


                                                                                                                 

 
ក្លា យជាមជ្ឍមណ្ឌ លផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយឈានមុខគេគៅកមពុជា។ 

 

 
ធានាបំគេញតាមតម្មូវក្លររបស់អតិថិជ្ន តាមរយៈក្លរបគងកើនេុណ្ភាេគសវាកមម ម្បតិបតតិក្លរឆាប់

រហ័ស និងតម្មាសមម្សប។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

បរយិាយ 
 ៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៣១ ធ្នូ ២០១៧ 
(ពានគ់រៀល) (ពានគ់រៀល) 

ស្ថា នភាេហិរញ្ញ វតាុ 
ម្រេយសកមមសរបុ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
បំណុ្លសរបុ ៦៥៧.៧៧៨.៦៥៤ ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ 
មូលធ្នសរបុ ៦៧០.៤១១.៨៣៤ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 
លរធផ្លហិរញ្ញ វតាុ ម្តមីាសរ៤ី ឆាន ២ំ០១៨ ម្តមីាសរ៤ី ឆាន ២ំ០១៧ 
ែំណូ្លសរបុ ៧៥.៤៤១.៣១៩ ៦២.៨៤៣.០០០ 
ែំគណ្ញមនុបងេ់នធ ១២.៥៦៥.៩២៥ ១៤.៩០៥.៦៩២ 
ែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធ ១២.៧៤៤.២១៤ ១១.៦២៤.២៦៧ 
អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ 

អនុបាតសនទនីយភាេ 
អនុបាតែរនត ៣,៣៣ ២,៥០ 
អនុបាតែរនតគលឿន ៣,១៣ ២,៣៨ 

អនុបាតែំគណ្ញភាេ 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ
ឯកតាម្រេយសកមម 

០,៩៦% ០,៩១% 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ
ឯកតាមូលធ្ន 

១,៩០% ១,៨០% 

េំលាតែំគណ្ញដុល ២៥,៥៣% ២១,១៦% 
េំលាតែំគណ្ញភាេ ១៦,៨៩% ១៨,៥០% 
ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិរធិ (គរៀល) ១៤៨,៥៨ ១៣៥,៥៣ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

១.៣២៨.១៩០.៤៨៨

៦៥៧.៧៧៨.៦៥៨ ៦៧០.៤១១.៨៣៤

១.២៨០.៥១០.០៣៨

៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤

ម្រេយសកមមសរបុ បំណុ្លសរបុ មូលធ្នសរបុ
ម្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៨ ឆាន ២ំ០១៧



                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ល.រ ម្បគេរមលូបម្តកមមសិរធ ិ ភាេហ ុនកិ ែនំនួមលូបម្តក្លនក់្លប ់ 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% 

៤៦,៧៣%

២៦,៤៩%

២១,៣៩%

៣,៥៣%
០,១២%០,៣៥%

១,០២%

០,២៨%

០,១០%

ែំណូ្លគលើកោកេ់នីាវាគៅរីលាន (Stevedoring)

ែំណូ្លគលើកោកគ់លើរីលាន (LOLO)

ែំណូ្លេីគសវាកមមចផ្

ែំណូ្លសតុក ឃ្ា ងំ និងរីលាន

ែំណូ្លដឹកជ្ញ្ជូ ន

ែំណូ្លនាវាគរសែរណ៍្

ែំណូ្លេីតំបន ់គសដឋកិែចេិគសស

ែំណូ្លជ្ួលរីតាងំ

ែំណូ្លគផ្េងៗគរៀត

៧៥.៤៤១.៣១៩

១៩.២៥៩.៧២៧ ១២.៥៦៤.៩២៥ ១២.៧៤៤.២១៤

៦២.៨៤៣.០០០

១៣.២៩៥.៦៩៨

១៤.៩០៥.៦៩២

១១.៦២៤.២៦៧

០

១០,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៥០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៧០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

ែំណូ្លសរបុ ែំគណ្ញម្បតិបតតកិ្លរ ែំគណ្ញ/(ខាត)មុនបងេ់នធ ែំគណ្ញ/(ខាត)កនុង
ក្លរយិបរគិែេរម្តីមាសរ៤ី ឆាន ២ំ០១៨ ម្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៧



ល.រ ភាគហុ៊និក ចំននួមូលប្រតកនក់ប ់ ភាគរយ 

១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 

២ JICA ៩.៤៣៤.៩១៦ ៤៤% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 

Port Corporation 
២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាគហុ៊និកឯកជនដៃទេទៀត ៧.៧១៩.៤៧៧ ៣៦% 

សរបុ ១០០% 

៧៥%

២%

២៣%

រដ�តំណាងេដយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហុ៊នកិឯកជន

០

២,០០០

៤,០០០

៦,០០០

៨,០០០

១០,០០០

១២,០០០

០

២,៥០០

៥,០០០

៧,៥០០

១០,០០០

១២,៥០០

១៥,០០០

០
១

/១
០

/២
០
១
៨

០
៦

/១
០

/២
០
១
៨

១
១

/១
០

/២
០
១
៨

១
៦

/១
០

/២
០
១
៨

២
១

/១
០

/២
០
១
៨

២
៦

/១
០

/២
០
១
៨

៣
១

/១
០

/២
០
១
៨

០
៥

/១
១

/២
០
១
៨

១
០

/១
១

/២
០
១
៨

១
៥

/១
១

/២
០
១
៨

២
០

/១
១

/២
០
១
៨

២
៥

/១
១

/២
០
១
៨

៣
០

/១
១

/២
០
១
៨

០
៥

/១
២

/២
០
១
៨

១
០

/១
២

/២
០
១
៨

១
៥

/១
២

/២
០
១
៨

២
០

/១
២

/២
០
១
៨

២
៥

/១
២

/២
០
១
៨

៣
០

/១
២

/២
០
១
៨

ៃថ
�បិទ

ចំន
នួភា

គហ៊ុ
ន

ចំនួនភាគហុ៊ន ៃថ�បិទ

*២.១៤៦ .៤៩៧ ភាគ



                                                                                                                 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                 

 

 
 
 

“ជ្ួសមុខឱ្យ ម្កុមម្បឹកាេិបាលរបស់កំេង់ចផ្សវយ័តម្កុងម្េោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិតតិយស និងកតីគស្ថមនសេរកីរាយ កនុងក្លរបង្ហា ញជូ្ននូវរបាយក្លរណ៍្អាជី្វកមម នងិរបាយក្លរណ៍្
ហិរញ្ញ វតាុ ម្បចាមំ្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៨ របស់ កសស សម្មាបក់្លរយិបរគិែចរចដលបញ្ចបគ់ៅម្ថៃរី៣១ ចខ
ធ្នូ ឆាន ២ំ០១៨ ។ 

 
គោយមានក្លរគ្មមំ្រយា៉ា ងមុតមាេំីរាជ្រោឋ េបិាល កដូ៏ែជាម្កសួងអាណាេាបាលទងំេីរ កសស បាន

បនតក្លរវវិឌ្ឍនយ៍ា៉ា ងខាា ងំក្លា គដើមបបីគម្មើសកមមភាេធុ្រកិែចរបស់ខាួន ជាលរធផ្លគៅកនុងម្តមីាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៨ គនោះ 
កសស ររួលបានម្បាកែ់ណូំ្លសរបុែនំួន ៧៥.៤៤១.៣១៩.០០០គរៀល នងិររលួបានម្បាកែ់ំគណ្ញសុរធ
គម្ក្លយបងេ់នធកនុងក្លរយិបរគិែេរែំនួន ១២.៧៤៤.២១៤.០០០គរៀល ។ គបើគម្បៀបគធ្ៀបនឹងរយៈគេលដូែគ្មន កនុងឆាន ំ
២០១៧ ម្បាកែ់ណូំ្លបានគកើនគ ើងែំននួ ១២.៥៩៨.៣១៩.០០០គរៀល េឺគសមើនងឹ ២០,០៥%  ែំចណ្កម្បាក់
ែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធមានក្លរគកើនគ ើងែំនួន ១.១១៩.៩៤៧.០០០គរៀល េឺគសមើនងឹ ៩,៦៣%។ លរធផ្ល
គនោះបណាា លមកេីបរមិាណ្រនំិញនិងកុងតឺនរ័ឆ្ាងក្លត ់កសស មានក្លរគកើនគ ើង ជាលរធផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ
ឯកតាមូលបម្តកមមសិរធមានែំនួន ១៤៨.៥៨ គរៀល សម្មាបម់្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៨ គនោះ។ គោយច ក កនុងម្តី
មាសរ៤ី ឆាន ២ំ០១៨ គនោះ កុងតឺនរ័ចដលបានឆ្ាងក្លត ់      កសស មានែំននួ ១៣៧.៧០៩ TEUs គពាលេឺ គកើន
ែំនួន ១៨.៨១៤ TEUs គសមើនឹង ១៥,៨២% គបើគធ្ៀបនឹងម្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៧ ។  

