចំននួទឹក្របាកក់�ុងរបាយករណ៍វយតៃម�  

ហនិភយ័ េធៀបជាមយួនឹងករកត្់រតគណេនយ្យ។ 

 

ជាលទ�ផលៃននីតិវធីិរបស់េយងខ�ុ ំខងេល េយងខ�ុ ំបានរកេឃញថាករ

វនិិច�យ័ និងករប៉ានស់� នជាកល់ករ់បស់គណៈ្រគប្់រគង គឺមានភាព

សម្រសប។ េយងខ�ុ ំមនិបានរកេឃញនូវករណីខុសឆ�ងជាសរវន�ណា

មយួេទ។ 
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ប�� សវនកម�សខំន់ៗ នីតវិិធីែដលេយងខ�ុំេដះ្រសយប�� សវនកម�សខំន់ៗ 

ករកត់្រតគណេនយ្យៃនឥណទនផ�លឱ់្យបុគ�លកិ  

េយាងេទកំណតស់មា� ល់ ២.៨.១ – េសចក�ីសេង�បអំពីេគាល

ករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ស�ីពី ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�

ហិរ�� វត�ុ និងកំណតស់មា� ល់ ៩ – ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក។  

 

ក.ស.ស បានផ�ល់ឥណទនឱ្យបុគ�លិកជាសច្់របាក ់ ចំននួ 

១០.២៦៧ លនេរៀល េដម្បទិីញភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” េនៃថ�ទី០៨ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ឥណទនទងំេនះមនិមានករ្របាកេ់ទ និង

មានរយៈេពល៤ឆា� ។ំ ឥណទនទងំេនះ្រត�វទូទតស់ងវញិជាេរៀង

រល់ែខក�ុងរយៈេពល៤៨ែខ ែដល្រត�វកតក់ងពី្របាកេ់បៀវត្សរ្៍របចំ

ែខរបស់បុគ�លិក។ 

 

គណៈ្រគប្់រគងបានយល់េឃញថា ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក គឺេធ�
េឡងក�ុងវសិលភាពៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ (CIAS 39) ជាជាង

ក�ុងវសិលភាពៃនករទូទតត់មភាគហុ៊ន (CIFRS 2) េដយ

សរបុគ�លិក អចមានហនិភយ័តៃម�ភាគហុ៊នធា� កចុ់ះ េហយ

បុគ�លិកចបំាច្់រត�វសង្របាកវ់ញិទងំ្រស�ង េទះជាក�ុង            

កលៈេទសៈណាកេ៏ដយ។ ដូចេនះ ឥណទនទងំេនះ្រត�វបាន

ចតទុ់កជា្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានកត្់រតដំបូងតម

តៃម�សម្រសប ក�ុងទឹក្របាកចំ់ននួ ៦.៩២៤ លនេរៀល េហយ

បនា� បម់កេទៀតវ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដមដករលំស់។ លេម��ង

រវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងសច្់របាកែ់ដល

បុគ�លិកបានទទលួេដម្បទិីញភាគហុ៊ន ្រត�វបានកត្់រតជាចំណាយ

ែបងែចកតមរយៈេពលឥណទន។ 

 

េយងខ�ុ ំេផា� តេលែផ�កទងំេនះ េដយសរវពកព់ន័�យ៉ាងសំខន់

េទេលករវភិាគរបស់គណៈ្រគប្់រគង េដម្បេីធ�ករកត្់រតគណ-  

េនយ្យ និងអនុត�ករសន�ត និងករវនិិច�យ័ជាកល់ក ់ េទេលករ

កត្់រតតៃម�សម្រសប។ 

នីតិវធីិរបស់េយងខ�ុ ំ ទកទិ់នេទនឹងករប៉ានស់� ន និងករវនិិច�យ័របស់

គណៈ្រគប្់រគង េទេលករកត្់រតគណេនយ្យ និងករកំណតត់ៃម� រមួ

មាន៖ 

 

 ែស�ងយល់ និងវយតៃម�េលភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍ និងនីតិ

វធីិរបស់គណៈ្រគប្់រគង ពកព់ន័�េទនឹង គេ្រមាងជេ្រមសភាគហុ៊ន

របស់បុគ�លិក (Employee Stock Option Plan)។ 

 

 ចូលរមួពីអ�កជំនាញបេច�កេទស ែផ�កគណេនយ្យរបស់េយងខ�ុ ំ េដម្ប ី
ផ�ល់ជាជំនយួ ក�ុងករវយតៃម�ភាពសម្រសបៃនករកត្់រត

គណេនយ្យ និងវធីិស�ស�វយតៃម�។ 

 

 ពិនិត្យករគណនាតៃម�សម្រសប និងករសន�ត ែដលគណៈ

្រគប្់រគងបានេធ�េឡង េដម្បឱី្យមានភាព្រតឹម្រត�វ និង្រគប្់រគាន។់ 

 

 េផ��ងផា� តក់រសង្របាកខ់�ះៗ ជាមយួនឹងសន�ឹកេបក្របាកេ់បៀវត្សរ ៍

ែដលបានចុះហត�េលខេដយបុគ�លិក និង 

 

 តមដនរបាយករណ៍ស�ីពីករគណនាតៃម�សម្រសប ជាមយួនឹង

ករកត្់រតគណេនយ្យ េដម្បធីានានូវភាព្រតឹម្រត�វ។ 

 

ជាលទ�ផលៃននីតិវធីិរបស់េយងខ�ុ ំខងេល េយងខ�ុ ំបានរកេឃញថា ករ

ប៉ានស់� ន និងករវនិិច�យ័ជាកល់ករ់បស់គណៈ្រគប្់រគង គឺមានភាព

សម្រសប។ េយងខ�ុ ំមនិបានរកេឃញនូវករណីខុសឆ�ងជាសរវន�ណា

មយួេទ។  
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ប�� សវនកម�សខំន់ៗ នីតវិិធីែដលេយងខ�ុំេដះ្រសយប�� សវនកម�សខំន់ៗ 

ករកត់្រតគណេនយ្យៃនភាគលភធានាអប្បបរមា 

្រត�វបង់ 
 

េយាងេទកំណតស់មា� ល់ ២.២៤ – េសចក�ីសេង�បអំពីេគាល

ករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ស�ីពី ករែបកែចកភាគលភ និង

កំណតស់មា� ល់ ១៤.ខ – េដមទុន និងបុព�លភភាគហុ៊ន។  

 

ក.ស.ស បានេបាះផ្សោយភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ស្រមាបល់កឱ់្យអ�ក

វនិិេយាគ េដយមានភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ក�ុងអ្រត

ករ្របាក៥់% ក�ុងមយួឆា�  ំ ក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ ចបពី់កលបរេិច�ទ

ចុះប�� ីលកមូ់លប្រតសធារណៈេលកដំបូងេនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា 

ឆា� ២ំ០១៧។ ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ មានលក�ណៈ

ពិេសសជាបំណុលបង�ប ់ ែដលបណា� លឱ្យភាគហុ៊ន្របេភទ “គ”  

្រត�វបានកត្់រតជាឧបករណ៍មូលធន និងបំណុល (compound 

instrument)។ 

 

ដូចេនះ គណៈ្រគប្់រគងបានបំែបកសច្់របាកប់ានពីករេបាះផ្សោយ

ភាគហុ៊នថ�ី ្របេភទ “គ” ដចេ់ដយែឡករវង បំណុល និងមូល

ធន ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ។ តៃម�សម្រសបរបស់

បំណុល ្រត�វបានគណនាេលកដំបូង េដយមនិមានសមាសភាគ

មូលធន េហយបនា� បម់ក េគកំណតស់មាសភាគមូលធនជា ភាគ

សំណល់បនា� បពី់កតក់ងពីតៃម�សម្រសបៃនឧបករណ៍ទងំមូល។ 

 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានកត្់រតបំណុល

ៃនភាគលភធានាអប្បបរមា្រត�វបង ់ ក�ុងទឹក្របាកចំ់ននួ ១៤.១៨០ 

លនេរៀល និងសមាសភាគមូលធន ក�ុងទឹក្របាកចំ់ននួ 

៩៣.៨៩២ លនេរៀល។ 

 

េយងខ�ុ ំេផា� តេលែផ�កទងំេនះ េដយសរវពកព់ន័�នឹងគណៈ

្រគប្់រគងក�ុងករកត្់រតគណេនយ្យ និងករកំណតអ់ត�ស�� ណ។ 

សមតុល្យភាគលភធានាអប្បបរមា្រត�វបង ់ មានចំននួជាសរវន�

ចំេពះរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ។ 

នីតិវធីិរបស់េយងខ�ុ ំ ទកទិ់នេទនឹងករចូលរមួរបស់គណៈ្រគប្់រគង 

េទេលករកំណតអ់ត�ស�� ណក�ុងករកត្់រតគណេនយ្យ រមួមាន៖ 

 

 ែស�ងយល់ និងវយតៃម�េគាលករណ៍ និងនីតិវធីិរបស់គណៈ

្រគប្់រគង ស�ីពីភាគលភធានាអប្បបរមា។ 

 

 ចូលរមួពីអ�កជំនាញបេច�កេទស ែផ�កគណេនយ្យរបស់េយងខ�ុ ំ េដម្ប ី
េធ�ករវយតៃម�ករកត្់រតគណេនយ្យឧបករណ៍ ែដលមានសមាស

ភាគមូលធន និងបំណុល ចំេពះភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ែដលបាន

េបាះផ្សោយ។ 

 

 ពិនិត្យករគណនាភាគលភធានាអប្បបរមា្រត�វបង ់ ែផ�កេទេលតៃម�

សម្រសប ៃនលំហូរសច្់របាកេ់ចញប៉ានស់� ននាេពលអនាគត 

ែដល្រត�វបានកំណតេ់ដយកត� អប្បហរ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់

មាន្របសិទ�ភាពនាេពលបច�ុប្បន� និង 

 

 វយតៃម�អំពីភាពសម្រសប ៃនអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពែដល

បានេ្របជាកត� អប្បហរ េដយេធ�ករប�� កជ់ាមយួនឹង  អ្រតករ

្របាកម់ធ្យម ែដលេយងខ�ុ ំចតទុ់កថាមានលក�ខណ� ្របហក្់របែហល

គា�  កដូ៏ចជាមាន្របេភទរបិូយវត�ុ និងទិន�យ័ឥណទន្របហក់

្របែហលគា� ។  

 

ែផ�កេទតមនីតិវធីិសនវកម�ែដលេយងខ�ុ ំបានបំេពញ េយងខ�ុ ំយល់

្រសបថា ករកត្់រតគណេនយ្យភាគលភធានាអប្បបរមា្រត�វបងរ់បស់

គណៈ្រគប្់រគង គឺមានភាពសម្រសប។ 
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ព័ត៌មានេផ្សងៗ 

គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗ។ ពត័ម៌ានេផ្សងៗរមួមានរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

និងពត័ម៌ានែដលរមួប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍្របចឆំា�  ំប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករ

របស់េយងខ�ុ ំេទ។ របាយករណ៍្របចឆំា� ្ំរត�វបានរពំឹងថានឹងផ�ល់ឱ្យេយងខ�ុ ំ បនា� បព់ីកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនករេនះ។ 

មតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ពុំបាន្រគបដណ� បេ់ទេលពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហយ

េយងខ�ុ ំមនិេធ�ករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ។ 

ទកទ់ងនឹងករេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុ ំេទេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េយងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនពត័ម៌ាន

េផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេល េដម្បពីិចរណាថាេតពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�ពីរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយងខ�ុ ំ ែផ�កេលលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�  ឬមានកររយករណ៍ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�

ែដលបានេកតេឡងឬេទ។ 

ែផ�កេទេលករងរែដលេយងខ�ុ ំបានបំេពញ ្របសិនេបេយងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកតេចញ

ពីពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនះ េយងខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកហុំសឆ�ងទងំេនាះ។ េយងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះ

ប�� េនះេទ។ 
 
ករទទួលខុស្រត�វរបសគ់ណៈ្រគប្់រគង និងអ�កែដលទទួលបន�ុកអភិបាលកិច�របាយករណ៍
ហរិ��វត�ុ 

គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំ និងបង� ញរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េដយអនុេលមេទ

តម CIFRS និងទទួលខុស្រត�វេលករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគងកំណតថ់ាមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចរំបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន�  ែដលបេណា� លមកពីករែក�ងបន� ំ  ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ។ 

ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់      ក.ស.ស 

ក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម� ករលត្រតដងពត័ម៌ានែដលពកព់ន័� កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទ់ិនេទនឹងនិរន�រភាព

អជីវកម� េដយេ្របមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបន់ិរន�រភាពអជីវកម� េលកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងេ្រគាងនឹងបិទអជីវកម�របស់ 

ក.ស.ស ឬប�្ឈប្់របតិបតិ�ករ េដយមនិមានជេ្រមសណាេផ្សង្របកបេដយភាព្របាកដ្របជាណាមយួ។ 

អ�កែដលទទួលបន�ុកេលអភបិាលកិច� ្រត�វមានករទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យដំេណ រករៃនកររយករណ៍

ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ។ 
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ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េគាលបំណងរបស់េយងខ�ុ ំគឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដលសមេហតុផល ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពុមំាន

កររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន� ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ និងេចញរបាយករណ៍សវនកម�ែដលមាន

មតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំ។ ករអះអងែដលសមេហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ុែន�វមនិែមនជាករធានាថា   

សវនកម�ែដលបានេធ�េឡងេដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រសវនកម� ែតងែតរកេឃញជានិច�នូវកររយករណ៍ខុសជាសរវន�

ែដលបានេកតេឡងេនាះេទ។ កររយករណ៍ខុសអចេកតេឡងពីករែក�ងបន� ំ ឬកំហុសឆ�ង េហយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមាន     

លក�ណៈជាសរវន� ្របសិនេបកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬកររយករណ៍ខុសសរបុ អច្រត�វបានរពំឹងថាវជះឥទ�ិពលេល
មូលដ� នៃនករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្រប្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ។ 

ែផ�កមយួៃនករេធ�សវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រសវនកម� ត្រម�វឱ្យេយងខ�ុ ំេ្រប្របាស់ករវនិិច�យ័ និងរក្សោ

ភាពេងឿងឆ�ល់្របកបេដយវជិា� ជីវៈក�ុងេពលបំេពញករងរសវនកម�របស់េយងខ�ុ ំ េហយេយងខ�ុ ំ៖ 

 

 កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលអចបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ

ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ    េដយតកែ់តងនីតិវធិីសវនកម�  និងេធ�សវនកម�េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងហនិភយ័ ទងំេនាះ 

និងែស�ងរកភស�ុតងសវនកម�្រគប្់រគានន់ិងសម្រសប េដម្បេីធ�ជាមូលដ� នស្រមាបក់របេ��ញមតិេយាបល់របស់

េយងខ�ុ ំ។ ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពីកររកមនិេឃញកំហុសជាសរវន�ពីករែក�ងបន�ំ វមានទំហំធំជាង         

ហនិភយ័ែដលបណា� លមកពីកំហុសឆ�ងអេចតនា។ ករែក�ងបន�ំរមួមាន ករសមគំនិត ករែក�ងបន�ំឯកសរ ករ

លុបបំបាតេ់ដយេចតនា ករបង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ 

 ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទនឹងសវនកម� េដម្បតីកែ់តងនីតិវធិីសវនកម�ែដលសម្រសប

េទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំេទេល្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ 

ក.ស.ស េទ។ 

 វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យែដលបានេ្រប្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនករប៉ានស់� ន

គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័� ែដលគណៈ្រគប្់រគងបានេធ�េឡង។ 

 សន�ិដ� នេលភាពសម្រសបៃនករេ្រប្របាស់មូលដ� នគណេនយ្យនិរន�រភាពអជីវកម� របស់គណៈ្រគប្់រគងអ្រស័យ

េទេលភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុ ំទទួលបាន ថាេតវមានភាពមនិច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបានេកតេឡង

ក្រមតិណាពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នានា      អចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័ជាដុំកំភនួេទេល
លទ�ភាពរបស់ ក.ស.ស ក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ។ ្របសិនេបេយងខ�ុ ំសន�ិដ� នថា វមាន

ភាពមនិច្បោស់លស់ជាសរវន�បានេកតេឡង េនាះេយងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនកម� េដម្ប ី
ទញចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្រប្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ានេនក�ុងរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបករលត្រតដងេនាះេនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត េយងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ករែកែ្របមតិេយាបល់របស់

េយងខ�ុ ំ។ េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់េយងខ�ុ ំ អ្រស័យេទេលភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុ ំទទួលបាន រហូតដល់

ៃថ�ចុះហត�េលខេលរបាយករណ៍សវនកម�េនះ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពល

អនាគត អចបណា� លឱ្យ ក.ស.ស ឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម�។ 
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 វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម័�ន� និងខ�ឹមសរក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ     រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន    

េផ្សងៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបង� ញពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ឱ្យមាន

ករបង� ញ្រតឹម្រត�វ។ 

 

េយងខ�ុ ំបានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភបិាលកិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា ទំហំករងរ និងេពលេវល

សវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលេយងខ�ុ ំ

បានរកេឃញក�ុងករេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុ ំ។ 

េយងខ�ុ ំកផ៏�ល់ជូនចំេពះអ�កទទួលបន�ុកអភបិាលកិច� នូវករអះអងថាេយងខ�ុ ំបានអនុត�តមត្រម�វករែផ�កវជិា� ជីវៈ

ពកព់ន័� ទកទ់ិននឹងឯករជ្យ ្រពមទងំជ្រមាបជូ់នពួកេគអំពីទំនាកទ់ំនងនានាទងំអស់ និងប�� េផ្សងៗេទៀត ែដលអចចត់

ទុកថាមានឥទ�ិពលចំេពះឯករជ្យរបស់េយងខ�ុ ំ និងវធិានករ្របពន័�ករពររបស់េយងខ�ុ ំ។ 

ែស�ងេចញពីប�� នានាែដលេយងខ�ុ ំបានជ្រមាបជូនអ�កទទួលបន�ុកអភបិាលកិច� េយងខ�ុ ំកំណតព់ីប�� នានា ែដល

មានភាពជាសរវន�ក�ុងករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុងករយិបរេិច�ទបច�ុប្បន� ដូចេនះប�� េនះជាប�� សវនកម�

សំខន។់ េយងខ�ុ ំពណ៌នាប�� ទងំេនះេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករេយងខ�ុ ំ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលច្បោប ់ ឬបទប្ប�� តិ� 

ហម្របាមករបង� ញប�� ទងំេនះជាសធារណៈ ឬេលកែលងែតក�ុងករណីដក៏្រមបំផុតែដលេយងខ�ុ ំកំណតថ់ាប�� េនះមនិគួរ

ប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍របស់េយងខ�ុ ំ េដយមូលេហតុថាវនឹងមានផលអវជិ�មាននានា ែដលនាឱំ្យមានផលបះ៉ពល់ដល់

ផល្របេយាជនស៍ធារណៈ ចំេពះកររយករណ៍ែបបេនះ។ 

 

 
ជ. ្រក�មហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 

 

 

 
ឡាង ហុ ី

Partner 

 

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

កលបរេិច�ទ៖ ៃថ�ទី២៦ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ 

 

 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុ 
េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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 កំណត់  ២០១៧  ២០១៦ 

 សមា� ល ់  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

្រទព្យសកម�      

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង      

្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ ៦  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨  ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 

្រទព្យសម្បត�វិនិិេយាគ ៧  ២៨៣.៦៧២.០៦៩  ២៥៩.១៣៥.៩៥០ 

្រទព្យសកម�អរបីូ ៨  ៨.៥៥៧.៧០២  ៩.០២០.៥៩២ 

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ៩  ៥.៣០៥.១១៣  
- 

   ១.១០៦.៤០៥.២២២  ១.០០២.៩០០.៣៣៤ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី      

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ៩  ១.៦១៨.៤២៥  
- 

សន�ិធិ ១០  ៨.៤៤៣.៥៦៦  ៦.៧៩៥.៩១១ 

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ ១១  ៣៩.៧៦៧.៣៩៥  ២៥.១០៤.៥៧០ 

្របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ ១២  ៧៣.១៩៤.២០១  ១៣.៤៧៩.២២៨ 

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល ១៣  ៥១.០៨១.២២៩  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

   ១៧៤.១០៤.៨១៦  ៨០.០៣១.៣១៣ 

្រទព្យសកម�សរបុ   ១.២៨០.៥១០.០៣៨  ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

      

មូលធន និងបំណុល      

មូលធន      

េដមទុន និងបុព�លភភាគហុ៊ន ១៤  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ ១៥  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១៤.៩៦៩.៨៦៧ 

ចំេណញរក្សោទុក   ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៩០.៧៨៣.៣០៨ 

មូលធនសរបុ   ៦៤៦.៦១០.៥៥៤  ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

      

បំណុល      

បំណុលរយៈេពលែវង      

្របាកក់ម� ី ១៦  ៥០៣.៥៣៧.៣០៦  ៤៦៣.២៣៥.៣៧២ 

កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍ ១៧  ៤១.០០៨.២៥៥  ៤០.៣០១.៤១១ 

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ១៤(ខ)  ៩.៣៥៦.២៦០  
- 

បំណុលពន�ពន្យោរ ២៧  ៧.៦១៧.២០០  
- 

ចំណូលពន្យោរ ១៨  ៥.៧៩៥.១១៤  ៥.៩២៨.៣៣៥ 

   ៥៦៧.៣១៤.១៣៥  ៥០៩.៤៦៥.១១៨ 

បំណុលរយៈេពលខ�ី      

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ១៤(ខ)  ៥.៤០៣.៦៣៤  
- 

បំណុលពន�េល្របាកចំ់េណញ   ៣.៤៦២.៤១៨  ៦.៤៦២.៦៧៥ 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ ១៩  ៣៥.៨៨៨.៥០០  ១៥.៧១៣.៨៨៧ 

្របាកក់ម� ី ១៦  ២១.៦៩៧.៥៧៦  ១៦.៥៤៣.៧៣៥ 

ចំណូលពន្យោរ ១៨  ១៣៣.២២១  ១៣៣.២២១ 

   ៦៦.៥៨៥.៣៤៩  ៣៨.៨៥៣.៥១៨ 

បំណុលសរបុ   ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤  ៥៤៨.៣១៨.៦៣៦ 

មូលធន និងបំណុលសរបុ   ១.២៨០.៥១០.០៣៨  ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

 

កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ១៥ ដល់ ទំពរ័ទី ៦៣ ជាែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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 កណំត ់  ២០១៧  ២០១៦ 

 សមា� ល ់  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

      
ចណូំល      

ចណូំល ២០  ២២៧.៣៩៧.៨៣៥  ២០៨.៩៨១.២៤៩ 

      

ចណំាយ      

ចំណាយសមា� រផ�តផ់�ង ់ ២១  
(៥៤.៣៨៩.៦៥៥) 

 
(៤៨.៦០២.០៨១) 

ចណំាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�ួល នងិចណំាយពកព់ន័� ២២  
(៦១.៦៣៤.៨៨៦) 

 
(៥៥.៣៧៧.៤៤៤) 

ចណំាយរលំស់្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ នងិរលំស់្រទព្យសកម�អរបូ ី ២៣  
(២៥.២៣៩.៩៣៦) 

 
(២២.១៧៩.៥០៨) 

ចណំាយជសួជុល នងិែថទ ំ   
(៥.១៤២.២៩៦) 

 
(៥.៩៤៦.៧២៣) 

ចណំាយេផ្សងៗ ២៤  
(២១.៨៩៧.១៤៧) 

 
(២០.៦២១.៧៩៩) 

ខតេផ្សងៗ – សុទ� ២៥  
(៦៨៧.៥៧៥) 

 
(១.៦៣៩.០២៣) 

   
(១៦៨.៩៩១.៤៩៥) 

 
(១៥៤.៣៦៦.៥៧៨) 

      

ចំេណញ្របតិបត�ិករ   ៥៨.៤០៦.៣៤០  ៥៤.៦១៤.៦៧១ 

      

ចណូំលហរ�ិ� វត�ុ   ១.៩៧៥.០៨៤  ២៩៣.៦៤៨ 

ចណំាយហរ�ិ� វត�ុ   
(២២.៥២៦.៧៩២) 

 
(១៩.០៦២.១៤៤) 

ចណំាយហរ�ិ� វត�ុ - សុទ� ២៦  
(២០.៥៥១.៧០៨) 

 
(១៨.៧៦៨.៤៩៦) 

      

ចំេណញមុនបងព់ន�េល្របាក់ចំេណញ   ៣៧.៨៥៤.៦៣២  ៣៥.៨៤៦.១៧៥ 

      

ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ ២៧  
(១២.៧១៥.៣១៦) 

 
(៩.១២៥.៧០៣) 

      

ចំេណញក�ងុឆា�  ំ   ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៦.៧២០.៤៧២ 

      
ចណូំលលម�តិេផ្សងៗ      

ខ�ងែ់ដលមនិ្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ឡងវញិក�ុងចេំណញ – ខត៖   - 
 

- 

លទ�ផលលម�តិសរបុក�ងុឆា�  ំ   - 
 

- 

      

ចំេណញរបសភ់ាគហ៊ុនកិ   ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៦.៧២០.៤៧២ 

លទ�ផលលម�តិសរបុរបសភ់ាគហ៊ុនកិ   ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៦.៧២០.៤៧២ 

      

ចេំណញក�ុងមយួភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល) របស់ភាគហុ៊និករបស់ ក.ស.ស ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� េំនះមានដូចខងេ្រកម៖ 

      

ចេំណញក�ុងមយួភាគហុ៊នមូលដ� ន  ២៨  
៣២៨,៤០ 

 
៤១៥,៣៧ 

ចេំណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ  ២៨  
៣២៨,៤០ 

 
៤១៥,៣៧ 

 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ១៥ ដល់ ទំពរ័ទី ៦៣ ជាែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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  ែដលជារបសភ់ាគហ៊ុនកិ 

 
 េដមទុន និង 

បុព�លភភាគហ៊ុន  ទនុប្រម�ងេផ្សងៗ  ចំេណញរក្សោទុក  សរបុ 

  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 

            

សមតុល្យេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ១២.២៤៥.៤០៥  ៦៩.០៨៧.២៩៨  ៥១០.១៩២.៥៣៩ 

         

ចំេណញក�ុងឆា�  ំ  -  
 

-  
 ២៦.៧២០.៤៧២   ២៦.៧២០.៤៧២  

ចំណូលលម�តិសរបុ  -  
 

-  
 ២៦.៧២០.៤៧២   ២៦.៧២០.៤៧២  

         

េផ�រេទទុនប្រម�ង (កំណតស់មា� ល់ ១៥)  - 
 ២.៧២៤.៤៦២  

(២.៧២៤.៤៦២) 
 

- 

ភាគលភបានបង ់  - 
 

- 
 

(២.៣០០.០០០) 
 

(២.៣០០.០០០) 

         

សមតុល្យេនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦   ១៤.៩៦៩.៨៦៧   ៩០.៧៨៣.៣០៨   ៥៣៤.៦១៣.០១១  

         

         

សមតុល្យេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ១៤.៩៦៩.៨៦៧  ៩០.៧៨៣.៣០៨  ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

         

ចំេណញក�ុងឆា�  ំ  - 
 

- 
 ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

ចំណូលលម�តិសរបុ  - 
 

- 
 ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

         

សច្់របាកប់ានពីករេចញភាគហុ៊ន  ៨៩.១៥៨.២២៧  
- 

 
- 

 ៨៩.១៥៨.២២៧ 

េផ�រេទទុនប្រម�ង (កំណតស់មា� ល់ ១៥)  - 
 ២.៦៧២.០៤៧  

(២.៦៧២.០៤៧) 
 

- 

ភាគលភបានបង ់  - 
 

- 
 

(២.៣០០.០០០) 
 

(២.៣០០.០០០) 

         

សមតុល្យេនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

 
 
 
 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ១៥ ដល់ ទំពរ័ទី ៦៣ ជាែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 

 

 

 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក ់
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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 កំណត់  ២០១៧  ២០១៦ 

 សមា� ល ់ ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

      

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ      

សច្់របាកប់ានពី្របតិបត�ិករ ២៩  ៧៦.៦៥០.៧៦៧  ៧៨.៥១៥.២៤៣ 

ពន�េល្របាកចំ់េណញបានបង ់   
(៨.០៩៨.៣៧៣) 

 
(៦.២៣៨.៩៥៦) 

កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�នប៍ានបង ់ ១៧  
(៣.៤៤៧.១៥៦) 

 
(៣.២៦០.៣៧៧) 

សច្់របាកប់ានមកពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ   ៦៥.១០៥.២៣៨  ៦៩.០១៥.៩១០ 

      

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ      

ករទិញ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ (*) ៦  
(៧៣.៥៨៩.៧៩៣) 

 
(៨០.០២៣.៥៦៨) 

ករទិញ្រទព្យសម្បត�វិនិិេយាគ ៧  
(៣០.៦០៧.៩៩២) 

 
(៥៨១.១៦២) 

ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ ៨  
(៥៩៥.០២៣) 

 
(៧២៩.៣៨៨) 

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក   
(១០.២៦៦.៩០៤) 

 
- 

្របាកេ់ដមបានទទលួពីឥណទនបុគ�លិក ៩  ១.២៨៣.៣៦៣  
- 

ករដក្់របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ   
(៥៩.៧១៤.៩៧៣) 

 
(២៦៦.៤២៨) 

ករ្របាកប់ានទទលួ   ២៦៨.៦០៦  ២៩៣.៦៤៧ 

សច្់របាកប់ានេ្របក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ   
(១៧៣.២២២.៧១៦) 

 
(៨១.៣០៦.៨៩៩) 

      

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពហរិញ្ញប្បទន      

សច្់របាកប់ានពីករេបាះផ្សោយភាគហុ៊នលក ់- សុទ�   ១០៣.៣៣៩.០៦៩  
- 

ភាគលភបានបង ់   
(២.៣០០.០០០) 

 
(២.៣០០.០០០) 

សច្់របាកប់ានមកពី្របាកក់ម� ី   ៤៨.៩៣៥.៤៨១  ៣០.០៩១.១៩៤ 

ករបងស់ង្របាកក់ម� ី   
(១៤.៦៧៨.៩១៥) 

