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ក្លា យជាមជ្ឍមណ្ឌ លផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយឈានមុខគេគៅកមពុជា។ 

 

 
ធានាបំគេញតាមតម្មូវក្លររបស់អតិថិជ្ន តាមរយៈក្លរបគងកើនេុណ្ភាេគសវាកមម ម្បតិបតតិក្លរឆាប់

រហ័ស និងតម្មាសមម្សប។ 
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បរយិាយ 
 ៣០ មថុិនា  ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 

(ពានគ់រៀល) (ពានគ់រៀល) 
ស្ថា នភាេហិរញ្ញ វតាុ 
ម្រេយសកមមសរបុ ១.៣៣១.០៣១.៨៦៨ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
បំណុ្លសរបុ ៦៧៣.៨៤៥.៦៨៧ ៦៧១.០០១.០៥៤ 
មូលធ្នសរបុ ៦៥៧.១៨៦.១៨១ ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
លរធផ្លហិរញ្ញ វតាុ ម្តមីាសរ២ី ឆាន ២ំ០១៩ ម្តមីាសរ២ី ឆាន ២ំ០១៨ 
ែំណូ្លសរបុ ៨១.៧០០.២០១ ៧០.១០៧.៧៥៦ 
ែំគណ្ញមនុបងេ់នធ ៣.៨៥៦.០១០ ២០.៧៤១.៧៨៨ 
ែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធ ១.១៣៨.៦២០ ១៨.៩០៤.៤៤៥ 
អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ 

អនុបាត 
សនទនីយភាេ 

អនុបាតែរនត ៣,៦០ ៣,២៧ 

អនុបាតែរនតគលឿន ៣,៤១ ៣,០៨  

អនុបាត 
ែំគណ្ញភាេ 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 

ឯកតាម្រេយសកមម 
០,០៩% ១,៤២% 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 
ឯកតាមូលធ្ន 

០,១៧% ២,៨៨% 

េំលាតែំគណ្ញដុល ២៧,៣៨% ២១,០៥% 

េំលាតែំគណ្ញភាេ ១,៣៩% ២៦,៩៦% 
ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិរធិ (គរៀល) 

១៣,២៧ ២២០,៤០ 
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១.៣៣១.០៣១.៨៦៨

៦៧៣.៨៤៥.៦៨៧ ៦៥៧.១៨៦.១៨១

១.៣២៨.១៩០.៤៨៨

៦៧១.០០១.០៥៤ ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤

ម្រេយសកមមសរបុ បំណុ្លសរបុ មូលធ្នសរបុ
ម្តីមាសរ២ី ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨

៨១.៧០០.២០១

២២.៣៦៨.២៧៧

៣.៨៥៦.០១០ ១.១៣៨.៦២០

៧០.១០៧.៧៥៦

១៤.៧៦០.៥៤៧
២០.៧៤១.៧៨៨ ១៨.៩០៤.៤៤៥

០

២០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

ែំណូ្លសរបុ ែំគណ្ញម្បតិបតតិក្លរ ែំគណ្ញ/(ខាត)មុនបងេ់នធ ែំគណ្ញ/(ខាត)កនុង
ក្លរយិបរគិែេរម្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៩ ម្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៨
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ល.រ ម្បគេរមូលបម្តកមមសិរធ ិ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 

១ 
មូលបម្តកមមសិរធិគ្មម នសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគេរ “ក” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគេរ “ខ” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ 
គបាោះគឆាន តម្បគេរ “េ” 

ឯកជ្ន 
 ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាេហ ុនិកឯកជ្នដម្រគរៀត ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៤,៤៩%

២៧,៩៧%

១៩,៥២%

៦,៨២%
០,០៤%

០,១២%០,៦៦%០,២៨%០,១០%

ែំណូ្លគលើកោកេ់នីាវាគៅរីលាន 
(Stevedoring)
ែំណូ្លគលើកោកគ់លើរីលាន 
(LOLO)
ែំណូ្លេីគសវាកមមនាវាែរ

ែំណូ្លសតុក ឃ្ា ងំ និងរីលាន

ែំណូ្លដឹកជ្ញ្ជូ ន

ែំណូ្លនាវាគរសែរណ៍្

ែំណូ្លេីតំបន ់គសដឋកិែចេិគសស

ែំណូ្លជ្ួលរីតាងំ

ែំណូ្លគផ្េងៗគរៀត
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តម្មា (គរៀល)ែំននួភាេហ ុន

ែំនួនភាេហ ុន ម្ថាបិរ

៩.៤៣៦.២៦៧
(២១/០៥/២០១៩)

៧៥%

២,៥%

២២,៥%

រដឋតំណាងគោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាេហ ុនកិឯកជ្ន
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“ជ្ួសមុខឱ្យម្កុមម្បឹកាេិបាលរបស់ កំេង់ចផ្សវយ័តម្កុងម្េោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិតតិយស និងកតីគស្ថមនសេរកីរាយកនុងក្លរបង្ហា ញជូ្ននូវរបាយក្លរណ៍្អាជី្វកមម និងរបាយក្លរណ៍្
ហិរញ្ញ វតាុម្បចាមំ្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៩ របស់ កសស សម្មាបក់្លរយិបរគិែចរចដលបញ្ចបគ់ៅម្ថៃរី៣០ ចខ
មថុិនា ឆាន ២ំ០១៩   ។ 

 
គោយមានក្លរគ្មមំ្រយា៉ា ងមុតមាេំីរាជ្រោឋ េបិាល កដូ៏ែជាម្កសួងអាណាេាបាលទងំេីរ កសស បាន

បនតក្លរវវិឌ្ឍនយ៍ា៉ា ងខាា ងំក្លា គដើមបបីគម្មើសកមមភាេធុ្រកិែចរបស់ខាួន ជាលរធផ្លគៅកនុងម្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៩ 
គនោះ កសស ររួលបានម្បាកែ់ំណូ្លសរបុែំនួន ៨១.៧០០.២០១.០០០ គរៀល និងររលួបានម្បាកែ់ំគណ្ញ
សុរធគម្ក្លយបងេ់នធកនុងក្លរយិបរគិែេរែនំួន ១.១៣៨.៦២០.០០០ គរៀល គបើគម្បៀបគធ្ៀបនឹងម្តីមាសរី២ ឆាន ំ
២០១៨ ម្បាកែ់ំណូ្លបានគកើនគ ើងែំននួ ១១.៥៩២.៤៤៥.០០០ គរៀល េឺគសមើនឹង ១៦,៥៤%  ែំចណ្កម្បាក់
ែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធមានក្លរថយែុោះែនំួន ១៧.៧៦៥.៨២៥.០០០ គរៀល េឺគសមើនឹង ៩៣,៩៨%។ លរធ
ផ្លគនោះបណាា លមកេបីរមិាណ្រំនិញ និងកុងតនឺរ័ឆ្ាងក្លត ់កសស មានក្លរគកើនគ ើង ប៉ាុចនតគោយមានក្លរខាត
េីអម្តាបាូរម្បាកម់និទនស់គម្មែ (ម្បាកគ់យ៉ាន) មានកំគណ្ើ នខពស់គធ្វើគអាយែំគណ្ញធាា កែុ់ោះ ជាលរធផ្លែំគណ្ញ
កនុងមយួឯកតាមូលបម្តកមមសិរធមានែំននួ ១៣,២៧ គរៀល សម្មាបម់្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៩ គនោះ។ គោយច ក 
កនុងម្តីមាសរ២ី ឆាន ២ំ០១៩ គនោះ កុងតឺនរ័ចដលបានឆ្ាងក្លត ់កសស មានែំននួ ១៥១.៦៨៣ TEUs គពាលេឺ 
គកើនែំននួ ១៣.៥១៨ TEUs គសមើនឹង ៩,៧៨% គបើគធ្ៀបនងឹម្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៨ ។  

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

សែចក្តីសលែងរបែ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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រកុរកគម្បងកនុងចដនសមុម្រកមពុជា។ គម្ៅេីគនោះ ែណំ្តចផ្េហុបំណ្ងកម៏ានគគ្មលគៅគលើក្លរនាែូំលធ្យងូថមចដល
គម្បើម្បាស់កនុងក្លរផ្លិតថាមេលអេគិសនី នងិសីុម៉ាងតផ៍្ងចដរ ។ 

 ស ើម្បីស្ែើយតបនឹងការសក្ើនស ើងននបរិមាណទនំិញ្ែងកាត ់ ក្៏ ចូជាតប្មវូការ
សែវាក្មមរបែអ់តលិិជន ក្ែែ មានទែិសៅការងារចម្បងៗ ចូខាងសប្កាម៖  
 អនុវតតបនតក្លរង្ហរតាមចផ្នក្លរចដលបានគម្គ្មងរុកសម្មាបឆ់ាន ២ំ០១៩  
 រកានូវឧតតមភាេម្នភាេម្បកតួម្បចជ្ងរបស់ខាួន គោយធានានូវេុណ្ភាេគសវាកមម តម្មាម្បកួត

ម្បចជ្ង ម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថងរំនុកែិតតជូ្នអតថិិជ្ន 
 េម្ងឹងសមតាភាេបេុគលិកគលើក្លរម្េបម់្េង និងបគែចកគរស គដើមបគីឆ្ាើយតបឱ្យបានទនគ់េលគវលា 

ែំគពាោះកំគណ្ើ នតំរវូក្លរគសវាកមមរបស់កំេងច់ផ្ 
 ជ្ួសជុ្ល ចថទ ំ នងិអេវិឌ្ឍគហោឋ រែនាសមពន័ធចផ្ និងគម្េឿងែម្កបចនាមគរៀត គដើមបរីកាឧតតមភាេ 

ម្បកួតម្បចជ្ង និងគលើកកំេស់សមតាភាេគលើកោករ់ំនិញរបស់ខាួន 
 េម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរជាយុរធស្ថន្តសតជាមយួកំេងច់ផ្កនុងម្បគរស និងកនុងតំបន ់
 េម្ងឹងអេបិាលកិែចម្េបម់្េងតាមរយៈក្លរបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសំខាន់ៗ  
 ែូលរមួកនុងសកមមភាេអេវិឌ្ឍសហេមនម៍ូលោឋ ន និងគលើកកំេស់សុខមាលភាេសងគម 

 ការអន៊ុវតតការងាររបែ់ប្ក្៊ុមប្បឹក្្ាភិបាល 
គៅកនុងម្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៩ គនោះ ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានគធ្វើក្លរជ្ួបម្បជុ្ំែនំួន ០១ គលើក និងបាន

សគម្មែក្លរង្ហរដូែខាងគម្ក្លម៖ 
សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាេបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៤ី នាម្ថៃរ១ី២ ចខគមស្ថ ឆាន ២ំ០១៩ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងកេុំងអនុវតតបនតគឆ្ាើយតប
គៅនឹងលរធផ្លសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាេបិាល អាណ្តតិរ៧ី គលើករី៣ ក្លលេីម្ថៃរី ០៤ ចខមករា 
ឆាន ២ំ០១៩ កនាងមក  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិភាកាមាន សំនួរ-ែគមាើយ នងិចថាងអណំ្រេុណ្ដល់តំណាងម្កុមហ ុន 
PWC ចដលបានគធ្វើបរបង្ហា ញអំេីដំគណ្ើ រក្លរម្នក្លរគធ្វើសវនកមម ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់េណ្ៈកមមលធិ្ក្លរ
ម្េបម់្េងហានិេយ័ នងិេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសវនកមម ចដលបានគសនើគ ើង នងិក្លរគរៀបែំក្លរបញ្ចុ ោះតម្មា
ឈ្នួលចផ្គោយចាបេី់ម្ថៃរ ី០១ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០១៩ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម ៣ចខ គដើមឆាន ២ំ០១៩ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ
សម្មាបម់្តីមាសរី៤ និងសម្មាបដ់ំណាែក់្លរយិបរគិែេរ ១២ចខ ម្ថៃរី ៣១ ចខធ្នូ ឆាន ២ំ០១៨ ចដល
បានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC ។ 
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 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើក្លរចបងចែកភាេលាេ 
(Dividend) ក្លរកណំ្តក់្លលបរគិែេរកណំ្តរុ់កចដលម្តូវចបងចែកភាេលាេ (Record Date) 
និងក្លលបរគិែេរចាបគ់ផ្តើមរូទតភ់ាេលាេ (Payment Date) ជូ្នភាេហ ុនិកសម្មាបក់្លរយិបរ ិ
គែេរ ឆាន ២ំ០១៨។ 

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

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គលើគសែកតីម្ពាងលកខនតកិៈ (AOI) ចដលគសនើសំុចក
សម្មួល ។ 

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

 គសែកតីគផ្េងៗ ៖ 
- ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គលើក្លលបរគិែេរគរៀបែំកិែចម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាេិ

បាលគដើមបេីិនតិយ នងិសគម្មែគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុគរៀងរាល់ម្តីមាសនីមយួៗ ។ 
- ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គអាយ កសស សហក្លរជាមយួ JICA 

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

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

ជាែុងគម្ក្លយគនោះ ខ្ុ ំសូមចថាងអំណ្រេុណ្ដល់បុេគលិក នងិកមមករ កំេងច់ផ្សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុទងំ
អស់ចដលចតងចតខិតខំម្បឹងចម្បងបំគេញភារកិែចរបស់ខាួន ។ 
 

                                                                ម្ថៃ១២គកើត ចខម្ស្ថេណ៍្ ឆាន កុំរ ឯកស័ក េ.ស ២៥៦៣ 
គខតតម្េោះសីហនុ, ម្ថៃរី១២ ចខសីហា េ.ស ២០១៩ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
 



 

 

 





 

 

ផ្នែកទី ១ 

ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផែស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
អរសររូដ៖ KH1000060009 
អាស្យដ្ឋា ន៖ តរិៈវថិសី្ឈមេចអលគមហាឈស្នាបតឈីតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
 ឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖   
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖  
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧   កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧ 
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ 
ឈស្ចរេីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែេេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតេម េូ លមឹឈន ់

  

  
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនេរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតឈ់ៅក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើផ្ែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដ្ឋយស្ថិតឈៅតមបឈណាេ យឈនេរផ្នក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទផ្ថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ នងិេរខមណឌ ក្បតិបតេិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដ្ឋយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដ្ឋយបណាេ ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដ្ឋយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លឺែេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតេរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ ប់
ឈដ្ឋយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតេរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ ល ូីឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតេឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដ្ឋយអាកាស្យនដ្ឋា នអនេរជាតិឈមតេ
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតេរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តូវបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែេេ់ភ្ស្េ៊ុភាដេ់នាវា 



 ឈេើរដ្ឋរ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 
 ស្េ៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

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

ទទឹង 
(ខ្ម៉ែក្ត) ចំណត 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

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

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

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

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



  
 ឈក្ៅពីចំណតខ្ែខាងឈេើ ឈដ្ឋយស្ហការជាមយួក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រម៏ាន
ក្បតិបតេិការក្បពន័ធែេូវខ្ដរ នងិទីលានែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័រេ៊ុងបរឈិវណរំពងខ់្ែឈដើមបឱី្្អតថិិជ្ន ឬមាច ស់្ទំនិញ
អាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈៅវញិឈៅមរពី រស្ស្ ឈៅភ្េឈំពញ។ រស្ស្  នជ្ួេដីបរឈិវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន Royal 
Railway Co., Ltd ឈហើយែេេ់ឈស្វារមមឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ឈៅឈេើ និងច៊ុោះពរីថឈភ្េើង ។ 

 

 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតបិតេិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហំផ្ែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដ្ឋា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 

 សាថ នភាពទីែាររបស់្ រស្ស្ លពឺឹងខ្ែអរយ៉ែ ងខាេ ងំឈៅឈេើចរាចរណ៍រ៊ុងតនឺរ័ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា 
ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ មានេរខណៈេអក្បឈស្ើរឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងក្តមីាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨ 
បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ (TEUs) លឺមានរំឈណើ ន ៩,៧៨% ឈស្មើនឹង ១៣.៥១៨ TEUs ឈបើឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ំ
២០១៩ វញិមានរំឈណើ នក្បមាណ ៨,៤៣% ឈស្មើនឹង ១១.៧៩៤ TEUs ។ ឈបើពិនតិ្ឈមើេឈៅឈេើបរមិាណរ៊ុងតឺ
នរ័នាឈំចញ និងនាចូំេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិ រ៊ុងតនឺរ័នាឈំចញស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ មានរំឈណើ ន 
៣.០៥១ TEUs ឈស្មើនងឹ ៤,៦៤% ចំខ្ណរបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នាចូំេមានរំឈណើ ន ១០.៤៦៧ TEUs ឈស្មើនឹង 
១៤,៤៧% ឈបើឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៣៨.១៦៥

១៣៩.៨៨៩

១៥១.៦៨៣

១៣០០០០ ១៣៥០០០ ១៤០០០០ ១៤៥០០០ ១៥០០០០ ១៥៥០០០

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨

ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩

ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩



 ឈបើពិនិត្ឈៅឈេើបរមិាណទំនញិ (ឈតន) ចរាចរណ៍នេងកាត ់រស្ស្ វញិ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ 
មានបរមិាណស្រ៊ុប ១.៦៦២.៤០៦ ឈតន ខ្ដេមានរំឈណើ ន ២៣,២២% ឈស្េើនងឹ ៣១៣.២៦៩ ឈតន ឈ្ៀបនឹង
ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨ ។ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងបរមិាណទំនិញក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០១៩ វញិ មានរំឈណើ ន
១២៤.៧៩០ ឈតន ឈស្មើនឹង ៨,១២% ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ចាបត់ងំពីឆ្េ ២ំ០១៤ រហូតដេ់បចច៊ុបបនេ មានចរាចររ៊ុងតឺនរ័មយួចំននួដឹរតមរយៈរថឈភ្េើងនេងកាត ់      
រស្ស្ ខ្ដេ នជ្ួយ ស្ក្មេួមយួខ្ែេរឈេើសាថ នភាពចរាចរណ៍ែេូវជាឈេម ៤ រដូ៏ចជាែេេ់នូវជ្ឈក្មើស្ស្ក្មាប់
អតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងការដឹរទំនិញឈចញ-ចូេរំពងខ់្ែ។ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ដរឹតម
រថឈភ្េើងនេងកាត ់រស្ស្ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ មានការថយច៊ុោះស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៨ និងឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយឈបើឈ្ៀប 
ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ នងិក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨  លឺថយច៊ុោះក្បមាណ ៣៤,០៩% ឈស្មើនឹង ៣.១៣០TEUs។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.៣៤៩.១៣៧
១.៥៣៧.៦១៦

១.៦៦២.៤០៦

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩

៥.៨៩៩
៧.៧៣៣

១០.១២៧ ៩.១៨២
៦.០៥២

០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៥

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៦

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៧

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៨

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៩



ស្ឈងាតឈៅឈេើក្បឈភ្ទទនំិញនាឈំចញក្បចាកំ្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ មានបរមិាណស្រ៊ុបចំនួន 
៣០៧.៣១១ ឈតន ឈដ្ឋយមានការថយច៊ុោះ ១៥,១៧% ឈស្មើនឹង ៥៤.៩៦៩ ឈតន ឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៨ ។  ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ទំនិញនាឈំចញជាក្បឈភ្ទក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារម់ានឈក្ចើន
ជាងឈលមានចនំួន  ៣០,០២% ឈស្េើនងឹ៩២.២៦៥ ឈតន និងទនំិញទូឈៅមាន ២៧,២១%ផ្នទនំិញនាឈំចញ 
ស្រ៊ុប ។ រឯីទនំិញជាក្បឈភ្ទអងារមានចំននួ ២៣,៩៤% ឈស្េើនឹង ៧៣.៥៨៥ ឈតន ឈហើយទំនិញជា ខ្ស្បរឈជ្ើង/
ឈក្សាមឈជ្ើងមាន ៨,៦៥% ស្ាស្រមាន ៥,៦៨% ឈឈើខ្រផ្ចេមាន ៤,២៨%និង រមីាន ០,២២% ផ្នបរមិាណ
ទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុបរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 

 
 
 
 
 

  

 

 

 ចំខ្ណរទំនិញនាចូំេស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ខ្ដេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិមានបរមិាណ 
១.៣៥៥.០៩៥ ឈតន មានរំឈណើ ន ៣៧,៣១% ឈស្មើនឹង៣៦៨.២៣៨ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨។ 
រេ៊ុងទំនិញនាចូំេឈនោះ ទំនិញទូឈៅមានចំននួ ៣៨,៤៦% ឈក្បងឥនធនៈមាន ៣៧,២៤% និងឈក្លឿងចក្រមាន 
៨,១៤% ផ្នបរមិាណទនំិញនាចូំេស្រ៊ុប។ រឯីទំនិញក្បឈភ្ទជាក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារម់ានក្បមាណ ៧,៥៧%  
រថយនេ ម៉ែូតូ រងម់ាន ៤,៣៦% ឈលាហៈធាត៊ុមាន ២,៨២% ្្ងូថមមាន ០,៧៧% និង រមីាន ០,៦៥% ផ្ន
ទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបក់្តមីាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

អងារ
២៣,៩៤%

ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
៨,៦៥%

ឈឈើខ្រផ្ចេ
៤,២៨%

ស្ាស្រ
៥,៦៨%

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារ…់

 រ ី
០,២២%

ទំនិញទូឈៅ
២៧,២១%

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារ់
៧,៥៧%

ឈក្លឿងចក្រ
៨,១៤%
ឈលាហៈធាត៊ុ
២,៨២% រ ី

០,៦៥%
្្ងូថម

០,៧៧%
រថយនេ ម៉ែូតូ រង់

៤,៣៦%

ទំនិញទូឈៅ
៣៨,៤៦%

ឈក្បងឥនធនៈ
៣៧,២៤%



 
  រស្ស្ ឈៅខ្តររា នឧតេមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្មេួន ឈដ្ឋយសាររតេ មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 

 

- រស្ស្ ស្ថិតរេ៊ុងនរស្ម៊ុក្ទឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេែេេ់ភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅកាន ់    
ទីែារអនេរជាតិសំ្ខាន់ៗ ។ ការដឹរជ្ញ្ជូ នពី រស្ស្ ឈៅកានរ់ំពងខ់្ែរេ៊ុងអាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិច ព៊ុំចា ំច ់   
នេងកាតច់ណំតខ្ែឈមរេ៊ុងតំបនឈ់ ើយ ឈពាេលឺការដឹរជ្ញ្ជូ នអាចឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយផ្ទទ េ់ខ្តមេង។ ឈក្ៅពី
ឈនោះការដឹរជ្ញ្ជូ នរម៏ានភាពង្កយក្សួ្េែងខ្ដរឈៅកានរ់ពំងខ់្ែហ៊ុងរ៊ុង ឬសិ្ងហប៊ុរ ី ខ្ដេជាក្ចរទាវ រ
ឈៅកានទ់ីែារអឺរ ៉ែ៊ុប និងស្ហរដាអាឈមររិ ។ 

- មនិង្កយរងឈក្រោះឈដ្ឋយរតេ ្មមជាតិ ដូចជា ព្៊ុោះ្ំៗ រញ្ជួ យដីជាឈដើម ឈដ្ឋយសារនរស្ម៊ុក្ទឈនោះមាន 
អំឈណាយែេក្សាបព់ី្ មមជាតិ ។ 

- ចំណតឈនេរមនិតក្មូវឱ្្មានការបូមសាេ រមាច ់ ឬរររឈក្ចើនឈ ើយ ខ្ដេឈនោះអាចឈ្វើឱ្្ រស្ស្ មនិចា ំ
 ចច់ំណាយឈក្ចើនឈេើការបូមសាេ រ េង ឬែេូវនាវាឈ ើយ ។ 

 
    
- រស្ស្ មានបំពារនូ់វក្លបឈ់ហដ្ឋា រចនាស្មពន័ធស្ក្មាបប់ំឈរ ើឱ្្ក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមមរបស់្មេួន ដូចជា 

ក្បពន័ធក្លបក់្លងចរាចរណ៍នាវា VTMS ជាឈដើម។ បចច៊ុបបនេស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ រស្ស្ 
 នឈរើនឈ ើងរហូតដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs ឈក្កាយពីបំពាររ់ថស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំនួន 
០២ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ រតេ ឈនោះ នជ្ំរ៊ុញែេិតភាពរបស់្ រស្ស្ ឱ្្ឈរើនជាងម៊ុន នងិកាតប់នថយ
ឈពេឈវលាររស្ទោះទំនិញ។ 

   
- ក្បសិ្ទធការង្ករក្តូវ នឈេើររមពស់្ តមរយៈការពក្ងឹងការក្លបក់្លង ឈដ្ឋយអន៊ុវតេអភ្ ិេរិចចេអ 

ឈក្កាយឈពេច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត ។  
- ការឈក្បើក្ ស់្បឈចចរវទិាទំឈនើបរេ៊ុងការអន៊ុវតេការង្ករ ឈដ្ឋយមានការរកំ្ទពីបំពារឋ់បនយីភ្ណឌ ខ្ែ 

បខ្នថមដូចជា រថចេ័តឈេើទលីានខ្ែ និងរថចេ័តឈេើខ្លមខ្ែជាឈដើម ។  
- ការបណេ៊ុ ោះបណាេ េ នងិការឈេើរទឹរចតិេរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាចំំឈពាោះប៊ុលគេិរ និឈយជ្ិរ ពឈិស្ស្អន៊ុវតេ 

ការង្ករផ្ទទ េ់ឈដើមបពីក្ងឹងសាម រតី និងរលំំាងចតិេរេ៊ុងរចិចមិតមំក្បឹងខ្ក្បងបំឈពញឈស្វារមមជូ្នអតិថិជ្ន។ 
   
- រស្ស្ ឈៅររារតផ្មេឈស្វារមមរបស់្មេួនឱ្្មានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង ជាការទារទ់ាញអតិថិជ្ន 

លួបែសនំងឹការពក្ងឹងល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 
    
- រស្ស្  នររាទំនារទ់នំងេអជាមយួអតថិិជ្នរបស់្មេួន ឈដ្ឋយពាយមបំឈពញតមតក្មូវការ 

របស់្អតិថជិ្ន ទទួេយរឈយបេ់នងិការរោិះលនរ់េ៊ុងនយ័សាថ បនា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់ពីចនំ៊ុចមវោះខាត 
របស់្មេួនរេ៊ុងទិស្ឈៅខ្រេមអបខ្នថមឈទៀត ។ 



- រស្ស្ ររ៏រារិចចស្ហក្បតិបតេិការជាមយួរំពងខ់្ែរេ៊ុងតបំនរ់េ៊ុងការខ្ចរចាយពត័ម៌ាន និងបទ
ពិឈសា្នរ៍េ ឈៅវញិឈៅមរ ឈដើមបឈីេើរស្ទួយឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

  

 ខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍនរ៍យៈឈពេមេ-ីម្្ម-ខ្វង របស់្ រស្ស្ រមួមាន៖ 

 

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨ លឺលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ំណតខ្ែពហ៊ុបណំងរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
ចំណតខ្ែពហ៊ុបណំង នចាបឈ់ែេើមសាងស្ងឈ់ៅឈដើមខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈហើយ នបញ្ចបជ់ាសាថ ពរឈៅរេងខ្ម
មថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ និងក្តូវស្ឈមាព ្ដ្ឋរឱ់្្ឈក្បើក្ ស់្ជាែេូវការឈក្កាមអ្ីបតីភាពដម៍ពងម់ពស់្របស់្ ស្ឈមេចអលគមហា
ឈស្នាបតឈីតឈជា ហ នុ ផស្ន នាយររដាមន្តនេី ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជាឈៅផ្ថងទី២៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ 
រនេងមរ។ ចំណតខ្ែឈនោះ មានក្បខ្វង ៣៣០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ ១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបក់្បតិបតេិការឈេើរដ្ឋរ់
ទំនិញរាយ នងិទំនិញទូឈៅ ឈដើមបជី្ក្មុញឈេើរទឹរចិតេដេ់ការនាឈំចញែេិតែេរសិ្រមមរមព៊ុជា ចំណាងំឈឈើ 
ចំណិតដំ ូងមឈីក្រៀម ជាពិឈស្ស្ ឈដើមបឈីនេើយតបនឹងការពក្ងីរយ៊ុទធសាន្តស្េនាអំងារឈចញរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុ
ជា ឈហើយការសាងស្ងម់ូេដ្ឋា នភ្ស្េ៊ុភាររមមែគតែ់គងឈ់ក្បងបឈក្មើឱ្្ឈស្វារ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា រដូ៍ច
ជាជ្ួយ ជ្ក្មុញដេ់រំឈណើ នឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេ
សាងស្ង ់

ចាបព់ីខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ២ំ០១៨ (៤៤ខ្ម) 

ឈរេបំណង  
ផ្នលឈក្មាង 

ឈដើមបបីឈងាើនស្មតថភាពរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារពំងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្តមយួរបស់្
ក្បឈទស្រមព៊ុជា ឈដ្ឋយការសាងស្ងច់ណំតខ្ែពហ៊ុបណំង រមួមានចណំតខ្ែទំនិញរាយ និង
មូេដ្ឋា នែគតែ់គងភ់្ស្េ៊ុភារ រមមការរ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បង ក្ពមទាងំអភ្វិឌ្ឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត  
ចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការអភ្វិឌ្ឍន ៍ឧស្ាហរមម និងរំឈណើ នឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្ក្មាបក់្បតិបតេិការឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញរាយ និងទំនិញទូឈៅ ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈេើរទឹរចិតេ
ដេ់ការនាឈំចញែេិតែេរសិ្រមមរមព៊ុជា ចំណាងំឈឈើ ចណិំត ដំ ូងមឈីក្រៀម ជាពិឈស្ស្
ឈដើមបឈីនេើយតបនឹងការពក្ងរីយ៊ុទធសាន្តស្េនាអំងារ ឈចញរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា និងបឈក្មើ
ឈស្វាភ្ស្េ៊ុភាររមមស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា រដូ៍ចជាជ្ួយ ជ្ក្មុញដេ់
រំឈណើ នឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ   
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ំណតខ្ែពហ៊ុបណំងក្បខ្វង ៣៣០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ ១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
 សាងស្ងច់ំណតខ្ែមូេដ្ឋា នែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បង និងែេិតរមមឈក្បង ក្បខ្វង ២០០

ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅ ៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត 



 សាេ រ េងនាវាជ្ឈក្ៅ ១២ខ្ម៉ែក្ត ក្បខ្វង ៣.៩00 ខ្ម៉ែក្ត ទទងឹ ១៥០ ខ្ម៉ែក្ត នងិបរមិាណ
ស្រ៊ុប ១.៨0០.០០០ ខ្ម៉ែក្ត ក្តលី៊ុណ 

 សាងស្ងទ់ីលានស្េ៊ុរទនំិញរាយ ទំហំ ២៨.០០០ ខ្ម៉ែក្តកាឈរ 
 សាងស្ងទ់ីលានស្េ៊ុរ្្ងូថមទំហំ ១៣.០០០ ខ្ម៉ែក្តកាឈរ ៉ែ និងទលីានទនំិញទូឈៅទហំំ 
១៤.០០០ ខ្ម៉ែក្តកាឈរ ៉ែ ក្ពមទាងំបំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ែសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួន ។ 

ទីតងំ
លឈក្មាង 

ស្ថិតឈៅរេ៊ុងបរឈិវណរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតេលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) 

ក្បភ្ពថវកិា  
និងចំនួនថវកិា 

ក្ ររ់មចពីី JICA (ឈេមៈCP-P10) តមរយៈក្ ររ់មចបីនេពកី្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។  

តផ្មេ ៉ែ ន់
សាម នលឈក្មាង 

JPY7, ១៧៦.០០០.០០០ ក្បហារក់្បខ្ហេនឹង USD ៧៤.២០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ  
ផ្នលឈក្មាង  

ដណំារក់ាេទ ី១៖ ការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០០៩)  
ដំណារក់ាេឈនោះ លឺជាដណំារក់ាេផ្នការច៊ុោះសិ្រា និងវាយតផ្មេលឈក្មាង និងររក្បភ្ព
ថវកិាស្ក្មាបក់ារអន៊ុវតេលឈក្មាង។ ការវាយតផ្មេ នចបស់្ពវក្លបឈ់ៅឆ្េ ២ំ០០៩ ឈដ្ឋយ 
JICA ឈហើយ JICA រស៏្ឈក្មចែេេ់ក្ ររ់មចសី្ក្មាបល់ឈក្មាងឈនោះឱ្្ រស្ស្ តមរយៈ
ក្រសួ្ងឈស្ដារចិច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅផ្ថងទី២១ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០០៩ ។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១១)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះ ក្តូវ នអន៊ុវតេតមនីតិវ ិ្ ីផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរួត
ក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB) ។ រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗក្តូវ នទទួេការឯរភាពជា
ឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមមេំអតិ នងិការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គង់
នាវាស្ឈណាេ ង នងិក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់(ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៤)  
១-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៣)៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់
ការង្ករែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង និងការង្ករសំ្ណងស់្៊ុីវេិ ។ 
២-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៤)៖ ការង្ករេទធរមមឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ ក្រុមហ ៊ុនែគត់
ែគងន់ាវាស្ឈណាេ ង និងក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់។ 
រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េ
ទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៤៖ ការង្ករែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង នងិការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែពហ៊ុ
បណំង (ពឆី្េ ២ំ០១៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨) 
១-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៥)៖ ការង្ករែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង ០១ឈក្លឿង 



ស្មតថភាព ៣.២០០HP ក្តូវ នែេេ់រិចចស្នាជូ្នក្រមុហ ៊ុន Asian Marine Services 
Public Co. Ltd (ក្បឈទស្ផ្ថ) ។ ការង្ករឈនោះ នចាបឈ់ែេើមឈៅខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈហើយ
បញ្ចបក់ារង្ករ (១៨ខ្ម) និង នក្បលេ់ទទួេឈៅខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៥។ 
២-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែពហ៊ុបណំងក្តូវ
 នែេេ់រិចចស្នាជូ្នក្រមុហ ៊ុន Toyo-Maeda JV (ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន) ។ ការង្ករឈនោះ ន
ចាបឈ់ែេើមឈៅខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈហើយ នបញ្ចបក់ារសាងស្ងជ់ាសាថ ពរឈៅរេងខ្មមថិ៊ុនា 
ឆ្េ ២ំ០១៨ និងក្តូវស្ឈមាព ្ដ្ឋរឱ់្្ឈក្បើក្ ស់្ជាែេូវការឈក្កាមអ្ីបតីភាពដម៍ពងម់ពស់្របស់្   ស្
ឈមេចអលគមហាឈស្នាបតឈីតឈជា ហ ុន ផស្ន នាយររដាមន្តនេី ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជាឈៅ
ផ្ថងទី២៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៥៖ ការក្តតួពនិតិ្ជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៩) មនិ
ទាន ់នអន៊ុវតេ 
ដំណារក់ាេជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ ឈដ្ឋយចាបល់ិតពីផ្ថងបញ្ចបល់ឈក្មាង 
។ រេ៊ុងដណំារក់ាេឈនោះ ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ងជ់ាអេរទទួេម៊ុស្ក្តូវឈេើការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេចំឈពាោះ
ឋបនីយភ្ណឌ លឈក្មាងខ្ដេមូចខាត ឈហើយការច៊ុោះក្តតួពនិិត្បញ្ចបល់ឈក្មាងនឹងក្បក្ពឹតេឈៅ
បនាទ បព់ីលក្មបឈ់ពេមយួឆ្េ លំត ់។  

  

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៩ រស្ស្ ឈក្រងនឹងបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់       
ក្បឈភ្ទរថស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំននួ ០៣ ឈក្លឿង និងរថស្ទូចចេ័តឈៅទលីាន (RTG) ចំនួន ០៩ 
ឈក្លឿងបខ្នថម។ រហូតដេ់ដណំាចឆ់្េ ២ំ០១៧ ឈនោះ រស្ស្  នបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់     
ក្បឈភ្ទ QC ចំនួន ០២ឈក្លឿង និង RTG ចនំួន ០៩ឈក្លឿង រចួឈហើយខ្ដេឈ្វើឱ្្ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ 
របស់្ រស្ស្ មានរហូតដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង១ឆ្េ  ំចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៧ ឈនោះ ។ 

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៩ 
ឈរេបំណងផ្នលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ រហូតដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៧ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 បំពារ ់QC ០២ ឈក្លឿង នងិ RTG ០៩ ឈក្លឿង  ឈៅឆ្េ ២ំ០១៧ ឈដើមបបីឈងាើន
ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋរឱ់្្ នដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ( នអន៊ុ
វតេបញ្ចប)់ 

 បំពារ ់ QC ០១ ឈក្លឿង និងឋបនីយភ្ណឌ ខ្ែបខ្នថម ឈៅឆ្េ ២ំ០១៩ ឈដើមប ី
បឈងាើនស្មតថភាពឱ្្ នដេ់ ៦៩០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង រស្ស្ ជាអេរអន៊ុវតេ 



ក្បភ្ពថវកិា ថវកិា រស្ស្ ផ្ទទ េ់ នងិថិវកិាពីការឈ ោះែាយមូេបក្តរបស់្ រស្ស្ 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង USD ៣៣.៥០០.០០០,០០ 

  ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣ លឺជាលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនខ៍្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី (ជ្ហំានទី១) ក្បខ្វង ៣៥០ 
ខ្ម៉ែក្ត និងមានជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត និងបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនម់យួចំនួន។ លឈក្មាងឈនោះ 
ទទួេ នហិរញ្ាបបទានស្មបទានពីទីភាេ រង់្ករ JICA ខ្ដេឈក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមការង្ករសាងស្ងឈ់ៅ ឆ្េ ២ំ០២០ 
ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករសាងស្ងឈ់ៅ ឆ្េ ២ំ០២៣ ។ 

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេ  
ផ្នលឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣ 

ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទ
ទឹរឈក្ៅខ្តមយួរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា នងិក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្េ៊ុភាររមម ក្បឈទស្រមព៊ុជា 
ឈដ្ឋយការសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី ក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ក្ពម
ទាងំអភ្វិឌ្ឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត ឈដើមបេី៊ុបបំ តឧ់បស្លគផ្នការចូេចតរបស់្នាវា
រ៊ុងតឺនរ័ខាេ ត្ំ និងចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរពាណិជ្ជរមម និងការអភ្វិឌ្ឍន ៍
ឈស្ដារិចចស្ងគមរមព៊ុជា ។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ១.២៩០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំឈៅឈពេខ្ដេចណំត 
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ឈនោះដ្ឋរឱ់្្ក្បតបិតេកិារឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៣ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ីក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទីរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ទីលានរ៊ុង
តឺនរ័ និងឋបនីយភ្ណ័ឌ ខ្ែ ក្ពមទាងំការង្ករបូមសាេ រអាងនាវា និង េងនាវា ក្បខ្វង ៤
លី ូខ្ម៉ែត និង ជ្ឈក្ៅ ១៤ ខ្ម៉ែក្ត។ េ។ 

 បំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ដេមាន QC ០៣ ឈក្លឿង RTG ០៩ ឈក្លឿង រថឈេើរ (Reach 
Stacker) ចំននួ ០២ ឈក្លឿង និងរាេស្ឈណាេ ងរ៊ុងតនឺរ័ចនំួន ១៦ ឈក្លឿង។ េ។ 

ទីតងំលឈក្មាង ស្ថិតឈៅភាលខាងឈរើតផ្នចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័មានក្សាប ់ ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទ ខ្របរទនំប់
រេរចំង្កយក្បមាណ ៣០០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅកានទ់ី
លានខ្ែរ៊ុងតនឺរ័។ ផ្ែទដីស្រ៊ុបទំហំ ១៧,៥ ហិរត ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតេលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា 
និងចំននួថវកិា 

ក្ ររ់មចពី ីJICA (ឈេមៈ CP-P21) តមរយៈក្ ររ់មចបីនេពីក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា
វតថ៊ុ ។  

តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ក្បហារក់្បខ្ហេនឹង USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 



ដំណារក់ាេ 
ផ្នការអន៊ុវតេន៍
លឈក្មាង 

ដណំារក់ាេទ ី១ ៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធេិទធភាព នងិការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ 
ឆ្េ ២ំ០១៧)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ក្រុមសិ្រា JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា និង
ឈរៀបចំរ យការណ៍ស្េីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតឺ
នរ័ថមីរំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា និងវាយ
តផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ ឈដ្ឋយស្ឈក្មចច៊ុោះរិចចក្ពមឈក្ពៀងហិរញ្ាបបទាន ស្មបទាន ឈេមៈ CP-P21  ឈៅផ្ថងទ៧ី 
ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨) រពំ៊ុង
ដឈំណើ រការ 
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះ ក្តូវ នអន៊ុវតេតមនីតិវ ិ្ ី Single Source Selection 
(SSS)។ រេ៊ុងដំណារក់ាេនមីយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណា
ពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ ឈស្វាទីក្បឹរាឈនោះរមួមាន 
ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរវសិ្វរមម សំ្ណងស់្៊ុីវេិ និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ់
រ៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនក់្ពមទាងំ ការង្ករក្តួតពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៩)៖ ការឈរៀបចំលំនួស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Packag-1) នងិការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់
(Packag-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ចណំត
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី (Packag-1) (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)  និងការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុន
ែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(Packag-2)  (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២១) 
។ ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គង ់ ក្តូវអន៊ុវតេតមនីតិវ ិ្ ី
ផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ឈហើយក្តូវមានការឯរ
ភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) និងទីភាេ រង់្ករ 
JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថម ី នងិែគតែ់គង ់ ឈក្លឿងចក្រ
ឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមីឈក្រង
នឹងចាបឈ់ែេើមឈៅ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៣ (៣៦ខ្ម) ។ 



-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន 
្ងនឈ់ក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមឈៅ ឆ្េ ២ំ០២១ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ (២៨ខ្ម)។ 
ដណំារក់ាេទ ី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៤) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំដូចខាងឈក្កាមៈ 
-ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី(ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៤) 
-ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤។ 

វឌ្ឍនភាព
លឈក្មាង 

-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ី នច៊ុោះហតថឈេខាឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីចូេជា្រមាន ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីបញ្ចបស់្៊ុពេភាព ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 

 
  ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣០ រស្ស្ មានខ្ែនការសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី (ជ្ំហានទី២) 
ក្បខ្វង ៣០០ខ្ម៉ែក្ត និងមានជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត និងបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនប់ខ្នថមឈទៀត។ 
 

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣០ 
ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារពំងខ់្ែ      
ស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតរ់បស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា និងក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្េ៊ុភាររមម 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា ឈដ្ឋយការសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី ក្បខ្វង ៣០០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅ
ទឹរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ក្ពមទាងំអភ្វិឌ្ឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀតឈដើមបចូីេរមួចខំ្ណរ
ដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរពាណិជ្ជរមម និងការអភ្វិឌ្ឍនឈ៍ស្ដារិចចស្ងគមរមព៊ុជា។ 

េទធែេរពំឹងទ៊ុរ ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ២.០០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ឈៅឈពេខ្ដេ
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ឈនោះដ្ឋរឱ់្្ក្បតិបតេិការឈៅ ឆ្េ ២ំ០៣០ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី ក្បខ្វង ៣០០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត           
ទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នងិឋបនីយភ្ណ័ខ្ែមយួចនំួន ។ 

 បំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ដេមាន QC ០៣ ឈក្លឿង RTG ០៩ ឈក្លឿង រថឈេើរ 
(Reach Stacker) ចំននួ ០២ ឈក្លឿង និងរាេស្ឈណាេ ងរ៊ុងតនឺរ័ចំននួ ១៦ 
ឈក្លឿងបខ្នថម។ េ។ 

ទីតងំលឈក្មាង បនេពីចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ថិតឈេើផ្ែទទរឹស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនបរ់េរ       
ចំង្កយក្បមាណ ៦៥០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅ             
ទីលានខ្ែរ៊ុងតឺនរ័។ ផ្ែទដីស្រ៊ុប ទំហំ ១៥ ហិរត ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុវតេ
លឈក្មាង 

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



ក្បភ្ពថវកិា  ពីផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនល៍ឈក្មាង 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង ក្បមាណ USD ១៥០.០០០.០០០,០០ 
ដំណារក់ាេ 
ផ្នលឈក្មាង 

ដណំារក់ាេទ ី១៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធេិទធភាព នងិការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០២៤ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៥)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ក្រុមសិ្រាផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនន៍ងឹច៊ុោះសិ្រា 
និងឈរៀបចំរ យការណ៍ស្េីពកីារសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាពផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ំណត 
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមីរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (ជ្ហំា នទី២) ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៦)៖ ក្រមុសិ្រាផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនន៍ងឹច៊ុោះមរ
សិ្រា និងវាយតផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមីឈនោះ ឈដើមប ី
ែេេ់ក្ ររ់មច ី។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០២៦ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៧)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះក្តូវ នអន៊ុវតេតមនតីិវ ិ្ ី ផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈ 
ក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB) ។ ឈស្វាទីក្បឹរាឈនោះរមួមាន ការង្ករសិ្រាលំនូស្
ខ្ែេរវសិ្វរមមសំ្ណងស់្៊ុីវេិ និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់
ក្ពមទាងំការង្ករក្តតួពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្
ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់
(ឆ្េ ២ំ០២៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៨)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៩)៖ ការឈរៀបចលំំនូស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់
ការង្ករសំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Packag-1) និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ ់ 
រ៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(Packag-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៩)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី (Packag-1) នងិការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រ
ឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(Packag-2)  ។ 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតេតមនីតិ
វ ិ្ ីផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថម-ីជ្ហំា នទ២ី នងិែគត់
ែគងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១)  (៣៦ខ្ម)៖  ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ថមីក្បខ្វង ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ឈក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមឈៅឆ្េ ២ំ០២៩ ឈហើយឈក្រង បញ្ចប់
ការង្ករឈៅ ឆ្េ ២ំ០៣១ ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ ់ 
រ៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនឈ់ក្រងនងឹចាបឈ់ែេើមឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៩ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅ ឆ្េ ំ



២០៣១ (២៨ខ្ម) ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០៣១ - ឆ្េ ២ំ០៣២) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាង មានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ។ 

វឌ្ឍនភាពលឈក្មាង ដំណារក់ាេឈរៀបចំខ្ែនការរយៈឈពឈេខ្វង ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ផែែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធែលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

បរយិយ ឯរតេ  
ខ្ែនការ 
ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ក្តីមាស្ទី២ 
ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ក្តីមាស្ទី២ 
ឆ្េ ២ំ០១៨ 