កសស នឹងបនតកិែចខិតខំម្បឹងចម្បង គដើមបបីំគេញគសវាកមម អាជី្វកមមឱ្យក្លនច់តម្បគសើរ នងិសគម្មែបាន
លរធផ្លខពស់ជាម្បគយាជ្នដ៍ល់ភាេហ ុនិករបស់ខាួន។ កសស បានេម្ងឹងម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថង
គហោឋ រែនាសមពន័ធបចនាមគរៀត គដើមបគីឆ្ាើយតបនឹងកំគណ្ើ នតម្មូវក្លរគសវាកមមរបស់អតថិជិ្ន និងក្លររកីែគម្មើន
គសដឋកិែចជាត។ិ ជាកច់សតងក្លរអេវិឌ្ឍែណំ្តចផ្េហុបណំ្ងសគម្មែបាន ១០០,០០% នងិម្តូវបានសគមាព ធ្ោក់
ឱ្យគម្បើម្បាស់ជាផ្ាូវក្លរនាម្ថៃរ២ី៥ ចខមថុិនា ឆាន ២ំ០១៨គនោះ គម្ក្លមអធិ្បតីភាេ សគមាែអេគមហាគសនាបតគីតគជា 
ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមន្តនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា។ ែណំ្តចផ្េហុបណំ្ងមានគគ្មលគៅែូលរមួគលើក
កមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាណិ្ជ្ជកមម និងេិគសសគដើមបគី្មមំ្រដល់ក្លរនាគំែញ
ផ្លិតផ្ល កសិកមមរបស់កមពុជាដូែជា អងករ ែណិំ្តដំ ូងមសីៃួត នងិរំនិញរាយ ចដលជាក្លរគឆ្ាើយតបែំគពាោះ
យុរធស្ថន្តសតេម្ងីករផី្ារនាអំងករគែញរបស់រាជ្រោឋ េបិាលកមពុជា   កដូ៏ែជាក្លរផ្តល់គសវាេសតុភាដល់ក្លររកុរក

សែចក្តីសលែងរបែ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 



                                                                                                                 

គម្បងកនុងចដនសមុម្រកមពុជា។  គម្ៅេីគនោះ ែណំ្តចផ្េហុបណំ្ង កម៏ានគគ្មលគៅគលើក្លរនាែូំលធ្យងូថមចដលគម្បើ
ម្បាស់កនុងក្លរផ្លិតថាមេលអេគិសនី នងិសីុម៉ាងតផ៍្ងចដរ ។ 

 

  
 អនុវតតបនតក្លរង្ហរតាមចផ្នក្លរចដលបានគម្គ្មងរុកសម្មាបឆ់ាន  ំ២០១៨  
 រកានូវឧតតមភាេម្នភាេម្បកួតម្បចជ្ងរបស់ខាួន គោយធានានូវេុណ្ភាេគសវាកមម តម្មាម្បកួតម្បចជ្ង 
ម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថងរនុំកែតិតជូ្នអតិថជិ្ន 

 េម្ងឹងសមតាភាេបេុគលិកគលើក្លរម្េបម់្េង និងបគែចកគរស គដើមបគីឆ្ាើយតបឱ្យបានទនគ់េលគវលា 
ែំគពាោះកំគណ្ើ នតំរវូក្លរគសវាកមមរបស់កំេងច់ផ្ 

 ជ្ួសជុ្ល ចថទ ំ នងិអេវិឌ្ឍគហោា រែនាសមពន័ធចផ្ និងគម្េឿងែម្កបចនាមគរៀត គដើមបរីកាឧតតមភាេ 
ម្បកួតម្បចជ្ង និងគលើកកំេស់សមតាភាេគលើកោករ់ំនិញរបស់ខាួន 

 េម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរជាយុរធស្ថន្តសតជាមយួកំេងច់ផ្កនុងម្បគរស និងកនុងតំបន ់
 េម្ងឹងអេបិាលកិែចម្េបម់្េង តាមរយៈក្លរបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសំខាន់ៗ  
 ែូលរមួកនុងសកមមភាេអេវិឌ្ឍសហេមនម៍ូលោឋ ន និងគលើកកំេស់សុខមាលភាេសងគម 

 

គៅកនុងម្តីមាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៨គនោះ ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានគធ្វើក្លរជ្ួបម្បជុ្ំែំននួ ០១ គលើក និងបាន
សគម្មែក្លរង្ហរដូែខាងគម្ក្លម៖ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បឹកាេិបាល អាណ្តតិរី ៧ គលើក រី ២ នា ម្ថៃរី ០១ ចខ តុលា ឆាន  ំ២០១៨ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ នងិសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្លរធផ្លអងគម្បជំុ្មនុ ។ 
 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ និងឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធផ្លក្លរង្ហរអាជី្វកមម ៨
ចខ   ឆាន ២ំ០១៨ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានអនុមត័គលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសម្មាបម់្តីមាសរី២ ឆាន ២ំ០១៨ ចដល
បានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC ។ 

 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានអនុមត័គលើេគម្មាងចផ្នក្លរអាជី្វកមម គសវាកមម ហិរញ្ញ វតាុ ឆាន ២ំ០១៩ ។ 
 ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានឯកភាេគលើគសែកតីម្ពាងកនុងក្លរបគងកើតេណ្ៈកមមក្លរសវនកមម នងិ    េណ្ៈ
កមមក្លរហានិេយ័ ។ 

 គសែកតីគផ្េងៗ ៖ 
- ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានេិនតិយ និងឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ម្បសិរធិភាេក្លរែំណាយ (Cost 

Efficiency) ចដលសិកាគោយ កសស ។ 
- ម្កុមម្បឹកាេបិាលបានគលើកគ ើងឱ្យ កសស សិកាេហីានេិយ័គផ្េងៗ (Risk Analysis) ។ 



                                                                                                                 

- ម្កុមម្បឹកាេបិាលឱ្យ កសស សហក្លរណ៍្សិកាអំេកី្លរគម្បើម្បាស់តំបនគ់សដឋកែិចេគិសស 
(SEZ) ជា Off Dock Yard និងក្លរសិកាេីវធិានក្លរគោោះម្ស្ថយក្លរកកសទោះគៅម្ែកទវ រ ក
សស ។ 

- ម្កុមម្បឹកាេបិាលឯកភាេគលើគគ្មលក្លរណ៍្កនុងក្លរបនតសុេលភាេជ្ួលឱ្យគលាក តូវ ជ្ហួឺង 
មាច ស់សណាឋ គ្មរ និងគភាជ្នយីោឋ នគឆ្នថមី គោយ កសស ម្តូវគសនើសំុក្លរសគម្មែេី ឯកឧត្តម
អគ្គបណ្ឌិ ត្ សភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្ត្តី រ្ដ្ឋមន្ត្តី ក្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ្ិង
ហរិ្ញ្ញវត្ថុ ។ 

 
 

 ជាថមីមតងគរៀត គយើងខ្ុ ំសូមចថាងអណំ្រេុណ្យា៉ា ងម្ជាលគម្ៅែំគពាោះរាជ្រោឋ េបិាលកមពុជា ចដលដឹកនាំ
គោយសគមតែអេគមហាគសនាបតីគតគជា ហ ុ្ សស្ នាយករដឋមន្តនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា នងិម្កសួង
អាណាេាបាលទងំេរី េឺម្កសួងស្ថធារណ្ៈក្លរ នងិដឹកជ្ញ្ជូ ន និងម្កសួងគសដឋកិែច នងិហិរញ្ញ វតាុ ចដលជានិែច
ក្លលចតងចតគ្មមំ្រ និងរុកែតិតដល់សកមមភាេក្លរង្ហររបស់ កសស គរៀងរហូតមក ។ 