 
(១៤.១៨៣.៩៧៩) 

ករ្របាកប់ានបង ់   
(១០.៧៤៨.៥៣២) 

 
(១១.៨៩៤.៤២៦) 

សច្់របាកប់ានពីសកម�ភាពហរិញ្ញបប្ទន   ១២៤.៥៤៧.១០៣  ១.៧១២.៧៨៩ 

      

កំេណ ន/(តំហយ)សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលសទុ�   ១៦.៤២៩.៦២៥  
(១០.៥៧៨.២០០) 

      

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលេដមឆា�  ំ   ៣៤.៦៥១.៦០៤  ៤៥.២២៩.៨០៤ 

      

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលចុងឆា�  ំ ១៣  ៥១.០៨១.២២៩  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

 
(*) សូមេយាងេទកំណតស់មា� ល់ ៦ ចំេពះ្របតិបត�ិករជាសច្់របាក ់ និង្របតិបត�ិករមនិែមនសច្់របាក ់ ែដលទកទ់ងនឹងករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ 

និងបិរក� រ ។ 
 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ១៥ ដល់ ទំពរ័ទី ៦៣ ជាែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១. ព័ត៌មានទូេទ 

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកតថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជា្រគឹះស� នស�យត័សធារណៈ ែដលសិថ្តេ្រកមករ

្រគប្់រគងែផ�កបេច�កេទសរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និងស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�កហិរ�� វត�ុ របស់្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ េហយមានករយិាល័យកណា� លេន្រក�ង្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិអង�ភាពែដលមានលក�ណៈស�យត័ទងំែផ�ករដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ និង្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

អនុេលមេទតមអនុ្រកឹតេលខ ៥០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៩៨        ែដលបានផ�ល់ស� នភាពឱ្យ្រក�មហុ៊នជា     

សហ្រគាសសធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីេលខ Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចុះ

ៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ េហយភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” របស់ ក.ស.ស ្រត�វបានចុះប�� ីេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា (េហកតថ់ា      

“ផ.ម.ក”) េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។  

បច�ុប្បន�េនះ ក.ស.ស គឺជាកំពងែ់ផសមុ្រទអន�រជាតិ     និងជាកំពងែ់ផពណិជ�កម�ែតមយួគតេ់នក�ុង្រពះរជាណាច្រក  

កម�ុជា។ អនុេលមេទតមអនុ្រកឹតស�ីពីករបេង�តកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ េបសកកម�របស់ ក.ស.ស គឺផ�ល់េសវកំពងែ់ផ

សមុ្រទ និងសកម�ភាពេផ្សងៗែដលពកព់ន័�នឹងេសវកំពងែ់ផសមុ្រទ ដូចខងេ្រកម៖ 

 

- កណ្ណធារកិច�នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 

- េលកដក ់េផ�រផ�ុក និងដឹកជ��ូ នទំនិញ 

- ករងរែថរក្សោ ស�ុកទំនិញ ឃា� ងំ-ទីលន 

- ករងរអភវិឌ្ឍន ៍ស� រ និងព្រងីកេហដ� រចនាសម័�ន� ក.ស.ស ែដលមាន្រសប ់

- ទទួលខុស្រត�វ និងចតែ់ចងេលករងរករពរសុវត�ិភាព សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បក់�ុងតំបន្់រគប្់រគង  

- ្របកនេ់គាលករណ៍ និងរេបៀបកិច�ករដូចនឹងករ្របកបអជីវកម� 

- ្រគប្់រគងដឹកនា ំនិងចតែ់ចងសកម�ភាពឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនិងមានកររកីចេ្រមន 

- ជួលតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់ខ�ួន 

 

 ក�ុងឋនៈជាស� បន័សធារណៈ ក.ស.ស ទទួលពីរដ�នូវអំណាច និងកតព�កិច�ទងំឡាយ េដម្បបីំេពញេបសកកម�្រសប

តមកម�វត�ុរបស់ខ�ួន ។ 

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ ក.ស.ស មានទីតងំស�ិតេនតិរវថិី សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន សង� ត ់

េលខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអនុមត័ឱ្យេចញផ្សោយេនៃថ�ទី២៦ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨។  

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ 
២.១ មូលដ� នក�ងុករេរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ ែដលបានអនុត�ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម។ 

េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុត�សីុសង� កគ់ា� ្រគបឆ់ា� ទំងំអស់ែដលបានបង� ញ េលកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ្រត�វបានបង� ញជា្របាកេ់រៀល ។ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡងតមវធិីស�ស�ៃថ�េដម។ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រសបេទតម CIFRS ត្រម�វឱ្យេ្រប្របាស់ករប៉ានស់� នគណេនយ្យជាកល់ក់

សំខន់ៗ មយួចំនួន េហយកត៏្រម�វឱ្យគណៈ្រគប្់រគងេធ�ករវនិិច�យ័េនក�ុងអនុត�េគាលករណ៍គណេនយ្យេនះែដរ។ ែផ�កែដល

ទកទ់ងេទនឹងករវនិិច�យ័ឬភាពស�ុគស� ញក�ុងក្រមតិខ�ស់ ឬែផន្កែដលករសន�ត និងករប៉ានស់� នមានលក�ណៈជាសរវន�

ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់ ៤។ 

 
២.២ ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ 
(i) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ

ែដល ក.ស.ស បានអនុត� 

ក.ស.ស បានអនុត�ស�ងដ់រែដលបានេធ�វេិសធនកម� ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី០១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៧៖ 

 

CIAS 7 (វេិសធនកម�) ស�ីពី “ករផ�ួចេផ�មករលត្រតដង” 
 

ករអនុត�វេិសធនកម�ស�ង់ដរ CIAS 7 បានេធ�ឱ្យមានករលត្រតដងព័ត៌មានបែន�មេទៀត ចំេពះករេផ��ងផា� ត់

បំណុលែដលេកតពីសកម�ភាពហិរ�� ប្បទន ក�ុងកំណត់សមា� ល់ ២៩។ 
 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.២ ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ(ត) 
(ii) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ

ែដលមិនទន់បានអនតុ� 

មានស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ី និងបំណក្រសយមយួចំនួន ែដល្រត�វបានេចញផ្សោយរចួ ប៉ុែន�មនិទនចូ់លជាធរមាន

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េទ។ ក.ស.ស មនិទនប់ានអនុត�ស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ី  និង វេិសធនកម�ែដល

បានេចញផ្សោយរចួ ប៉ុែន�មនិទនចូ់លជាធរមាន ដូចខងេ្រកមេនះ មុនកលកំណតេ់ទ ៖  

 

CIFRS 9 ស�ពីី “ឧបករណ៍ហរិ��វត�”ុ 

ចរតិៃនករផា� ស់ប�ូរ CIFRS 9 បង� ញពីករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ករវស់ែវង និងករឈបក់ត្់រត្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង បំណុល

ហិរ�� វត�ុ និងែណនាអំំពីក្បនួច្បោបថ់�ីស្រមាបគ់ណេនយ្យករពរហនិភយ័ កដូ៏ចជាែណនាអំំពីគំរថូ�ីស្រមាប់

ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។  

ផលបះ៉ពល់ ក.ស.ស បានពិនិត្យ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួនេឡងវញិ េហយ ក.ស.ស រពំឹងថា

មនិមានផលបះ៉ពល់ពីករអនុត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ េទ។ 
 

ស�ងដ់រេនះនឹងមនិបណា� លឱ្យមានផលបះ៉ពល់ដល់ករកត្់រតគណេនយ្យ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង

បំណុលហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស េទ េដយសរ ក.ស.ស មាន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែតមយួ្របេភទប៉ុេណា� ះ 

ែដល្រត�វបានចតថ់ា� កត់មៃថ�េដមដករលំស់ តមករេធ�ចណំាតថ់ា� ក ់ និងករវស់ែវងថ�ីេនះ។ មនិមានផល

បះ៉ពល់ដៃទេទៀតចំេពះបំណុលហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស េទ េដយសរត្រម�វករថ�ីេនះមានផលបះ៉ពល់ែត

ចំេពះករកត្់រតគណេនយ្យបំណុលហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានកំណតត់ៃម�តមតៃម�សម្រសប តមរយៈ

ចំេណញ-ខត ប៉ុេណា� ះ េហយ ក.ស.ស មនិមានបំណុល្របេភទេនាះេទ។ ្រក�មហុ៊នមនិមានគណេនយ្យ

ស្រមាបក់រករពរហនិភយ័េទ។ គំរថូ�ីស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ត្រម�វឱ្យមានករកត្់រតសំវធិានធនស្រមាប់

ករថយចុះតៃម� អ្រស័យេទតមករខតឥណទនរពំឹងទុក ជាជាងកត្់រតែតតមករខតឥណទនែដល

បានេកតេឡង ដូចបានែចងក�ុង CIAS 39។ ស�ងដ់រេនះ្រត�វអនុត�ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលបាន

ចតថ់ា� កត់មៃថ�េដមដករលំស់។ គណៈ្រគប្់រគងកំពុងេធ�ករវយតៃម� អំពីផលបះ៉ពល់ៃនករអនុត�គំរូ

ស្រមាបក់រថយចុះតៃម�ថ�ីេនះ េទេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស។ 
 

ស�ងដ់រថ�ីេនះ កែ៏ណនាអំំពីត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ានបែន�មេទៀត និងែណនាអំំពីករផា� ស់ប�ូរក�ុង

ករដកប់ង� ញពត័ម៌ាន ែដលរពំឹងថានឹងមានករផា� ស់ប�ូរចរតិលក�ណៈ និងវសិលភាព ៃនករលត្រតដង

ពត័ម៌ានរបស់ ក.ស.ស អំពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួន ជាពិេសសេនក�ុងឆា� ៃំនករអនុត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ។ 

កលបរេិច�ទែដល

្រក�មហុ៊ន្រត�វអនុត� 

ស�ងដ់រេនះ្រត�វអនុត�ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុែដលចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ឬករយិបរេិច�ទ

បនា� បព់ីេនះ។ ក.ស.ស នឹងអនុត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ្រតលបថ់យេ្រកយវញិ ចបព់ីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

ជាមយួនឹងករអនុត�ជាកែ់ស�ងែដលបានអនុ�� តតមស�ងដ់រេនះ។ តួេលខេ្រប�បេធៀបស្រមាបឆ់ា�  ំ ២០១៧ 

នឹងមនិ្រត�វបានរយករណ៍េឡងវញិេទ។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.២ ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ(ត) 
(ii) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ

ែដលមិនទន់បានអនតុ� (ត) 
 

CIFRS 15 ស�ពីី “្របាក់ចំណូលបានពកីិច�សន្យោជាមួយអតិថិជន” 

ចរតិៃនករផា� ស់ប�ូរ IASB បានេចញផ្សោយស�ងដ់រថ�ីមយួស្រមាបក់រកត្់រត្របាកច់ំណូល។ ស�ងដ់រេនះនឹងជនំួសស�ងដ់រ 

CIAS 18 េលកិច�សន្យោស្រមាបទ់ំនិញ និងេសវេផ្សងៗ និងជំនួសស�ងដ់រ CIAS 11 េលកិច�សន្យោ

សងសង។់ ស�ងដ់រថ�ីេនះ គឺែផ�កេទតមេគាលករណ៍ែដល្របាកច់ំណូល្រត�វបានកត្់រត េនេពលករ

្រគប្់រគងទំនិញ និងេសវ្រត�វបានេផ�រជូនអតិថិជនរចួរល់។ 

ស�ងដ់រេនះអនុ�� តឱ្យអនុត�វធិីស�ស�្រតលបថ់យេ្រកយទងំ្រស�ង ឬ អនុត�្រតលបថ់យេ្រកយខ�ះកប៏ា

ន។  

ផលបះ៉ពល់ គណៈ្រគប្់រគងកំពុងេធ�ករវយតៃម�អំពីផលបះ៉ពល់ៃនករអនុត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ េទេលរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស។ 

កលបរេិច�ទែដល

្រក�មហុ៊ន្រត�វអនុត� 

ស�ងដ់រេនះ្រត�វអនុត�ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុែដលចបេ់ផ�មេនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ឬករយិបរេិច�ទ

បនា� បព់ីេនះ។ ក.ស.ស េ្រគាងនឹងអនុត�ស�ងដ់រេនះ េដយេ្របវធិីស�ស�្រតលបថ់យេ្រកយវញិខ�ះ ែដល

មាននយ័ថាផលបះ៉ពល់បង�រពីករអនុត�េនះ នឹង្រត�វបានកត្់រតក�ុងខ�ងច់ំេណញរក្សោទុក គិត្រតឹមៃថ�ទី
០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ េហយតួេលខេ្រប�បេធៀបនឹងមនិ្រត�វបានរយករណ៍េឡងវញិេទ។ 

CIFRS 16 ស�ពីី “ភតិសន្យោ” 

ចរតិៃនករផា� ស់ប�ូរ CIFRS 16 ្រត�វបានេចញផ្សោយក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៦។ ស�ងដ់រេនះកំណតថ់ាេស�រែតរល់ភតិសន្យោ

ទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុងតរងតុល្យករ េដយសរែតភាពខុសគា� រវងភតិសន្យោ្របតិបត�ិ និង   

ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលុបេចល។ តមស�ងដ់រថ�ីេនះ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ (សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យ

ជួល) និងបំណុលហិរ�� វត�ុ ចំេពះករបងៃ់ថ�ឈ�ួល្រត�វបានកត្់រត េដយមានករណីេលកែលងែតមយួ

គត ់គឺភតិសន្យោែដលមានរយៈេពលខ�ី និងភតិសន្យោែដលមានៃថ�ឈ�ួលទប។  

ករកត្់រតគណេនយ្យស្រមាបភ់ាគីមា� ស់្រទព្យជួល មនិមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�េទ។ 

ផលបះ៉ពល់ ស�ងដ់រេនះនឹងបះ៉ពល់ជាចម្បង េទេលករកត្់រតគណេនយ្យស្រមាបភ់តិសន្យោ្របតិបត�ិរបស់ ក.ស.ស។ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស មនិមានកិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិជាសរវន�េទ។ 

ក.ស.ស មនិទនប់ានេធ�ករវយតៃម�អពំីនិយត័កម�េផ្សងៗ ្របសិនេបមាន ែដលចបំាចស់្រមាបេ់ធ�ជា

ឧទហរណ៍េនាះេទ េដយសរករផា� ស់ប�ូរនិយមនយ័ៃនលក�ខណ� ភតិសន្យោ និងករកត្់រតខុសៗគា�

ចំេពះករបងៃ់ថ�ឈ�ួលែដលមានតៃម�អេថរ និងជេ្រមសៃនករបន� និងករលុបេចលកិច�សន្យោ។ ដូចេនះ

ក.ស.ស េនមនិទនអ់ចេធ�ករប៉ានស់� នចំនួនទឹក្របាក្់រទព្យសកម�ៃនសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់ និង

បំណុលភតិសន្យោែដលនឹង្រត�វកត្់រតចំេពះករអនុត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ កដូ៏ចជាមនិទនអ់ចសិក្សោអំពីផល

បះ៉ពល់េលចំេណញ-ខតរបស់ ក.ស.ស និងករេធ�ចំណាតថ់ា� កលំ់ហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតបាន

េនេឡយេទ។ 
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កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.២ ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ(ត) 
(ii) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗ

ែដលមិនទន់បានអនតុ� (ត) 
 
CIFRS 16 ស�ពីី “ភតិសន្យោ” (ត) 

កលបរេិច�ទែដល

្រក�មហុ៊ន្រត�វអនុត� 

ស�ងដ់រេនះ្រត�វអនុត�ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុែដលចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ឬករយិបរេិច�ទ

បនា� បព់ីេនះ។ នាដំណាកក់លេនះ ក.ស.ស មនិមានគេ្រមាងអនុត�ស�ងដ់រេនះមុនកលបរេិច�ទចូលជា

ធរមានេនាះេទ។ ក.ស.ស េ្រគាងនឹងអនុត�តមវធិីស�ស�ែដលមានលក�ណៈសម��  េហយនឹងមនិរយ

ករណ៍ចំនួនតួេលខេ្រប�បេធៀបស្រមាបឆ់ា� មំុនករអនុត�េលកដំបូងេនះ េឡងវញិេនាះេទ។ 
 

 ក.ស.ស កំពុងស�ិតក�ុងដំេណ រករៃនករវយតៃម�អំពីផលបះ៉ពល់ៃនស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ីទងំេនះ និងបំណក្រសយ

របស់វ េទេលរបាយករណ៍របស់ ក.ស.ស ក�ុងករអនុត�េលកដំបូងេនះ។ 
 
២.៣  ករប�ូររបូិយប័ណ�  

(i) រូបិយបណ័� េគាល និងរបូិយបណ័� ស្រមាបប់ង� ញ 

គណនីទំងអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្រប្របាស់រូបិយប័ណ� ៃនបរយិាកស 

េសដ�កិច�ចម្បងែដល ក.ស.ស េធ�្របតិបត�ិករ (េហកត់ថា “រ ូបិយប័ណ� េគាល”)។ ក.ស.ស រក្សោកំណត់្រតប�� ីគណេនយ្យ 

និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់ខ�ួនជា្របាក់េរៀល ែដលជារូបិយប័ណ� េគាល និងជារូបិយប័ណ� ស្រមាប់បង� ញ។  

 

(ii) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ 

្របតិបត�ិករជារូបិយប័ណ� េផ្សងៗេ្រកពី្របាក់េរៀល ្រត�វបានប�ូ រេទជារូបិយប័ណ� េគាល តមអ្រតប�ូ រ្របាក់នាកល

បរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករេនាះ។ ចំេណញ និងខតែដលបណា� លមកពីករទូទត់្របតិបត�ិករែបបេនះ និងពីករប�ូ រ្រទព្យសកម� 

និងបំណុលរូបិយវត�ុនានាែដលជារូបិយប័ណ� េផ្សងៗេ្រកពី្របាក់េរៀល តមអ្រតនាដំណាច់ឆា�  ំ ្រត�វបានកត់្រតក�ុងចំេណញ-

ខត និងលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ។ ចំេណញនិងខតពីករប�ូ ររ ូបិយប័ណ� ែដលពក់ព័ន�នឹង្របាក់កម� ី ្រត�វបានបង� ញេនក�ុង

ចំេណញ-ខត និងលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ េ្រកមខ�ង់ “ចំណូលហរ�ិ� វត�ុ និងចំណាយហរ�ិ� វត�ុ”។ 
 
២.៤ ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ 

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ្រត�វបានរយករណ៍តមៃថ�េដម ដករលំស់បង�រ។ ៃថ�េដមរមួមានចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុង

ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិទំងអស់េនាះ។  

ចំណាយបន�បនា� ប់មកេទៀត្រត�វបានកត់្រតប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា

្រទព្យសកម�ដច់េដយែឡកតមករសម្រសប ែតេនេពលែដលមានភាព្របាកដថាផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�នាេពលអនាគត

ែដលពក់ព័ន�នឹង្រទព្យសកម�េនាះ នឹងហូរចូលមកក�ុង ក.ស.ស  េហយចំណាយទំងេនាះអច្រត�វបានវស់ែវងគួរឱ្យេជឿជាក់

ប៉ុេណា� ះ។ តៃម�េយាងៃនែផ�កែដល្រត�វបានជំនួសេឡងវញិ ្រត�វបានឈប់កត់្រត។ ចំណាយេទេលរល់ករជួសជុល និង

ែថទំេផ្សងៗ ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងឆា� ែំដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកតេឡង។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.៤ ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ (ត) 

ដីធ�ីមិន្រត�វបានេគេធ�រលំស់េទ។ រលំស់េល្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ្រត�វបានគណនាតមវធិីស�ស�រលំស់េថរ េដម្ប ី
ជ្រម�ះេចលៃថ�េដមៃន្រទព្យសកម� ឱ្យេន្រតឹមតៃម�សំណល់របស់វ េលអយុកលេ្រប្របាស់ប៉ាន់ស� ន ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ចំនួនឆា�  ំ

ករែកលម�ដីធ�ី ៧,៣០,៥០ 

អគារ ៧,២០,២៥,៣០,៣៥,៥០ 

ឋបនីយភ័ណ� កំពង់ែផ ៥០ 

បរកិ� របេច�កេទស ៥-៣០ 

បរកិ� រេផ្សងៗ ៥-១៥ 

សង� រមិ និងបរកិ� របំពក់ ៣-១០ 

កុំព្យ ូទ័រ និងបរកិ� រករយិាល័យ ៣-៥ 

បរកិ� រដឹកជ��ូ ន  

- យានយន� ៥ 

- េផ្សងៗ (េ្រគ�ងម៉ាសីុន រថយន�ដឹកកុងតឺន័រ េអេឡវ៉ទ័រ) ១០-១៥ 

បរកិ� រកំពង់ែផសមុ្រទ ២០-៣០ 

ប៉ាែឡត (Palettes) ១០ 
 

តៃម�សំណល់ និងអយុកលេ្រប្របាស់របស់្រទព្យសកម� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិងែកត្រម�វតមករសម្រសប េនេរៀង

រល់កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ។ 

ចំេណញនិងខតពីករលក់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ្រត�វបានកំណត់េដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបសច់្របាក់លក់បាន

ជាមួយនឹងតៃម�េយាង េហយ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងចំេណញ-ខត។ 

 
២.៥ ្រទព្យសកម�អរបូី 

្រទព្យសកម�អរូបីរមួមានកម�វធិីគណេនយ្យ និង្របព័ន�្របតិបត�ិករកំពង់ែផ ្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េដម ដករលំស់

បង�រ និងករថយចុះតៃម� ្របសិនេបមាន។ ្រទព្យសកម�អរូបីទំងេនះ្រត�វបានេធ�មូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដមែដលបាន

េកតេឡងក�ុងករទិញ និងយកកម�វធិីេនាះមកេ្រប្របាស់។ េសចក�ីលម�ិតអំពីករផា� ស់ប�ូ រអយុកលេ្រប្របាស់ មានដូចខង

េ្រកម៖ 
 ចំនួនឆា�  ំ

កម�វធិីគណេនយ្យ ១០ 

្របព័ន�្របតិបត�ិករកំពង់ែផ ១០ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.៦ ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ 

 ្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វបានកន់កប់ស្រមាប់ករជួលរយៈេពលែវង ឬស្រមាប់រលំស់េដមទុន ឬស្រមាប់ទំងពីរយ៉ាង 

េហយែដលមិន្រត�វបានកន់កប់េដយ ក.ស.ស ្រត�វបានចត់ថា� ក់ជា្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ។ ្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ ក៏រមួ

ប��ូ លនូវ្រទព្យសម្បត�ិែដលកំពុងសងសង់ស្រមាប់អភិវឌ្ឍឱ្យក� យជា្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគនាេពលអនាគត។ ្រទព្យសម្បត�ិ
វនិិេយាគ្រត�វបានកត់្រតជាបឋមតមៃថ�េដម ដករលំស់បង�រនិងករថយចុះតៃម�។ ក.ស.ស េ្រប្របាស់គំរ ូៃថ�េដម និងគណនី
ស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ េដយអនុេលមេទតម CIAS 16 (្រទព្យសម្បត�ិ េរងច្រក និងបរកិ� រ)។  

 ្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ្រត�វបានេផ�រេទជាសន�ិធិ ែតេនេពលែដលមានករផា� ស់ប�ូ រក�ុងករេ្រប្របាស់ េដយមាន 

ភស�ុតងបង� ញពីករចប់េផ�មករអភិវឌ្ឍ ក�ុងទស្សនវស័ិយស្រមាប់ករលក់។ េនេពលែដល ក.ស.ស សេ្រមចលក់្រទព្យ

សម្បត�ិវនិិេយាគណាមួយេចញ េដយមិនមានករអភិវឌ្ឍ ្រក�មហ៊ុនបន�ចត់ទុក្រទព្យសម្បត�ិេនាះ ជា្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ

រហូតដល់េពលឈប់កត់្រត និងលុបវេចញពីរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ េហយមិនចត់ទុកវជាសន�ិធិេទ។ ្របសិនេប
្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ្រត�វបានេគអភិវឌ្ឍេឡងវញិេដម្បេី្រប្របាស់បន�េទេទៀតជា្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ េនាះ្រទព្យសម្បត�ិេនាះ

េនរក្សោទុកជា្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគដែដល េហយមិន្រត�វបានចត់ថា� ក់េឡងវញិជា្រទព្យសម្បត�ិែដលកន់កន់េដយមា� ស់ 

(owner-occupied property) ក�ុងអំឡុងេពលករអភិវឌ្ឍេឡងវញិេទ។ 

េនេពលលក់្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគណាមួយ ឬេនេពលែដល្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគណាមួយ្រត�វបានដកេចញពីករ

េ្រប្របាស់ជាអចិៃ�ន�យ៍ និងមិនមានកររពំឹងថានឹងមានអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�នាេពលអនាគតពីករលក់េចញេទៀត េនាះវ

នឹង្រត�វបានេគឈប់កត់្រត (លុបេចញពីតរងតុល្យករ)។ ចំនួនលេម��ងរវងសច់្របាក់សុទ�ែដលបានពីករលក់ និងតៃម�

េយាង្រត�វបានកត់្រតក�ុងចំេណញខត ក�ុងករយិបរេិច�ទឈប់េ្រប ឬករយិបរេិច�ទលក់េចញ។ 

ដីមិន្រត�វបានេធ�រលំស់េទ  ចំែណកអគារ្រត�វបាន្រត�វបានេធ�រលំស់ េដយេ្របវធិីស�ស�រលំស់េថរេលអយុកល

េ្រប្របាស់ប៉ាន់ស� នរបស់វក�ុងរយៈេពល៥០ឆា� ។ំ 

 
២.៧ ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម� 

្រទព្យសកម�ែដល្រត�វេធ�រលំស់ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេលករថយចុះតៃម� េនេពលែដលមាន្រពឹត�ិករណ៍ ឬករផា� ស់

ប�ូ រកលៈេទសៈនានា ចង�ុលបង� ញថាតៃម�េយាងនឹងមិនអច្រសង់មកវញិបាន។ ករខតែដលបណា� លមកពីករថយ

ចុះតៃម� ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� ែដលេលសពីតៃម�ែដលអច្រសង់មកវញិបាន។ តៃម�ែដលអច្រសង់

មកវញិបាន គឺជាតៃម�ែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� ដកចំណាយេលករលក់ និងតៃម�េនអចេ្រប្របាស់

បានរបស់វ។ ក�ុងករប៉ាន់ស� នរកករថយចុះតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានែបងែចកជា្រក�មតូចៗបំផុត ស្រមាប់្រទព្យសកម�

ែដលមានលក�ណៈជាលំហូរសច់្របាក់ដច់េដយែឡកធំៗ (ឯកតបេង�តសច់្របាក់)។  



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.៨ ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ 
២.៨.១ ករេធ�ចំណាត់ថា� ក់្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ 

 ក.ស.ស បានេធ�ចំណាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួនជាឥណទននិងគណនីអតិថិជន។ ករេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់នះ 

គឺអ្រស័យេទតមេគាលបំណងែដលបានទិញ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។ ក.ស.ស កំណតក់រេធ�ចំណាតថ់ា� កៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
របស់ខ�ួនេទតមករកត្់រតបឋម។ 
  

 ឥណទន និងគណនីអតិថិជន 
 ឥណទន និងគណនីអតិថិជន គឺជា្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិនិស្សន� ែដលមានករសង្របាកេ់ថរ ឬអចកំណតប់ាន 

េហយមនិបានដកល់កេ់លទីផ្សោរសកម�។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ្រត�វបានរមួប��ូ លេទក�ុង្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី េលក

ែលងែត្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំឡាយណា ែដលមានកលផុតកំណតេ់លសពី១២ែខ បនា� បព់ីដំណាចក់លបរេិច�ទរយករណ៍ 

ក�ុងករណីេនះ វ្រត�វបានចតទុ់កជា្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរយៈេពលែវង។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស “គណនីអតិថិជន

ពណិជ�កម� និង គណនីអតិថិជនេផ្សងៗ (មនិរមួប��ូ ល ឥណទនពន�កតទុ់ក និងចំណាយបងម់ុន)” “ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក” 

“្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ�ី” “គណនីសច្់របាកន់ិង សច្់របាកស់មមូល” េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ។ 

 
២.៨.២ ករទទួលស� ល ់និងករវសែ់វង្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ 

 ឥណទននិងគណនីអតិថិជន ្រត�វបានកត្់រតជាបឋមតមតៃម�សម្រសប បូកប��ូ លៃថ�េដម្របតិបត�ិករ េហយបនា� ប់

មកេទៀតវ្រត�វបានកត្់រតតមៃថ�េដមដករលំស់ េដយេ្របវធិីស�ស�អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព (effective interest rate 

method)។ េនេរៀងរល់កលបរេិច�ទរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ ក.ស.ស បានវយតៃម�រកេមលថាេតមានភស�ុតង

ជាកែ់ស�ងចង�ុលបង� ញថា្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទល ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម មានករថយចុះតៃម�ែដរឬេទ។ 

 
២.៩ ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ 
(ក)  ្រទព្យសកម�ែដលកត់្រតតមៃថ�េដមដករលំស ់ 

 ក.ស.ស វយតៃម�េនេរៀងរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ េដម្បរីកេមលថាេតមានភស�ុតងជាកែ់ស�ងបង� ញថា

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទល ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម មានករថយចុះតៃម�ែដរឬេទ។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទល ឬ្រទព្យសកម�

ហិរ�� វត�ុជា្រក�មមានករថយចុះតៃម� េហយករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម�្រត�វបានេកតេឡង ែតក�ុងករណីែដលមាន  

ភស�ុតងជាកែ់ស�ងអំពីករថយចុះតៃម� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍មយួឬេ្រចនបានេកតេឡងបនា� បព់ីករកត្់រត្រទព្យសកម�

ដំបូង (“្រពឹត�ិករណ៍ខតបង”់) េហយ្រពឹត�ិករណ៍ខតបងេ់នាះ (ឬ្រពឹត�ិករណ៍េ្រចន) មានផលបះ៉ពល់េលលំហូរសច្់របាកប៉់ាន់

ស� ននាេពលអនាគតៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទល ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យេជឿជាកប់ានែត             