អន៊ុវតេ ៦ខ្ម 
ឆ្េ ២ំ០១៩ 

អន៊ុវតេ ៦ខ្ម 
ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ ៥ (២-៣)/៣ (៤-៥)/៥ 
បរមិាណទនំញិនេងកាត ់ ឈតន ៥.៩០៨.០០០ ១.៦៦២.៤០៦ ១.៣៤៩.១៣៧ ៣.២០០.០២២ ២.៦២២.៧៦១ ២៣,២២% ២២,០១% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៩៨៧.៥០១ ៨៥២.៧៤៣ ១.៩១៥.១០០ ១.៦២១.០២៦ ១៥,៨០% ១៨,១៤% 
   ទនំិញរាយ  _   ១៧០.៣០៤ ១១៦.៣៤១ ២៨៤.១៥០ ១៩៩.៩១៦ ៤៦,៣៨% ៤២,១៣% 
   ជាឈក្បង  _   ៥០៤.៦០១ ៣៨០.០៥៣ ១.០០០.៧៧២ ៨០១.៨១៩ ៣២,៧៧% ២៤,៨១% 
បរមិាណទនំញិនាចូំេ _ ៤.៣១៧.០០០ ១.៣៥៥.០៩៥ ៩៨៦.៨៥៧ ២.៥៦៣.៧២៤ ១.៩២៣.៩៣៥ ៣៧,៣១% ៣៣,២៥% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៦៩៨.៥៥៩ ៥២៦.៨៥៣ ១.២៩៧.៥០៦ ៩៧៨.៥៥៥ ៣២,៥៩% ៣២,៥៩% 
   ទំនិញរាយ _   ៦៥៦.៥៣៦ ៤៦០.០០៤ ១.២៦៦.២១៨ ៩៤៥.៣៨០ ៤២,៧២% ៣៣,៩៤% 
បរមិាណទនំញិនាឈំចញ  _ ១.៥៩១.០០០ ៣០៧.៣១១ ៣៦២.២៨០ ៦៣៦.២៩៨ ៦៩៨.៨២៦ -១៥,១៧% -៨,៩៥% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ២៨៨.៩៤១ ៣២៥.៨៩០ ៦១៧.៥៩៥ ៦៤២.៤៧១ -១១,៣៤% -៣,៨៧% 
   ទនំិញរាយ  _   ១៨.៣៧០ ៣៦.៣៩០ ១៨.៧០៣ ៥៦.៣៥៥ -៤៩,៥២% -៦៦,៨១% 
បរមិាណទនំញិឈេើរឈរៀប  _ ៧.៩០៤.០០០ ២.១៤៧.៧០៣ ១.៨៥៩.១០៤ ៣.៩០៤.១០៥ ៣.៤៧៩.៩១២ ១៥,៥២% ១២,១៩% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៣៤៧.០០០ ១៥១.០៤៨ ៧៩.០៦៥ ២៦៣.៦៧៣ ១៤១.៧៨៧ ៩១,០៤% ៨៥,៩៦% 
នេងកាតឃ់្េ ងំនងិទលីាន  _ ៧.៥៥៧.០០០ ១.៩៩៦.៦៥៥ ១.៧៨០.០៣៩ ៣.៦៤០.៤៣២ ៣.៣៣៨.១២៥ ១២,១៧% ៩,០៦% 
បរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នេងកាត ់ TEUs ៥៩០.០០០ ១៥១.៦៨៣ ១៣៨.១៦៥ ២៩១.៥៧២ ២៥៩.១៩៦ ៩,៧៨% ១២,៤៩% 



នាចូំេ  _ ៣០៣.០០០ ៨២.៨០៧ ៧២.៣៤០ ១៥៥.១៨៥ ១៣៣.៨៥៩ ១៤,៤៧% ១៥,៩៣% 
    មានទនំិញ  _   ៧៩.៨៧៧ ៦៥.៣១០ ១៤៩.៥៣១ ១១៩.៩៣៣ ២២,៣០% ២៤,៦៨% 
     រម នទំនិញ _   ២.៩៣០ ៧.០៣០ ៥.៦៥៤ ១៣.៩២៦ -៥៨,៣២% -៥៩,៤០% 
នាឈំចញ _ ២៨៧.០០០ ៦៨.៨៧៦ ៦៥.៨២៥ ១៣៦.៣៨៧ ១២៥.៣៣៧ ៤,៦៤% ៨,៨២% 
    មានទនំិញ  _   ៣៩.៩៩៦ ៤២.៨៧៩ ៨២.២៣១ ៨០.៩០៩ -៦,៧២% ១,៦៣% 
    រម នទនំិញ  _   ២៨.៨៨០ ២២.៩៤៦ ៥៤.១៥៦ ៤៤.៤២៨ ២៥,៨៦% ២១,៩០% 
ចនំនួនាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៤៩២ ៤២៩ ៣៦៨ ៨៤០ ៧១៤ ១៦,៥៨% ១៧,៦៥% 
ចណំ៊ុ ែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៦.០៨៨.០០០ ៤.០៣៤.២១៩ ៣.៧១៧.៦២០ ៨.៩៤៦.៧៨២ ៧.៨៩២.៧៩៩ ៨,៥២% ១៣,៣៥% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ១៦៧ ១៣៨ ៣០៧ ២៦៥ ២១,០១% ១៥,៨៥% 
ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័  ឈតន   ២.២៧៧.៣៧២ ២.១៣៣.៣៨៧ ៤.៣២២.៧០៨ ៤.១០២.៤២៩ ៦,៧៥% ៥,៣៧% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ១៧៧ ១៤០ ៣៥០ ២៨៤ ២៦,៤៣% ២៣,២៤% 
ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ៥៧៨.៨៦៧ ៤៩៥.៦៩១ ១.១៦១.៥៤២ ១.០១៤.៧៤១ ១៦,៧៨% ១៤,៤៧% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៧៨ ៨៧ ១៥១ ១៤៤ -១០,៣៤% ៤,៨៦% 
ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទំនិញ
ទូឈៅ 

ឈតន   ៧៦៧.៣៩៧ ៨២៥.១៤១ ១.៣៩២.១៦២ ១.៤៣៩.២៤៩ -៧,០០% -៣,២៧% 

នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ៧ ៣ ៣២ ២១ ១៣៣,៣៣% ៥២,៣៨% 
នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ៤១០.៥៨៣ ២៦៣.៤០១ ២.០៧០.៣៧០ ១.៣៣៦.៣៨០ ៥៥,៨៨% ៥៤,៩២% 
ចំននួឈទស្ចរ  នារ ់   ៦.០៣៦ ៤.៧២២ ២៩.៨៤៥ ២០.៦១៣ ២៧,៨៣% ៤៤,៧៩% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.២៧៧.៣៧២

៥៧៨.៨៦៧

៧៦៧.៣៩៧

៤១០.៥៨៣

១៦៧

១៧៧

៧៨

៧ ០

៥០

១០០

១៥០

២០០

០

៥០០០០០

១០០០០០០

១៥០០០០០

២០០០០០០

២៥០០០០០

ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័ ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទំនិញ
ទូឈៅ

ចំណ៊ុ ោះនាវាឈទស្ចរណ៍

ឈតន

ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា ចំនួននាវា

៧៩.៨៧៧
៦៥.៣១០

២.៩៣០ ៧.០៣០

៣៩.៩៩៦ ៤២.៨៧៩
២៨.៨៨០ ២២.៩៤៦

០

២០០០០

៤០០០០

៦០០០០

៨០០០០

១០០០០០

ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨
នាចូំេមានទំនិញ នាចូំេរេ នទំនិញ នាឈំចញមានទំនិញ នាឈំចញរម នទំនិញ



២.១៣៣.៣៨៧

៤៩៥.៦៩១

៨២៥.១៤១

២៦៣.៤០១

១៣៨
១៤០

៨៧

៣ ០

៣០

៦០

៩០

១២០

១៥០

០

៥០០០០០

១០០០០០០

១៥០០០០០

២០០០០០០

២៥០០០០០

ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័ ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ចំណ៊ុ ោះនាវាឈទស្ចរណ៍

ឈតន

ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា ចំនួននាវា

៩៨៧.៥០១

១៧០.៣០៤

៥០៤.៦០១

៨៥២.៧៤៣

១១៦.៣៤១

៣៨០.០៥៣

០

២០០០០០

៤០០០០០

៦០០០០០

៨០០០០០

១០០០០០០

១២០០០០០

រ៊ុងតឺនរ័ ទំនិញរាយ ឈក្បង 

ឈតន

ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨



 
  ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះព៊ុំមានបំខ្របំរេួសំ្ខាន់ៗ ពារព់ន័ធនឹងក្បតិបតេិការ ៊្ុររចិចឈនាោះឈទ ។  

   

បរយិយ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដ្ឋរព់ីនាវាឈៅទលីាន (Stevedoring) ៣៦.៣៤៦.៦៥១ ៤៤,៤៩% ៣២.២៧៦.៥១១ ៤៦,០៤% 
ចំណូេឈេើរដ្ឋរឈ់េើទលីាន (LOLO) ២២.៨៥១.១៤៨ ២៧,៩៧% ១៨.៩០៩.៤២៣ ២៦,៩៧% 
ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ១៥.៩៥០.៩៧១ ១៩,៥២% ១៤.៨៧២.២៥០ ២១,២១% 
ចំណូេស្េ៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ៥.៥៧១.៧២៦ ៦,៨២% ២.៧៦៣.៦៣៦ ៣,៩៤% 
ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ៣៦.៤៥៧ ០,០៤% ១៤១.៦៦៣ ០,២០% 
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ៩៦.៨៨៧ ០,១២% ៨៣.០៤២ ០,១២% 
ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ៥៣៧.០១៦ ០,៦៦% ៧២២.៧៩១ ១,០៣% 
ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២២៦.២០៥ ០,២៨% ១៨៩.៨២១ ០,២៧% 
ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៨៣.១៤១ ០,១០% ១៤៨.៦១៨ ០,២១% 

ចំណូេស្រ៊ុប ៨១.៧០០.២០១ ១០០,០០% ៧០.១០៧.៧៥៦ ១០០,០០% 



ផែែកទី ៣ 
អភិបាលកិច្ចសារជីវកម្ម



សិ្ទធិរបស់្ភាលហ ៊ុនរិ ក្តូវ នធានាឈដ្ឋយមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរ ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ និង
ឈដ្ឋយអលគនាយរដូចខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនេរិៈរបស់្ រស្ស្។ 

 

រ. សិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ ត៖  ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “រ” ជាទូឈៅមនិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈ ើយ ឈេើរខ្េងខ្តរេ៊ុង 
ររណីខ្ដេមានរិចចក្បជ្៊ុំស្ឈក្មចឈេើបញ្ញហ ណាមយួខ្ដេអាចកាតប់នថយ ឬរតឹតបតិនូវសិ្ទធិ និងែេក្បឈយជ្ន ៍
ផ្នភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទឈនោះ (រេ៊ុងររណីឈនោះភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “រ” មានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ ត ១ ភាលហ ៊ុនឈស្មើនងឹ         
១ស្ឈមេង) ដូចរេ៊ុងររណីខាងឈក្កាម៖ 

 ការកាតប់នថយ ឬរតឹតបតិចំននួ និងសិ្ទធិផ្នភាលហ ៊ុនរិខ្ដេកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “រ” 
 ការឈស្េើរមួបញ្ចូ េ ឬបំខ្បរ រស្ស្ 
 ការស្ឈក្មចឱ្្ជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬរលំាយ រស្ស្ 

ម. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពកីារជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ៖ ភាលហ ៊ុនិរខ្ដេកានក់ាបភ់ាល
ហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “រ” មានសិ្ទធិប៊ុរមិារេ៊ុងការទទួេក្ទព្ស្មបតេិរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេឈៅស្េ់បនាទ បព់ីការជ្ក្មោះបញ្ជ ី 
ឬរលំាយម៊ុនភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល” ។ 

 

 រ. សិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ ត៖ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈពញឈេញឈដ្ឋយមយួស្ឈមេងឈស្មើនឹង 
១ភាលហ ៊ុន។ 
 ម. សិ្ទធទិទេួ នភាលលាភ្៖ ភាលលាភ្របស់្ រស្ស្ ខ្ដេក្តូវ នក្បកាស្ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ
រេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធណាមយួនងឹក្តូវខ្បងខ្ចររេ៊ុងចំឈណាមភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល” ។ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ 
“ម” មនិមានសិ្ទធទិទួេ នភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេក្តូវ នធានាចំឈពាោះភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” ឈ ើយរេ៊ុងរំ
 ៊ុងឈពេធានាភាលលាភ្អបបបរមាឈនោះ ប៉ែ៊ុខ្នេអាចទទួេ នភាលលាភ្ខ្ដេក្តូវ នខ្ចងខ្ចរឱ្្ឈេើស្ពចីំនួន
អបបបរមាឈនោះ ក្បសិ្នឈបើមានការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ឱ្្ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” ។ 
 ល. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពកីារជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ៖ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធ ិ
ទទួេ នក្ទព្របស់្ រស្ស្ បនាទ បព់ីការឈ្វើការជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬរលំាយ ប៉ែ៊ុខ្នេក្តូវឈររពតមសិ្ទធិប៊ុរមិារបស់្ ភាល
ហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “រ” ជាម៊ុនសិ្ន ។ 
  . សិ្ទធបិរវិតេន៖៍ ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធិបរវិតេនរ៍េ៊ុងការបំខ្េងភាលហ ៊ុនទាងំអស់្របស់្មេួន
ឈៅ ជាភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ល” តមអន៊ុ ត ១ ភាលហ ៊ុន ក្បឈភ្ទ “ម” ឈស្មើនងឹ ១ ភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ល” ឈដ្ឋយមាន 
េរខមណឌ ដូចខាងឈក្កាម។  

 បនាទ បព់ីែ៊ុតរយៈឈពេ ៣ឆ្េ  ំ ផ្នការក្បកាស្ នងិខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ខ្ដេ នធានាភាលលាភ្អបប
បរមា 

  រស្ស្ មនិមានភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេមានការធានា មនិទានក់្តូវ នខ្បងខ្ចររចួអស់្ 



 សិ្ទធិបរវិតេនន៍ឹងក្តូវអន៊ុវតេចំឈពាោះភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” ទាងំអស់្ 
 ការឈ្វើបរវិតេនផ៍្នភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ម” នឹងមានអាន៊ុភាពឈៅឈពេេរខនេិរៈឈនោះក្តវូ នខ្រខ្ក្ប និង

ច៊ុោះបញ្ជ ីក្តឹមក្តូវឈៅសាថ បន័មានស្មតថរិចច ។ 
 

 រ. សិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ ត ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ល” មានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈពញឈេញ ឈដ្ឋយមយួស្ឈមេងឈស្មើនឹង
មយួ ភាលហ ៊ុន។ 
 ម. សិ្ទធទិទេួភាលលាភ្ ភាលលាភ្ខ្ដេក្បកាស្ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធនឹងក្តូវខ្បង
ខ្ចររវាងភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល”។ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” ទទួេ នការធានាទិនេែេ ភាលលាភ្អបប
បរមា ៥% រេ៊ុងមយួឆ្េ សំ្ក្មាបរ់យៈឈពេ 0៣ ឆ្េ  ំ បនាទ បព់ីការឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះ
ឈឆ្េ តជាសាធារណៈឈនោះ។ ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ឈនោះអាចឈ្វើឈ ើងរេ៊ុងទំរងជ់ាភាលហ ៊ុនឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើផ្ថេបទិផ្ន
ផ្ថងជ្ួញដូរម៊ុនផ្ថង អិចឌ្ីវឌី្ិនដ ៍ (Ex-Divident Day) ឬជាសាចក់្ រត់មការរណំតរ់បស់្ក្រុមក្បឹរា      ភ្ ិ
េ។ រេ៊ុងររណីភាលលាភ្អបបបរមា ខ្ដេ នធានាមនិក្តវូ នខ្បងខ្ចរឈពញឈេញឈៅរេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធណា
មយួឈនាោះ ចំខ្ណរភាលលាភ្ខ្ដេមនិក្តូវខ្បងខ្ចរនឹងក្តវូបងគរទ៊ុរឈៅឆ្េ បំនាទ បរ់ហូតដេ់ការខ្បងខ្ចរអាចឈ្វើ
ឈៅ ន។ 
 ល. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពកីារជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” មានសិ្ទធ ិ
ទទួេ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់បនាទ បពី់ការជ្ក្មោះបញ្ជ ី នងិការរលំាយ ប៉ែ៊ុខ្នេក្តូវឈររពសិ្ទធិប៊ុរមិារបស់្ភាលហ ៊ុនិរ 
ក្បឈភ្ទ “រ” និង “ម” ជាម៊ុនសិ្ន ។ 
 ឈក្ៅពីសិ្ទធិទាងំអស់្ខាងឈេើភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “រ”  “ម” និង “ល” មានសិ្ទធិដូចៗរេ ឈេើសិ្ទធិខាងឈក្កាម៖ 
 សិ្ទធបិ៊ុពវក្រយ័ (Pre-emptive Right) ភាលហ ៊ុនរិនីមយួៗ មានសិ្ទធបិ៊ុពវក្រយ័រេ៊ុងការជាវ នម៊ុននូវ ៖

ភាលហ ៊ុនថមីខ្ដេឈ ោះឈចញឈដ្ឋយ រស្ស្ ក្ស្មឈៅតមអន៊ុ តផ្នការកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនរបស់្មេួនឈហើយ
ខ្ដេភាលហ ៊ុនថមីទាងំឈនាោះ ស្ថិតរេ៊ុងក្បឈភ្ទខ្តមយួជាមយួនឹងមូេបក្តរមមសិ្ទធិខ្ដេមេួនរពំ៊ុងកានក់ាប។់ 

 ការឈែទរភាលហ ៊ុន៖ ភាលហ ៊ុនរបស់្ រស្ស្ អាចឈ្វើការឈែទរ នឈេើរខ្េងខ្តមានចាប ់និងេរខនិេរៈខ្ចង
ឈែសងពីឈនោះ។ ការឈែទរហ ៊ុនអាចឈ្វើឈ ើងតមរយៈការក្បលេ់វញិ្ញា បនបក្តភាលហ ៊ុន ឬតមទក្មងេិ់មិត
ជូ្នដណឹំងឈែសងឈទៀតខ្ដេទទួេសាគ េ់ឈដ្ឋយចាប។់ រេ៊ុងររណីខ្ដេភាលហ ៊ុនក្តូវ នតមាេ់ទ៊ុរឈៅ
ក្បតិបតេរិរររាទ៊ុរមូេបក្តការឈែទររមមសិ្ទធិភាលហ ៊ុន និងមានស្៊ុពេភាពឈៅឈពេខ្ដេឈស្ៀវ ឈៅច៊ុោះ
បញ្ជ ីការឈែទរហ ៊ុនក្តវូ នឈ្វើឈ ើងរេ៊ុងឈស្ៀវឈៅលណនីមូេបក្តរបស់្ស្មាជិ្រ និងអេរចូេរមួឈដ្ឋយ
អន៊ុឈលាមតមក្បកាស្ឈេម ០០២/១១ ល.ម.រ/ក្បរ ច៊ុោះផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១១ ។ រេ៊ុងររណី
ប៊ុលគេខ្ដេមានឈ ម្ ោះរេ៊ុងឈស្ៀវឈៅលណនីមូេបក្តខាងឈេើ ជាក្រុមហ ៊ុនមូេបក្តដូចមានរំណតរ់េ៊ុង
ក្បកាស្ឈេម ០០២/១១ ល.ម.រ/ក្បរ ច៊ុោះផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១១ ការឈែទរភាលហ ៊ុននឹងមានស្៊ុ
ពេភាពឈៅឈពេការឈែទរភាលហ ៊ុន រឈវៀងលណនីក្តវូ នរតក់្តទ៊ុរឈៅរេ៊ុងឈស្ៀវឈៅបញ្ជ ីឈ ម្ ោះភាលហ ៊ុ
និររបស់្ រស្ស្ ។  

 
 



 
(លិតក្តឹមផ្ថងទ៣ី០ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩) 

បរយិយ ស្ញ្ញជ តិ 
ក្បឈភ្ទ ចំននួ 

ចំននួមូេបក្ត ភាលរយ 
ភាលហ ៊ុនិរ ភាលហ ៊ុនិរ 

តិចជាង 
០៥% 

ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ 
របូវនេប៊ុលគេ ៤០៧ ៤.០៨៣.៥៣៧ ៤,៧៦% 
នីតិប៊ុលគេ ៦ ៣.៣០០.៥០១ ៣,៨៥% 

មនិមាន របូវនេប៊ុលគេ ២១២ ៤៣០.៤៥៦ ០,៥០% 
ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ នីតិប៊ុលគេ ៤ ២.៤៧៨.១៧៤ ២,៨៩% 

ចាបព់០ី៥%
ដេ់តិចជាង 

៣០% 

ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ 
របូវនេប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 
នីតិប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 

មនិមាន របូវនេប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 
ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ នីតិប៊ុលគេ ១ ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ចាបព់ី ៣០ 
% ឈ ើងឈៅ 

ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ 
របូវនេប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 
នីតិប៊ុលគេ ១ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,00% 

មនិមាន របូវនេប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 
ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ នីតិប៊ុលគេ រម ន រម ន រម ន 

 

ភាលហ ៊ុនិរ ចំននួភាលហ ៊ុនិរ ចំននួមូេបក្ត ភាលរយ 
អភ្ ិេ ៧ ៤០៥.៩៩៩ ១៨,៩៣% 
ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្(១) ១៥ ៤០៩.០០០ ១៩,០៧% 
និឈយជ្តិ ១៩៧ ១.៣២៩.៣០០ ៦១,៩៩% 
ស្រ៊ុប ២១៩ ២.១៤៤.២៩៩ ១០០% 
(១) រមួបញ្ចូេទាងំមន្តនេកី្តតួពនិតិ្រដា 
 
 

 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ មានការផ្ទេ ស់្បេូរភាលហ ៊ុនិរកានក់ាបម់ានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តចំនួនឈក្ចើន 
លឺ THE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) ខ្ដេមានភាលហ ៊ុនកានក់ាប់



ចំនួន ១១%  នេរឈ់ៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន KAMIGUMI CO., LTD ខ្ដេឈ្វើឈអាយចនំួនភាលហ ៊ុនកានក់ាបឈ់រើន
ឈ ើងដេ់១៣% ផ្នភាលហ ៊ុនរិកានក់ាបម់ានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តស្រ៊ុប ។ 
 

 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះព៊ុំមានភាលហ ៊ុនិរខ្ដេកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនចាបព់ី ៥% ឈ ើងឈៅ
ស្ថិតរេ៊ុងសាថ នភាពអសា្ភាពឈនាោះឈទ ។ 
 

 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ មានឈរៀបចរំិចចក្បជ្៊ុមំហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរឈេើរទ២ី  
នាផ្ថងទ២ី៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១៩ ខ្ដេទទួេ នេទធែេដូចខាងឈក្កាម ៖ 

 រ យការណ៍ េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈ្ៀបនឹង ឆ្េ ២ំ០១៧ 
 រ យការណ៍ េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ៤ខ្ម ឈដើមឆ្េ ២ំ០១៩ ឈ្ៀបនងឹ ៤ខ្ម ឈដើមឆ្េ ២ំ០១៨ 
 រ យការណ៍ ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ក្មាបដ់ំណាចក់ារយិបរឈិចេទ ៣១ ្េូ ២០១៨ ) នឈ្វើស្វនរមម(  

ខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍន ៍របស់្ រស្ស្ ស្ក្មាបឆ់្េ  ំ២០១៩ ។ 
 
  

  
 ឈៅរេ៊ុងការឈ ោះែាយេរម់េូបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈេើរដំបងូឈនោះ ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ ន 
រំណតឈ់រេនឈយ យភាលលាភ្ ឈដ្ឋយមានការធានាទិនេែេភាលលាភ្អបបបរមាក្បចាឆំ្េ ចំំនួន ៥% ផ្ន
ទំហំវនិិឈយលិនឈដ្ឋយលតិតមផ្ថេឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តស្ក្មាបរ់យៈឈពេ ៣ឆ្េ  ំ ដំបងូឈដើមបជីាការឈេើរទឹរ
ចិតេដេ់វនិិឈយលនិ។ ការធានាទិនេែេអបបបរមាឈនោះែេេ់ជូ្នខ្តចំឈពាោះមូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ ត
ក្បឈភ្ទ “ល” ខ្តប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ។ រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជាខ្ដេជាភាលហ ៊ុនិរកានក់ាបម់ូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ ត 
ក្បឈភ្ទ “ម” និងមូេបក្តរមមសិ្ទធិរម នសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “រ” មនិទទួេ នការធានាភាលលាភ្ឈនោះឈទ ។ 

 រេ៊ុងររណីភាលលាភ្ជាសាចក់្ រ ់នក្បកាស្មានទំហំតចិជាងភាលលាភ្អបបបរមា ខ្ដេ នធានា   
រស្ស្ អាចខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ងងជាភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ល” ថមីជូ្នភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” ឈដ្ឋយលណនាចំនួន
ភាលហ ៊ុនខ្ដេក្តូវែេេ់ ឈស្មើនងឹទំហំភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេឈៅស្េ់ ខ្ចរនឹងផ្ថេបិទែារឈៅផ្ថងជ្ួញដូរ ១ផ្ថង
ម៊ុនផ្ថង អចិឌ្វីឌី្និ (Ex-Dividend Date) ។ ក្បសិ្នឈបើភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេ នធានាចំឈពាោះមាច ស់្ ភាលហ ៊ុ
និរក្បឈភ្ទ “ល” មនិក្តូវ នបងឈ់ពញឈៅរេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធមយួ ឈដ្ឋយសារខ្តទំហំភាលលាភ្ស្រ៊ុបក្បចា ំឆ្េ អំាច
ឈ្វើការខ្បងខ្ចរក្តឹមខ្តឈស្មើនងឹទំហំក្ រច់ំឈណញខ្ដេមានស្ក្មាបក់ារខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ ឈនាោះភាលលាភ្ខ្ដេ



មនិ នបងន់ឹងក្តូវបងគរឈៅឆ្េ សំារឈពើពនធបនេបនាទ បឈ់ទៀត។ មាននយ័ថាភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេក្តូវ នធានា
ស្ក្មាបឆ់្េ បំនេបនាទ បន់ឹងក្តូវឈរើនឈ ើងឈដ្ឋយចនំួនភាលលាភ្មនិទាន ់នបងន់ាឆ្េ មំ៊ុន។ 
 ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ស្ក្មាបម់ូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល”  ក្តូវឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយក្ស្ប
តមក្បការទី ៣៥៖ ការខ្បងខ្ចរក្ រច់ំឈណញ ឈៅរេ៊ុងេរខនេិរៈរបស់្ រស្ស្។ 
ក្បការ ៣៥៖ ការខ្បងខ្ចរក្ រច់ំឈណញផ្នេរខនេរិៈរបស់្ រស្ស្ ឈក្កាយពី នអន៊ុមត័ឈេើលណនីក្បចាឆំ្េ  ំ ឈបើ
ពិនិត្ឈ ើញថាមានក្ រច់ំឈណញក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរបស់្ រស្ស្ អាចស្ក្មចឈែទរក្ រទ់ាងំឈនាោះឈដើមប៖ី 

 ការទូទាតនូ់វការខាតបងផ់្នការយិបរឈិចេទម៊ុន 
 ឈក្កាយពី នការទូទាតក់ារខាតបងផ់្នការយិបរឈិចេទម៊ុនរចួឈហើយ ក្បសិ្នឈបើឈៅមានក្ រច់ំឈណញ 

ឈនាោះក្រុមក្បឹរាភ្ ិេអាចឈក្បើក្ ស់្ក្ រច់ំឈណញឈនោះស្ក្មាប៖់ 
រ. ផ្ថេងស្រឈស្ើរដេ់ថាេ រដ់រឹនា ំនិងនិឈយជ្តិតមេរខមណឌ ៖ 

o ររណីក្ រច់ំឈណញឈៅស្េ់ចឈនាេ ោះ ៥% ដេ់ ១០% ផ្នចំណាយស្ហក្រស្ក្បចាឆំ្េ  ំ ឈនាោះ
ក្ រខ់្ថេងស្រឈស្ើររបស់្ រស្ស្ ក្តូវឈស្មើនឹងក្ រឈ់បៀវតសរ ៍មយួខ្ម 

o ររណីក្ រច់ំឈណញឈៅស្េ់ចឈនាេ ោះ ១០% ដេ់ ២០% ផ្នចំណាយស្ហក្រស្ក្បចាឆំ្េ  ំ
ឈនាោះក្ រខ់្ថេងស្រឈស្ើររបស់្ រស្ស្ ក្តូវឈស្មើនឹងក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ពីរខ្ម 

o ររណីក្ រច់ំឈណញឈេើស្ពី ២០% ផ្នចណំាយស្ហក្រស្ក្បចាឆំ្េ  ំ ឈនាោះក្ រខ់្ថេងស្រឈស្ើរ
របស់្ រស្ស្ ក្តូវឈស្មើនឹងក្ រឈ់បៀវតសរ ៍បីខ្ម 

ម. បឈងាើតមេូនិ្ិបក្មុងតមចាប ់៥% 
ល. បឈងាើតមេូនិ្ ិបក្មងុឈស្រ ី៥% 
 . បឈងាើតមេូនិ្ិស្ងគម ៧% ខ្ដេនងឹក្តូវរតក់្តជាចណំាយក្បចាឆំ្េ  ំ
ង. ខ្បងខ្ចរភាលលាភ្តមការស្ឈក្មចរបស់្ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ ជូ្នភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “រ” នឹង “ម” 
ច. ក្ រខ់្ដេឈៅស្េ់ក្តូវបឈងាើតមូនិ្ ិអភ្វិឌ្ឍស្ហក្រស្ 

 
   
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទានម់ានការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ជូ្នភាលហ ៊ុនិររបស់្មេួន
ឈៅឈ ើយឈទ។ 
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ក្កុម្ក្រឹកសាភិបាល 

ក្កស្ួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្កស្ួងសស្ដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គនាយករង  

អាជីវកម្ម 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
បឈ
ចចរ

ឈទ
ស្
ស្
មាភ
រៈ-
ស្
ណ

ង់ 
1 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
ឈក្ល

ឿង
ចក្
រ 

អគ្គនាយករង  

រសច្ចកសទស្ 
អគ្គនាយករង  

រដឋបាល-ក្គ្រ់ក្គ្ង 
នា
យ
រដ្ឋ

ាន
នា
វាច

រ-រ
ណ
ណធា

រ 
 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
រដ
ា 
េ
 ន
ងិ្

នធា
នម

ន៊ុស្
ស 

 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
តំប

ន់ឈ
ស្
ដារិ

ចចពិ
ឈស្

ស្
 

 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
ទីែ

ារ
 

 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
ស្
វន
រម

មផ្ែ
ទរេ ៊ុង

 
 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
លណ

ឈន
យ
្-ហិ

រញ្
ាវត

ថ ៊ុ 
 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
ខ្ែ
នកា

រ-េ
ទធរ

មម 
និង

ស្
ថ ិត ិ 

 

នា
យ
រដ្ឋ

ាន
ព័ត

៌មា
នវ
ទិា

 
 



 
   

េ.រ ឈ ម្ ោះអភ្ ិេ តំខ្ណង 
កាេបរឈិចេទ 

កាេ យជាអភ្ ិេ 
កាេបរឈិចេទបញ្ចប ់
អាណតេបិចច៊ុបបនេ 

១ ឯ.ឧ. េូ លមឹឈន ់ ក្បធាន ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

២ ឯ.ឧ. ស្ ៊ុយ សាន ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៣ ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាេ  ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 
៤ ឯ.ឧ. ស្៊ុម ស្៊ុភ្ន័្តរេ ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 
៥ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៦ ឈលារ Hidetoshi KUME ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 
៧ ឈលារ េូ េីឈមង ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

 
ឈ ម្ ោះឈេខា្ិការរបស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុៈ ឈលារ ពតិ ក្ រដ 
  

 
  រស្ស្ ព៊ុំមានអភ្ ិេណាមាេ រ ់ជាភាលហ ៊ុនិរ ឬស្ហរមមសិ្ទធរបស់្ក្រមុហ ៊ុនពារព់ន័ធឈទ ។  
 

 
ឈយងតមក្បការ ២២ ផ្នេរខនេិរៈរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទ២ី៣ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៧ ក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ 

មានឈបស្ររមមដឹរនាតំក្មងទ់សិ្ និងក្តតួពិនតិ្ រស្ស្ ។ 
ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេមានសិ្ទធិឈពញឈេញឈដើមបសី្ឈក្មចរេ៊ុងនាម រស្ស្ រេ៊ុងការឈរៀបចំេិមិតសាេ ម និង

រាេ់ឯរសារឈែសងៗខ្ដេទារទ់ងនឹងរមមវតថ៊ុរបស់្ស្ហក្រស្ក្ស្បតមចាបជ់ា្រមាន ឈដ្ឋយព៊ុំប៉ែោះពាេ់ដេ់
ការអន៊ុវតេបទបបញ្ាតេិស្េីពីអាណាពា េភាពរដាឈ ើយ ។  
 រេ៊ុងក្របមណឌ ផ្នឈបស្ររមមឈនោះក្រុមក្បឹរាភ្ ិេក្តូវ ៖ 

- ពិនិត្ និងអន៊ុមត័ខ្ែនការអាជ្ីវរមម ខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍន ៍និងវនិិឈយលរបស់្ រស្ស្ 
- ស្ឈក្មចឈេើខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍនរ៍េ៊ុងក្របមណឌ ផ្នការតក្មងទិ់ស្របស់្ រស្ស្ 
- ពិនិត្ និងអន៊ុមត័លឈក្មាងថវកិាក្បចាឆំ្េ  ំនិងក្តួតពនិិត្អន៊ុមត័ត៊ុេ្ការ 
- រំណតក់ារចាតខ់្ចង និងភាររចិចទូឈៅរបស់្ រស្ស្ 



- ពិនិត្ និងអន៊ុមត័លឈក្មាងខ្បងខ្ចរក្ រច់ំឈណញ ឫលឈក្មាងបំឈពញឱ្នភាព រស្ស្ 
- ពិនិត្ខ្ែនការ នងិឈេើរសំ្ណូមពររេ៊ុងការបឈងាើន ឫបនថយឈដើមទ៊ុនបញ្ជ ីរបស់្ រស្ស្ 
- រ យការណ៍ពីស្រមមភាពការង្ករ និងលណនីហិរញ្ា វតថ៊ុក្បចាឆំ្េ  ំ
- រំណតក់ារង្ករចាតខ់្ចង និងភាររិចចទូឈៅរបស់្ រស្ស្ 
- រំណតរ់បបខ្ែនការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ការតឈមេើងឋានៈ នងិការែេេ់លាភ្ការដេ់និឈយជ្ិត 
- ស្ឈក្មចចំននួក្របមណឌ និឈយជ្ិត ខ្ដេអន៊ុញ្ញា តសំ្រាប ់រស្ស្ 
- ឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រំណតល់ាភ្ការស្ក្មាបែ់េេ់ឱ្្ស្េងការលណន ី
- ឈ្វើសំ្ឈណើ ខ្រស្ក្មួេេរខនេរិៈ 
- ស្ក្មចតមសំ្ឈណើ របស់្អលគនាយរនូវរចនាស្មពន័ធ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ក្ពម

ទាងំេរខនេិរៈ និងក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ ក្ ររ់ង្កវ ន ់ ក្ រឧ់បតថមភឈែសងៗ និងលាភ្ការស្ក្មាប់
ប៊ុលគេិរឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមចាប ់និងេិមិតបទដ្ឋា នលតយិ៊ុតេទាងំឡាយជា្រមាន 

- ចាតខ់្ចងឈ្វើឱ្្ដំឈណើ រការនូវលណៈរមាម ្ិការ នងិលណៈរមាម ការខ្ដេ នរណំតឈ់ដ្ឋយអន៊ុ
ក្រឹត្ស្េីពីការបឈងាើត រស្ស្ ឬឈដ្ឋយេរខនេិរៈរបស់្ រស្ស្  

- អន៊ុមត័ឈេើរ យការណ៍ស្រមមភាពការង្ករ នងិរ យការណ៍លណឈនយ្ហិរញ្ា វតថ៊ុក្បចាឆំ្េ  ំ
- វាយតផ្មេរេ៊ុងចឈនាេ ោះឈពេឈទៀងទាតនូ់វរក្មតិផ្នការឈ្វើឱ្្ស្ឈក្មចឈរេឈៅ ខ្ដេរណំតឈ់ដ្ឋយ 

រស្ស្ ឈហើយនឹងដ្ឋរឈ់ចញនូវវធិានការស្ក្មាបខ់្រេមអចា ំច ់
- រំណតត់ផ្មេឈេួេពារព់ន័ធនងឹការឈ្វើអាជ្ីវរមម នងិឈស្វារមមរបស់្រំពងខ់្ែ 
- អន៊ុមត័ឈេើេទធរមមនានា ឈយងតមចាប ់និងបទដ្ឋា នលតយិ៊ុតេជា្រមាន 
- ស្ឈក្មចឈេើការឈបើរ និងបិទក្លបក់ារយិេ័យ ឈស្វាដ្ឋា ន សាខា ទីភាេ រង់្ករ ឬតំណាងទាងំ

អស់្ខ្ដេចា ំចស់្ក្មាបអ់ន៊ុវតេឱ្្ស្ឈក្មចឈរេឈៅ និងភាររិចចរបស់្ រស្ស្ 
- អន៊ុមត័េរាេ់រចិចស្នាទាងំឡាយណាខ្ដេមនិអាចអន៊ុវតេតមតរាងផ្ថេឈេួេ និងតមនីតិវ ិ្ ី

េទធរមមសាធារណៈខ្ដេក្តូវនេងឈយបេ់របស់្ក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ។ 

  



 
    

 

 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី១១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំខ្ក្ពរ
ឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតេរពំងច់ាម ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១  ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញសំ្ណងរ់េ៊ុង
ទឹរ និងរពំងខ់្ែ ឈៅក្បឈទស្រ៊ុស្ស៊ុ។ី ពីឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៦ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ 
ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាន្តស្េ ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ំ
២០០៨ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុ       
បឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៨៦ មាន  
ទួនាទីជាប៊ុលគេិរវសិ្វររសំ្ណង ់ ផ្ននាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈសំ្ណង។់ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ំ
១៩៩២ ឯរឧតេមមានទួនាទជីាអន៊ុក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ 
ឯរឧតេមមានទួនាទីជាក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតេម
ទទួេ នតួនាទជីាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ និងចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឯរឧតេមជាក្បតភិ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទ២ី៨ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូបិណំរ ់ ៊ុំឈឈើល៊ុ ំ
ក្សុ្រក្រលរ ឈមតេឈពា្ិសាត ់។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច ។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៧៩ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៨១ ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅសាលាឈមតេឈពា្ិសាត់
ខ្ដេមានតួនាទីក្លបក់្លងរដា េ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាអន៊ុក្បធាន
លណរមម្ិការខ្ែនការ ឈមតេឈពា្ិសាត។់ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាជ្ំនួយការ រដា
ឈេខា ្ិការក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឯរឧតេមទទួេ នតួនាទី
ជាអភ្ ិេរងឈមតេឈស្ៀមរាប។ ពីឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅក្រសួ្ង
សាធារណការ និងដរឹជ្ញ្ជូ ន មានតួនាទីជានាយរម៊ុទទកាេ័យ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឯរឧតេម
ទទួេ នតួនាទីជាជ្ំនួយការឈទស្រដាមន្តនេី។ ឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានទួនាទីជានាយរ
ម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ឈហើយចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ មរដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតេមទទេួ នតួនាទីជាអន៊ុរដា
ឈេខា្ិកា និងជានាយរម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ងសាធារណការ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន ។ 

 

 

 

 

 



 
 
 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី០១ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញរដា េពាណិជ្ជរមម 
ឈៅសារេវទិាេ័យ Hawaii Pacific ស្ហរដាអាឈមររិ។ ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជាន់
មពស់្  ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជរមម  ឈៅសារេវទិាេ័យ New South Wales  ក្បឈទស្អូន្តសាេ េី ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ំ
២០០៣ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យ Wollonggong ក្បឈទស្ 
អូន្តសាេ េី ។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ពីឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាក្បធាននាយរដ្ឋា នពត័ម៌ានវទិា ផ្នក្រសួ្ង
ឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា ន
ឈរេនឈយ យឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ នងិចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតេមទទួេ នតួនាទីជាអន៊ុ
រដាឈេខា្ិការ ក្រសួ្ងឈស្ដារចិច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ។  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៩ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅអាជាា ្រអលគិស្នីឈមតេឈកាោះ 
រ៊ុង ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអាជាា ្រអលគិស្នីឈមតេ។ ឈៅច៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩២ ឯរឧតេម នផ្ទេ ស់្មរបឈក្មើការង្ករឈៅ
ក្រសួ្ងពាណិជ្ជ ទទួេបនទ៊ុរជាស្មាជ្ិរក្រុមជ្ំនួយការផ្នរដាមន្តនេី។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឯរឧតេមក្តូវ នខ្តង 
តងំជាក្បធាននាយរដ្ឋា នអាសា ន និងអងគការអនេរជាតិ ឈហើយមានតួនាទយី៉ែ ងសំ្ខានរ់េ៊ុងនាមជាស្មាជ្ិរ
ក្រុមអេរចរចាពាណិជ្ជរមមស្ក្មាបក់ារឈ្វើស្មាហរណរមមរមព៊ុជាឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ អាសា ន រិចចក្ពមក្ពាង
ពាណិជ្ជរមមឈស្រអីាសា នបូរមយួ និងអងគការពាណិជ្ជរមមពភិ្ពឈលារ (WTO) ។ ឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ 
ឯរឧតេមមានទួនាទីជាអលគនាយររង ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ ក្រសួ្ងពាណិជ្រមម។ ពីឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០១៤ ឯរឧតេមទទួន នទួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នពាណិជ្ជរមមអនេរជាតិ ក្រសួ្ងពាណិជ្រ
មម។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានទួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នឈស្វាពាណិជ្ជរមម 
ក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម នងិពីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧ ឯរឧតេមទទួេ នទួនាទីជាអន៊ុរដាឈេម្ិការក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម ចាបឆ់្េ ២ំ០១៨ មរដេ់បនច៊ុបបនេឯរឧតេមទទួេ នទួនាទីជារដាឈេម្កិារក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម 
ទទួេបនទ៊ុរឈេើក្បតបិតេិការ និងការខ្រទំរងរ់បស់្អលគនាយរដ្ឋា នរកំ្ទឈស្វាពាណិជ្ជរមមរមម និងឈរេនឈយ 
 យពាណិជ្ជរមមអនេរជាតិ ។ 

 

 



 
 
 
 ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ឈរើតឈៅផ្ថងទី២២ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រ 
ឧដ៊ុងគ ឈមតេរពំងស់្ពឺ ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

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



 

  
  
  
 

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

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨០ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តពីសារេវទិាេ័យ Kyusgshu ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររ
ក្បតេិរមមក្បព័នធទឹររមវរ់។ នាឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នបញ្ច ប់ថាេ រ់បរញិ្ញា បក្តជាន់មពស់្ពីសារេវទិាេ័យ 
Kyusgshu ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររក្បតេិរមមក្បពន័ធទឹររមវរ ់ក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន ។  
  បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមន្តនេបីឈចចរឈទស្ ខ្ែេរអភ្វិនឍនរ៍ពំងខ់្ែ នងិស្
ម៊ុក្ទឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ចាបព់ីឆ្េ ១ំ៩៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារជាមន្តនេីភាេ រង់្ករខ្ដនដ ី ទទួេបនទ៊ុរខាង
លឈក្មាង, ខ្ែេរអភ្វិឌ្ឍនត៍បំនរ់ាជ្ធានី (តំបន ់ Kansai) និងឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារមានតួនាទីជា
ក្បធានខ្ែេរលឈក្មាងឈៅវទិាសាថ នក្សាវក្ជាវ ខ្ែេររំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទផ្នក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន ទទួេបនទ៊ុររមួរេ៊ុងរិចច
ស្ហក្បតិបតេិការបឈចចរឈទស្ជាមយួសិ្កាខ កាមមរពីឈក្ៅក្បឈទស្ ខ្ដេកានខ់្ែេររំពងខ់្ែ និងអាកាស្យនេដ្ឋា ន។ 
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារមានតួនាទីជាឈេខាទីមយួផ្ននាយរដ្ឋា នឈស្ដារិចចរបស់្សាថ នទូតជ្ប៉ែ៊ុន 
ក្បចាកំ្បឈទស្ភ្េីីពីន ទទួេបនទ៊ុរជាជ្ំនួយការខ្ែេរឈស្ដារិចចផ្នរដ្ឋា ភ្ ិេជ្ប៉ែ៊ុន ឈៅរេ៊ុងក្បឈទស្ភ្េីីពីន។ ឆ្េ ំ
១៩៩៦ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យរំពងខ់្ែ Takamatsu និងការសាងស្ង់
អាកាស្យនេដ្ឋា នផ្នការយិេ័យសាងស្ងរ់ំពងខ់្ែទី៣ និងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារជាក្បធាន
ការយិេ័យសាងស្ងរ់ំពងខ់្ែទី២រេ៊ុងក្សុ្រ ឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារជា
អេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្ការយិេ័យលឈក្មាងឈៅវទិាសាថ នអភ្វិឌ្ឍនត៏ំបនឈ់នេរស្ម៊ុក្ទ ទទេួបនទ៊ុរឈេើការសិ្រាពី
យ៊ុទធសាន្តស្េការអភ្វិឌ្ឍនរ៏ំពងខ់្ែ ខ្ដេជាឈរេនឈយ យទី១ របស់្លឈក្មាង JICA រេ៊ុងការអភ្វិឌ្ឍនត៏ំបនរ់ំពង់
ខ្ែ។ ពីឆ្េ ឆំ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារជាអភ្ ិេឈមតេ Okinawa មានតួនាទីជាទីក្បឹរាខ្ែេរសាងស្ង។់ 
ឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នរំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទ ឈៅក្រសួ្ងខ្ដនដ ី
ឈហដ្ឋា រចនាស្មពន័ធ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរែសពវែាយ និងការពារឈក្រោះមហនេរាយឯរជ្ន។ ឈៅឆ្េ ំ
២០០៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារមានតួនាទីជាអភ្ ិេក្រុង Fukuoka និងជាទីក្បឹរានាយរដ្ឋា នរំពងខ់្ែ និង
ស្ម៊ុក្ទែងខ្ដរ។ ឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតនួាទីជាអេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្ លឈក្មាងក្សាវក្ជាវអនេរ



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 
 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ១ី១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ 
ឈមតេរំពងច់ាម។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញលីមចីណីំអាហារ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាន្តស្េ។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ មានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិររតក់្តទំនិញរ៊ុងតនឺរ័ពីទីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរ
ក្តួតពិនិត្ ឈរៀបចំរ៊ុងតឺនរ័ដ្ឋរត់ម Lane។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង 
ទទួេបនទ៊ុររមួចាតខ់្ចងក្តតួពនិិត្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្នតិបតេិការទនំិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ 
ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទំនិញទូឈៅ ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 
  



 
 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេមនិ នឈ្វើការជ្ួបក្បជ្៊ុំឈទ ឈដ្ឋយរងច់ាកំារខ្តង 
តងំស្មាស្ភាពក្រុមក្បឹរាភ្ ិេថមី។ 
 
  
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានការបណេ៊ុ ោះបណាេ េក្រុមក្បរឹាភ្ ិេឈទ។  
 
 

 

េ.រ ឈ ម្ ោះ តនួាទ ី តខំ្ណង កាេបរឈិចេទ
ខ្តងតងំ 

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

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

៤ ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង មន្តនេីក្តួតពិនិត្រដា ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

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

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

 
   