ជាែុងគម្ក្លយគនោះ ខ្ុ ំសូមចថាងអំណ្រេុណ្ដល់បុេគលិក នងិកមមករ កមមក្លរនិ ី របស់កេំងច់ផ្សវយត័ម្កុង
ម្េោះសីហនុទងំអស់ចដលចតងចតខិតខំម្បឹងចម្បងបគំេញភារកិែចរបស់ខាួន ។ 
 
 

ម្ថៃ ១០គរាែ ចខផ្លគុន ឆាន ែំ សំររិធិស័ក េ.ស ២៥៦២ 
គខតតម្េោះសីហនុ, ម្ថៃរី១ ចខមនីា េ.ស ២០១៩ 

           ក្បធា្អគ្គនាយក 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 





                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

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 តនងិច៊ុោះបញ្ជ ី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 
ណាចក្ររមព៊ុជា រេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទផ្ថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាត ិ ឈដ្ឋយទទួេ នេរខមណឌ  
ក្បតិបតេិការយ៉ែ ងរេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដ្ឋយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  និងព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដ្ឋយបណាេ ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដ្ឋយ ែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លែឺេូវជាតិឈេម ៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម ៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតេរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវតភាជ បឈ់ដ្ឋយខ្មស
រថឈភ្េើងភាល ខាងតបងូពីភ្េឈំពញ កាតត់មឈមតេរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ លី ូឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតមែេូវអាកាស្ 
រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតេឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដ្ឋយអាកាស្យនដ្ឋា នអនេរជាតិឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 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 
៩ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ១៣ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប់
នាវាខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ  ត ៨,៥
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 
ឈេម ២ និង ឈេម ៤៖ ជ្ឈក្ៅ 
៦,៥ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវាខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៧ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន ។ 

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

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

៤ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥
ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយមានក្បខ្វង ស្រ៊ុប 
ឈក្កាម ៨០ខ្ម៉ែក្ត ។ ឧបររណ៍
ទារព់ួរខ្រផ្ចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាប ់នាវាឈក្បងខ្ដេមាន 
ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៦ខ្ម៉ែក្ត និង
ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើការ
ចូេចត 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 រក៏្បតបិតេិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែស្វយត័ 
ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេមានទហំំក្បមាណ ៦៤ ហិរត ខ្ដេ នរសាងឈ ើងតមបទដ្ឋា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន ។ 
 
  
 សាថ នភាពទីែាររបស់្ រស្ស្ លពឺឹងខ្ែអរយ៉ែ ងខាេ ងំឈៅឈេើចរាចរណ៍រ៊ុងតនឺរ័ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា
ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨ មានចំនួន ១៣៧.៧០៩ TEUs  ខ្ដេមានេរខណៈេអក្បឈស្ើរឈបើឈក្បៀបឈ្ៀប
នឹងក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៧ មានចំនួន ១១៨.៨៩៥ TEUs លឺមានរំឈណើ ន ១៨.៨១៤ TEUs ឈស្មើនឹង 
១៥,៨២% ប៉ែ៊ុខ្នេឈបើឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ ២ំ០១៨ វញិមានការថយច៊ុោះក្បមាណ ៤,៥៨% ឈស្មើនងឹ ៦.៦១៤ 
TEUs ។ ឈបើពិនិត្ឈមើេឈៅឈេើបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញ និងនាចូំេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិ រ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញ
ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ មានរំឈណើ ន ១០.០៤០ TEUs ឈស្មើនឹង ១៧,៦៩% ឈបើឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៧ ចំខ្ណរបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នាចូំេមានរំឈណើ ន ៨.៧៧៤TEUs ឈស្មើនឹង ១៤,១២% ឈ្ៀបនងឹរយៈឈពេ
ដូចរេ ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១១៨.៨៩៥

១៤៤.៣២៣

១៣៧.៧០៩

០ ៣០,០០០ ៦០,០០០ ៩០,០០០ ១២០,០០០ ១៥០,០០០

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៧

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ ២ំ០១៨

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៧ ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨



                  

 ឈបើពិនិត្ឈៅឈេើបរមិាណទំនញិ (ឈតន) ចរាចរណ៍នេងកាត ់រស្ស្ វញិ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ 
មានបរមិាណ ១.៤១០.៥៣២ ឈតន ខ្ដេមានរំឈណើ ន ២៤,១៤% ឈស្េើនឹង ២៧៤.៣០១ ឈតន ឈ្ៀបនឹងក្តី
មាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងបរមិាណទំនិញស្ក្មាបក់្តីមាស្ទ៣ី ឆ្េ ២ំ០១៨ វញិ មានរំឈណើ ន
១១៥.៤៧៨ ឈតន ឈស្មើនឹង ៨,៩២% ។ 

 
 ចាបត់ងំពីឆ្េ ២ំ០១៤ រហូតដេ់បចច៊ុបបនេ មានចរាចររ៊ុងតឺនរ័មយួចំននួដឹងតមរយៈរថឈភ្េើងនេងកាត ់      
រស្ស្ ខ្ដេ នជ្ួយ ស្ក្មេួមយួខ្ែេរឈេើសាថ នភាពចរាចរណ៍ែេូវជាឈេម ៤ រដូ៏ចជាែេេ់នូវជ្ឈក្មើស្ស្ក្មាប់
អតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងការដឹរទំនិញឈចញ-ចូេរំពងខ់្ែ ។ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ដរឹតម
រថឈភ្េើងនេងកាត ់រស្ស្ ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ មានការថយច៊ុោះក្បមាណ ២៩,៧៨% ឈស្មើនឹង ៣.៣៦៤ 
TEUs ។ 

 
 

១.១៣៦.២៣១
១.២៩៥.០៥៤

១.៤១០.៥៣២

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៧ ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨

៤.៧០៨

៧.៧៦៩ ៨.១០៩

១១.២៩៥

៧.៩៣១

០

២,០០០

៤,០០០

៦,០០០

៨,០០០

១០,០០០

១២,០០០

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៤

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៥

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៦

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៧

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ំ
២០១៨



                  

 ស្ឈងាតឈៅឈេើក្បឈភ្ទទនំិញនាឈំចញមានបរមិាណស្រ៊ុបចនំួន ៣៦១.៦២៤ ឈតន ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ 
ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈដ្ឋយមានរំឈណើ ន ១៥,៦៦% ឈស្មើនឹង ៤៨.៩៦០ឈតន ឈ្ៀបនឹងរយៈឈពេដូចរេ  ឆ្េ ២ំ០១៧ ។  
ស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ ទំនិញនាឈំចញជាក្បឈភ្ទអងគរមានឈក្ចើនជាងឈលមានចំនួន ៣៦,៦៣% ឈស្េើ
នឹង ១៣២.៤៧៦ឈតន ផ្នទំនញិនាឈំចញស្រ៊ុប ។  រឯីទំនិញជាក្បឈភ្ទសំ្ឈេៀរ     បំពារម់ាន ២៩,១០% ឈហើយ
ទំនិញទូឈៅមាន ១៩,១៥%។ ឈដ្ឋយខ្ រទំនិញជាក្បឈភ្ទឈឈើខ្រផ្ចេមាន ៥,៣៣% ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
មាន ៤,៩៨% ក្រណាតម់ាន ២,៦៨% នងិ ឈក្លឿងចក្រមាន ២,១៣%  ផ្នបរមិាណទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុបរបស់្ រ
ស្ស្ រេ៊ុងក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ចំខ្ណរទំនិញនាចូំេស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ខ្ដេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិមានបរមិាណ 
១.០៤៨.៩០៨ ឈតន មានរឈំណើ ន ២៧,៣៦% ឈស្មើនឹង ២២៥.៣៤២ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងរយៈឈពេដូចរេ ឆ្េ ំ
២០១៧ ។ រេ៊ុងទនំិញនាចូំេឈនោះ ទំនិញជាឈក្បងឥនធនៈក្បមាណ ៤០,៨០% ឈហើយទំនិញទូឈៅមាន ៣៧,២០%  
និងក្រណាតម់ានក្បមាណ ៦,៣៨% ផ្នបរមិាណទនំិញនាចូំេស្រ៊ុប ។ រឯីទំនិញក្បឈភ្ទ    រថយនេ ម៉ែូតូ រងម់ាន 
៦,២៧% ឈក្លឿងចក្រមាន ៤,២៨%  ទនំិញជាសំ្ឈេៀរបពំារម់ាន ២,១៣%  រមីាន ១,៤៧% ្្ងូថមមាន 
១,០៥% និងឈលាហៈធាត៊ុមាន ០,៤២% ផ្នទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាប ់      ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ ។ 