ប៉ុេណា� ះ។ 

 ភស�ុតងៃនករថយចុះតៃម�រមួមានស�� ណេផ្សងៗែដលកូនបំណុល ឬ្រក�មកូនបំណុលជួប្របទះនូវផលវបិាកែផ�ក

ហិរ�� វត�ុជាសរវន� ករសង្របាកេ់ដមឬករ្របាកយឺ់តយ៉ាវ ឬខកខនមនិបានសង ្រប�បាប (probability) ែដលពួកេគនឹងក្សយ័ធន 

ឬពួកេគមានករេរៀបចំរចនាសម័�ន�ហិរ�� វត�ុេឡងវញិ   និងេនេពលែដលមានទិន�នយ័ែដលអចអេង�តបានចង�ុលបង� ញថាមាន    

តំហយែដលអចវស់ែវងបានក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជាបែ្រមប្រម�លក�ុងករសង្របាក ់ ឬលក�ខណ�

េសដ�កិច�ែដលទកទ់ិននឹងករសង្របាកយឺ់តយ៉ាវជាេដម។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.៩ ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ (ត) 
(ក)  ្រទព្យសកម�ែដលកត់្រតតមៃថ�េដមដករលំស ់(ត) 

 ្របសិនេបេនេពលេ្រកយមកេទៀតចំនួនៃនករខតបង់ែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម�មានករថយចុះ េហយ 

ករថយចុះេនាះ អចពក់ព័ន�យ៉ាងជាក់ែស�ងេទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកតេឡង បនា� ប់ពីកត់្រតករថយចុះតៃម�រចួេហយ 

(ដូចជាករែកលម�អ្រតឥណទនរបស់កូនបំណុល) ករកត់្រត្រតលប់មកវញិៃនករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម� 

ែដលបានទទួលស� ល់រចួេហយ ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងចំេណញ-ខត។ 

 
២.១០ ករកត់កងឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ 

 ្រទព្យសកម�និងបំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វបានកតក់ងជាមយួគា�  េហយចំនួនសុទ�បនា� បព់ីកតក់ង្រត�វបានរយករណ៍ក�ុង

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ េនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិ្រសបច្បោបក់�ុងករកតក់ងចនំួនែដលបានកត្់រត និងេនេពល

ែដល្រក�មហុ៊នមានបំណងទូទតវ់តមមូលដ� នសុទ�បនា� បព់ីកតក់ង ឬមានបំណងកត្់រត្រទព្យសកម� និងទូទតប់ំណុលក�ុង

េពលដំណាលគា� ។ 

 
២.១១ សន�ិធិ 

សន�ិធិ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�មួយណាែដលទបជាងេគ (ៃថ�េដមក�ុងករទិញ និងៃថ�េដមេផ្សងៗេទៀតក�ុងករនាំ

យកសន�ិធិេនាះមកកន់ទីតំង និងលក�ខណ� បច�ុប្បន�របស់វ) េធៀបនឹងតៃម�សុទ�ែដលអចលក់បាន។ តៃម�សុទ�ែដលអច

លក់បាន គឺជាតៃម�លក់ប៉ាន់ស� នេនក�ុងដំេណ រករអជីវកម�ធម�ត ដកចំណាយក�ុងករលក់េផ្សងៗ។ 

សន�ិធិរមួមាន វត�ុ េ្រប្របាស់ េ្រគ�ងបនា� ស់ និងសន�ិធិេផ្សងៗែដលពក់ព័ន�នឹងករផ�ត់ផ�ង់ ្រត�វបានវយតៃម�តមៃថ�

េដមជាក់ែស�ង ក�ុងករយកសន�ិធិេនាះមកេ្រប្របាស់េទតមេគាលបំណងែដលបានេ្រគាងទុក ដកសំវធិានធនស្រមាប់សន�ិធិ
ខូចខត សន�ិធិេ្រប្របាស់ែលងបាន និងសន�ិធិែដលមានចលនាយឺតយ៉ាវ េដយេ្របមូលដ� នចូលមុន-េចញមុន។  
 
២.១២ គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� 

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម�ជាទឹក្របាក់ែដលទទួលបានពីករផ�ល់េសវកម�េផ្សងៗដល់អតិថិជន ក�ុងដំេណ រករ

អជីវកម�ធម�ត។ គណនីអតិថិជនពណិជ�កម�្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី ្របសិនេបករ្របមូល្របាក់្រត�វផុត

កំណត់ក�ុងរយៈេពល១ឆា�  ំ ឬតិចជាង (ឬេនក�ុងអំឡុងេពល្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�ត)។ ្របសិនេបេលសពី១ឆា�  ំ វ្រត�វបាន

ចត់ទុកជាបំណុលរយៈេពលែវង។ 

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� ្រត�វបានកត់្រតជាបឋមតមតៃម�សម្រសប េហយបនា� ប់មកេទៀតវ្រត�វបានវស់ែវង

តមៃថ�េដមដករលំស់ េដយេ្របវធិីស�ស�អ្រតករ្របាក់ែដលមាន្របសិទ�ភាព ដកសំវធិានធនស្រមាប់ករថយចុះតៃម�។ 

 
២.១៣  សច់្របាក ់និងសច់្របាកស់មមូល 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រមួមាន សច់្របាក់ក�ុងៃដ សមតុល្យេនធនាគារ និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី 

ែដលអចបង�ិលេទជាសច់្របាក់បានភា� មៗ និងមានអយុកលបីែខ ឬក៏តិចជាងបីែខ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.១៤  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន 

េដមទុន និងបុព�លភភាគហុ៊ន ្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាមូលធន។ ចំណាយផា� ល់បែន�មក�ុងដំេណ រករេបាះភាគហុ៊នថ�ី 

្រត�វបង� ញក�ុងមូលធន េដយដកេចញពីមូលធនបនា� ប់ពីកត់ពន�រចួ។  

 
២.១៥  គណនអី�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនអី�កផ�តផ់�ង់េផ្សងៗ 

គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ពណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់េផ្សងៗ ជាកតព�កិច�បង់្របាក់ស្រមាប់ករទិញទំនិញ ឬេសវ

េផ្សងៗពីអ�កផ�ត់ផ�ង់ ក�ុងដំេណ រករអជីវកម�ធម�ត។ គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ពណិជ�កម�្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុលរយៈេពលខ�ី 

្របសិនេបករសង្របាក់្រត�វផុតកំណត់ក�ុងរយៈេពល១ឆា�  ំ ឬតិចជាង (ឬេនក�ុងអំឡុងេពល្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�ត)។ 

្របសិនេបេលសពី១ឆា�  ំវ្រត�វបានចត់ទុកជាបំណុលរយៈេពលែវង។ 

 គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ពណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់េផ្សងៗ ្រត�វបានកត់្រតជាបឋមតមតៃម�សម្រសប េហយ

បនា� ប់មកេទៀតវ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដមដករលំស់ េដយេ្របវធិីស�ស�អ្រតករ្របាក់មាន្របសិទ�ភាព។ 

 
២.១៦  ្របាកក់ម�ី 

្របាក់កម� ី្រត�វបានកត់្រតជាបឋមតមតៃម�សម្រសប ដកចំណាយ្របតិបត�ិករែដលបានេកតេឡង េហយបនា� ប់

មកវ្រត�វបានរយករណ៍តមៃថ�េដមដករលំស់។ ភាពលេម��ងរវងសច់្របាក់ (ដកចំណាយ្របតិបត�ិករ) និងតៃម�ែដល្រត�វ

បង�ិលសងវញិ ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត េលរយៈេពលៃន្របាក់កម� ី េដយេ្របវធិីស�ស�ករ្របាក់

មាន្របសិទ�ភាព។ 

កៃ្រមបានបង់េលដំេណ រករឥណទន ្រត�វបានកត់្រតជាចំណាយ្របតិបត�ិករ្របាក់កម� ី េទតមចំនួនឥណទន

មួយចំនួន ឬឥណទនទំងអស់ែដល្រត�វដក។ ក�ុងករណីេនះ កៃ្រមបានបង់េលដំេណ រករឥណទន្រត�វបានពន្យោរ រហូតដល់

េពលដកសច់្របាក់ជាក់ែស�ង។  េនេពលមិនមានភស�ុតងប�� ក់ថា មានករដកឥណទនមួយចំនួន ឬឥណទនទំងអស់ 

េនាះកៃ្រមបានបង់េលដំេណ រករឥណទន្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាចំណាយបង់មុនស្រមាប់េសវសច់្របាក់  និង្រត�វបានេធ�
រលំស់េលរយៈេពលឥណទនែដលពក់ព័ន�។ 

 
២.១៧  បន�ុក្របាក់កម�ី 

បន�ុក្របាក់កម� ីជាក់លក់និងទូេទែដលបានចំណាយផា� ល់ក�ុងករទិញ ករសងសង់ េហយជា្រទព្យសកម�ែដល

្រត�វចំណាយេពលេវលចំបាច់ស្រមាប់ប�� ប់ េដម្បអីចេ្រប្របាស់តមករេ្រគាងទុករបស់េគ ឬស្រមាប់លក់ ្រត�វបានកត់្រត

បែន�មេទក�ុងៃថ�េដមៃន្រទព្យសកម�ទំងេនាះ រហូតដល់េពល្រទព្យសកម�េនាះមានភាពរចួរល់ស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ ឬ

ស្រមាប់លក់បាន។ 

ចំណូលេលករវនិិេយាគែដលរកបានពីករវនិិេយាគបេណា� ះអសន�ៃន្របាក់កម�ីជាក់លក់ ែដលមនិទនជ់ាចំណាយ

របស់្រទព្យសម្បត�ិែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់្រត�វបានដកេចញពីបន�ុក្របាកក់ម�្ីរត�វបានេធ�មូលធនកម�។ 

បន�ុក្របាក់កម� ីេផ្សងៗេទៀតទំងអស់ ្រត�វបានកត់្រតក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងចំណូលលម�ិតេផ្សងៗ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលវេកតេឡង។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.១៨  ពន�េល្របាកច់ំេណញក�ងុ្រគា និងពន�ពន្យោរេល្របាកច់ំេណញ 

ចំណាយពន�្របចំករយិបរេិច�ទ រមួមានពន�េល្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា និងពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំេណញ។ ពន�្រត�វ

បានកត់្រតេនក�ុងចំេណញ-ខត េលកែលងែតពន�េនាះទក់ទិននឹងគណនីមួយចំនួន ែដលបានកត់្រតេដយផា� ល់ក�ុង

មូលធន។ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា ្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នច្បោប់សរេពពន�ែដលបានអនុម័តជាស� ពរ 

ឬអនុម័តរចួមួយែផ�កធំ គិត្រតឹមដំណាច់កលបរេិច�ទរយករណ៍េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាកែន�ងែដល ក.ស.ស បេង�ត្របាក់

ចំេណញជាប់ពន�។ គណៈ្រគប់្រគងវយតៃម�ពីមួយ្រគាេទមួយ្រគាអំពីស� នភាព ែដលបានកត់្រតេនក�ុងលិខិត្របកសពន� 

ទក់ទិនេទនឹងសភាពករណ៍េផ្សងៗែដលបទប្ប�� តិ�ពន�្រត�វេធ�បំណក្រសយ។ ក.ស.ស កត់្រតសំវធិានធនតមករសម

្រសប តមមូលដ� នៃនចំនួនែដលរពំឹងថានឹង្រត�វបង់ជូនអជា� ធរពន�ដរ។ 

ពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំេណញ្រត�វបានកត់្រតេពញេលញ េដយេ្របវធិីស�ស�បំណុល េលបេណា� ះអសន�ែដលេកត

េឡងរវងមូលដ� នពន�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងតៃម�េយាងរបស់វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ពន�ពន្យោរេល្របាក់

ចំេណញ្រត�វកំណត់េដយេ្របអ្រតពន�ែដលបានអនុម័តជាស� ពរ ឬបានអនុម័តរចួមួយែផ�កធំ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរង

តុល្យករ និង្រត�វបានរពំឹងថានឹង្រត�វអនុត� េនេពលែដលពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំេណញពក់ព័ន�្រត�វទទួលបាន ឬេនេពល

ែដលបំណុលពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំេណញ្រត�វទូទត់។ 

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�្រត�វបានកត់្រត លុះ្រតែតមានភាព្របាកដថានឹងមាន្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នាេពលអនាគត 

អចេ្រប្របាស់ស្រមាប់ទូទត់ជាមួយនឹងលេម��ងបេណា� ះអសន�បាន។ 

ពន�ពន្យោរេល្របាកច់ំេណញ្រត�វបានកតក់ងជាមយួនឹងបំណុលពន�ពន្យោរេល្របាកច់ំេណញ ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមាន

សិទ�ិ្រសបច្បោបេ់ដម្បកីតក់ងបំណុលពន�ក�ុងឆា� ជំាមយួនឹងពន�ក�ុងឆា�  ំ េហយ្របសិនេបពន�េនះ្រត�វបានកំណតេ់ដយអជា� ធរពន�ដរ

ែតមយួ េទេលអង�ភាពជាបព់ន�ែតមយួ  ឬអង�ភាពជាបព់ន�េផ្សងគា�  េនេពលែដលមានេគាលបំណងទូទតស់មតុល្យេលមូលដ� ន

សុទ�។ 
ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�្រត�វបានគណនា េដយេ្របអ្រតពន� ២០%។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.១៩ អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ 

 កតព�កិច�អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក 

ក.ស.ស ្របតិបត�ិគេ្រមាងអត�្របេយាជន៍េនះដូចខងេ្រកម ៖ 

 វភិាគទនរបស់បុគ�លិក ១០% ៃន្របាក់េបៀវត្សរ្៍របចំែខរបស់ពួកេគ។ 

 វភិាគទនរបស់ ក.ស.ស ១០% ៃន្របាក់េបៀវត្សរ្៍របចំែខរបស់បុគ�លិក។ 

 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសេ្រមចេលចំនួនបែន�មែដល្រត�វប��ូ លេទក�ុងគេ្រមាងេនះ តមមូលដ� ន្របចំឆា�  ំ អ្រស័យេទ

តមលទ�ផលរបស់ ក.ស.ស ក�ុងឆា� ។ំ 
 

េដម្បមីានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�នេ៍នះ បុគ�លិក្រត�វបំេពញតមលក�ណៈវនិិច�យ័ដូចខងេ្រកម៖ 

 ជាបុគ�លិកអចិៃ�ន�យ៍។ 

 បានបំេពញករងរជូន ក.ស.ស ចំនួន ២៥ ឆា�  ំឬ េ្រចនជាងេនះ។ 

 បានចូលរមួវភិាគទុនក�ុងគេ្រមាងេនះ តមករកំណត់។ 

 មានប័ណ� បុគ�លិក និង 

 ្របសិនេបចូលនិវត�មុនេពលដល់អយុចូលនិវត� ករចូលនិវត�េនាះ្រត�វមានករអនុម័តេដយ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ-

ភិបាល និងអគ�នាយក។ 
 

(ក) បុគ�លិកែដលបានបេ្រមករងររយៈេពល២៥ឆា�  ំឬេ្រចនឆា� ជំាងេនះ មានជេ្រមសពីរក�ុងករទទួលបានអត�្របេយាជន៍ 

េនះ គឺេបក្របាក់បង់ផា� ច់ែតមួយដងេនេពលដល់អយុចូលនិវត� ឬេបក្របាក់្របចំែខរហូតដល់េពលទទួលមរណ-

ភាព។ ករបង់្របាក់ជូនបុគ�លិកែដលមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជន៍េនះ គឺអ្រស័យេទតមខ និងលក�ខណ�

នានា ដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ចំេពះករបង់្របាក់ផា� ច់៖ 

បុគ�លិកែដលបានសេ្រមចទទួលយកករបង់្របាក់ផា� ច់េនេពលដល់អយុចូលនិវត� នឹងទទួលបាននូវចំនួនទឹក

្របាក់េស�នឹង ១២,៥ដង ៃន្របាក់េបៀវត្សរែ៍ខចុងេ្រកយរបស់ពួកេគ។ 
 

ចំេពះករបង់្របាក់្របចំែខរហូតដល់េពលទទួលមរណភាព៖ 

ករបង់្របាក់្របចំែខែដល្រត�វបង់ជូនបុគ�លិកែដលសេ្រមចេ្រជសេរ សយកអត�្របេយាជន៍្របចំែខ រហូតដល់េពល

ទទួលមរណភាព គឺអ្រស័យេទតមចំនួនឆា� ៃំនអតីតភាពករងររបស់ពួកេគ ដូចបានកំណត់ខងេ្រកម៖ 
 

អតតីភាពករងរ អត�្របេយាជន ៍

២៥ ឆា�  ំ ទទួលបានករបង់្របាក់្របចំែខចំនួន ៧៥% ៃន្របាក់េបៀវត្សរែ៍ខចុងេ្រកយសុទ�របស់ពួកេគ។ 

២៦-៤០ ឆា�  ំ ទទួលបានករបង់្របាក់្របចំែខចំនួន ៧៥% ៃន្របាក់េបៀវត្សរែ៍ខចុងេ្រកយសុទ�របស់ពួកេគ បូក

នឹង ១% បែន�ម េលឆា� នំីមយួៗក�ុងរយៈេពល២៥ឆា� ។ំ 

៤០ឆា� េំឡងេទ ទទួលបានករបង់្របាក់្របចំែខចំនួន ៩០% ៃន្របាក់េបៀវត្សរែ៍ខចុងេ្រកយសុទ�របស់ពួកេគ។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.១៩ អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ (ត) 

(ខ) បុគ�លិកែដលបានបេ្រមករងររយៈេពលតិចជាង ២៥ ឆា�  ំ េនេពលចូលនិវត� ប�្ឈប់ពីករងរ ឬទទួលមរណភាព 

គឺមិនមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍េនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគមានសិទ�ិទទួលបានករបង់្របាក់មួយ

ចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 
 

អតតីភាពករងរ អត�្របេយាជន ៍

តចិជាង ១០ ឆា�  ំ មិនទទួលបានអត�្របេយាជន៍ និងមិនទទួលបានវភិាគទនសរុបមកវញិេទ។ វភិាគទនសរុប

នឹងក� យេទជាចំណូលអត�្របេយាជន៍។ 

១០-២៤ ឆា�  ំ ទទួលបាន ២០០% ៃនវភិាគទនសរុបពី ក.ស.ស និងបុគ�លិក។ 

 

(គ) អត�្របេយាជន៍ចូលនិវត�មុនកំណត់ 

 បុគ�លិកែដលបានចូលនិវត� ឬ្រត�វបេណ� ញេចញមុនេពលដល់អយុចូលនិវត� នឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ ដូចខង

េ្រកម៖ 
 

អតតីភាពករងរ អត�្របេយាជន ៍

តចិជាង ១០ ឆា�  ំ មិនទទួលបានវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិកមកវញិេទ។ 

១០-២០ ឆា�  ំ ១២០% ៃនវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិក និង ១% បែន�ម េលឆា� នំីមួយៗក�ុងរយៈេពល១០ឆា� ។ំ 

២១-៣០ ឆា�  ំ ១៣៥% ៃនវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិក និង ១% បែន�ម េលឆា� នំីមួយៗក�ុងរយៈេពល២១ឆា� ។ំ 

៣១-៤០ ឆា�  ំ ១៥៥% ៃនវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិក និង ១% បែន�ម េលឆា� នំីមួយៗក�ុងរយៈេពល៣០ឆា� ។ំ 

៤០ឆា� េំឡងេទ ១៦៤% ៃនវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិក។ 

 

(ឃ) អត�្របេយាជន៍មរណភាព 

បុគ�លិកែដលទទួលមរណភាព នឹងទទួលបានករបង់្របាក់ផា� ច់ែតមួយដង។ អត�្របេយាជន៍ដូចខងេ្រកមេនះ គឺ
អ្រស័យេទេលករចូលរមួវភិាគទនសរុបរបស់បុគ�លិក និងអ្រស័យេទេលចំនួនឆា� អំតីតភាពករងររបស់

បុគ�លិកេនាះ ៖ 
 

អតីតភាពករងរ មរណភាពទក់ទងនឹងករងរ មរណភាពមិនទក់ទងនឹងករងរ 

តិចជាង ១០ឆា�  ំ ១២៥% ១១៥% 

១០-២០ ឆា�  ំ ១៤៥% ១៣៥% 

២១-៣០ ឆា�  ំ ១៥៥% ១៤៥% 

៣១-៤០ ឆា�  ំ ១៦៥% ១៥៥% 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.១៩ អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ (ត) 

(ង) អត�្របេយាជន៍ពិករភាព៖ 

បុគ�លិកែដលបានបេ្រមករងរតិចជាង២៥ឆា�  ំ េហយបានធា� ក់ខ�ួនពិករ នឹងទទួលបានករបង់្របាក់ផា� ច់ែតមួយដង 

អ្រស័យេទតមករចូលរមួវភិាគទនរបស់ ក.ស.ស និងរបស់បុគ�លិក ដូចខងេ្រកម៖ 
 

អតីតភាពករងរ ពិករភាពបណា� លមកពីករងរ ពិករភាពមិនបណា� លមកពីករងរ 

តិចជាង ១០ឆា�  ំ ១២៥% ១១៥% 

១០-២៤ឆា�  ំ ១២៥% បូក ៣% េលឆា� នំីមួយៗក�ុងរយៈ

េពល១០ឆា� ។ំ 

១១៥% បូក ៣% េលឆា� នំីមួយៗក�ុងរយៈ

េពល១០ឆា� ។ំ 

 

បំណុលែដលបានកត់្រតេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ ទក់ទងនឹងគេ្រមាងអត�្របេយាជន៍េពលចូល 

និវត�ែដលបានកំណត់ គឺជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�បានកំណត់ គិត្រតឹមដំណាច់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ ដកតៃម�សម

្រសបៃន្រទព្យតម�ល់ (្របសិនេបមាន)។ កតព�កិច�េសធននិវត�ន៍្រត�វបានគណនាេដយេ្របវធិីស�ស�ប៉ាន់ស� នឯកត    ឥណ

ទន (projected unit credit)។ តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�េសធននិវត�ន៍ ្រត�វបានកំណត់េដយេធ�អប្បហរេលលំហូរ

សច់្របាក់ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រតករ្របាក់បេ�� មធ្យមៃនមូលនិធិែដលបានេផ�េនធនាគារ ែដលប្រម�ង

ទុកស្រមាប់បង់អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍ នាកលបរេិច�ទវយតៃម� េដយសរមិនមានទីផ្សោរស�� ប័ណ� សជីវកម�ែដល

មានគុណភាពខ�ស់ និងមិនមានស�� ប័ណ� រដ� ភិបាលេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ចំេណញ និងខតពីករគណនាហនិភ័យែដលេកតពីនិយ័តកម� និងបែ្រមប្រម�លក�ុងករសន�តករគណនា

ហនិភ័យ្រត�វបានកត់្រតជាបន�ុក ឬកត់្រតខងខ�ង់ឥណទនក�ុងចំណូលលម�ិតេផ្សងៗ ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលវេកតេឡង។ 

ចំណាយែដលពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់អត�្របេយាជន៍ទំងេនះ ្រត�វបានកត់្រតជាបន�ុកក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។  

ៃថ�េដមេសវកម�ក�ុងអតីតកល្រត�វបានកត់្រតភា� មក�ុងចំេណញ-ខត។ 

 
២.២០  សវំិធានធន និងបំណុលយថាភាព 

សំវធិានធន្រត�វបានកត់្រតេនេពលែដល ក.ស.ស មានកតព�កិច�តមផ�ូ វច្បោប់នាេពលបច�ុប្បន� ឬកតព�កិច�

្របេយាលែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ពីអតីតកល េហយវទំនងជាត្រម�វឱ្យមានករចំណាយធនធានេដម្បទីូទត់

កតព�កិច�ទំងេនាះ េហយចំនួនទឹក្របាក់អចប៉ាន់ស� នគួរឱ្យេជឿជាក់បាន។ សំវធិានធនមិន្រត�វបានកត់្រតស្រមាប់ករខត

បង់ពី្របតិបត�ិករនាេពលអនាគតេទ។ 

សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងតមចំណាយរពំឹងទុកេដម្បទីូទត់កតព�កិច�។ ្របសិនេបតៃម�េពលេវលៃនទឹក្របាក់ 

មានចំនួនជាសរវន� េនាះសំវធិានធន្រត�វវស់ែវងតមតៃម�បច�ុប្បន�របស់វ េដយេ្របអ្រតមុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងអំពីករ

វយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�នូវតៃម�េពលេវលៃនទឹក្របាក់ និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះកតព�កិច�ទំងេនាះ។ កំេណ នសំវធិាន

ធនេដយសរេពលេវលកន�ងផុត ្រត�វបានកត់្រតជាចំណាយករ្របាក់។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.២០  សវំិធានធន និងបំណុលយថាភាព (ត) 

បំណុលយថាភាពគឺជាកតព�កិច�មួយែដលអចេកតេឡងពី្រពឹត�ិករណ៍អតីតកល េហយបំណុលេនាះនឹង្រត�វ

ប�� ក់េដយភាពេកតមាន ឬមិនេកតមានៃនេហតុករណ៍មិនពិត្របាកដនាេពលអនាគតមួយ ឬេ្រចន ែដលមិនស�ិតេន

េ្រកមករ្រគប់្រគងទំង្រស�ងរបស់ ក.ស.ស។ បំណុលយថាភាពក៏អចជាកតព�កិច�នាេពលបច�ុប្បន� ែដលេកតមកពី្រពឹត�ិ-

ករណ៍អតីតកលែដលមិនទន់បានកត់្រត េដយសរមិនមានភាព្របាកដថានឹងមានលំហូរធនធានេសដ�កិច�េចញ ឬ

ចំនួនៃនកតព�កិច�េនាះមិនអចវស់ែវងគួរឱ្យេជឿជាក់បាន។ បំណុលយថាភាពមិន្រត�វបានកត់្រតេទ ប៉ុែន�វ្រត�វបានលត

្រតដងេនក�ុងកំណត់សមា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ េនេពលមានបែ្រមប្រម�លៃនលំហូរេចញអចេកតមានេឡង េហយ

លំហូរេចញេនាះមានភាព្របាកដ្របជា បំណុលយថាភាពនឹង្រត�វបានកត់្រតជាសំវធិានធន។ 

 
២.២១  ករកត់្រត្របាកច់ំណូល 

 ្របាក់ចំណូលរមួមាន តៃម�សម្រសបៃនសំវធិានធនេសវកម�ែដលទទួលបាន និងែដល្រត�វទទួលស្រមាប់សកម�ភាព

អជីវរកម�ធម�តរបស់ ក.ស.ស។ ្របាក់ចំណូល្រត�វបានបង� ញតមអករេលតៃម�បែន�ម និងអប្បហរ្រត�វបានបង� ញដូច

ខងេ្រកម៖  

 

ចំណូលបានពីកំពង់ែផ 

 ្របាក់ចំណូលជាចម្បងរមួមាន កៃ្រមែដលទទួលបានពីករផ�ល់េសវកម� រមួប��ូ លករេលកដក់ទំនិញ ករដឹក

ទំនិញ និងករប�� នាវចូលចំណត។ ្របាក់ចំណូលពីសំវធិានធនៃនេសវទំងេនះ  ្រត�វបានកត់្រតេនេពលែដលបាន

បំេពញេសវជូនអតិថិជន។ 

 

ចំណូលពីករជួល - ្រក�មហ៊ុនគឺជាភាគីមា� ស់្រទព្យជួល 

 ភតិសន្យោែដលជាចំែណកៃនហនិភ័យែដលមានលក�ណៈជាសរវន�  និងភាពជាមា� ស់  ្រត�វបានរក្សោទុកេដយភាគី 

មា� ស់្រទព្យជួល  ្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិ។  ចំណូលពីករជួលរបស់ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ  ្រត�វបានកត់្រតក�ុង      

រយៈេពលៃនភតិសន្យោ តមមូលដ� នរលំស់េថរ។ 

 

ចំណូលេផ្សងៗ 

ចំណូលេផ្សងៗរមួមានកៃ្រមពីករចូលឡានធំៗ និងកៃ្រមេផ្សងៗេទៀត។ ចំណូលេផ្សងៗ្រត�វបានកត់្រតេនេពល

បានបំេពញេសវណាមួយ។ 

 
២.២២  ចំណូលករ្របាក ់

 ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានកត់្រតេដយេ្របវធិីស�ស�ករ្របាក់មាន្របសិទ�ភាព និងរមួប��ូ លក�ុងចំណូលហរ�ិ� វត�ុ 

េនក�ុងចំេណញ-ខត។



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 
២.២៣  ភតិសន្យោ-្រក�មហ៊ុនជាភាគីអ�កជួល 

្រទព្យសម្បត�ិជួលែដលស�ិតេ្រកមភតិសន្យោ្របតិបត�ិ  ្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ  េនក�ុងរបាយ-

ករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ (កំណត់សមា� ល់ ៧)។ សូមេមលកំណត់សមា� ល់ ២.២១ ស្រមាប់ករកត់្រតចំណូលពីករជួល។ 

 
២.២៤  ករែបងែចកភាគលភ 

 ករែបងែចកភាគលភេទឱ្យភាគហ៊ុនិក ក.ស.ស  ្រត�វបានកត់្រតជាបំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់ 

ក.ស.ស តមករសម្រសប ក�ុងករយិបរេិច�ទែដល្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ក.ស.ស បានអនុម័តេលភាគលភេនាះ។ 

 
២.២៥  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុន 
(ក)  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនជាមូលដ� ន (Basic Earnings Per Share) 

 មូលដ� នៃនចំេណញក�ុងមួយភាគហុ៊ន ្រត�វបានគណនាេដយ៖ 

- យកចំេណញរបស់មា� ស់ភាគហុ៊ន ក.ស.ស មិនរប់ប��ូ លចំណាយក�ុងករលក់ភាគហុ៊ន េ្រកពីភាគហុ៊នធម�ត 

- ែចកជាមួយនឹងចំនួនភាគហុ៊នធម�តមធ្យមែដលេនសល់ ក�ុងអំឡុងឆា� ហិំរ�� វត�ុ េដយែកត្រម�វស្រមាប់ធាតុបែន�ម

េនក�ុងភាគហុ៊នធម�ត ែដលបានេបាះផ្សោយក�ុងអំឡុងឆា�  ំនិងមិនរប់ប��ូ លភាគហុ៊ន treasury shares។ 