 លណៈរមាម ្ិការស្វនរមម នឈបើរអងគក្បជ្៊ុមំយួ ស្េីពីការពនិិត្រណំតឈ់ហត៊ុក្បជ្៊ុំលណៈរមាម ្ិការស្វន
រមម កាេពីផ្ថងទី ០៣ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈដ្ឋយស្ឈក្មច នរឈបៀបវវារៈដូចខាងឈក្កាម៖ 
 ១. ឈរៀបចំរ យការណ៍ស្វនរមមឈអាយ នរចួរាេ់រេ៊ុងរយៈឈពេ ១៥ ផ្ថង បនាទ បព់ីការបញ្ចបក់ារយិ 
បរឈិចេទនមីយួៗ នងិក្តូវដ្ឋរឈ់ស្េើស្៊ុំការឯរភាពពីលណៈរមាម ្ិការស្វនរមម ឈដើមបដី្ឋរជូ់្នក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ     
ពិនិត្ និងស្ឈក្មចច៊ុងឈក្កាយ។    
 ២. ឈរៀបចខំ្ែនការស្វនរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ស្ក្មាបក់្លបន់ាយរដ្ឋា ន ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ រ
ស្ស្ នងិក្តូវឈ្វើស្វនរមមយ៉ែ ងតិច ០១ ដង/នាយរដ្ឋា ន/ឆ្េ  ំ។ 
 ៣. ឈរៀបចំឈស្េើស្៊ុំមន្តនេីស្វនរមមបខ្នថមចនំួន ០៥ នារ ់និងឈស្េើស្៊ុំឈ្វើការបណេ៊ុ ោះបណាេ េរមួរេ ជាមយួមន្តនេី
ស្វនរមម ខ្ដេរំព៊ុងបំឈពញភាររិចចបនាទ បព់ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ថមីក្តូវ នបញ្ចបរ់ចួរាេ់។  
 ៤. រាយការណ៍ជូ្នក្រមុក្បឹរាភ្ ិេពនិិត្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេកាតប់នថយចំននួសាថ បន័ខ្ដេ
ច៊ុោះមរឈ្វើស្វនរមមឈៅ រស្ស្ ។ 
 ៥. ពិនតិ្េទធភាពឈស្េើស្៊ុំ រស្ស្ បឈងាើតក្រុម ឬនាយរដ្ឋា នចាប ់នងិក្រុម ឬនាយរដ្ឋា នហានភិ្យ័។ 



 ៦. ឈស្េើស្៊ុំអងគក្បជ្៊ុំបនេពិនិត្ និងស្ឈក្មចេរខមណឌ  (Term of Reference) ផ្នេរខនេិរៈរបស់្លណៈ
រមាម ្ិការស្វនរមម ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំការឯរភាព និងហតថឈេខា ឯរឧតេមក្បធានក្រមុក្បរឹាភ្ ិេ ។ 
  
   
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណរមាម ្ិការស្វនរមម ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

េ.រ ឈ ម្ ោះ តនួាទ ី តខំ្ណង កាេបរឈិចេទ
ខ្តងតងំ 

១ ឯរឧតេម ផ្ទន ់ែលាេ  
តំណាងក្រសួ្ងឈស្ដារិចច  
និងហិរញ្ា វតថ៊ុ 

ក្បធាន ៣០-១០-២០១៨ 

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

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

៤ ឯរឧតេម ស្៊ុម ស្៊ុភ្ន័្តរេ តំណាងក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

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

៦ ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង មន្តនេីក្តួតពិនិត្រដា ស្មាជ្ិរ ៣០-១០-២០១៨ 

    
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានិភ្យ័ ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានភិ្យ័ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុទំាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំឈទ។ 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 



 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀតឈៅឈ ើយ
ឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
  



 

 

 ឯរឧតេមឈរើតឈៅផ្ថងទី១១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំខ្ក្ពរ
ឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតេរពំងច់ាម ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨១  ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញសំ្ណងរ់េ៊ុង
ទឹរ និងរពំងខ់្ែ ឈៅក្បឈទស្រ៊ុស្ស៊ុ។ី ពីឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៦ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ 
ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាន្តស្េ ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ំ
២០០៨ ឯរឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ ត ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុ       
បឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៦ មាន  
ទួនាទីជាប៊ុលគេិរវសិ្វររសំ្ណង ់ ផ្ននាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈសំ្ណង។់ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ំ
១៩៩២ ឯរឧតេមមានទួនាទជីាអន៊ុក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ 
ឯរឧតេមមានទួនាទីជាក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតេម
ទទួេ នតួនាទជីាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ និងចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឯរឧតេមជាក្បតភិ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 



 ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង ឈរើតឈៅផ្ថងទ២ី១ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៦០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំសាវ យទាប 
ក្សុ្រចំការឈេើ ឈមតេរំពងច់ាម។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 ឈៅឆ្េ  ំ២០០៩ ឈលារ នសិ្រាវលគបណេ៊ុ ោះបណាេ េស្េីពពីនធដ្ឋររមព៊ុជា។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១០ ឈលារ នសិ្រាវលគបណេ៊ុ ោះបណាេ េស្េីពីស្េងដ់្ឋររ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុអនេរជាតិ។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១៤ ឈលារ នសិ្រាវលគបណេ៊ុ ោះបណាេ េស្េីពលីណឈនយ្អនេរជាតិវស័ិ្យសាធារណៈ។ 
 ឈៅឆ្េ  ំ២០១៥ ឈលារ នសិ្រាវលគបំពារប់បំ៉ែនស្េីពជី្ំនាញេទធរមមសាធារណៈ។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅផ្ថងទ០ី១ ខ្មមររា ឆ្េ ១ំ៩៩៩ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាសាន្តសាេ ចារ្បឈក្ងៀនខ្ែេរ 
លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅស្រេវទិាេ័យ នរ័ត៊ុន និងឈបៀេក្ យ។ ឈហើយឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០០១ 
មរដេ់បចច៊ុបបនេឈនោះ ឈលារទទួេ នទនួនាទីជាមន្តនេីក្តតួពិនិត្រដាអមរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅ
ផ្ថងទី២៣ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ផ្ថងទី៣១ ខ្មមនីា ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានទួនាទីជាស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង (អងគជ្នំ៊ុំ
ជ្ក្មោះវសិាមញ្ារេ៊ុងត៊ុលាការរមព៊ុជា) ឈហើយឈលារជាអេរក្លបក្លងអ់ន៊ុវតេទូឈៅ និងស្វនរមមហិញ្ា វតថ៊ុ ឈ្វើហានភិ្យ័
ខ្ែេរឈែសងៗ និងស្វនរមមដផ្ទឈទៀតខ្ដេទារទ់ងនឹងលឈក្មាង។ 
 



 

 
 ឈលារ ផ្ថ ឫទធី ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៤ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ១ំ៩៧១ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំ
ខ្ក្ពរឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតេរំពងច់ាម ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

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

ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពហសី្ហន៊ុរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារជាប៊ុលគេិរ 
នាយរដ្ឋា នឃ្េ ងំ និងទលីាន មានតួនាទីជាអេរក្លបក់្លងស្ថិតិ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារមានទួនាទី
ជាក្បធានការយិេ័យក្លបក់្លងស្ថិតិ និងក្លបក់្លងស្នេិ្ឃិ្េ ងំ នងិទលីាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ំ
២០១៥ ឈលារមានទួនាទីជានាយររង ទទួេបនទ៊ុររមួផ្ននាយរដ្ឋា នអាជ្ីវរមម ក្លបក់្លងរិចចការ Billing។ ចាប់
ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នទួនាទីជាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរអាជ្ីវរមម ។ 
 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៧ ខ្ម្េូ ឆ្េ ១ំ៩៥៥ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ តឈៅ ភ្ូមតិក្ពហម 
 ៊ុំខ្ក្ពរឯង ក្សុ្រឈរៀនសាវ យ ឈមតេរណាេ េ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េ
នឈយ យ ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់ណឌិ តឈេើជ្ំនាញ វទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៧៩ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជារមមររឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈហើយ
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៥ ឈលារមានទួនាទីជាក្បធានរមមររ។ នាឆ្េ ១ំ៩៨៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៨ ឈលារជា
ប៊ុលគេិរការយិេ័យឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញទូឈៅ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារមានតួនាទីជាអន៊ុក្ប 
ធានការយិេ័យឈេើរដ្ឋរទ់នំិញទូឈៅ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យ 
ឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញទូឈៅ ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរឈេើរដ្ឋរទ់នំិញទូ
ឈៅ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទំនិញទូឈៅ 
ក្លបក់្លងក្បតិបតេិការឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញ ដរឹជ្ញ្ជូ នទំនិញ នងិស្េ៊ុរទ៊ុរ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារ
ទទួេ នតួនាទីជាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេររដា េ-ក្លបក់្លង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  

 

 

 ឈលារ ជា យ៊ុទធឌ្ីកា ឈរើតឈៅផ្ថងទ១ី៥ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរឈំណើ ត ឈមតេរំពង់
ស្ពឺ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យ
ចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ឈៅ
សារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េនឈយ យ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  
  

 

 

 ឈលារ រត័េ សិ្លា ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៩ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ  ំ៩៦៩ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូថិមី  ៊ុំ  
រណាេ េ ក្សុ្ររំពត ឈមតេរពំត។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យរំពត ឈមតេរំពត ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០០ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេ 
ក្ យ ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្នំាញនីតិសាន្តស្េ ឈៅសារេវទិាេ័យភ្មូនិទនតីិសាន្តស្េ និងវទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច 
ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

  រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានទួនាទជីាប៊ុលគេិរការយិេ័យរដា េ-ប៊ុលគេិរ។ នាឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានទួនាទីជា
ក្បធានខ្ែេររដា េ និងជាជ្នំួយការក្បធានការយិេ័យរដា េ-ប៊ុលគេិរ ទទួេបនទ៊ុរការង្កររដា េ។ ពីឆ្េ ំ
២០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជាក្បការយិេ័យរដា េ ទទួេបនទ៊ុរការង្ករក្លបក់្លង ឈរៀបចឯំរ
សារ នងិេិមិតឈែសងៗ ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានទួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នរដា 
េ-្នធានមន៊ុស្ស ទទួេបនទ៊ុរការង្ករទូឈៅការង្កររេ៊ុងនាយរដ្ឋា ន។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារ
ទទួេ នទួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ក្លបក់្លងចាតខ់្ចង និងស្ក្មបស្ក្មួេ 
ស្រមមភាពរដា   េក្លបខ់្ែេរ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  

 

 

 ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្ររណាេ េ 
ស្ទឹង ឈមតេរណាេ េ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

 នាឆ្េ ១ំ៩៨០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្សី្ស្នធរ ឈមតេរំពងច់ាម
។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈៅសារេវទិាេ័យភ្ូមនិទភ្េឈំពញ ឈេើ
ជ្ំនាញអរសរសាន្តស្េ និងមន៊ុស្សសាន្តស្េ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តឈេើជ្ំនាញនតិិសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០១ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញនិតសិាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេ
ក្ យក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមន្តនេីឈៅរំពងខ់្ែស្ងួតភ្េឈំពញ 
CWT ។ ពីឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារមានតនួាទីជានាយររងផ្ននាយរដ្ឋា នខ្ែស្ងួតភ្េឈំពញ ទទួេ
បនទ៊ុរក្បតិបតេកិារទូឈៅឃ្េ ងំទនំិញ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដ្ឋា ន
ខ្ែស្ងួតភ្េឈំពញ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមម
ផ្ែទរេ៊ុង។  ចាបព់ឆី្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នទួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នខ្ែនការ-េទធរមម 
និងស្ថិត ិ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  
  
 

 

  ឈលារ ទី សាល៊ុណ ឈរើតឈៅផ្ថងទី២៨ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ១ំ៩៦០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមផិ្ក្ពរវ 
 ៊ុំរំពងច់រ ក្សុ្ររដំួេ ឈមតេសាវ យឈរៀង ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩១ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមន្តនេីវសិ្វររ ផ្ននាយយរដ្ឋា ន
បឈចចរឈទស្-វទិាសាន្តស្េ ឈៅក្រសួ្ងលមនាលមន,៍ដរឹជ្ញ្ជូ ន និងផ្ក្បស្ណីយ។៍ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៣ 
ឈលារមានតួនាទីជាឈេខាផ្ទទ េ់ ឯរឧតេម សូ្រ  ៊ុន រដាមន្តនេីក្រសួ្ងលមនាលមន,៍ដឹរជ្ញ្ជូ ន និងផ្ក្បស្ណីយ។៍
ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នចូេមរបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុវញិ 
ខ្ដេមានតួនាទីជាមន្តនេវីសិ្វររ ឈស្វាដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ និងសំ្ណស់្។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ 
ឈលារមានតួនាទជីាក្បធានការយិេ័យសំ្ណង ់ផ្ននាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ-សំ្ណង។់ ឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានទួនាទជីានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់ និងទទួេម៊ុស្ក្តូវខាង
ខ្ែេរបឈចចរឈទស្ទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នទួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា ន
បឈចចរឈទស្សំ្ភារ:-សំ្ណង ់ឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារក្សី្ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ មានតួនាទីជាប៊ុលគេិរនាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងការង្ករឯរសារឈៅ
ឃ្េ ងំ និងទីលានស្ក្មាបឈ់ស្វាស្េ៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័។ ពឆី្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារក្សី្មានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិរ ផ្ននាយដ្ឋា នទីែារ ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរឈស្វារមមែសពវែាយ ទំទារទ់ំនងអតថិជិ្ន កាអភ្វិឌ្ឃន ៍ និង
ក្សាវក្ជាវខ្ែេរទីែារ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារក្សី្មានតួនាទីជានាយិការង ផ្ននាយរដ្ឋា នទែីារ 
ទទួេបនទ៊ុរជាអេរស្ក្មបស្ក្មួេទទួេឈភ្ាៀវ និងចមងេ់របស់្អតិថិជ្ន។ ពីឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារ
ក្សី្មានតួនាទីជានាយិការង ទទួេបនទ៊ុររមួផ្ននាយរដ្ឋា នទីែារ ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរែសពវែាយ និងជ្ក្មុញការ
ឈេើររមពស់្ល៊ុណភាព ឈស្វារមម របស់្ រស្ស្ និងជ្ួបក្បជ្៊ុំសំ្ខានឈ់ែសងៗ ។ ចាបព់ឆី្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឈលារក្សី្ទទួេ នទួនាទីជានាយិកា ផ្ននាយរដ្ឋា នទីែារ ។ 
 
 

 

 

 



 
 

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

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

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



 

   
 

 ឈលារ ពិត ក្ រដ ឈរើតឈៅផ្ថងទី១៨ ខ្ម្េូ ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ស្ង្កា តឈ់េម ៥ 
ក្រុងភ្េឈំពញ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  
 

 

 ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៥ ខ្មររាដ្ឋ ឆ្េ ១ំ៩៥៦ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមបិញ្ញា ជ្ ី
 ៊ុំតបងូក្រឈពើ ក្សុ្ររពំងស់ាវ យ ឈមតេរពំង់្ ំ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 ឈលារ នឈៅសិ្រាថាេ រប់រញិ្ញា បក្តក្លបក់្លងទលីានរ៊ុងតនឺរ័  ក្បឈទស្សិ្ងហប៊ុរ ី។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទីជាក្បធានរងរមមររទី៦ ទទួេបនទ៊ុរក្តតួពិនតិ្តមដ្ឋនឈតនឈេើរដ្ឋររ់បស់្រមមររ។ នាឆ្េ ១ំ៩៨០ 
ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារមានតនួាទីជាប៊ុលគេិរការយិេ័យលណឈនយ្ ទទួេបនទ៊ុរកានស់្េ៊ុរឃ្េ ងំទំនិញ។ ឈៅ
ឆ្េ ១ំ៩៨៧ ដេ់១៩៨៩ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យឃ្េ ងំទំនិញរំពងខ់្ែ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លង 
និងអន៊ុវតេរេ៊ុងការខ្ថររាទនិំញរេ៊ុងឃ្េ ងំ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ន
នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័។ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ១ី១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ១ំ៩៧៤ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ 
ឈមតេរំពងច់ាម។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញលីមចីណីំអាហារ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាន្តស្េ។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ជាប៊ុលគេិររតក់្ត
ទំនិញរ៊ុងតឺនរ័ពទីីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទជីាក្បធានខ្ែេរក្តួតពិនិត្ 
ឈរៀបចំរ៊ុងតឺនរ័ដ្ឋរត់ម Lane។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង ទទួេ
បនទ៊ុររមួចាតខ់្ចងក្តួតពនិិត្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្នតិបតេិការទំនិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់
បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតនួាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទំនិញទូឈៅ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូឈរើតឈៅផ្ថងទ១ី២ ខ្មវចិាិកា ឆ្េ ១ំ៩៦៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ទីក្រងុភ្េឈំពញ ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ ១៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ មានតួនាទីជាប៊ុលគេិររណណ ធារ នានំាវាឈចញ-ចូេរពំងខ់្ែ។ នាឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួ
នាទីជាក្បធានការយិេ័យស្នេិស្៊ុម និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងស្នេិស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ពី
ឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរ
ការង្ករស្នេិស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ទទួេ
រមួផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ-រណណ ធារ ក្លបក់្លងទូឈៅផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ និងក្លបក់្លងស្នេិស្៊ុម។ ចាបព់ីឆ្េ ំ
២០១៤ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ-រណណ ធារ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 
 

 

 ឈលារ នារ ់ សូ្ហវីយ៉ែ ន ឈរើតឈៅផ្ថងទ៣ី១ ខ្មមនីា ឆ្េ ១ំ៩៥៨ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមិ
រំពងេួ់ង  ៊ុរំំពងេួ់ង ក្ស្ុរពញ្ញា ឮ ឈមតេរណាេ េ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ឈរើតឈៅផ្ថងទី០៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ១ំ៩៦៨ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំរ៊ុមាររាជា 
ក្សុ្រ ទី ឈមតេតខ្រវ ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

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

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate - Port Administration & Management, Japan។ 
 ឈៅផ្ថងទ០ី២ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate - Port Facility Security, 
Japan ។ 
 ឈៅផ្ថងទ២ី៨ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារ នឈៅសិ្រា Certificate UNCTAD Port Training 
Program ។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៨ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទជីាប៊ុលគេិរនាយរដ្ឋា នឃ្េ ងំទំនិញ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារមានតួនាទីជាប៊ុលគេិរ
នាយរដ្ឋា នរដា េ-ប៊ុលគេិរ បរខ្ក្បភាសារអងឈ់រេស្។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតួនាទីជា
ប៊ុលគេិរនាយរដ្ឋា នរដា េ-ប៊ុលគេិរ និងជាជ្ំនួយការផ្ទទ េ់ឯរឧតេមក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១០ 
ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យ ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ន
នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។  ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា ន
ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង និងជាជ្ំនួយការផ្ទទ េ់ ឯរឧតេមក្បតភិ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ។ 
 

 

 

 

 



 
តួនាទី ភាររចិច និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ មានដូចខាងឈក្កាម៖ 

ឯរឧតេម េូ លមឹឈន ់ ក្បតភិ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរមានតួនាទី នងិ
ភាររិចច ទទួេបនទ៊ុរដឹរនាកំារង្កររមួដឹរនាកំ្តតួពិនតិ្នងិតមដ្ឋនជ្ំរ៊ុញការអន៊ុវតដការង្ករឈេើក្លបវ់ស័ិ្យរបស់្
រំពងខ់្ែរមួមានការង្ករ អាជី្វរមម ឈស្វារមមការង្ករសាងស្ងព់ក្ងីរមូេដ្ឋា នតមខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍនរ៏ំពងខ់្ែ នងិ
ជាពិឈស្ស្ការអន៊ុវតដរមមវ ិ្ នីឈយ យ និងយ៊ុទធសាន្តស្ដចត៊ុឈកាណរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ ឈេើរាេ់ចំណ៊ុ ច ខ្ដេ
ពារព់ន័ធនងឹវស័ិ្យរំពងខ់្ែ។ 
ចំឈពាោះនាយរដ្ឋា ននងឹអងគភាពខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ ឯរឧតេមក្បធានអលគនាយររមួមាន៖ 

- នាយរដ្ឋា ន ខ្ែនការ ស្ថិតិ នងិេទធរមម 
- នាយរដ្ឋា ន លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- នាយរដ្ឋា ន ទីែារ 
- នាយរដ្ឋា ន ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
- ឈេខា្ិការដ្ឋា ន 

ឈលារ ផ្ថ ឬទធ ីអលគនាយររងអាជ្ីវរមម មានតួនាទី នងិភាររិចចជាជ្ំនួយការឈអាយឯរឧតេមក្បធានអលគ
នាយរ នងិទទួេបនទ៊ុរការង្ករអាជ្ីវរមម និងជ្ួយ ឯរឧតដមក្បធានអលគនាយររេ៊ុងការតមដ្ឋននឹងក្តួតពនិិត្
ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្ការង្ករ
អាជ្ីវរមម ។ 

ចំឈពាោះនាយរដ្ឋា ន ខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ ឈលារអលគនាយររងអាជី្វរមម រមួមាន៖ 
- នាយរដ្ឋា ន អាជ្ីវរមម 
- នាយរដ្ឋា ន ក្បតិបតេិការទីលានរ៊ុងតនឺរ័ 
- នាយរដ្ឋា ន ក្បតិបតេិការទំនញិទូឈៅ 

 

ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង អលគនាយររងរដា េ-ក្លបក់្លងមានតនួាទី និងភាររចិចជាជ្ំនួយការឈអាយឯរឧតេម
ក្បធានអលគនាយរ ទទួេបនទ៊ុរការង្កររដា េ-ក្លបក់្លង និងនាវាចរ-រណណ ធារ នងិជ្ួយ ឯរឧតដមក្បធានអលគ
នាយររេ៊ុងការតមដ្ឋន នងិក្តួតពនិិត្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធនឹងការអន៊ុវតដ
ខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្ការង្កររដា េ-ក្លបក់្លង ។  
ចំឈពាោះនាយរដ្ឋា នខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ឈលារអលគនាយររង រដា េ-ក្លបក់្លង រមួមាន៖ 

- នាយរដ្ឋា ន រដា េ-្នធានមន៊ុស្ស 
- នាយរដ្ឋា ន នាវាចរ-រណណ ធារ 



ឈលារ ជា យ៊ុទធឌ្កីា អលគនាយររង បឈចចរឈទស្មានតួនាទី និងភាររិចចជាជាជ្ំនួយការឈអាយ ឯរឧតេម 
ក្បធានអលគនាយរទទួេបនទ៊ុរការង្ករបឈចចរឈទស្សាងស្ង ់ និងជ្ួយ ក្បធានអលគនាយររេ៊ុងការតមដ្ឋន និង
ក្តួតពិនតិ្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ ខ្ដេមានពារព់ន័ធនឹងការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជា
ពិឈស្ស្ការង្ករបឈចចរឈទស្ នងិសំ្ណង ់។ 

ចំឈពាោះនាយរដ្ឋា នខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់របស់្ឈលារអលគនាយររងបឈចចរឈទស្រមួមាន៖ 
- នាយរដ្ឋា ន បឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់
- នាយរដ្ឋា ន ឈក្លឿងចក្រ 

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

និង្នធានមន៊ុស្ស 
- ឈរៀបចំក្ រឈ់បៀវតស ក្ រឧ់បតថមភ ក្ រឈ់សា្ននិវតេន ៍ជូ្នមន្តនេី និឈយជ្ិត រមមររ 
- ក្លបក់្លង និងឈរៀបចំ ឯរសាររដា េ េិមិតអន៊ុញ្ញា តចាប ់ េិមិតបង្កគ បក់ារ េិមិតបញ្ញជ  

ឈបស្ររមម និងក្ត របស់្អងគភាព 
- ទទួេឈរៀបចបំដិស្ណាា ររិចចឈភ្ាៀវជាតិ នងិអនេរជាត ិ
- ក្លបក់្លងរាេ់ការង្ករពារព់ន័ធនងឹ្នធានមន៊ុស្ស ការបណេ៊ុ ោះបណាេ េរេ៊ុង-ឈក្ៅក្បឈទស្ នងិ

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

រដា េ និងរថយនេបង្កា រអលគីភ្យ័ 
- ក្លបក់្លងជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្រេមអអររ ទីសាេ រក់ារ បណាេ អងគភាព និងនាយរដ្ឋា ននានា 
- ក្លបក់្លងែគតែ់ាង ់ស្មាភ រៈ នងិឧបររណ៍ ការយិេ័យ រដា េ ឈអ ិចក្តនូិច នងិទូរស័្ពទ  
- ឈរៀបចំតួនាទីភាររិចច និងខ្រស្ក្មួេរចនាស្មពន័ធតមសាថ នភាពជារខ់្ស្េង 
- ក្លបក់្លងការង្ករស្ងគម របស់្មន្តនេី និឈយជ្តិ រមមររ  
- ឈរៀបចំខ្បបបទទារទ់ងនឹងធានារា៉ែបរ់ងស្ងគមចំឈពាោះមន្តនេីចូេមរណភាព និងការឧបតថមភរូនរំក្ពា 
- ក្លបក់្លង ការង្ករ ខ្ថទាសំ្៊ុមភាព ពា េ និងែគតែ់គងឱ់្ស្ថជូ្នដេ់ មន្តនេី និឈយជ្ិត រមមររ 
- ក្លបក់្លងការង្ករសំ្អាត អនាមយ័ និងបរសិាថ នរំពងខ់្ែ 
- រសាងលឈក្មាងចំណាយរដា េរយៈឈពេមេី ខ្វង ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
 



 
ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត នាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរៀបចំ និងក្លបក់្លងអន៊ុវតេការង្ករលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឱ្្ក្តឹមក្តវូស្មក្ស្បតមឈរេ
ការណ៍លណឈនយ្រមព៊ុជា ខ្ដេដ្ឋរឱ់្្ឈក្បើឈដ្ឋយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ 

- ក្លបក់្លង និងរតក់្តជាក្បចានូំវសាលារបក័្ត និងបញ្ជ ីការលណឈនយ្ ក្ស្បឈៅតមចាប ់
លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ របស់្ក្ពោះរាជាណាក្ចរមព៊ុជា 

- តមដ្ឋន ក្លបក់្លង និងឈ្វើរ យការណ៍ខាងលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ក្លបក់្លងសាចក់្ ររ់េ៊ុងឈបឡា និង្នាររ 
- ឈែទៀងផ្ទទ ត ់និងក្បមូេចណូំេឱ្្ទានឈ់ពេឈវលា ស្មក្ស្បតមនីតិវ ិ្ ីហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ក្លបក់្លងចំណូេ និងចំណាយឈដ្ឋយអន៊ុវតេតមខ្ែនការរណំតជ់ាមូេដ្ឋា ន 
- ខ្ណនា ំនងិក្តួតពិនិត្បញ្ជ ីការបណាេ នាយរដ្ឋា នរបស់្ រស្ស្ ខ្ដេទារទ់ងដេ់ម៊ុមស្ញ្ញា  

ចំណូេ ចណំាយ ឈដើមបអីន៊ុវតេឱ្្ នក្តឹមក្តូវតមេិមិតបទដ្ឋា ន និងឈរេការណ៍ 
- ចូេរមួរេ៊ុងការរសាងខ្ែនការហិរញ្ា វតថ៊ុក្បចាឆំ្េ  ំ
- ចូេរមួរេ៊ុងការង្ករេទធរមម ឈដ្ឋយអន៊ុវតេតមខ្ែនការេទធរមមក្បចាឆំ្េ  ំ
- ចូេរមួរេ៊ុងការជ្ក្មោះបញ្ជ ីអចេនក្ទព្ ឈដ្ឋយអន៊ុវតេតមចាបស់្េីពីការក្លបក់្លងស្មបតេិរដា 
- ក្លបក់្លងបញ្ជ ីសារឈពើភ្ណ័ឌ  
- អន៊ុវតេកាតពវរិចចបងព់នធអាររក្លបក់្បឈភ្ទចូេថវកិារដា 
- ចូេរមួរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង រស្ស្ 
- តមដ្ឋន និងក្លបក់្លងនូវរាេ់បណាេ ក្ រជំ់្នួយឧបតថមភ្ន និងក្ ររ់មច ី
- តមដ្ឋនបណំ៊ុ េ និងបំណ៊ុ េរា៊ុ ផំ្រ ៉ែ និងឈរៀបចំរ យការណ៍ជ្ក្មោះបញ្ជ ីជូ្ន ឯរឧតេមក្បតភិ្រូាជ្   

រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ រស្ស្ ឈដើមបដី្ឋរជូ់្នក្រុមក្បរឹាភ្ ិេ 
ស្ឈក្មច  

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង នាយរខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិតិ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

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

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

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



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

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

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

- សិ្រាពីេរខណៈបឈចចរឈទស្ឈក្លឿងចក្រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្បរកិាខ អលគិស្ន ី ឈក្បងឥនធនៈ និង
េរខណៈបឈចចរឈទស្សំ្ណង ់

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

អលគិស្នី ឈក្បងឥនធនៈ អ ូនាវា-ឈពាងស្ញ្ញា  យនដ្ឋា ន និងសំ្ណងឈ់ែសងៗឈៅតមបទដ្ឋា ន 
បឈចចរឈទស្ 

- សិ្រាឈរៀបចំលឈក្មាង និងអន៊ុវតដការង្ករសាងស្ងជ់្ួស្ជ្៊ុេស្ងសំ់្ណងម់ូេដ្ឋា ន 
- ចូេរមួក្សាវក្ជាវរសាងនូវរបរលំឈហើញថមីរេ៊ុងឈរេឈៅអភ្វិឌ្ឍន ៍រស្ស្ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  នាយិកាទីែារមានតួនាទ ីនិងភាររចិច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈែដើមលំនតិរេ៊ុងការឈេើរស្ទួយល៊ុណភាពទែីារ ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈអាយមានរក្មតិស្ម
ក្ស្បឈៅនឹងដំឈណើ រផ្នស្រេភាវបូនីយរមមរេ៊ុងតបំន ់រដូ៏ចតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន 

- សិ្រា និងតមដ្ឋនអពំីសាថ នភាព តផ្មេ និងល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្លូក្បរតួក្បខ្ជ្ងឈដើមបែីេេ់ 
ឈយបេ់ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ

- សិ្រាខ្ស្វងយេ់ទីែារអំពតីក្មូវការ ទំឈនារនិនាេ ការ និងពត័ម៌ានក្តេបរ់បស់្អតិថជិ្ន 
- ក្បមូេទិនេនយ័ពត័ម៌ានឈដើមបចីងក្រង និងឈរៀបចំដ្ឋរឈ់ចញនូវយ៊ុទធសាន្តស្ដទីែារ 
- ឈែេើមលំនតិែេិតឯរសារែសពវែាយពត័ម៌ានដូចជាក្ពឹតេបក័្តក្បចាឆំ្េ  ំ ក្បតិទិន និងក្បឈភ្ទផ្ន 

ស្មាភ រៈែសពវែាយឈែសងៗ 
- រមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈៅរេ៊ុងទីែារជាតិ និងអនេរជាត ិ

ឈដើមប ីឈនេើយតបនងឹសំ្ណូមពរអតិថិជ្ន 
- ឈ្វើបចច៊ុបបនេភាពឈលហទំពរ័ និងបណាេ ញស្ងគមរបស់្ រស្ស្ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 



  
ឈលារ ជ្វី ចន័ទស្៊ុែេ នាយរតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទំនារទ់ំនង និងពិភារាជាមយួអតិថិជ្នឈដើមបឈីរៀបចរិំចចក្ពមឈក្ពៀង 
- ែេេ់ឈស្វារមម នងិពត័ម៌ានអពំីការវនិិឈយលទារទ់ងនឹង តស្ព ជូ្នអតិថជិ្នក្បរបឈដ្ឋយ 

ល៊ុណភាព និងក្បសិ្ទធិភាព  
- ស្ហការ និងស្ក្មបស្ក្មួេ ជាមយួអាជាា ្រមានស្មតថរិចចក្បចាឈំៅរដា េ តស្ព នងិវនិ ិ

ឈយលិនរេ៊ុងតបំន ់ឈដើមបឈី្វើឈអាយក្បតិបតេិការមានភាពរេូន  
- បឈងាើតលនំិតផ្នេក្បឌ្ិតទីែារថមីៗ  ឈដើមបឈីអាយ តស្ព មានឧតេមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរេ៊ុងតំបន ់និង

សារេ  
- ចូេរមួឈេើរលឈក្មាងខ្ែនការស្ក្មាបរ់យៈឈពេខ្វង មេី ខ្ដេពារព់ន័ធនងឹ តស្ព 
- ខ្ស្វងយេ់អំពសីាថ នភាព និងរក្មតិ តស្ព រេ៊ុងក្បឈទស្ជ្ិតខាងរេ៊ុងតបំន ់ 
- ស្ហការជាមយួនាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធឈដើមបបីឈក្មើ ឬែេេ់ឈស្វាជូ្នអតិថជិ្នរេ៊ុង តស្ព ឬឈស្វា 

ដផ្ទឈទៀតខ្ដេពារព់ន័ធឈដើមបជីាក្បឈយជ្នដ៍េ់ រស្ស្ 
- ទទួេម៊ុស្ក្តូវឈេើរិចចការឈចញវរិាយបក្ត លិតផ្ថេឈេួេ នងិឈស្វាក្លបក់្បឈភ្ទជូ្នដេ់អតិថិជ្ន  
- ក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព ស្នេិស្៊ុម ស្ណាេ បធ់ាេ បេ់អរេ៊ុង តស្ព 
- ឈ្វើរ យការណ៍អពីំសាថ នភាពវនិិឈយលឈៅ តស្ព និងេទធែេផ្នក្បតិបតេិការ  
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀតខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

  
ឈលារ ពតិ ក្ រដ នាយរអាជ្ីវរមម មានតួនាទី និងភាររចិច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទទួេម៊ុស្ក្តូវអន៊ុវតេតផ្មេឈេួេក្លបក់្បឈភ្ទឈេើការង្ករឈស្វារមម  អាជី្វរមម  ឈដ្ឋយអន៊ុវតេឈៅ 
តមបទដ្ឋា ន ឈស្ចរេីស្ឈក្មច ឈស្ចរេីរណំតរ់បស់្ រស្ស្ 

- ពិនិត្ និងតមដ្ឋនការង្ករអាជី្វរមម ការឈក្បើក្ ស់្ឈស្វារមមឈែសងៗរបស់្ រស្ស្ 
- ចូេរមួឈេើរលឈក្មាងជាមយួបណាេ នាយរដ្ឋា ននានា រេ៊ុងការឈរៀបចំរសាងរិចចស្នាអាជ្ីវរមម 

(ឈស្វារមម) រចិចស្នាអភ្វិឌ្ឍន ៍នងិវនិិឈយល និងរសាងតផ្មេឈេួេឈែសងៗ ស្ក្មាបប់ឈក្មើ ឈអា
យការង្ករអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 

- បូរស្រ៊ុបបញ្ជ ីការក្បចា ំស្ េ ហ៍ ខ្ម ក្តីមាស្ នមាស្ នងិក្បចាឆំ្េ  ំ ជូ្ននាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ 
ឈដើមបឈីែទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួនាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ  

- ឈរៀបចំ និងរសាងរចិចស្នាស្េីពីការឈក្បើក្ ស់្ឈស្វារមម (ឈេើរដ្ឋរ ់ដឹរជ្ញ្ជូ ន) របស់្ រស្ស្ 
និងការជ្ួេឈែសងៗរយៈឈពេមេីឈក្កាម ០១ឆ្េ  ំ

- សិ្រាអពំីតផ្មេឈេួេឈៅតមបណាេ រំពងខ់្ែនានា ឈៅរេ៊ុងតំបន ់ និងរេ៊ុងក្សុ្រក្ពមទាងំបណាេ  
ក្ចរក្ពំខ្ដន ឈដើមបមីានមូេដ្ឋា នរេ៊ុងការរសាង និងខ្រេមអតផ្មេឈែសងៗរបស់្ រស្ស្ 

- ស្ហការណ៍ជាមយួនាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ រេ៊ុងការឈក្រើនរេឹំរដេ់អតថិិជ្នទាងំឡាយខ្ដេ 
ជាបប់ំណ៊ុ េឈដើមបទូីទាតឱ់្្ទានឈ់ពេឈវលា 



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

- ចូេរមួស្ហការណ៍ជាមយួស្មតថរិចចពារព់ន័ធនានា ឈដើមបអីន៊ុវតេការង្ករក្ចរ ឈចញ-ចូេ ខ្ត 
មយួឱ្្មានក្បសិ្ទធិភាព និងទទួេ ននូវឈជាលជ្យ័   

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

  
ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ នាយរក្បតិបតេិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ចូេរមួអន៊ុវតេរិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាង រស្ស្ និងក្រុមហ ៊ុននាវា 
- ចូេរមួស្ហការណ៍ជាមយួនាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ ឈេើការង្ករនានំាវា ចូេ-ឈចញ និងការង្ករ 

ឈែទរ-ែទ៊ុរ រ៊ុងតឺនរ័ជាមយួនាវា 
- ទទួេពត័ម៌ាននាវា ស្េីពីឈពេឈវលាផ្នការចូេចត និងបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេក្តូវ ឈែទរ-ែទ៊ុរ 

និងបញ្ចូ េឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធ CTMS 
- ឈ្វើខ្ែនការនាវា ខ្ែនការទីលាន ខ្ែនការមឈ្ា យ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ឈេើរដ្ឋរ ់នងិរមាេ ងំ ក្បតបិតេិ

ការ 
- ទទួេរ៊ុងតឺនរ័នាចូំេពីនាវា និងពីក្លបម់ឈ្ា យដឹរជ្ញ្ជូ នមរទលីាន 
- ក្បលេ់រ៊ុងតឺនរ័នាចូំេ ពីនាវាឈៅមាច ស់្ទំនិញ នងិរ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញឈៅនាវា 
- ឈែទៀងផ្ទទ តវ់រិាយបក័្ត ផ្នការឈេើរដ្ឋរឈ់ៅទលីានជាមយួមាច ស់្ទំនិញ 
- ឈ្វើរ យការណ៍ ស្េីពីក្បតបិតេកិាររ៊ុងតឺនរ័ ជូ្ននាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ 
- ឈរៀបចំស្ណាេ បធ់ាេ ប ់ក្បពន័ធចរាចរណ៍រេ៊ុងតំបនក់្បតបិតេិការ និងទលីាន  
- ក្លបក់្លង ទ៊ុរដ្ឋរ ់ខ្ថររា រ៊ុងតឺនរ័ឈៅទលីានឈអាយមានស្៊ុវតថិភាព 
- ក្លបក់្លងជ្ញ្ជ ីងថេងឹរ៊ុងតឺនរ័ 
- រតក់្តចំននួរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ជាមយួនាវា 
- ក្លបក់្លងការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈេើរដ្ឋរ ់ និងអេរឈបើរបរ ឈៅតមម៊ុមស្ញ្ញា ការង្ករឈអាយ 

មានក្បសិ្ទធិភាព 
- ក្លបក់្លងការឈក្បើក្ ស់្ក្បពន័ធ CTMS ទាងំអស់្ខ្ដេពារព់ន័ធជាមយួក្បតបិតេិការរ៊ុងតឺនរ័ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ េូ េីឈមង នាយរក្បតិបតេិការទនំិញទូឈៅ មានតនួាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ទទួេពត័ម៌ាននាវា ខ្ដេែទ៊ុរទំនិញរាយ 
- ឈ្វើខ្ែនការ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទនំិញ ឈៅតមក្បឈភ្ទក្បតិបតេិការ 
- ទទួេពត័ម៌ាន និងឈដ្ឋោះក្សាយរាេ់ ត៊ុភាពឈែសងៗតមការដ្ឋា ន 
- ទទួេ ក្បលេ់ និងខ្ថររាទំនញិឱ្្ នក្តឹមក្តូវតមបទដ្ឋា ន 



- ក្សាវក្ជាវបទដ្ឋា ន និងនីតិវ ិ្ ថីមីៗ ឈដើមបហីវរឹហវឺនដេ់ក្បតិបតេិររ 
- ឈក្រើនរេឹំរដេ់ក្បតិបតេិររ អពំីការឈក្បើក្ ស់្ ការខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រឈៅតមបទដ្ឋា ន និងយរចិតេ  

ទ៊ុរដ្ឋរឈ់េើស្៊ុមភាព ស្៊ុវតថិភាព ពេរមម រេ៊ុងឈពេក្បតបិតេកិារក្លបក់ារដ្ឋា ន 
- ឈេើរលឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំស្មាភ រៈឈក្បើក្ ស់្ឈែសងៗ ឧបររណ៍ និងមឈ្ា យឈេើរដ្ឋរដ់ឹរជ្ញ្ជូ ន 
- ឈ្វើរ យការណ៍អពីំេទធែេការង្ករក្បចាឈំវន ផ្ថង ខ្ម និងឆ្េ  ំ ឈដើមបែីេេ់ជូ្នភាល ី និងនាយរ

ដ្ឋា នពារព់ន័ធ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូនាយរនាវាចរ-រណណ ធារ មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រណណ ធាររចិច 
- ឈរៀបចំខ្ែនការស្េីពីរណណ ធាររចិច 
- ដឹរនាលំណៈរមមការ ឈដើមបបីំឈពញខ្បបបទនានំាវាចូេ-ឈចញពីរំពងខ់្ែ 
- ក្លបក់្លង និងទំនារទ់ំនងក្បពន័ធក្បតិបតេិការចេនានាវា 
- ក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថទា ំមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ (នាវាស្ឈណាេ ង) 
- ក្លបក់្លងឯរសារ និងឈ្វើរ យការណ៍រាេ់ស្រមមភាពនាវា ឈចញ-ចូេ រស្ស្ 
- ទទួេក្លបក់្លងចណំតខ្ែ ឈពាង ឈភ្េើងស្ញ្ញា  ជ្ឈក្ៅទឹរ ឈដើមបសី្៊ុវតថិភាពនាវា 
- ទំនារទ់ំនងរេ៊ុងការក្បមូេការសំ្ណេ់ រងឹ-រាវ ពីនាវា និងែគតែ់គងទ់ឹរសាអ ត 
- រ៊ុរររ នងិស្ឈន្តង្កគ ោះ រាេ់ឈហត៊ុការណ៍ខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងរេ៊ុងតបំនទ់រឹ រស្ស្ 
- ឈេើរលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ណំតខ្ែ និងជ្ឈក្ៅទឹរ ឈៅផ្ថងអនាលតស្ក្មាប ់រស្ស្ 
- សិ្រា និងក្សាវក្ជាវឯរសារចាបជ់ាតិ នងិអនេរជាតិ ខ្ដេពារព់ន័ធនងឹនាវាចរ 
- ក្លបក់្លងស្នេិស្៊ុម ស្៊ុវតថភិាព ស្ណាេ បធ់ាេ ប ់និងទំនារទ់ំនងការង្ករស្នេិស្៊ុមថាេ រជ់ាត ិនងិអនេរ

ជាតិ ក្ពមទាងំ ISPS Code 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ នារ ់សូ្ហវយី៉ែ ន នាយរឈក្លឿងចក្រ មានតួនាទី នងិភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ចូេរមួពិនតិ្ការក្លបក់្លងខ្ថទានូំវបណាដ ឈក្លឿងចក្រក្លបក់្បឈភ្ទ 
- ក្សាវក្ជាវបទដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ ឈដើមបជីាមូេដ្ឋា នរេ៊ុងការ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ នូវមឈ្ា យ ឈេើរ

ដ្ឋរ ់និងដរឹជ្ញ្ជូ ន រេ៊ុងការធានាល៊ុណភាពក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធិភាពមពស់្ 
- ក្តួតពិនតិ្ជាក្បចា ំឈដើមបកីាេ បឱ់្្ ននូវសាថ នភាពមឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងឧបររណ៍ 
- ឈរៀបចំហវឹរហវឺន ឈេើជ្ំនាញឈបើរបរ នងិខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រ 
- ស្ហការណ៍ក្តួតពិនិត្ ការជ្ួស្ជ្៊ុេមឈ្ា យនានា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់អពំីេទធែេផ្នការ 

ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យទាងំឈនាោះ  



- ចូេរមួរសាងលឈក្មាងមឈ្ា យឈេើរដ្ឋរ ់ ដឹរជ្ញ្ជូ នទនំិញឈៅតមស្ភាពការណ៏អភ្វិឌ្ឍន ៍
របស់្ រស្ស្ 

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើការអន៊ុវតេចាប ់ បទបញ្ញជ នានា វនិយ័ ថវកិា នងិអភ្ ិេរិចចេអឈៅរេ៊ុង 
ក្បតិបតេិការហិរញ្ា វតថ៊ុ ពិឈស្ស្ការឈលៀងលរ និងក្លបក់្លងចំណូេ ចណំាយ ថវកិា ហិរញ្ា
បបទាន បណំ៊ុ េ នងិក្ទព្ស្មបតេិរដា 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើពារ្បណេឹ ងបរហិារទាងំឡាយ 
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើនីតិវ ិ្  ី នងិការអន៊ុវតេឈរេការណ៍ ឈដើមបធីានាថាវធិានការខ្ដេ នដ្ឋរពិ់ត 

ជាក្តមឹក្តូវ 
- ទទួេអន៊ុវតេការង្ករស្វនរមមឈែសងៗឈទៀត ក្ស្បតមវជិាជ ជ្ីវៈស្វនរមម និងឈស្ចរេីក្បកាស្ 

ខ្ណនាទំារទ់ងនឹងការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនន៍ានា 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ នក្បជ្៊ុំបូរស្រ៊ុបការង្ករ និងពិនិត្េទធែេ
ខ្ដេ  នអន៊ុវតេរនេងមរ នងិដ្ឋរខ់្ែនការទិស្ឈៅខ្ដេក្តូវអន៊ុវតេបនេ។ 
 
 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្  នចូេរមួវលគបណេ៊ុ ោះបណាេ េស្េី 
អំពីការបង្កហ ញពត័ម៌ានសាជ្ីវរមម និងការអន៊ុវតេអភ្ ិេរចិចសាជ្ីវរមមឈក្កាយឈពេឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជា
សាធារណៈ ខ្ដេឈរៀបចំឈ ើងឈៅ រស្ស្ ឈក្កាមការបណេ៊ុ ោះបណាេ េពីមន្តនេីរបស់្ ល.ម.រ ។ 
 

លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ មនិមានការជាបព់ារព់ន័ធរបស់្អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្រេ៊ុង
ដំឈណើ រការែេូវចាបឈ់ទ ។ 
  



 
 

 
េ.រ 

 
អភ្ ិេ 

 
ម៊ុមតំខ្ណង 

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និង
លាភ្ការម្្ម 
ក្បចាខំ្មស្ក្មាប ់

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍
និងលាភ្ការ 
ស្រ៊ុបស្ក្មាប ់ 

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ 
១ ឯរឧតេមេូ លឹមឈន ់ ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ ១៥.៦០០.០០០ ៤៦.៨០០.០០០ 
២ ឯរឧតេម ស្ ៊ុយសាន អភ្ ិេ ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 
៣ ឯរឧតេម ផ្ទនែ់លាេ  អភ្ ិេ ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៤ ឯរឧតេម ស្៊ុមស្៊ុភ្ន័្តរេ អភ្ ិេ ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៥ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  អភ្ ិេ ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៦ ឈលារ Hidetoshi KUME អភ្ ិេ 0 0 
៧ ឈលារ េូ េីឈមង អភ្ ិេ ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៨ ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង មន្តនេីក្តួតពិនិត្រដា ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