អងារ
៣៦,៦៣%

ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
៤,៩៨%

ឈឈើខ្រផ្ចេ
៥,៣៣%

ក្រណាត់
២,៦៨% សំ្ឈេៀរបពំារ់

២៩,១០%

ឈក្លឿងចក្រ
២,១៣%

ទំនិញទូឈៅ
១៩,១៥%



                  

 
 

 
 រស្ស្ ឈៅខ្តររា នឧតេមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្មេួន ឈដ្ឋយសាររតេ មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 

 

 រស្ស្ ស្ថិតរេ៊ុងនរស្ម៊ុក្ទឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេែេេ់ភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅកានទ់ី
ែារអនេរជាតិសំ្ខាន់ៗ  ។ ការដឹរជ្ញ្ជូ នពី រស្ស្ ឈៅកានរ់ំពងខ់្ែរេ៊ុងអាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិច ព៊ុចំា ំចន់េង
កាតច់ំណតខ្ែឈមរេ៊ុងតបំនឈ់ ើយ ឈពាេលឺ ការដឹរជ្ញ្ជូ នអាចឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយផ្ទទ េ់ខ្តមេង ។ ឈក្ៅពី
ឈនោះ ការដឹរជ្ញ្ជូ 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 

ក្រណាត់
៦,៣៨%

សំ្ឈេៀរបពំារ់
២,១៣%
ឈក្លឿងចក្រ
៤,២៨%

ឈលាហៈធាត៊ុ
០,៤២%

 រ ី
១,៤៧%

្្ងូថម
១,០៥%

រថយនេ ម៉ែូតូ រង់
៦,២៧%

ទំនិញទូឈៅ
៣៧,២០%

ឈក្បងឥនធនៈ
៤០,៨០%



                  

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 ររ៏រារចិចស្ហក្បតបិតេិការជាមយួរពំងខ់្ែរេ៊ុងតបំន ់ រេ៊ុងការខ្ចរចាយពត័ម៌ាន និងបទ
ពិឈសា្នរ៍េ ឈៅវញិឈៅមរ ឈដើមបឈីេើរស្ទួយឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

  

 ខ្ែនការអភិ្វឌ្ឍនរ៍យៈឈពេមេី-ម្្ម-ខ្វង របស់្ រស្ស្ រមួមាន៖ 

 

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨ លឺលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ំណតខ្ែពហ៊ុបំណងរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
ចំណតខ្ែពហ៊ុបណំង នចាបឈ់ែេើមសាងស្ងឈ់ៅឈដើមខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈហើយ នបញ្ចបជ់ាសាថ ពរឈៅ រេងខ្ម
មថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ និងក្តូវស្ឈមាព ្ដ្ឋរឱ់្្ឈក្បើក្ ស់្ជាែេូវការឈក្កាមអ្ីបតីភាពដម៍ពងម់ពស់្របស់្ ស្ឈមេចអលគមហា
ឈស្នាបតីឈតឈជា ហ ៊ុន សែន នាយររដាមន្តនេី ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជាឈៅផ្ថងទី២៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០១៨ រនេង
មរ។ ចណំតខ្ែឈនោះ មានក្បខ្វង ៣៣០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ ១៣,៥ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបក់្បតបិតេិការឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញ
រាយ និងទំនិញទូឈៅ ឈដើមបជី្ក្មុញឈេើរទឹរចិតេដេ់ការនាឈំចញែេិតែេរសិ្រមមរមព៊ុជា ចំណាងំឈឈើ ចណិំត
ដំ ូងមឈីក្រៀម ជាពិឈស្ស្ ឈដើមបឈីនេើយតបនងឹការពក្ងីរយ៊ុទធសាន្តស្េនាអំងារឈចញរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា 
ឈហើយការសាងស្ងម់ូេដ្ឋា នភ្ស្េ៊ុភាររមមែគតែ់គងឈ់ក្បងបឈក្មើឱ្្ឈស្វារ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា រដូ៍ចជា
ជ្ួយ ជ្ក្មុញដេ់រំឈណើ នឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 



                  

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេសាងស្ង ់ ចាបព់ីខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ ២ំ០១៨ (៤៤ខ្ម) 
ឈរេបំណង  
ផ្នលឈក្មាង 

ឈដើមបបីឈងាើនស្មតថភាពរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារពំងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្តមយួ
របស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា ឈដ្ឋយការសាងស្ងច់ំណតខ្ែពហ៊ុបណំង រមួមានចណំតខ្ែ
ទំនិញរាយ នងិមូេដ្ឋា នែគតែ់គងភ់្ស្េ៊ុភារ រមមការរ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បង ក្ពមទាងំអភ្វិឌ្ឍន៍
ឋបនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត  ចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការអភ្វិឌ្ឍន ៍ឧស្ាហរមម និងរំឈណើ ន  
ឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ 

េទធែេរពំឹងទ៊ុរ ស្ក្មាបក់្បតិបតេិការឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញរាយ និងទំនិញទូឈៅ ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈេើរទរឹ
ចិតេដេ់ការនាឈំចញែេិតែេរសិ្រមមរមព៊ុជា ចណំាងំឈឈើ ចណិំត ដំ ូងមឈីក្រៀម ជា
ពិឈស្ស្ឈដើមបឈីនេើយតបនងឹការពក្ងីរយ៊ុទធសាន្តស្េនាអំងារ ឈចញរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុ
ជា និងបឈក្មើឈស្វាភ្ស្េ៊ុភាររមមស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា រដូ៍ចជា
ជ្ួយ ជ្ក្មុញដេ់រំឈណើ នឈស្ដារិចចរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ   
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ំណតខ្ែពហ៊ុបណំងក្បខ្វង ៣៣០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ ១៣,៥ខ្ម៉ែក្ត 
 សាងស្ងច់ំណតខ្ែមូេដ្ឋា នែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បង និងែេិតរមមឈក្បង ក្បខ្វង 
២០០ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅ ៧,៥ខ្ម៉ែក្ត 



                  

 សាេ រ េងនាវាជ្ឈក្ៅ ១២ខ្ម៉ែក្ត ក្បខ្វង ៣.៩00ខ្ម៉ែក្ត ទទងឹ ១៥០ ខ្ម៉ែក្ត និង
បរមិាណស្រ៊ុប ១.៨0០.០០០ខ្ម៉ែក្ត ក្តលី៊ុណ 

 សាងស្ងទ់ីលានស្េ៊ុរទនំិញរាយ ទំហំ ២៨.០០០ខ្ម៉ែក្តកាឈរ 
 សាងស្ងទ់ីលានស្េ៊ុរ្្ងូថមទំហំ ១៣.០០០ខ្ម៉ែក្តកាឈរ ៉ែ និងទីលាន ទំនិញទូឈៅ

ទំហ ំ១៤.០០០ខ្ម៉ែក្តកាឈរ ៉ែ ក្ពមទាងំបំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ែសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួន ។ 
ទីតងំលឈក្មាង ស្ថិតឈៅរេ៊ុងបរឈិវណរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
ភាេ រង់្ករអន៊ុវតេ
លឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្
លឈក្មាង (Employer) 

ក្បភ្ពថវកិា  
និងចំននួថវកិា 

ក្ ររ់មចពីី JICA (ឈេមៈ CP-P10) តមរយៈក្ ររ់មចបីនេពីក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិ
ហិរញ្ា វតថ៊ុ ។  

តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY7,១៧៦.០០០.០០០ ក្បហារក់្បខ្ហេនឹង USD ៧៤.២០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ  
ផ្នលឈក្មាង  