 
(ខ) ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនថយចុះ (Diluted Earnings Per Share) 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ ែកត្រម�វតួេលខែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករកំណតច់ំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជា  

មូលដ� ន េដយគិតេទេល៖ 

- ផលបះ៉ពល់េលករ្របាក់បនា� ប់ពីដកពន�េល្របាក់ចំេណញ និងចំណាយករ្របាក់េផ្សងៗេទៀត ែដលទក់ទិននឹង

ភាគហុ៊នធម�តែដលមានសក� នុពល និង 

- ចំនួនមធ្យមៃនភាគហុ៊នធម�តបែន�ម ែដលអច្រត�វបានសន�តថាមានករេផ�រភាគហុ៊នែដលមានសក� នុពលទំង

អស់េទជាភាគហុ៊នធម�ត។ p 

 
២.២៦  កររយករណ៍តមែផ�ក 

 កររយករណ៍តមែផ�ក្រត�វបានរយករណ៍ឱ្យសីុសង� ក់ជាមួយនឹងកររយករណ៍ៃផ�ក�ុង ែដលបានផ�ល់ជូន

្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករ។ ្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករគឺជា្រក�មគណៈ្រគប់្រគង (រមួទំងអគ�នាយក

និងអគ�នាយករងទំងអស់) ែដលជាអ�កេធ�ករសេ្រមចចិត�ចំេពះករែបងែចកធនធាន និងជាអ�កេធ�ករវយតៃម�េលលទ�ផល

ៃនែផ�ក្របតិបត�ិករ និងជាអ�កែដលេធ�ករសេ្រមចចិត�ែផ�កយុទ�ស�ស�។ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 
៣.១  កត� ហនិភ័យហរិ��វត�ុេផ្សងៗ 

 ក.ស.ស  ្រត�វ្របឈមមុខនឹងហនិភ័យេផ្សងៗដូចជា ហនិភ័យទីផ្សោរ (រមួប��ូ លហនិភ័យអ្រតករ្របាក់  និង

ហនិភ័យករប�ូ ររ ូបិយប័ណ� ) ហនិភ័យឥណទន  និងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ្រស�ល។ ក.ស.ស ្រគប់្រគង និងសន�ត 

ហនិភ័យទំងេនះ េដយករតមដនអ្រតករ្របាក់េលទីផ្សោរ ្របវត�ិឥណទនៃនភាគីៃដគូរបស់ខ�ួន អ្រតប�ូ ររ ូបិយប័ណ�  និង 

លំហូរសច់្របាក់។ បច�ុប្បន�េនះ ក.ស.ស  មិនេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនស្សន៍ (derivative financial instruments) 

េដម្បកីរពរហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ និងហនិភ័យករប�ូ ររ ូបិយប័ណ� របស់ខ�ួនេនាះេទ។ 

 
(ក)  ហនិភ័យទីផ្សោរ 
(ក.១)  ហនិភ័យអ្រតករ្របាក ់

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់គឺជាហនិភ័យែដលបែ្រមប្រម�លករ្របាក់េលទីផ្សោរនាេពលអនាគត នឹងេធ�ឱ្យប៉ះពល់

ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ និងលំហូរសច់្របាក់របស់ ក.ស.ស។  

ក.ស.ស បានទទួល្របាក់កម�ី (ក�ុងអ្រតករ្របាក់អេថរ) ពីទីភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិរបស់្របេទសជប៉ុន 

(JICA) និងធនាគារជប៉ុនស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ (JIBC) តមរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។  

ក.ស.ស មិនមានករេផា� ះប�ូ រអ្រតករ្របាក់ ឬករករពរេផ្សងេទៀតេទ េដយសរគណៈ្រគប់្រគងេជឿជាក់ថា 

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់នឹងមិនមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�េនាះេទ។ 
 
(ក.២)   ហនិភ័យករប�ូររបូិយប័ណ�  

 ក.ស.ស ្របឈមមុខនឹងហនិភ័យករប�ូ ររ ូបិយប័ណ�  ែដលសំខន់ជាងេគគឺករប�ូ រពី្របាក់េរៀល េទជា្របាក់េយ៉ន 

និងេទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ េដយសរ្របាក់កម� ីពី JICA និងពី JIBC តមរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ គឺទទួល

បានជា្របាក់េយ៉ន និង្របាក់ដុល� រអេមរកិ ក៏ប៉ុែន� ក.ស.ស កត់្រតគណេនយ្យរបស់ខ�ួនជា្របាក់េរៀល ែដលជារូបិយប័ណ�

េគាល។ បច�ុប្បន�េនះ ក.ស.ស  មិនេ្រប្របាស់ករករពរ ឬេ្របកិច�សន្យោប�ូ ររ ូបិយប័ណ� នាេពលអនាគត េដម្បកីរពរ

ហនិភ័យេនះេទ។ 

ភាពងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់របស់ ក.ស.ស ពីអ្រតប�ូ ររ ូបិយប័ណ�  េទេលឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជា្របាក់េយ៉ន 

និងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជា្របាក់ដុល� រអេមរកិរបស់ខ�ួន ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម។ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់ ក.ស.ស ្រត�វ

បានកត់្រតជាចម្បងជារូបិយប័ណ� បរេទសទំងពីរេនះ។ ក.ស.ស បានវភិាគបែ្រមប្រម�លៃនរូបិយប័ណ� ទំងេនះក�ុងរយៈេពល

បីឆា� ចំុងេ្រកយ េហយបានសន�ិដ� នថាអ្រតបែ្រមប្រម�ល ២,៦% ស្រមាប់្របាក់េយ៉ន និង ០,៣% ស្រមាប់្របាក់ដុល� រ

អេមរកិ គឺមានភាពសមេហតុផល។ 

្របសិនេប្របាក់េយ៉នធា� ក់ចុះ  ឬេកនេឡង ២,៦% (អ្រតែ្រប្រប�លស្រមាប់រយៈេពលបីឆា� មំុន) េធៀបនឹង្របាក់េរៀល 

េនាះ ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� េំ្រកយបង់ពន�នឹង្រត�វេកនេឡង ឬថយចុះ ៨.១៥៦ លនេរៀល ែដលជាលទ�ផលបណា� លមកពី
ចំេណញ/ខតពីករប�ូ រ្របាក់កម� ី ែដលទទួលបានជា្របាក់េយ៉ន។  

្របសិនេប្របាក់ដុល� រអេមរកិធា� ក់ចុះ ឬេកនឡីង ០,៣% (អ្រតែ្រប្រប�លស្រមាប់រយៈេពលបីឆា� មំុន) េធៀបនឹង

្របាក់េរៀល េនាះ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� េំ្រកយបង់ពន�នឹង្រត�វេកនេឡង ឬថយចុះ ៣៧លនេរៀល ែដលជាលទ�ផលបណា� ល

មកពីចំេណញ/ខតពីករប�ូ រ្របាក់កម� ីែដលទទួលបានជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 
៣.១  កត� ហនិភ័យហរិ��វត�ុេផ្សងៗ (ត) 
(ក)  ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 
(ក.២)   ហនិភ័យករប�ូររបូិយប័ណ�  (ត) 

តរងខងេ្រកមេនះសេង�បពីហនិភ័យអ្រតករប�ូ ររ ូបិយប័ណ� របស់ ក.ស.ស គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ 

និង ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៦។ ចំនួនទឹក្របាក់ក�ុងតរងេនះគឺជាឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុតមតៃម�េយាង និងតម្របេភទរូបិយ-   

ប័ណ�  េដយមានតៃម�សមមូលនឹងពន់េរៀល។ 

 

សមមូលនឹងពន់េរៀល 

 

្របាក់េយន៉  ្របាក់ដុល� រអេមរកិ  ្របាក់េរៀល  សរបុ 

        
ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧        
្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ        

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ -  
 ២៥.៥៩៣.១១៥   ១០.៨៧០.៥២៨   ៣៦.៤៦៣.៦៤៣  

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក -  
 

-  
 ៦.៩២៣.៥៣៨   ៦.៩២៣.៥៣៨  

្របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ -  
 ៦៨.៦២៩.០០០   ៤.៥៦៥.២០១   ៧៣.១៩៤.២០១  

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល -  
 ៤០.២០៨.៥៧៣   ១០.៨៧២.៦៥៦   ៥១.០៨១.២២៩  

 -  
 ១៣៤.៤៣០.៦៨៨   ៣៣.២៣១.៩២៣   ១៦៧.៦៦២.៦១១  

បំណុលហរិ��វត�ុ        

្របាកក់ម� ី (៣៩៨.១៧៩.៨៥៤) 
 

(១២៧.០៥៥.០២៨) 
 

-  
 

(៥២៥.២៣៤.៨៨២) 

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ -  
 

-  
 

(១៤.៧៥៩.៨៩៤) 
 

(១៤.៧៥៩.៨៩៤) 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ -  
 

(២២.៣២៣.៩២៦) 
 

(២.៣៧៦.៩៤០) 
 

(២៤.៧០០.៨៦៦) 

 (៣៩៨.១៧៩.៨៥៤) 
 

(១៤៩.៣៧៨.៩៥៤) 
 
(១៧.១៣៦.៨៣៤) 

 
(៥៦៤.៦៩៥.៦៤២) 

        

ស� នភាពសទុ� (៣៩៨.១៧៩.៨៥៤) 
 

(១៤.៩៤៨.២៦៦) 
 ១៦.០៩៥.០៨៩   (៣៩៧.០៣៣.០៣១) 

        
ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦        
្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ        

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ -  
 ១៧.៦២០.៧២២   ៦.៥៤៧.០៦៤   ២៤.១៦៧.៧៨៦  

្របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ -  
 ៨.០៧៤.០០០   ៥.៤០៥.២២៨   ១៣.៤៧៩.២២៨  

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល -  
 ៣៤.៥៨៩.២៨០   ៦២.៣២៤   ៣៤.៦៥១.៦០៤  

 -  
 ៦០.២៨៤.០០២   ១២.០១៤.៦១៦   ៧២.២៩៨.៦១៨  

បំណុលហរិ��វត�ុ        

្របាកក់ម� ី (៣៤៥.២៥៨.៨០៧) 
 

(១៣៤.៥២០.៣០០) 
 

-  
 

(៤៧៩.៧៧៩.១០៧) 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ -  
 

(៦.០៦៨.១៥៧) 
 

(២៦៩.៦៤៣) 
 

(៦.៣៣៧.៨០០) 

 (៣៤៥.២៥៨.៨០៧) 
 

(១៤០.៥៨៨.៤៥៧) 
 

(២៦៩.៦៤៣) 
 

(៤៨៦.១១៦.៩០៧) 

        

ស� នភាពសទុ� (៣៤៥.២៥៨.៨០៧) 
 

(៨០.៣០៤.៤៥៥) 
 ១១.៧៤៤.៩៧៣   (៤១៣.៨១៨.២៨៩) 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 
៣.១  កត� ហនិភ័យហរិ��វត�ុេផ្សងៗ (ត) 
(ខ)   ហនិភ័យឥណទន 
(ខ.១)   ហនិភ័យ 

ក.ស.ស ្របឈមមុខនឹងហនិភ័យឥណទន ែដលពក់ព័ន�ជាចម្បងេទនឹងគណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និង

គណនីអតិថិជនេផ្សងៗ ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ្របាក់បេ��  រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ និងសច់្របាក់េនធនាគារ។ 

េដម្ប្ីរគប់្រគងហនិភ័យេលគណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ ក.ស.ស ត្រម�វឱ្យ្រក�មហ៊ុន

ដឹកជ��ូ នតមនាវនីមួយៗតម�ល់្របាក់កក់មុននឹងបំេពញេសវណាមួយឱ្យ្រក�មហ៊ុនេនាះ។ ចំេពះ្រគឹះស� នរបស់រដ� ភិបាល 

មិនត្រម�វឱ្យមាន្របាក់កក់េទ េដយសរ ក.ស.ស េជឿជាក់ថាខ�ួនអច្របមូល្របាក់ពីស� ប័នទំងេនាះតមរយៈ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ (ែដលជា្របភពហិរ�� វត�ុ ៃន្រគឹះស� នរដ�ទំងេនាះ)។  ចំេពះ្រក�មហ៊ុនដឹកជ��ូ នតមនាវែដលមិនេ្រប្របាស់

េសវរបស់ ក.ស.ស ញឹកញាប់គឺមិនត្រម�វឱ្យកក់្របាក់េទ េដយសរ្រក�មហុ៊នទំងេនត្រម�វឱ្យបង់្របាក់េនេពលបំេពញេសវែត

ម�ង។ ក.ស.ស មានេគាលករណ៍កត់្របាក់កក់ ចំេពះអតិថិជនែដលមិនបានទូទត់សងបំណុលរបស់ពួកេគេទតមខ និង

កិច�សន្យោឥណទន។ ហនិភ័យឥណទនរបស់ ក.ស.ស ចំេពះគណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ 

្រត�វបានកំណត់ឱ្យេន្រតឹមតៃម�េយាងៃនគណនីអតិថិជនេនាះ ដកសំវធិានធនស្រមាប់ករថយចុះតៃម�ៃនគណនីអតិថិជន 

ែផ�កតមករ្រត�តពិនិត្យេលចំនួនែដលេនមិនទន់ទូទត់នាដំណាច់ឆា� ។ំ  

 
(ខ.២)   ្រទព្យធានា 

ចំេពះគណនីអតិថិជនពណិជ�កម�ខ�ះ ក.ស.ស អចទទួល្រទព្យធានាក�ុងទ្រមង់ជាករតម�ល់ជាសច់្របាក់ ែដល

អចេស�ឱ្យបង់្របាក់បាន ្របសិនេបភាគីៃដគូខកខនមិនបានបង់្របាក់តមលក�ខណ� ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង។ 

 
(ខ.៣)   គុណភាពឥណទន 

គុណភាពឥណទនៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលមិនហួសកំណត់ និងមិនថយចុះតៃម� អច្រត�វបានវស់ែវងេដយ

េយាងេទេលព័ត៌មានក�ុង្រគាមុនៗ អំពីអ្រតខកខនមិនបានសងបំណុលរបស់ភាគីៃដគូ។ 

មិនមានករកំណត់អ្រតចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ របស់ ក.ស.ស េដយភា� ក់ងរវយតៃម�ឥណទនណាមួយេទ។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 
៣.១  កត� ហនិភ័យហរិ��វត�ុេផ្សងៗ (ត) 
(គ)  ហនិភ័យសន�ន័យ 

 ក.ស.ស ្របឈមមុខនឹងហនិភ័យសន�ន័យ ែដលេកតពីករបង�ិលសច់្របាក់ទូេទក�ុងសកម�ភាពអជីវកម�របស់

ខ�ួន។ ហនិភ័យសន�ន័យរមួមានហនិភ័យែដលអចេធ�ឱ្យ ក.ស.ស មិនមានលទ�ភាពបង�ិលសច់្របាក់ក�ុងសកម�ភាពអជីវ

កម�របស់ខ�ួនឱ្យទន់េពលេវល។ 

េគាលករណ៍របស់ ក.ស.ស គឺ្រត�វរក្សោទុកសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់្របតិបត�ិ
កររបស់ខ�ួន និងេ្រប្របាស់ក�� ប់ឥណទន ជាមួយនឹងមូលនិធិផា� ល់ េដម្បបីង់ករចំណាយវនិិេយាគ។ 

ក.ស.ស មាន្របាក់កម�ីមិនទន់ដកយកដូចខងេ្រកមេនះ នាដំណាច់ឆា� ៖ំ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

អ្រតករ្របាក់េថរ    

មានកលកំណតេ់លសពី១ឆា�  ំ ៥២.៦០៨.៥៦៩  ១០៣.៨៥៧.០០០ 

 

តរងខងេ្រកមេនះវភិាគអំពីបំណុលហិរ�� វត�ុ របស់ ក.ស.ស តមរយៈេពលែដលេនសល់ រហូតដល់កល

បរេិច�ទផុតកំណត់ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ។ ចំនួនែដលបានលត្រតដងេនក�ុងតរងេនះ គឺជាលំហូរសច់

្របាក់ក�ុងកិច�សន្យោែដលមិនេធ�អប្បហរ។ 
 

 

េ្រកម ១ ឆា�  ំ  ព ី១-២ ឆា�  ំ

 

ព ី២-៥ ឆា�  ំ

 

េលសព ី៥ ឆា�  ំ  សរបុ 

 

ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

ពន់េរៀល 

 

ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧   

     

  

្របាកក់ម� ី ២១.៦៩៧.៥៧៦   ២១.៨០៨.៤៥៨   ៧៤.៨១៩.៨១៤   ៤០៦.៩០៩.០៣៤   ៥២៥.២៣៤.៨៨២  

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ៥.៤០៣.៦៣៤  ៥.៤០៣.៦៣៤  ៥.៤០៣.៦៣៤  
- 
 ១៦.២១០.៩០២ 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និង

គណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ ២៤.៧០០.៨៦៧   -  
 

-  
 

-  
 ២៤.៧០០.៨៦៧  

 ៥១.៨០២.០៧៧   ២៧.២១២.០៩២   ៨០.២២៣.៤៤៨   ៤០៦.៩០៩.០៣៤   ៥៦៦.១៤៦.៦៥១  

          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦          

្របាកក់ម� ី ១៦.៥៤៣.៧៣៥  ២០.២៩៤.៨៧៩  ៧៦.០៧០.៣២៨  ៣៦៦.៨៧០.១៦៥  ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និង

គណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ ៦.៣៣៧.៧៩៩  
- 
 

- 
 

- 
 ៦.៣៣៧.៧៩៩ 

 ២២.៨៨១.៥៣៤  ២០.២៩៤.៨៧៩  ៧៦.០៧០.៣២៨  ៣៦៦.៨៧០.១៦៥  ៤៨៦.១១៦.៩០៦ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 
៣.២  ករ្រគប់្រគងហនិភ័យេដមទុន 

ទិសេដរបស់ ក.ស.ស ក�ុងករ្រគប់្រគងេដមទុន គឺេដម្បកីរពរលទ�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម� 

េដម្បផី�ល់ផល្របេយាជន៍ជូនភាគហ៊ុនិក និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត និងរក្សោរចនាសម័�ន�មូលធនល�បំផុត េដម្បកីត់បន�យ

ចំណាយេដមទុន។ 

 ក.ស.ស មិនមានេគាលករណ៍ជាក់លក់ចំេពះអនុបាតបំណុលេធៀបនឹងេដមទុនេនាះេទ។  

 
៣.៣  តៃម�សម្រសបរបស្់រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុលហរិ��វត�ុវសែ់វងតមៃថ�េដមដករលំស ់

វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករប៉ាន់ស� នតៃម�សម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ មានដូចខង

េ្រកម៖ 

(ក)  សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល និង្របាក់បេ��  រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ - តៃម�េយាងៃនគណនីទំងេនះ មាន

តៃម�្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម្រសប េដយសរវមានរយៈេពលខ�ី។ 

(ខ) គណនីអតិថិជន និងគណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់េផ្សងៗ - តៃម�េយាងដកសំវធិានធនែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម� 

មានតៃម�្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម្រសប េដយសរគណនីទំងេនះស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ� ឥណទនធម�ត 

និងមានរយៈេពលខ�ី។ 

(គ) ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក - តៃម�េយាងរយៈេពលខ�ី ៃនឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ្រត�វបានចត់ទុកថាមានតៃម�ដូចគា�

ជាមួយតៃម�សម្រសប េដយសរឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិកមានរយៈេពលខ�ី។ ចំេពះឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិករយៈ

េពលែវង មានតៃម�សម្រសបចំនួន ៣.៧៤០ លនេរៀល គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ េធៀបនឹងតៃម�េយាង

ែដលមានចំនួន ៥.៣០៥ លនេរៀល។ តៃម�សម្រសប្រត�វបានគណនាែផ�កតមលំហូរសច់្របាក់អប្បហរ េដយ

េ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាេពលបច�ុប្បន�។ វ្រត�វបានចត់ទុកថាស�ិតេនក�ុងតៃម�សម្រសបក្រមិតទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកម

តៃម�សម្រសប េដយសរកររមួប��ូ លនូវធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន រមួមាន ហនិភ័យឥណទនរបស់ភាគី
ៃដគូជាេដម។ 

(ឃ) ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់ - តៃម�េយាងរយៈេពលខ�ី ៃនភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់ ្រត�វបានចត់ទុកថា

មានតៃម�ដូចគា� ជាមួយតៃម�សម្រសប េដយសរភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់មានរយៈេពលខ�ី។ ចំេពះភាគ

លភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់រយៈេពលែវង មានតៃម�សម្រសបចំនួន ៨.៨៨៩ លនេរៀល គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ំ

២០១៧ េធៀបនឹងតៃម�េយាងែដលមានចំនួន ១០.១៦៩ លនេរៀល។ តៃម�សម្រសប្រត�វបានគណនាែផ�កតម

លំហូរសច់្របាក់អប្បហរ េដយេ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាេពលបច�ុប្បន�។ វ្រត�វបានចត់ទុកថាស�ិតេនក�ុងតៃម�សម

្រសបក្រមិតទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកមតៃម�សម្រសប េដយសរកររមួប��ូ លនូវធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន រមួ

មានហនិភ័យឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។ 

(ង) ្របាក់កម� ី - តៃម�សម្រសបៃន្របាក់កម� ី្រត�វប៉ាន់ស� នេដយេធ�អប្បហរេលលំហូរសច់្របាក់េចញក�ុងកិច�សន្យោ

នាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាដំណាច់ឆា�  ំ(កំណត់សមា� ល់ ១៦)។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៣. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 
៣.៣  តៃម�សម្រសបរបស្់រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុលហរិ��វត�ុវសែ់វងតមៃថ�េដមដករលំស ់(ត) 

 

ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលវស់ែវងតមតៃម�សម្រសប ្រត�វបានវភិាគេទតមឋនានុ្រកមៃនករវស់ែវងតៃម�សម្រសប

ដូចខងេ្រកម៖ 

 

ក្រមិត ១ តៃម�លក់ក�ុងទីផ្សោរសកម� (មិនែកត្រម�វ)  ចំេពះ្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដលអចកំណត់បាន។ ក.ស.ស មិន

មានកន់កប់មូលប្រតចុះប�� ីេទ។ 

ក្រមិត ២ ធាតុចូលេផ្សងៗ េ្រកពីតៃម�លក់ែដលបានរមួប��ូ លក�ុងក្រមិត ១ ែដលអចអេង�ត្រទព្យសកម� ឬ បំណុលបាន 

េដយផា� ល់ (តមៃថ�កំណត់) ឬ េដយ្របេយាល (តមៃថ�និស្សន�)។  

ក្រមិត ៣ ធាតុចូលចំេពះ្រទព្យសកម� ឬបំណុល ែដលមិនអ្រស័យេលទិន�ន័យេលទីផ្សោរែដលអចសេង�តបាន (ែដលជា

ធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន)។ 

 
៤.  ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ ករសន�ត និងករវិនិច�័យសខំន់ៗ 

ករប៉ាន់ស� ន ករសន�ត និងករវនិិច� ័យ ្រត�វបានវយតៃម�ជាបន�បនា� ប់ េដយែផ�កេទតមបទពិេសធន៍ក�ុង្រគា

មុន និងកត� េផ្សងៗេទៀត រមួមានកររពំឹងទុកៃន្រពឹត�ិករណ៍នាេពលអនាគត ែដលេគេជឿជាក់ថាមានភាពសមេហតុផលេទ

តមកលៈេទសៈេផ្សងៗ។  ក.ស.ស េធ�ករប៉ាន់ស� ន ករសន�ត និងករវនិិច� ័យេដយគិតពីអនាគតកល។ តមនិយមន័យ 

លទ�ផលៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ កមរ្ដូចគា� នឹងលទ�ផលពិតជាក់ែស�ងណាស់។ ករប៉ាន់ស� ន ករសន�ត និងករ

វនិិច� ័យែដលមានហនិភ័យធំ អចបណា� លឱ្យមាននិយ័តកម�ជាសរវន�េលតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� និងបំណុលក�ុងឆា� ំ

ហិរ�� វត�ុបនា� ប់ ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 
(ក) ពន� 

 ពន� ្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នបំណក្រសយបទប្ប�� តិ�ពន�ដរនាេពលបច�ុប្បន� ែដលបានចូលជាធរមាននាកល

បរេិច�ទរយករណ៍។ គណៈ្រគប្់រគងវយតៃម�េទតមករយិបរេិច�ទ អំពីស� នភាពែដលបានេកតេឡងក�ុងលិខិត្របកសពន� ែដល

ទកទ់ិនេទនឹងបទប្ប�� តិ�ពន� និងបំណក្រសយរបស់វែដលេនជាធរមាន។ ក.ស.ស កត្់រតសំវធិានធនតមករសម្រសប េទ

តមមូលដ� នៃនចំនួនទឹក្របាកែ់ដលរពំឹងថា្រត�វបងជូ់នអជា� ធរពន�ដរ។ 

 េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ បទប្ប�� តិ�ទងំអស់េនះមានករផា� ស់ប�ូរពីមយួ្រគាេទមយួ្រគា  េហយករកំណតចុ់ងេ្រកយ

បំផុតេលចំនួនបំណុលពន� នឹងេធ�េឡងបនា� បព់ីមានករ្រត�តពិនិត្យេដយអជា� ធរពន�ដរ។ េនេពលែដលលទ�ផលពន�ចុងេ្រកយ

ខុសគា� ពីចំនួនែដលបានកត្់រតពីដំបូង  េនាះភាពលេម��ងេនះនឹងេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់សមតុល្យបំណុលពន�ក�ុងករយិបរេិច�ទែដល

ករកំណតព់ន�្រត�វបានេធ�េឡង។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៤.  ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ ករសន�ត និងករវិនិច�័យសខំន់ៗ (ត) 
(ខ)  កតព�កិច�េសធននិវត�ន៍ (ត) 

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�េសធននិវត�ន៍គឺអ្រស័យេទតមកត� មួយចំនួន ែដល្រត�វបានកំណត់តមមូលដ� ន

ែដលពក់ព័ន�នឹងករគណនាហនិភ័យ េដយេ្រប្របាស់ករសន�តមួយចំនួន។ ករសន�តែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករកំណត់

ចំណាយសុទ�ស្រមាប់្របាក់េសធននិវត�ន៍ រមួមានអ្រតអប្បហរ អ្រតកំេណ ន្របាក់េបៀវត្សរ ៍ អ្រតមរណៈ និងអ្រតេបាះបង់

ករងរ។ បែ្រមប្រម�លណាមួយេលករសន�តទំងេនះ នឹងេធ�ឱ្យប៉ះពល់ដល់តៃម�េយាងរបស់កតព�កិច�េសធននិវត�ន៍

េនះ។ ព័ត៌មានបែន�មេទៀត្រត�វបានលត្រតដងេនក�ុងកំណត់សមា� ល់១៧។ 

េដយសរមិនមានទីផ្សោរស�� ប័ណ�  និងស�� ប័ណ� រដ� ភិបាលេនក�ុង្របេទសកម�ុជា  ក.ស.ស េ្រប្របាស់អ្រត

ករ្របាក់តម�ល់មធ្យមៃនមូលនិធិែដលបានេផ�េនធនាគារ ែដលប្រម�ងទុកស្រមាប់េសធននិវត�ន៍ ជាអ្រតអប្បហរេដម្ប ី
កំណត់តៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច់្របាក់េចញប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគត ែដលត្រម�វឱ្យមានស្រមាប់ករទូទត់កតព�កិច�

េសធននិវត�ន៍។  

េនេពលែដលអ្រតអប្បហរ បានេ្រប្របាស់ខុសពីករប៉ាន់ស� នរបស់គណៈ្រគប់្រគង ០,៥% អ្រតកំេណ ន្របាក់ 

េបៀវត្សរ ៍  បានេ្រប្របាស់ខុសពីករប៉ាន់ស� នរបស់គណៈ្រគប់្រគង ២,៥% និងអ្រតមរណៈបានេ្រប្របាស់ខុសពីករប៉ាន់ស� ន

របស់គណៈ្រគប់្រគង ១០% េនាះតៃម�េយាងៃនកតព�កិច�េសធននិវត�ន៍ អចនឹង្រត�វផា� ស់ប�ូ រ្របហក់្របែហលនឹងចំនួន 

ខងេ្រកម៖ 

 

 
មូលដ� ន 

 
ផលប៉ះពល ់(sensitivity impact) 

 
        

អ្រតអប្បហរ  ៧,០% 
 

៦,៥% ៧,៥% ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

អ្រតកំេណ ន្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ៥,០% 
 

៥,០% ៥,០% ២,៥% ៧,៥% ៥,០% ៥,០% 

អ្រតមរណៈ ១០០,០% 
 

១០០,០% ១០០,០% ១០០,០% ១០០,០% ៩០,០% ១១០,០% 

កតព�កិច�េសធននិវត�នប៍ាន

កំណត ់(លនេរៀល) ៤១.០០៨  ៤៥.០៣៥ ៣៧.៣៥៧ ៤០.០៣២ ៤១.៩៨៤ ៤៣.៨៧៩ ៣៨.៣២៥ 

ផលបះ៉ពល់ (%)   ១០% (៩%) (២%) ២% ៧% (៧%) 

 
៥.  ព័ត៌មាន្របតិបត�ិករតមែផ�ក 

ក.ស.ស មាន្របតិបត�ិករតមែផ�កែដល្រត�វរយករណ៍គឺ េសវែផ�កកំពងែ់ផ។ ្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករ 

(្រក�មគណៈ្រគប្់រគង) ្រត�តពិនិត្យរបាយករណ៍្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ែដលបានរយករណ៍អំពីលទ�ផលៃនេសវែផ�កកំពងែ់ផទងំមូល 

េដម្បវីយតៃម�អំពីលទ�ផល និងករែបងែចកធនធាន។ ្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករវយតៃម�អំពីលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ

តមែផ�ក េដយែផ�កេទេលទំហំ្របាកច់ំណូលដុល ចំេណញមុនបងព់ន� និងចំេណញសុទ�េធៀបនឹង ករយិបរេិច�ទមុនៗ។ េលសពី
េនះ ក.ស.ស កប៏ានបេង�តតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសថ�ីែដល្របតិបត�ិករេនដំណាកក់លដំបូង សូមេមលកំណតស់មា� ល់ ៧។ 