 
 

េ.រ 
 

 
ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ 

 
ម៊ុមតំខ្ណង 

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និង
លាភ្ការម្្ម
ក្បចាខំ្មស្ក្មាប ់

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ 
និងលាភ្ការ 
ស្រ៊ុបស្ក្មាប ់

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ 

១ ឯរឧតេម េូ លឹមឈន់ 
ក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេ 
បនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ 

១៤.១៥៩.៩៤២ ៤២.៤៧៩.៨២៧ 

២ ឈលារ ផ្ថ ឬទធី អលគនាយររងអាជ្ីវរមម ១១.៦២៧.០៨៣ ៣៤.៨៨១.២៤៨ 
៣ ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង អលគនាយររងរដា េ-ក្លបក់្លង ១២.៣២២.៧៣៧ ៣៦.៩៦៨.២១១ 
៤ ឈលារ ជា យ៊ុទធឌ្ីកា អលគនាយររងបឈចចរឈទស្ ១២.០០៥.៤៣៤ ៣៦.០១៦.៣០២ 
៥ ឈលារ រត័េ សិ្លា នាយររដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ៩.៣៦៣.៦៦៣ ២៨.០៩០.៩៨៨ 
៦ ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត នាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ៨.៩៣៦.០៦៧ ២៦.៨០៨.២០០ 
៧ ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង នាយរខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ ៨.៥២៨.៤៩៧ ២៥.៥៨៥.៤៩២ 
៨ ឈលារ ទី សាល៊ុណ នាយរបឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង់ ៩.៦៥៩.៧១០ ២៨.៩៧៩.១៣០ 
៩ ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  នាយិកា ទីែារ ៨.៩២២.៨៤២ ២៦.៧៦៨.៥២៦ 
១០ ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុែេ នាយរតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ៨.៣០៥.២៧៥ ២៤.៩១៥.៨២៥ 
១១ ឈលារ ពិត ក្ រដ នាយរអាជ្ីវរមម ៩.១៧១.៩៥៦ ២៧.៥១៥.៨៦៩ 



១២ ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ នាយរក្បតិបតេិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ ៩.៩៨៧.៤៩៨ ២៩.៩៦២.៤៩៥ 
១៣ ឈលារ េូ េីឈមង នាយរក្បតិបតេិការទំនិញទូឈៅ ៧.៧៩៣.៩៣២ ២៣.៣៨១.៧៩៧ 
១៤ ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូ នាយរនាវាចរ-រណណ ធារ ១៥.០៨៣.៨៤៩ ៤៥.២៥១.៥៤៧ 
១៥ ឈលារ នារ់ សូ្ហវីយ៉ែ ន នាយរឈក្លឿងចក្រ ៨.០៩៩.៩០៦ ២៤.២៩៩.៧១៨ 
១៦ ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន់ នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ៩.៤២៨.៧៤៤ ២៨.២៨៦.២៣៣ 

  
  
  រស្ស្ មានអភ្ ិេមនិក្បតិបតេិចនំួន ០៥របូ ខ្ដេជាស្មាជ្ិរក្រុមក្បឹរាភ្ ិេតណំាងសាថ បន័ 
ក្រសួ្ង ខ្ដេមនិក្បតិបតេិការង្ករក្បចាផំ្ថងឈៅរេ៊ុង រស្ស្ នងិខ្តងតងំឈដ្ឋយអន៊ុក្រិត្។ 
  ខ្ដេចំនួនក្ រប់ំណាច ់ឬលាភ្ការស្រ៊ុបមានចំននួ ១៧២.៨០០.០០០ ឈរៀេ  
 
  
   រស្ស្ មានអភ្ ិេស្រ៊ុបចំនួន ០៧របូ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ចំននួ ១៧របូ រមួទាងំមន្តនេីក្តួតពនិិត្រដា។ 
ខាងឈក្កាមឈនោះលឺចំនួនស្រ៊ុប (ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និងក្ រប់ំណាចម់និបូរបញ្ចូ េក្ រឈ់សា្ននវិតេន)៍៖ 

- អភ្ ិេទាងំអស់្                    ២៦២.៨០០.០០០ ឈរៀេ 
- ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្         ៤៩០.១៩១.៤០៨ ឈរៀេ 

 

 ក្ រប់ំណាច ់ ឬលាភ្ការស្រ៊ុបស្ក្មាបរ់យៈឈពេមយួឆ្េ ខំាងម៊ុម ខ្ដេក្តូវែេេ់ជូ្នអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេ
ជានម់ពស់្ 

- អភ្ ិេទាងំអស់្                     ២៦២.៨០០.០០០ ឈរៀេ     
- ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្           ៤៩០.១៩១.៤០៨ ឈរៀេ 

 

  រស្ស្ ព៊ុំមានខ្ែនការបឈងាើនក្ រប់ំណាច ់ឬលាភ្ការដេ់អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈទ។ 
 
 

 

 

 



 
   

  ឈដ្ឋយឈយងតមចាប ់ និងបទបបញ្ញា តេិជា្រមានរមួទាងំក្បកាស្ស្េីពីអភ្ ិេរិចចសាជ្ីវរមមស្ក្មាបស់្ហ 
ក្រស្សាធារណៈឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជាសាធារណៈ និងជាការឈបេជាា ជ្ក្មុញឱ្្មានការអន៊ុវតេនក៍ារង្ករក្ប 
របឈដ្ឋយវជិាជ ជ្ីវៈ នងិក្រមសី្េ្មេ៌អ ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ រស្ស្  នអន៊ុមត័ 
ក្រមសី្េ្មស៌្ក្មាបអ់ភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្រេ៊ុងឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈេើរទឹរចតិេឱ្្មានភាពឈសាម ោះក្តង ់និងឥរយិបថក្បរបឈដ្ឋយសី្េ្មរ៌េ៊ុងការឈ្វើអាជ្ីវរមម ឈដើមបធីានា 
ឱ្្ ននូវស្មភាព នងិឈជ្ៀស្វាងអំពីទំនាស់្ែេក្បឈយជ្ន ៍។  

- ឈេើរទឹរចតិេរេ៊ុងការែេេ់ពត័ម៌ានចា ំចន់ានាខ្ដេតក្មូវឈដ្ឋយចាប ់និងបទបបញ្ញា តេជិា្រមានឱ្្ ន
ឈពញឈេញ ចាស់្លាស់្ ក្តូវក្តឹម នងិទានឈ់ពេ ។ 

- ឈេើរទឹរចតិេដេ់ការអន៊ុវតេនច៍ាប ់និងបទបបញ្ញា តេិជា្រមាន ។ 
- ធានាការពារែេក្បឈយជ្នអ៍ាជី្វរមមក្ស្បចាបរ់បស់្ក្រុមហ ៊ុន រមួបញ្ចូ េទាងំកាលាន៊ុវតេភាពអាជ្ីវ

រមម ក្ទព្ស្រមម និងក្ទព្អរបូិយ និងពត័ម៌ានស្មាង តរ់បស់្ក្រុមហ ៊ុន ។ 
- បឈញ្ច ៀស្នូវអារបបរិរយិមនិក្តឹមក្តូវ ឬទឈងវើឆ្គ នំគងទាងំឡាយ ។ 

 អាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ក្តូវស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង និងដឹរនាទូំឈៅឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ។ អភ្ ិេ 
និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្មានការទទួេម៊ុស្ក្តូវជាចមបង រេ៊ុងការស្ឈក្មចចិតេអាជ្ីវរមមខ្ដេមេួនឈជ្ឿជារថ់ាែេេ់
ក្បឈយលនេ៍អដេ់ រស្ស្ នងិស្ក្មាបភ់ាលហ ៊ុនរិទាងំអស់្របស់្ រស្ស្ ។ 
 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្ក្តូវយេ់ចាស់្ពីក្រមសី្េ្ម ៌ ឈហើយក្តូវក្បកានខ់ាជ បនូ់វឈរេ 
ការណ៍ នងិវធិានខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្រមសី្េ្មឈ៌នោះ ។ 

 ឈៅរេ៊ុងបរបិថផ្នក្រមសី្េ្ម ៌ពារ្ខាងឈក្កាមក្តូវ នឱ្្នយិមនយ័ដូចតឈៅ៖ 
- ចាប ់នងិបទបបញ្ាតេជិា្រមាន ៖ សំ្ឈៅដេ់រាេ់ចាប ់នងិបទបបញ្ាតេិ ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា រមួ

មានជាអាទិ៍ ចាប ់អន៊ុក្រឹត្ ក្បកាស្ វធិាន និងឈរេការណ៍ខ្ណនារំបស់្អាជាា ្រមានស្មតថរិចចដូចជា ល.ម.រ 
និងក្រមុហ ៊ុនែារមេូបក្តរមព៊ុជា ឈៅកាតថ់ា ែ.ម.រ ខ្ដេចាប ់ នងិបទបបញ្ាតេ ិ ទាងំឈនាោះក្តូវអន៊ុវតេន ៍ ឈៅឈេើ        
រស្ស្ អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ ។ 

- អភ្ ិេ ៖ សំ្ឈៅដេ់ស្មាជ្ិរក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរបស់្ រស្ស្ រមួបញ្ចូ េទាងំអភ្ ិេក្បតិបតេ ិ
អភ្ ិេមនិក្បតិបតេិ នងិអភ្ ិេឯររាជ្្ ។ 

- ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ ៖ សំ្ឈៅដេ់ប៊ុលគេទាងំឡាយណាខ្ដេមានម៊ុមតំខ្ណងចាបពី់ក្បធាននាយរ 
រហូត ដេ់អលគនាយរ រមួទាងំក្បធានឈេខា្ិការ និងអេរខ្ដេមានម៊ុមតំខ្ណងសំ្ខាន់ៗ ខ្ែសងឈទៀតរេ៊ុង រស្ស្ 
ខ្ដេ រណំតឈ់ដ្ឋយក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ រស្ស្ ។ 
 
 



 រេ៊ុងឈពេបំឈពញតួនាទី នងិការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួនអភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្ក្តូវ 
អន៊ុវតេ នងិពាយមឈ្វើឱ្្ រស្ស្ អន៊ុវតេតមចាប ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមាន។ ក្បសិ្នឈបើអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរ 
ជានម់ពស់្ណាមយួ នដឹងពពីត័ម៌ានខ្ដេមេួនឈជ្ឿជារថ់ា អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ ឬនិឈយជ្តិណាមយួ 
 នបំពានចាប ់ នងិបទបបញ្ាតេិជា្រមាន អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ខ្ដេ នដឹងក្តូវែេេ់ពត័ម៌ានជូ្ន 
ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ អលគនាយរ ក្បធានលណៈរមាម ្កិារស្វនរមម ឬស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ។ 

 បខ្នថមឈេើបទបបបញ្ាតេិទាងំឡាយផ្នមាក្ត ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមាក្ត ១៣៨ ផ្នចាបស់្េីពីស្ហ
ក្រស្ពាណិជ្ជរមម អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវឈជ្ៀស្វាងនូវរាេ់អំឈពើទំនាស់្ែេក្បឈយជ្នខ៍្ដេ អាច
ឈរើតមានជាមយួ រស្ស្ ។ 
 ជាទូឈៅ ទំនាស់្ែេក្បឈយជ្នឈ៍រើតឈ ើងឈៅឈពេខ្ដេែេក្បឈយជ្នផ៍្ទទ េ់មេួនរបស់្ អភ្ ិេ ឬ
ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ ឬអាចនឹងជ្ោះឥទធិពេ្ងន់្ ងរដេ់ ៖ 
  រ. ែេក្បឈយជ្នទូ៍ឈៅ ឬអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ។ 
  ម. េទធភាពរបស់្អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈែសងឈទៀតរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួនាទី និងការទទេួម៊ុស្ក្តូវ 
របស់្មេួន ។ 
 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវែេេ់ពត័ម៌ានឈៅក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរបស់្ រស្ស្ ឈហើយក្តូវឈ្វើឈស្ចរេី 
ក្បកាស្ជាសាធារណៈពកី្បតបិតេិការ ឬទំនារទ់ំនងណាមយួខ្ដេមេួនលិតថានឹងនាឱំ្្ឈរើតមានទំនាស់្ែេ 
ក្បឈយជ្នជ៍ាមយួ រស្ស្ តមការរំណតរ់បស់្ ល.ម.រ ឬ ែ.ម.រ ។  
 អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ ក្តូវបង្កហ ញនូវែេក្បឈយជ្នរ៍បស់្មេួនជាលាយេរខណ៍ 
អរសរឈៅ រស្ស្ ឈស្េើរឱ្្មានឈស្ចរេីក្បកាស្ខ្ដេ នដ្ឋរ់ចូេឈៅរេ៊ុងរំណត់ឈហត៊ុផ្នរិចចក្បជ្៊ុំក្រុមក្បឹរា ភ្ិ
 េរេ៊ុងររណីខ្ដេ ៖ 
 រ. អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈនាោះជាភាលីផ្នរិចចស្នា ឬជាអេរឈស្េើឈ្វើជាមយួនឹង រស្ស្ 
 ម. អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈនាោះមានែេក្បឈយជ្នសំ៍្ខានជ់ាមយួនឹងប៊ុលគេ ឬនីតបិ៊ុលគេខ្ដេ 
ជាភាលីរេ៊ុងរិចចស្នា ឬភាលីខ្ដេឈស្េើឈ្វើរិចចស្នាជាមយួ រស្ស្ ឈដ្ឋយឈយងតមចាប ់ និងបទបបញ្ាតេិជា 
្រមាន រមួទាងំក្បកាស្ស្េីពអីភ្ ិេរិចចសាជ្ីវរមមស្ក្មាបស់្ហក្រស្សាធារណៈឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជា 
សាធារណៈអភ្ ិេឯររាជ្មនិក្តូវមានែេក្បឈយជ្នណ៍ាមយួឈៅរេ៊ុង រស្ស្ ខ្ដេឈ្វើឱ្្ប៉ែោះពាេ់ឯររាជ្ 
របស់្មេួន និងមនិក្តូវកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនឈេើស្ពី ១% (មយួភាលរយ) ផ្នភាលហ ៊ុនរបស់្ រស្ស្ ឈ ើយ ។ 

 ឈៅរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួនាទី និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវយរចិតេ 
ទ៊ុរដ្ឋរជ់ាអទិភាពដេ់ែេក្បឈយជ្នក៍្ស្បចាបរ់បស់្ រស្ស្ ឈៅឈពេស្មក្ស្ប ។ 
 
 
 



 

 រ. ឈនេៀតឱ្កាស្ឈ្វើរិចចការឈដើមបែីេក្បឈយលនផ៍្ទទ េ់មេួនខ្ដេមេួន នដឹងរេ៊ុងឈពេអន៊ុវតេតួនាទី និងការ
ទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួនឈៅរេ៊ុង រស្ស្ ។ 
 ម. ឈក្បើក្ ស់្ក្ទព្ស្មបតេិ ឬពត័ម៌ានរបស់្ រស្ស្ ឬឋានៈ និងម៊ុមតំខ្ណងរបស់្មេួនឈដើមបែីេ
ក្បឈយជ្នផ៍្ទទ េ់មេួន ។ 
 ល. ក្បរួក្បខ្ជ្ងជាមយួ រស្ស្ ។ 
 ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ និងរំណតព់ីទឈងវើខ្ដេែទ៊ុយពីមេឹមសារផ្នក្បការឈនោះឈដ្ឋយពិចារណាឈេើអងគឈហត៊ុ និង 
សាថ នការណ៍ខ្ដេពារព់ន័ធទាងំឡាយផ្នទឈងវើឈនាោះ ។ 

 
 ឈៅរេ៊ុងការបំឈពញតួនាទី នងិការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវឈ្វើឱ្្មាន 
ភាពឈស្មើរេ រេ៊ុងការទំនារទ់ំនងរវាងរេ  និងជាមយួអតិថជិ្ន អេរែគតែ់គង ់ លូក្បខ្ជ្ង អេរឈៅ៉ែការ និងនិឈយជ្តិ
របស់្ រស្ស្ ។ 
 អភ្ិ េ និងប៊ុលគេិរជាន់មពស់្មិនក្តូវទាញយរក្បឈយជ្ន៍ពីប៊ុលគេណាមាេ រ់ឈដ្ឋយមិនឈសាម ោះក្តង់ 
ឈដ្ឋយឈក្បើក្ ស់្ឧ យរេ ការលារ ់ងំ ការបំភ្ន័េ ពត័ម៌ានសំ្ខាន់ៗ  ការបង្កហ ញឈហត៊ុការណ៍ខ្ដេម៊ុស្ពី 
ការពិត ឬឈដ្ឋយអំឈពើមនិឈសាម ោះក្តងឈ់ែសងឈទៀតរេ៊ុងអាជ្ីវរមម ។  
 ការឈក្បើក្ ស់្សិ្ទធអំពពីត័ម៌ានស្មាង តផ់្នអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ឬការបញ្ជ៊ុ ោះបញ្ចូ េអភ្ ិេ ប៊ុលគេិរ 
ជានម់ពស់្ និងនិឈយជ្តិរបស់្ រស្ស្ ទាងំអតតិ និងបចច៊ុបបនេឱ្្ទមាេ យនូវពត័ម៌ានទាងំឈនាោះក្តូវ ន ហាមឃ្ត់
ជាដ្ឋចខ់ាត ។  
 អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវអន៊ុវតេតួនាទី នងិការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួនឈដ្ឋយស្៊ុចចរតិ នងិ 
ឈដើមបែីេក្បឈយជ្នរ៍បស់្ រស្ស្ នងិភាលហ ៊ុនិរទាងំអស់្របស់្ រស្ស្ ។ អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ 
មនិក្តូវទាញយរែេក្បឈយជ្នព៍ីម៊ុមតំខ្ណងរបស់្មេួនជាអភ្ ិេ ឬជាប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ និងមនិក្តូវទទួេ 
អំឈណាយណាមយួពីតតិយជ្នឈដ្ឋយសារម៊ុមតំខ្ណងជាអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ ។ 

 ឈៅរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួនាទី នងិការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវជ្៊ុំរ ៊ុញឱ្្ 
មានការក្តួតពិនិត្ និងការឈក្បើក្ ស់្ឱ្្ នក្តមឹក្តូវឈដ្ឋយមានការទទួេម៊ុស្ក្តូវនូវក្ទព្ស្មបតេិរបស់្ រស្ស្ 
រមួទាងំក្ទព្របូិយ នងិក្ទព្អរបូិយ ។ 
 ក្ទព្ស្មបតេិរបស់្ រស្ស្ មានដូចជា ពត័ម៌ាន ស្មាភ រៈ ឈក្លឿងបរកិាខ រ រមមសិ្ទធបញ្ញា  ឧបររណ៍ ក្បភ្ព
្នធាន ក្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា និងក្ទព្ដផ្ទឈទៀតខ្ដេជារមមសិ្ទធរបស់្ រស្ស្ ឬក្ទព្ខ្ដេ រស្ស្ ជ្ួេពីឈល 
ឬក្ទព្ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការកានក់ាបរ់បស់្ រស្ស្ ក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្ស្ក្មាបខ់្តឈរេឈៅអាជី្វរមម ក្ស្បចាប់
របស់្ រស្ស្ ខ្តប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 

 លណៈរមាម ្ិការស្វនរមម (ក្បសិ្នឈបើមាន) ឬស្វនររផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ក្តូវទទួេម៊ុស្ក្តូវរេ៊ុងការ  
ការឈរៀបចំនីតវិ ិ្ ីស្មក្ស្បមយួស្ក្មាបទ់ទួេពារ្បណេឹ ង និងររាទ៊ុរនូវពារ្បណេឹ ង និងពនិិត្ឈមើេពារ្    



បណេឹ ងទារទ់ងនឹងលណឈនយ្ ការក្តួតពិនតិ្លណឈនយ្ផ្ែទរេ៊ុង  ឬបញ្ញហ ឈែសងៗឈទៀតខ្ដេទារទ់ងឈៅនឹង 
ស្វនរមម ។ 
 អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្អាចដ្ឋរព់ារ្បណេឹ ងពីបញ្ញហ ខាងឈេើ ឈៅលណៈរមាម ្កិារស្វនរមម ឬ
ស្វនររផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ ការឈស្េើស្៊ុំឱ្្ពិនិត្បណេឹ ងជាស្មាង តអ់ាចឈ្វើឈ ើងតមចាប ់នងិបទបបញ្ាតេិ ជា
្រមាន ។  

 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវមិតមជំ្ក្មុញឱ្្ រស្ស្ ក្បកានខ់ាជ បនូ់វក្រមសី្េ្មឈ៌ៅនាយរ ឬ 
ប៊ុលគេខ្ដេមានស្មតថរចិចឈៅរេ៊ុង រស្ស្ ឈៅឈពេខ្ដេទឈងវើម៊ុស្ចាប ់ ឬអសី្េ្មណ៌ាមយួអាចនងឹឈ្វើឱ្្ 
ប៉ែោះពាេ់ជាអវជិ្ជមាន្ងន់្ ងរដេ់អាជ្ីវរមម នងិឈររ េិ៍ឈ ម្ ោះរបស់្ រស្ស្ ឬវាអាចនឹងនាឱំ្្មានការទទួេម៊ុស្ក្តូវ 
្ងន់្ ងរតមែេូវចាប ់។  

 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវអន៊ុវតេ និងក្បកានឱ់្្ នខាជ បម់ជួននូវចាប ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមាន

បទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង នងិឈរេនឈយ យ រស្ស្ ពារព់ន័ធនឹងការេរ-់ទិញភាលហ ៊ុនរបស់្ រស្ស្ ។ 

 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវររាការស្មាង តផ់្នពត័ម៌ានស្មាង តរ់បស់្ រស្ស្ ខ្ដេមេួន នដឹង 
ឈេើរខ្េងខ្តរេ៊ុងររណីខ្ដេ រស្ស្ អន៊ុញ្ញា តឱ្្ែេេ់ពត័ម៌ាន ឬការែេេ់ពត័ម៌ានឈនោះក្តូវ នតក្មូវឈដ្ឋយចាប ់
និងបទបបញ្ាតេិជា្រមាន ឬមានការតក្មូវពីអាជាង ្រមានស្មតថរិចច ឬត៊ុលាការផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា ។  
 ពារ្ថា “ពត័ម៌ានស្មាង ត”់ រមួមានជាអាទិ៍ ពត័ម៌ានមនិខ្មនសាធារណៈខ្ដេអាចក្តូវ នឈក្បើឈដ្ឋយលូ
ក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្ រស្ស្ ឬពត័ម៌ានមនិខ្មនសាធារណៈខ្ដេឈ្វើឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ រស្ស្ ឬអតិថជិ្នរបស់្     
រស្ស្ ក្បសិ្នឈបើពត័ម៌ានឈនាោះក្តូវ នបង្កហ ញ ។   
 អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវពិភារាជាម៊ុនជាមយួនងឹអលគនាយរ ឬក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ ិេក្ប 
សិ្នឈបើអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈនាោះលតិថាមេួនមានកាតពវរិចចតមចាបរ់េ៊ុងការបង្កហ ញពត័ម៌ានស្មាង តឈ់នាោះ។ 

 អភ្ ិេ  នងិប៊ុលគេិរជានត់ក្មូវឱ្្យេ់ចាស់្ពីនីតិវ ិ្ ី  និងការក្តួតពិនិត្ការែេេ់ពត័ម៌ានរបស់្ រស្ស្ 
ឈដើមបឱី្្ឈចញឈស្ចរេីក្បកាស្ជាសាធារណៈ រ យការណ៍ នងិឯរសារែេេ់ពត័ម៌ានខ្ដេក្តូវច៊ុោះបញ្ជ ីជាមយួ 
អាជាា ្ររដារមួបញ្ចូ េទាងំ ល.ម.រ អាចឈរៀបចំឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមចាប ់ និងបទបបញ្ាតេិជា្រមានរមួ
ទាងំ ឈរេការណ៍ខ្ណនារំបស់្ ល.ម.រ នងិ ែ.ម.រ ។ 
 ម៉ែាងវញិឈទៀតរេ៊ុងទំហំផ្នតួនាទី និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ខ្ដេមាន 
អំណាចដរឹនា ំឬក្លបក់្លងការច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារជាមយួ ល.ម.រ នងិ / ឬ ែ.ម.រ ឬការជូ្នដំណឹងជាសាធារណៈ 
ឈែសងៗឈទៀតរបស់្ រស្ស្ ពារព់ន័ធអាជ្ីវរមមទូឈៅ េទធែេ េរខមណឌ  និងេទធភាពហិរញ្ា វតថ៊ុក្តូវពិភារា 
ជាមយួនឹងអភ្ ិេ ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈែសងឈទៀត និងជាមយួនិឈយជ្ិតពារព់ន័ធឈហើយចាតវ់ធិានការស្មក្ស្ប 



ស្ក្មាបន់ីតិវ ិ្  ី និងការក្តួតពិនិត្ការែេេ់ពត័ម៌ានឈដើមបឱី្្ការែេេ់ពត័ម៌ានឈ្វើ នឈពញឈេញ ចាស់្លាស់្ 
ក្តឹមក្តូវទានឈ់ពេ នងិអាចយេ់ ន ។ 
 រេ៊ុងទំហំខ្ដេពារព់ន័ធឈៅនឹងនីតិវ ិ្ ី និងការក្តតួពិនតិ្ ការែេេ់ពត័ម៌ានរបស់្ រស្ស្ អភ្ ិេ នងិ
ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្មាេ រ់ៗ  ៖  

- ក្តូវយេ់ចាស់្អំពីេរខមណឌ តក្មូវផ្នការែេេ់ ពត័ម៌ានរបស់្ រស្ស្ រដូ៏ចជាក្បតិបតេកិារអាជ្ីវរមម 
 និងហិរញ្ា វតថ៊ុរបស់្ រស្ស្ ។ 

- មនិក្តូវឈ្វើឈស្ចរេីខ្ថេងម៊ុស្ពកីារពិត ឬឈ្វើឱ្្អេរដផ្ទខ្ថេងម៊ុស្ពីការពតិទារទ់ងអំពពីត័ម៌ានរបស់្    
រស្ស្ ក្ បអ់េរដផ្ទ  ឈទាោះបីជាអេរឈនាោះឈៅរេ៊ុង ឬឈក្ៅ រស្ស្ រមួទាងំស្វនររឯររាជ្្ និយត័ររ 
របស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ នងិសាថ បន័ឈែសងឈទៀត ។ 

 ក្រមសី្េ្មឈ៌នោះអាចក្តូវ នឈ្វើវឈិសា្នរមម ឬឈេើរខ្េងមនិអន៊ុវតេឈដ្ឋយក្រមុក្បឹរាភ្ ិេរបស់្    
រស្ស្ ឈដ្ឋយឈររពតមេរខមណឌ តក្មូវរេ៊ុងការែេេ់ពត័ម៌ាន ចាប ់ នងិបទបបញ្ាតេជិា្រមាន។ ជាវធិានទូឈៅ 
ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេនងឹមនិែេេ់ការឈេើរខ្េងមនិអន៊ុវតេក្បការណាមយួផ្នក្រមសី្េ្មឈ៌នោះឈ ើយ ក្បសិ្នឈបើ
រម នមូេឈហត៊ុស្មក្ស្ប នងិចា ំចឈ់នាោះឈទ ។ 
 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវអន៊ុវតេឱ្្ នខាជ បម់ជួនតមសាម រត ីនិងមេឹមសារផ្នក្រមសី្េ្មឈ៌នោះ។ 
អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្មានកាតពវរចិចយេ់ដឹងពីក្រមសី្េ្ម ៌ និងខ្ស្វងររការពន្េ់ និងការែេេ់ 
ក្បឹរាបខ្នថមទារទ់ងនឹងការបរក្សាយមេមឹសារបខ្នថម នងិេរខមណឌ តក្មូវផ្នក្រមសី្េ្មជ៌ាពិឈស្ស្ឈៅឈពេ 
មានឈហត៊ុការណ៍ណាមយួខ្ដេអាចមានទំទាស់្ជាមយួនឹងក្រមសី្េ្ម ៌។ 
 ក្រុមក្បឹរាក្តវូចាតវ់ធិានការស្មក្ស្ប រេ៊ុងររណីខ្ដេមានការបំពានក្រមសី្េ្មឈ៌នោះ ។ 
 អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្អាចសារសួ្រឈដ្ឋយផ្ទទ េ់ឈៅអលគនាយរទារទ់ងនងិការអន៊ុវតេ ឬការ 
បរក្សាយក្រមសី្េ្មឈ៌នោះ ។ 

 
 ក្រមសី្េ្មឈ៌នោះក្តូវ នអន៊ុមត័ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរបស់្ រស្ស្ ឈៅផ្ថងទី ១៣ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ
២០១៧ និងមានអាន៊ុភាពអន៊ុវតេចាបព់ី រស្ស្ ទទួេ នការយេ់ក្ពមឱ្្ឈ្វើការឈ ោះែាយេរម់ូេបក្ត រមម
សិ្ទធជាសាធារណៈឈដ្ឋយ ល.ម.រ និងក្តូវ នច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្តឈៅ ែ.ម.រ ។  
 
 
 
 
 
 
 



 

ផែែកទី ៤ 
ព័ត៌មានអំពីការជួញដូរម្ូលរក្ត 
ររស្់កំពង់ផែស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ មររា រ៊ុមភៈ មនីា ឈមសា ឧស្ភា មថិ៊ុនា 

ផ្ថេជ្ួញដូរ 
(ឈរៀេ) 

អតិបរមា ១៤.០៨០ ១៤.១០០ ១២.៩៨០ ១២.៦៨0 ១៣.៥០០ ១៣.៨៦០ 

អបបបរមា ១០.៤៦០ ១០.០០០ ១២.៣០០ ១២.០០០ ១២.១០0 ១៣.៥០០ 
ម្្ម ១២.៤២៨ ១២.៥៩១ ១២.៥៣៤ ១២.២៧៨ ១២.៤៧៥ ១៣.៦១៣ 

បរមិាណ
ជ្ួញដូរ 
(ភាលហ ៊ុន) 

អតិបរមា ១០.៧៧៣ ៦.៤៦២ ២.២៦០ ៤.៣៩១ ៩.៤៣៦.២៦៧ ៥.៦៨៤ 

អបបបរមា ៧៩៤ ៥០ ១០០ ០ ១៣០ ១ 

ម្្ម ៤.៤៥០ ២.០៦១ ៩១០ ១.៥៥៨ ៥៥៦.៤៦៣ ៨១៦ 



ផែែកទី ៥ 
របាយការណ៍ស្វនកម្មររស្់ស្វនករ  
ផ្ែៃកែុងសលើការក្តួតពិនិតសយផ្ែៃកែុង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ផែែក ក: ខ្លឹម្សារស្សងេរ 
១.  សាវតារ  

នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈ្វើស្វនរមមឈេើការក្លបក់្លង អន៊ុ
វតេរិចចក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមម ភាពអន៊ុឈលាមតមេរខនេរិៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ នងិបទបបញ្ាតិេក្ពមទាងំក្បពន័ធ
ក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ស្ក្មាប់
ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ខ្ដេជាខ្ែេរមយួផ្នខ្ែនការស្រមមភាពស្វនរមមឆ្េ ២ំ០១៩ ផ្នរមមវ ិ្ ីស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
០៣ឆ្េ  ំ(២០១៩ - ២០២១) របស់្នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ។           
២.  ហានិភយ័គ្នលះឹ    

ជាទូឈៅហានភិ្យ័អាចរាបប់ញ្ចូេនូវ៖ 
- ហានិភ្យ័ក្បតិបតិេការ : ជាហានភិ្យ័ឈេើការ តប់ង ់ ខ្ដេជាេទធែេបរាជ្យ័ផ្នដំឈណើ រការ

មន៊ុស្សនិងក្បពន័ធ ឬ ពីឈហត៊ុការណ៍ខាងឈក្ៅ ។ 
- ហានិភ្យ័ហិរញ្ា វតថ៊ុ : ជាេទធភាពខ្ដេពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នឈរៀបចំឈ ើងមនិក្តមឹ

ក្តូវឈ្វើឱ្្ការស្ឈក្មចចតិេរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាពំ៊ុំស្មក្ស្ប ។ 
- ហានិភ្យ័អន៊ុឈលាមភាព : ជាេទធភាពខ្ដេស្រមមភាពអន៊ុវតេ មនិអន៊ុឈលាមតមចាប ់ និងបទ

បបញ្ាតេិនានាជា្រមាន ។ 
ឈដ្ឋយខ្ រ រេ៊ុងរចិចដំឈណើ រការស្វនរមមឈៅតមស្វនដ្ឋា នខាងឈេើ ស្វនររ នរណំតហ់ានិភ្យ័

លនេឹោះមយួចនំួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.១  ការកំណត់ហានភិ័យគ្នលឹះ 

- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ឈេើល៊ុណភាពឈស្វារមមសាធារណៈ 
- េទធភាព តប់ង ់និងឈក្បើក្ ស់្ម៊ុស្ឈរេឈៅរបស់្អងគភាព 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់វនិយ័ និងក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតេិការ ។ 

៣.  វិសាលភាពស្វនកម្ម 
ស្វនរមមឈនោះ ក្លបដណេ បឈ់េើស្រមមភាពក្លបក់្លង និងក្បតបិតេិការខ្ដេដំឈណើ រការឈដ្ឋយ នាយរដ្ឋា ន

ក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩។ ក្រុម
ការង្ករស្វនរមមនឹងរាយការណ៍ខ្តចណំ៊ុ ចមវោះខាត នងិចណំ៊ុ ចខ្ដេក្តូវែេេ់អន៊ុសាស្នខ៍្រេំអប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។  
៤.  សោលរណំងស្វនកម្ម 

ឈរេបំណងរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈៅ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិ
ការទនំញិទូឈៅ លឺឈដើមបជី្ួយ បឈងាើនក្បសិ្ទធភាព នងិក្បសិ្ទធែេការង្ករ កាតប់នថយហានភិ្យ័ឈៅរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួ
នាទី-ភាររចិច របស់្ស្វនដ្ឋា ននីមយួៗ តមរយៈការពក្ងឹងក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើការវភិាល ការ
វាយតផ្មេ និងអន៊ុសាស្នខ៍្ដេជាេទធែេផ្នការឈ្វើស្វនរមម ។ 

ជាទូឈៅ ការង្ករស្វនរមមឈផ្ទេ តសំ្ខានឈ់េើ ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងឈដើមបែីេេ់ការធានាស្មក្ស្បមយួ
សំ្ឈៅស្ឈក្មចឱ្្ ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរេបំណងក្បតិបតិេការៈ ស្ឈក្មចឈរេបណំង ៊្ុររិចចឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព ។ 



- ឈរេបំណងពត័ម៌ានៈ ភាពឈជ្ឿទ៊ុរចិតេនិងភាពឈពញឈេញ ផ្នពត៌ម័ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុខ្ដេឈក្បើ
ក្ ស់្ឈដ្ឋយថាេ រដ់ឹរនា ំ។ 

- ឈរេបំណងអន៊ុឈលាមភាពៈ ការអន៊ុឈលាមតមចាប ់ ឈរេនឈយ យ នតីិវ ិ្ ី និងបទបបញ្ាតេិ
នានាជា្រមាន ។ 

រេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នរំណតឈ់រេបំណងស្វនរមម សំ្ខាន់ៗ មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ការពក្ងឹងការក្លបក់្លងអន៊ុវតេ រិចចក្បតបិតេិការអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមម 
- ការពក្ងឹងការក្លបក់្លងមន្តនេីរាជ្ការ វនិយ័ នងិក្បសិ្ទធភាពការង្ករ 
- ការពក្ងឹងអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញ្ាតេិ នងិនីតិវ ិ្ នីានាជា្រមាន 
- ការពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពផ្នការបណេ៊ុ ោះបណាេ េ និងអភ្វិឌ្ឍន៍្ នធានមន៊ុស្ស ។  

៥.  អភិក្កម្ស្វនកម្ម 
អភ្កិ្រមស្វនរមម ឈផ្ទេ តសំ្ខានឈ់េើដំឈណើ រការមានហានភិ្យ័ ខ្ដេក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងការង្ករ

ស្វនរមមឈនោះ។ អភ្កិ្រមស្វនរមមរមួមាន៖ 
- រំណតក់្តក្បពន័ធក្លបក់្លង (រ៊ុងក្តូេ) ផ្ែទរេ៊ុងតមរយៈការក្តួតពិនតិ្ឯរសារ នងិការស្មាភ ស្ន៍

មន្តនេីពារព់ន័ធ  
- ការរំណតរ់៊ុងក្តូេលនេឹោះ ឈដ្ឋយឈ្វើការឈក្បៀបឈ្ៀបជាមយួរ៊ុងក្តូេខ្ដេ នរពំឹងទ៊ុរ 
- ការឈ្វើឈតស្េស្វនរមម អពំីក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតេិការផ្នការក្លបក់្លង (រ៊ុងក្តូេ) ។ 
តមរយៈការង្ករស្វនរមមឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នស្ហការរំណតក់ាររពឹំងទ៊ុររមួជាមយួ

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន ។ 
៦.  ស្សងេរលទធែលគ្នលះឹ  

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញថា ស្វនដ្ឋា នឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាតមយួចំនួន ពារព់ន័ធនឹងការបណេ៊ុ ោះបណាេ េ 
និងការអភ្វិឌ្ឍន៍្ នធានមន៊ុស្ស ឈដើមបធីានាការក្លបក់្លង និងអន៊ុវតេរចិចក្បតបិតេិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម វនិយ័ 
និងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ ឈអាយមានអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់ ឈរេនឈយ យ នីតិវ ិ្  ី និងបទបបញ្ាតេិនានាជា
្រមាន ។ 
៧.  សស្ច្កតសី្នែដិ្ឋសន 

ខ្ែអរតមេទធែេស្វនរមមជារខ់្ស្េងឈៅ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ នងិ នាយរដ្ឋា ន
ក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈេើក្បពន័ធក្លបក់្លង នងិយនដការផ្នដំឈណើ រការរេ៊ុង
វសិាេភាព និងឈរេបណំងខាងឈេើ ក្រមុការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង អាចឈ្វើការស្នេិដ្ឋា ន នថាស្វនដ្ឋា នឈៅ
មានបញ្ញហ /ចណំ៊ុ ចមវោះខាតមយួចំនួន ឈេើខ្ែេរអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទដ្ឋា ន និងក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតេិការ ។ 
៨.  វិធានការផកលម្អ 

អន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែេេ់ជូ្នរេ៊ុងឈរេបណំង ឈដើមបឈី្វើឱ្្េអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវការអន៊ុវតេដំឈណើ រការ ៊្ុរ
រិចច និងការក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ស្វនដ្ឋា ន ក្តូវ នបញ្ចូេរេ៊ុងេទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម)។ អន៊ុសាស្ន ៍និងការ
ររឈ ើញមយួចំននួក្តូវ នឯរភាពជាមយួថាេ រដ់ឹរនាជំាលាយេរខណ៍អរសរ។ េទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) រ៏
 នរឈំេចអំពកីារឈនេើយតបរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន ចំឈពាោះអន៊ុសាស្នរ៍បស់្ស្វនររ និងការររឈ ើញែងខ្ដរ។ 



វធិានការរបស់្ថាេ រដឹ់រនាសំ្វនដ្ឋា ន ក្តូវ នរឈំេចឈៅរេ៊ុងខ្ែនការខ្រេមអ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុង 
ឧបស្មពន័ធ ២ ខ្ដេ នភាជ បជូ់្នមរជាមយួឈនោះ។ ខ្ែនការស្រមមភាពខ្រេមអក្តូវ នបញ្ចូេរេ៊ុងស្រមមភាព 
ខ្ដេស្វនដ្ឋា ន នឯរភាពទទួេយរ ឈដើមបអីន៊ុវតេតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែេេ់ជូ្ន។ អន៊ុសាស្នន៍មីយួៗ
ក្តូវ នឈរៀបចំតមចណំាតថ់ាេ រ ់ ឈដើមបបីង្កហ ញអពំីរក្មតិហានិភ្យ័ដេ់ថាេ រដ់រឹនា ំ ក្បសិ្នឈបើអន៊ុសាស្នទ៍ាងំ
ឈនាោះមនិក្តូវ នអន៊ុវតេ ។ 
៩.  ការផលលងអណំរគ្ណុ 

ការង្ករស្វនរមមក្តវូ នដឹរនាឈំដ្ឋយឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ នាយរផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ក្ពម
ទាងំស្មាជ្ិរក្រមុការង្កររេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម ខ្ដេដឹរនាឈំដ្ឋយនាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង សូ្មខ្ថេងអណំរល៊ុណចំឈពាោះឈលារ 
នាយរនាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ នងិឈលារ នាយរនាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ក្ពមទាងំ
ស្ហការខី្ដេ នស្ហការែេេ់ពត័ម៌ាន និងមតិឈយបេ់ដម៏ានតផ្មេ ឈដើមបឱី្្រិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះអាច
ក្បក្ពឹតេឈៅ នតមការឈក្រងទ៊ុរ ។  
ផែែក ខ្: លទធែលស្វនកម្មលម្អិត  
១.       ស្មាស្ភាពក្កុម្ការងារស្វនកម្មផ្ែៃកែុង នងិសោលស្ំខាន់ៗ  
១.១    ក្កុម្ការងារស្វនកម្មផ្ែៃកែុង រួម្មានស្មាស្ភាពដូច្ខាងសក្កាម្ 

- ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់                    នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
- ឈលារ  ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុភាព              ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ឈហា ស្៊ុ្ី                     ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ទូច វណាណ                 ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុធា                 ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ឈ៊ុន ឈហឿនរណីា ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ភាព ឈម៉ែងឈក្ស្ៀន ស្មាជ្ិរ 

១.២   ខ្ណៈសោលស្ំខាន់ៗសៅកែុងដំសណើរការស្វនកម្ម  
- ការឈ្វើស្វនរមម នបញ្ចប ់                                ផ្ថងទី១០  ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ 
- ឈស្ចរេីក្ពាងឈេើរទី១  នបញ្ចប ់      ផ្ថងទី០៧  ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ 
- ការឈនេើយតបច៊ុងឈក្កាយពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន ផ្ថងទី១៤  ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ 
- រ យការណ៍សាថ ពរ ផ្ថងទី១៧  ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ 

២.       ទិដឋភាពរួម្ស្វនកម្មផ្ែៃកែុង 
ឈរេបំណងរមួផ្នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង លឺឈដើមបជី្ួយ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន ឈ្វើឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើង

នូវដំឈណើ រការក្លបក់្លង ការក្តតួពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង និងអភ្ ិេរិចចេអ។ ការក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងក្តូវ នអន៊ុវតេឈដ្ឋយថាេ រ់
ដឹរនាសំ្វនដ្ឋា ននិងមន្តនេីមយួចំនួនឈទៀត ឈដើមបធីានាឈអាយស្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖  

- ក្បតិបតេិការក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេ  
- រ យការណ៍េទធែេលួរឱ្្ទ៊ុរចិតេ ន 



- អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់េរខនេិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្  នងិបទដ្ឋា ននានាជា្រមាន ។ 
ការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ រព៏ិនិត្ឈេើការឈរៀបចំ និងក្បតបិតេិការផ្នក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងែងខ្ដរ ។ 

៣. ការពិនិតសយសលើការក្គ្រ់ក្គ្ងផ្ែៃកែងុ 
ស្វនររ នវាយតផ្មេក្បពន័ធក្តួតពិនតិ្ផ្ែទរេ៊ុង ឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើការពិនិត្ស្មតថភាពផ្នដំឈណើ រការក្លប់

ក្លង ឈដើមបសី្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងក្លបក់្លង ក្ស្បតមឈស្ចរេីរណំតស់្េីពីរចនាស្មពន័ធ និងភាររចិចរបស់្ 
នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ។ 
៤. ព័ត៌មានអំពសី្វនដ្ឋសនរមួ្ 

នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ នងិ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ស្ថិតឈក្កាមការ
ក្លបក់្លងរបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៥០ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី១៧ 
ខ្មររាដ្ឋ ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ស្េីពីការបឈងាើតរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) និងដំឈណើ រការតមឈស្ចរេីរណំត់
ស្េីពីរចនាស្មពន័ធ និងតួនាទី-ភាររិចច ស្ក្មាបន់ាយរដ្ឋា ននីមយួៗរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ំ
២០១៦។ 
ក.    នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទីលានកុងតនឺ័រ 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួមយួ ឈដ្ឋយខ្ចរឈចញជា ០៤ (បនួ) ការយិេ័យ៖ 
(១) ការយិេ័យក្បតបិតេិការ 
(២) ការយិេ័យទិនេនយ័/រិចចការទូឈៅ 
(៣) ការយិេ័យសំ្បរ (ECD) 
(៤) ការយិេ័យ CFS ។ 
រេ៊ុងក្របមណ័ឌ  នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ មានមន្តនេី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ៣០៦ នារ ់រេ៊ុង

ឈនោះមានន្តស្េី ២០ នារ ់និងប៊ុលគេិរជ្ួេ ១២ នារ ់ស្ថិតឈក្កាមការដឹរនាឈំដ្ឋយនាយរ ០១ របូ នាយររង ០២ 
របូ និងក្បធានការយិេ័យ ០៤ របូ លិតក្តឹមផ្ថងទី២១ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 
ខ្.    នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទំនិញទូសៅ 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួមយួ ឈដ្ឋយខ្ចរឈចញជា ០៥ (ក្ )ំ ការយិេ័យ៖ 
(១) ការយិេ័យឈេើរដ្ឋរ-់ដរឹជ្ញ្ជូ ន 
(២) ការយិេ័យស្រ៊ុប និងរ យការណ៍ 
(៣) ការយិេ័យបឈចចរឈទស្ឈេើរដ្ឋរ ់
(៤) ការយិេ័យឃ្េ ងំ ទលីាន-រតក់្ត 
(៥) ការយិេ័យក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រ  
រេ៊ុងក្របមណឌ  នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ មានមន្តនេី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំននួ ១៦២ នារ ់រេ៊ុងឈនោះ

មានន្តស្េី ០២ នារ ់ និងប៊ុលគេិរជ្ួេ ០៤ នារ ់ ស្ថិតឈក្កាមការដឹរនាឈំដ្ឋយនាយរ ០១ របូ និងក្បធាន
ការយិេ័យ ០២ របូ ។ 
៤.១ ការទទលួខ្សុ្ក្តវូ 
៤.១.១  ការទទលួខ្សុ្ក្តវូររស្់ស្វនដ្ឋសន 



នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ទទួេម៊ុស្ក្តូវចំឈពាោះ
ការក្លបក់្លងក្បពន័ធផ្ែទរេ៊ុងរបស់្មេួន ក្ពមទាងំក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការ និងអន៊ុឈលាមភាពឈៅរេ៊ុងនាយរដ្ឋា ន រ៏
ដូចជារេ៊ុងក្រប មណ័ឌ រមួរបស់្ រស្ស្ ។ 
៤.១.២ ការទទលួខ្សុ្ក្តវូររស្់ក្កមុ្ការងារស្វនកម្មផ្ែៃកែុង 

ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ទទួេម៊ុស្ក្តូវខ្តឈេើរ យការណ៍ស្វនរមមឈនោះប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
៥. លទធែលស្វនកម្ម  
៥.១    ផែែកក្រស្ិទធភាពក្រតិរតតិការ 