ដណំារក់ាេទ ី១៖ ការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០០៩)  
ដំណារក់ាេឈនោះ លឺជាដណំារក់ាេផ្នការច៊ុោះសិ្រា និងវាយតផ្មេលឈក្មាង និងររ
ក្បភ្ពថវកិាស្ក្មាបក់ារអន៊ុវតេលឈក្មាង។ ការវាយតផ្មេ នចបស់្ពវក្លបឈ់ៅឆ្េ ២ំ០០៩ 
ឈដ្ឋយ JICA ឈហើយ JICA រស៏្ឈក្មចែេេ់ក្ ររ់មចសី្ក្មាប ់លឈក្មាងឈនោះឱ្្  រស្ស្ 
តមរយៈក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅផ្ថងទី២១ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០០៩ ។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១១)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះ ក្តូវ នអន៊ុវតេតមនីតិវ ិ្ ីផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈ
ក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB) ។ រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗក្តូវ នទទួេការឯរ
ភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) និងទី
ភាេ រង់្ករ JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមមេំអតិ នងិការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ ក្រមុហ ៊ុនែគត់
ែគងន់ាវាស្ឈណាេ ង នងិក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់(ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៤)  
១-ជ្ហំា នទ១ី (ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៣)៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម ស្ក្មាប ់
ការង្ករែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង និងការង្ករសំ្ណងស់្៊ុីវេិ ។ 
២-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៤)៖ ការង្ករេទធរមមឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ ក្រុមហ ៊ុន
ែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង នងិក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់។ 
រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េ 
ទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៤៖ ការង្ករែគតែ់គងន់ាវាស្ឈណាេ ង នងិការង្ករសាងស្ង ់ចណំតខ្ែពហ៊ុ
បណំង (ពឆី្េ ២ំ០១៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨) 





                  

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

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

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេ  
ផ្នលឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣ 

ឈរេបំណង
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរ
ឈក្ៅខ្តមយួរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា និងក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្េ៊ុភាររមម ក្បឈទស្រមព៊ុជា ឈដ្ឋយការ
សាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ីក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ខ្ម៉ែក្ត ក្ពមទាងំអភ្វិឌ្ឍន៍
ឋបនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត ឈដើមបេី៊ុបបំ តឧ់បស្លគផ្នការចូេចតរបស់្នាវារ៊ុងតឺនរ័ខាេ ត្ំ  និង 
ចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរពាណិជ្ជរមម នងិការអភ្វិឌ្ឍនឈ៍ស្ដារចិចស្ងគមរមព៊ុជា។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ១.២៩០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំឈៅឈពេ ខ្ដេចណំត
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ឈនោះដ្ឋរឱ់្្ក្បតបិតេកិារឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៣ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ីក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទីរ ១៤,៥ខ្ម៉ែក្ត ទលីានរ៊ុងតឺ
នរ័ និងឋបនីយភ្ណ័ឌ ខ្ែ ក្ពមទាងំការង្ករបូមសាេ រអាងនាវា និង េងនាវា ក្បខ្វង ៤លី ូ
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 ់ ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរ ទំនប់
រេរចំង្កយក្បមាណ ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ី ដីឈររឈៅកានទ់ី
លានខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ ។ ផ្ែទដីស្រ៊ុប ទំហំ ១៧,៥ ហិរត ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតេលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជា មាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) 

ក្បភ្ពថវកិា  
និងចំននួថវកិា 

ក្ ររ់មចពីី JICA (ឈេមៈ CP-P21) តមរយៈក្ ររ់មចបីនេពី ក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និង   ហិរញ្ា
វតថ៊ុ ។  

តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ក្បហារក់្បខ្ហេនឹង USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ ដណំារក់ាេទ ី១ ៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធេិទធភាព នងិការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ 
ឆ្េ ២ំ០១៧)  



                  

ផ្នការអន៊ុវតេន៍
លឈក្មាង 

-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ក្រុមសិ្រា JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា និងឈរៀបចំ
រ យការណ៍ស្េីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍន ៍ ចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី
រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិវាយ
តផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី រំពងខ់្ែ ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុឈដ្ឋយស្ឈក្មចច៊ុោះរិចចក្ពមឈក្ពៀងហិរញ្ាបបទាន ស្មបទាន ឈេមៈ CP-P21  ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្ម
សី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១៨) រពំ៊ុង
ដឈំណើ រការ 
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះ ក្តូវ នអន៊ុវតេតមនីតវិ ិ្ ី Single Source Selection 
(SSS)។ រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណា
ពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ ឈស្វាទីក្បឹរាឈនោះរមួមាន 
ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរវសិ្វរមម សំ្ណងស់្៊ុីវេិ និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុង
តឺនរ័ ៊្ុន្ងនក់្ពមទាងំ ការង្ករក្តួតពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេ ឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ ់រ៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់ (ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៩)៖ ការឈរៀបចំលនំួស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Packag-1) និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ ់ រ៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់
(Packag-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ចណំតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ថមី (Packag-1) (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២០)  និងការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនែគត់
ែគងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់ (Packag-2)  (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២១) ។ 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់និងក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គង ់ក្តូវអន៊ុវតេតមនតីិវ ិ្ ីផ្នការ
ឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ឈហើយក្តូវមានការឯរភាពជា
ឈរេការណ៍ពី ក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) និងទីភាេ រង់្ករ JICA ។ 
ដណំារក់ាេទ ី៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថម ីនងិែគតែ់គង ់ឈក្លឿងចក្រឈេើរ
ដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៣)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ ថមីឈក្រង
នឹងចាបឈ់ែេើមឈៅ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៣ (៣៦ខ្ម) ។ 
-ជ្ំហា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន 
្ងនឈ់ក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមឈៅ ឆ្េ ២ំ០២១ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅ ឆ្េ ២ំ០១៣ (២៨ខ្ម)។ 
ដណំារក់ាេទ ី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៤) 



                  

រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាង មានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ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 ១៤,៥ខ្ម៉ែក្ត និងបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងនប់ខ្នថមឈទៀត ។  

ឈស្ចរេសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្ន
លឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣០ 

ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅ រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទ
ទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតរ់បស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា និងក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្េ៊ុភាររមម ក្បឈទស្រមព៊ុជា 
ឈដ្ឋយការសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី ក្បខ្វង ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ខ្ម៉ែក្ត ក្ពម
ទាងំអភ្វិឌ្ឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀតឈដើមបចូីេរមួចំខ្ណរដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរ
ពាណិជ្ជរមម និងការអភ្វិឌ្ឍនឈ៍ស្ដារិចចស្ងគមរមព៊ុជា។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ២.០០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ឈៅឈពេខ្ដេចណំត
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ឈនោះដ្ឋរឱ់្្ក្បតបិតេកិារឈៅ ឆ្េ ២ំ០៣០ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ីក្បខ្វង ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ ១៤,៥ខ្ម៉ែក្ត ទីលានរ៊ុងតឺ
នរ័ និងឋបនីយភ្ណ័ខ្ែមយួចនំួន ។ 

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

ទីតងំលឈក្មាង បនេពីចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែត ស្ថិតឈេើផ្ែទទរឹស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនបរ់េរចំង្កយ 
ក្បមាណ ៦៥០ ខ្ម៉ែក្តពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ដីីឈររឈៅទលីានខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ ។ 
ផ្ែទដីស្រ៊ុប ទំហំ ១៥ ហិរត ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុវតេ
លឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតេលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) 

ក្បភ្ពថវកិា  ពីផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនល៍ឈក្មាង 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