្របាកច់ំណូលទងំអស់បានមកពីអតិថិជនខងេ្រក។ ក.ស.ស មានទីតងំស�ិតេនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ េហយរល់ករ

លកទ់ងំអស់មាន្របភពេចញពីេខត�្រពះសីហនុ និងតំបនជុ់ំវញិ។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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៦.  ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង ដីធ�ី  
ករែក 

លម�ដីធ�ី  អគារ  
សមា� រ 

កំពង់ែផ  
បរកិ� រ 

បេច�កេទស  
បរកិ� រ 

េផ្សងៗ  

េ្រគឿង 
សង� រមិនិង

បរកិ� របពំក់  

កុពំ្យទូ័រ 
និងបរកិ� រ

ករយិាលយ័  យានយន�  

បរកិ� រ 
កំពង់ែផ 

សមុ្រទ  
ករងរកំពុង

ដេំណ រករ  ប៉ាែឡត  សរបុ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពនេ់រៀល 

                          
េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦                          

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៤.១៥០.៤៤២  ១៥៩.៨៧១.៤៦៤  ៩៩៧.០០២  ៨.០៧៤.៩០៧  ៤៣៥.២២៤  ៤៥៦.០៩០  ២.៧៥៤.៤៩៦  ៤.៩៣០.៧៦១  ១១៩.៧២៣.៦០០  ៩៦.១៨៧.៩៤៥  ២១៩.៥៤០  ៦៦៩.៨៤៧.១១១ 

ទិញបែន�ម - 
 ១.៩៨៨.៥៣៤  ១.៥៤៩.៥៨០  

- 
 ៥៨.០៦៩  

- 
 ២៤០.២០០  ១.៤៤០.៧០៣  ៤.៤៨៧.៦៥៣  

- 
 ៦៩.៩៩៤.៥៨១  ២៦៤.២៤៨  ៨០.០២៣.៥៦៨ 

រលំស់ - 
 

(៩៨៦.២១៦) 
 

(៤.៧១៦.៩៩០) 
 

(៩៧.០៥៥) 
 

(១.៣៥០.៦៣៧) 
 

(៥៨.២១៥) 
 

(២៦៩.៣៥២) 
 

(៨៥៥.២៣៥) 
 

(៧៦៦.២៩៥) 
 

(៥.៨៩៦.២៦៩) 
 

- 
 

(១៣០.៦២៣) 
 

(១៥.១២៦.៨៨៧) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥២.៧៦០  ១៥៦.៧០៤.០៥៤  ៨៩៩.៩៤៧  ៦.៧៨២.៣៣៩  ៣៧៧.០០៩  ៤២៦.៩៣៨  ៣.៣៣៩.៩៦៤  ៨.៦៥២.១១៩  ១១៣.៨២៧.៣៣១  ១៦៦.១៨២.៥២៦  ៣៥៣.១៦៥  ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 

                          

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦                          

ៃថ�េដម ២៥២.០៤៥.៦៤០  ៤៨.៩០៧.៦៤០  ២៣១.៤៨៤.១៧៦  ១១៤.២៩០.៥៧៦  ២២.៤៥០.២៤១  ១.២០១.២៥៤  ២.០៦១.៣៦២  ៦.៤៩១.៥០៨  ២៥.៥៨០.៩៩៨  ២៣៦.៤៩០.៩២១  ១៦៦.១៨២.៥២៦  ១.៣៤៨.២២៥  ១.១០៨.៥៣៥.០៦៧ 

រលំស់បង�រ - 
 

(២៣.៧៥៤.៨៨០) 
 

(៧៤.៧៨០.១២២) 
 
(១១៣.៣៩០.៦២៩) 

 
(១៥.៦៦៧.៩០២) 

 
(៨២៤.២៤៥) 

 
(១.៦៣៤.៤២៤) 

 
(៣.១៥១.៥៤៤) 

 
(១៦.៩២៨.៨៧៩) 

 
(១២២.៦៦៣.៥៩០) 

 
- 
 

(៩៩៥.០៦០) 
 

(៣៧៣.៧៩១.២៧៥) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥២.៧៦០  ១៥៦.៧០៤.០៥៤  ៨៩៩.៩៤៧  ៦.៧៨២.៣៣៩  ៣៧៧.០០៩  ៤២៦.៩៣៨  ៣.៣៣៩.៩៦៤  ៨.៦៥២.១១៩  ១១៣.៨២៧.៣៣១  ១៦៦.១៨២.៥២៦  ៣៥៣.១៦៥  ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 

                          

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧                          

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥២.៧៦០  ១៥៦.៧០៤.០៥៤  ៨៩៩.៩៤៧  ៦.៧៨២.៣៣៩  ៣៧៧.០០៩  ៤២៦.៩៣៨  ៣.៣៣៩.៩៦៤  ៨.៦៥២.១១៩  ១១៣.៨២៧.៣៣១  ១៦៦.១៨២.៥២៦  ៣៥៣.១៦៥  ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 

ទិញបែន�ម (*) - 
 ១.០៤២.៣៣៣  ៦០៦.៣២០  

- 
 

- 
 

- 
 ២០៨.៩៦០  ១០៥.១៦០  ៨.២២៦.៤៦១  

- 
 ៨១.៧៧៨.១០០  ២៦៩.៣៦២  ៩២.២៣៦.៦៩៦ 

េផ�រ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 ៦៧៩.៧១៣  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 ៩០.៣៧៧.២៨៩  

(៩១.០៥៧.០០២) 
 

- 
 

- 

រលំស់ - 
 

(១.០៤៤.៥៧៩) 
 

(៤.៧៤០.៨១២) 
 

(៩៧.០៥៥) 
 

(១.៣៦៥.៦៨៩) 
 

(៥៨.០៨៨) 
 

(២៨៩.៥៨៦) 
 

(១.១៦៦.៨៨៦) 
 

(១.១៤៤.០៤៥) 
 

(៧.៨៦០.៩៩៣) 
 

- 
 

(៣៤២.៤១៧) 
 

(១៨.១១០.១៥០) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥០.៥១៤  ១៥២.៥៦៩.៥៦២  ៨០២.៨៩២  ៦.០៩៦.៣៦៣  ៣១៨.៩២១  ៣៤៦.៣១២  ២.២៧៨.២៣៨  ១៥.៧៣៤.៥៣៥  ១៩៦.៣៤៣.៦២៧  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ២៨០.១១០  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 

                          

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧                          

ៃថ�េដម ២៥២.០៤៥.៦៤០  ៤៩.៩៤៩.៩៧៣  ២៣២.០៩០.៤៩៦  ១១៤.២៩០.៥៧៦  ២៣.១២៩.៩៥៤  ១.២០១.២៥៤  ២.២៧០.៣២២  ៦.៥៩៦.៦៦៨  ៣៣.៨០៧.៤៥៩  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ១.៦១៧.៥៨៦  ១.២០០.៧៧១.៧៦២ 

រលំស់បង�រ - 
 

(២៤.៧៩៩.៤៥៩) 
 

(៧៩.៥២០.៩៣៤) 
 

(១១៣.៤៨៧.៦៨៤) 
 

(១៧.០៣៣.៥៩១) 
 

(៨៨២.៣៣៣) 
 

(១.៩២៤.០១០) 
 

(៤.៣១៨.៤៣០) 
 

(១៨.០៧២.៩២៤) 
 
(១៣០.៥២៤.៥៨៣) 

 
- 
 

(១.៣៣៧.៤៧៦) 
 

(៣៩១.៩០១.៤២៤) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥០.៥១៤  ១៥២.៥៦៩.៥៦២  ៨០២.៨៩២  ៦.០៩៦.៣៦៣  ៣១៨.៩២១  ៣៤៦.៣១២  ២.២៧៨.២៣៨  ១៥.៧៣៤.៥៣៥  ១៩៦.៣៤៣.៦២៧  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ២៨០.១១០  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 

 
ចំណាយករ្របាក ់ែដល្រត�វបានេធ�មូលធនកម�េល្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ េ្រកមខ�ងសំ់ណងក់ពុំងសងសង ់ ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ២ំ០១៧ មានចំនួន ៨៦៤ លនេរៀល    

(២០១៦ ៖ ១.៦៤៧ លនេរៀល)។ 
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៦.  ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ (ត) 

(*) សូមេយាងេទេលករេផ��ងផា� តក់រទិញបែន�មជាសច្់របាក ់ និងមនិែមនសច្់របាកខ់ងេ្រកម (ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ 

និង បរកិ� រ) ក�ុងឆា� ។ំ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ករទិញ (សច្់របាក ់និងមនិែមនសច្់របាក)់ ក�ុងឆា�  ំ ៩២.២៣៦.៦៩៦  ៨០.០២៣.៥៦៨ 

ករសងអ�កផ�តផ់�ង ់(មនិែមនសច្់របាក)់ - កណំតស់មា� ល់ ១៩ (១៨.៦៤៦.៩០៣)  - 

សច្់របាកប់ានបងក់�ុងឆា�  ំ ៧៣.៥៨៩.៧៩៣  ៨០.០២៣.៥៦៨ 

 

 តរងខងេ្រកមសេង�បពីស� នភាព្រសបច្បោប់ៃនដីធ�ី និងតៃម�េយាងរបស់វ។ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ដធី�ែីដលមានបណ័� កម�សិទ�្ិរសបច្បោប ់ ៧៣៥.០០០  ៧៣៥.០០០ 

ដធី�ែីដលមនិមានបណ័� កម�សិទ� ិ ២៥០.១៩៤.៩១០  ២៥០.១៩៤.៩១០ 

ដធី�ែីដលមានបណ័� កម�សិទ�្ិរសបច្បោប ់ប៉ែុន�្របជាពលរដ�កំពុងរស់េន ១.១១៥.៧៣០  ១.១១៥.៧៣០ 

 ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥២.០៤៥.៦៤០ 

 

នាកលបរេិច�ទរយករណ៍េនះ ក.ស.ស កំពុងែតស�ិតក�ុងដំេណ រករេស�សំុេទរជរដ� ភិបាលកម�ុជា តមរយៈ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ េដម្បសំុីបណ័� កម�សិទ�ិ្រសបច្បោបេ់លដីធ�ីែដលមនិទនម់ានបណ័� កម�សិទ�ិ។ 
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៧.  ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ 

  ដីធ� ី អគារ  

សណំង់កំពុង 

សងសង ់ សរបុ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

         

ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦        

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ១០២.៤៣២.៨៥៤   ១៦២.១៨១.៨១៧   -  
 ២៦៤.៦១៤.៦៧១  

ទិញបែន�ម ៥៨១.១៦២   -  
 

-  
 ៥៨១.១៦២  

រលំស់ -  
 

(៦.០៥៩.៨៨៣) 
 

-  
 

(៦.០៥៩.៨៨៣) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ១០៣.០១៤.០១៦   ១៥៦.១២១.៩៣៤   -  
 ២៥៩.១៣៥.៩៥០  

        

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៦        

ៃថ�េដម ១០៣.០១៤.០១៦   ១៧៤.០៥៥.៣២០   -  
 ២៧៧.០៦៩.៣៣៦  

រលំស់បង�រ -  
 
(១៧.៩៣៣.៣៨៦) 

 
-  
 
(១៧.៩៣៣.៣៨៦) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� ១០៣.០១៤.០១៦   ១៥៦.១២១.៩៣៤   -  
 ២៥៩.១៣៥.៩៥០  

        

ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧        

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ១០៣.០១៤.០១៦   ១៥៦.១២១.៩៣៤   -  
 ២៥៩.១៣៥.៩៥០  

ទិញបែន�ម ២៨.៩៦៣.៤៨៩   ៩៤១.៤៤៣   ៧០៣.០៦០   ៣០.៦០៧.៩៩២  

រលំស់ -  
 

(៦.០៧១.៨៧៣) 
 

-  
 

(៦.០៧១.៨៧៣) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ១៣១.៩៧៧.៥០៥   ១៥០.៩៩១.៥០៤   ៧០៣.០៦០   ២៨៣.៦៧២.០៦៩  

        

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆ្នា២ំ០១៧        

ៃថ�េដម ១៣១.៩៧៧.៥០៥   ១៧៤.៩៩៦.៧៦៣   ៧០៣.០៦០   ៣០៧.៦៧៧.៣២៨  

រលំស់បង�រ -  
 

(២៤.០០៥.២៥៩) 
 

-  
 

(២៤.០០៥.២៥៩) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� ១៣១.៩៧៧.៥០៥   ១៥០.៩៩១.៥០៤   ៧០៣.០៦០   ២៨៣.៦៧២.០៦៩  

 
ដំេណ រករវយតៃម� (បេច�កេទស/ធាតុចូល) េ្របក�ុងករកំណតត់ៃម�សម្រសប 
្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគរបស់ ក.ស.ស ្រត�វបានវយតៃម�េដយ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ែដលមានករទទួលស� ល់េដយ    

គណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា និងមានបទពិេសធន៍នាេពលថ�ីៗេនះ ក�ុងទីតំងៃន្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគែដល្រត�វបានវយ      

តៃម�។ 

តៃម�សម្រសបក្រមិតបីរបស់្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ ្រត�វបានទញយកេដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ករេ្រប�បេធៀបករ

លក់េទនឹងវធិីស�ស�វយតៃម�។ តៃម�្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគែដលេ្រប្របាស់វធិីស�ស�េ្រប�បេធៀបករលក់ ចត់ចូលេទក�ុង

ធាតុគណនីេ្រប�បេធៀប។ តៃម�ទំងេនះ ្រត�វបានែកត្រម�វស្រមាប់ភាពខុសគា� ក�ុងករសន�តសំខន់ៗ ដូចជា ទំហំ និងទីតំង 

ស� នភាព និងកត� ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។ 
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៧.  ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ (ត) 

គណៈ្រគប់្រគងេជឿជាក់ថាតៃម�សម្រសបរបស់្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ អចវស់ែវងបានច្បោស់លស់ស្រមាប់ែតដីធ�ី
ប៉ុេណា� ះ ដូេច�ះដីធ�ី្រត�វបានដក់បង� ញ ប៉ុែន�ចំេពះអគារវញិ មិនអចវស់ែវងតៃម�សម្រសបជាក់លក់បានេទ េដយសរែតគា� ន

្របតិបត�ិករទីផ្សោរ្របហក់្របែហលគា�  េហយរកវធិីស�ស�វយតៃម�េផ្សង (ករប៉ាន់ស� នលំហូរសច់្របាក់អប្បហរ) េនែតមិន

អចវស់ែវងតៃម�សម្រសបបាន។ 

 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគតមតៃម�សម្រសប ស្រមាប់ដីធ�ី ១.៧០២.១៨៣.២២៤  ១.៧០២.១៨៣.២២៤ 

 

តរងខងេ្រកមេនះ សេង�បពីស� នភាព្រសបច្បោប់ៃនដីធ�ី និងតៃម�េយាងរបស់វ។ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ដធី�ែីដលមានបណ័� កម�សិទ�្ិរសបច្បោប ់- តបំនេ់សដ�កិច�ពេិសស(*) ៨៥.៧៩៣.៥៣៤  ៨៥.៧៩៣.៥៣៤ 

ដធី�ែីដលមានបណ័� កម�សិទ�្ិរសបច្បោប ់- តបំនេ់ផ្សងៗ ៤១.៥២៧.៤៤១  ១២.៥៦៣.៩៥២ 

ដធី�ែីដលមនិមានបណ័� កម�សិទ� ិ ៤.៦៥៦.៥៣០  ៤.៦៥៦.៥៣០ 

 ១៣១.៩៧៧.៥០៥  ១០៣.០១៤.០១៦ 

 

នាកលបរេិច�ទរយករណ៍េនះ ក.ស.ស កំពុងែតដំេណ រករេស�សំុេទរជរដ� ភិបាលកម�ុជា តមរយៈ្រកសួង   

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េដម្បសំុីបណ័� កម�សិទ�ិ្រសបច្បោបេ់លដីធ�ីែដលមនិទនម់ានបណ័� កម�សិទ�ិ។ 

 

(*) េនះគឺជាតៃម�ដីចំនួន៤១ហិកត ែដល្រត�វបានេផ�រជាផ�ូវករមកឱ្យ ក.ស.ស តមរយៈគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួង ក�ុង

ឆា� ២ំ០០២។ ជាងេនះេទេទៀត ក.ស.ស បានេដះ្រសយតំបន់ែដលេនជុំវញិបែន�មេលទំហំដី៤១ហិកត និងបានទទួលប័ណ�

កម�សិទ�ិ្រសបច្បោប់េនេលដីចំនួន២៧ហិកតបែន�មេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០១២ េដយតៃម�ៃនដីធ�ីេនាះនឹង្រត�វកំណតេ់ដយគណៈកមា� -

ធិករអន�រ្រកសួង។ 
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៧.  ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ (ត) 

 ចំនួនទឹក្របាកខ់ងេ្រកម្រត�វបានកត្់រតក�ុងចំេណញ-ខត៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចណូំលពកីរជលួ ២.៨៤៨.១៨០   ២.៣០១.៥៥១  

ចំណាយរលំស់ (៦.០៥៩.៨៨៣)  (៦.០៧១.៨៧៣) 

ចំណាយ្របតិបត�ិករផា� ល់ែដលេកតេចញពីករវនិិេយាគ្រទព្យសម្បត�ិ 

     ែដលបេង�តឱ្យមានចណូំលពកីរជលួ (៣.៣១៦.៩៤៣)  (២.៧១៨.៥១៣) 
 

 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកំពុងែតស�ិតក�ុងដំណាកក់ល ៃនករេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួន ក�ុងដំណាកក់លដំបូង 

េនេឡយ។ 
 
៨.  ្រទព្យសកម�អរបូី 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង កម�វិធី 
 ករងរកំពុង

ដេំណ រករ 
 

សរបុ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

      
ដណំាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៦      

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ៩.១២៨.៣២២  ១៥៥.៦១៩  ៩.២៨៣.៩៤១ 

ទញិបែន�ម ៧១០.៨៦៤  ១៨.៥២៤  ៧២៩.៣៨៨ 

េផ�រ ១៧៤.១៤៣  (១៧៤.១៤៣)  - 

រលំស់ (៩៩២.៧៣៨)  -  (៩៩២.៧៣៨) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ៩.០២០.៥៩១  -  ៩.០២០.៥៩១ 

      

គិត្រតមឹៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៦      

ៃថ�េដម ១២.៨៧២.៩២៤  -  ១២.៨៧២.៩២៤ 

រលំស់បង�រ (៣.៨៥២.៣៣២)  -  (៣.៨៥២.៣៣២) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ៩.០២០.៥៩២  -  ៩.០២០.៥៩២ 
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៨.  ្រទព្យសកម�អរបូី (ត) 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង កម�វិធី 
 ករងរកំពុង

ដេំណ រករ 
 

សរបុ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

      
ដណំាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៧      

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ៩.០២០.៥៩២  -  ៩.០២០.៥៩២ 

ទញិបែន�ម ៥៩៥.០២៣  -  ៥៩៥.០២៣ 

រលំស់ (១.០៥៧.៩១៣)  -  (១.០៥៧.៩១៣) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ៨.៥៥៧.៧០២  -  ៨.៥៥៧.៧០២ 

      

គិត្រតមឹៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៧      

ៃថ�េដម ១៣.៤៦៧.៩៤៧  -  ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 

រលំស់បង�រ (៤.៩១០.២៤៥)  -  (៤.៩១០.២៤៥) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ៨.៥៥៧.៧០២  -  ៨.៥៥៧.៧០២ 

 
៩.  ឥណទនផ�លឱ់្យបុគ�លកិ 

 ២០១៧ 

 ពន់េរៀល 

  

រយៈេពលខ�ី ១.៦១៨.៤២៥ 

រយៈេពលែវង ៥.៣០៥.១១៣ 

តៃម�េយាង ៦.៩២៣.៥៣៨ 

  

 េនៃថ�ទី០៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានអនុមត័ផ�ល់ឥណទនគា� នករ្របាក ់ចំនួន ១០.២៦៧ លនេរៀល ែដល

មានរយៈេពលបនួឆា� ឱំ្យបុគ�លិករបស់ខ�ួន រមួទងំបុគ�លិកែដលបានចូលនិវត� េដម្បទីិញភាគហុ៊នអែណ� ត ្របេភទ “គ” េនេពល

ែដល ក.ស.ស ចុះប�� ីលកម់ូលប្រតជាសធារណៈេលកដំបូង។   

 និយត័កម�តៃម�សម្រសបេលសមតុល្យឥណទន ២.៦២២ លនេរៀល ្រត�វបានកត្់រតដំបូងជា្រទព្យសកម�េផ្សងៗ េន

ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងដករលំស់ក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងខ�ង្់របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល និងចំណាយពកព់ន័�    

ក�ុងរយៈេពលបនួឆា�  ំ េដយសរតៃម�សម្រសបរបស់ឥណទនេនះ ្រត�វបានកតប់ន�យេដយអ្រតអនុេ្រគាះ (គា� នករ្របាក)់ េហយ

អត�្របេយាជន្៍រត�វបានផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក។ 

 តៃម�សម្រសបៃនឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក គឺអ្រស័យេទតមលំហូរសច្់របាកអ់ប្បហរ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់

មធ្យម ១៥,២៧% ក�ុងមយួឆា� ។ំ គណៈ្រគប្់រគងបានវយតៃម�ថា អ្រតករ្របាក ់ ១៥,២៧% គឺជាអ្រតសម្រសប ែដល្របហក់

្របែហលនឹងអ្រតែដលបុគ�លិកអចខ�ី្របាកព់ីធនាគារពណិជ�នានាជា្របាកេ់រៀល ក�ុងរយៈេពល៤ឆា� ។ំ 
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៩.  ឥណទនផ�លឱ់្យបុគ�លកិ (ត) 

 បែ្រមប្រម�លឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៧ 

 ពន់េរៀល 

  

ឥណទនជាសច្់របាក ់ ១០.២៦៦.៩០៤ 

ដក៖ និយត័កម�តៃម�សម្រសប (២.៦២១.៨២៤) 

ឥណទនែដល្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម្រសប ៧.៦៤៥.០៨០ 

  

បែន�ម៖ ចំណូលករ្របាកព់អី្រតអប្បហរែដលកត្់រត្រតលបម់កវញិ  ៥៦១.៨២១ 

ដក៖ ករសងឥណទន (១.២៨៣.៣៦៣) 

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ៦.៩២៣.៥៣៨ 

 
១០.  សន�ិធិ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

សមា� រេ្រប្របាស់ ៨.១៤២.៩១៦  ៦.៥៤១.៨៧៣ 

សមា� រងយេឆះ ៥២៧.០៩៨  ៣២៨.៥៩៤ 

េ្របងឥន�នៈ នងិេ្របងម៉ាសីុន ៥១៦.៥៤៦  ៦៦៨.៤៣៨ 

សំវធិានធនស្រមាបេ់្រគ�ងបនា� ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤)  (៧៤២.៩៩៤) 

 ៨.៤៤៣.៥៦៦  ៦.៧៩៥.៩១១ 

 

(*)     គណៈ្រគប្់រគងេធ�ករវយតៃម�េលសន�ិធិែដលដំេណ រករយឺតតមេពលេវលកំណត ់   និងពិចរណាេទេលតៃម�       

សំវធិានធន ែដលេនសល់មានភាព្រគប្់រគាន ់និង្រតឹម្រត�វេនដំណាចឆ់ា� ។ំ 

  

 សន�ិធិែដលបានកត្់រតជាចំណាយក�ុងអំឡុងដំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ មានទឹក្របាកច់ំនួន ៥៣.៤៤៤

លនេរៀល (២០១៦ ៖ ៤៨.៥៦២ លនេរៀល)។ 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
 

135 

១១.  គណនីអតថិិជនពណិជ�កម� និងគណនអីតថិិជនេផ្សងៗ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� ២៤.៣១៤.៨៤៦  ១៧.៤៨៧.១១២ 

    

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម�េផ្សងៗ៖    

បេុរ្របទនឱ្យ្រកសួងសធារណករ នងិដកឹជ��ូ ន (*) ១០.៥៥០.០០០  ៥.០០០.០០០ 

បេុរ្របទនេផ្សងៗ ២.៦១៤.៦២៤  ១.៤៥៧.៨៦២ 

ឥណទនពន�កតទុ់ក ៩៦១.២៥០  ៨៨៨.៣៧៦ 

ចណំាយបងម់នុ ៤៨.៤០៧  ៤៨.៤០៧ 

េផ្សងៗ ១.២៧៨.២៦៨  ២២២.៨១៣ 

 ១៥.៤៥២.៥៤៩  ៧.៦១៧.៤៥៨ 

 ៣៩.៧៦៧.៣៩៥  ២៥.១០៤.៥៧០ 

 

 បុេរ្របទនឱ្យ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ចំនួន ១០.៥៥០ លនេរៀល (២០១៦ ៖ ៥.០០០ លនេរៀល) ្រត�វ

បានរពំឹងថា្រត�វកត្់រតេលសពី១២ែខ េហយគណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗចំនួន ២៩.២១៧ លនេរៀល

េទៀត (២០១៦ ៖ ២០.១០៤ លនេរៀល) ្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វកត្់រតក�ុងរយៈេពល១២ែខ។ 
 
(*) ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានេចញលិខិតមយួចុះៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ បានេស�ឱ្យ ក.ស.ស េធ�បុេរ្របទនជា

សច្់របាកជូ់ន្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន េដម្បជីួសជុលែកលម� និងព្រងីកែផ�កខ�ះេនផ�ូវជាតិេលខ៤ ក�ុងេខត� 
្រពះសីហនុ។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានេធ�បុេរ្របទនជាសច្់របាកច់ំនួន ១២.៨៥០លនេរៀល។ ក�ុងលិខិត

ចុះៃថ�ទី០៨ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧   បុេរ្របទនជាសច្់របាកន់ឹង្រត�វទូទត ់េដយកតក់ងជាមយួនឹងករែបងែចកភាគលភនាេពល  

អនាគត។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ករែបងែចកភាគលភែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន ២.៣០០ លនេរៀល ្រត�វបានទូទត់

ជាមយួនឹងបុេរ្របទនែដលបានផ�ល់ជូន្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ 

 អតិថិជនរបស់ ក.ស.ស គឺជាភា� កង់រដឹកជ��ូ នជាតិ និងអន�រជាតិនានា។ សំវធិានធនស្រមាបក់រថយចុះតៃម� ្រត�វបាន

កត្់រតេពញេលញចំេពះចំនួនទឹក្របាកែ់ដលហួសកលកំណតស់ងេលសពីមយួឆា� ។ំ 

 ហនិភយ័ឥណទនអតិបរមាគិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍ គឺជាតៃម�េយាងៃនគណនីអតិថិជននីមយួៗដូចបានេរៀប

របខ់ងេល ដកនឹងសំវធិានធនបេុរ្របទនែដលមនិអច្របមូលបាន។ 

 

(ក) រល់គណនីអតិថិជនទងំអស់ មនិហួសកលកំណតស់ង និងមនិថយចុះតៃម� 

(ខ) គណនីអតិថិជនេផ្សងៗ មនិហួសកលកំណតស់ង និងមនិថយចុះតៃម� េលកែលងែតបុេរ្របទនជាកល់ក។់ អយុ 

កលរបស់វមានរយៈេពលេលសពីមយួឆា�  ំនិងសំវធិានធនស្រមាបប់ុេរ្របទនែដលមនិអច្របមូលមកវញិបាន្រត�វបាន

ផ�ល់្រគបច់ំនួន។ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១២.  ្របាក់បេ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ 

 ្របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ គឺជា្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ែដលបានេផ�េន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុនានាក�ុងរយៈ

េពលពី៤ែខ និង១២ែខ េហយទទួលបានករ្របាកច់េនា� ះពី ៣,៥០% េទ ៦,០០% ក�ុងមយួឆា�  ំ(២០១៦ ៖ ចេនា� ះពី ៣,៥០% េទ 

៦,០០% ក�ុងមយួឆា� )ំ ។ 

 
១៣.  សច់្របាក ់និងសច់្របាកស់មមូល 

 ២០១៧  ២០១៦ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

សច្់របាកក់�ុងៃដ ១.២៧៥.២៥២  ១.៩៨៦.២៨៦ 

សច្់របាកេ់នធនាគារ ៤៩.៨០៥.៩៧៧  ៣២.៦៦៥.៣១៨ 

 ៥១.០៨១.២២៩  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

 

 សច្់របាកេ់នធនាគារ្រត�វបានដកេ់ផ�េនធនាគារពណិជ�ក�ុង្រស�ក។ គណនីចរន�មនិមានករ្របាកេ់ទ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៤.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន 

 

ភាគហ៊ុន្របេភទ “ក”  ភាគហ៊ុន្របេភទ “ខ”  ភាគហ៊ុន្របេភទ “គ” 

 

បុព�លភ 

ភាគហ៊ុន  េដមទុន  សរបុ 

 
ចំនួនភាគហ៊ុន  ពន់េរៀល  ចំនួនភាគហ៊ុន  ពន់េរៀល  ចំនួនភាគហ៊ុន  ពន់េរៀល 

 
ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

             

    

 ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦                  

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ -     -     -     -     -     -     -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

                  

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ -     -     -     -     -     -     -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

 

                 

ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧                  

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ -     -     -     -     -     -     -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

ករេផ�រេដមទុនេទជាភាគហុ៊ន (ក) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១   ៣៦៤.៥៣០.៨៦១   ៦៤.៣២៨.៩៧៥   ៦៤.៣២៨.៩៧៥   -     -     -  (៤២៨.៨៥៩.៨៣៦)  - 

សច្់របាកប់ានពីករេចញភាគហុ៊នថ� ី(ខ)  -  -  -  -  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៨៩.១៥៨.២២៧ 

                  

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១   ៣៦៤.៥៣០.៨៦១   ៦៤.៣២៨.៩៧៥   ៦៤.៣២៨.៩៧៥   ២១.៤៤២.៩៩២   ២១.៤៤២.៩៩២   ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 
(ក) េយាងតមមា្រត ៥ ៃនលក�ន�ិកៈ ចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ េដមទុនែដលមាន្រសបច់ំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ េរៀល ្រត�វបានែបងែចកេទជាភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” ចំននួ 