ឈរេបំណងផ្នការក្តួតពិនិត្ឈនោះ លឺឈដើមបឈីេើររំពស់្ល៊ុណភាពក្បតិបតិេការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 
ក្បរប ឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព នងិទទួេ នឈស្ចរេីទ៊ុរចិតេពអីតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ ភាពទនភ់្េនផ់្នតផ្មេ និង    
ែេេ់ឈស្វារមមជូ្នអតថិិជ្ន នឆ្បរ់ហ័ស្តមតក្មូវការទីែារ និងជ្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយស្វនដ្ឋា នអន៊ុវតេ តួនាទ-ី
ភាររិចចរបស់្មេួន ក្ស្បតមឈស្ចរេីរណំត ់ និងតក្មូវការរបស់្អងគភាព រដូ៏ចជានីតិវ ិ្ ីរដា េសាធារណៈ និង
េរខនេិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ក្ពមទាងំចាប ់និងបទបបញ្ាតេិនានាជា្រមាន ។ 
៥.២  លទធែលផ្នការអសងេតវជិជមាន 

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញថាេ រដ់រឹនា ំមន្តនេ ីនិឈយជ្ិតឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ  នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុង
តនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ក្ពមទាងំការយិេ័យនិងខ្ែេរពារព់ន័ធ ននឹងរពំ៊ុងអន៊ុវតេការង្ករ
របស់្មេួន ក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្ន និង នយរចិតេទ៊ុរដ្ឋរអ់ន៊ុវតេការង្ករតម
ម៊ុមជ្ំនាញឈរៀងៗមេួន រេ៊ុងសាម រតីទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្ នងិស្ហការែេេ់ឯរសារជូ្នស្វនររ ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈអា
យដំឈណើ រការការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចក្បក្ពឹតេឈៅ នក្ស្បតមខ្ែនការស្រមមភាពស្វនរមម 
និងក្បរបឈដ្ឋយភាពរេូន ។ 

ពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតេតួនាទ-ីភាររិចចរបស់្មេួន មន្តនេ ី រមមររ និឈយជ្តិ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដ្ឋា នឈររព
ឈរេការណ៍វនិយ័ ឈពេឈមា៉ែ ងក្បតិបតេិការឈក្បើក្ ស់្ឯរស្ណាា ន បណ័ណ ស្មាគ េ់មេួនប៊ុលគេិរ និងស្មាភ រការពារ
ពេរមមឈដើមបកីារពារឈក្រោះថាេ រខ់្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេក្បតបិតេិការ។ មយួវញិឈទៀត ឈដើមប ី
បនេនិរនេរភាពអាជី្វរមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញបងបអូន រមមររ និឈយជ្ិត ឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រ 
មឈ្ា យ ឈក្លឿងចក្រនិងក្ទព្ស្មបតេិរបស់្ រស្ស្ ឈដ្ឋយក្បុងក្បយត័េនិងយរចិតេទ៊ុរដ្ឋរជ់្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទាំ
តមបទដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ ។     

រេ៊ុងនាមជាអងគភាពបឈក្មើក្បតបិតេិការអាជ្ីវរមមផ្ទទ េ់របស់្ រស្ស្ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុង
តនឺរ័ នងិ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ ឈ្វើការ ២៤ ឈមា៉ែ ងរេ៊ុង ០១ ផ្ថង ០៧ ផ្ថងរេ៊ុង ០១ ស្ េ ហ៍ ។  
ក. នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទីលានកុងតនឺ័រ 
១. ការក្គ្រ់ក្គ្ង និងក្រតរិតតិការក្រចំផ្លៃ 
១.១  រញ្ជីវតតមានការងារក្រចំផ្លៃ  

ឈយងស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតេមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដ្ឋា ន នងិតមខ្ែេរពារព់ន័ធខ្ដេ
ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្មេួន រមួមានខ្ែេរ Stacker/Forklift, Platform, QGC, RTG, ជ្ញ្ជ ីង, ឃ្េ ងំនរិខិតេ
ភ្ណឌ ឈេម៤, Empty Depot, រតក់្តទំនិញ, បនទបក់្តតួពិនិត្ទលីាន, ខ្ែនការទលីាន, Vessel Plan និង 



Gang Boss ស្វនររពិ នតិ្ឈ ើញថាេ រដ់ឹរនា ំ មន្តនេី នឈិយជ្ិតរេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដ្ឋា ន ឈររពវនិយ័ការង្ករ 
ឈពេឈមា៉ែ ងក្បតិបតេិការ និងមតិមំបំឈពញការង្ករតមតួនាទី-ភាររិចចឈរៀងៗមេួន ។ 
១.២. ម្សធសោបាយ សក្គ្ឿងច្ក្ក និងក្រតិរតតិករ  

ឈយងស្ថិតនិិងក្បវតេិរបូឈក្លឿងចក្រអាជី្វរមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញឈក្លឿងចក្រខ្ដេរពំ៊ុង
ក្លបក់្លងនិងឈក្បើក្ ស់្ឈដ្ឋយ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងខ្តនរ័ មានចំននួ ៧០ ឈក្លឿងដូច នរាយនាម
ខាងឈក្កាម៖  

- រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QGC)    ៣០,៥ ឈតន : ០៤ ឈក្លឿង 
- រថយនេចេ័តឈៅទីលាន  (RTG)           ៤០ ឈតន : ០២ ឈក្លឿង 
- រថយនេចេ័តឈៅទីលាន  (RTG) ៣៥,៥ ឈតន : ១០ ឈក្លឿង 
- រថយនេចេ័តឈៅទីលាន  (RTG) ៤១ ឈតន : ០៤ ឈក្លឿង 
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Stacker) ៤៥ ឈតន : ០៨ ឈក្លឿង 
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Stacker) ៧,៥ ឈតន : ០១ ឈក្លឿង 
- រថយនេចូរ  (Forklift) ២,៥-៣ ឈតន : ១៥ ឈក្លឿង  
- រថយនេដឹររ៊ុងតនឺរ័  (Mitsubishi) ២០-៤០ឈតន : ១០ ឈក្លឿង 
- រថយនេដឹររ៊ុងតនឺរ័  (Nissan) ២០-៤០ ឈតន : ០៨ ឈក្លឿង 
- រថយនេដឹររ៊ុងតនឺរ័ (Isuzu) ២០-៤០ ឈតន : ០៨ ឈក្លឿង 

១.៣  ការសក្រើក្បាស្់សក្រងឥនធនៈស្ក្មារម់្សធសោបាយ និងសក្គ្ឿងច្ក្ក  
ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន អន៊ុវតេតមការរណំតរ់បបឈក្បងមា៉ែ ស្ ូត ស្ក្មាបឈ់្វើឈតស្េបទដ្ឋា នឈក្បង

ច៊ុោះផ្ថងទី ២៩ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០០៩ និងរ យការណ៍ស្េីពីការរំណតរ់បបឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរ
ដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ច៊ុោះផ្ថងទី ០១ ផ្ថងទី១០ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈចញឈដ្ឋយលណៈរមមការឈរៀបចបំទដ្ឋា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បង
ឥនធនៈ ស្ក្មាបក់្លបប់ណាេ ឈក្លឿងចក្ររបស់្ រស្ស្  ។  

 ការរណំតប់ទដ្ឋា នឈក្បងស្ក្មាបក់្បឈភ្ទឈក្លឿងចក្រនីមយួៗ ៖ 
េ.រ ក្បឈភ្ទឈក្លឿងចក្រ បទដ្ឋា នរណំត ់
1 Quay Gantry Crane 6.42 Kw=1.95/Box 
2 Rubber Tyred Gantry Crane (No. 202) 1.64 L/Box 
3 Rubber Tyred Gantry Crane (203.206) 1.59 L/Box 
4 Reach Stacker (Full)  1.01 L/Box 
5 Reach Stacker (Empty) 1.0   L/Box 
6 Forklift (2,5T) 0.20 L/Box 
7 Forklift (3T) 1.07 L/Box 
8 Mitsubishi (Platform) 1.10 L/Box 
9 Nissan       (Platform) 1.38 L/Box 

 



១.៤  ការក្គ្រ់ក្គ្ង និងសក្រើក្បាស្ម់្សធសោបាយ សក្គ្ឿងច្ក្ក 
ស្វនររ ពនិិត្ឈ ើញមានឯរសារមយួចនំួន និងការអន៊ុវតេដូចខាងឈក្កាម៖  
- តរាងក្តួតពនិិត្ម៊ុនឈពេឈបើរបរ (ការខ្ណនារំបស់្នាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រ-សំ្ណង)់  
- ការឈ្វើរ យការណ៍អពីំឈក្លឿងចក្រខ្ដេមូចឈៅនាយរដ្ឋា នឈក្លឿងចក្រ នងិនាយរដ្ឋា នបឈចចរ 

ឈទស្ស្មាភ រ-សំ្ណង ់ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ  
- រ យការណ៍ក្តួតពិនិត្ ស្េីពកីារលាងសំ្អាតឈក្លឿងចក្រ  
- ការក្តួតពិនតិ្ការអន៊ុវតេការង្ករតមឈវននីមយួៗ  
- ការឈរៀបចំរមាេ ងំឈបើរបរតមឈវន និងតមការដ្ឋា នក្បតិបតេិការនីមយួៗ   
- ការក្តួតពិនតិ្បឈញ្ជ ើវតេមាន នងិអវតេមានក្បចាផំ្ថង    
- ការច៊ុោះក្តួតពនិិត្តមការដ្ឋា ន ខ្ដេអេរឈបើរបរនីមយួៗរំព៊ុងអន៊ុវតេការង្ករ ឈដើមបធីានាមនិឈអាយ

មានការរាងំស្ទោះដេ់ក្បតិបតេកិារអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្  ។ 
១.៥  ការផរងផច្កក្រតិរតតិករ សដើម្សបីក្គ្រ់ក្គ្ងនិងសក្រើក្បាស្ម់្សធសោបាយ សក្គ្ឿងច្ក្ក 

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញថា ស្វនដ្ឋា នខ្បងខ្ចរក្បតិបតេិររឈដើមបកី្លបក់្លង និងឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈក្លឿង
ចក្រតមខ្ែេរនីមយួៗដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.៥.១  ផែែករលយនតស្ៃចូ្ច្ល័តសលើផគ្ម្ផែ (QGC “QUAY GANTRY CRANE”)  

រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QGC) របស់្ រស្ស្  មានចំនួនស្រ៊ុប ០៤ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាព
ឈេើរដ្ឋរ ់ ៣០,៥ ឈតនទាងំ ០៤ ឈក្លឿង។ បចច៊ុបបនេស្វនដ្ឋា នក្លបក់្លងក្បតិបតេិររចំនួន ២៧ នារឈ់ដ្ឋយរាប់
បញ្ចូ េទាងំក្បធានឈវន ០២ នារ ់និងប៊ុលគេិរជ្ួេ ០២ នារ ់។  

រេ៊ុងរិចចក្បតិបតេិការក្បចាផំ្ថង ស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេរ QGC  នខ្បងខ្ចរការង្ករជា ០៣ ឈវនរេ៊ុង ០១ ផ្ថងដូច
ខាងឈក្កាម៖    

- ឈវន ១ :  ពីឈមា៉ែ ង ០៨:០០   -  ដេ់ឈមា៉ែ ង  ១៦:០០ អេរឈបើរបរ ០៩ នារ ់ 
- ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង        ១២:០០ - ដេ់ឈមា៉ែ ង  ១៣:០០ 

- ឈវន ២ :  ពីឈមា៉ែ ង ១៦:០០   -  ដេ់ឈមា៉ែ ង  ២៤:០០  អេរឈបើរបរ ០៩ នារ ់
- ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង         ២០:០០ - ដេ់ឈមា៉ែ ង  ២១:០០  

- ឈវន ៣ :  ពីឈមា៉ែ ង ២៤:០០   -  ដេ់ឈមា៉ែ ង  ០៨:០០   អេរឈបើរបរ  ១១ នារ ់
- ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង      ០៤:០០ -  ដេ់ឈមា៉ែ ង   ០៥:០០   

១.៥.២  ផែែករលយនតស្ៃចូ្ច្ល័តសលើទលីាន (RTG “RUBBER TYRED GANTRY CRANE”) 
រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទលីាន (RTG) របស់្ រស្ស្ មានចំនួនស្រ៊ុប ១៦ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាព

ឈេើរដ្ឋរ ់៣៥,៥ ឈតន ១០ ឈក្លឿង ៤០ ឈតន ០២ ឈក្លឿង និង ៤១ ឈតន ០៤ ឈក្លឿង។ បចច៊ុបបនេ ស្វនដ្ឋា ន
ក្លបក់្លងក្បតិបតេិររស្រ៊ុប ៤៨ នារ ់រាបប់ញ្ចូ េទាងំក្បធានឈវន ០៣ នារ ់និងប៊ុលគេិរជ្េួ ០១ នារ។់ ស្វនររ
ពិនិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេរ RTG ខ្បងខ្ចរឈវនក្បតិបតេិការ RTG ជា ០៣ ឈវន ឈដ្ឋយឈក្បើក្ ស់្ក្បតិបតេិររ ១៥ 
នារ ់រេ៊ុង ០១ ឈវន ឈហើយក្បតបិតេិររ ០១ នារ ់ក្តូវក្លបក់្លង និងឈក្បើក្ ស់្រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន (RTG) 
០១ ឈក្លឿង ។   



១.៥.៣  ផែែករលយនតសលើកសរៀរកងុតឺន័រ (REACH STACKER) 
រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ (Reach Stacker) របស់្ រស្ស្  មានចំនួនស្រ៊ុប ០៩ ឈក្លឿង រមួមាន

ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋរ ់៧,៥ ឈតន ០១ ឈក្លឿង និង ៤៥ ឈតន ០៨ ឈក្លឿង។ បចច៊ុបបនេស្វនដ្ឋា នក្លបក់្លងក្បតិបតេិ
ររស្រ៊ុប ៤០ នារ ់ រាបប់ញ្ចូ េទាងំក្បធានឈវន ០២ នារ។់ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេរ Reach 
Stacker ក្បលេ់ភាររិចចជូ្នក្បតិបតេរិរ ០២/០៣ នារឈ់ក្បើក្ ស់្រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតនឺរ័ ០១ ឈក្លឿង x ០៣ 
ឈវន/០១ ផ្ថងដូចខាងឈក្កាម ៖     

- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០១  :  ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០២  :  ក្បតបិតេិររ ៣ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០៣  :  ក្បតិបតេិររ ៣ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០៤  :  ក្បតិបតេរិរ ៣ នារ ់ 
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker) ឈេម ១០៦  :  ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០៧  :  ក្បតបិតេិររ ៣ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០៨  :  ក្បតិបតេរិរ ៣ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១០៩  :  ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័  (Reach Stacker)  ឈេម ១១០  :  ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់

១.៥.៤  ផែែករលយនតដកឹទំនញិ (Platform) 
រថយនេដឹរទំនិញ (Platform) របស់្ រស្ស្  មានចនំួនស្រ៊ុប ០៩ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាពែទ៊ុរចាប់

ពី ២០-៤០ ឈតន។ ឈយងបញ្ជ ីរាយនាមរមមររឈបើរបររថរយនេដឹរទនំិញស្រ៊ុបមានចំននួ ២៥ នារ ់  រេ៊ុងឈនាោះ
ក្លបក់្លងឈដ្ឋយក្បធានរង ០១ នារ ់  នងិអន៊ុក្បធានរង ០២ នារ។់ ស្វនររពនិិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថ
យនេដឹរ ក្បលេ់ភាររិចចជូ្នក្បតិបតេរិរ ០២/០៣ នារ ់ ក្លបក់្លង និងឈក្បើក្ ស់្រថយនេដរឹទំនិញ ០១ ឈក្លឿង x 
០៣ ឈវន/០១ ផ្ថង ។  
១.៥.៥  ផែែករលយនតច្កូ (Forklift) 

រថយនេចូរ (Forklift) របស់្ រស្ស្ មានចនំួនស្រ៊ុប ០៨ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាពឈេើរដ្ឋរច់ាបព់ ី
២,៥ ឈតនរហូតដេ់ ០៣ ឈតន។ បចច៊ុបបនេស្វនដ្ឋា នក្លបក់្លងក្បតិបតេរិរចំននួ ១៩ នារ ់ រាបប់ញ្ចូ េទាងំ
ក្បធានរង ០១ នារ ់និងអន៊ុក្បធានរង ០១ នារ ់។  

- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៩៩      : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៧០ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift) ឈេម ៧១ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៧២ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift) ឈេម ៧៣ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៧៤ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់ 
- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៧៥ : ក្បតិបតេរិរ ២ នារ ់
- រថចូរ  (Forklift)  ឈេម ៧៦ : ក្បតិបតេរិរ ១ នារ ់



តមចំនួនរថចូរនិងក្បតិបតេរិរខាងឈេើ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថចូរក្បលេ់ភាររិចចជូ្ន
ក្បតិបតេរិរឈក្បើក្ ស់្រថចូររេ៊ុង ០១ ឈវន ១៥ នារ ់ និងផ្ទេ ស់្បេូរឈមា៉ែ ងការង្ករតមឈវនការង្ករអាជី្វរមមខ្ដេ       
រស្ស្  នរណំត ់។ 
២. ការសធវើផែនការទលីាន ផែនការនាវា ផែនការម្សធសោបាយសែៃរ-ែៃកុ សលើកដ្ក់នងិ

កមា្សំងក្រតិរតតិការ  
ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា នឈ្វើពក្ង្កងខ្ែនការទីលាន ស្ក្មាបស់្េ៊ុររ៊ុងតនឺរ័នាចូំេនា-ំឈចញ 

និងឈរៀបចទីំតងំស្េ៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ និងរ៊ុងតនឺរ័ែទ៊ុរទំនញិដ្ឋចឈ់ដ្ឋយខ្ រពីរេ  ឈដើមបសី្ក្មួេខ្មសស្ង្កវ រ់
ក្បតិបតេិការពីក្ចរទាវ រមរទលីាន និងពីទីលានឈៅក្ចរទាវ រ រដូ៏ចជាពីទលីានឈៅនាវានិងពីនាវាមរទីលាន។ 
ខ្ែេរសំ្ខាន់ៗ ខ្ដេរមួចំខ្ណរអន៊ុវតេខ្មសស្ង្កវ រក់្បតិបតេិការខាងឈេើរមួមានដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.១   ផែែករនៃរ់ក្តតួពនិិតសយទលីានកងុតនឺ័រ (Control Room) 

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញខ្ែេរក្តួតពិនិត្ទលីានរ៊ុងតនឺរ័ មានប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១២ នារ ់ ឈដ្ឋយខ្បង
ខ្ចរជា ០៤ ក្រុម តមឈវនការង្ករខ្ដេ រស្ស្  នរណំតដូ់ចខាងឈក្កាម៖ 

 ឈវន ១ : ពីឈមា៉ែ ង ០៨: ០០ - ១៦:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ១២:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ១៣:០០) 
 ឈវន ២ : ពីឈមា៉ែ ង ១៦:០០ - ២៤:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ២០:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ២១:០០) 
 ឈវន ៣ : ពីឈមា៉ែ ង ២៤:០០ - ០៨: ០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ០៤:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ០៥:០០)  

២.១.១  អពំីតនួាទីនងិភារកិច្ច 
- ឈ្វើខ្ែនការឈក្លឿងចក្រ និងឈរៀបចំរមាេ ងំឈបើរបរ ឈដើមបកី្បលេ់-ទទួេរ៊ុងតឺនរ័តមផ្ថងនីមយួៗ 
- ក្តួតពិនតិ្រ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេស្េ៊ុររេ៊ុងទលីាន នងិការឈេើរដ្ឋរត់មរថយនេនងិរថឈភ្េើង 
- ឈរៀបចំទីតងំរ៊ុងតនឺរ័ជារខ់្ស្េង ដូច នរំណតឈ់ៅរេ៊ុងក្បពន័ធ CTMS  
- ឈរៀបចំស្ណាេ បធ់ាេ បរ់៊ុងតឺនរ័ឈ ើងវញិ ចំឈពាោះរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេឈៅស្េ់រេ៊ុងទលីានឈក្កាយពីក្បតិបតេិ

ការែទ៊ុរក្តូវ នបញ្ចប ់។ 
២.២   ផែែកផែនការនាវា (Vessel Plan) 

- ឈរៀបចំចណំតនាវា នងិក្បកាស្ឈពេឈវលានាវាចូេចត 
- ក្បកាស្ឈពេឈវលានាវាចាបឈ់ែេើម ឈពេឈវលាបញ្ចបក់្បតិបតេិការ និងការឈក្បើក្ ស់្ដងឈយងនាវា 

(Vessel Gear) ។  
- ឈ្វើខ្ែនការឈែទរ-ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័តមនាវានីមយួៗ 
- ឈ្វើខ្ែនការឈក្លឿងចក្រ ឈរៀបចំអេរឈបើរបរនិងរមាេ ងំរមមររ ឈដើមបឈីចញក្បតិបតេិការតមនាវានីមយួៗ 

និងក្តួតពិនិត្ក្បតិបតេិការជារខ់្ស្េង 
- ឈ្វើរ យការណ៍ជូ្នក្រុមហ ៊ុននាវា អំពីចំននួរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេក្តូវ នឈែទរ-ែទ៊ុរ 
- ឈ្វើរ យការណ៍អពីំចំននួរ៊ុងតឺនរ័ ខ្ដេក្តូវ នឈែទរ-ែទ៊ុរ ឈដ្ឋយឈក្បើក្ ស់្ដងឈយងនាវា ឬ ដង

ឈយងរបស់្រំពងខ់្ែ ការឈរ ើបលំាស់្ទីរ៊ុងតឺនរ័ នងិការបិទ-ឈបើរលក្មប េ៊ុបជូ្ននាយរដ្ឋា នអាជ្ីវ
រមម ។ 

២.៣   ផែែក GANG BOSS 



- ទទួេបនទ៊ុរអន៊ុវតេការង្ករឈៅតមខ្លមខ្ែ ឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមខ្ែនការនាវា 
- ក្តួតពិនតិ្និងឈដ្ឋោះក្សាយខ្មសស្ង្កវ រក់្បតិបតេិការ ឈៅឈពេមានបញ្ញហ ឈរើតឈ ើង 
- រាយការណ៍ជូ្នអេរឈ្វើខ្ែនការនាវា ឈៅឈពេក្បតិបតេិការជារខ់្ស្េង ម៊ុស្ពីខ្ែនការខ្ដេ នដ្ឋរ់

ច៊ុោះ ។ 
២.៤   ផែែកឯកសារ (DOCUMENTATION) 

- ឈរៀបចំឯរសាររ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេក្តូវឈែទរ-ែទ៊ុរ នងិដ្ឋរប់ញ្ចូ េរេ៊ុងក្បពន័ធ CTMS ឈដើមបឱី្្ ការយិេ័យ
ពារព់ន័ធទាញយរមរឈក្បើក្ ស់្ 

- ឈរៀបចំឯរសាររ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេក្តូវឈែទរ-ែទ៊ុរ និងបញ្ចូ េរេ៊ុងក្បពន័ធ Single Window ឈដើមបឱី្្នាយរ
ដ្ឋា នអាជ្ីវរមម ទាញយរមរឈ្វើវរិាយបក្ត 

- ឈ្វើរ យការណ៍ឈែសងៗជូ្ននាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ ។ 
ពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតេតួនាទ-ីភាររិចច តមខ្ែេរនីមយួៗដូច នឈរៀបរាបខ់ាងឈេើ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញ

មានខ្ែេរសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួនឈទៀត ខ្ដេមានភាររចិចចូេរមួរេ៊ុងខ្មសស្ង្កវ រក់្បតិបតេិការឈេើរដ្ឋរ ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ នងិ
ដឹរជ្ញ្ជូ នរ៊ុងតនឺរ័ រមួមានខ្ែេររិចចការទូឈៅ ខ្ែេរក្លបក់្លងសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ ខ្ែេរ LCL (Less Container 
Loading) និងខ្ែេរជ្ញ្ជ ីង ។ 
ខ្.  នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទំនិញទូសៅ 
១. ការក្គ្រ់ក្គ្ងនងិក្រតរិតតិការក្រចំផ្លៃ  
១.១ រញ្ជីវតតមានការងារក្រចំផ្លៃ 

ឈយងស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតេមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដ្ឋា ន និងក្លបខ់្ែេរពារព់ន័ធខ្ដេ
ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្មេួន ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញថាេ រដ់ឹរនា ំ មន្តនេី និឈយជ្ិត រមមររ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វន
ដ្ឋា នឈររពវនិយ័ការង្ករ ឈពេឈមា៉ែ ងក្បតិបតេិការ និងមិតមបំឈំពញការង្ករតមតួនាទី-ភាររចិចខ្ដេ រស្ស្  ន
ក្បលេ់ជូ្នឈរៀងៗមេួន ។  
១.២ ម្ន្រនតី និសោជតិ និងកមា្សំងកម្មករ 

រេ៊ុងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈនោះ ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញចំនួនមន្តនេី និឈយជ្ិតនងិរមាេ ងំរមមររ ឈៅ
នាយរដ្ឋា នក្បតបិតិេការទនំិញទូឈៅ ក្តូវ នបំឈពញបខ្នថម និងឈែទរភាររិចចតមឈស្ចរេីស្ឈក្មចរបស់្ថាេ រដ់ឹរនា ំ
រស្ស្ ដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.២.១ ឈស្ចរេីស្ឈក្មចឈេមៈ ០៤៦ ស្ស្រ/រស្ស្ /រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី០៨ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០១៩ ស្េីពីការ

បញ្ចូ េប៊ុលគេិរភាេ រង់្ករនាវាចរ (កាសំាប) ចំននួ ១១ នារ ់ រេ៊ុងក្របមណឌ ឈពញសិ្ទធរិបស់្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្តូវចាតត់ងំឱ្្ឈៅបឈក្មើការង្ករជារមមររ-និឈយជ្ិត ឈៅនាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិ
ការទំនិញទូឈៅផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 

១.២.២ ឈស្ចរេីស្ឈក្មចឈេមៈ ០៦២ ស្ស្រ/តត/រស្ស្/រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី៣០ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០១៩ ស្េីពីការ
ខ្តងតងំមន្តនេីរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ស្ឈក្មចខ្តងតងំឈលារ ឈស្ង ស្៊ុ
ផ្ទនណ់ា បចច៊ុបបនេជាអន៊ុក្បធានខ្ែេរជ្ញ្ជ ីង ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័ ជាក្បធាន
ការយិេ័យផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទនំិញទូឈៅ របស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 



១.២.៣ ឈស្ចរេីស្ឈក្មចឈេមៈ ០៧៥ ស្ស្រ/តត/រស្ស្ /រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី២៤ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១៩  ស្េីពីការ 
ឈែទរភាររិចចមន្តនេ-ីនិឈយជ្ិត រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះហន៊ុ។ ថាេ រដឹ់រនា ំ រស្ស្ ស្ឈក្មចចាតត់ងំឈលារ យូ 

ត៊ុលា បចច៊ុបបនេជារមមររខ្ែេរចាបព់ួរផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ-រណណ ធារ ឱ្្ឈៅបំឈពញភាររិចចជារមមររ
ខ្ែេរងរមមររផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតិបតេិការទនំិញទូឈៅ ។ 

២.  ម្សធសោបាយ សក្គ្ឿងច្ក្ក និងក្រតិរតតិករ  
ឈយងស្ថិតិ និងក្បវតេិរបូឈក្លឿងចក្រអាជី្វរមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញឈក្លឿងចក្រខ្ដេរំព៊ុង

ក្លបក់្លងនិងឈក្បើក្ ស់្ឈដ្ឋយនាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំិញទូឈៅ មានចនំួន ៤៧ ឈក្លឿងដូច នរាយនាមខាង
ឈក្កាម៖   

- រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (H-M-C) ៦៤ ឈតន : ០២ ឈក្លឿង 
- រថយនេស្ទូច      ១០-៥០ ឈតន : ០៩ ឈក្លឿង 
- រថយនេដឹរទំនិញ     ២០-៤០ ឈតន : ២៨ ឈក្លឿង 
- រថយនេចូរ (Forklift)   ៣-១០ ឈតន : ០៨ ឈក្លឿង 

២.១  ការសក្រើក្បាស្់សក្រងឥនធនៈស្ក្មារម់្សធសោបាយនិងសក្គ្ឿងច្ក្ក  
ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិការទនំិញទូឈៅ អន៊ុវតេតមការរំណតរ់បបឈក្បងមា៉ែ ស្ ូត 

ស្ក្មាបឈ់្វើឈតស្េបទដ្ឋា នឈក្បងច៊ុោះផ្ថងទី២៩ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០០៩ និងរ យការណ៍ស្េីពីការរំណតរ់បបឈក្បងឥនធ
នៈស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញទូឈៅ ច៊ុោះផ្ថងទី០១ នងិផ្ថងទី១០ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ២ំ០០៩ ខ្ដេឈចញឈដ្ឋយល
ណៈរមមការឈរៀបចំបទដ្ឋា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបក់្លបប់ណាេ ឈក្លឿងចក្ររបស់្ រស្ស្  ។ 

ការរណំតប់ទដ្ឋា នឈក្បងស្ក្មាប ់ក្បឈភ្ទឈក្លឿងចក្រនមីយួៗ រមួមានដូចខាងឈក្កាម៖  
េ.រ ក្បឈភ្ទឈក្លឿងចក្រ បទដ្ឋា នរណំត ់

1 Harbor Mobile Crane   64T 
- To and from work site: 57L/h 
- Open hatch cover   : 12L/01 Pcs 
- Loading-unloading container: 8L/h 

 
 
2 

 
 
Crane  10-50T 

- Kato      No. 29 : 10L/h 
- Kato      No. 20 : 10L/h 
- Kato      No. 28 : 8L/h  
- Locatell  No. 22 :  7L/h  
- Kobelko No. 26 :  6L/h 
- Tadano  No. 27 :  7L/h 

3 Platform  20-40T 2.85L/h 



4 Forklift  (3-10T) 

- Komatsu No. 85 : 3.75L/h 
- Komatsu No. 86 : 3.75L/h 
- Lugli       No. 96 : 3.75L/h 
- TCM       No. 98 : 5L/h 
- TCM       No. 99 : 5L/h 

២.២  ការក្គ្រ់ក្គ្ងនងិសក្រើក្បាស្ ់ម្សធសោបាយ សក្គ្ឿងច្ក្ក 
ពារព់ន័ធនងឹការក្លបក់្លង ជ្សួ្ជ្៊ុេ-ខ្ថទា ំ និងឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រខាងឈេើ ស្វនររ       

ពិនិត្ឈ ើញមានឯរសារមយួចំនួន នងិការអន៊ុវតេដូចខាងឈក្កាម៖  
- តរាងក្តួតពនិិត្ម៊ុនឈពេឈបើរបរ (ការខ្ណនារំបស់្នាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រ-សំ្ណង)់  
- ការឈ្វើរ យការណ៍អពីំឈក្លឿងចក្រខ្ដេមូច ឈៅនាយរដ្ឋា នឈក្លឿងចក្រ នងិនាយរដ្ឋា នបឈចចរ 

ឈទស្ស្មាភ រ-សំ្ណងឈ់ដើមបឈីស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ  
- រ យការណ៍ក្តួតពិនិត្ ស្េីពកីារលាងសំ្អាតឈក្លឿងចក្រ  
- ការក្តួតពិនតិ្ការអន៊ុវតេការង្ករតមឈវននីមយួៗ  
- ការឈរៀបចំរមាេ ងំឈបើរបរតមឈវន និងតមការដ្ឋា នក្បតិបតេិការនីមយួៗ   
- ការក្តួតពិនតិ្បឈញ្ជ ើវតេមាន នងិអវតេមានក្បចាផំ្ថង    
- ការច៊ុោះក្តួតពនិិត្តមការដ្ឋា ន ខ្ដេអេរឈបើរបរនីមយួៗរំព៊ុងអន៊ុវតេការង្ករ ឈដើមបធីានាមនិឈអាយ

មានការរាងំស្ទោះដេ់ក្បតបិតេកិារអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្  ។ 
២.៣  ការផរងផច្កក្រតិរតតិករ សដើម្សបីក្គ្រ់ក្គ្ង នងិសក្រើក្បាស្ម់្សធសោបាយសក្គ្ឿងច្ក្ក  

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន ខ្បងខ្ចរក្បតិបតេរិរឈដើមបកី្លបក់្លង និងឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈក្លឿង
ចក្រតមខ្ែេរនីមយួៗដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.៣.១  ផែែករលយនតស្ៃចូ្  

រថយនេស្ទូចចេ័តរបស់្ រស្ស្  មានចំននួស្រ៊ុប ២០ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាពស្ទូច ០១-១០ ឈតន 
០៥ ឈក្លឿង ពី ១៥-៣០ ឈតន ០៩ ឈក្លឿង និងពី ៥០-៦៣ ឈតន ០៦ ឈក្លឿង។ បចច៊ុបបនេស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថយនេ
ស្ទូចក្លបក់្លងក្បតិបតេិររស្រ៊ុប ២៦ នារ ់ រាបប់ញ្ចូ េទាងំក្បធានក្រុម ០១ នារ ់ នងិអន៊ុក្បធាន ០១ នារ។់ 
ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថយនេស្ទូចខ្បងខ្ចរក្បតិបតេិការរថយនេស្ទូចជា ០៣ ឈវន ឈដ្ឋយក្បតិបតេិររ 
០១ នារ ់ក្តូវក្លបក់្លងនិងឈក្បើក្ ស់្រថយនេស្ទូចចេ័ត ០១ ឈក្លឿង ។   
២.៣.២ ផែែករលយនតដកឹទំនញិ 

រថយនេដឹរទំនិញរបស់្ រស្ស្  មានចំននួស្រ៊ុប ២៨ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាពដឹរជ្ញ្ជូ ន ១៥ ឈតន 
០៨ ឈក្លឿង និង ៣០ ឈតន ២០ ឈក្លឿង។ បចច៊ុបបនេស្វនដ្ឋា នក្លបក់្លងក្បតិបតេិររស្រ៊ុប ២៥ នារ ់រាបប់ញ្ចូ េទាងំ
ក្បធានក្រុម ០១ នារន់ងិអន៊ុក្បធាន ០១ នារ។់ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថយនេដឹរទំនិញខ្បង
ខ្ចរក្បតិបតេិការរថយនេដឹរទនំិញជា ០៣ ឈវន ឈដ្ឋយក្បតបិតេិររ ០១ នារ ់ ក្តូវក្លបក់្លង និងឈក្បើក្ ស់្រថយនេ
ដឹរទំនិញ ០១ ឈក្លឿង/០១ ឈវន ។ 
២.៣.៣  ផែែករលយនតច្កូ 



រថយនេចូរ (Forklift) របស់្ រស្ស្  មានចនំួនស្រ៊ុប ០៨ ឈក្លឿង រមួមានស្មតថភាពព ី០៥-១០ ឈតន 
។ បចច៊ុបបនេ ស្វនដ្ឋា នក្លបក់្លងក្បតិបតេិររស្រ៊ុប ១៩ នារ ់រាបប់ញ្ចូ េទាងំក្បធានក្រុម ០១ នារ ់និងអន៊ុក្បធាន 
០១ នារ។់ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន/ខ្ែេររថយនេចូរ ខ្បងខ្ចរក្បតិបតេិការជា ០៣ ឈវន ឈដ្ឋយឈក្បើក្ ស់្
ក្បតិបតេរិរ ០២ នារ/់០១ ឈវន ឈហើយក្បតិបតេិររ ០១ នារ ់ក្តូវក្លបក់្លង នងិឈក្បើក្ ស់្រថយនេចូរ ០១ ឈក្លឿង ។ 
២.៤ ការសធវើផែនការសែៃរ-ែៃុក ទំនិញសៅតាម្ក្រសភទក្រតិរតតិការ 

ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា ន ខ្បងខ្ចរការង្ករតមក្បឈភ្ទក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្  
ដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.៤.១ ផែនការការងារក្រចំផ្លៃ  

- ស្រមមភាពនាវា នងិការដ្ឋា ន 
- ក្បឈភ្ទទនំិញ 
- ការឈក្បើក្ ស់្មឈ្ា យឈក្លឿងចក្ររមួមាន រថយនេស្ទូច រថយនេដឹរ នងិរថយនេចូរ 
- រមាេ ងំរមមររ 

២.៤.២ ផែនការអាជវីកម្ម 
*     បរមិាណទនំិញនេងកាត ់ 
- នាចូំេ 
- នាឈំចញ 

២.៤.៣  ស្រុរសតានសលើកសរៀរ 
- ក្បលេ់ផ្ទទ េ់ 
- នេងកាតឃ់្េ ងំ-ទលីាន 

៥.៣  លទធែលផ្នការអសងេតអវិជជមាន 
ក.  នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទីលានកុងតនឺ័រ 
១. ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ រដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរពារ់
ពន័ធមយួចនំួនឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តវូឈ្វើការខ្រេមអ និងបឈំពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
១.៥.២  ផែែករលយនតស្ៃចូ្ច្ល័តសលើទលីាន (RTG “RUBBER TYRED GANTRY CRANE”) 

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញរថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទលីាន (RTG) របស់្ រស្ស្ មានចនំួនស្រ៊ុប ១៦ ឈក្លឿង 
រេ៊ុងឈនោះខ្ែេររថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន (RTG)  នខ្បងខ្ចរក្បតិបតេរិរស្ក្មាបក់្បតិបតេិការ ០៣ ឈវន ឈដ្ឋយ
ឈក្បើក្ ស់្ក្បតិបតេិររ ១៥ នារ/់០១ ឈវន នងិតក្មូវឈអាយក្បតិបតេិររ ០១ នារ ់ ឈបើរបររថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទី
លាន (RTG) ០១ ឈក្លឿង ដូឈចេោះឈ ើញថាឈៅមវោះក្បតិបតេិររ ០១ នារឈ់ទៀត ។ 

តមការជ្ួបស្មាភ ស្ផ្ទទ េ់ ឈលារក្បធានខ្ែេររថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទលីាន (RTG)  នឈស្េើស្៊ុំ
ក្បតិបតេរិរ ០១ នារឈ់ទៀត ឈដើមបមីានេទធភាពឈក្បើក្ ស់្រថយនេស្ទូចចេ័តឈេើទីលាន (RTG) ទាងំ ១៦ ឈក្លឿង
ក្ស្បតមឈវនការង្ករខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់និងឈស្េើស្៊ុំឈពេឈបស់្ក្មារហូប យឈអាយ នយ៉ែ ងឈហាច
ណាស់្រេ៊ុងចឈនាេ ោះពី ២០ នាទី - ៣០ នាទ ីពីឈក្ពាោះឈពេឈបស់្ក្មារហូប យមេងៗ ក្បតបិតេិររ នឈបខ់្ត 
១៥ នាទីប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។        



១.៥.៣  ផែែករលយនតសលើកសរៀរកងុតឺន័រ (Reach Stacker)  
ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញរថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ (Reach Stacker) របស់្ រស្ស្ មានចំនួនស្រ៊ុប 

០៩ ឈក្លឿង រេ៊ុងឈនោះខ្ែេរ Reach Stacker  នខ្បងខ្ចរក្បតិបតេរិរពី ០២-០៣ នារឈ់អាយក្លបក់្លង និងឈបើរ
បររថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ ០១ ឈក្លឿង x ០៣ ឈវន/០១ ផ្ថង។ តមការស្មាភ ស្អេរឈបើរបរផ្ទទ េ់ ពរួរត ់ន
ឈស្េើស្៊ុំបខ្នថមក្បតិបតេរិរ ០១ នារឈ់ទៀត ស្ក្មាបរ់ថយនេឈេើរឈរៀបរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេមានក្បតិបតេិររខ្ត ០២ នារ ់
ឈដើមបផី្ទេ ស់្បេូររេ ឈបើរបរ នងិឈចៀស្វាងភាពយឺតយ៉ែ វរដូ៏ចជាឈក្រោះថាេ រ ់ ឬការខាតបងែ់េក្បឈយជ្នរ៍បស់្      
រស្ស្ រេ៊ុងររណីមានក្បតិបតេិររណាមាេ រធ់ាេ រម់េួនឈ ឺឬ មានឈហត៊ុការណ៍អវីមយួឈរើតឈ ើង ។        
១.៥.៤  ផែែករលយនតដកឹទំនញិ (Platform) 

រេ៊ុងចំឈណាមរថយនេដឹរទនំិញ (Platform) ទាងំ ០៩ ឈក្លឿងរបស់្ រស្ស្ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញខ្ែេរ
រថយនេដឹរខ្បងខ្ចងក្បតបិតេិររពី ០២-០៣ នារ ់ ឈអាយក្លបក់្លង នងិឈបើរបររថយនេដឹរទំនិញ ០១ ឈក្លឿង x 
០៣ ឈវន/០១ ផ្ថង។ រេ៊ុងឈនោះ ក្បតិបតេរិររថយនេដឹរខ្ដេមានរេ ខ្ត ០២ នារ ់នឈស្េើស្៊ុំបខ្នថមក្បតិបតេរិរ ០១ 
នារឈ់ទៀត ស្ក្មាបរ់ថយនេដឹរខ្ដេមានក្បតិបតេិររខ្ត ០២ នារ ់ឈដើមបផី្ទេ ស់្បេូររេ ឈបើរបរ និងឈចៀស្វាងភាពយឺត
យ៉ែ វ រដូ៏ចជាឈក្រោះថាេ រ ់ឬការខាតបងែ់េក្បឈយជ្នរ៍បស់្ រស្ស្ រេ៊ុងររណីមានក្បតិបតេិររណាមាេ រធ់ាេ រម់េួន
ឈ ឺឬមានឈហត៊ុការណ៍អវីមយួឈរើតឈ ើង ។      
២.១   ផែែករនៃរ់ក្តតួពនិិតសយទលីានកងុតនឺ័រ (Control Room) 

ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញខ្ែេរក្តួតពិនិត្ទលីានរ៊ុងតនឺរ័ មានប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១២ នារ ់ ឈដ្ឋយខ្បង
ខ្ចរជា ០៤ ក្រុម តមឈវនការង្ករខ្ដេ រស្ស្  នរណំតដូ់ចខាងឈក្កាម៖ 

 ឈវន ១ :  ពីឈមា៉ែ ង ០៨: ០០ - ឈមា៉ែ ង ១៦:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ១២:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ១៣:០០) 
 ឈវន ២ :  ពីឈមា៉ែ ង ១៦:០០ - ឈមា៉ែ ង ២៤:០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ២០:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ២១:០០) 
 ឈវន ៣ :  ពីឈមា៉ែ ង ២៤:០០ - ឈមា៉ែ ង ០៨: ០០ (ស្ក្មារពីឈមា៉ែ ង ០៤:០០ ដេ់ឈមា៉ែ ង ០៥:០០)  

២.១.១  អពំីតនួាទីនងិភារកិច្ច 
- ឈ្វើខ្ែនការឈក្លឿងចក្រ និងឈរៀបចំរមាេ ងំឈបើរបរ ឈដើមបកី្បលេ់-ទទួេរ៊ុងតឺនរ័តមផ្ថងនីមយួៗ 
- ក្តួតពិនតិ្រ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេស្េ៊ុររេ៊ុងទលីាន នងិការឈេើរដ្ឋរត់មរថយនេនងិរថឈភ្េើង 
- ឈរៀបចំទីតងំរ៊ុងតនឺរ័ជារខ់្ស្េង ដូច នរំណតឈ់ៅរេ៊ុងក្បពន័ធ CTMS  
- ឈរៀបចំស្ណាេ បធ់ាេ បរ់៊ុងតឺនរ័ឈ ើងវញិ ចំឈពាោះរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេឈៅស្េ់រេ៊ុងទលីាន ឈក្កាយពីក្បតិបតេិ

ការែទ៊ុរក្តូវ នបញ្ចប ់។ 
ឈក្ៅពីតួនាទ-ីភាររិចចខាងឈេើ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញនាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ បឈងាើត

ក្រុមការង្ករមយួ រមួមានខ្ែេរក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រ ខ្ែេរឯរសារ ខ្ែេរក្តួតពិនិត្រ៊ុងតនឺរ័/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទី
លាន និងខ្ែេរក្បតបិតេិការនាវា/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការនាវា ឈដើមបរីមួរេ បឈងាើនក្បសិ្ទធភាពការង្ករឈៅរេ៊ុងទលីានរ៊ុង
តឺនរ័របស់្ រស្ស្។ រេ៊ុងឈនោះ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញខ្ែេរក្តួតពិនតិ្រ៊ុងតឺនរ័/ខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ 
មានមន្តនេីជ្ំនាញរេ៊ុងការឈរៀបចខំ្ែនការទីលាន ០៤ នារ ់ប៉ែ៊ុខ្នេរេ៊ុងចំឈណាមមន្តនេីទាងំ ០៤ នារឈ់នោះ មានខ្តមាេ រ់
ប៉ែ៊ុឈណាណ ោះខ្ដេមានសិ្ទធិឈរៀបចំខ្ែនការស្េ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ឈៅរេ៊ុងទលីាន ។ 
ខ្.  នាយកដ្ឋសនក្រតិរតតិការទំនិញទូសៅ 



 ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេិការទនំិញទូឈៅ រដូ៏ចជាការយិេ័យ និងខ្ែេរពារព់ន័ធ
មយួចំនួនឈៅមានចណំ៊ុ ចមវោះខាត ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.៣.១  ផែែករលយនតស្ៃចូ្  

ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញថា រេ៊ុងចំឈណាមរថយនេស្ទូចចេ័តរបស់្ រស្ស្ ទាងំ ២០ ឈក្លឿង មាន ០៣ 
ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុងអ ំ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧ ។  

បខ្នថមឈេើឈនោះ ខ្ែេររថយនេស្ទូចមានអេរឈបើរបរ ០២ នារ ់  ន តប់ងស់្មតថភាពការង្ករអស់្រយៈ
ឈពេជាយូរមរឈហើយ ប៉ែ៊ុខ្នេថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា នព៊ុំមានឯរសារបញ្ញជ រច់ាស់្លាស់្ឈទ ។  
២.៣.២ ផែែករលយនតដកឹទំនញិ 

រេ៊ុងចំឈណាមរថយនេដឹរទនំិញរបស់្ រស្ស្ ទាងំ ២៨ ឈក្លឿង មាន ១១ ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុង
អំ ៊ុងឆ្េ  ំ២០១៧ ។ 

មា៉ែងវញិឈទៀត តមការអឈងាតជារខ់្ស្េង រមមររឈបើរបរថយនេដឹរទនំិញឈ្វើការឈេើស្ឈមា៉ែ ងការង្ករខ្ដេ 
រស្ស្  នរណំតរ់េ៊ុងឈវនក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមម ឈហើយឈដ្ឋយសារបរមិាណទំនិញនេងកាត ់ រស្ស្ រពំ៊ុងមាន
រំឈណើ នយ៉ែ ងលំហ៊ុរ រមួទាងំមានអេរឈបើរបរមនិក្លបក់្រនត់មទំហំការង្ករ ឈពេមេោះពួររតឈ់្វើការឈេើស្ពី ៨ 
ឈមា៉ែ ង រហូតដេ់ ១២ ឈមា៉ែ ងរេ៊ុងមយួផ្ថង ។   
២.៣.៣  ផែែករលយនតច្កូ 