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)៖ ក្រមុសិ្រាផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនន៍ងឹច៊ុោះ សិ្រា និង
ឈរៀបចំរ យការណ៍ស្េីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាពផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ណំត ខ្ែរ៊ុងតឺន័
រថមីរំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (ជ្ហំា នទី២) ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៦)៖ ក្រុមសិ្រាផ្ដលូរអភ្វិឌ្ឍនន៍ងឹច៊ុោះមរសិ្រា និង
វាយតផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមីឈនោះ ឈដើមបែីេេ់ក្ ររ់មច ី។ 
ដណំារក់ាេទ ី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទកី្បរឹាលឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០២៦ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៧)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ទីក្បរឹាឈនោះ ក្តូវ នអន៊ុវតេតមនតីិវ ិ្ ី ផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខណៈ ក្បរួត
ក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB) ។ ឈស្វាទីក្បឹរាឈនោះរមួមាន ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរវសិ្វរមម
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ នងិការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងនក់្ពម ទាងំការង្ករក្តតួ
ពិនិត្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៣៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន(់ឆ្េ ២ំ០២៧ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៨)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៧ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៩)៖ ការឈរៀបចំលនូំស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Packag-1) និងការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋរ ់  រ៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់
(Packag-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៩)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ចណំតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ថមី (Packag-1) និងការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័
៊្ុន្ងន ់(Packag-2)  ។ 

ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតេតមនតីិវ ិ្ ីផ្នការ
ឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ។ 
ដណំារក់ាេទ ី ៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថម-ីជ្ហំា នទ២ី នងិែគតែ់គង់
ឈក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១)  (៣៦ខ្ម)៖  ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី 
ក្បខ្វង ៣០០ខ្ម៉ែក្ត ឈក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមឈៅឆ្េ ២ំ០២៩ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០៣១។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣១)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដ្ឋររ់៊ុងតនឺរ័
៊្ុន្ងនឈ់ក្រងនឹងចាបឈ់ែេើមឈៅឆ្េ ២ំ០២៩ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅ ឆ្េ ២ំ០៣១ (២៨ខ្ម)។ 

ដណំារក់ាេទ ី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០៣១ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០៣២) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាង មានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ។ 

វឌ្ឍនភាព
លឈក្មាង 

ដំណារក់ាេឈរៀបចំខ្ែនការរយៈឈពឈេខ្វង ។ 



                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

បរយិយ ឯរតេ  
ខ្ែនការ 
ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ក្តីមាស្ទី៤ 
ឆ្េ ២ំ០១៨  

ក្តីមាស្ទី៤ 
ឆ្េ ២ំ០១៧ 

អន៊ុវតេ 
ឆ្េ ២ំ០១៨ 

អន៊ុវតេ 
ឆ្េ ២ំ០១៧ 

ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ ៥ (២-៣)/៣ (៤-៥)/៥ 
បរមិាណទនំញិនេងកាត ់ ឈតន ៤.៥៦៣.០០០ ១.៤១០.៥៣២ ១.១៣៦.២៣១ ៥.៣២៨.៣៤៨ ៤.៣៦៤.៦៣៩ ២៤,១៤% ២២,០៨% 
   ជារ៊ុងតឺនរ័  _   ៩២២.០១៦ ៧៨៤.៦៩៧ ៣.៣៨៨.៩២៣ ២.៨៨២.៣១៦ ១៧,៥០% ១៧,៥៨% 
   ទំនិញរាយ  _   ៦០.៥៦៤ ២៤.៥៥៩ ៣៥៦.៧៧៦ ២០៨.៦៧៥ ១៤៦,៦១% ៧០,៩៧% 
   ជាឈក្បង  _   ៤២៧.៩៥២ ៣២៦.៩៧៥ ១.៥៨២.៦៤៩ ១.២៧៣.៦៤៨ ៣០,៨៨% ២៤,២៦% 
បរមិាណទនំញិនាចូំេ _ ៣.៣៤០.០០០ ១.០៤៨.៩០៨ ៨២៣.៥៦៦ ៣.៩១៦.៩៥៨ ៣.១៨៦.៨៩២ ២៧,៣៦% ២២,៩១% 
   ជារ៊ុងតឺនរ័  _   ៥៦០.៣៩២ ៤៧២.០៣២ ២.០៥២.០០១ ១.៧១២.៥៧៩ ១៨,៧២% ១៩,៨២% 
   ទំនិញរាយ _   ៤៨៨.៥១៦ ៣៥១.៥៣៤ ១.៨៦៤.៩៥៧ ១.៤៧៤.៣១៣ ៣៨,៩៧% ២៦,៥០% 
បរមិាណទនំញិនាឈំចញ  _ ១.២២៣.០០០ ៣៦១.៦២៤ ៣១២.៦៦៤ ១.៤១១.៣៩០ ១.១៧៧.៧៤៧ ១៥,៦៦% ១៩,៨៤% 
   ជារ៊ុងតឺនរ័  _   ៣៦១.៦២៤ ៣១២.៦៦៤ ១.៣៣៦.៩២២ ១.១៦៩.៧៣៧ ១៥,៦៦% ១៤,២៩% 
   ទំនិញរាយ  _   ០ ០ ៧៤.៤៦៨ ៨.០១០ - - 
បរមិាណទនំញិឈេើរឈរៀប  _ ៦.២០៤.០០០ ១.៩០៥.៤៨៤ ១.៦០២.៣១៨ ៧.១៩២.៤៥៣ ៥.៩៩២.៣៤៥ ១៨,៩២% ២០,០៣% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ២៤៥.០០០ ៥៩.៦៧៧ ២៣.៦៧១ ២៧៨.៧៥៩ ១៩៧.១១៥ ១៥២,១១% ៤១,៤២% 
   នេងកាត់ឃ្េ ងំនិងទីលាន  _ ៥.៩៥៩.០០០ ១.៨៤៥.៨០៧ ១.៥៧៨.៦៤៧ ៦.៩១៣.៦៩៤ ៥.៧៩៥.២៣០ ១៦,៩២% ១៩,៣០% 
បរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នេងកាត ់ TEUs ៤៩១.០០០ ១៣៧.៧០៩ ១១៨.៨៩៥ ៥៤១.២២៨ ៤៥៩.៨៣៩ ១៥,៨២% ១៧,៧០% 
នាចូំេ  _ ២៤៧.០០០ ៧០.៩១១ ៦២.១៣៧ ២៧៦.៧៥៣ ២៣៣.៦២៣ ១៤,១២% ១៨,៤៦% 
    មានទំនិញ  _   ៦៦.៣៧៩ ៥៦.៤០៣ ២៤៨.៧៥០ ២០៦.៧៣៤ ១៧,៦៩% ២០,៣២% 
     រម នទំនិញ _   ៤.៥៣២ ៥.៧៣៤ ២៨.០០៣ ២៦.៨៨៩ -២០,៩៦% ៤,១៤% 



                  

នាឈំចញ _ ២៤៤.០០០ ៦៦.៧៩៨ ៥៦.៧៥៨ ២៦៤.៤៧៥ ២២៦.២១៦ ១៧,៦៩% ១៦,៩១% 
    មានទំនិញ  _   ៤៤.៤៤៨ ៣៧.៧៣៩ ១៧៣.៤៣៨ ១៤៨.០៩៦ ១៧,៧៨% ១៧,១១% 
     រម នទំនិញ  _   ២២.៣៥០ ១៩.០១៩ ៩១.០៣៧ ៧៨.១២០ ១៧,៥១% ១៦,៥៣% 
ចនំនួនាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៣០០ ៣៨៥ ៣៣០ ១.៤៥១ ១.៣០៥ ១៦,៦៧% ១១,១៩% 
ចណំ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៣.៥០០.០០០ ៤.៣២៤.៤៨៩ ៣.៥០៦.៤៥០ ១៥.៧៣០.៩៤៩ ១៣.៥៩០.២៨២ ២៣,៣៣% ១៥,៧៥% 
នាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័ ឈក្លឿង   ១៥១ ១៣០ ៥៨១ ៥៣១ ១៦,១៥% ៩,៤២% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ២.២២២.៦២២ ១.៩៧៨.៩៦៤ ៨.៨៤៦.២៥១ ៧.៧៨១.៣៧៤ ១២,៣១% ១៣,៦៨% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ១៦០ ១២៨ ៥៨២ ៤៦១ ២៥,០០% ២៦,២៥% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ៥១៩.៣៦៩ ៤៤៨.៤១០ ១.៩៥៩.២៧៨ ១.៦៧០.២៧៥ ១៥,៨២% ១៧,៣០% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៦០ ៦៣ ២៥១ ២៨៣ -៤,៧៦% -១១,៣១% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈតន   ៥៣០.២៤៥ ៥៥៤.០៣១ ២.៣៣៨.២៣១ ២.២៩២.៥១២ -៤,២៩% ១,៩៩% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ១៤ ៩ ៣៧ ៣០ ៥៥,៥៦% ២៣,៣៣% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ១.០៥២.២៥៣ ៥២៥.០៤៥ ២.៥៨៧.១៨៩ ១.៨៤៦.១២១ ១០០,៤១% ៤០,១៤% 
   ចំនួនឈទស្ចរណ៍ នារ ់   ១៦.២៤៨ ៦.៣៨៩ ៤០.៥៩៨ ២៥.៥៣៨ ១៥៤,៣១% ៥៨,៩៧% 