៣៦៤.៥៣១.៨៦១ ហុ៊ន េដមទុន្របភេទ ខ ចំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហុ៊ន េដយមានតៃម�ចរកិ ១.០០០ េរៀល ក�ុងមយួភាគហុ៊ន។    ទងំភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” និងភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” ្រត�វបានកនក់ប់

េដយរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលតំណាងេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” មនិស្រមាបែ់បងែចកភាគលភេទ េហយកម៏និមានសិទ�ិេបាះេឆា� តែដរ េលកែលងែតលក�ខណ� មយួចំនួន

ដូចបានលម�តិក�ុងមា្រត ៩ ៃនលក�ន�ិកៈចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត និងស្រមាបែ់បងែចកភាគលភ ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
 

138 

១៤.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន (ត) 

(ខ) េសចក�ីលម�តិៃនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

ភាគហ៊ុនិក  ចំនួនភាគហ៊ុន 

 

 

 ទីភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិរបស់្របេទសជប៉ុន (JICA)  ១១.៥៧៩.២១៦ 

គេ្រមាងភាគហុ៊នរបស់បុគ�លិក  ២.១៤៤.២៩៩ 

អ�កវនិិេយាគេផ្សងៗ  ៧.៧១៩.៤៧៧ 

 

 ២១.៤៤២.៩៩២ 

 

េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានចុះប�� ីក�ុងផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា (េហកតថ់ា “ផ.ម.ក”) េដយេជាគ  

ជយ័។ ចំនួនភាគហុ៊នថ�ីែដលបានេបាះផ្សោយក�ុង្របេភទ “គ” មានចំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហុ៊ន ែដលមានតៃម�ចរកិ ១.០០០ 

េរៀលក�ុងមយួភាគហុ៊ន េដយបានដកល់កក់�ុងតៃម� ៥.០៤០ េរៀល ក�ុងមយួភាគហុ៊ន។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ែដលបានេបាះផ្សោយ

ទងំអស់ ្រត�វបានបង្់របាករ់ចួរល់ទងំ្រស�ង។ 

 

  ២០១៧ 
  ពន់េរៀល 
   

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ  - 

សច្់របាកប់ានមកពីករេបាះផ្សោយភាគហុ៊ន្របេភទ “គ”  ១០៨.០៧២.៦៨០ 

ចំណាយ្របតិបត�ិករ  (៤.៧៣៣.៦១១) 

សច្់របាក ់– សុទ�  ១០៣.៣៣៩.០៦៩ 

   

េធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិេទជាភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់  (១៤.១៨០.៨៤២) 

េធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិេទជាបុព�លភភាគហុ៊ន  (៦៧.៧១៥.២៣៥) 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូ  ២១.៤៤២.៩៩២ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៤.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន (ត) 

 េដម្បជីាករេលកទឹកចិត�ស្រមាបអ់�កវនិិេយាគ ភាគហុ៊និកភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” (មានសិទ�ិេបាះេឆា� តទងំអស់) មានសិទ�ិ
ទទួលបានភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបងច់ំនួន ៥% ក�ុងមយួឆា�  ំស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ(ជាសច្់របាក ់ឬ ជាភាគហុ៊ន េទតម

ករសេ្រមចចិត�របស់ ក.ស.ស ែតប៉ុេណា� ះ) ៃនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” សរបុ គុណនឹងតៃម�ដកល់កព់ីកលបរេិច�ទចុះប�� ីលក ់     

មូលប្រតេលកដំបូង ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ្របសិនេបករទូទតក់របងភ់ាគលភជាភាគហុ៊ន គឺវអ្រស័យេទេលតៃម�ទីផ្សោរ

ភាគហុ៊នេពលបិទទ� រ មុនេពល ex-dividend day។ មនិមានករធានាចំេពះចំនួនភាគហុ៊នេថរេទ (មានែតចំនួនភាគហុ៊នអេថរ)។

ក�ុងករណីែដលមនិមានមូលនិធិ្រគប្់រគាន ់អភបិាលទងំអស់្រត�វ្របកស និងបងភ់ាគលភេទអ�កវនិិេយាគរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល 

១២ែខពីកលបរេិច�ទចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេលកដំបូង។ ក�ុងករណីែដលភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់មនិ្រត�វបានបង/់ែបងែចក 

េពញេលញក�ុងឆា� ណំាមយួេទេនាះ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេនសល់្រត�វកត្់រតបង�រេទឆា� េំ្រកយៗេទៀត រហូតដល់េពលែដលភាគ

លភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់អចទូទតប់ានេពញេលញ។ 

 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន ១៤.១៨០ លនេរៀល (ករកត្់រតដំបូង) 

្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតស់្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ ចបព់ីកលបរេិច�ទចុះប�� ី។ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលជាភាគហុ៊និកេដមទុន

មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ខ” និង េដមទុនមនិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” មនិមានសិទ�ិទទួលភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វ

បងេ់នះេទ។ 

 បែ្រមប្រម�លភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់មានដូចខងេ្រកម៖ 

  ២០១៧ 
  ពន់េរៀល 
   

េនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ  - 

បានកត្់រតដំបូងតមតៃម�បច�ុប្បន�   ១៤.១៨០.៨៤៣ 

ចំណាយករ្របាកប់ូកបែន�ម (កំណតស់មា� ល់ ២៦)  ៥៧៩.០៥១ 

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 

 
១៥.  ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ 

 មា្រត ៣៤ ៃនលក�ន�ិកៈចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ បានែចងថា ្របាកច់ំេណញរបស់ ក.ស.ស បនា� បព់ីកតក់ង

ករខតេយាង (្របសិនេបមាន) ្រត�វបានែបងែចកេទក�ុងទុនប្រម�ងទូេទ និងទុនប្រម�ង្រសបច្បោប។់ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៦.  ្របាកក់ម�ី 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

្របាកក់ម�ពី៖ី    

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P3 ៨៥.០៩៤.៤៩១  ៨៩.០៥៥.៥៥៦ 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P4 ១២៧.០៥៥.០២៨  ១៣៤.៥២០.២៩៩ 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P6 ៨.៥១៧.៣១១  ៨.៧០៩.១២១ 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P8 ១២៦.៧៥៤.៧៥៧  ១២២.៩៦៣.៨៦០ 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P10 ១៧៧.៨១៣.២៩៥  ១២៤.៥៣០.២៧១ 

 ៥២៥.២៣៤.៨៨២  ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

 

 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម�ជីាមយួ JICA និង JBIC ទកទ់ិនេទនឹង

្របតិបត�ិករែដលពកព់ន័�នឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ី ជាមយួ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុ ផងែដរ េដយ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន JICA និង JBIC ចំណាយេដយផា� ល់ឱ្យអ�កផ�តផ់�ងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បាន

សង្របាកេ់ដយផា� ល់េទ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ អ្រស័យេទតមកលវភិាគសង្របាក។់ 

 កលកំណតរ់បស់្របាកក់ម�ទីងំេនះមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

្របាកក់ម�រីយៈេពលខ� ី    

មនិេលសមយួឆា�  ំ ២១.៦៩៧.៥៧៦  ១៦.៥៤៣.៧៣៥ 

្របាកក់ម�រីយៈេពលែវង    

េលសមយួឆា�  ំប៉ុែន�មនិេលសពរីឆា�  ំ ១៨.៦៧៧.៨៦១  ២០.២៩៤.៨៧៨ 

េលសពីរឆា�  ំប៉ុែន�មនិេលស្របាឆំា�  ំ ៧៧.៦១៥.៣១៧  ៧៦.០៧០.៣២៨ 

េលសពី្របាឆំា� េំឡងេទ ៤០៧.២៤៤.១២៨  ៣៦៦.៨៧០.១៦៦ 

 ៥០៣.៥៣៧.៣០៦  ៤៦៣.២៣៥.៣៧២ 

    

 ៥២៥.២៣៤.៨៨២  ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៦.  ្របាកក់ម�ី (ត) 

 តៃម�េយាង និងតៃម�សម្រសបរបស់្របាកក់ម�រីយៈេពលខ�ី និងរយៈេពលែវងមានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

 

  តៃម�េយាង    

រយៈេពលខ�ី ២១.៦៩៧.៥៧៦  ១៦.៥៤៣.៧៣៥ 

រយៈេពលែវង ៥០៣.៥៣៧.៣០៦  ៤៦៣.២៣៥.៣៧២ 

តៃម�សម្រសប    

រយៈេពលខ�ី    

រយៈេពលែវង ១៨.៣៨៣.៣៣៩  ១៤.១០១.៥០១ 

 ៣៦២.១៩១.៧៦៤  ៣៦១.១៤១.៣៥៨ 

  

 តៃម�សម្រសប្រត�វបានគណនាអ្រស័យេទតមលំហូរសច្់របាកអ់ប្បហរ េដយេ្របអ្រត្របាកក់ម�នីាេពលបច�ុប្បន�។

វ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាតៃម�សម្រសបក្រមតិទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកមតៃម�សម្រសប េដយសរមានកររមួប��ូ លនូវធាតុចូលែដលមនិ

អចអេង�តបាន រមួមាន ហនិភយ័ឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។ 

 ្របាកក់ម�ជីារបូិយបណ័� េផ្សងៗេ្រកពីរបូិយបណ័� េគាល មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

្របាកេ់យន៉ ៣៩៨.១៧៩.៨៥៤  ៣៤៥.២៥៨.៨០៧ 

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ១២៧.០៥៥.០២៨  ១៣៤.៥២០.៣០០ 

 ៥២៥.២៣៤.៨៨២  ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

 

 ្របាកក់ម�ទីងំអស់មានរយៈេពល៣០ឆា�  ំេហយអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� ៃំន្របាកក់ម�នីីមយួៗ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

    

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P8 ៣,០០%  ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P10 ២,៥០%  ២,៥០% 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៧.  កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន៍ 

 ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រតេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

បំណុលរយៈេពលែវង ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�អត�្របេយាជនែ៍ដលបានកណំត ់ ៤១.០០៨.២៥៥  ៤០.៣០១.៤១១ 

ស� នភាពមនិមានមូលនិធ ិ ៤១.០០៨.២៥៥  ៤០.៣០១.៤១១ 

    

បណុំលសុទ�ែដលបានកត្់រត ៤១.០០៨.២៥៥  ៤០.៣០១.៤១១ 

  

 បែ្រមប្រម�លៃនកតព�កិច�អត�្របេយាជនែ៍ដលបានកំណតក់�ុងឆា� េំនះ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

គតិ្រតមឹៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ៤០.៣០១.៤១១   ៣៩.៤៩៦.៧៨៨  

ចណំាយេលេសវកម�បច�ុប្បន� ១.១៤៨.០០០   ១.១៩៥.០០០  

ចណំាយករ្របាក ់ ៣.០០៦.០០០   ២.៨៧០.០០០  

អត�្របេយាជនប៍ានបង ់ (៣.៤៤៧.១៥៦)   (៣.២៦០.៣៧៧) 

គតិ្រតមឹៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ៤១.០០៨.២៥៥   ៤០.៣០១.៤១១  

 

ទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រតេនក�ុងចំេណញ-ខត មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចណំាយេលេសវកម�បច�ុប្បន� ១.១៤៨.០០០   ១.១៩៥.០០០  

ចណំាយករ្របាក ់ ៣.០០៦.០០០   ២.៨៧០.០០០  

ចំនួនទឹក្របាកស់របុែដលបានកត្់រតក�ុងគណនី្របាកេ់បៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�ួល និង

ចណំាយពកព់ន័� (កណំតស់មា� ល់ ២២) ៤.១៥៤.០០០   ៤.០៦៥.០០០  

 

ករសន�តករគណនាហនិភយ័សំខន់ៗ  មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

    

មធ្យមភាគៃនកររពំងឹទុកៃនចនំនួឆា� បំេ្រមករងរ ២០  ២០ 

អ្រតអប្បហរ ៧%  ៧% 

អ្រតកេំណ ន្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ៥%  ៥% 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៧.  កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន៍ (ត) 
 អ្រតមរណៈ 

េដយសរមនិមានអ្រតមរណៈ្រត�វបានេចញផ្សោយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា  ក.ស.ស បានេ្រប្របាស់តរងអ្រតអយុ 

កលរពំឹងទុកៃនមរណៈរបស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០០៨ េហយបានែកស្រម�លេដម្បឱី្យសម្រសបេទនឹងអយុកលរពំឹងទុករបស់

្របជាជនកម�ុជា។ តរងអ្រតមរណៈរបស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០០៨ គឺជាតរងអ្រតមរណៈែដលបានេចញផ្សោយចុងេ្រកយេគបំផុត

េនក�ុង្របេទសៃថ និងេនអ្រតដែដលគិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧។ 
 
១៨.  ចំណូលពន្យោរ 

ក.ស.ស បានជួលែផ�កខ�ះៃនដីរបស់ខ�ួនក�ុងតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស្រក�ង្រពះសីហនុ  េ្រកមកិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិ  

រយៈេពល៥០ឆា� ។ំ  ចំណាយបងម់ុន្រត�វបានកត្់រតក�ុងខ�ងឥ់ណទនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត  តមមូលដ� នេថរេល          

រយៈេពលៃនភតិសន្យោ។ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

េនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ  ៦.០៦១.៥៥៦  ៦.២១៤.៧២៥ 

បែន�ម ២៣២.១០៩  - 

កត្់រតក�ុងខ�ងឥ់ណទនក�ុងចំេណញ-ខត (៣៦៧.៥៨៥)  (១៣៣.៨៣៧) 

លេម��ងពកីរប�ូររបូយិបណ័�  ២.២៥៥  (១៩.៣៣២) 

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ៥.៩២៨.៣៣៥  ៦.០៦១.៥៥៦ 

    

រយៈេពលខ�ី ១៣៣.២២១  ១៣៣.២២១ 

រយៈេពលែវង ៥.៧៩៥.១១៤  ៥.៩២៨.៣៣៥ 

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ៥.៩២៨.៣៣៥  ៦.០៦១.៥៥៦ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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១៩. គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ពណិជ�កម� និងគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

គណនអី�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� (*) ២២.១៤១.៧២៥   ៥.៨៦២.៧៣៩  

    

្របាករ់ង� នប់ង�រ  ៨.៥៩០.៧២១   ៧.០៦៤.០៦៧  

អករេលតៃម�បែន�ម្រត�វបង ់ ១.០៦៥.១៦៣   ១.០៨៧.២៥៧  

្របាកក់ករ់បស់អតថិជិន ១.២៣១.៣២៧   ៩៣៩.២៤៣  

ពន�េល្របាកេ់បៀវត្សរ្៍រត�វបង ់ ៣០០.៤២២   ២៨៥.៥២១  

បណុំលេផ្សងៗ ២.៥៥៩.១៤២   ៤៧៥.០៦០  

 ១៣.៧៤៦.៧៧៥   ៩.៨៥១.១៤៨  

    

 ៣៥.៨៨៨.៥០០   ១៥.៧១៣.៨៨៧  

 

្របាកក់ករ់បស់អតិថិជនចំនួន ១.២៣១ លនេរៀល (២០១៦ ៖ ៩៣៩ លនេរៀល) ្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតក់�ុងរយៈ

េពលេលសពី១២ែខ េហយគណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗចំនួន ៣៤.៦៥៧ លនេរៀលេទៀត 

(២០១៦ ៖ ១៤.៧៧៥ លនេរៀល) ្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតក់�ុងរយៈេពល១២ែខ។  

 

(*)    រមួប��ូ លេនក�ុងគណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម�េនះ មានទឹក្របាក្់រត�វសងែដលមនិទនទូ់ទតច់ំនួន ១៨.៦៤៦.៩០៣ 

ពនេ់រៀល ស្រមាបក់រទិញបរកិ� រកំពងែ់ផសមុ្រទ។ 
 
២០. ចំណូល 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចំណូលបានពីកំពងែ់ផ ២១៨.១៤៨.៩៩១  ២០៣.០៨៧.៦៧៨ 

ចណូំលបានមកពកីរជលួតបំនេ់សដ�កិច�ពេិសស ២.៨៤៨.១៨០  ២.៣០១.៥៥១ 

ចំណូលេផ្សងៗ ៦.៤០០.៦៦៤  ៣.៥៩២.០២០ 

 ២២៧.៣៩៧.៨៣៥  ២០៨.៩៨១.២៤៩ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២១.  សមា� រេ្រប្របាស ់

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចំណាយេលសមា� រងយេឆះ ៣០.៤៣២.០២៤  ២២.១២៥.១៥៦ 

េ្រគ�ងបនា� ស់ ១២.៧១០.៨២០  ១៦.៥២០.២៦០ 

សមា� រឃា� ងំ ៥.៦៥២.១០៦  ៤.០៥៨.០១៨ 

េ្របងឥន�នៈ និងេ្របងម៉ាសីុន ២.៨០០.០៣៩  ២.៧០៥.១៨៦ 

សមា� រផ�តផ់�ងក់រយិាល័យ ១.៨១៩.៧៦១  ២.២២៦.៧២១ 

សមា� រេ្រប្របាស់េផ្សងៗ ៩៧៤.៩០៥  ៩៦៦.៧៤០ 

 ៥៤.៣៨៩.៦៥៥  ៤៨.៦០២.០៨១ 

 
២២.  ចំណាយេល្របាកេ់បៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�លួ និងចំណាយពក់ព័ន� 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

្របាកេ់បៀវត្សរប៍ុគ�លិក ៤៤.៦៩២.៥៧១  ៤០.៥១៤.០៥៥ 

្របាករ់ង� ន ់ ៨.៦៣៧.២៨១  ៧.០៧៤.៦៩៧ 

ចណំាយអត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍(កណំតស់មា� ល់ ១៧) ៤.១៥៤.០០០  ៤.០៦៥.០០០ 

លភកររបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ១.៥២៣.៣៥៥  ១.០១៤.៩២០ 

ចណំាយសន�សុិខសង�មេផ្សងៗ ២៧៣.២៧៧  ៣២៩.០០៦ 

្របាកឈ់�ួលស្រមាបអ់�កេម៉ករ ១៣៩.៨៩៤  ១.៣៤៤.៣១២ 

ចណំាយេផ្សងៗពកព់ន័�នងឹបុគ�លិក ២.២១៤.៥០៨  ១.០៣៥.៤៥៤ 

 ៦១.៦៣៤.៨៨៦  ៥៥.៣៧៧.៤៤៤ 

 
២៣. ចំណាយរលំស្់រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ និងរលំស្់រទព្យសកម�អរបូី 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ (កណំតស់មា� ល់ ៦) ១៨.១១០.១៥០  ១៥.១២៦.៨៨៧ 

្រទព្យសម្បត�វិនិេិយាគ (កណំតស់មា� ល់ ៧) ៦.០៧១.៨៧៣  ៦.០៥៩.៨៨៣ 

្រទព្យសកម�អរបូ ី(កណំតស់មា� ល់ ៨) ១.០៥៧.៩១៣  ៩៩២.៧៣៨ 

 ២៥.២៣៩.៩៣៦  ២២.១៧៩.៥០៨ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២៤. ចំណាយេផ្សងៗ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

វភិាគទន នងិករេធ�អេំណាយ (*) ៧.៦៥៤.១១២  ៥.៥២៩.០៨៨ 

ចំណាយ្របតិបត�ិករតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ៣.៣១៦.៩៤៣  ២.៧១៨.៥១៣ 

ករទទលួេភ��វ នងិបដសិណា� រកិច� ២.៩៣៧.២១៩  ៣.៤៨៥.៤៨៥ 

ចណំាយរដ�បាល ២.៧០២.៩៣៤  ២.៥៨៥.៨៥៣ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិសិក� សល ១.២១៩.៦៧៦  ១.២០១.៣៣៩ 

េបសកកម� ១.០៩៤.៦៧៦  ៩៨៦.៣៨៤ 

ករេបាះពុម� ៩៤៤.០៥១  ៦៧៨.០២០ 

េសវៃ្របសណីយ ៍ ៧០០.៩៤៣  ៦៥៩.០៧៥ 

កៃ្រមេសវវជិា� ជវីៈ និងចំណាយពកព់ន័� ៥១២.៣៩៧  ៧០៤.០៣៥ 

ទឹកេភ�ង ១៨៥.០៩៩  ១៨៩.៨៦០ 

ករជលួឧបករណ៍ ១៧៦.០៩៦  ១៤៤.២៧២ 

សមា� រែថទសុំខភាព ១៦៩.២៧៨  ១៦៩.៣៩៧ 

ពន� ១៩២.២១០  ១.៥៣១.៤៦០ 

ចណំាយេផ្សងៗ ៩១.៥១៣  ៣៩.០១៨ 

 ២១.៨៩៧.១៤៧  ២០.៦២១.៧៩៩ 

 

(*)  រមួប��ូ លេនក�ុងខ�ងច់ំណាយវភិាគទន និងករេធ�អំេណាយ ករេធ�វភិាគទនសង�មែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន ១.៩៨៣

លនេរៀល (៣១ ធ�ូ ២០១៦ ៖ សូន្យ) គឺជាទឹក្របាកច់ំនួន ៧% ៃន្របាកច់ំេណញរបស់ ក.ស.ស (្រក�មរបាយករណ៍គណៈ

្រគប្់រគង) អនុេលមេទតមមា្រត ៣៤ ៃនលក�ន�ិកៈចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧។ 
 
២៥.  ខតេផ្សងៗ - សទុ� 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចេំណញពកីរប�ូររបូយិបណ័�  ១.៣២៦.៣៣៩  ១.៣២១.៨២៥ 

ខតពកីរប�ូររបូយិបណ័�  (២.០១៣.៩១៤)  (២.៩៦០.៨៤៨) 

ខតពកីរប�ូររបូយិបណ័�  - សុទ� (៦៨៧.៥៧៥)  (១.៦៣៩.០២៣) 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២៦. ចំណាយហរ�ិ�វត�ុ - សទុ� 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចណូំលហរ�ិ� វត�ុ៖    

ចណូំលករ្របាកព់្ីរបាកប់េ�� េនធនាគារ (ក) ១.៤១៣.២៦៣  ២៩៣.៦៤៨ 

ចំណូលករ្របាកព់ីករកត្់រតអប្បហរឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក្រតលបម់កវញិ ៥៦១.៨២១  - 

 ១.៩៧៥.០៨៤  ២៩៣.៦៤៨ 

ចណំាយហរ�ិ� វត�ុ ៖    

ចណំាយករ្របាកេ់ល្របាកក់ម� ី(ខ) (១១.១៨៥.៤០១)  (១២.០៥៥.៥៤៦) 

ខតពកីរប�ូររបូយិវត�ុរបស់្របាកក់ម� ី(គ) (១០.៧៦២.៣៤០)  (៧.០០៦.៥៩៨) 

ចំណាយករ្របាកព់ីករបូកបែន�មភាគលភធានា្រត�វបង ់ (៥៧៩.០៥១)  - 

 (២២.៥២៦.៧៩២)  (១៩.០៦២.១៤៤) 

    

ចំណាយហរ�ិ� វត�ុ - សុទ� (២០.៥៥១.៧០៨)  (១៨.៧៦៨.៤៩៦) 

 
(ក)  ចំណូលករ្របាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនី្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ែដលេផញ្េនធនាគារក�ុង្រស�

កក�ុងឆា� ។ំ  
 
(ខ)  ចំណាយករ្របាកគ់ឺជាករ្របាកេ់ល្របាកក់ម� ី ែដលទទួលបានពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ តមរយៈ្របាកក់ម�ែីដល

ទទួលបានពី JICA និង JBIC។ 
 
(គ) ក.ស.ស មាន្របាកក់ម�ជីា្របាកេ់យន៉ជប៉នុ និងជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ (កំណតស់មា� ល់១៦)។ េដយសរែតករធា� កចុ់ះ

្របាកេ់រៀលេធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉នុ វបណា� លឱ្យមានករខតពីករប�ូររបូិយបណ័� ជាសរវន� េល្របាកក់ម�ជីា្របាក់
េយន៉។ អ្រតប�ូរែដល្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេដយធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា នាដំណាចក់រយិបរេិច�ទរយករណ៍ មានដូច
ខងេ្រកម៖ 

 

២០១៧ ២០១៦ ២០១៥ 

្របាកេ់យន៉/្របាកេ់រៀល ៣៥,៩២ ៣៤,៨៥ ៣៣,៧៩ 

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ/្របាកេ់រៀល ៤.០៣៧ ៤.០៣៧ ៤.០៥០ 
 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២៧.  ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 
(ក) ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ពន�េល្របាកច់េំណញក�ុងឆា�  ំ ៤.៣០៨.៧៩៩  ៩.១២៥.៧០៣ 

ពន�ពន្យោរ ៧.៦១៧.២០០  - 

និយត័កម�ពន�ក�ុងឆា�  ំ ៧៨៩.៣១៧  - 

ចណំាយពន�េល្របាកច់េំណញ ១២.៧១៥.៣១៦  ៩.១២៥.៧០៣ 

 
(ខ) ករេផ��ងផា� ត់ពន�េល្របាកច់ំេណញ និងចំេណញគណេនយ្យ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ចេំណញគណេនយ្យមនុបងព់ន�េល្របាកច់េំណញ ៣៧.៨៥៤.៦៣២  ៣៥.៨៤៦.១៧៥ 

    

ចំណាយពន�េល្របាកច់េំណញ (*) ៣.៧៨៥.៤៦៣  ៧.១៦៩.២៣៥ 

ផលបះ៉ពល់ពន�ៃនចណំាយមនិអចកតក់ង ៥២៣.៣៣៦  ១.៩៥៦.៤៦៨ 

 ៤.៣០៨.៧៩៩  ៩.១២៥.៧០៣ 

ពន�េល្របាកច់េំណញក�ុងឆា�  ំ ៤.៣០៨.៧៩៩  ៩.១២៥.៧០៣ 

 

(*) េយាងតមច្បោបស់រេពពន�កម�ុជា ក.ស.ស ្រត�វបងព់ន�េល្របាកច់ំេណញ ២០%។ អនុេលមតមអនុ្រកឹតេលខ ០១ 

អន្រក.តត ចុះៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ក.ស.ស ទទួលបានករេលកទឹកចិត�ពន�ចំនួនបីឆា�  ំែដលផ�ល់េដយគណៈកម�ករមូល

ប្រតកម�ុជា។ េដយសរ ក.ស.ស បានចុះប�� ីក�ុង ផ.ម.ក ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ករេលកទឹកចិត�េនះគឺកតប់ន�យចំនួនពន�

េល្របាកច់ំេណញ ៥០% ែដល្រត�វបងស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧។ 

 
(គ) សមតុល្យពន�ពន្យោរ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម� ១៦.៥៧២.៦៨០  ៨.៤៤២.១៧៥ 

បណុំលពន�ពន្យោរ (២៤.១៨៩.៨៨០)  (៨.៤៤២.១៧៥) 

ពន�ពន្យោរេល្របាកច់េំណញ-សុទ� (៧.៦១៧.២០០)  - 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២៧.  ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ (ត) 
(គ) សមតុល្យពន�ពន្យោរ (ត) 

បែ្រមប្រម�លសមតុល្យពន�ពន្យោរ មានដូចខងេ្រកម៖ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

េនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ -  - 

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ-ខត (៧.៦១៧.២០០)  - 

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ (៧.៦១៧.២០០)  - 

 
(i) ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម� 

 

អត�្របេយាជន៍

េសធននិវត�ន៍  

បង�រ្របាក់

រង� ន់  ចំណូលពន្យោរ  

ខតជាប់ពន�

េយាងមកពី

តំបនេ់សដ�កិច�

ពិេសស   សរបុ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

          
េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ -  -  -  -  - 

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ-ខត ៨.០៦០.២៨២  ១៦០.៨០៤  ២២១.០៨៩  -  ៨.៤៤២.១៧៥ 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ ៨.០៦០.២៨២  ១៦០.៨០៤  ២២១.០៨៩  -  ៨.៤៤២.១៧៥ 

          

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ-ខត ១៤១.៣៦៩  ១.៧០៥.៩៣៩  ៩៦៤.៥៧៨  ៥.៣១៨.៦១៩  ៨.១៣០.៥០៥ 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ៨.២០១.៦៥១  ១.៨៦៦.៧៤៣  ១.១៨៥.៦៦៧  ៥.៣១៨.៦១៩  ១៦.៥៧២.៦៨០ 

 
(ii) បំណុលពន�ពន្យោរ 

 រលំសព់េន��នពន�  សរបុ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ -  - 

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ-ខត (៨.៤៤២.១៧៥)  (៨.៤៤២.១៧៥) 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ (៨.៤៤២.១៧៥)  (៨.៤៤២.១៧៥) 

    

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ-ខត (១៥.៧៤៧.៧០៥)  (១៥.៧៤៧.៧០៥) 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ (២៤.១៨៩.៨៨០)  (២៤.១៨៩.៨៨០) 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
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២៧.  ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ (ត) 
(គ) សមតុល្យពន�ពន្យោរ (ត) 

ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ ក.ស.ស បានកត្់រតពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម� េស�នឹងចំនួនបំណុលពន�

ពន្យោររបស់ខ�ួន េហយពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�ែដលេនសល់ (សុទ�) មនិ្រត�វបានកត្់រតេទ េដយសរ ក.ស.ស មនិមានកលនុវត�

ភាពគេ្រមាងពន� ែដលអចបេង�ត្របាកច់ំេណញជាបព់ន�នាេពលអនាគតបាន។ 

 
(ឃ) ប�� ពន�េផ្សងៗ 

លិខិត្របកសពន�របស់ ក.ស.ស ត្រម�វឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យតមករយិបរេិច�ទេដយអជា� ធរពន�ដរពកព់ន័�។ អច

មានករបក្រសយខុសៗគា� េទេលែផ�កខ�ះៃនច្បោប ់ និងប��ត�ិពន� ដូចេនះ ចំនួនទឹក្របាកព់ន�ែដលបានរយករណ៍េនក�ុងរបាយ

ករណ៍លទ�ផលអចមានផា� ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយ បនា� បព់ីមានករកំណតចុ់ងេ្រកយេដយអជា� ធរពន�ដរពកព់ន័�។ 

 
២៨.  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុន 
(ក)  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនជាមូលដ� ន (basic earnings per share) 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមូលដ� ន ្រត�វបានគណនាេដយយក្របាកច់ំេណញរបស់មា� ស់ភាគហុ៊នរបស់ ក.ស.ស 