តមការឈ្វើបចច៊ុបបនេភាព រថយនេចូរក្តូវ នបខ្នថម ០២ ឈក្លឿងឈទៀត ដូឈចេោះជារមួមានចំននួ ១០ ឈក្លឿង 
ប៉ែ៊ុខ្នេរេ៊ុងចំឈណាមរថយនេចូរទាងំ ១០ ឈក្លឿងឈនោះ មាន ០៤ ឈក្លឿងក្តូវ នជ្ក្មោះបញ្ជ ីរេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 

តមការច៊ុោះសារសួ្រជាមយួអេរក្លបក់្លងឈក្លឿងចក្រ ខ្ែេររថយនេចូរមានរមមររឈបើរបរ ០១ នារ ់ន
ធាេ រម់េួនឈ។ឺ សាថ នភាពជ្មងរឺបស់្រតអ់ាចជាជ្មង ឺតប់ងស់្តិ/សាម រតី ប៉ែ៊ុខ្នេរហូតមរដេ់ឈពេឈនោះអេរក្លបក់្លង
ឈក្លឿងចក្រ ព៊ុំមានឯរសារឈពទ្បញ្ញជ រច់ាស់្លាស់្ឈទ។ តមការអឈងាតឈ ើញថា ឈពេមេោះរតច់តឈក្លឿងចក្រ/
ទ៊ុរឈចាេឈៅរេ៊ុងការដ្ឋា នការង្ករ ឈហើយឈពេមេោះឈទៀតរតឈ់បើរឈក្លឿងចក្រមរទ៊ុរឈៅរខ្នេងឈ្វើការខ្តមេង ។  
២.៤ ការសធវើផែនការសែៃរ-ែៃុក ទំនិញសៅតាម្ក្រសភទក្រតិរតតិការ 

ស្វនររ  នពនិិត្ឈ ើញស្វនដ្ឋា នខ្បងខ្ចរការង្ករ តមក្បឈភ្ទក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 
រមួមាន ខ្ែនការក្បចាផំ្ថង ខ្ែនការអាជី្វរមម និងស្រ៊ុបឈតនឈេើរឈរៀប ប៉ែ៊ុខ្នេមនិ នបញ្ញជ រេំ់អតិអំពតីក្មូវការ
រមាេ ងំរមមររ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងស្មាភ រឈក្បើក្ ស់្។េ។ ឈដើមបអីន៊ុវតេខ្ែនការឈនាោះចាស់្លាស់្ឈទ ។    
៥.៤  អនុសាស្ន ៍

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ល៊ុណភាព និងខ្រេមអក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការរបស់្ រស្ស្ ឈអាយកានខ់្ត
េអក្បឈស្ើរឈ ើងជាេំដ្ឋប ់នងិទទួេ នឈស្ចរេីទ៊ុរចិតេពអីតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ នងិែេេ់ឈស្វារមមជូ្នអតថិិ
ជ្ន នឆ្បរ់ហ័ស្តមតក្មូវការទីែារ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ និង នាយរដ្ឋា ន ក្បតបិតេកិារ
ទនំញិទូឈៅ លួរពក្ងឹងឈរេការណ៍វនិយ័រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដ្ឋា ន នងិក្លបខ់្ែេរពារព់ន័ធបខ្នថមឈទៀត ជាពិឈស្ស្ 
លួរពិនិត្ឈមើេតក្មវូការជារខ់្ស្េង និងឈនេើយតបតមការឈស្េើស្៊ុំ ខ្ដេ នឈេើរឈ ើងឈដ្ឋយខ្ែេរឈក្លឿងចក្រខ្ដេ
ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដ្ឋា នទាងំពីរ។ 



ពារព់ន័ធនងឹខ្ែេរក្តួតពនិិត្រ៊ុងតឺនរ័ ឬខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទីលាន ស្វនដ្ឋា នលួរបងាេរខណៈឈអាយមន្តនេី
ជ្ំនាញរេ៊ុងការឈរៀបចំខ្ែនការទីលានទាងំអស់្ មានចំឈណោះដឹង និងទទួេ នសិ្ទធិឈស្េើរេ រេ៊ុងឈរៀបចំខ្ែនការស្េ៊ុរ
រ៊ុងតឺនរ័ឈៅរេ៊ុងទលីានរបស់្ រស្ស្ ឈដើមបឈីចៀស្វាងហានិភ្យ័ឈែសងៗខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងឈដ្ឋយផ្ចដន្រេ៊ុង
មណៈឈពេខ្ដេឈយើងមាន្នធានមានរក្មតិ ពីឈក្ពាោះការឈរៀបចំខ្ែនការទីលានរ៊ុងតឺនរ័មានសារសំ្ខានជ់ាទី
បំែ៊ុត នងិជាដឈងហើមសាេ បរ់ស់្ផ្នរិចចក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ។ 

មា៉ែងវញិឈទៀត ស្វនដ្ឋា នមនិលួរបឈណាេ យឈអាយក្បតិបតេរិរ ខ្ដេមានជ្មង ឺតប់ងស់ាម រត ី ឬការចងចាំ
ឈបើរបរមឈ្ា យ ឬឈក្លឿងចក្រ រេ៊ុងឈរេបណំងបឈក្មើឈអាយក្បតិបតេិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ឈនាោះឈទ 
ពីឈក្ពាោះរតេ ឈនោះអាចបណាដ េឈអាយមានឈក្រោះថាេ រដ់េ់អាយ៊ុជី្វតិ មូចខាតក្ទព្ស្មបតេិរបស់្ រស្ស្ និងអតិថិ
ជ្ន រដូ៏ចជាអតថក្បឈយជ្នក៍្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្ រស្ស្ ែងខ្ដរ ។ 
៥.៥ ម្តិស្លើយតរររស្ស់្វនដ្ឋសន  
 ចំឈពាោះេទធែេនេ៊ុោះបញ្ញច ងំរាេ់ចំណ៊ុ ចអវជិ្ជមាន និងអន៊ុសាស្នខ៍្រេំអខាងឈេើតមរយៈការែេេ់មត ិ
ឈនេើយតបរេ៊ុងឈពេក្បជ្៊ុំស្រ៊ុបនេងរ យការណ៍េទធែេស្វនរមមឈនោះ ស្វនដ្ឋា ន នឯរភាពទទួេយរអន៊ុ
សាស្នស៍្វនររ នងិស្នាមតិមំខ្រេំអឈអាយមានក្បសិ្ទធភាពមពស់្ឈៅឈពេខាងម៊ុម ។ 
៥.៦ ម្តសិ្វនករផ្ែៃកែងុច្ំសពាះម្តិស្លើយតរ   

ការបំភ្េរឺបស់្ស្វនដ្ឋា នឈេើចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះខាងឈេើ មានេរខណៈចាស់្លាស់្នងិស្មក្ស្បតម
សាថ នភាពជារខ់្ស្េង។ នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង នឹងបនេតមដ្ឋនការអន៊ុវតេអន៊ុសាស្នឈ៍នោះឈៅក្តីមាស្ 
នមាស្និងឆ្េ ខំាងម៊ុមជាបនេបនាទ បឈ់ទៀត ។ 
៦.  សស្ច្កតសី្នែដិ្ឋសនរួម្ 

ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេផ្នការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ខ្ែេរមេោះផ្នក្បពន័ធក្តួតពិនតិ្ផ្ែទរេ៊ុងឈៅរេ៊ុងស្វនដ្ឋា ននីមយួៗ
ក្តូវ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថា មានការមិតមំក្បឹងខ្ក្បង ឈរៀបចដំំឈណើ រការអន៊ុវតេក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិ
ការនិងទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្។ ជាមយួរេ ឈនោះខ្ដរ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងស្ឈងាតឈ ើញថា ថាេ រដ់រឹនា ំមន្តនេ ី
និងប៊ុលគេិរក្លបស់្វនដ្ឋា នមានននទោះរមួស្ហការ នងិយរចតិេទ៊ុរដ្ឋររ់េ៊ុងការបំឈពញតួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួន
ឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមេរខនេិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ឈរេការណ៍ចាប ់និងបទបបញ្ាតេិនានាជា្រមាន ។ 
៧.  ផែនការស្កម្មភាពផកលំអ 

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតេ និងខ្រេំអតមអន៊ុសាស្ន ៍ ខ្ដេស្វនររ នែេេ់ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ
នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ នងិ នាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទនំញិទូឈៅ  នឯរភាពតមខ្ែនការ
ស្រមមភាពដូច នរណំតឈ់ៅរេ៊ុងតរាងផ្នឧបស្មពន័ធ ២ ។ 

 
 
 
 

ផ្ថងចន័ទ ១៥ឈរើត ខ្មឈជ្ស្ា ឆ្េ រំ៊ុរ ឯរស័្រ ព.ស្ ២៥៦៣ 
ឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុ ផ្ថងទី១៧ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៩ 



 
         នឈ ើញ នងិឯរភាព                                       នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 

ឈមតេឈស្ៀមរាប  ផ្ថងទី១៧  ខ្មមថិ៊ុនា  ឆ្េ ២ំ០១៩ 
  ក្បធានលណៈរមាម ្កិារស្វនរមម 
 
 
 
               

 
 
រខ្នេងទទួេៈ 

- នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
- ឯរសារ-កាេបបវតេ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ផែែកទី ៦ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផដលបានពិនិតសយ 

ស ើងវិញសដ្យស្វនករឯករាជសយ 
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របាយការណ៍ស្តពីកីារត្រួរពិនិត្យពរ័ម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប 
ជនូភាគហ ុនកិ កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 

សស្ចកតីសែតើម 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្រួរពិនិរយយ ើរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ដែ បានភាា បម់កជាម ួ របស់កុំពងដ់ែ

សវ រ័ ត្កុងត្ពះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ របា ការណ៍ចុំណញ-ខារ និង
 ទធែ  មអរិយែេងៗ សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ និង ៦ដខ របា ការណ៍បដត្មបត្មួ មូ ្ន និង ុំហូរស្ថច់
ត្បាក ់ សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ត្ពមទុំងកុំណរស់ាា  ់យែេងៗរមួាន យសចកតីសយងេបយោ ការណ៍គណយន យ
សុំខាន់ៗ  និងកុំណរស់ាា  ់ពនយ ់យែេងៗយទៀរ។ គណៈត្គបត់្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ និងការបង្ហា ញពត័ម៌ាន
ហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោ ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះ
យព ”។ ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យ ើងខ្ញ ុំគឺយ្វើយសចកតសីននិោា នយ ើពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោ ដែអកយៅយ ើការត្រួរពិនិរយ
របស់យ ើងខ្ញ ុំ។ 

 

ផែនកំណត្់ននការព្ត្ួត្ពិនិត្យ 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្រួរពិនិរយយោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ើការត្រួរពិនិរយ យ ខ ២៤១០ 

សតីពី “ការត្រួរពិនិរយពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញដែ យ្វើយ ើងយោ សវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។ ការត្រួរពិនិរយយ ើពរ័ា៌ន  
ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព  រមួាន ការយោទជាសុំណួរយៅអនកទទួ ខញសត្រូវដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងគណយន យ ការអនញវរត កេណៈ
វភិាគ និងនីរិវ ិ្ ីត្រួរពិនិរយយែេងៗយទៀរ។ ការត្រួរពិនិរយានដែនកុំណររូ់ចជាងការយ្ើវសវនកមម ដែ អនញយោមយៅតាម
សតងោ់រអនតរជារិសតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ ជា ទធែ ការត្រួរពិនិរយយនះមនិអាចយ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំយ្វើការធានាអះអាងអុំពីបញ្ហា
សុំខាន់ៗ  ែូចដែ យ ើងខ្ញ ុំអាចែឹងកនញងការយ្វើសវនកមមយនាះយទ។ ែូយចនះ យ ើងខ្ញ ុំមនិបយញ្ចញមរិយោប ់សវនកមមយទ។ 
 

សស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
 យោងយៅតាមការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ យ ើងខ្ញ ុំករស់ាា  ់យ ើញថាមនិានបញ្ហា ណាម ួ ដែ យ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំ
យជឿជាកថ់ាពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបដែ បានភាា បម់កជាម ួមនិបានយរៀបចុំ នូវត្គបទ់ិែាភាពជាស្ថរវនតទុំងអស់ យោ 
ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” យនាះយទ។ 
 
ជ. ត្កុមហ ញន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
 
 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 

រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា 
កា បរយិចេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៩ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវរថុ (មិនបានស្វើស្វនកមម) 
គិរត្រឹមថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 កាំណរ់  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ព្រពយស្កមម      
ព្រពយស្កមមរយៈសពលផវង      
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧  ៨៤៣.៥៣៧.៦៥០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៧៧.៨៣៦.២២៩  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ត្ទពយសកមមអរបូ ី ៩  ៦.៩៦៣.៣៩៥  ៧.៤៩៤.៨៣១ 
ឥណទនបញគា ិក   ២.៣៦៦.២០៧  ៣.៤២១.១៣២ 
   ១.១៣០.៧០៣.៤៨១  ១.១៣៦.០៦០.១១៤ 
ព្រពយស្កមមរយៈសពលខ្លី      
ឥណទនបញគា ិក   ២.០៣២.៦៧៨  ១.៨៨៣.៩៨១ 
សននិ្ិ   ១០.៦៦១.៤៣៦  ១១.៣២២.៦១៨ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ៦៣.៦៨០.៤៧៩  ៤១.៨៥៩.០១១ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្នាោររ ៈយព ខលី   ៧៦.៥៦៧.០៩៦  ៧៤.៨៧៣.២៣៩ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូ    ៤៧.៣៨៦.៦៩៨  ៦២.១៩១.៥២៥ 
   ២០០.៣២៨.៣៨៧  ១៩២.១៣០.៣៧៤ 
ព្រពយស្កមមស្របុ   ១.៣៣១.០៣១.៨៦៨  ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
      
មូល្ន និងបំណុល      
មូល្ន      
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុងយែេងៗ   ២៤.៧១២.៧២៣  ២០.១៥៥.៨៤៦ 
ចុំយណញរកាទញក   ១១៤.៤៥៥.៣៩៥  ១១៩.០១៥.៥២៥ 
មូល្នស្របុ   ៦៥៧.១៨៦.១៨១  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈសពលផវង      
ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ ១០  -  ៥.២៥៦.៣៣៩ 
ត្បាកក់មច ី ១១  ៥៣៥.៨៩៣.៨១៤  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៦៨.៣៣៥.៨៥២  ៦៦.៨៨១.៩៧៦ 
ការពវកចិចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.៤៧១.៧៦៨  ១.៤៧១.៧៦៨ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៦៣៥.៤៧៦  ៥.៦៣៥.២៤៥ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ៦.៩៣១.៥៨៥  ៤.៦០៦.៨៨៤ 
   ៦១៨.២៦៨.៤៩៥  ៦១២.២៧៦.១៣០ 
បំណុលរយៈសពលខ្លី      
ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ ១០  ៥.០៧៩.៥៨៤  ៤.៩១២.៤៦៦ 
ត្បាកក់មច ី ១១  ២២.៧១២.៧១៥  ២២.១៩៧.៣១១ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៣.០៥៧.០០០  ៣.០៥៧.០០០ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣៦៧.៩៥៣  ៣៦៧.៩៥៣ 
ចំណូលពនារ   ៣៥១.៤៥២  ២៥១.៥២៧ 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនអីនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ២១.២៩២.៩០៥  ២០.៩៤១.៩០៤ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ២.៧១៥.៥៨៣  ៦.៩៩៦.៧៦៣ 
   ៥៥.៥៧៧.១៩២  ៥៨.៧២៤.៩២៤ 
បំណុលស្របុ   ៦៧៣.៨៤៥.៦៨៧  ៦៧១.០០១.០៥៤ 
មូល្ន និងបំណុលស្របុ   ១.៣៣១.០៣១.៨៦៨  ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
 
 

កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទពំរ័ទី ៦ ែល់ ទពំរ័ទី ២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ចាំង្ណញ-ខារ នខិលរធផលលមអរិង្ផេខៗ (មិនបានស្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ផខ្ និង ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 កាំណរ ់  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

          
ចាំណូល ១២  ៨១.៧០០.២០១  ៧០.១០៧.៧៥៦  ១៥១.៣១២.០២៩  ១២៩.៣៧៨.២១២ 
          
ចាំណាយ          
ចុំណា សាា រែារែ់ាង ់ ១៣  (២០.៩១៨.២៣៧)  (២០.៦៦០.០៧៧)  (៤៤.១៩៣.០៥៩)  (៣៦.០៧២.៧៥៦) 
ចំណាយប្របាកយ់បៀវរេរ ៍ប្របាកឈ់្ែួល និខចណំាយពាកព់ន័ធ ១៤  (២១.៣៩៨.០១០)  (១៧.១៨២.៣៧៣)  (៤០.៦៣០.៤២៧)  (៣១.៥៧៦.៥២០) 
ចំណាយរលំស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ និខរលំស់ត្ទពយសកមមអរបូី ១៥  (៧.២១៨.៩៩២)  (៧.០៤៤.៣១៥)  (១៤.៣២៦.១៣៤)  (១៣.៨៨៦.៣២២) 
ចំណាយជួសជុល និខដែទ ំ   (២.១៧០.៧៥៧)  (១.៩៣៦.៨៥៦)  (៤.៩៥៥.២៣៥)  (៣.៤៦៦.៩១០) 
ចំណាយយែេងៗ   (៧.៨៧២.៤១៤)  (៨.៧០០.៨៤៧)  (១៣.៥៥២.០៨១)  (១៣.៧៩៧.៤១៦) 
ចុំយណញយែេងៗ – សញទធ    ២៤៦.៤៨៦  ១៧៧.២៥៩  ២០៤.៨៩៣  ២៨.៧៥៤ 
   (៥៩.៣៣១.៩២៤)  (៥៥.៣៤៧.២០៩)  (១១៧.៤៥២.០៤៣)  (៩៨.៧៧១.១៧០) 
          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ២២.៣៦៨.២៧៧  ១៤.៧៦០.៥៤៧  ៣៣.៨៥៩.៩៨៦  ៣០.៦០៧.០៤២ 
          
ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ   ៨៩៦.០២៤  ៨.៩០៥.៥៨០  ១.៨៧៤.១៩២  ១.៨៩៨.៣៣៥ 
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ   (១៩.៤០៨.២៩១)  (២.៩២៤.៣៣៩)  (២០.៩០៦.០៣៥)  (១៧.៦៦៨.២៥៩) 
(ចុំណា )/ចណូំ ហិរញ្ញ វរាញ – សញទធ ១៦  (១៨.៥១២.២៦៧)  ៥.៩៨១.២៤១  (១៩.០៣១.៨៤៣)  (១៥.៧៦៩.៩២៤) 
          
ចំសណញមុនបង់ពនធសលើព្បាក់ចំណូល   ៣.៨៥៦.០១០  ២០.៧៤១.៧៨៨  ១៤.៨២៨.១៤៣  ១៤.៨៣៧.១១៨ 
          
ចុំណា ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  ១៧  (២.៧១៧.៣៩០)  (១.៨៣៧.៣៤៣)  (៥.០៤៣.៥០៤)  (៥.៥១៣.៦៨៤) 
          
ចំសណញកនងុការយិបរសិចេរ   ១.១៣៨.៦២០  ១៨.៩០៤.៤៤៥  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៣២៣.៤៣៤ 
          
ចាំណូលលមអរិង្ផេខៗ          
ខទងដ់ែលមនិចាតថ់្នែ កង់្ ើខវញិកែុខចងំ្ណញ – ខាត៖          
ការវាស់ដវងការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតនយ៍ ើងវញិ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៣.៣៦១.៥០០) 
លរធផលលមអរិចំសណញស្របុកនខុការយិបរងិ្ចេទ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៣.៣៦១.៥០០) 
          
ចំសណញរបស្ភ់ាគហ ុនកិ   ១.១៣៨.៦២០  ១៨.៩០៤.៤៤៥  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៣២៣.៤៣៤ 
លរធផលលមអរិចំសណញស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនកិ   ១.១៣៨.៦២០  ១៧.២២៣.៦៩៥  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៥.៩៦១.៩៣៤ 

 
ចំង្ណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនរបស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស សត្ាបក់ារ ិបរយិចេទយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 

          
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនមលូដ្ឋា ន (យរៀ ) ១៨  ១៣,២៧  ២២០,៤០  ១១៤,០៨  ១០៨,៧០ 
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ (យរៀ ) ១៨  ១៣,២៧  ២២០,៤០  ១១៤,០៨  ១០៨,៧០ 

 
 

 
កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទពំរ័ទី ៦ ែល់ ទពំរ័ទី ២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍បខត្មបត្មួលមូលធន (មិនបានស្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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  ខដលជារបស្ភ់ាគហ ុនិក 

 
 សែើមរុន និង 
បុពវលាភភាគហ ុន  ទុនបត្មុខង្ផេខៗ  ចំសណញរការុក  ស្របុ 

  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
            
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៨

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មត្ុលយសៅនថៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 
         
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៩.៣២៣.៤៣៤  ៩.៣២៣.៤៣៤ 
ខារ មអរិយែេងៗ  -  -  (៣.៣៦១.៥០០)  (៣.៣៦១.៥០០) 
ខារ មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៥.៩៦១.៩៣៤  ៥.៩៦១.៩៣៤ 
         
ស្មត្ុលយសៅនថៃរី៣០ ផខ្មិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៨  

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១៦.៩១២.៥១១  ៦៥២.៥៧២.៤៨៨ 
         
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មត្ុលយសៅនថៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
         
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
ចុំណូ  មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
         
យែទរយៅទញនបត្មុង  -  ៤.៥៥៦.៨៧៧  (៤.៥៥៦.៨៧៧)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា  ់ ៦)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩២)  (៩.៧៨៧.៨៩២) 
         
ស្មត្ុលយសៅនថៃរី៣០ ផខ្មិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៩                

 (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២៣  ១១៤.៤៥៥.៣៩៥  ៦៥៧.១៨៦.១៨១ 

 
 
 
កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទ ី២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 
 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថចត់្បាក ់(មិនបានស្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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   ែំណាចក់ារយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 កាំណរ ់ ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
លាំហូរស្ថចត់្បាក់ពីស្កមមភាពព្បរិបរតកិារ      
 ុំហូរសាចប់្របាកចូ់ ពីត្បតិបតតិការ ១៩  ២៨.៩១៤.៦១២  ២៧.៣៨៩.៤៤៦ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបខ ់   (៦.៩៩៩.៩៨៣)  (៣.៤៦៣.០៥២) 
 ុំហូរចូ សាចប់្របាកស់ញទធពីសកមមភ្ជពត្បតិបតតិការ   ២១.៩១៤.៦២៩  ២៣.៩២៦.៣៩៤ 
      
លាំហូរស្ថចត់្បាក់ពីស្កមមភាពវិនិង្ោគ      
ការទិញត្ទពយសមបរតិ និខបរកិាេ រ  ៧  (៦.២៨១.៤០៩)  (២៩.៥២៨.៥៦០) 
ការទិញត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  (១.២៥២.០២៥)  (៦១៨.៨៥៥) 
ប្របាកស់ុំណងបានទទ ួពីឥណទនបញគាលិក   ១.២៨៣.៣៦៣  ១.២៨៣.៣៦៣ 
ការដ្ឋកប់្របាកប់ង្ ញ្ ើង្ៅធនាគាររយៈង្ពលខ្លី   (១.៦៩៣.៨៥៧)  (១.០៧២.០១២) 
ការត្បាកប់ានទទ ួ   ៧៥៥.២៩៥  ៦១៧.២៥៥ 
 ុំហូរសាចប់្របាកយ់ចញសញទធពីសកមមភ្ជពវនិិង្ោគ   (៧.១៨៨.៦៣៣)  (២៩.៣១៨.៨០៩) 
      
លាំហូរស្ថចត់្បាក់ពីស្កមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (១៥.១៩១.៥២៧)  - 
សាចប់្របាកប់ានពីប្របាកក់មច ី   ៣៤២.០៧១  ១៥.៧២៨.២២១ 
ការសខប្របាកក់មច ី   (៩.៤០៩.១៤៤)  (៦.៩៦៧.៨៤១) 
ការប្របាកប់ានបខ ់   (៥.២៧២.២២៣)  (២.០០៥.៦៧៧) 
( ុំហូរសាចប់្របាកយ់ចញ)/ចូ  សញទធពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន   (២៩.៥៣០.៨២៣)  ៦.៧៥៤.៧០៣ 
      
(ត្ំហយ)/កំសណើ នស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលស្រុធ   (១៤.៨០៤.៨២៧)  ១.៣៦២.២៨៨ 
      
សាចប់្របាក ់និខសាចប់្របាកស់មមូលង្ែើមការយិបរងិ្ចេទ   ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
      
ស្ថច់ត្បាក ់និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ   ៤៧.៣៨៦.៦៩៨  ៥២.៤៤៣.៥១៧ 
 

 
 
កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១. ពរ័ម៌ានទងូ្ៅ 
កុំពងដ់ែសវយត័ប្រកុខត្ពះសីហនញ (ង្ៅកាតថ់្ន “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹះស្ថា នសវ រ័ស្ថធារណៈ ដែ សាិរង្ប្រកាម

ការត្គបត់្គងដនែកបយចចកង្ទសរបស់ត្កសួខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងសថិតង្ប្រកាមការត្គបត់្គងដនែកហិរញ្ញ វតថុរបស់
ត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ ង្ហើយមានការោិល័យកណាត លង្ៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពដែ ាន កេណៈសវ រ័ទុំងដែនករែាបា  និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង
យោ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែ បានែត ់ស្ថា នភាពឱ្យ    
ត្កុមហ ញនជាស្ថា បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម និងទទួ បានវញិ្ហញ បនបត្រចញះបញ្ា ីយ ខ 
Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញះបញ្ា ីយៅែារ
មូ បត្រកមពញជា (យៅការថ់ា “ែ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបននយនះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងដ់ែសមញត្ទអនតរជារិ និង ជាកុំពងដ់ែពាណិជាកមមដរម ួគរយ់ៅកនញង              
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពី ការបយងកើរកុំពងដ់ែសវយត័ប្រកុខត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់       
ក.ស.ស គឺែត ់យសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ និងសកមមភាពយែេងៗដែ ពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចចនានំាវាង្ចញ-ចូល និខែត ់ភសតុភ្ជែល់នាវា 
- ង្លើកដ្ឋក ់ង្នេរនេុក និខែឹកជ ា្ូ នទនំិញ 
- ការងារដែរកា សតុកទំនិញ ឃ្ល ខំ-ទីលាន 
- ការងារអភវិឌ្ឍន ៍សាត រ និខពប្រខកីង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ក.ស.ស ដែលមានប្រសាប ់
- ទទលួខុ្សប្រតូវ និខចាតដ់ចខង្លើការងារការពារសុវតថិភ្ជព សនតិសុខ្ សណាត បធ់ាែ បក់ែុខតបំនត់្គបត់្គង និង 
- ត្គបត់្គងែឹកនា ំនិខចាតដ់ចខសកមមភ្ជពឱ្យមានត្បសិទធភ្ជព និខមានការរកីចង្ប្រមើន 

 
 កែុខឋានៈជាសាថ បន័សវ រ័សាធារណៈ ក.ស.ស ទទួលអណំាច និខកាតពវកិចចទខំឡាយ ពីរាជរោា ភ្បិា ថ្ន
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា ង្ែើមបបីំង្ពញង្បសកកមមត្សបតាមកមមវតថុរបស់ខ្លួន។ 

ការោិល័យចុេះប ា្ ីរបស់ ក.ស.ស មានទីតាខំសថិតង្ៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយសនាបរីយរយជា ហ ញន ដសន 
សង្ហក រ ់យ ខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ប្រពេះរាជាណាចត្កកមពុជា។ 

ប្រកុមប្របឹកាភបិាលអនុមត័ឱ្យង្ចញនាយពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេប ង្ៅនែៃទី១២ ដខ្សីហា ឆ្ែ ២ំ០១៩។  
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ។ 
 

 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២. មលូដ្ឋា នកនខុការង្រៀបចាំពរ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប 
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង

យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” (“CIAS 
34”)។  

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះមនិរមួប ច្ូ លនូវរាល់កណំតស់មាា ល់ត្គបត់្បង្ភទទខំអស់ ែូចបានបងាា ញជាធមម
តាង្ៅកែុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបានង្ធវើសវនកមមត្បចាឆំ្ែ ងំ្ទ។ ែូចង្នេះ ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះគួរត្រូវបានអាន
ភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨   ដែ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង
យោ អនញយោមយៅតាម  សតងោ់ររបា ការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ យោ ការណ៍
គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ គឺែូចយៅនឹងយោ ការណ៍គណយន យ       
សុំខាន់ៗ ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាបឆ់្ន ុំ២០១៨។ 

 

២.១ ស្តខដ់្ឋរគណង្នយយងមី និងស្តខដ់្ឋរគណង្នយយខដលបានង្ធវើវងិ្ស្ថធនកមម ខដល 
ក.ស្.ស្ បានអនុវត្ត 
សតងោ់រគណយន យងមី សតងោ់រគណយន យដែ បានដកលមអ ឬសតងោ់រគណយន យដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម 

និខបណំកប្រសាយម ួចុំនួន បានចូ ជា្រានសត្ាប ់ការ ិបរយិចេទរា ការណ៍យនះ  
 

 សតងោ់រគណយន យងមី (*) CIFRS 16 ៖ ភតិសនា 
 ការដកលមអត្បចាឆំ្ែ  ំ CIAS 12 ៖ ចុំណូ ពនធ 
 ការដកលមអត្បចាឆំ្ែ  ំ CIAS 23 ៖ ចុំណា ត្បាកក់មច ី
 សតងោ់រគណយន យដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម CIAS 19 ៖ អរាត្បង្ោជនន៍ិង្ោជិត 

 
(*) CIFRS 16 សតីពី “ភ្រិសនា” ជា ទធែ យសទើរដរភ្រិសនាទុំងអស់នឹងត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់យៅកនញងរបា -
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ   យោ ស្ថរភាពខញសោន រវាងភ្រិសនាត្បរិបរតិ   និងភ្រិសនាហិរញ្ញ វរាញត្រូវបាន ញបយោ ។ 
សតងោ់រងមី រត្មូវឱ្យទទួ ស្ថា  ់ត្ទពយសកមម (សិទធិយត្បើត្បាស់ត្ទពយជួ ) និងបុំណញ  ហិរញ្ញ វរាញ ដែ ត្រូវបងថ់្ងលជួ ។      
ានករណីយ ើកដ ងដរម ួគរគ់ឺ ចុំយពាះភ្រិសនាដែ ានរ ៈយព ខលី និងានរថ្មលឈ្នួ ទប។ ក.ស.ស ាន          
ភ្រិសនាត្បរិបរតមិនិយត្ចើន យហើ ដងមទុំងានរថ្មលទប។ 

ការករត់្តាគណយន យចុំយពាះភាគីាច ស់ត្ទពយជួ មនិានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតយទ យហើ  ក.ស.ស គឺជាាច ស់
ត្ទពយជួ ។ 

មនិមាននលប េះពាល់ជាសារវនតែល់ការអនុវរតសតខដ់្ឋរខាខង្លើង្ទ។ 
 

៣.  ការបា៉ា នស់្ថម នរបស្គ់ណៈព្គប់ព្គង 
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេ ័ ការបា នស់្ថម ន ការសនមរ ដែ ាន

ែ ប ះពា ់ែ ់ការអនញវរតយោ ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនទឹកត្បាករ់បស់ត្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និងចុំណា 
ដែ បានរា ការណ៍។  ទធែ ជាកដ់សែងអាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា នស់្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិិចេ ័សុំខានដ់ែ គណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរតយោ 
ការណ៍ គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមិនត្បាកែត្បជា គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេ ័
ដែ បានអនញវរតកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៤. ការព្គប់ព្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវរថ ុ
៤.១  កត្តត ហានភិយ័ហរិញ្ញវរថុង្ផេខៗ 

 ក.ស.ស ប្រតូវត្បឈ្មមខុ្នឹខហានិភយ័យែេងៗែូចជា ហានិភ្ ័ទីែារ (រមួានហានិភយ័ការបតូររបូិយបណ័ណ  និខ
ហានិភ្ ័អប្រតាការប្របាក)់ ហានិភយ័ឥណទន  និខហានិភយ័សាចប់្របាកង់ាយប្រសួល។  

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ  នូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្ ័ហិរញ្ញ វរាញ
ទុំងអស់ ែូចការការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

 
៤.២  រថ្មៃស្មព្ស្បរបស្ព់្រពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ នខិបាំណុលហរិញ្ញវរថវុាស្ខ់វខត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដករ ាំលស្ ់
វធិីស្ថស្រសត និខការសនមរ ដែលបានង្ប្របើកែុខការបា ន់សាា នតនមលសមត្សបននឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មានែូចខាខ

ង្ប្រកាម៖ 
(ក)  សាច់ប្របាក់ និខសាច់ប្របាក់សមមូល និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្នាោររយៈង្ពលខ្លី - តនមលង្ោខននគណនីទំខង្នេះ 

មានតនមលត្បហាក់ត្បដហលនឹខតនមលសមត្សប ង្ដ្ឋយសារវាមានរយៈង្ពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអតិែិជនពាណិជាកមម និខគណនីអរិងិជនង្នេខៗ - តនមលង្ោខែកសំវធិានធនដែល

បណាត លមកពីការែយចុេះតនមល មានតនមលត្បហាក់ត្បដហលនឹខតនមលសមត្សប ង្ដ្ឋយសារគណនីទំខង្នេះ
សថិតង្ៅង្ប្រកាម កេខណឌ ឥណទនធមមតា និខមានរយៈង្ពលខ្លី។ 

(គ) ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក - តនមលង្ោខរ ៈយព ខលី ថ្នឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក ត្រូវបានោរ់ទញកថាាន
រថ្មលែូចោន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកមានរយៈង្ពលខ្លី។ ចុំយពាះឥណទន 
ែត ់ឱ្យបញគា ិករ ៈយព ដវង ានរថ្មលសមត្សបចុំនួន ២.២២១ ោនយរៀ  គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញនា ឆ្ន ុំ
២០១៩ យ្ៀបនឹងរថ្មលយោងដែ ានចុំនួន ២.៣៦៦ ោនយរៀ ។ តនមលសមត្សបប្រតូវបានគណនាដែអកតាម
លំហូរសាច់ប្របាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាក់កមច ីនាយព បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មល
សមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាច
អយងករបាន រមួានហានិភ្័ ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ - តនមលង្ោខរ ៈយព ខលីថ្នភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ ត្រូវបានោរ់
ទញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់មានរយៈង្ពលខ្លី។ 
តនមលសមត្សប ប្រតូវបានគណនាដែអកតាមលំហូរសាច់ប្របាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាក់កមច ីនាយព         
បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ 
ស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័ ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

(ង) ប្របាក់កមចី - តនមលសមត្សបននប្របាក់កមច ីប្រតូវបា ន់សាា នង្ដ្ឋយង្ធវើអបបហារង្លើលំហូរសាច់ប្របាក់យចញកែុខកិចច
សនានាង្ពលអនាគត ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាក់កមច ីនាែំណាច់ការ ិបរយិចេទ។ 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៤. ការព្គប់ព្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវរថ ុ(ត្) 
៤.២  រថ្មៃស្មព្ស្បរបស្ព់្រពយស្កមមហរិញ្ញវរថុនិខបាំណុលហរិញ្ញវរថវុាស្ខ់វខត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដករ ាំលស្ ់(ត្) 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែ វាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋានានញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មល

សមត្សបែូចខាងយត្កាម៖ 
កត្មិរ ១ រថ្មល ក់កនញងទីែារសកមម (មិនដករត្មូវ)  ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ  ដែ អាចកុំណរ់បាន។ ក.ស.ស 

មិនានកាន់កាប់មូ បត្រចញះបញ្ា ី យទ។ 
កត្មិរ ២ ធារញចូ យែេងៗ យត្ៅពីរថ្មល ក់ដែ បានរមួបញ្ចូ  កនញង កត្មិរ ១ ដែ អាចអយងករត្ទពយសកមម ឬ 

បុំណញ   បានយោ ផ្លទ  ់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោ ត្បយោ  (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូ ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ   ដែ មិនអាត្ស័ យ ើទិននន័ យ ើទីែារដែ អាចសយងករបាន 

(ដែ ជាធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ពរ័ម៌ានព្បរបិរតិការត្តមខផនក 

ក.ស.ស មានត្បតិបតតិការតាមដនែកដែលប្រតូវរាយការណ៍គឺ ង្សវាដនែកកពំខដ់ន។ ត្បធានអនកសង្ប្រមចចិរតដនែក
ត្បតិបតតកិារ (ប្រកុមគណៈត្គបត់្គង) ប្រតួតពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងននេកែុខ ដែលបានរាយការណ៍អំពី ទធនលននង្សវាដនែក
កពំខដ់នទខំមលូ ង្ែើមបវីាយតនមលអពំី ទធនល និខការដបខដចកធនធាន។ ត្បធានអនកសង្ប្រមចចិរតដនែកត្បតិបតតិការវាយតនមល
អពំី ទធនលននត្បតិបតតិការតាមដនែក ង្ដ្ឋយដនែកង្ៅង្លើទហំំប្របាកច់ំណូលែុល ចងំ្ណញមនុបខព់នធ និខចងំ្ណញសញទធង្ធៀប
នឹខការយិបរងិ្ចេទមនុៗ។ ង្លើសពីង្នេះ ក.ស.ស កា៏នតបំនយ់សែាកិចចពិង្សស ដែ កុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ា 
ែុំបូង  សូមយោងយៅកុំណរស់ាា  ់ ៨។ 

ប្របាកច់ណូំលភាគយត្ចើនបានមកពីអតិែិជនខាខង្ប្រៅ។ ក.ស.ស មានទីតាខំសថិតង្ៅកែុខង្ខ្រតប្រពេះសីហនុ ង្ហើយ
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន មានត្បភពង្ចញពីង្ខ្រតប្រពេះសីហនុ និខតបំនជុ់ំវញិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦.  ភាគលាភ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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យៅថ្ងៃទី១២ ដខយមស្ថ ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័ដបងដចកភាគោភ្ពីត្បាកច់ុំយណញសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ៦.៥៥០.០០០  - 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ ានរថ្មលោរកិ  

៤០៣ យរៀ កនញងម ួភាគហ ញន  ៨.៦៤១.៥២៧  - 
ភាគោភ្សរញបបានបង ់(*) ១៥.១៩១.៥២៧  - 
 
(*) ភាគោភ្សរញបបានបងដ់ែ ានទឹកត្បាកច់ុំនួន ១៥.១៩១.៥២៧ ពានយ់រៀ យនះ ានរមួបញ្ចូ  ទុំងភាគោភ្
ធានាដែ ានទឹកត្បាកច់ុំនួន ៥.៤០៣.៦៣៥ ពានយ់រៀ  (កុំណរស់ាា  ់ ១០)។ ចុំនួនដែ យៅស ់ ៩.៧៨៧.៨៩២ 
ពានយ់រៀ  ត្រូវបានែកយចញពីចុំយណញរកាទញក។ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៧.  ព្រពយស្មបរត ិនខិបរកិាេ រ 

 ដីធៃ ី  ការខកលមអដីធៃ ី  អគារ  
បរកិាេ រ 

បង្ចេកង្ទស្  
ង្ត្គឿខស្ង្ហា រមិ 
នខិបរកិាេ រភាា ប ់  

កុាំពយទូរ័ នខិបរកិាេ រ
ការោិលយ័  ោនយនរ្  

បរកិាេ រ 
កាំពខខ់ផមពុ្រ  

ស្ាំណខ់
កាំពខុស្ថខស្ខ់  បា៉ា ផែត្  ស្របុ 

 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 
                      
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)                      
នែលង្ែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៥១.៨១៦.១៥១  ៣៤៧.៧៩៣.៤៨៦  ២៤.៣៣១.២០៨  ២.៥០៧.៥៨២  ៨.០៥២.១០២  ៤៣.៧៥៨.២៥៣  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១.៧៩៧.៤១២  ១.២៥៨.៦៧១.២៩៤ 
រលំស់បងារ -  (២៥.៨៨៥.០៧១)  (១៩៧.៨៩៧.៩១២)  (១៩.៣៦០.៤៤៩)  (២.១១១.៧៣០)  (៥.៧៤០.៧៣៨)  (២០.០៣៧.៨៥១)  (១៤០.៣៥០.៣០០)  -  (១.៦២៥.២៧២)  (៤១៣.០០៩.៣២៣) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 

                      
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា  
ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបាន
ង្ធវើសវនកមម)                      

តនមលចុេះប ា្ ីសញទធង្ែើមប្រគា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ទិញបដនថម (*) -  ៨៦.៣៥៧  ៨៩.៧២១  ២.៦៥៩.៦០០  -  ៦៩.២៥៧  ១.២៩០.៨៧៧  ១.៣៦២.៧៧៨  ៣.០៣៤.៤៣៤  -  ៨.៥៩៣.០២៤ 
យែទរ -  ១.២១១.២៦១  -  -  -  -  -  -  (១.២១១.២៦១)  -  - 
រលំស់ -  (៥៨៧.៤២២)  (២.៥០០.៣៥៦)  (៥៨១.៨២៧)  (១០៩.០២៦)  (៦៩៨.៣៣២)  (១.១៩១.២៤៧)  (៤.៩៧០.០១៩)  -  (៧៩.១១៦)  (១០.៧១៧.៣៤៥) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធចុខប្រគា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៦.៦៤១.២៧៦  ១៤៧.៤៨៤.៩៣៩  ៧.០៤៨.៥៣២  ២៨៦.៨២៦  ១.៦៨២.២៨៩  ២៣.៨២០.០៣២  ១៨២.៩១០.៦៦៩  ២០២.៦៤០.១៥៤  ៩៣.០២៤  ៨៤៣.៥៣៧.៦៥០ 

                      
ង្ៅនែៃទី៣០ ដខ្មងិញនា ឆ្ែ ២ំ០១៩                      
នែលង្ែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៥៣.១១៣.៧៦៩  ៣៤៧.៨៨៣.២០៧  ២៦.៩៩០.៨០៨  ២.៥០៧.៥៨២  ៨.១២១.៣៥៩  ៤៥.០៤៩.១៣០  ៣២៨.២៣០.៩៨៨  ២០២.៦៤០.១៥៤  ១.៧៩៧.៤១២  ១.២៦៧.២៦៤.៣១៨ 
រលំស់បងារ -  (២៦.៤៧២.៤៩៣)  (២០០.៣៩៨.២៦៨)  (១៩.៩៤២.២៧៦)  (២.២២០.៧៥៦)  (៦.៤៣៩.០៧០)  (២១.២២៩.០៩៨)  (១៤៥.៣២០.៣១៩)  -  (១.៧០៤.៣៨៨)  (៤២៣.៧២៦.៦៦៨) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបាន
ង្ធវើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៦.៦៤១.២៧៦  ១៤៧.៤៨៤.៩៣៩  ៧.០៤៨.៥៣២  ២៨៦.៨២៦  ១.៦៨២.២៨៩  ២៣.៨២០.០៣២  ១៨២.៩១០.៦៦៩  ២០២.៦៤០.១៥៤  ៩៣.០២៤  ៨៤៣.៥៣៧.៦៥០ 

 

 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៧.  ព្រពយស្មបរត ិនខិបរកិាេ រ (ត្) 
(*) សូមយោងយៅការយែទៀងផ្លទ រក់ារទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញ     
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ។ 
 ៣០ មថិនុា ២០១៩  ៣០ មថិនុា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ៨.៥៩៣.០២៤  ៣០.៤៧៦.៨១៤ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (២.៣១១.៦១៥)  (៩៤៨.២៥៤) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ៦.២៨១.៤០៩  ២៩.៥២៨.៥៦០ 
 

ចុំណា ការត្បាក ់ដែ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើត្ទពយសកមមដែ ាន កេណៈសមបរតិត្គបត់្ោន ់ យត្កាមខទងស់ុំណង់
កុំពញងស្ថងសង ់គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ានចុំនួន ១.៧១៤ ោនយរៀ  ដែ ាន (អត្តាការត្បាក ់១,៦៥% កនញង
ម ួឆ្ន ុំ ពីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ ចុំយពាះ (JBIC) – ឥណទនង្លខ្ CP-P10 - កុំណរស់ាា  ់ ១១)។ 

 
៨.  ព្រពយស្មបរតវិនិងិ្ោគ 
 ដីធៃ ី អគារ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម)      
នែលង្ែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៥.២៦៦.៥១៧  ៣០៩.៥៩២.៤០០ 
រលំស់បងារ -  (៣០.១១០.២២០)  (៣០.១១០.២២០) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 

      
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម)      
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធង្ែើមប្រគា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ទិញបដនថម (*) -  ១.៤៣១.៤០២  ១.៤៣១.៤០២ 
រ ុំ ស់ -  (៣.០៧៧.៣៥៣)  (៣.០៧៧.៣៥៣) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធចុខប្រគា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៣.៥១០.៣៤៦  ២៧៧.៨៣៦.២២៩ 
      
ង្ៅនែៃទី៣០ ដខ្មងិញនា ឆ្ែ ២ំ០១៩      
នែលង្ែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៦.៦៩៧.៩១៩  ៣១១.០២៣.៨០២ 
រលំស់បងារ -  (៣៣.១៨៧.៥៧៣)  (៣៣.១៨៧.៥៧៣) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៣.៥១០.៣៤៦  ២៧៧.៨៣៦.២២៩ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៨.  ព្រពយស្មបរតវិនិងិ្ោគ (ត្) 
(*) សូមយោងយៅការយែទៀងផ្លទ រក់ារទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញ     
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ។ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ១.៤៣១.៤០២  ៧៩៩.៣៤១ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (១៧៩.៣៧៧)  (១៨០.៤៨៦) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ១.២៥២.០២៥  ៦១៨.៨៥៥ 

 
ចុំនួនទឹកត្បាក់ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ - រុំបន់យសែាកិចចពិយសស ខាងយត្កាមយនះ ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបា ការណ៍

ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ  មអិរយែេងៗសយងេប ៖ 
 ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ 
 ៣០ មថិនុា ២០១៩  ៣០ មថិនុា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    

ចំណូលពីការជលួ ១.៣៨៥.៨២៤  ១.៤៤៤.១៤៦ 
ចុំណា រ ុំ ស់ (៣.០៧៧.៣៥៣)  (៣.០៤៨.១៨៣) 
ចំណាយត្បតិបតតិការផ្ទេ ល់ដែលង្កើតង្ចញពីការវនិិង្ោគត្ទពយសមបតតិ 
     ដែលបង្ខកើតឱ្យមានចណូំលពីការជលួ (១.៥២៤.៣៦៧)  (១.៦០៣.៦៩៣) 
 
 រុំបនយ់សែាកិចចពិយសសកុំពញងដរសាិរកនញងែុំណាកក់ា ែុំបូង ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើ ។ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៩.  ព្រពយស្កមមអរបូ ី
 កមមវធិកីុំពយរូ័រ  ស្របុ 
 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
    
ង្ៅនែៃទ៣ី១ ដខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)    
នែលង្ែើម ១៣.៤៦៧.៩៤៧  ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រលំស់បងារ (៥.៩៧៣.១១៦)  (៥.៩៧៣.១១៦) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ៧.៤៩៤.៨៣១  ៧.៤៩៤.៨៣១ 
    