 
 



                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

២,២២២,៦២២

៥១៩,៣៦៩ ៥៣០,២៤៥

១,០៥២,២៥៣

១,៩៧៨,៩៦៤

៤៤៨,៤១០
៥៥៤,០៣១

៥២៥,០៤៥

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័ ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទំនិញទូឈៅ
ក្តីមាស្ទ៤ីឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៧

០

១០,០០០

២០,០០០

៣០,០០០

៤០,០០០

៥០,០០០

៦០,០០០

៧០,០០០

៦៦,៣៧៩

៤,៥៣២

៤៤,៤៤៨

២២,៣៥០

៥៦,៤០៣

៥,៧៣៤

៣៧,៧៣៩

១៩,០១៩

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១7



                  

 
 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះព៊ុំមានបំខ្របំរេួសំ្ខាន់ៗ ពារព់ន័ធនឹងក្បតិបតេិការ ៊្ុររចិចឈនាោះឈទ។  
 

   

បរយិយ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ ន 
បញ្ចបក់្តមឹក្តមីាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ ន 
បញ្ចបក់្តមឹក្តមីាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៧ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដ្ឋរព់ីនាវា 
ឈៅទីលាន (Stevedoring) 

៣៥,២៥១,១៧១ ៤៦.៧៣% ២៩,៧៣៨,៧០១ ៤៧.៣២% 

ចំណូេឈេើរដ្ឋរឈ់េើ 
ទីលាន (LOLO) 

១៩,៩៨៥,០៧០ ២៦.៤៩% ១៧,០៥១,៥១៤ ២៧.១៣% 

ចំណូេពីឈស្វារមមខ្ែ ១៦,១៣៣,៦២៨ ២១.៣៩% ១៣,៦៦៩,១០២ ២១.៧៥% 
ចំណូេស្េ៊ុរឃ្េ ងំ  
និងទីលាន 

២,៦៦៤,៧៥៦ ៣.៥៣% ១,០៥០,៩៣៨ ១.៦៧% 

ចំណូេដឹរជ្ញ្ជូ ន ៩០,៨៩៤ ០.១២% ២១៥,៧៧៤ ០.៣៤% 

ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ២៦២,២៨១ ០.៣៥% ៧៣,៣៤៣ ០.១២% 
ចំណូេពីតំបនឈ់ស្ដារិចច
ពិឈស្ស្ 

៧៧១,៧០៤ ១.០២% ៧៩៧,៧៣៧ ១.២៧% 

ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២០៨,៨៧៦ ០.២៨% ១៧៤,១២១ ០.២៨% 

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៧២,៩៣៨ ០.១០% ៧១,៧៧០ ០.១១% 

ចណូំេស្រ៊ុប ៧៥,៤៤១,៣១៩ ១០០.០០% ៦២,៨៤៣,០០០ ១០០.០០% 



                  



                  

 សិ្ទធិរបស់្ភាលហ ៊ុនរិ ក្តវូ នធានាឈដ្ឋយមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរ ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ និង
ឈដ្ឋយអលគនាយរ ដូចខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនេរិៈរបស់្ រស្ស្ ។ 

 

រ. សិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ ត៖  ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “រ” ជាទូឈៅមនិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈ ើយ ឈេើរខ្េងខ្តរេ៊ុង
ររណីខ្ដេមានរិចចក្បជ្៊ុំស្ឈក្មចឈេើបញ្ញហ ណាមយួខ្ដេអាចកាតប់នថយ ឬរតឹតបតិនូវសិ្ទធិ និងែេក្បឈយជ្ន៍
ផ្នភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទឈនោះ (រេ៊ុងររណីឈនោះភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “រ” មានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ ត ១ ភាលហ ៊ុនឈស្មើនឹង ១ ស្
ឈមេង) ដូចរេ៊ុងររណីខាងឈក្កាម៖ 

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

ម. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពីការជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ៖ ភាលហ ៊ុនិរខ្ដេកានក់ាប ់ភាលហ ៊ុន
ក្បឈភ្ទ “រ” មានសិ្ទធិប៊ុរមិារេ៊ុងការទទួេក្ទព្ស្មបតេរិបស់្ រស្ស្ ខ្ដេឈៅស្េ់បនាទ បព់ីការជ្ក្មោះ បញ្ជ ី ឬ
រលំាយម៊ុនភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល” ។ 

 

 រ. សិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ ត៖ ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈពញឈេញ ឈដ្ឋយមយួស្ឈមេង ឈស្មើនឹង ១ 
ភាលហ ៊ុន។ 
 ម. សិ្ទធទិទេួ នភាលលាភ្៖ ភាលលាភ្របស់្ រស្ស្ ខ្ដេក្តវូ នក្បកាស្ឈដ្ឋយក្រមុក្បឹរាភ្ ិ េ
រេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធណាមយួ នងឹក្តូវខ្បងខ្ចររេ៊ុងចំឈណាមភាលហ ៊ុនិរ ក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល” ។ ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ 
“ម” មនិមានសិ្ទធទិទួេ នភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេក្តូវ នធានាចំឈពាោះភាលហ ៊ុនិរ ក្បឈភ្ទ “ល” ឈ ើយរេ៊ុងរំ
 ៊ុងឈពេធានាភាលលាភ្អបបបរមាឈនោះ ប៉ែ៊ុខ្នេអាចទទួេ នភាលលាភ្ខ្ដេក្តូវ នខ្ចងខ្ចរឱ្្ឈេើស្ពចីំនួន
អបបបរមាឈនោះ ក្បសិ្នឈបើមានការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ឱ្្ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” ។ 
 ល. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពីការជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ៖ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធ ិ
ទទួេ នក្ទព្របស់្ រស្ស្ បនាទ បព់ីការឈ្វើការជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬរលំាយ ប៉ែ៊ុខ្នេក្តូវឈររពតមសិ្ទធិប៊ុរមិារបស់្ ភាលហ ៊ុ
និរក្បឈភ្ទ “រ” ជាម៊ុនសិ្ន ។ 
  . សិ្ទធបិរវិតេន៖៍ ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ម” មានសិ្ទធិបរវិតេនរ៍េ៊ុងការបំខ្េងភាលហ ៊ុនទាងំអស់្របស់្មេួនឈៅ 
ជាភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ល” តមអន៊ុ ត ១ ភាលហ ៊ុន ក្បឈភ្ទ ម ឈស្មើនឹង ១ ភាលហ ៊ុនក្បឈភ្ទ “ល” ឈដ្ឋយមាន 
េរខមណឌ ដូចខាងឈក្កាម។  

 បនាទ បព់ីែ៊ុតរយៈឈពេ ៣ ឆ្េ  ំ ផ្នការក្បកាស្ និងខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ខ្ដេ នធានា ភាលលាភ្ 
អបបបរមា 