ែចកនឹងចំនួនភាគហុ៊នធម�តមធ្យមែដលបានេបាះផ្សោយក�ុងឆា� ។ំ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

    

្របាកច់េំណញរបស់ភាគហុ៊នកិ (ពនេ់រៀល) ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៦.៧២០.៤៧២ 

ចនំនួភាគហុ៊នមធ្យម ៧៦.៥៥១.៤៨០  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ចេំណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមលូដ� ន (ពនេ់រៀល) ៣២៨,៤០  ៤១៥,៣៧ 

 
(ខ) ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនថយចុះ (diluted earnings per share) 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ ្រត�វបានគណនាេដយែកែ្របចំនួនមធ្យមៃនភាគហុ៊នធម�តែដលមាន េដយសន�ត

ថាមានករេផ�រភាគហុ៊នែដលមានសក� នុពលទងំអស់េទជាភាគហុ៊នធម�ត។ ក.ស.ស មនិមានភាគហុ៊នែដលមានសក� នុពល

អចេផ�រេទជាភាគហុ៊នធម�តេនាះេទ នាដំណាចក់រយិបរេិច�ទេនះ។ ដូចេនះ ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ គឺមានតៃម�េស�នឹង

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមូលដ� ន។ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
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២៩.  សច់្របាកប់ានពី្របតិបត�ិករ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
    

ចេំណញមនុបងព់ន� ៣៧.៨៥៤.៦៣២  ៣៥.៨៤៦.១៧៥ 

នយិត័កម�៖    

រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ នងិរលំស់្រទព្យសកម�អរបូ ី ២៥.២៣៩.៩៣៦  ២២.១៧៩.៥០៨ 

ចណំាយហរ�ិ� វត�ុ - សុទ� ២០.៥៥១.៧០៨  ១៨.៧៦៨.៤៩៦ 

ចណំាយកតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននវិត�ន ៍ ៤.១៥៤.០០០  ៤.០៦៥.០០០ 

ចំណាកប់ុគ�លិកេផ្សងៗ ពកព់ន័�នឹងឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ៣២៧.៧២៨  - 

បែ្រមប្រម�លេដមទុនបង�លិ៖    

សន�ធិ ិ (១.៦៤៧.៦៥៥)  (២.៦៤១.០៦៤) 

គណនអីតថិជិនពណិជ�កម� នងិគណនអីតថិជិនេផ្សងៗ (១១.២២៤.០៧១)  (៤.៣៦៥.១៤៥) 

គណនអី�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� នងិគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ ១.៥២៧.៧១០  ៤.៨១៥.៤៤២ 

ចណូំលពន្យោរ (១៣៣.២២១)  (១៥៣.១៦៩) 

សច្់របាកប់ានព្ីរបតិបត�ិករ ៧៦.៦៥០.៧៦៧  ៧៨.៥១៥.២៤៣ 

 

 ែផ�កេនះបង� ញពីករវភិាគបំណុលសុទ� និងបែ្រមប្រម�លបំណុលសុទ� ក�ុងឆា� នំីមយួៗែដលបានបង� ញ។ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមលូ ៥១.០៨១.២២៩  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ� ី ៧៣.១៩៤.២០១  ១៣.៤៧៩.២២៨ 

្របាកក់ម� ី– ្រត�វសងក�ុងរយៈេពលមយួឆា�  ំ (២១.៦៩៧.៥៧៦)  (១៦.៥៤៣.៧៣៥) 

្របាកក់ម� ី– ្រត�វសងក�ុងរយៈេពលេលសពីមយួឆា�  ំ (៥០៣.៥៣៧.៣០៦)  (៤៦៣.២៣៥.៣៧២) 

បំណុលសុទ� (៤០០.៩៥៩.៤៥២)  (៤៣១.៦៤៨.២៧៥) 

    

សច្់របាក ់និង្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ� ី ១២៤.២៧៥.៤៣០  ៤៨.១៣០.៨៣២ 

បំណុលដុល – អ្រតករ្របាកេ់ថរ (៥២៥.២៣៤.៨៨២)  (៤៧៩.៧៧៩.១០៧) 

បំណុលសុទ� (៤០០.៩៥៩.៤៥២)  (៤៣១.៦៤៨.២៧៥) 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
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២៩.  សច់្របាកប់ានពី្របតិបត�ិករ (ត) 
 ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  បំណុលពសីកម�ភាពហរិ��ប្បទន   

 

សច់្របាក់ និង
សច់្របាក ់

សមមូល  

្របាក់បេ��  
េនធនាគារ 
រយៈេពលខ� ី  

្របាក់កម�ី្រត�វ
សងក�ងុរយៈ
េពលមួយឆា�  ំ  

្របាក់កម�ី្រត�វសង
ក�ងុរយៈេពល 

េលសពីមួយឆា�  ំ  សរបុ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

          
បំណុលសទុ�េនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ  

ឆា� ២ំ០១៧ ៣៤.៦៥១.៦០៤  ១៣.៤៧៩.២២៨  (១៦.៥៤៣.៧៣៥)  (៤៦៣.២៣៥.៣៧២)  (៤៣១.៦៤៨.២៧៥) 

លំហូរសច្់របាក ់ ១៦.៤២៩.៦២៥  ៥៩.៧១៤.៩៧៣  ១៦.៨៨៤.៥៦៨  (៤០.៣៩២.៦០២)  ៥២.៦៣៦.៥៦៤ 

លេម��ងពីករប�ូររបូិយបណ័�  -  -  (៣៤០.៨៣៣)  (១០.៤២១.៥០៧)  (១០.៧៦២.៣៤០) 

បែ្រមប្រម�លមនិែមនសច្់របាកេ់ផ្សងៗ -  -  (២១.៦៩៧.៥៧៦)  ១០.៥១២.១៧៥  (១១.១៨៥.៤០១) 

បំណុលសទុ�េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ  
ឆា� ២ំ០១៧ ៥១.០៨១.២២៩  ៧៣.១៩៤.២០១  (២១.៦៩៧.៥៧៦)  (៥០៣.៥៣៧.៣០៦)  (៤០០.៩៥៩.៤៥២) 

 
៣០. ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� 
(ក) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យភាគីពក់ព័ន� 
 ក.ស.ស ស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�ក
បេច�កេទសរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ 
 ្របតិបត�ិករ និង សមតុល្យភាគីពកព់ន័�សំខន់ៗ ជាមយួ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ទកទ់ិននឹងបុេរ្របទន 
្រត�វបានលត្រតដងក�ុងកំណតស់មា� ល់ ១១ និងជាមយួ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ទកទ់ិននឹង្របាកក់ម� ី្រត�វបានលត្រតដង
ក�ុងកំណតស់មា� ល់ ១៦។  
 
(ខ) ករទូទត់ជូនគណៈ្រគប្់រគងសខំន់ៗ 
 ករទូទតជូ់នគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� េំនះ មានដូចខងេ្រកម៖ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល    

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍កៃ្រម នងិចណំាយពកព់ន័�េផ្សងៗ  ១.៣៩៦.៨០០  ៣៤៩.២០០ 

    

បុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ     

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍នងិចណំាយេផ្សងៗ ១.៧៨៥.៤៣៧  ១.៥០៧.៨៧៤ 

អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍(*) ១៦៥.៩៤៩  ១៥១.២៩៣ 

 

 បុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ  រមួមានអគ�នាយក និងនាយក្របតិបត�ិ ែដលជាអ�កសេ្រមចចិត�ជាយុទ�ស�ស�េលករ

ដឹកនា ំេលែផ�កហិរ�� វត�ុ និង្របតិបត�ិកររបស់ ក.ស.ស ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ដំណាច់ឆា�  ំៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 
 

153 

៣០. ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� (ត) 
(ខ) ករទូទត់ជូនគណៈ្រគប់្រគងសខំន់ៗ (ត) 

(*) ែផនករអត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍ ្រត�វបានដកឱ់្យ្របតិបត�ិក�ុងអង�ភាពទងំមូល   ក�ុងេនាះបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគង    

សំខន់ៗ កម៏ានសិទ�ិទទួលែផនករអត�្របេយាជនេ៍នះ ដូចគា� នឹងបុគ�លិក ក.ស.ស ដៃទេទៀតែដរ។ 

 
(គ) ឥណទនផ�លឱ់្យគណៈ្រគប្់រគងសខំន់ៗ 

 ក.ស.ស បានផ�ល់ឥណទនឱ្យបុគ�លិក រមួទងំគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលផងែដរ េដម្បទីិញ ភាគ

ហុ៊ន្របេភទ “គ” របស់ខ�ួន េនេពលេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតសធារណៈេលកដំបូង េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ឥណទន

េនះមនិមានករ្របាក ់និងមានរយៈេពលបនួឆា� ។ំ      ឥណទនេនះនឹង្រត�វទូទតស់ងតមមូលដ� ន្របចែំខ េដយកតក់ងពី្របាក ់ 

េបៀវត្សរ្៍របចែំខរបស់គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  (កំណតស់មា� ល់ ៩)។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ឥណទនផ�ល់ឱ្យគណៈ

្រគប្់រគងសំខន់ៗ  មានទឹក្របាកច់ំនួន ៣.៩០២ លនេរៀល។ 

 
៣១. កិច�សន្យោ 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស មានកិច�សន្យោទកទ់ិននឹងករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ែដលមនិទន់

ទូទតច់ំនួន ៥២.៦០៨លនេរៀល ស្រមាបក់រទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រែដល្រត�វបងក់�ុងដំណាកក់លេផ្សងៗ រហូតដល់ឆា� ំ

២០១៨។ 
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ចបត់ងំព ីឆា� ១ំ៩៩៩ រហូតដល់ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ទីភា� កង់រ JICA បានផ�ល់្របាកក់ម�សីម្បទនសរបុ 

្របមាណ ១៩.៦០០.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ ្របហក្់របែហលនឹង (US$ ១៧៨.៥០០.០០០) ដល់កំពងែ់ផ 

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័�ែផ�ករងឹ នងិែផ�កទន ់រមួមានៈ 

 េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ី ODA េលខៈ 

CP-P3 ចុះៃថ�ទី២៤ ែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៩ ទឹក្របាកស់របុ ៤.១៤២.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ (៣៣,៧ លនដុល� )  

ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍន ៍នងិសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ ្របែវង ២៤០ែម្៉រត ទលីនកុងតឺនរ័ ៨,៥ ហិកត ្រពមទងំ 

បូមស� រអង នងិឃ�ងនាវជេ្រម ១១ែម្៉រត និងសងសងឋ់បនីយភណ� ែផមយួេផ្សងេទៀត។ 

េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ីODA េលខៈ 

CP-P4 ចុះៃថ�ទី២៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៤  ទកឹ្របាកស់របុ ៤.៣១៣.០០០.០០០ េយន៉ជប៉ុន (៣៧,៤ លន

ដុល� ) ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍន ៍ និងសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័បែន�ម ្របែវង ១៦០ែម្៉រត ទីលនកុងតនឺរ័ ៣,៥   

ហិកត សងសងអ់គាររដ�បាល្រចកេចញចូលែតមយួ ្រពមទងំព្រងីង នងិបមូស� រអង និងឃ�ងនាវ បែន�ម 

ជេ្រម ១១ែម្៉រត។ េ្រកពីេនះ បានបំពកប់ែន�មនូវេ្រគ�ងច្រកទំេនបស្រមាបេ់លកដកកុ់ងតឺនរ័ ្របេភទ QC ០២ 

េ្រគ�ង និង្របេភទ RTG ០៥ េ្រគ�ង រថយន�ដឹកកុងតឺនរ័ ០៨េ្រគ�ង ្រពមទងំតេម�ង្របពន័� កុំព្យរូទរ័ស�័យ្របវត�ិកម� 

(Container Terminal Management System) (1set) ។  

េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ីODA េលខៈ CP-P6 ចុះៃថ�ទី ២០ ែខ មនីា ឆា�  ំ២០០៦ ទឹក្របាកស់របុ ៣១៨.០០០.០០០ 

េយន៉ជប៉ុន (២,៨ លនដុល� ) ស្រមាបសិ់ក្សោលទ�ភាព និងគនូំសប�ងវ់សិ�កកម�ៃនគេ្រមាង អភវិឌ្ឍនត៍ំបនេ់សដ�កិច�

ពិេសសកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

 េ្រប្របាស់

្របាកក់ម� ីODA េលខៈ CP-P8 ចុះៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៨ ទឹក្របាកស់របុ ៣.៦៥១.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ 

(៣២,៩ លនដុល� ) ស្រមាបស់ងសងេ់ហដ� រចនាសម�ន័�របូវន� តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផ្រក�ង ្រពះសីហនុ 

ដូចជា អគាររដ�បាល្រចកេចញ-ចូលែត១  ស� នីយភ៍ស�ុភារកុងតឺនរ័ (CFS) ផ�ូវថ�ល់ចូល និងផ�ូវ ថ�ល់ក�ុងតបំន ់

SEZ ដីជួលស្រមាបស់ងសងេ់រងច្រក ៤៥ហិកត េរងច្រកស្រមាបជ់ួល ០១ខ�ង អគារស� ក ់ េនស្រមាប់

បុគ�លិក-កម�ករ អងចេ្រមាះទកឹកខ�ក ់្របពន័�ផ�តផ់�ងទ់កឹស� ត អគ�ិសន ីនិងទូរគមនាគមន ៍។ ល ។ 

  េ្រប្របាស់្របាក់

កម� ីODA េលខៈ CP-P10 ចុះៃថ�ទី២១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ទឹក្របាកស់របុ ៧.១៧៦.០០០.០០០ េយន៉ជប៉ុន 

(៧៤,២ លនដុល� )៖ 
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បែន�មេលឋបនីយភណ� មាន្រសប ់ កសស បានកពុំងសងសងច់ណំតែផពហុបណំងែដលមាន 

បេណា� យ ្របែវង ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ និងទំនិញ 

ទូេទ នងិសងសងម់ូលដ� នផ�តផ់�ងក់ររកុរកែរេ៉្របងក�ុងែដនសមុ្រទ េដម្បជី្រម�ញេលកទកឹចិត�ដល់ករនាេំចញ 

ផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចណំាងំេឈ ចណិំតដំឡូងមេី្រក�ម ជាពិេសស េដម្បេីឆ�យតបនឹងករព្រងីកយុទ�

ស�ស�នាអំង�រេចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងបេ្រមេសវភស�ុភារកម�ស្រមាបក់ររកុរក្របងក�ុងែដនសមុ្រទ

កម�ុជា កដូ៍ចជាជួយ ជ្រម�ញដល់កំេណ នេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

េ្រកពីេនះ ក�ុងអំឡុងដំេណ រទស្សនកិច�របស់សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី 

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េន្របេទសជប៉នុ នាៃថ�ទី០៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ បានចុះហត�េលខេលពធិ ី         

ប�ូរសរ (Exchange Note) និងកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ី (Loan Agreement) េលខៈ CP-P21 េនៃថ�ទី០៧     

ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ រវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលជប៉ុន។ តៃម�គេ្រមាងសរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០  

េយន៉ជប៉ុន ្របហក្់របែហលនឹង (២០៣ លនដុល� អេមរកិ) ។ 

 

 

ដំណាកក់លទី២ 
ែផថ�ី-៣៥០ម 

(១៩៦៧-១៩៦៩) 

ដំណាកក់លទី៦ 
ចំណតែផពហុបំណង 

(២០១៥-២០១៨) 
 

ដំណាកក់លទី១ 
ែផចស់-២៩០ម 
(១៩៥៦-១៩៥៩) 

ដំណាកក់លទី៣-៤ 
ចំណតែផកុងតឺនរ័-៤០០ម 

(២០០២-២០០៧) 

ដំណាកក់លទី៥ 
តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

(២០០៩-២០១២) 
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 សងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី ្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ទីលនកុងតឺនរ័ នងិ     

ឋបនីយភណ�  ្រពមទងំករងរបូមស� រ អងនាវ និងឃ�ងនាវជេ្រម ១៤,៥ែម្៉រត ែដលអចអនុ�� តឱ្យនាវ  

កុងតឺនរ័ចណុំះ ៦០.០០០ DWT សមត�ភាព ៥.០០០ TEUs  ចូលចតបាន េដយរមួប��ូ លទងំករបំពក់

េ្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ទំេនប្របេភទ QC ចនំួន ០៣ េ្រគ�ង និង្របេភទ RTG ចំននួ ០៩ េ្រគ�ង និងឧបករ

ណ៏េលកដកទ់នំិញកុងតនឺរ័មយួចំនួន ។ ល។ េដយេ្រប្របាស់្របាកក់ម�សីម្បទនរបស់ JICA (តៃម�ប៉ានស់� ន

សរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ ្របហក្់របែហលនឹង ២០៣ លនដុល� អេមរកិ) ។ 

 

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 

  

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

 

 

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

  

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

  

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 

 

 

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
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 កសស គឺជាកំពងែ់ផអន�រជាតិសមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួគត ់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលកំពុងេធ�អជីវកម� 

េលៃផ�ដីទំហំ្របមាណ ១២៥ហិចត ែដលមានទីតងំេន្រក�ង្រពះសីហនុៃនេខត�្រពះសីហនុ េហយែដល្រត�វ 

បានតភា� បេ់ដយបណា� ញដកឹជ��ូ នចំរះុ។ កំណតក់�ុង អនុ្រកតឹ្យេលខ ៥០ អន្រក/បក ចុះៃថ�ទ ី១៧ ែខកក�ដ  ឆា� ំ

១៩៩៨ កសស មានតួនាទជីា្របតិបត�កិរែផ ដូចមានលម�តិនូវអជីវកម� និងេសវកម�ក�ុងែផ�កទី១ ចណុំច     ទី
២ ខងេលៃនរបាយករណ៍ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ បរមិាណកុងតឺនរ័របស់ កសស មានករេកនេឡងចំនួន ៥៩.៦៥២ TEUs េស�នឹង 

១៤,៩១% េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ េហយគិតជាបរមិាណេតនមានកំេណ ន១៥,២០% េស�នឹង ៣៨០.២៣០េតន។ 

ចំែណកទំនិញរយឆ�ងកតម់ានករថយចុះចនំួន ១៧០.៦១៧េតន េស�នឹង ៤៤,៩៨% ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧    

េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ចំេពះនាវឆ�ងកត ់កសស មានករថយចុះចំននួ ១៧ នាវ ្របមាណជា ១,២៩% េធៀប

នឹងឆា� ២ំ០១៦ ។ 

 ករពិភាក្សោ និងករវភិាគរបស់ថា� កដ់ឹកនាេំលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ កសស នងិលទ�ផល្របតបិត�ិករ

ខងេ្រកមេនះ េធ�េឡងែផ�កេលរបាយករណ៍ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម�រចួរល់េដយសវនករឯក

រជ្យស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ និងឆា� ២ំ០១៦ ដូចបង� ញក�ុងែផ�កទី៦ ៃនរបាយករណ៍្របចឆំា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

  កសស មាន្របភពចណូំលសំខនដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

- ចណូំលពេីសវកម�ែផ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពីេសវកម�

នាវចរណ៍ នងិករចូលចតនាវ រមួមាន ចណូំលេលចណុំះផ�ុក សំចតែផ ្របឡាយ ៃថ�ឈ�ួលកណ� ធារ

កិច� ៃថ�ឈ�ួលនាវសេណា� ង ៃថ�ឈ�ួលពក-់េដះពួរ ៃថ�ឈ�ួលេបក-បិទឃ�បន់ាវ នងិៃថ�ឈ�ួល្របមូល

សំរម ។ 

- ចណូំលពេីសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័ពនីាវេទទលីនកុងតនឺរ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 

ចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�េលកដកទ់ំនិញរយ ឬកុងតឺនរ័ចូល ឬេចញពីនាវេនេលស� នែផ ។ 

- ចណូំលពេីសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័េនេលទលីន (LOLO Charges)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពី
េសវកម�េលកដកទ់ំនិញរយ ឬកុងតនឺរ័ ចូល ឬេចញេនេលទីលន ។ 

- ចណូំលពៃីថ�ឈ�លួស�ុកទនំញិ ឬកុងតនឺរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពីករស�ុក 

ទំនិញរយ ឬកុងតឺនរ័េនក�ុងឃា� ងំ នងិេលទលីន ។  

- ចណូំលដកឹជ��ូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�ដឹកជ��ូ ន 

ទំនិញ ឬកុងតឺនរ័ក�ុង បរេិវណែផ ។ 

- ចណូំលពតីបំនេ់សដ�កចិ�ពេិសស (Special Economic Zone)៖  គជឺាចណូំលែដលទទលួបានពីករ

ជួលដីេធ�េរងច្រក អគារ ពីតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

 កសស កត្់រតប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជា្របាកេ់រៀល ែដលជារបូិយបណ័� ជាតិរបស់ខ�ួន 

ចំែណក្របតិបត�ិករែដលជារបូិយបណ័� អន�រជាតិេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញជា្របាកេ់រៀលេដយេ្របអ្រតប�ូរផ�ូវករជា 

មធ្យម្របចៃំថ�របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករនមីយួៗ ។ 
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បរយិាយ 

ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៧ 

ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៦ 
បែំរបរំលួ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 

ចណូំល  ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ ២០៨.៩៨១.២៤៩ ១៨.៤១៦.៥៨៦ ៨,៨១% 

 

 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ចណូំលរបស់ កសស បានេកនេឡង ចំនួន ១៨.៤១៦.៥៨៦.០០០េរៀល េស�នឹង

៨,៨១% េដយេកនេឡងពី ២០៨.៩៨១.២៤៩.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦ ដល់ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥.០០០ 

េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ។ ករេកនេឡងៃនចណូំលេនះបានមកពីេសវកម�េលកដកកុ់ងតឺនរ័ពីនាវេទទលីន 

(Stevedoring Charges) ចំណូលពីេសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័េនេលទលីន (LOLO Charges) នងិ

ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួលស�ុកទនំញិ ឬកុងតនឺរ័ជាេដម ។ 
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បរយិាយ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ ឆា� ២ំ០១៧ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ ឆា� ២ំ០១៦ 

ពនេ់រៀល 
ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 

ចណូំលេលកដក ់(Stevedoring and LOLO) ១៦៨.៥០៤.៩៤១ ៧៤,១០% ១៤៨.៦៧៥.៩២៤ ៧១,១៤% 

ចណូំលពេីសវកម�ែផ ៤៩.៦៤៤.០៤៩ ២១,៨៣% ៥៤.៤១១.៧៥៥ ២៦,០៤% 

ចណូំលស�ុក ឃា� ងំ នងិទលីន ៤.៤០៦.៦១៥ ១,៩៤% ១.៩៥៨.៦៩០ ០,៩៤% 

ចណូំលដកឹជ��ូ ន ៧៥៤.២៥៤ ០,៣៣% ១៥៤.៧៣៥ ០,០៧% 

ចណូំលនាវេទសចរណ៍ ៣៨១.៥០១ ០,១៧% ៥៦០.៩១០ ០,២៧% 

ចណូំលពតីបំន ់េសដ�កចិ�ពេិសស ២.៨៤៨.១៨០ ១,២៥% ២.៣០១.៥៥១ ១,១០% 

ចណូំលជលួទតីងំ ៥៨៨.០៤២ ០,២៦% ៦៧០.៥៨៤ ០,៣២% 

ចណូំលេផ្សងៗេទៀត ២៧០.២៥២ ០,១២% ២៤៧.១០០ ០,១២% 

ចណូំលសរបុ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ ១០០,០០% ២០៨.៩៨១.២៤៩ ១០០,០០% 
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 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ កដូ៏ចជាឆា� ២ំ០១៦ មានចណូំលសំខន ់៣្របេភទែដលមានចំននួ្របមាណ ៩៨% ៃនចណូំលអជវីកម� និងេសវកម� សរបុរបស់ កសស ។ ចណូំល

ទងំេនាះរមួមាន ៖ ចំណូលេលកដក ់( ចំណូលេលកដកព់ីនាវេទទីលនកុងតឺនរ័ (Steverdoring ) និងចំណូលេលកដកេ់លទីលន (LOLO) ) ចំណូលពីេសវកម�ែផ 

(Port Charges for Vessel Services) និងចំណូលស�ុកឃា� ងំ នងិទលីន ។ 

 

បរយិាយ 
ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទឆា� ២ំ០១៦ បែំរបរំលួ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 

ចណូំលេលកដក(់Stevedoring and LOLO) ១៦៨.៥០៤.៩៤១ ១៤៨.៦៧៥.៩២៤ ១៩.៨២៩.០១៨ ១៣,៣៤% 

ចណូំលពេីសវកម�ែផ ៤៩.៦៤៤.០៤៩ ៥៤.៤១១.៧៥៥ -៤.៧៦៧.៧០៦ -៨,៧៦% 

ចណូំលស�ុក ឃា� ងំ នងិទលីន ៤.៤០៦.៦១៥ ១.៩៥៨.៦៩០ ២.៤៤៧.៩២៥ ១២៤,៩៨% 

 

 ចំណូលពីករេលកដកព់ីនាវេទទីលនកុងតនឺរ័ (Steverdoring) និងករេលកដកេ់នេលទីលន (LOLO) មានករេកនេឡង្របមាណ ១៣,៣៤% េស�នងឹ 

១៩.៨២៩.០១៨.០០០េរៀល េ្រប�បេធៀបរវងឆា� ២ំ០១៧ ែដលមានចណូំលេស�នងឹ ១៦៨.៥០៤.៩៤១.០០០េរៀល និងឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចណូំលេស�នឹង 

១៤៨.៦៧៥.៩២៤.០០០េរៀល ។ កំេណ នេនះ គឺបណា� លមកពីករេកនេឡងៃនទនំញិកុងតឺនរ័ឆ�ងកតម់ានចនំនួ ៥៩.៦៥២TEUs េស�នឹង ១៤,៩១% ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ 

េនះ ។  
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 ចំេពះចំណូលពីេសវកម�ែផ (Port Charges for Vessel Services) មានករថយចុះពី                             

-៥៤.៤១១.៧៥៥.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦ ដល់ ៤៩.៦៤៤.០៤៩.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ គឺ
្របមាណ ៨,៧៦% េស�នងឹ (៤.៧៦៧.៧០៦.០០០េរៀល) ។ ចំណូលេសវកម�ែផ េនះគអឺ្រស័យេលចំនួន នងិ

ចំណុះផ�ុកនាវែដលឆ�ងកត ់ កសស េហយឆា� ២ំ០១៧ េនះ នាវែដលឆ�ងកត ់ កសស មានករថយចុះចំនួន

១៧ នាវ េដយមាន ១.៣២២ នាវ ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦ នងិ ១.៣០៥ នាវ ស្រមាប ់ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។  

 ចំណូលពីេសវកម�ស�ុកឃា� ងំ និងទីលនមានករេកនេឡង ចំនួន ២.៤៤៧.៩២៥.០០០េរៀល េស�នឹង 

១២៤,៩៨% េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចណូំល ១.៩៥៨.៦៩០.០០០េរៀល និងឆា� ២ំ០១៧ មានចណូំល 

៤.៤០៦.៦១៥.០០០េរៀល ។ ករេកនេឡងៃនចំណូលស�ុកេនះ គឺបណា� លមកពី ទនំិញែដលឆ�ងកតឃ់ា� ងំ និង

ទីលនរបស់ កសស មានកំេណ ន ១៤,១៥% េស�នឹង ៧២៧.៤២១េតន ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

 

 កសស បានេរៀបចំរបាយករណ៍លទ�ផលរបស់ខ�ួន ក�ុងទ្រមងជ់ារបាយករណ៍លទ�ផលតមយថា្របេភទ 

ដូចេនះពុំមានករបង� ញឱ្យេឃញេនចំេណញដុលេនាះេទ។ ប៉ុែន�ក�ុងទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះអចឱ្យេយងេធ�ករ 

ពិភាក្សោ និងវភិាគេលចំេណញ្របតិបត�ិករបានេដយទទលួបានពីចណូំលសរបុ ដកនឹងចំណាយ្របតិបត�ិករ។ 

 ចំណាយ្របតបិត�ិករនងឹេលកមកពិភាក្សោ និងវភិាគេនែផ�កខងេ្រកមគឺ ចណុំច គ-ករវភិាគចំេណញ 

មុនបងព់ន� ។ 

 

 ចំេណញមនុបងព់ន�គឺជាលទ�ផលែដលទទួលបានពីចណូំលសរបុដកនងឹចំណាយ្របតបិត�ិ និងចំណូល 

ឬចំណាយករ្របាកសុ់ទ� ។ ក�ុងករវភិាគៃនចំណាយ្របតបិត�ិករ េយងនឹងេលកយកចណំាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល និងចំណាយពកព់ន័� ចំណាយរលំស់ (្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និង្រទព្យ

សកម�អរបីូ) ចណំាយជួសជុល និងែថទ ំចណំាយេផ្សងៗ និងចេំណញ (ឬខត) េផ្សងៗ សុទ� ដូចខងេ្រកម៖ 
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បរយិាយ 

ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៧ 

ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៦ 
បែំរបរំលួ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 

ចណូំលសរបុ ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ ២០៨.៩៨១.២៤៩ ១៨.៤១៦.៥៨៦ ៨,៨១% 

ចំណាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់ (៥៤.៣៨៩.៦៥៥) (៤៨.៦០២.០៨១) ៥.៧៨៧.៥៧៤ ១១,៩១% 

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្ស ្របាកឈ់�ួល និងចំណាយពកព់ន័� (៦១.៦៣៤.៨៨៦) (៥៥.៣៧៧.៤៤៤) ៦.២៥៧.៤៤២ ១១,៣០% 

ចំណាយរលំស់ (្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និង្រទព្យសកម�អរបូី)  (២៥.២៣៩.៩៣៦) (២២.១៧៩.៥០៨) ៣.០៦០.៤២៨ ១៣,៨០% 

ចំណាយជួសជុល និងែថទ ំ (៥.១៤២.២៩៦) (៥.៩៤៦.៧២៣) (៨០៤.៤២៧) -១៣,៥៣% 

ចំណាយេផ្សងៗ (២១.៨៩៧.១៤៧) (២០.៦២១.៧៩៩) ១.២៧៥.៣៤៨ ៦,១៨% 

ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� (៦៨៧.៥៧៥) (១.៦៣៩.០២៣) (៩៥១.៤៤៨) -៥៨,០៥% 