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩  

(បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម)    
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធង្ែើមប្រគា ៧.៤៩៤.៨៣១  ៧.៤៩៤.៨៣១ 
រលំស់ (៥៣១.៤៣៦)  (៥៣១.៤៣៦) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធចុខប្រគា ៦.៩៦៣.៣៩៥  ៦.៩៦៣.៣៩៥ 
    
ង្ៅនែៃទ៣ី០ ដខ្មងិញនា ឆ្ែ ២ំ០១៩    
នែលង្ែើម ១៣.៤៦៧.៩៤៧  ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រលំស់បងារ (៦.៥០៤.៥៥២)  (៦.៥០៤.៥៥២) 
តនមលចុេះប ា្ ីសញទធ (បានប្រតួតពិនិរយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម) ៦.៩៦៣.៣៩៥  ៦.៩៦៣.៣៩៥ 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទនុ និងបពុវលាភភាគហ ុន 

 
ភាគហ ុនព្បសភរ “ក” (*)  ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ្” (**)  ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” (***) 

 
បុពវលាភភាគហ ុន  ស្របុ 

 
ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល 

 
ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

                
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 
               

យៅថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 
(*) ង្ោខតាមមាប្រតា ៥ នន កេនតិកៈ ចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យែើមទញនដែ ានត្ស្ថបច់ុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ត្រូវបានដបងដចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យែើមទញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោ ានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងម ួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវបាន
កានក់ាបយ់ោ រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ រុំណាងយោ ត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទួ បានភាគោភ្យទ យហើ កម៏និានសិទធិយបាះយឆ្ន រដែរ យ ើកដ ងដរ
 កេខណឌ ម ួចុំនួនែូចបាន មអរិកនញងាត្តា ៩ នន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ និងទទួ ភាគោភ្ ដែលប្រតូវបានអនុមត័ង្ដ្ឋយ             
ត្កុមត្បឹកាភ្បិា ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទនុ និងបពុវលាភភាគហ ុន(ត្) 
(**)  យសចកតី មអរិថ្នភាគហ ញនដែ ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 
ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល 

ភាគហ ុនិក   
 
  

ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ”      
រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”      
ត្កុមហ ញន Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គយត្ាងភាគហ ញនរបស់បញគា ិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិយោគយែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      
 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 

 ចុំនួនភាគហ ញនងមីដែ បានយបាះែា កនញងត្បយភ្ទ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែ ានរថ្មលោរកិ 
១.០០០ យរៀ កនញងម ួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ បានយបាះែា ទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួរា ់ទុំងត្សុង។ 
 

(***)  ភាគោភ្ធានាត្រូវបងង់្ៅត្គបភ់្ជគហ ុនត្បង្ភទ “គ” 
 

 យែើមបជីាការយ ើកទឹកចរិតសត្ាបអ់នកវនិិយោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” (ានសិទធិយបាះយឆ្ន រទុំងអស់) ានសិទធិ
ទទួ បានភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបងច់ុំនួន ៥% កនញងម ួឆ្ន ុំ សត្ាបរ់ ៈយព បីឆ្ន ុំ (ជាស្ថចត់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ញន យៅតាម
ការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ដរប ញយណាណ ះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” សរញប គញណនឹងរថ្មលោក ់កព់ីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី ក ់     
មូ បត្រយ ើកែុំបូង កនញងដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូទរក់ារបងភ់ាគោភ្ជាភាគហ ញន គឺវាអាត្ស័ យៅយ ើរថ្មលទីែារ
ភាគហ ញនយព បិទទវ រ មញនយព  ex-dividend day។ មនិានការធានាចុំយពាះចុំនួនភាគហ ញនយងរយទ (ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរ)។
កនញងករណីដែ ានមូ និ្ិត្គបត់្ោន ់ អភ្បិា ទុំងអស់ត្រូវត្បកាស និងបងភ់ាគោភ្យៅអនកវនិិយោគរបស់ខលួនកនញងរ ៈយព  
១២ដខពីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី កម់ូ បត្រយ ើកែុំបូង។ កនញងករណីដែ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់មនិត្រូវបានបង/់ដបងដចក 
យពញយ ញកនញងឆ្ន ុំណាម ួយទយនាះ ចុំនួនទឹកត្បាកដ់ែ យៅស ់ត្រូវករត់្តាបងារយៅឆ្ន ុំយត្កា ៗយទៀរ រហូរែ ់យព ដែ ភាគ
ោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់អាចទូទរប់ានយពញយ ញ។ 
 រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ ជាភាគហ ញនិកយែើមទញនានសិទធិយបាះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ខ” និង យែើមទញនមនិានសិទធិយបាះយឆ្ន រ
ត្បយភ្ទ “ក” មនិានសិទធិទទួ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបងយ់នះយទ។ 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១០.  ង្ដើមទនុ និងបពុវលាភភាគហ ុន(ត្) 
 កា បរយិចេទកុំណរថ់្នភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ មថិនុា ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
រ ៈយព ខលី ៥.០៧៩.៥៨៤  ៤.៩១២.៤៦៦ 
រ ៈយព ដវង -  ៥.២៥៦.៣៣៩ 
 ៥.០៧៩.៥៨៤  ១០.១៦៨.៨០៥ 
 

 បដត្មបត្មួ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ 
 ៣០ មថិនុា ២០១៩  ៣០ មថិនុា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើមត្ោ ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 
ចុំណា ការត្បាកប់ូកបដនាម (កុំណរស់ាា  ់ ១៦) ៣១៤.៤១៤  ៤៧០.៥៩៩ 
ភាគោភ្បានបង ់ (៥.៤០៣.៦៣៥)  - 
សមរញ យចញងត្ោ ៥.០៧៩.៥៨៤  ១៥.២៣០.៤៩៣ 
 
១១.  ត្បាកក់មេ ី
 ៣០ មថិនុា ២០១៩  ៣០ មថិនុា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ប្របាកក់មចពីី៖    
ត្កសួខយសែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៧៩.១៧៨.៤២០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
ត្កសួខយសែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ១១៦.៦៧៦.០៥២  ១១៩.០១៨.១២៧ 
ត្កសួខយសែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៨.២៦៦.៧៣២  ៨.២១២.០៨៤ 
ត្កសួខយសែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១២៦.២៨៦.១៥៥  ១២៣.៩៤៥.២៦៣ 
ត្កសួខយសែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២២៨.១៩៩.១៧០  ២១៩.៦៥០.២៤១ 

 ៥៥៨.៦០៦.៥២៩  ៥៥០.៦២១.២២៩ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១១.  ត្បាកក់មេ ី(ត្) 
ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មចជីាម ួ JICA និង JBIC ទកទ់ិនយៅនឹង

ត្បរិបរតិការដែ ពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មច ី ជាម ួត្កសួងយសែាកិចច និង
ហិរញ្ញ វរាញែងដែរ យោ ត្បាកក់មចតី្រូវបាន JICA និង JBIC ទូទរយ់ោ ផ្លទ  ់ឱ្យអនកែារែ់ាងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសង
ត្បាកយ់ោ ផ្លទ  ់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក។់ 
 

 កាលកណំតរ់បស់ប្របាកក់មចទីខំង្នេះមានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈង្ពលែៃ ី    
នុតកណំតក់ែុខរយៈង្ពលមយួឆ្ែ  ំ ២២.៧១២.៧១៥  ២២.១៩៧.៣១១ 

រយៈង្ពលខវខ    
នុតកណំតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីមយួឆ្ែ ងំ្ៅពីរឆ្ែ  ំ ៣០.៣៩២.៤៩៦  ២៤.១៤៤.៧៨០ 
នុតកណំតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីពីរឆ្ែ ងំ្ៅប្របាឆំ្ែ  ំ ៩១.១៧៩.៥៤៤  ៨៨.៤១១.១១២ 
នុតកណំតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីប្របាឆំ្ែ  ំ ៤១៤.៣២១.៧៧៤  ៤១៥.៨៦៨.០២៦ 

 ៥៣៥.៨៩៣.៨១៤  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
    
 ៥៥៨.៦០៦.៥២៩  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 តនមលង្ោខ និខតនមលសមត្សបរបស់ប្របាកក់មច ីមានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 

 
៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ធន ូ២០១៨ 

 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

តនមលង្ោខ    
រយៈង្ពលខ្ល ី ២២.៧១២.៧១៥  ២២.១៩៧.៣១១ 
រយៈង្ពលដវង ៥៣៥.៨៩៣.៨១៤  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 

 ៥៥៨.៦០៦.៥២៩  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
តនមលសមត្សប    

រយៈង្ពលខ្ល ី ១៨.៩៨៦.៩៩៥  ១៨.៤៨៧.៣១៨ 
រយៈង្ពលដវង ៣៩០.៤៧០.៣២០  ៣៨១.៣៦៩.០៣៥ 
 ៤០៩.៤៥៧.៣១៥  ៣៩៩.៨៥៦.៣៥៣ 

  



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១១.  ត្បាកក់មេ ី(ត្) 
 តនមលសមត្សបត្រូវបានគណនាអាប្រស័យង្ៅតាមលំហូរសាចប់្របាកអ់បបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាកក់មចនីាយព បចចញបបនន។
វាប្រតូវបានចាតថ់្នែ កជ់ាតនមលសមត្សបកប្រមតិទី៣ កែុងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរានការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មនិ
អាចអយងករបាន រមួាន ហានិភ្ ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 
 ប្របាកក់មចជីារបូិយបណ័ណ ង្នេខៗង្ប្រៅពីរបូិយបណ័ណ ង្គាល មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ប្របាកង់្យ នជប ញន ៤២៧.១៩២.៥៤១  ៤២០.១៩២.៩៤៣ 
ប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ ១៣១.៤១៣.៩៨៨  ១៣០.៤២៨.២៨៦ 
 ៥៥៨.៦០៦.៥២៩  ៥៥០.៦២១.២២៩ 

  

ប្របាកក់មចទីខំអស់មានរយៈង្ពល៣០ឆ្ែ  ំង្ហើយអប្រតាការប្របាកត់្បចាឆំ្ែ នំនប្របាកក់មចនីីមយួៗ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០១៨ 
    

ត្កសួខយសែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួខយសែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួខយសែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួខយសែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួខយសែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ១,៦៥%  ១,៦៥% 
 
១២. ចាំណូល 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណូ យ ើកោកពី់នាវា ៣៦.៣៤៦.៦៥១  ៣២.២៧៦.៥១១  ៦៦.៦៧៦.៦៩១  ៥៨.៣៤៨.០០៨ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទីោន (LO-LO) ២២.៨៥១.១៤៨  ១៨.៩០៩.៤២៣  ៤២.៥៥៧.២៧៦  ៣៥.៤៨៧.៨២៥ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៥.៩៥០.៩៧១  ១៤.៨៧២.២៥០  ៣០.៨៦៦.៦៧២  ២៧.៦៣៥.០០៧ 
ចំណូលបានមកពីការជលួតំបនយ់សែាកិចច

ពិង្សស ៥៣៧.០១៦  ៧២២.៧៩១  ១.៣៨៥.៨២៤  ១.៤៤៤.១៤៦ 
ចុំណូ យែេងៗ ៦.០១៤.៤១៥  ៣.៣២៦.៧៨១  ៩.៨២៥.៥៦៦  ៦.៤៦៣.២២៦ 
 ៨១.៧០០.២០១  ៧០.១០៧.៧៥៦  ១៥១.៣១២.០២៩  ១២៩.៣៧៨.២១២ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩                                                                                             114 

១៣.  ស្មាា រសព្បើព្បាស្ ់
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណា យ ើសាា រង្ហ យ ះ ១១.២៧៥.៤៣៦  ១០.៩១៥.៨៥៦  ២១.៧៦១.៤៦១  ២០.០៧៦.៥៦៦ 
ង្ប្រគឿខបនាល ស់ ៦.៤៤១.១៥៣  ៦.៧៧៨.៦៥៥  ១៥.៧៤៧.២១៦  ៩.៥៨៧.១៥៦ 
សមាា រឃ្ល ខំ ១.៦៧៨.៩៨៤  ១.៣០១.១៦៥  ២.៩៩៦.០៦៨  ៣.៦៧៣.៣៤៦ 
ង្ប្របខរ ុំអិ  និងយត្បងា សញីន ៩៤៩.០៩៦  ៧៨១.២៣៤  ១.៧៦២.៣៨២  ១.៥៥១.៥៩៦ 
សមាា រែារែ់ាងក់ារោិល័យ ៣២៩.៩៣៦  ៧០៧.៥២៧  ១.១៧៩.១០២  ១.០០៨.៤៥២ 
សមាា រយត្បើត្បាស់យែេងៗ ២៤៣.៦៣២  ១៧៥.៦៤០  ៧៤៦.៨៣០  ១៧៥.៦៤០ 
 ២០.៩១៨.២៣៧  ២០.៦៦០.០៧៧  ៤៤.១៩៣.០៥៩  ៣៦.០៧២.៧៥៦ 
 
១៤.  ចាំណាយង្លើត្បាកស់បៀវត្សរ ៍ត្បាកឈ់្មលួ នខិចាំណាយពាកព់ន័ធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ប្របាកយ់បៀវរេរប៍ញគាលិក ១៥.៣០២.៦៣៦  ១២.១៣៤.៤៧៧  ២៩.០២៥.៤៨៦  ២៤.១៦៧.៤៥៦ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ១.៣២២.៩៦៣  ២.៣៤១.០០០  ៣.៦២៣.៩៦៣  ២.៣៤១.០០០ 
ចំណាយអរាត្បង្ោជនង៍្សាធននិវរតន ៍ ១.២៦៣.៨១១  ១.០៧១.៥០០  ២.៩៧៦.៥០០  ២.១៤៣.០០០ 
លាភការរបស់ប្រកុមប្របឹកាភបិាល ៣០៦.០០០  ៣៤៩.២០០  ៦១២.០០០  ៦៩៨.៤០០ 
ចំណាយសនតសុិខ្សងាមង្នេខៗ ១៩៥.៦៩៥  ៩៣.៦៨២  ២៥៩.៦៦៥  ២០៦.១២០ 
ប្របាកឈ់្ែួលសប្រមាបអ់នកង្  ការ ៧៣.៦៥០  ៣៤.០៥០  ១៤៣.១០០  ៧០.២០០ 
ចំណាយង្នេខៗពាកព់ន័ធនឹខបញគាលិក ២.៩៣៣.២៥៥  ១.១៥៨.៤៦៤  ៣.៩៨៩.៧១៣  ១.៩៥០.៣៤៤ 
 ២១.៣៩៨.០១០  ១៧.១៨២.៣៧៣  ៤០.៦៣០.៤២៧  ៣១.៥៧៦.៥២០ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១៥. ចាំណាយរ ាំលស្ព់្រពយស្មបត្តិ និងបរកិាា រ នខិរ ាំលស្ព់្រពយស្កមមអរបូ ី
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្ទពយសមបតតិ និខបរកិាេ រ ៥.៤០៧.១៣៧  ៥.២៥២.០៥៨  ១០.៧១៧.៣៤៥  ១០.៣០៦.៧០៣ 
ត្ទពយសមបតតិវនិិង្ោគ ១.៥៤៦.១៣៧  ១.៥២៦.៥៣៩  ៣.០៧៧.៣៥៣  ៣.០៤៨.១៨៣ 
ត្ទពយសកមមអរបីូ ២៦៥.៧១៨  ២៦៥.៧១៨  ៥៣១.៤៣៦  ៥៣១.៤៣៦ 
 ៧.២១៨.៩៩២  ៧.០៤៤.៣១៥  ១៤.៣២៦.១៣៤  ១៣.៨៨៦.៣២២ 
 
១៦. (ចាំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវត្ថុ - ស្រុធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចំណូលការប្របាកពី់ប្របាកប់ង្ ញ្ ើង្ៅ  

ធនាគារ (ក) ៧១៥.៧៨២  ៧០៣.៦២៩  ១.៤៩៧.០៥៧  ១.៣៩៣.៤៦២ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររបិូ វរាញរបស់ត្បាក់

កមច ី(គ) -  ៧.៩៥៦.៩០៦  -  - 
ចុំណូ ការត្បាកពី់ការករត់្តាអបបហារ

ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់ក
វញិ ១៨០.២៤២  ២៤៥.០៤៥  ៣៧៧.១៣៥  ៥០៤.៨៧៣ 

 ៨៩៦.០២៤  ៨.៩០៥.៥៨០  ១.៨៧៤.១៩២  ១.៨៩៨.៣៣៥ 
        
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចំណាយការប្របាកង់្លើប្របាកក់មច ី(ខ) (២.៥៦៧.៩៩២)  (២.៧០១.៩០៥)  (៥.១០១.០៧៥)  (៥.៥៨៥.៨៧៥) 
ខាតសញទធពីការបតូររបិូយវរាញរបស់ប្របាក ់  

កមច ី(គ) (១៦.៦៩៦.៨៥៨)  -  (១៥.៤៩០.៥៤៦)  (១១.៦១១.៧៨៥) 
ចុំណា ការត្បាកពី់ការបូកបដនាមភាគ

ោភ្ធានាត្រូវបង ់ (១៤៣.៤៤១)  (២២២.៤៣៤)  (៣១៤.៤១៤)  (៤៧០.៥៩៩) 
 (១៩.៤០៨.២៩១)  (២.៩២៤.៣៣៩)  (២០.៩០៦.០៣៥)  (១៧.៦៦៨.២៥៩) 

        
(ចុំណា )/ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ (១៨.៥១២.២៦៧)  ៥.៩៨១.២៤១  (១៩.០៣១.៨៤៣)  (១៥.៧៦៩.៩២៤) 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១៦. (ចាំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវត្ថុ - ស្រុធ (ត្) 
(ក)  ចណូំលការប្របាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនីប្របាកប់ង្ ញ្ ើសនេ ំ និខប្របាកប់ង្ ញ្ ើង្នេខៗដែលង្នើ ើ្ញង្ៅកែុខធនាគារកែុខប្រសុក កែុខ

អ ុំខការយិបរងិ្ចេទ។  
 
(ខ្)  ចណំាយការប្របាកគ់ឺជាការប្របាក ់ ង្លើប្របាកក់មចដីែលទទលួបានពីត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ តាមរយៈការយ្វើ     

ហិរញ្ញបបទនង្ដ្ឋយ JICA និខ JBIC។ 
 
(គ)  ក.ស.ស មានប្របាកក់មចជីាប្របាកង់្យ នជប ុន និខជាប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ (កណំតស់មាា ល់១១)។ ង្ដ្ឋយសារដតការយ ើង

ចញះថ្នរថ្មលប្របាកង់្រៀលង្ធៀបនឹខប្របាកង់្យ នជប ុន និខប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ វាបណាត លឱ្យានការខារ ឬចុំយណញជាសារវនត
ង្លើការបតូររបូិយបណ័ណ  ង្ធៀបនឹខប្របាកក់មចរីបស់ ក.ស.ស។ អប្រតាបតូររបូិយបណ័ណ ដែលប្រតូវបានែេពវនាយង្ដ្ឋយ 
ធនាគារជាតិ នន កមពុជា នាែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទរាយការណ៍ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 

 

 

៣០ មិថនុា 
២០១៩ 

 ៣១ មនីា  
២០១៩ 

 ៣១ ធន ូ
២០១៨ 

 ៣០ មិថនុា 
២០១៨ 

 ៣១ មនីា  
២០១៨ 

ប្របាកង់្យ ន/ប្របាកង់្រៀល ៣៧,៩៤៥  ៣៦,៤៩០  ៣៦,៥៩០  ៣៦,៩៧០  ៣៧,៧៦០ 
ប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ/ប្របាកង់្រៀល ៤.០៦៦  ៤.០១៥  ៤.០១៨  ៤.០៦៣  ៤.០០០ 

 
១៧.  ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល 

ពនធង្លើប្របាកច់ណូំលប្រតូវបានគណនាតាមមលូដ្ឋា នបំណកប្រសាយបចចុបបននននបទបញ្ញតតិពនធដ្ឋរ។ កប៏ ញដនតបទបញ្ញរតទិខំ
អស់ង្នេះ អាចមានភ្ជពដប្របប្របួលពីមយួប្រគាង្ៅមយួប្រគា ង្ហើយការកណំតចុ់ខង្ប្រកាយង្លើចនំនួពនធង្លើប្របាកច់ណូំល នឹខប្រតូវង្ធវើង្ ើខ
បនាេ បព់ីមានការប្រតួតពិនិរយរបស់អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 
 យត្កាមបទបបញ្ញរតិពនធ ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ យោងតាមអនុប្រកឹតង្លខ្ ០១ អនត្ក.
ររ ចញះថ្ងៃទ០ី៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពដែ បានចញះបញ្ា ីកនញងែារមូ បត្រកមពញជា បានទទួ ការអនញយត្ោះពនធរ ៈយព បីឆ្ន ុំ
ពីគណៈកមមការមូ បត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទី១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបានអនញមរ័ការអនញយត្ោះពនធយនះ ត្រូវ
ការ ់៥០% ពីពនធយ ើត្បាកច់ុំណូល (២០%) យហើ ចូ ជា្រាន ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូលតាមអត្តា១០% ោបព់ី
ឆ្ន ុំ២០១៧ ែ ់ឆ្ន ុំ២០១៩។ របា ការណ៍សវនកមមពនធយពញយ ញដែ យចញចញងយត្កា  យោ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ គឺសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំ ២០១៥ យហើ បុំណញ  ពនធទុំងយនះត្រូវបានយោះត្ស្ថ យៅកនញងឆ្ន ុំ ២០១៧។ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១៨.  ចំសណញកនខុមយួភាគហ ុន 
(ក)  ចំសណញកនខុមយួភាគហ ុនជាមលូដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមលូដ្ឋា ន ប្រតូវបានគណនាង្ដ្ឋយយកប្របាកច់ងំ្ណញរបស់មាច ស់ភ្ជគហ ុនរបស់ ក.ស.ស 
ដចកនខឹចនំនួភ្ជគហ ុន្មមតាម្យមដែលបានង្បាេះនាយកែុខការ ិបរយិចេទ។ 

 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្  ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំយណញរបស់ភ្ជគហ ុនិក (ពានង់្រៀល) ១.១៣៨.៦២០  ១៨.៩០៤.៤៤៥  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៣២៣.៤៣៤ 
ចំននួភ្ជគហ ុនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន 

(ង្រៀល) ១៣,២៧  ២២០,៤០  ១១៤,០៨  ១០៨,៧០ 
 

(ខ្) ចំសណញកនខុមយួភាគហ ុនងយចុុះ (Diluted earnings per share) 
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ ប្រតូវបានគណនាង្ដ្ឋយដកដប្របចនំួនម្យមននភ្ជគហ ុនធមមតាដែលមាន ង្ដ្ឋយសនមរ

ថ្នមានការង្នេរភ្ជគហ ុនដែលមានសកាត នុពលទខំអស់ង្ៅជាភ្ជគហ ុនធមមតា។ ក.ស.ស មនិមានភ្ជគហ ុនដែលមានសកាត នុពល
អាចង្នេរង្ៅជាភ្ជគហ ុនធមមតាង្នាេះង្ទ នាែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទយនះ។ ែូចង្នេះ ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ គឺមានតនមលង្សាើនឹខ
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមលូដ្ឋា ន។ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១៩.  ស្ថចត់្បាកប់ានពពី្បរបិរតកិារ 
   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 កំណត្់  ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ស្ម្គា ល ់ ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

  (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

      
ចំង្ណញមនុបខព់នធង្លើប្របាកច់ណូំ    ១៤.៨២៨.១៤៣  ១៤.៨៣៧.១១៨ 
និយត័កមម៖      

រលំស់ត្ទពយសមបតតិ និខបរកិាេ រ និខរលំស់ត្ទពយសកមមអរបូី ១៥  ១៤.៣២៦.១៣៤  ១៣.៨៨៦.៣២២ 
ចណំាយហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ ១៦  ១៩.០៣១.៨៤៣  ១៥.៧៦៩.៩២៤ 
ចណំាយកាតពវកិចចអរាត្បង្ោជនង៍្សាធននិវរតន ៍   ២.៩៧៦.៥០០  ២.១៤៣.០០០ 
ចុំណា បញគា ិកយែេងៗ ពាកព់ន័ធនឹងឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ៣២៧.៧២៨  ៣២៧.៧២៨ 

បដប្រមបប្រមួលង្ែើមទុនបខវិល៖      
សនែិធ ិ   ៦៦១.១៨២  (២.០៤៧.៥៩៧) 
គណនីអតែិិជនពាណិជាកមម និខគណនីអតិែិជនង្នេខៗ   (២១.៤០៧.៤៣៤)  (៤.៩៣៥.៣៦៩) 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និខគណនីអនកែារែ់ាងង់្នេខៗ   (៤០៧.០១៦)  (១១.១៣៧.៩៧៤) 
កាតពវកិចចអរាត្បង្ោជនង៍្សាធននិវរតន ៍   (១.៥២២.៦២៤)  (១.៥៨១.៨២៨) 
ចណូំលពនារ   ១០០.១៥៦  ១២៨.១២២ 

លំហូរសាចប់្របាកចូ់លពីត្បតិបតតិការ   ២៨.៩១៤.៦១២  ២៧.៣៨៩.៤៤៦ 
 
២០. ព្បរបិរតកិារភាគពីាកព់ន័ធ 
 ក.ស.ស សថិតង្ប្រកាមការត្គបត់្គងដនែកហិរញ្ញ វតថុយោ ត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ និខសថិតង្ៅង្ប្រកាមការត្គបត់្គងដនែក
បង្ចចកង្ទសយោ ត្កសួខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។ ត្បតិបតតិការជាមយួត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ និខត្កសួខ-
សាធារណការ និខែឹកជ ា្ូ ន ប្រតូវបានចាតទុ់កថ្នជាភ្ជគីពាកព់ន័ធ។ 
  
(ក) ស្មរលុយភាគពីាក់ពន័ធ 
(i)  ទឹកត្បាកជ់ំពាកយ់ៅត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ៧៩.១៧៨.៤២០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
MoEF – (JBIC)  ៤៧៩.៤២៨.១០៩  ៤៧០.៨២៥.៧១៥ 
 ៥៥៨.៦០៦.៥២៩  ៥៥០.៦២១.២២៩ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២០. ព្បរបិរតកិារភាគពីាកព់ន័ធ (ត្) 
(ក) ស្មរលុយភាគពីាក់ពន័ធ (ត្) 
(ii)  ទឹកត្បាកត់្រូវទរពីត្កសួខសាធារណការ និខែឹកជ ា្ូ ន 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
បុង្រត្បទនង្ៅឱ្យត្កសួខសាធារណការ និខែឹកជ ា្ូ ន ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
 
(ែ) ព្បរបិរតកិារភាគពីាកព់ន័ធ 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    
ចំណាយការប្របាកង់្លើប្របាកក់មចពីីត្កសួខយសែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ  

(កណំតស់មាា ល់១៦ (ខ្)) (៥.១០១.០៧៥)  (៥.៥៨៥.៨៧៥) 
 
(គ) ការទទូារជ់នូគណៈព្គប់ព្គងស្ាំខាន់ៗ  
 ការទូទតជូ់នគណៈត្គបត់្គងសំខាន់ៗ  សប្រមាបែ់ំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ដខ្ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖  
 

 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៦ផខ្ 
 ៣០ មិថុនា ២០១៩  ៣០ មិថុនា ២០១៨ 
 ពានង់្រៀល  ពានង់្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្កុមត្បឹកាភបិាល    
កនប្រម និខចណំាយពាកព់ន័ធង្នេខៗ  ៦១២.០០០  ៦៩៨.៤០០ 
    
បុគាលកិថ្នន កព់្គប់ព្គងស្ាំខាន់ៗ    
ប្របាកយ់បៀវរេរ ៍និខចណំាយង្នេខៗ ១.១១២.៤៨០  ៩៤៧.០៩៥ 
    
ចំណាយអរាត្បង្ោជនង៍្សាធននិវរតន ៍(*) ១០២.៦០២  ៨២.៤៩៩ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះស្ហីនុ 
 
កាំណរស់្មាា លព់រ័ម៌ានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៦ខែ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២០. ព្បរបិរតកិារភាគពីាកព់ន័ធ (ត្) 
(គ) ការទទូារជ់នូគណៈព្គប់ព្គងស្ាំខាន់ៗ  (ត្) 
 បញគាលិកថ្នែ កត់្គបត់្គងសំខាន់ៗ  រមួមានអគានាយក និខនាយកត្បតិបតតិ ដែលជាអនកសង្ប្រមចចិរតជាយុទធសាស្រសត យ ើការ
ែឹកនាុំ យ ើដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជនង៍្សាធននិវរតន ៍   ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូ    កនញងយនាះបញគា ិកថាន កត់្គបត់្គង    
សុំខាន់ៗ កា៏នសិទធិទទួ គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នះ ែូចោន នឹងបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀរដែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈព្គប់ព្គងស្ខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែត ់ឥណទនឱ្យបញគា ិក រមួទុំងគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  និងត្កុមត្បឹកាភ្បិា ែងដែរ យែើមបទីិញ  
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ខលួន យៅយព យបាះែា  កម់ូ បត្រស្ថធារណៈយ ើកែុំបូង យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។  
ឥណទនយនះមនិានការត្បាក ់និងានរ ៈយព បនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនះនឹងត្រូវទូទរស់ងតាមមូ ោា នត្បោុំដខ  យោ ការក់ង 
ពីត្បាកយ់បៀវរេរត៍្បោុំដខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ។ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ឥណទនែត ់ឱ្យគណៈត្គបត់្គង 
សុំខាន់ៗ ដែ យៅមនិទនទូ់ទរា់នទឹកត្បាកច់ុំនួន ១.៩៥១ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ២.៤៣៩ ោនយរៀ )។ 
 
២១. កិចចស្នា 
 គរិត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩ ក.ស.ស  ានកិចចសនាទកទ់ិននឹងការបញ្ហា រទិញត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ 
ចុំនួន ១៩៥ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ៥៣១ ោនយរៀ ) ។ 

 
 



                                                                                       

ផ្នែកទី ៧ 
ព័ត៌មានអំពីប្រតិរតតិការ 
ជាមួយភាគីជារ់ពាក់ព័ន្ធ 



                                                                                       

 

 ចាបត់ាំងពី ឆ្ន ាំ១៩៩៩ រហូតដល់ ឆ្ន ាំ២០១៧ ន េះ ទីភ្នន កង់ារ JICA បា ផ្តល់ប្របាកក់ម្ចសីម្បទា សរបុ 
ប្របមាណ ១៩.៦០០.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េ ុ ប្របហាកប់្របហហល ឹង (US$ ១៧៨.៥០០.០០០) ដល់កាំពងហ់ផ្ 
សវ ត័ប្រកុងប្រពេះសីហ ុ សប្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ ន៍ហដ្ឋា រចនាសម្ព ័ធហផ្នករងឹ  ងិហផ្នកទ រ់មួ្មា ៈ 

 នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ 
CP-P3 ចុេះថ្ងៃទី២៤ ហខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទឹកប្របាកស់របុ ៤.១៤២.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េុ  (៣៣,៧ លា 
ដុលាា រ)  សប្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ  ៍ ិងសាងសងច់ាំណតហផ្កុងតឺ រ័ប្របហវង ២៤០ ហម្៉េប្រត ទីលា កុងត ឺរ័ ៨,៥ ហិកត 
ប្រពម្ទាាំងបមូ្សាត រអាង  ងិឃ្ាងនាវាជនប្រៅ ១១ ហម្៉េប្រត  ងិសាងសងឋ់ប ី ភណឌ ហផ្ម្ ួនផ្េងនទៀត។ 

នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ 
CP-P4 ចុេះថ្ងៃទី២៦ ហខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៤  ទកឹប្របាកស់របុ ៤.៣១៣.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េុ  (៣៧,៤ លា 
ដុលាា រ) សប្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ  ៍  ិងសាងសងច់ាំណតហផ្កុងតឺ រ័បហ ែម្ប្របហវង ១៦០ ហម្៉េប្រត ទលីា កុងតឺ រ័ ៣,៥   
ហិកត សាងសងអ់ាគាររដាបាលប្រចកនចញចូលហតម្ ួ ប្រពម្ទាាំងពប្រងីង  ិងបមូ្សាត រអាង  ិងឃ្ាងនាវាបហ ែម្ 
ជនប្រៅ ១១ ហម្៉េប្រត។ នប្រៅពីន េះ បា បាំពាកប់ហ ែម្ ូវនប្ររឿងចប្រកទាំន ើបសប្រមាបន់លើកដ្ឋកកុ់ងតឺ រ័ប្របនភទ QC ០២ 
នប្ររឿង  ិងប្របនភទ RTG ០៥ នប្ររឿង រង  តដឹកកុងតឺ រ័ ០៨ នប្ររឿង ប្រពម្ទាាំងតនម្ាើងប្របព ័ធកុាំពយរូទរ័សវ័ ប្របវតតិកម្ម 
(Container Terminal Management System) (1set) ។  

នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ CP-P6 ចុេះថ្ងៃទី ២០ ហខ ម្នីា ឆ្ន ាំ ២០០៦ ទឹកប្របាកស់របុ ៣១៨.០០០.០០០ 
ន ៉េ ជប៉េុ  (២,៨ លា ដុលាា រ) សប្រមាបសិ់កាលទធភ្នព  ិងរាំ ូសបាងវ់សិវកកម្មថ្ រនប្រមាង អភវិឌ្ឍ ត៍ាំប ន់សដា
កិចចពិនសសកាំពងហ់ផ្ប្រកុងប្រពេះសីហ ុ ។ 

 នប្របើប្របាស់
ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ CP-P8 ចុេះថ្ងៃទ៣ី១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០០៨ ទឹកប្របាកស់របុ ៣.៦៥១.០០០.០០០ ន ៉េ 
ជប៉េុ  (៣២,៩ លា ដុលាា រ) សប្រមាបស់ាងសងន់ហដ្ឋា រចនាសម្ព ័ធរបូវ តតាំប ន់សដាកិចចពិនសសកាំពងហ់ផ្ប្រកុងប្រពេះ
សីហ ុ ដូចជា អាគាររដាបាលប្រចកនចញ-ចូលហតម្ ួ  សាែ   ីភ៍សតុភ្នរកុងត ឺរ័ (CFS) ផ្ាូវងនល់ចូល  ិងផ្ាូវងនល់
កនុងតាំប  ់SEZ ដីជួលសប្រមាបស់ាងសងន់ោងចប្រក ៤៥ ហិកត នោងចប្រកសប្រមាបជ់ួល ០១ខនង អាគារសាន កន់ៅ
សប្រមាបប់ុរគលិក-កម្មករ អាងចនប្រមាេះទឹកកខវក ់ប្របព ័ធផ្តតផ់្គងទ់ឹកសាា ត អរគិស ី  ិងទូររម្នារម្ ។៍ ល។ 

  នប្របើប្របាស់ប្របាក់
កម្ច ីODA នលខៈ CP-P10 ចុេះថ្ងៃទី២១ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ ទឹកប្របាកស់របុ ៧.១៧៦.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េុ  
(៧៤,២ លា ដុលាា រ)៖ 



                                                                                       

បហ ែម្នលើឋប ី ភណឌ មា ប្រសាប ់កសស បា សាងសងច់ាំណតហផ្ពហុបាំណងហដលមា  បនតត   
ប្របហវង ៣៣០ ហម្៉េប្រត  ងិជនប្រៅទឹក ១៣,៥ ហម្៉េប្រត សប្រមាបប់្របតិបតតិការនលើកដ្ឋកទ់ាំ ិញោ   ិងទាំ ិញទូនៅ  ិង
សាងសងម់្ូលដ្ឋា  ផ្គតផ់្គងក់ាររកុរកហរ ៉េនប្របងកនុងហដ សម្ុប្រទ នដើម្បជីប្រម្ុញនលើកទកឹចតិតដល់ការនាាំនចញផ្លិត 
ផ្លកសិកម្មកម្ពុជា ចាំតាំងន ើ ចាំណិតដាំឡូងម្នីប្រកៀម្ ជាពិនសស នដើម្បនី្ាើ តប ឹងការពប្រងីក ុទធសាស្រសតនាាំ
អងករនចញរបស់ោជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា  ិងបនប្រម្ើនសវាភសតុភ្នរកម្មសប្រមាបក់ាររកុរកប្របងកនុងហដ សម្ុប្រទកម្ពុជា ក៍
ដូចជាជួ  ជប្រម្ុញដល់កាំនណើ  នសដាកិចចរបស់ប្របនទសកម្ពុជា ។ 

រនប្រមាងន េះ បា ចាបន់ផ្តើម្ការងារសាងសងន់ៅហខម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៥ នហើ នប្រគាងបញ្ចបន់ៅហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៨ ខាងម្ុខន េះ ។ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

នប្រៅពីន េះ កនុងអាំឡុងដាំនណើ រទសេ កិចចរបស់ សនម្តចអរគម្ហានសនាបតនីតនជា ហ ៊ុន ផ្ែន នា ករដា
ម្ស្រ តី ថ្ ប្រពេះោជាតចប្រកកម្ពុជា នៅប្របនទសជប៉េ ុ នាថ្ងៃទី០៧ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ បា ចុេះហតែនលខានលើពធិី
បតូរសារ (Exchange Note)  ិងកិចចប្រពម្នប្រពៀងប្របាកក់ម្ច ី(Loan Agreement) នលខៈ CP-P21 នៅ      ថ្ងៃទី
០៧ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ រវាងោជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា  ិងរដ្ឋា ភបិាលជប៉េុ ។ តថ្ម្ារនប្រមាងសរបុ 

២៣.៥០២.០០០.០០០  ន ៉េ ជប៉េុ  ប្របហាកប់្របហហល ឹង (២០៣ លា ដុលាា រអានម្រកិ) ។ 

 

ដាំតកក់ាលទី២ 

ហផ្ងមី-៣៥០ម្ 
(១៩៦៧-១៩៦៩) 

ដាំតកក់ាលទី៦ 

ចាំណតហផ្ពហុបាំណង 
(២០១៥-២០១៨) 

 

ដាំតកក់ាលទី១ 
ហផ្ចាស់-២៩០ម្ 
(១៩៥៦-១៩៥៩) 

ដាំតកក់ាលទី៣-៤ 
ចាំណតហផ្កុងតឺ រ័-៤០០ម្ 

(២០០២-២០០៧) 

ដាំតកក់ាលទី៥ 
តាំប ន់សដាកិចចពិនសស 
(២០០៩-២០១២) 

 



                                                                                       

 

 សាងសងច់ាំណតហផ្កុងតឺ រ័ងម ី ប្របហវង ៣៥០ ហម្៉េប្រត ជនប្រៅទឹក ១៤,៥ ហម្៉េប្រត ទលីា កុងត ឺរ័  ងិ     
ឋប ី ភណឌ  ប្រពម្ទាាំងការងារបូម្សាត រ អាងនាវា  ិងឃ្ាងនាវាជនប្រៅ ១៤,៥ ហម្៉េប្រត ហដលអាចអ ុញ្ញា តឱ្យនាវា  
កុងតឺ រ័ចាំណុេះ ៦០.០០០ DWT សម្តែភ្នព ៥.០០០ TEUs  ចូលចតបា  នដ្ឋ រមួ្បញ្ចូ លទាាំងការបាំពាក់
នប្ររឿងចប្រកនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័ទាំន ើបប្របនភទ QC ចាំ ួ  ០៣ នប្ររឿង  ិងប្របនភទ RTG ចាំ  ួ ០៩ នប្ររឿង  ងិឧបករ
ណ៏នលើកដ្ឋកទ់ាំ ិញកុងតឺ រ័ម្ ួចាំ ួ ។ ល។ នដ្ឋ នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ចសីម្បទា របស់ JICA (តថ្ម្ាបា៉េ  ស់ាម  
សរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េ ុ ប្របហាកប់្របហហល ឹង ២០៣ លា ដុលាា រអានម្រកិ) ។ 

 

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 

  
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ន េះ ពុាំមា ប្របតិបតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

 

 
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

  

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

  

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 
 
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 
 
 



                                                                                       

 

 

ផ្នែកទី ៨ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 
ររែ់គណៈប្គរ់ប្គង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 កសស រឺជាកាំពងហ់ផ្អ តរជាតិសម្ុប្រទទកឹនប្រៅហតម្ ួរត ់ ថ្ ប្រពេះោជាតចប្រកកម្ពុជា ហដលកាំពុងនធវើអាជីវ
កម្មនលើថ្ផ្ៃដទីាំហាំប្របមាណ ១២៥ ហិកត ហដលមា ទីតាំងនៅប្រកុងប្រពេះសីហ ុ នខតតប្រពេះសីហ ុ នហើ ប្រតូវបា   ត
ភ្នា បន់ដ្ឋ បតត ញដកឹជញ្ាូ  ចាំរេុះ។ កាំណតក់នុង អ ុប្រកតឹយនលខ ៥០ អ ប្រក/បក ចុេះថ្ងៃទ ី១៧ ហខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ 
កសស មា តួនាទីជាប្របតិបតតកិរហផ្ ដូចមា លម្ាតិ ូវអាជីវកម្ម  ិងនសវាកម្មកនុងហផ្នកទី១ ចាំណុចទី២ ខាងនលើថ្ 
របា ការណ៍ប្របចាាំប្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ។ 
 សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ បរមិាណកុងតឺ រ័របស់ កសស មា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ១៣.៥១៨ TEUs 
នសមើ ឹង ៩,៧៨% នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ចាំហណកបរមិាណទាំ ិញ្ាងកាតរ់ិតជានត មា 
កាំនណើ   ២៣,២២% នសមើ ងឹ ៣១៣.២៦៩ នត  ហដលកនុងននាេះទាំ ិញោ ្ាងកាតម់ា ការនកើ នឡើងចាំ  ួ 
៥៣.៩៦៣ នត  នសមើ ងឹ ៤៦,៣៨% នហើ ទាំ ិញជាកុងតឺ រ័រតិជានត មា កាំនណើ   ១៥,៨០% នសមើ ងឹ 
១៣៤.៧៥៨ នត ។ ចាំនពាេះនាវា្ាងកាត ់កសស មា កាំនណើ   ចាំ ួ  ៦១ នាវា ប្របមាណជា ១៦,៥៨%  ងិ
ចាំណុេះផ្ៃុកនាវានកើ នឡើង ៨,៥២% នសមើ ឹង ៣១៦.៥៩៩ នត  សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នធៀប ឹងប្រតី
មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨  ។ 
 ការពិភ្នកា  ិងការវភិ្នររបស់ថ្នន កដ់ឹកនាាំនលើសាែ  ភ្នពហិរញ្ា វតែុរបស់ កសស  ងិលទធផ្លប្របតបិតតិការ
ខាងនប្រកាម្ន េះ នធវើនឡើងហផ្ាកនលើរបា ការណ៍ពត័ម៌ា ហិរញ្ា វតែុហដលបា នធវើសវ កម្មរចួោល់នដ្ឋ សវ ករឯក
ោជយសប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩  ិងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូចបងាា ញកនុងហផ្នកទ៦ី ថ្ របា ការណ៍ប្របចាាំ
ប្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ។ 
  កសស មា ប្របភពចាំណូលសាំខា ដូ់ចខាងនប្រកាម្ ៖ 
- ចាំណូលពនីសវាកម្មនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ រឺជាចាំណូលហដលបា ម្កពីនស

វាកម្មនាវាចរណ៍  ងិការចូលចតនាវា រមួ្មា  ចាំណូលនលើចាំណុេះផ្ៃុក សាំចតហផ្ ប្របឡា  ថ្ងា នួលកណណ
ធារកិចច ថ្ងា នួលនាវាសនតត ង ថ្ងា នួលពាក-់នដ្ឋេះពរួ ថ្ងា នួលនបើក-បទិឃ្ាបន់ាវា  ិងថ្ងា នួល
ប្របម្ូលសាំោម្ ។ 

- ចាំណូលពនីសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័ពនីាវានៅទលីា កុងត ឺរ័ (Stevedoring Charges)៖ រឺជា 
ចាំណូលហដលបា ម្កពីនសវាកម្មនលើកដ្ឋកទ់ាំ ិញោ  ឬកុងតឺ រ័ចូល ឬនចញពីនាវានៅនលើសាព  ហផ្ ។ 

- ចាំណូលពនីសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័នៅនលើទលីា  (LOLO Charges)៖ រឺជាចាំណូលហដលបា ម្កពី
នសវាកម្មនលើកដ្ឋកទ់ាំ ិញោ  ឬកុងត ឺរ័ ចូល ឬនចញនៅនលើទីលា  ។ 

- ចាំណូលពថី្ងា នលួសតុកទាំ ញិ ឬកុងត ឺរ័ (Storage Fees)៖ រឺជាចាំណូលហដលបា ម្កពីការសតុក 
ទាំ ិញោ  ឬកុងតឺ រ័នៅកនុងឃ្ា ាំង  ងិនលើទលីា  ។  

- ចាំណូលដកឹជញ្ាូ   (Transportation Charges)៖ រឺជាចាំណូលហដលបា ម្កពីនសវាកម្មដឹកជញ្ាូ   
ទាំ ិញ ឬកុងតឺ រ័កនុងបរនិវណហផ្ ។ 

- ចាំណូលពតីាំប ន់សដាកចិចពនិសស (Special Economic Zone)៖  រជឺាចាំណូលហដលទទលួបា ពីការ
ជួលដីនធវើនោងចប្រក អគារ ពីតាំប ន់សដាកចិចពិនសសរបស់កាំពងហ់ផ្សវ ត័ប្រកងុប្រពេះសីហ ុ ។ 

 



                                                                                       

កសស កតប់្រតបញ្ា ីរណន  យ  ិងរបា ការណ៍ហិរញ្ា វតែុជាប្របាកន់រៀល ហដលជារបិូ បណ័ណ ជាតិរបស់ខាួ  ចាំហណកប្របតិបតតិការហដលជារបូិ បណ័ណ អ តរជាតិនផ្េងៗ ប្រតូវបា 
បងាា ញជាប្របាកន់រៀលនដ្ឋ នប្របើអប្រតបតូរផ្ាូវការជាម្ធយម្ប្របចាាំថ្ងៃរបស់ធនាគារជាតិថ្ កម្ពុជា តម្កាលបរនិចឆទថ្ ប្របតិបតតិការ ីម្ ួៗ ។ 

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា បញ្ចប់
សប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី ថ្ងៃទ៣ី០ 

ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំណូល (ពា ន់រៀល) ៨១.៧០០.២០១ ៧០.១០៧.៧៥៦ ១១.៥៩២.៤៤៦ ១៦,៥៤% 

 
 សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ចាំណូលរបស់ កសស បា នកើ នឡើងចាំ ួ  ១១.៥៩២.៤៤៦.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ១៦,៥៤% នដ្ឋ នកើ នឡើងព ី
៧០.១០៧.៧៥៦.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨  ិង ៨១.៧០០.២០១.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការនកើ នឡើងថ្ ចាំណូលន េះបា ម្កពី
នសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័ពនីាវានៅទីលា  (Stevedoring Charges) ចាំណូលពីនសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងតឺ រ័នៅនលើទលីា  (LOLO Charges) ចាំណូលពីនសវាកម្មនាវាចរ  ងិ
ចាំណូលពីថ្ងា នួលសតុកទាំ ញិ ឬកុងត ឺរ័ជានដើម្។ 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា បញ្ចប ់
ប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា បញ្ចប ់
ប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ពា ន់រៀល 
ភ្នររ នធៀប ឹង
ចាំណូលសរបុ 

ពា ន់រៀល 
ភ្នររ នធៀប ឹង
ចាំណូលសរបុ 

ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  (Stevedoring) ៣៦.៣៤៦.៦៥១ ៤៤,៤៩% ៣២.២៧៦.៥១១ ៤៦,០៤% 
ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទលីា  (LOLO) ២២.៨៥១.១៤៨ ២៧,៩៧% ១៨.៩០៩.៤២៣ ២៦,៩៧% 
ចាំណូលពីនសវាកម្មនាវាចរ ១៥.៩៥០.៩៧១ ១៩,៥២% ១៤.៨៧២.២៥០ ២១,២១% 
ចាំណូលសតុក ឃ្ា ាំង  ិងទីលា  ៥.៥៧១.៧២៦ ៦,៨២% ២.៧៦៣.៦៣៦ ៣,៩៤% 
ចាំណូលដកឹជញ្ាូ   ៣៦.៤៥៧ ០,០៤% ១៤១.៦៦៣ ០,២០% 
ចាំណូលនាវានទសចរណ៍ ៩៦.៨៨៧ ០,១២% ៨៣.០៤២ ០,១២% 
ចាំណូលពតីាំប  ់នសដាកចិចពិនសស ៥៣៧.០១៦ ០,៦៦% ៧២២.៧៩១ ១,០៣% 
ចាំណូលជួលទីតាំង ២២៦.២០៥ ០,២៨% ១៨៩.៨២១ ០,២៧% 
ចាំណូលនផ្េងៗនទៀត ៨៣.១៤១ ០,១០% ១៤៨.៦១៨ ០,២១% 

ចាំណូលសរបុ ៨១.៧០០.២០១ ១០០,០០% ៧០.១០៧.៧៥៦ ១០០,០០% 
  



                                                                                       

 សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ កដូ៏ចជាប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ មា ចាំណូលសាំខា  ់៤ ប្របនភទហដលមា ចាំ ួ ប្របមាណ ៩៨% ថ្ ចាំណូលអាជីវកម្ម  ងិនសវាកម្ម
សរបុរបស់ កសស ។ ចាំណូលទាាំងននាេះរមួ្មា  ៖ ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទីលា  (Stevedoring) ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទីលា  (LOLO) ចាំណូលពីនសវាកម្មនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services)  ិងចាំណូលសតុកឃ្ា ាំង  ងិទលីា  ។ 
 

 

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  
(Stevedoring) 

៣៦.៣៤៦.៦៥១ ៣២.២៧៦.៥១១ ៤.០៧០.១៤០ ១២,៦១% 

ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទលីា  (LOLO) ២២.៨៥១.១៤៨ ១៨.៩០៩.៤២៣ ៣.៩៤១.៧២៤ ២០,៨៥% 

ចាំណូលពីនសវាកម្មនាវាចរ ១៥.៩៥០.៩៧១ ១៤.៨៧២.២៥០ ១.០៧៨.៧២០ ៧,២៥% 

ចាំណូលសតុក ឃ្ា ាំង  ិងទីលា  ៥.៥៧១.៧២៦ ២.៧៦៣.៦៣៦ ២.៨០៨.០៩០ ១០១,៦១% 



                                                                                       

 ចាំណូលពីការនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទីលា កុងត ឺរ័ (Steverdoring) មា កាំនណើ   ៤.០៧០.១៤០.០០០ 
នរៀល នសមើ ឹង ១២,៦១% សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នធៀប ឹងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨  ិងចាំណូលពីការ
នលើកដ្ឋកន់ៅនលើទលីា  (LOLO) មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ២០,៨៥% នសមើ ងឹ ៣.៩៤១.៧២៤.០០០ នរៀល 
នបើនប្របៀប ឹងរ ៈនពលដូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨។ កាំនណើ  នលើចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា   ងិចាំណូលនលើក
ដ្ឋកន់លើទីលា រឺបតត លម្កពីការនកើ នឡើងថ្ ទាំ ិញកុងតឺ រ័្ាងកាត ់កសស មា ចាំ ួ  ១៣.៥១៨ TEUs 
នសមើ ឹង ៩,៧៨% សប្រមាបប់្រតមីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ។ 
 ចាំនពាេះចាំណូលនសវាកម្មនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  រឺអាប្រស័ នលើចាំ ួ   ិង
ចាំណុេះផ្ៃុកនាវាហដល្ាងកាត ់កសស នហើ សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ នាវាសរបុហដល្ាងកាត ់     ក
សស  មា ការនកើ នឡើង ៦១ នាវា នសមើ ឹង ១៦,៥៨% នហើ ចាំណុេះផ្ៃុកនាវាមា កាំនណើ  ប្របមាណ ៨,៥២%  
នសមើ ឹង ៣១៦.៥៩៩ នត  ហដលនធវើឱ្យចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្មា ការនកើ នឡើងពី ១៤.៨៧២.២៥០.០០០ នរៀល 
សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដល់ ១៥.៩៥០.៩៧១.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ រឺប្របមាណ 
៧,២៥% នសមើ ឹង ១.០៧៨.៧២០.០០០ នរៀល។ ចាំនពាេះនាវាដឹកកុងត ឺរ័ហដលជាប្របភពចាំណូលសាំខា ប់ាំផុ្ត
របស់កាំពងហ់ផ្កនុងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ចាំណុេះផ្ៃុកនាវាកុងតឺ រ័មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ៦,៧៥%  ិង
ចាំ ួ នាវាកុងតឺ រ័នកើ នឡើង ២១.០១%  នបើនធៀប ឹងរ ៈនពលដូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 ចាំណូលពីនសវាកម្មសតុកឃ្ា ាំង  ិងទលីា មា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ២.៨០៨.០៩០.០០០ នរៀល នសមើ ឹង 
១០១,៦១% នបើនប្របៀបនធៀបចាំណូលប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ មា  ៥.៥៧១.៧២៦.០០០ នរៀល  ឹងប្រតីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៨ មា ចាំណូល ២.៧៦៣.៦៣៦.០០០ នរៀល។ ការនកើ នឡើងថ្ ចាំណូលសតុកន េះ រឺបតត លម្កពី
ទាំ ិញហដល្ាងកាត ់ឃ្ា ាំង  ងិទីលា របស់ កសស មា កាំនណើ   ១២,១៧% នសមើ ឹង ២១៦.៦១៦ នត  សប្រមាប់
ប្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ។ 
 ខ-ការវភិ្នររាំលាតចាំនណញដុល 
  កសស បា នរៀបចាំរបា ការណ៍លទធផ្លរបស់ខាួ  កនុងទប្រម្ងជ់ារបា ការណ៍លទធផ្លតម្ ថ្ន
ប្របនភទ ដូចន េះពុាំមា ការបងាា ញឱ្យនឃ្ើញនៅចាំនណញដុលននាេះនទ។ ប៉េុហ តកនុងទប្រម្ងរ់បា ការណ៍ន េះអាចឱ្យ
ន ើងនធវើការពិភ្នកា  ងិវភិ្នរនលើចាំនណញប្របតិបតតិការបា នដ្ឋ ទទួលបា ពីចាំណូលសរបុ ដក ឹងចាំត 
ប្របតិបតតិការ។ 
  ចាំត ប្របតបិតតិការ ងឹនលើកម្កពិភ្នកា  ងិវភិ្នរនៅហផ្នកខាងនប្រកាម្រឺ ចាំណុច រ-ការវភិ្នរចាំនណញ 
ម្ុ បងព់ ធ ។ 
 រ- ការវភិ្នរចាំនណញមុ្ បងព់ ធ 
 ចាំនណញម្ ុបងព់ ធរឺជាលទធផ្លហដលទទួលបា ពីចាំណូលសរបុដក ងឹចាំត ប្របតបិតតិ  ិងចាំណូល 
ឬចាំត ការប្របាកសុ់ទធ។ កនុងការវភិ្នរថ្ ចាំត ប្របតបិតតិការ ន ើង ឹងនលើក កចាំត សមាា រៈផ្គតផ់្គង ់
ចាំត ប្របាកន់បៀវតេរ ៍ ប្របាក ់នួល  ិងចាំត ពាកព់ ័ធ ចាំត រ ាំលស់ (ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រ  ិងប្រទពយ
សកម្មអរបូ)ី ចាំត ជួសជុល  ិងហងទាាំ ចាំត នផ្េងៗ  ិងចាំនណញ (ឬខាត) នផ្េងៗ សុទធ ដូចខាងនប្រកាម្៖ 
 
 



                                                                                       

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 

ចាំណូលសរបុ ៨១.៧០០.២០១ ៧០.១០៧.៧៥៦ ១១.៥៩២.៤៤៦ ១៦,៥៤% 
ចាំត សមាា រៈផ្គតផ់្គង ់ (២០.៩១៨.២៣៧) (២០.៦៦០.០៧៧) (២៥៨.១៦០) ១,២៥% 
ចាំត ប្របាកន់បៀវតេ ប្របាក ់នួល  ិង
ចាំត ពាកព់ ័ធ 

(២១.៣៩៨.០១០) (១៧.១៨២.៣៧៣) (៤.២១៥.៦៣៧) ២៤,៥៣% 

ចាំត រ ាំលស់(ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រ 
 ិងប្រទពយសកម្មអរបូី)  

(៧.២១៨.៩៩២) (៧.០៤៤.៣១៥) (១៧៤.៦៧៧) ២,៤៨% 

ចាំត ជួសជុល  ិងហងទាាំ (២.១៧០.៧៥៧) (១.៩៣៦.៨៥៦) (២៣៣.៩០១) ១២,០៨% 
ចាំត នផ្េងៗ (៧.៨៧២.៤១៤) (៨.៧០០.៨៤៧) ៨២៨.៤៣៣ -៩,៥២% 
ចាំនណញ/(ខាត)នផ្េងៗ-សុទធ ២៤៦.៤៨៦ ១៧៧.២៥៩ ៦៩.២២៧ ៣៩,០៥% 
(ចាំត )/ចាំណូលហិរញ្ា វតែុ-សុទធ (១៨.៥១២.២៦៧) ៥.៩៨១.២៤១ (២៤.៤៩៣.៥០៨) -៤០៩,៥១% 
ចាំនណញម្ ុបងព់ ធ ៣.៨៥៦.០១០ ២០.៧៤១.៧៨៨ (១៦.៨៨៥.៧៧៧) -៨១,៤១% 

 



                                                                                       

សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ កសស មា ចាំត សមាា រៈផ្គតផ់្គង ់២០.៩១៨.២៣៧.០០០ នរៀល 
ហដលមា ការនកើ នឡើងចាំ  ួ ២៥៨.១៦០.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ១,២៥% នបើនធៀប ឹងប្រតមីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨  
ហដលមា ចាំត  ២០.៦៦០.០៧៧.០០០ នរៀល។ កតត ចម្បងហដលបតត លឱ្យមា នកើ នឡើងន េះ រឺចាំត 
សមាា រៈនប្របងឥ ធ ៈមា កាំនណើ  ចាំ ួ  ៣,២៩% នសមើ ឹង ៣៥៩.៥៨០.០០០ នរៀល  នដ្ឋ សារបរមិាណទាំ ិញ
មា ការនកើ នឡើង នធវើឲ្យប្របតបិតតិការនប្ររឿងចប្រកហដលនប្របើប្របាស់នប្របងឥ ធ ៈមា ការនកើ នឡើង សប្រមាបប់្រតីមាស   
ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នហើ ចាំត សមាា រៈឃ្ា ាំងកម៏ា កាំនណើ   ២៩,០៤% នសមើ ឹង ៣៧៧.៨១៩.០០០ នរៀល ។ 
ចាំហណកចាំត នលើនប្ររឿងបនាា ស់មា ការង ចុេះ ៤,៩៨% នសមើ ឹង ៣៣៧.៥០២.០០០ នរៀល  ិងចាំត ស
មាា រៈផ្គតផ់្គងក់ារយិាល័ មា ការង ចុេះ ៥៣,៣៧% នសមើ ងឹ ៣៧៧.៥៩១.០០០ នរៀល ។ 
 ម្ូលដ្ឋា  កនុងការរណនាប្របាកន់បៀវតេររ៍បស់ កសស រឺនយាងនៅនលើទិ នផ្ល (ចាំណូលពកីារនលើកដ្ឋក)់ 
នពាលរឺនៅនពលចាំណូលពីការនលើកដ្ឋកន់កើ នឡើង ចាំត នបៀវតេរ ៍ងឹនកើ នឡើង ផ្ៃុ នៅវញិនបើចាំណូលពីការ
នលើកដ្ឋកម់ា ការង ចុេះ ចាំត នលើប្របាកន់បៀវតេរ ឹ៍ងប្រតវូង ចុេះដូចគាន  នហើ ន ើងសនងកតនឃ្ើញថ្ន ចាំណូល
នលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  (Stevedoring) មា កាំនណើ  ប្របមាណ ១២,៦១%  ិងចាំណូលនលើកដ្ឋក ់ នលើទី
លា  (LOLO) មា កាំនណើ  ប្របមាណ ២០,៨៥% សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ។ នហតុដូចន េះ នធវើឱ្យ
ចាំត ប្របាកន់បៀវតេរ ៍ ប្របាក ់នួល  ងិចាំត ពាកព់ ័ធ មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ២៤,៥៣% នសមើ ឹង 
៤.២១៥.៦៣៧.០០០ នរៀល នបើនប្របៀបនធៀបចាំត សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ហដលមា ចាំ ួ  
២១.៣៩៨.០១០.០០០ នរៀល  ិងប្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំត  ១៧.១៨២.៣៧៣.០០០ នរៀល ។ 
 ចាំត រ ាំលស់រមួ្មា  រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតត ិ  ិងបរកិាា រ  ងិរ ាំលស់ប្រទពយសកម្មអរបីូនៅកនុងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ
២០១៩ មា ចាំ  ួ ៧.២១៨.៩៩២.០០០ នរៀល មា កាំនណើ   ១៧៤.៦៧៧.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ២,៤៨% នបើ
នធៀប ឹងប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំ  ួ ៧.០៤៤.៣១៥.០០០ នរៀល។ កតត ហដលនធវើឱ្យមា ការនកើ 
នឡើងន េះរឺនដ្ឋ សារចាំត រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រមា កាំនណើ   ១៥៥.០៧៩.០០០ នរៀល នសមើ ងឹ 
២,៩៥%  ិងកាំនណើ  នលើចាំត រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតតិវ ិិនយារ ១,២៨% នសមើ ឹង ១៩.៥៩៨.០០០ នរៀល ។ 
 ចាំហណកចាំត ជួសជុល  ិងហងទាាំមា ការនកើ នឡើង ២៣៣.៩០១.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ១២,០៨%
នដ្ឋ មា ចាំត សរុបនសមើ ឹង ២.១៧០.៧៥៧.០០០ នរៀល សប្រមាប់ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩  ិង 
១.៩៣៦.៨៥៦.០០០ នរៀល សប្រមាប ់ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨  ។ 
  ចាំនពាេះចាំត នផ្េងៗសរបុ មា ការង ចុេះប្របមាណ ៩,៥២% នសមើ ងឹ ៨២៨.៤៣៣.០០០ នរៀល នពាល
រឺង ព ី ៨.៧០០.៨៤៧.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ម្កប្រតមឹ្ ៧.៨៧២.៤១៤.០០០ នរៀល 
សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។  
 ចាំនណញ/(ខាត)នផ្េងៗ-សុទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) រឺសាំនៅនលើការចាំនណញ   ឬ
ខាតពីការបតូររបូិ បណ័ណ កនុងការ ិបរនិចឆទ ហដលសប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ន េះ មា ចាំនណញចាំ ួ  
២៤៦.៤៨៦.០០០ នរៀល នកើ នឡើងប្របមាណ ៣៩,០៥% នសមើ ឹង ៦៩.២២៧.០០០ នរៀល នបើនធៀប ងឹប្រតី
មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំនណញចាំ ួ  ១៧៧.២៥៩.០០០ នរៀល ។ 

ចាំហណក (ចាំត )/ចាំណូលហិរញ្ា វតែុ-សុទធ សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ មា ចាំត ហិរញ្ា វតែុ-សុទធ
ចាំ ួ  ១៨.៥១២.២៦៧.០០០ នរៀល ហដលមា ការនកើ នឡើង ៤០៩,៥១% នសមើ ឹង ២៤.៤៩៣.៥០៨.០០០ 



                                                                                       

នរៀល នបើនធៀប ងឹប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំណូលហិរញ្ា វតែុ-សុទធចាំ ួ  ៥.៩៨១.២៤១.០០០នរៀល។ 
កតត សាំខា ហ់ដលបតត លឱ្យមា បាំហរបាំរលួនលើ(ចាំត )/ចាំណូលហិរញ្ា វតែុ-សុទធ រឺនដ្ឋ សារចាំត ហិរញ្ា
វតែុសប្រមាបប់្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ មា កាំនណើ   ១៦.៤៨៣.៩៥២.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ៥៦៣,៦៨% នធៀប ឹង
ប្រតីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលបតត លម្កពីការខាតពីការបតូរប្របាកម់្ ិទា ស់នប្រម្ច (ប្របាកន់ ៉េ ) របស់ប្របាកក់ម្ចី
មា ចាំ ួ  ១៦.៦៩៦.៨៥៨.០០០ នរៀល។ រឯីចាំណូលហិរញ្ា វតែុសប្រមាប ់ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ មា ការង ចុេះ 
៨.០០៩.៥៥៦.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ៨៩,៩៤% នបើនធៀប ងឹប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
 ជាសរុប ចាំនណញម្ុ បង់ព ធសប្រមាប់ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ របស់ កសស មា ចាំ ួ  
៣.៨៥៦.០១០.០០០នរៀល ង ចាំ ួ  ១៦.៨៨៥.៧៧៨.០០០ នរៀល ប្របមាណជា ៨១,៤១% នបើនធៀប ឹងប្រតី
មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំ ួ  ២០.៧៤១.៧៨៨.០០០ នរៀល ។ 
 ឃ្- ការវភិ្នរចាំនណញនប្រកា បងព់ ធ 
 កសស សែិតនៅនប្រកាម្ចាបថ់្ ប្រកុម្ហ ុ ពាណិជាកម្មកនុងវស័ិ ព ធដ្ឋរ  ងិអាករ នហតុដូចន េះ កសស 
មា កាតពវកចិចកនុងការបងព់ ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្របចាាំឆ្ន ាំកនុងអប្រត ២០% ប៉េុហ តនប្រកា ពី កសស បា នបាេះផ្ា 
លកម់្ូលបប្រតកម្មសិទធិនលើកដាំបូងជាសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រឺ កសស ទទួលបា ការ
នលើកទឹកចតិតនដ្ឋ បា ការប ធូរប ែ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញចាំ ួ  ៥០% ថ្ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្រតូវបងប់្របចាាំ
ឆ្ន ាំកនុងរ ៈនពល៣ឆ្ន ាំ។ 



                                                                                       

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា 
បញ្ចបស់ប្រមាបប់្រតមីាសទ២ី 

ថ្ងៃទ៣ី០ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំនណញម្ ុបងព់ ធ (ក) ៣.៨៥៦.០១០ ២០.៧៤១.៧៨៨ (១៦.៨៨៥.៧៧៧) -៨១,៤១% 
ចាំត ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញ (ខ) (២.៧១៧.៣៩០) (១.៨៣៧.៣៤៣) (៨៨០.០៤៧) ៤៧,៩០% 
ចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទ ១.១៣៨.៦២០ ១៨.៩០៤.៤៤៥ (១៧.៧៦៥.៨២៥) -៩៣,៩៨% 
ការវាស់ហវងកាតពវកិចចអតែប្របនយាជ ៍
នសាធ  ិវតត ន៍ឡើងវញិ   (១.៦៨០.៧៥០) (១.៦៨០.៧៥០) - 

លទធផ្លលម្ាតិសរបុរបស់ភ្នរហ ុ ិក ១.១៣៨.៦២០ ១៧.២២៣.៦៩៥ (១៦.០៨៥.០៧៤) -៩៣,៣៩% 
អប្រតព ធប្របសិទធភ្នពនលើប្របាកច់ាំនណញ 
 (ខ)/(ក) ៧០,៤៧% ៨,៨៦%     

 
  កសស មា ចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទចាំ ួ  ១.១៣៨.៦២០.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតមីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩  ហដលមា ការង ចុេះចាំ ួ  ១៧.៧៦៥.៨២៥.០០០ 
នរៀល នសមើ ឹង ៩៣,៩៨% នដ្ឋ មា ចាំ ួ  ១៨.៩០៤.៤៤៥.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨។ កតត សាំខា ហ់ដលនធវើឱ្យការចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទង ចុេះ រឺ
នដ្ឋ សារការខាតពអីប្រតបតូរប្របាកម់ា ការនកើ នឡើងខពស់នបើនធៀប ឹងរ ៈនពលដូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំនណញពអីប្រតបតូរប្របាកវ់ញិ ។   
 នបើសនងកតនៅនលើអប្រតព ធប្របសិទធភ្នពនលើប្របាកច់ាំនណញមា ការនកើ នឡើងពី ៨,៨៦% សប្រមាប ់ ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ នៅ ៧០,៤៧% សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ
២០១៩ នដ្ឋ សារមា ការង ចុេះ ថ្ ចាំនណញម្ុ បងព់ ធសប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩  ិងការនកើ នឡើងនលើចាំត ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញ ។   



                                                                                       

 ង-ការវភិ្នរពីកតត   ិង ិនាន ការហដលប៉េេះពាល់សាែ  ភ្នព  ិងលទធផ្លហរិញ្ា វតែុ 
  កតត ម្ ួចាំ  ួអាចមា ឥទធិពលនលើសាែ  ភ្នព  ិងលទធផ្លហិរញ្ា វតែុរបស់ កសស ដូចជា៖ 

- កតត នានាហដលនធវើឱ្យមា កាំរតិនលើការនធវើពាណិជាកម្មអ តរជាត ិ 
នដ្ឋ សារប្របភពចាំណូលចម្បងរបស់ កសស បា ម្កពីចោចរណ៍ទាំ ិញ្ាងកាតហ់ដលជាការនធវើ 

ពាណិជាកម្មអ តរជាតិ ដូចន េះកតត នានាហដលមា ផ្លប៉េេះពាល់ដល់ពាណិជាកម្មអ តរជាតិ  ិងមា ឥទធិពលនលើ 
អាជីវកម្មរបស់ កសស ហដលកតត ទាាំងននាេះមា ដូចជា សាែ  ភ្នពនសដាកិចចកនុងប្រសុក កនុងតាំប  ់  ងិសាកល
នលាក នសែរភ្នពសងគម្ បញ្ញា ស តិសុខ ឬកចិចសហប្របតិបតតកិារនាវាចរតម្សម្ុប្រទ។ នយាងតម្ម្ូល ិធិ របូ ិ   
បណ័ណ អ តរជាត ិ (IMF)  នសដាកិចចពភិពនលាក ងឹប តកាំនណើ  ជាម្ ួ ឹងអប្រតប្របមាណ ៣,៣% សប្រមាបឆ់្ន ាំ 
២០១៩ ចាំហណកនសដាកិចចកម្ពុជា ឹងមា កាំនណើ  ប្របមាណ ៧% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៩។ ន េះបងាា ញថ្នសាែ  ភ្នព
នសដាកិចចកម្ពុជា នៅហតមា ភ្នពរងឹមាាំងហដលជាកតត វជិាមា ចាំនពាេះអាជីវកម្មកាំពងហ់ផ្។ ម្យ៉េងវញិនទៀតរិតប្រតឹម្ ប្រតី
មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ម្ ិមា កតត អវជិាមា នលើបញ្ញា ស តិសុខកនុងប្របនទស ឬកនុងតាំប  ់ បញ្ញា ការនធវើ
ចោចរណ៍តម្ផ្ាូវសម្ុប្រទ ឬកចិចសហប្របតិបតតិការនានារវាងកាំពងហ់ផ្កនុងតាំប ន់កើតមា នឡើ  ។ 

- សម្តែភ្នព  ងិប្របសិទធភ្នពបាំនពញការងាររបស់ កសស 
សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ កសស មា សម្តែភ្នពនលើកដ្ឋកកុ់ងតឺ រ័រហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs 

បនាៃ បព់ីការដ្ឋកឱ់្យនប្របើប្របាស់រងចល័តនលើហរម្ហផ្ចាំ ួ  ០២ នប្ររឿង បហ ែម្នទៀតកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧។ កតត ន េះនធវើ
ឱ្យសម្តែភ្នព  ិងប្របសិទធភ្នពការងារមា ការនកើ នឡើងកនុងការបាំនពញនសវាកម្មរបស់ខាួ  ប្រសបនៅ ឹងកាំនណើ  
ទាំ ិញ្ាងកាតរ់បស់ កសស ។  

- សាែ  ភ្នពបតត ញដកឹជញ្ាូ  កនុងប្រសុក 
សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ បតត ញដកឹជញ្ាូ  កនុងប្រសុក ពិនសសផ្ាូវជាតិនលខ៤ ហដលតភ្នា បព់ ី

កសស នៅោជធា ភីនាំនពញ មា ភ្នពម្មាញឹកនដ្ឋ ទាំ ញិមា ការនកើ នឡើង ជាពិនសសសមាា រៈសាំណង  ិង
នប្ររឿងចប្រកម្ ួចាំ  ួ ហដលនធវើនអា ចោចរណ៍មា ភ្នពចនងាៀត  ងិចាំត នពលនវលា ូរជាងម្ុ  ប៉េុហ តការដឹក
ជញ្ាូ  ទាំ ិញ្ាងកាតត់ម្ផ្ាូវជាតិន េះដាំនណើ រការជាធម្មត។  រឯីការដឹកជញ្ាូ  តម្ផ្ាូវហដកបចចុបប នប្រកមុ្ហ ុ  
Royal Railway ្ាងកាត ់កសស មា យា៉េ ងតិច ៤ នជើង កនុងម្ ួ សបាត ហ៍កនុងការនាាំទាំ ិញនចញចូល នហើ 
ការដឹកជញ្ាូ  តម្ផ្ាូវហដកន េះកប៏្របប្រពឹតតនៅនដ្ឋ រលូ តម្ធម្មតម្ ិមា បញ្ញា នធើវឱ្យខកខា ដាំនណើ រននាេះនទ ។ 

- កចិចសហប្របតបិតតកិាររវាងហផ្កនុងតាំប  ់
កិចចសហប្របតបិតតិការរវាងហផ្កនុងតាំប  ់ ពិនសសរឺការតភ្នា បជ់ាម្ ួកាំពងហ់ផ្នម្កនុងតាំប ម់ា សារៈសាំខា  ់

កនុងការសាំរលួចោចរណ៍ទាំ ិញរវាង កសស  ិងទផី្ារអ តរជាតិសាំខា ់ៗ  នដ្ឋ មា ឥទធពិលនលើចាំត   ិង    រ
 ៈនពលដឹកជញ្ាូ   ហដលជាលទធផ្លនធវើឱ្យមា ផ្លប៉េេះពាល់នលើភ្នពប្របកួតប្របហជងរបស់ឧសាហកម្មនានា។ 
កនុងករណីន េះ កសស បា ខិតខាំរកាទាំនាកទ់ាំ ងលាជាម្ ួបតត កាំពងហ់ផ្សាំខា ់ៗ  កនុងតាំប ន់ដើម្បធីានាឱ្យ 
ប្របតិបតតិការមា ភ្នពរលូ ។ 

- រ ាំលស់ 
 នដ្ឋ អាជីវកម្មរបស់ កសស មា ការនប្របើប្របាស់នហដ្ឋា រចនាសម្ព ័ធនប្រចើ  ចាំត នលើរ ាំលស់នលើនហដ្ឋា  
រចនាសម្ព ័ធហផ្ដូចជា ចាំណតនាវា នប្ររឿងចប្រក អគារ មា ទាំហាំធាំហដលអាចប៉េេះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ កសស។ 



                                                                                       

ដូចន េះ កសស ចាាំបាចប់្រតូវមា ការប្រតួតពិ ិតយនលើនគាល នយាបា រ ាំលស់ឱ្យបា សម្ប្រសប  ិងនធវើការហកតប្រម្ូវ 
តម្ការចាាំបាចន់រៀងោល់ការ ិបរនិចឆទរបា ការណ៍ហិរញ្ា វតែុ។  សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ន េះ ពុាំមា ការ
ហកសប្រម្ួល ឬការនសនើឱ្យមា ការហកសប្រម្ួលនគាល នយាបា រ ាំលស់ន េះពីសវ ករឯកោជយនឡើ ។ 
 
  
   ក-ការវភិ្នរពីលកាខណឌ ថ្ តប្រម្វូការ  ិងការផ្គតផ់្គង ់
 សកម្មភ្នពអាជីវកម្មរបស់ កសស មា ទាំនាកទ់ាំ ងនដ្ឋ ផ្ទៃ ល់ជាម្ ួនសដាកិចចជាតិ នសដាកិចចតាំប  ់  ងិ
នសដាកិចចសាកលនលាក។ ជាពិនសសនៅនពលនសដាកិចចជាតិមា បហប្រម្បប្រម្ួល  ិងមា ឥទធិពលនដ្ឋ ផ្ទៃ ល់នៅ
នលើអាជីវកម្ម នសវាកម្មកាំពងហ់ផ្ នពាលរឺនៅនពលនសដាកិចចជាតិនកើ នឡើងនាាំឱ្យអាជីវកម្ម នសវាកម្ម កាំពងហ់ផ្កន៏កើ 
នឡើងប្រសប ឹងន េះផ្លចាំណូលរបស់ កសស កម៍ា កាំនណើ  ដូចគាន  ផ្ៃុ នៅវញិ នបើនសដាកិចចជាតងិ ចុេះ  ឹង
មា ផ្លអវជិាមា នៅនលើផ្លចាំណូល កសស ផ្ងហដរ។ នយាងតម្ម្ូល ិធិរបូិ បណ័ណ អ តរជាត ិ(IMF)   នសដា
កិចចកម្ពុជានៅហតប តកាំនណើ  របស់ខាួ ហដលមា អប្រតរ ាំពងឹទុកប្របមាណ ៧% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៩ ន េះ ចាំហណក
នសដាកិចចពភិពនលាកមា កាំនណើ  ប្របមាណ ៣,៣% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៩។ នហតុដូចន េះ កនុងប្រតីមាស   ទី២ ឆ្ន ាំ
២០១៩ ម្ ិមា ផ្លប៉េេះពាល់អវជិាមា  នលើអាជីវកម្មរបស់ កសស នឡើ  ។  
  ខ-ការវភិ្នរពីការនឡើងចុេះថ្ ថ្ងាវតែុធាតុនដើម្ 
 នប្របងឥ ធ ៈ ជាវតែុធាតុនដើម្ចម្បងបាំផុ្តកនុងការបនប្រម្ើនសវាកម្មកាំពងហ់ផ្ នដ្ឋ ជាតប្រម្ូវការសាំខា ស់ប្រមាប់
ប្របតិបតតិការនប្ររឿងចប្រក។ ការនឡើងថ្ងារបស់នប្របងឥ ធ ៈ ឹងប៉េេះពាល់ដល់ផ្លចាំនណញរបស់ កសស នដ្ឋ          
កសស នៅហតរកាតថ្ម្ានសវារបស់ខាួ ដហដល នទាេះជាតថ្ម្ារបស់នប្របងឥ ធ ៈមា ការនឡើងថ្ងាកន៍ដ្ឋ ។ នហតុដូច
ន េះ កសស បា អ ុវតតយា៉េ ងខាា បខ់ាួ  ូវ ីតិវធិីលទធកម្ម នដើម្បធីានាឱ្យបា  ូវតថ្ម្ារបស់វតែុធាតុនដើម្ទាាំងន េះមា 
ភ្នពសម្ប្រសប  ិងប្របកួតប្របហជងកនុងតថ្ម្ាទផី្ារ ។ 
   រ-ការវភិ្នរនលើព ធ 
 កសស សែិតនៅនប្រកាម្ចាបថ់្ ប្រកុម្ហ ុ ពាណិជាកម្មកនុងវស័ិ ព ធដ្ឋរ  ិងអាករ នហតុដូចន េះ កសស មា 
កាតពវកិចចប្រតូវបងព់ ធអាករនៅតម្ចាប ់  ិងបញ្ាតតិជាធរមា ។ កសស ប្រតូវបងព់ ធអាករនៅតម្របបពិត  ិង
ជាសហប្រគាសជាបព់ ធធាំហដលបា កាំណតន់ដ្ឋ អរគនា កដ្ឋា  ព ធដ្ឋរ។ ចាំនពាេះព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្របចាាំឆ្ន ាំ 
កសស ប្រតូវមា កាតពវកិចចបងក់នុងអប្រត ២០% ប៉េុហ តនដ្ឋ ទទួលបា ការនលើកទឹកចតិតកនុងវស័ិ ម្ូលបប្រត ក
សស ទទួលបា ការប ធូរប ែ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញចាំ ួ  ៥០% ថ្ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្រតូវបងប់្របចាាំឆ្ន ាំកនុងរ
 ៈនពល៣ឆ្ន ាំ។ ដូនចនេះ នប្រកា ពីបញ្ចបក់ារអ ុនប្រគាេះន េះ កសស  ឹងអ ុវតតកាតពវកចិចព ធនលើប្របាកច់ាំនណញដូច
ធម្មតវញិ។ ចាំហណកព ធនផ្េងៗ កសស បា អ ុវតតតម្កាតពវកិចចរបស់ខាួ តម្ចាបព់ ធដ្ឋររបស់ប្រពេះោជាត
ចប្រកកម្ពុជា ។ 
 

 ចាំណូលសាំខា រ់បស់ កសស មា ចាំណូលនលើកដ្ឋក ់ ិងចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្ហដលរមួ្ចាំហណកប្របមាណ 
៩២% ថ្ ចាំណូលសរបុសប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នហើ កតត ចម្បងហដលជាំរញុឱ្យមា ការនកើ នឡើងថ្ 



                                                                                       

ប្របាកច់ាំណូល រឺកាំនណើ  ថ្ នាវា  ិងទាំ ិញ្ាងកាតក់ាំពងហ់ផ្ ជាពិនសសទាំ ិញកុងត ឺរ័ហដលជាប្របភពចាំណូលដ៏
សាំខា រ់បស់ កសស។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិ កសិកម្ម វស័ិ ពាណិជាកម្ម វស័ិ សាំណង ់ ិងវស័ិ ឧសាហ
កម្ម រឺបា ្ាុេះបញ្ញច ាំង ូវសាែ  ភ្នពនសដាកិចចជាតិរបស់ប្របនទសកម្ពុជា នហើ ប្រសប ឹងន េះកម៏ា ឥទធពិលជា
វជិាមា នលើអាជីវកម្ម នសវាកម្ម  ិងផ្លចាំណូលរបស់ កសស ផ្ងហដរ ។ 
 

 

 - ផ្លប៉េេះពាល់ពអីប្រតបតូរប្របាក ់
 កសស បា ទទួលប្របាកក់ម្ចបី តតម្រ ៈប្រកសួងនសដាកិចច  ងិហិរញ្ា វតែុ ព ីJICA  ិង JBIC នដ្ឋ តប្រម្ូវឱ្យ 
កសស សងប្របាកន់ដើម្  ិងការប្របាកជ់ាប្របាកន់ ៉េ ជប៉េុ   ិងប្របាកដុ់លាា ររអានម្រកិ នៅនពលហដលរបិូ វតែុម្ខុងារ
របស់ កសស រឺជាប្របាកន់រៀល។ ដូចន េះ បាំហរបាំរលួអប្រតបតូរប្របាកន់រៀលនធៀប ឹងប្របាកដុ់លាា ររអានម្រកិ ប្របាកន់រៀល
នធៀប ឹងប្របាកន់ ៉េ ជប៉េុ   ិងប្របាកដុ់លាា ររនធៀប ឹងប្របាកន់ ៉េ ជប៉េុ   ឹងប៉េេះពាល់ដល់កប្រម្តិប្របាកច់ាំនណញរបស់ 
កសស ។ 
 - ផ្លប៉េេះពាល់ពអីប្រតការប្របាក ់
 បចចុបប ន កសស ម្ ិមា កម្ចតីហដលមា អប្រតការប្របាកហ់ប្របប្របួលននាេះនទ។ កសស បា ទទួលប្របាកក់ម្ចី
ពីប្រកសួងនសដាកិចច  ិងហិរញ្ា វតែុ ហដលជាកម្ចបី តពី JICA  ិង JBIC កនុងអប្រតការប្របាកច់ាបពី់ ២,៥% ដល់ 
៣,៧% ។ នហតុដូចន េះ សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ ម្ ិមា ផ្លប៉េេះពាល់ពបីហប្រម្បប្រម្ួលអប្រតការប្របាក់
ន េះនទ ។ 
 -ផ្លប៉េេះពាល់ពកីារហប្របប្របលួតថ្ម្ានប្របងឥ ធ ៈ  
 ការហប្របប្របួលតថ្ម្ានប្របងឥ ធ ៈ ឹងមា ផ្លប៉េេះពាល់ដល់ផ្លចាំនណញរបស់ កសស នដ្ឋ ប្របតិបតតិការ 
កាំពងហ់ផ្ពឹងហផ្ាកយា៉េ ងខាា ាំងនៅនលើនប្ររឿងចប្រកហដលនប្របើប្របាស់នប្របងឥ ធ ៈ។ នហតុដូចន េះ កសស បា ពប្រងងឹ 
ប្របសិទធភ្នពនលើកដ្ឋក ់  ងិការប្ររបប់្ររងទីលា កុងតឺ រ័ នដើម្បកីាតប់ ែ ការនរ ើឬការបាំលាស់ទីកុងត ឺរ័ហដលម្ ិ 
ចាាំបាច ់នដើម្បកីាតប់ ែ ចាំត ប្របតិបតតិការ  ងិនលើកកាំពស់នសវាកម្មរបស់ខាួ  ។ 
 

 
  កសស បា រកា ូវតថ្ម្ានសវាកម្មរបស់ខាួ នងរ នដ្ឋ ម្ ិនធវើការហប្របប្របួល ឬហកសប្រម្ួលនៅតម្ការហប្រប
ប្របួលថ្ អតផិ្រតនឡើ  នហើ នៅហតរកាបា  ូវនសែរភ្នពហិរញ្ា វតែុបា យា៉េ ងប្របនសើរ ។ 
 

 
 នគាល នយាបា  នសដាកិចច សារនពើព ធ  ិងរបូិ វតែុ របស់រដ្ឋា ភបិាលមា ឥទធពិលយា៉េ ងខាា ាំងនលើអាជីវ
កម្មរបស់ កសស នដ្ឋ សារនគាល នយាបា ន េះមា ទិសនៅគាាំប្រទ  ិងនលើកសៃួ វស័ិ ពាណិជាកម្មអ តរ
ជាតិ  ិងផ្តល់ផ្លវជិាមា ដល់អាជីវកម្មរបស់ កសស ។ នគាល នយាបា សាំខា ់ៗ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាលរមួ្មា ៖ 

- នគាល នយាបា នលើកសៃួ វស័ិ ឧសាហកម្ម ោជរដ្ឋា ភបិាលមា រាំនោងហប្របកាា  នខតតប្រពេះសីហ ុឱ្យ 
នៅជាម្ជឈម្ណឌ លពាណិជាកម្ម ឡូជីសៃីក  ិងផ្លិតកម្ម តម្រ ៈការកសាងនហដ្ឋា រចនាសម្ព ័ធហផ្ 



                                                                                       

ពប្រងីកផ្ាូវជាតិនលខ ៤  ងិរនប្រមាងសាងសងផ់្ាូវនលបឿ នលឿ ពីភនាំនពញ-នខតតប្រពេះសីហ ុ  ងិនហដ្ឋា រចនា
សម្ព ័ធប្រពលា   តនហាេះអ តរជាតិនខតតប្រពេះសីហ ុផ្ងហដរ ។ 
- វស័ិ ឧសាហកម្មហរ ៉េ ថ្នម្ពល ការរកុរកនប្របងកនុងហដ សម្ុប្រទកម្ពុជាកាំពុងមា ការអភវិឌ្ឍ  ៍ នហើ        
កសស បា នប្រតៀម្ខាួ ជានប្រសចកនុងការគាាំប្រទវស័ិ ទាាំងននាេះ  
- នគាល នយាបា ជប្រម្ុញការដឹកជញ្ាូ  តម្ផ្ាូវទកឹ 
- នគាល នយាបា នាាំនចញអងករនចញនៅទីផ្ារនប្រៅប្របនទស កាំពុងផ្តល់ផ្លវជិាមា ដល់ កសស 
- នគាល នយាបា នលើកសៃួ ពាណិជាកម្មអ តរជាតិ នដ្ឋ ខិតខាំកាតប់ ែ ឧបសរគនានា ចាំនពាេះការនធវើ 
ពាណិជាកម្មរវាងកម្ពុជា ិងបតត ប្របនទសជាថ្ដរូកនុងសាកលនលាក 
- ោជរដ្ឋា ភបិាលតម្រ ៈធនាគារជាតិ បា អ ុវតតនគាល នយាបា របូិ វតែុតម្រ ៈ  តការ ទីផ្ារបតូរ 
ប្របាកន់សរហីតសែិតនៅនប្រកាម្អ តោរម្  ៍នដើម្បរីកាសែិរភ្នពរបូិ បណ័ណ ជាតិ នហើ លាំ ឹងរបូិ វតែុន េះបា  
រកាសិែរភ្នពមា៉េ ប្រកូនសដាកិចចកម្ពុជា ហដលបា កសាងទាំ ុកចតិតចាំនពាេះវ ិិនយារិ   ិងជប្រម្ញុការនធវើ អាជីវ
កម្មវស័ិ ឯកជ   
- ការនលើកទឹកចតិតព ធដ្ឋរកនុងវស័ិ ម្ូលបប្រតដល់សហប្រគាសនបាេះផ្ា លកម់្ូលបប្រតនៅកម្ពុជា បា  
 ឹងកាំពុងជប្រម្ុញឱ្យសហប្រគាសរដា  ិងប្រកុម្ហ ុ ឯកជ ចូលទីផ្ារម្ូលបប្រតកា ហ់តនប្រចើ ហដលចូលរមួ្ 
ចាំហណកកនុងការអភវិឌ្ឍនសដាកិចចជាតិ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                       

 

 

ផ្នែកទី ៩ 
ព័ត៌មានចំបាច់ផនសេងផទៀតែប្មារ់ការ 

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

សប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ន េះ កសស មា ពត័ម៌ា ចាាំបាចស់ប្រមាបក់ារពារវ ិិនយារិ ដូច
ខាងនប្រកាម្ ៖ 

សម្ ័ប្របជុាំប្រកមុ្ប្របកឹាភបិាល អាណតតទិ៧ី នលើកទ៤ី នាថ្ងៃទ១ី២ ហខនម្សា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
កិចចប្របជុាំបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ិងសនប្រម្ចនលើចាំ ុចដូចខាងនប្រកាម្៖ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ឯកភ្នពនលើលទធផ្លហដលបា សនប្រម្ចបា   ិងកាំពុងអ ុវតតប តន្ាើ តប
នៅ ឹងលទធផ្លសម្ ័ប្របជុាំប្រកុម្ប្របឹកាភបិាល អាណតតិទ៧ី នលើកទ៣ី កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ហខម្កោ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ក ាងម្ក  ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិភ្នកា មា សាំណួរ -ចនម្ាើ   ិងហងាងអាំណររុណដល់តាំតងប្រកុម្ហ ុ  
PWC ហដលបា នធវើបទបងាា ញអាំពីដាំនណើ រការថ្ ការនធវើសវ កម្ម ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ងិឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍របស់រណៈកម្មលធិការ
ប្ររបប់្ររងហា ិភ ័  ងិរណៈកមាម ធិការសវ កម្ម ហដលបា នសនើនឡើង  ងិការនរៀបចាំការបញ្ចុ េះតថ្ម្ា
 នួលហផ្នដ្ឋ ចាបពី់ថ្ងៃទ០ី១ ហខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ងិអ ុម្ត័នដ្ឋ ឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍បូកសរបុលទធ
ផ្លការងារអាជីវកម្ម ៣ហខ នដើម្ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ងិអ ុម្ត័នដ្ឋ ឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍ហិរញ្ា វតែុ
សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤  ិងសប្រមាបដ់ាំតចក់ារ ិបរនិចឆទ ១២ហខ ថ្ងៃទី៣១ ហខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលបា 
ប្រតួតពិ តិយនដ្ឋ ប្រកុម្ហ ុ សវ កម្មឯកោជយ PWC ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ិងអ ុម្ត័នដ្ឋ ឯកភ្នពនលើការហបងហចកភ្នរលាភ   
(Dividend)ការកាំណតក់ាលបរនិចឆទកាំណតទុ់កហដលប្រតូវហបងហចកភ្នរលាភ (Record Date) ងិ
កាលបរនិចឆទចាបន់ផ្តើម្ទូទាតភ់្នរលាភ (Payment Date) ជូ ភ្នរហ ុ ិកសប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទ 
២០១៨។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ិងអ ុម្ត័នដ្ឋ ឯកភ្នពនលើកាលបរនិចឆទម្ហាស និបាត
ភ្នរហ ុ ិក នលើកទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ នៅថ្ងៃទី២៣ ហខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ នៅសាលប្របជុាំធាំ កាំពងហ់ផ្
សវ ត័ប្រកុងប្រពេះសីហ ុ ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ងិអ ុម្ត័នលើនសចកតីប្រពាងលកា តកិៈ (AOI) ហដលនសនើសុាំហក
សប្រម្ួល ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ងិអ ុម្ត័នដ្ឋ ឯកភ្នពនអា  លបប់ាំណុលថ្ងាជលួទីតាំង
សតុកចាំតាំងន ើអាកាសានាាំនចញ របស់ប្រកុម្ហ ុ  ADONIS International Group Ltd ហដល
នៅជាំពាកច់ាំ  ួ ៧១.២៥០ ដុលាា រ តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៣ នចញពីបញ្ា ីការរណន  យរបស់      កសស 
។ 

 
 



                                                                                       

 នសចកតីនផ្េងៗ ៖ 
- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ិងអ ុម្ត័នលើកាលបរនិចឆទនរៀបចាំកិចចប្របជុាំប្រកុម្ប្របកឹា ភិ

បាលនដើម្បពីិ តិយ  ងិសនប្រម្ចនលើរបា ការណ៍ហិរញ្ា វតែុនរៀងោល់ប្រតីមាស ីម្ ួៗ ។ 
- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ ពិភ្នកា  ិងអ ុម្ត័នអា  កសស សហការជាម្ ួ JICA នដើម្ប ី

សិកាព ីNew Business Model ឬបហ ែម្នលើ Function របស់ SEZ  ងិឯកភ្នពឱ្យមា 
វធិា ការប តអាំពី “Free Port Concept” នដើម្បនីធវើនអា ប្របនសើរនឡើង ូវភ្នពប្របកតួប្របហជង
របស់ កសស ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

ថ្ងៃទ១ី២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទ១ី២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី១២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

ថ្ងៃទ១ី២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី១២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទ១ី២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទ១ី២ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 



 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