ចំណូល /(ចំណាយ)ហិរ��ប្បទន-សុទ�  (២០.៥៥១.៧០៨) (១៨.៧៦៨.៤៩៦) ១.៧៨៣.២១២ ៩,៥០% 

ចេំណញមនុបងព់ន� ៣៧.៨៥៤.៦៣២ ៣៥.៨៤៦.១៧៥ ២.០០៨.៤៥៧ ៥,៦០% 

 
 ស្រមាប ់ឆា� ២ំ០១៧ កសស មានចណំាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់៥៤.៣៨៩.៦៥៥.០០០េរៀល ែដលមានករេកនេឡងចំននួ ៥.៧៨៧.៥៧៤.០០០េរៀល េស�នឹង ១១,៩១% 

េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចណំាយ ៤៨.៦០២.០៨១.០០០េរៀល ។ កត� ចម្បងែដលបណា� លឱ្យមានេកនេឡងេនះ គឺេដយសរចណំាយេលសមា� រងយេឆះ (េ្របង

ឥន�នៈ) មានករេកនេឡងដល់ ៣៧,៥៤% េស�នងឹ ៨.៣០៦.៨៦៨.០០០េរៀល េហយសមា� រៈឃា� ងំ និងេ្រគ�ងបនា� ស់កម៏ានករេកនេឡង ៣៩,២៨% និងេ្របងម៉ាសីុនេកន 

៣,៥១% ផងែដរ។ 
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 ស្រមាបច់ំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល នងិចំណាយពកព់ន័� កម៏ានកំេណ ន្របមាណ ១១,៣០% 

េស�នឹង ៦.២៥៧.៤៤២.០០០េរៀល េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៧ ែដលមានចំណាយ ៦១.៦៣៤.៨៨៦.០០០េរៀល និង

ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចំណាយ ៥៥.៣៧៧.៤៤៤.០០០េរៀល ។ េដយមូលដ� នក�ុងករគណនា្របាកេ់បៀវត្សរ ៍

េគាលរបស់ កសស គេឺយាងេទេលទិន�ផល (ចណូំលពកីរេលកដក)់ េពលគឺេនេពលចំណូលពីករេលក

ដកេ់កនេឡង ចណំាយេបៀវត្សរន៍ឹងេកនេឡង ផ�ុយេទវញិេបចំណូលពីករេលកដកម់ានករថយចុះ ចំណាយ

េល្របាកេ់បៀវត្សរនឹ៍ង្រត�វថយចុះដូចគា�  េហយេយងសេង�តេឃញថា ចណូំលេលកដកម់ានករេកនេឡង

្របមាណ ១៣,៣៤% ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ ។ កត� មយួេទៀតែដលេធ�ឱ្យចំណាយេនះេកនេឡងគចឺំណាយេល
្របាករ់ង� នប់ុគ�លិក េដយមានកំេណ ន្របមាណ ២២% េស�នឹង ១.៥៦២.៥៨៤.០០០េរៀល េបេធៀបនឹងឆា� ំ

២០១៦ ។ 

 ចំណាយរលំស់ រមួមានរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ នងិរលំស់្រទព្យសកម�អរបូីេនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ចំនួន 

២៥.២៣៩.៩៣៦.០០០េរៀល មានកំេណ ន ៣.០៦០.៤២៨.០០០េរៀល េស�នឹង ១៣,៨០% េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ 

េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចនំួន ២២.១៧៩.៥០៨.០០០េរៀល ។ កត� សំខនែ់ដលេធ�ឱ្យមានករេកនេឡង

េនះ គឺេដយសរចំណាយរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ មានករេកនេឡងដល់ ២.៩៨៣.២៦៣.០០០េរៀល 

េស�នឹង ១៩.៧២% េដយសរ កសស បានបំពករ់ថចល័តេលែគមែផស្រមាបស់�ូចកុងតឺនរ័ ចំនួន ០២េ្រគ�ង 

និងរថស�ូចស្រមាបេ់លកដកកុ់ងតឺនរ័ែដលអចចល័តេលទលីន ចនំួន ០៩េ្រគ�ង េនក�ងឆា� ២ំ០១៧េនះ។ 

 ចំែណកចំណាយជួសជុល នងិែថទ ំ (សំណង)់ មានចំនួនតិចជាងឆា� ២ំ០១៦ េដយមានចំណាយសរបុ

េស�នឹង ៥.១៤២.២៩៦.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ និង ៥.៩៤៦.៧២៣.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦ 

េពលគឺ ថយចុះ្របមាណ ១៣,៥៣% េស�នឹង ៨០៤.៤២៧.០០០េរៀល ។ 

  ចំេពះចំណាយេផ្សងៗ មានកំេណ ន ៦,១៨% េស�នឹង ១.២៧៥.៣៤៨.០០០េរៀល េពលគឺេកនេឡងព ី

២០.៦២១.៧៩៩.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦ េទ ២១.៨៩៧.១៤៧.០០០េរៀល ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ ។ 

ចំណាយេផ្សងៗ ក�ុងេនាះរមួមានចំណាយវភិាគទន និងករេធ�អំេណាយ ចំណាយ្របតិបត�ិករតបំនេ់សដ�កិច�

ពិេសស ចំណាយករទទួលេភ��វ និងបដិសណា� រកិច� ចណំាយេសវ ៃ្របសណីយ ៍ ចណំាយែផ�កេសវវជិា� ជីវៈ 

ចំណាយករបងព់ន�េផ្សងៗ នងិពកព់ន័� ចណំាយសមា� រៈែថទសុំខភាព និងចណំាយេផ្សងៗេទៀត ។ ចំណាយ

សំខន់ៗែដលចូលរមួករែ្រប្រប�លេនះមានដូចជា៖ ចំណាយវភិាគទន និងករេធ�អំេណាយមានកំេណ ន  

៣៨,៤៣%  េស�នឹង ២.១២៥.០២៤.០០០េរៀល (េដយក�ុងេនះបានរមួប��ូ លទឹក្របាកច់ំនួន ១.៩៨៣ លនេរៀល 

ែដលជា្របាកស់្រមាបម់ូលនិធសិង�ម ដូចបានែចងក�ុងមា្រត ៣៤ ៃនលក�ន�ិកៈរបស់ កសស) ។ រឯីចំណាយ

្របតិបត�ិករតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសមានកំេណ ន ២២,០១% េស�នឹង ៥៩៨.៤៣០.០០០េរៀល ចំណាយេលករ

េបាះពុម�មានកំេណ ន ៣៩.២៤% េស�នឹង ២៦៦.០៣១.០០០េរៀល េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ។ ចំែណកចំណាយ

ករទទួលេភ��វ និងបដិសណា� រកិច�មានករថយចុះ ១៥,៧៣% េស�នឹង ៥៤៨.២៦៦.០០០េរៀល ចំណាយកៃ្រម

ែផ�កេសវវជិា� ជីវៈ និងចំណាយពកព់ន័�មានករថយចុះ ១៩១.៦៣៨.០០០េរៀល េស�នឹ ២៧,២២% និងចំណាយ

េលពន�េផ្សងៗ ថយចុះ ១.៣៣៩.២៥០.០០០េរៀល េស�នងឹ ៨៧,៤៥% េបេធៀបនងឹ ឆា� ២ំ០១៦ ។ 

 ចំេណញ/(ខត) េផ្សងៗ-សុទ� (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំេដេលករចំេណញ   

ឬខតពីករប�ូររបូិយបណ័� ក�ុងករយិបរេិច�ទ ែដលស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ មានករខតពីករប�ូររបូិយបណ័�  ចំននួ 
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៦៨៧.៥៧៥.០០០េរៀល ែដលមានករថយចុះ្របមាណ ៥៨,០៥% េស�នឹង ៩៥១.៤៤៨.០០០េរៀល េបេធៀប

នឹងឆា�  ំ២០១៦ គឺមានករខតរហូតដល់ ១.៦៣៩.០២៣.០០០េរៀល ។ 

 ចំែណក ចំណូល/(ចំណាយ) ហិរ�� ប្បទន-សុទ� ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៧ មានចំណាយចំនួន 

២០.៥៥១.៧០៨.០០០េរៀល ែដលេកនេឡង្របមាណ ៩,៥០% េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចំណាយចំនួន 

១៨.៧៦៨.៤៩៦.០០០េរៀល ។ េយងសេង�តេឃញថាស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ មានចណូំលហិរ��ប្បទនចំនួន 

១.៩៧៥.០៨៤.០០០េរៀល ែដលរមួមានករ្របាកប់េ�� េនធនាគារចំនួន ១.៤១៣.២៦៣.០០០េរៀល និង

ចំណូលករ្របាកព់ីអប្បហរឥណទនបគុ�លិកចនំនួ ៥៦១.៨២១.០០០េរៀល រឯីចណំាយហិរ��ប្បទនមាន

ចំនួន ២២.៥២៦.៧៩២.០០០េរៀល ។ ចំែណកឆា� ២ំ០១៦ មានចំណូលហិរ��ប្បទនចនំនួ ២៩៣.៦៤៨.០០០

េរៀល ជាចំណូលករ្របាកប់េ�� េនធនាគារ េហយចំណាយហិរ��ប្បទនមានចំនួន ១៩.០៦២.១៤៤.០០០េរៀល។ 

កត� ចម្បងែដលេធ�ឱ្យចំណាយហិរ��ប្បទន-សុទ� ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ មានករេកនេឡងគេឺដយសរករខតសុទ�    

ពីករប�ូររបូិយបណ័� េល្របាកក់ម�េីកនេឡងចំនួន ៣.៧៥៥.៧៤២.០០០េរៀល េស�នឹង ៥៣,៦០%  េដយេនក�ុងឆា�  ំ

២០១៧ មានចំនួន ១០.៧៦២.៣៤០.០០០េរៀល េធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ែដលមាន្រតមឹែត ៧.០០៦.៥៩៨.០០០

េរៀល ។  

 ជាសរបុ ចំេណញមនុបងព់ន� ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ របស់ កសស មានចំននួ ៣៧.៨៥៤.៦៣២.០០០េរៀល 

េបេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចនំួន ៣៥.៨៤៦.១៧៥.០០០េរៀល េកនេឡង្របមាណ ៥,៦០% េស�នឹង

២.០០៨.៤៥៧.០០០េរៀល ។ 

 កសស ស�ិតេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវស័ិយពន�ដរ និងអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

កតព�កិច�ក�ុងករបងព់ន�េល្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� កំ�ុងអ្រត ២០% ប៉ុែន�េ្រកយពី កសស បានេបាះផ្សោយលក់

មូលប្រតកម�សិទ�ិេលកដំបូងជាសធារណៈ កលពីៃថ�ទី ៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ គឺ កសស ទទួលបានករ េលក

ទឹកចិត�េដយបានករបន�ូរបន�យពន�េល្របាកច់ំេណញចនំួន ៥០% ៃនពន�េល្របាកច់ំេណញ្រត�វបង្់របចឆំា� កំ�ុង

រយៈេពល៣ឆា� ។ំ 
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បរយិាយ 
ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៧ 

ស្រមាបក់រយិចរេិច�ទ 

ឆា� ២ំ០១៦ 

បែំរបរំលួ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 

ចេំណញមនុបងព់ន� )ក(  ៣៧.៨៥៤.៦៣២ ៣៥.៨៤៦.១៧៥ ២.០០៨.៤៥

៧ 

៥,៦០% 

ចណំាយពន�េល្របាក់

ចេំណញ )ខ(  

(១២.៧១៥.៣១៦) (៩.១២៥.៧០៣) ៣.៥៨៩.៦១

៣ 

៣៩,៣៤

% 

ចេំណញក�ុងករយិបរេិច�ទ ២៥.១៣៩.៣១៦ ២៦.៧២០.៤៧២ (១.៥៨១.១៥

៦) 

-

៥,៩២% 

អ្រតពន�្របសិទ�ភាពេល្របាក់

ចេំណញ (ខ)/(ក) 

៣៣,៥៩% ២៥,៤៦%   

 

 កសស មានចំេណញេ្រកយបងព់ន�ចំនួន ២៥.១៣៩.៣១៦.០០០េរៀល ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ២ំ០១៧ នងិ 

២៦.៧២០.៤៧២.០០០េរៀល ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ២ំ០១៦ ែដលមានទឹក្របាកថ់យចុះចនំួន 

១.៥៨១.១៥៦.០០០េរៀល េស�នឹង ៥,៩២% ។ កត� ែដលេធ�ឱ្យ្របាកច់ំេណញេ្រកយបងព់ន�ថយចុះ គឺ
េដយសរករខតពអី្រតប�ូរ្របាក ់ ឆា� ២ំ០១៧ េកនេឡងេ្រចនជាង ឆា� ២ំ០១៦ េហយេធ�ឱ្យចំេណញក�ុង

ករយិបរេិច�ទឆា� ២ំ០១៧ ថយចុះ។ 

 អ្រតពន�្របសិទ�ភាពេល្របាកច់ំេណញស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ ២០១៧ មានចនំនួ ៣៣,៥៩% មានករេកន

េឡងេបេធៀបនឹងដណំាចឆ់ា� ២ំ០១៦ មានែត ២៥,៦៤%        ករេកនេឡងេនះ បណា� លមកពីចណំាយពន�េល
្របាកច់ំេណញមានករេកនេឡង ៣.៥៨៩.៦១៣.០០០េរៀល េស�នឹង ៣៩,៣៤% ។  
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 កត� មយួចំននួអចមានឥទ�ិពលេលស� នភាព និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់ កសស ដូចជា៖ 

- កត� នានាែដលេធ�ឱ្យមានករំតិេលករេធ�ពណិជ�កម�អន�រជាតិ  

េដយសរ្របភពចណូំលចម្បងរបស់ កសស បានមកពីចរចរណ៍ទំនិញឆ�ងកតែ់ដលជាករេធ� 

ពណិជ�កម�អន�រជាតិ ដូចេនះកត� នានាែដលមានផលបះ៉ពល់ដល់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ នឹងមានឥទ�ិពលេល 

អជីវកម�របស់ កសស ែដលកត� ទងំេនាះមានដូចជា ស� នភាពេសដ�កិច�ក�ុង្រស�ក ក�ុងតំបន ់ នងិសកល

េលក ស�ិរភាពសង�ម ប�� សន�ិសុខ ឬកិច�សហ្របតិបត�កិរនាវចរតមសមុ្រទ ។ េយាងតមមូលនិធិ របូិយ   

បណ័� អន�រជាតិ (IMF)  េសដ�កិច�ពភិពេលកនឹងបន�កំេណ នជាមយួនឹងអ្រត ៣,៦% ស្រមាបឆ់ា�  ំ ២០១៧ 

ចំែណកេសដ�កិច�កម�ុជានងឹមានកំេណ ន្របមាណ ៧,១% េយាងតមធនាគារអភវិឌ្ឍអសីុ (ADB)។ េនះ

បង� ញថាស� នភាពេសដ�កចិ�កម�ុជា េនែតមានភាពរងឹមាងំែដលជាកត� វជិ�មានចំេពះអជីវកម�កពំងែ់ផ។ ម្យោង៉ 

វញិេទៀតគិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧េនះ មនិមានកត� អវជិ�មានេលប�� សន�ិសុខក�ុង្របេទស ឬក�ុងតបំន ់ ប�� ករេធ�
ចរចរណ៍តមផ�ូវសមុ្រទ ឬកចិ�សហ្របតិបត�ិករនានារវងកំពងែ់ផក�ុងតបំនេ់កតមានេឡយ ។ 

- សមត�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពបេំពញករងររបស់ កសស 

ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ កសស បានបេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័រហូតដល់ ៦៥០.០០០TEUs 

បនា� បព់ីករដកឱ់្យេ្រប្របាស់រថចល័តេលែគមែផចនំួន ០២ េ្រគ�ងបែន�មេទៀត។ កត� េនះេធ�ឱ្យសមត�ភាព និង

្របសិទ�ភាពករងរមានករេកនេឡងក�ុងករបំេពញេសវកម�របស់ខ�ួន។ 

- ស� នភាពបណា� ញដកឹជ��ូ នក�ុង្រស�ក 

ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ បណា� ញដឹកជ��ូ នក�ុង្រស�ក ពិេសសផ�ូវជាតិេលខ ៤ ែដលតភា� បព់ី កសស េទ

រជធានីភ�េំពញ ពុំមានបង�ជាឧបសគ�ដល់ករដឹកជ��ូ នទនិំញេឡយ េទះបីជាក�ុងរដូវ វស្សោមានេភ��ងធា� ក ់និង

រងទឹកជនំនត់ចិតចួក�ី កក៏រដឹកជ��ូ នទំនិញឆ�ងកតត់មផ�ូវជាតិេនះដំេណ រករជាធម�ត ។ រឯីករដឹកជ��ូ ន

តមផ�ូវែដកបច�ុប្បន�្រក�មហុ៊ន Royal Railway ឆ�ងកត ់កសស យ៉ាងតចិ ៤ េជង ក�ុងមយួសបា� ហ៍ក�ុងករនាំ

ទំនិញេចញចូល េហយករដកឹជ��ូ នតមផ�ូវែដកេនះក្៏រប្រពឹត�េទេដយរលូនតមធម�តមនិមានប�� េធ�ឱ្យខក 

ខនដំេណ រេនាះេទ ។ 

- កចិ�សហ្របតបិត�កិររវងែផក�ុងតបំន ់

កិច�សហ្របតបិត�ិកររវងែផក�ុងតំបន ់ ពិេសសគឺករតភា� បជ់ាមយួកំពងែ់ផេមក�ុងតបំនម់ានសរៈសំខន ់

ក�ុងករសំរលួចរចរណ៍ទនិំញរវង កសស និងទផី្សោរអន�រជាតិសំខន់ៗ  េដយមានឥទ�ពិលេលចំណាយ និង    រ

យៈេពលដឹកជ��ូ ន ែដលជាលទ�ផលេធ�ឱ្យមានផលបះ៉ពល់េលភាព្របកួត្របែជងរបស់ឧស្សោហកម�នានា។ 

ក�ុងករណីេនះ កសស បានខិតខំរក្សោទនំាកទ់ំនងល�ជាមយួបណា� កំពងែ់ផសំខន់ៗ ក�ុងតបំន ់ េដម្បធីានាឱ្យ 

្របតិបត�ិករមានភាពរលូន។ 

- រលំស់ 

 េដយអជីវកម�របស់ កសស មានករេ្រប្របាស់េហដ� រចនាសម�ន័�េ្រចន ចំណាយេលរលំស់េលេហដ�  

រចនាសម�ន័�ែផដូចជា ចណំតនាវ េ្រគ�ងច្រក អគារ មានទហំំធំែដលអចបះ៉ពល់ដល់អជីវកម�របស់ កសស។ 

ដូចេនះ កសស ចបំាច្់រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេលេគាលនេយាបាយរលំស់ឱ្យបានសម្រសប និងេធ�ករែកត្រម�វ 
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តមករចបំាចេ់រៀងរល់ករយិបរេិច�ទរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ ពុំមានករែកស្រម�ល ឬ

ករេស�ឱ្យមានករែកស្រម�លេគាលនេយាបាយរលំស់េនះពសីវនករឯករជ្យេឡយ។ 

 

    
សកម�ភាពអជីវកម�របស់ កសស មានទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួេសដ�កិច�ជាតិ េសដ�កិច�តបំន ់និង

េសដ�កិច�សកលេលក ។ ជាពិេសសេនេពលេសដ�កចិ�ជាតិមានបែ្រមប្រម�ល នងិមានឥទ�ិពលេដយផា� ល់េទ

េលអជីវកម� េសវកម�កពំងែ់ផ េពលគឺេនេពលេសដ�កិច�ជាតិេកនេឡងនាឱំ្យអជីវកម� េសវកម� កពំងែ់ផកេ៏កន

េឡង ្រសបនងឹេនះផលចំណូលរបស់ កសស កម៍ានកំេណ នដូចគា�    ផ�ុយេទវញិ េបេសដ�កិច�ជាតថិយចុះ នឹង

មានផលអវជិ�មានេទេលផលចំណូល កសស ផងែដរ ។ េយាងតមរបាយណ៍របស់ ធនាគារអភវិឌ្ឍអសីុ

(ADB) េសដ�កិច�កម�ុជាេនែតបន�កំេណ នរបស់ខ�ួនែដលមានអ្រតរពឹំងទុក ៧,១% ចំែណកេសដ�កិច�ពភិព

េលកមានកេំណ ន ៣,៦% េបេយាងតមរបាយករណ៍របស់មូលនិធិរបូិយវត�ុអន�រជាតិ (IMF) ។ េហតុដូចេនះ           

ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ទងំមូលមនិមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន េលអជីវកម�របស់ កសស េឡយ ។  

  

   

 េ្របងឥន�នៈ ជាវត�ុធាតុេដមចម្បងបផុំតក�ុងករបេ្រមេសវកម�កំពងែ់ផ េដយជាត្រម�វករសំខនស់្រមាប់

្របតិបត�ិករេ្រគ�ងច្រក ។ ករេឡងៃថ�របស់េ្របងឥន�នៈនឹងបះ៉ពល់ដល់ផលចំេណញរបស់ កសស េដយ        

កសស េនែតរក្សោតៃម�េសវរបស់ខ�ួនដែដល េទះជាតៃម�របស់េ្របងឥន�នៈមានករេឡងៃថ�កេ៍ដយ ។ េហតុដូច

េនះ កសស បានអនុវត�យ៉ាងខ� បខ់�ួននូវនីតិវធិីលទ�កម� េដម្បធីានាឱ្យបាននូវតៃម�របស់វត�ុធាតុេដមទងំេនះមាន

ភាពសម្រសប និង្របកួត្របែជងក�ុងតៃម�ទផី្សោរ ។ 

 

    

 កសស ស�ិតេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវស័ិយពន�ដរ និងអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

កតព�កិច�្រត�វបងព់ន�អករ េទតមច្បោប ់និងប��ត�ិជាធរមាន ។ កសស ្រត�វបងព់ន�អករ េទតមរបបពិត នងិ

ជាសហ្រគាសជាបព់ន�ធំ ែដលបានកំណតេ់ដយអគ�នាយកដ� នពន�ដរ ។ ចំេពះពន�េល្របាកច់ំេណញ្របចំ

ឆា�  ំ កសស ្រត�វមានកតព�កចិ�បងក់�ុងអ្រត ២០% ប៉ុែន� េដយទទួលបានករេលកទឹកចិត�ក�ុងវស័ិយមលូប្រត   

កសស ទទួលបានករបន�ូរបន�យពន�េល្របាកច់ំេណញចំននួ ៥០% ៃនពន�េល្របាកច់ំេណញ្រត�វបង្់របចឆំា� ំ

ក�ុងរយៈេពល៣ឆា�  ំ។ ដូេច�ះ េ្រកយពីប��បក់រអនុេ្រគាះេនះ កសស នឹងអនុវត�កតព�កិច�ពន�េល្របាកច់ំេណញ

ដូចធម�តវញិ ។ ចំែណកពន�េផ្សងៗ កសស បានអនុវត�តមកតព�កិច�របស់ខ�ួនតមច្បោបព់ន�ដររបស់្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា ។ 
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 ចំណូលសំខនរ់បស់ កសស មានចណូំលេលកដក ់និងចំណូលពីេសវកម�ែផ ែដលរមួចែំណក្របមាណ 

៩៨% ៃនចណូំលសរបុស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េហយកត� ចម្បងែដលជំរញុឱ្យមានករេកនេឡងៃន ្របាកច់ណូំល គឺ
កំេណ នៃននាវ នងិទនំិញឆ�ងកតក់ំពងែ់ផ ជាពិេសសទនំិញកុងតនឺរ័ ែដលជា្របភពចំណូលដសំ៏ខនរ់បស់     

កសស ។ ករលូតលស់ក�ុងវស័ិយកសិកម� វស័ិយពណិជ�កម� វស័ិយសំណង ់នងិវស័ិយឧស្សោហកម� គឺបាន

ឆ�ុះប�� ងំនូវស� នភាពេសដ�កិច�ជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា េហយ្រសបនឹងេនះ កម៏ានឥទ�ពិលជាវជិ�មានេលអជីវ

កម� េសវកម� និងផលចំណូលរបស់ កសស ផងែដរ ។ 

 

 

 - ផលបះ៉ពល់ពអី្រតប�ូរ្របាក ់

 កសស បានទទួល្របាកក់ម�បីន�តមរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ ព ីJICA និង JBIC េដយត្រម�វឱ្យ 

កសស សង្របាកេ់ដម និងករ្របាកជ់ា្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េនេពលែដលរបូិយវត�ុមុខងរ 

របស់ កសស គឺជា្របាកេ់រៀល ។ ដូចេនះ បំែរបំរលួអ្រតប�ូរ្របាកេ់រៀលេធៀបនឹង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាកេ់រៀល 

េធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រេធៀបនងឹ្របាកេ់យន៉ជប៉ុន នឹងបះ៉ពល់ដល់ក្រមតិ្របាកច់េំណញរបស់ 

កសស ។ 

 - ផលបះ៉ពល់ពអី្រតករ្របាក ់

 បច�ុប្បន� កសស មនិមានកម�ណីាែដលមានអ្រតករ្របាកែ់្រប្រប�លេនាះេទ ។ កសស បានទទួល្របាកក់ម�ី
ពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ែដលជាកម�បីន�ពី JICA និង JBIC ក�ុងអ្រតករ្របាកច់បព់ី ២,៥% ដល់ 

៣,៧% ។ េហតុដូចេនះ ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េនះ មនិមានផលបះ៉ពល់ពីបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាកេ់នះេទ ។ 

 -ផលបះ៉ពល់ពកីរែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈ  

 ករែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈនឹងមានផលបះ៉ពល់ដល់ផលចំេណញរបស់ កសស េដយ្របតិបត�ិករ 

កំពងែ់ផ ពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលេ្រគ�ងច្រកែដលេ្រប្របាស់េ្របងឥន�នៈ ។ េហតុដូចេនះ កសស បានព្រងងឹ 

្របសិទ�ភាពេលកដក ់ នងិករ្រគប្់រគងទីលនកុងតឺនរ័ េដម្បកីតប់ន�យករេរ ឬករបលំស់ទីកុងតនឺរ័ែដលមនិ 

ចបំាច ់េដម្បកីតប់ន�យចណំាយ្របតិបត�ិករ នងិេលកកំពស់េសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

 

 
 កសស បានរក្សោនូវតៃម�េសវកម�របស់ខ�ួនេថរ េដយមនិេធ�ករែ្រប្រប�ល ឬែកស្រម�លេទតមករែ្រប

្រប�លៃនអតផិរណាេឡយ េហយេនែតរក្សោបាននូវេស�រភាពហិរ�� វត�ុបានយ៉ាង្របេសរ ។ 
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 េគាលនេយាបាយ េសដ�កិច� សរេពពន�និងរបូិយវត�ុ របស់រដ� ភបិាលមានឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំេលអជីវកម� 

របស់ កសស េដយសរេគាលនេយាបាយេនះមានទសិេដគា្ំរទនិងេលកស�ួយវស័ិយ ពណិជ�កម�អន�រជាតិ 

និងផ�ល់ផលវជិ�មានដល់អជីវកម�របស់ កសស ។ េគាលនេយាបាយសំខន់ៗ របស់រជរដ� ភបិាលរមួមាន ៖ 

- េគាលនេយាបាយេលកស�ួយវស័ិយឧស្សោហកម� រជរដ� ភបិាលមានគំេរងែ្របក� យេខត�្រពះសីហនុឱ្យ 

េទជាមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម� ឡូជីស�ីក និងផលិតកម� តមរយៈករកសងេហដ� រចនាសម�ន័�ែផ 

ព្រងីកផ�ូវជាតិេលខ ៤ និងគេ្រមាងសងសងផ់�ូវេល្ប�នេលឿនពីភ�េំពញ-េខត�្រពះសីហនុ នងិេហដ� រចនា

សម�ន័�្រពលនយន�េហះអន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុផងែដរ ។ 

- វស័ិយឧស្សោហកម�ែរ ៉ ថាមពល កររកុរកេ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជាកំពុងមានករអភវិឌ្ឍន ៍ េហយ       

កសស បានេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចក�ុងករគា្ំរទវស័ិយទងំេនាះ  

- េគាលនេយាបាយជ្រម�ញករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទកឹ 

- េគាលនេយាបាយនាេំចញអង�រេចញេទទីផ្សោរេ្រក្របេទស កពុំងផ�ល់ផលវជិ�មានដល់ កសស 

- េគាលនេយាបាយេលកស�ួយពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយខិតខំកតប់ន�យឧបសគ�នានា ចំេពះករេធ� 

ពណិជ�កម�រវងកម�ុជានិងបណា� ្របេទសជាៃដគូក�ុងសកលេលក 

- រជរដ� ភបិាលតមរយៈធនាគារជាតិ បានអនុវត�េគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុតមរយៈយន�ករ ទផី្សោរប�ូរ 

្របាកេ់សរែីតស�ិតេនេ្រកមអន�រគមនេ៍ដម្បរីក្សោ ស�ិរភាពរបូិយបណ័� ជាតិ េហយលំនឹងរបូិយវត�ុេនះបាន 

រក្សោសិ�រភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច�កម�ុជា ែដលបានកសងទំនុកចិត� ចំេពះវនិិេយាគិន និងជ្រម�ញករេធ� 

អជីវកម�វស័ិយឯកជន  

- ករេលកទឹកចតិ�ពន�ដរក�ុងវស័ិយមូលប្រត ដល់សហ្រគាសេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតេនកម�ុជាបាន 

នឹងកំពុងជ្រម�ញឱ្យសហ្រគាសរដ� និង្រក�មហុ៊នឯកជនចូលទីផ្សោរមូលប្រតកនែ់តេ្រចន ែដលចូលរមួ 

ចំែណកក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជាតិ ។ 
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េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមានពត័ម៌ានចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រករពរវនិិេយាគិនេទ។ 
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ហត�េលខារបសអ់ភិបលកំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសហីន ុ
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_______________ 
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_______________ 
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_______________ 
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_______________ 

ហត�េលខ 
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អភបិាល 
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ហត�េលខ 
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អភបិាល 

ៃថ�ទី       ែខ       ឆា� ២ំ០១៨ 

បានអន និងឯកភាព 
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ហត�េលខ 
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អភបិាល 
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