  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 ឈដ្ឋយមយួស្ឈមេងឈស្មើនឹងមយួ 
ភាលហ ៊ុន។ 
 ម. សិ្ទធទិទេួភាលលាភ្ ភាលលាភ្ខ្ដេក្បកាស្ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធនឹងក្តូវខ្បង
ខ្ចររវាងភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” និង “ល”។ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” ទទួេ នការធានាទិនេែេ ភាលលាភ្អបប
បរមា ៥% រេ៊ុងមយួឆ្េ  ំស្ក្មាបរ់យៈឈពេ ៣ ឆ្េ  ំបនាទ បព់ីការឈ ោះែាយេរម់ូេបក្ត រមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះ
ឈឆ្េ តជាសាធារណៈឈនោះ។ ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ឈនោះអាចឈ្វើឈ ើងរេ៊ុងទំរងជ់ាភាលហ ៊ុន  ឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើផ្ថេបទិផ្ន
ផ្ថងជ្ួញដូរម៊ុនផ្ថង អិចឌ្ីវឌី្និដ ៍ (Ex-Divident Day) ឬជាសាចក់្ រត់មការរណំតរ់បស់្ក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ ។ 
រេ៊ុងររណីភាលលាភ្អបបបរមា ខ្ដេ នធានាមនិក្តវូ នខ្បងខ្ចរឈពញឈេញឈៅរេ៊ុងឆ្េ សំារឈពើពនធណាមយួ
ឈនាោះចំខ្ណរភាលលាភ្ខ្ដេមនិក្តូវខ្បងខ្ចរនឹងក្តូវបងគរទ៊ុរឈៅឆ្េ បំនាទ បរ់ហូតដេ់ការខ្បងខ្ចរអាចឈ្វើឈៅ ន។ 
 ល. សិ្ទធទិទេួ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់ពីការជ្ក្មោះបញ្ជ ី ឬការរលំាយ ភាលហ ៊ុនរិក្បឈភ្ទ “ល” មានសិ្ទធ ិ
ទទួេ នក្ទព្ខ្ដេឈៅស្េ់បនាទ បពី់ការជ្ក្មោះបញ្ជ ី នងិការរលំាយ ប៉ែ៊ុខ្នេក្តូវឈររពសិ្ទធិប៊ុរមិារបស់្ភាលហ ៊ុនិរ 
ក្បឈភ្ទ “រ” និង “ម” ជាម៊ុនសិ្ន ។ 

ឈក្ៅពីសិ្ទធិទាងំអស់្ខាងឈេើ ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “រ” “ម” នងិ “ល” មានសិ្ទធដូិចៗរេ  ឈេើសិ្ទធិខាងឈក្កាម៖ 
 សិ្ទធបិ៊ុពវក្រយ័ (Pre-emptive Right) ៖ ភាលហ ៊ុនិរនីមយួៗ មានសិ្ទធប៊ុពវក្រយ័រេ៊ុងការជាវ នម៊ុននូវ
ភាលហ ៊ុនថមី ខ្ដេឈ ោះឈចញឈដ្ឋយ រស្ស្ ក្ស្មឈៅតមអន៊ុ តផ្នការកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនរបស់្មេួន
ឈហើយខ្ដេភាលហ ៊ុនថមីទាងំឈនាោះ ស្ថិតរេ៊ុងក្បឈភ្ទខ្តមយួជាមយួនឹងមូេបក្តរមមសិ្ទធិខ្ដេមេួនរំព៊ុងកាន់
កាប។់ 

 ការឈែទរភាលហ ៊ុន៖ ភាលហ ៊ុនរបស់្ រស្ស្ អាចឈ្វើការឈែទរ នឈេើរខ្េងខ្តមានចាប ់និងេរខនិេរៈខ្ចង
ឈែសងពីឈនោះ ។ ការឈែទរហ ៊ុនអាចឈ្វើឈ ើង តមរយៈការក្បលេ់វញិ្ញា បនបក្តភាលហ ៊ុន ឬតមទក្មងេិ់មិត
ជូ្នដណឹំងឈែសងឈទៀតខ្ដេទទួេសាគ េ់ឈដ្ឋយចាប ់។ រេ៊ុងររណីខ្ដេភាលហ ៊ុនក្តូវ នតមាេ់ទ៊ុរឈៅ
ក្បតិបតេរិរររាទ៊ុរមូេបក្តការឈែទររមមសិ្ទធិភាលហ ៊ុន នងិមានស្៊ុពេភាពឈៅឈពេខ្ដេឈស្ៀវឈៅច៊ុោះ
បញ្ជ ីការឈែទរហ ៊ុន ក្តវូ នឈ្វើឈ ើងរេ៊ុងឈស្ៀវឈៅលណនីមូេបក្ត របស់្ស្មាជ្រិ 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 ច៊ុោះផ្ថងទ០ី៣ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១១ ការឈែទរភាលហ ៊ុននឹងមាន     
ស្៊ុពេភាពឈៅឈពេការឈែទរភាលហ ៊ុន រឈវៀងលណនីក្តូវ នរតក់្តទ៊ុរឈៅរេ៊ុងឈស្ៀវឈៅបញ្ជ ីឈ ម្ ោះភាល
ហ ៊ុនិររបស់្ រស្ស្ ។  
 
 
 



                  

 
(លតិក្តមឹផ្ថងទ ី៣១ ខ្ម ្េូ ឆ្េ  ំ២០១៨) 

បរយិយ ស្ញ្ញជ តិ 
ក្បឈភ្ទ ចំននួ 

ចំននួមូេបក្ត ភាលរយ 
ភាលហ ៊ុនិរ ភាលហ ៊ុនិរ 

តិចជាង  
៥% 

ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ 
របូវនេប៊ុលគេ ៣៩៦ ៤ ១៧៧. .៧១៤ ៤,៨៧% 
នីតិប៊ុលគេ ៦ ៣ .៣០១.៤៨០  ៣,៨៥% 

មនិមាន របូវនេប៊ុលគេ ១២៩ ៣៣៣ .៤៥៨  ០,៣៩% 
ស្ញ្ញជ តិខ្មមរ នីតិប៊ុលគេ ៥ ៤ .១៩៥.៤២៤  ៤,៨៩% 

ចាបព់ ី៥%
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 ៩ .៤៣៤.៩១៦  ១១,០០% 

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 
 
 
 
  



                  

 
 

 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះព៊ុំមានការផ្ទេ ស់្បេូរភាលហ ៊ុនិរកានក់ាបម់ានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តចំនួន
ឈក្ចើន នងិភាលហ ៊ុនរិកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តចំនួនឈក្ចើនឈេើស្េបឈ់ទ ។ 
 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះព៊ុំមានភាលហ ៊ុនរិខ្ដេកានក់ាបភ់ាលហ ៊ុនចាបព់ី ៥% ឈ ើងឈៅ
ស្ថិតរេ៊ុងសាថ នភាពអសា្ភាពឈនាោះឈទ ។ 

 
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុទំានម់ានឈរៀបចំរិចចក្បជ្៊ុំមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរឈៅ
ឈ ើយឈទ។ 
  
  
 ឈៅរេ៊ុងការឈ ោះែាយេរម់េូបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តឈេើរដំបងូឈនោះ ក្រមុក្បឹរាភ្ ិ
េ ន រណំតឈ់រេនឈយ យភាលលាភ្ ឈដ្ឋយមានការធានាទិនេែេភាលលាភ្អបបបរមាក្បចាឆំ្េ ចំំនួន 
៥% ផ្នទំហំ វនិឈិយលិនឈដ្ឋយលិតតមផ្ថេឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តស្ក្មាបរ់យៈឈពេ ៣ឆ្េ  ំ ដំបូងឈដើមបជីាការ
ឈេើរទឹរចតិេ ដេ់វនិិឈយលិន ។ ការធានាទនិេែេអបបបរមាឈនោះែេេ់ជូ្នខ្តចំឈពាោះមូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិ
ឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” ខ្តប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ។ រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ខ្ដេជាភាលហ ៊ុនិរកានក់ាបម់ូេបក្តរមមសិ្ទធិមាន
សិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ ត ក្បឈភ្ទ “ម” និងមូេបក្តរមមសិ្ទធិរម នសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “រ” មនិទទួេ នការធានាភាល
លាភ្ឈនោះឈទ ។ 

  រេ៊ុងររណីភាលលាភ្ជាសាចក់្ រ ់នក្បកាស្ មានទំហំតចិជាងភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេ 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 ឈនាោះភាលលាភ្ ខ្ដេ
មនិ នបងន់ឹងក្តូវបងគរឈៅឆ្េ សំារឈពើពនធបនេបនាទ បឈ់ទៀត។ មាននយ័ថាភាលលាភ្អបបបរមាខ្ដេក្តូវ នធានា
ស្ក្មាបឆ់្េ បំនេបនាទ បន់ឹងក្តូវឈរើនឈ ើងឈដ្ឋយចនំួនភាលលាភ្មនិទាន ់នបងន់ាឆ្េ មំ៊ុន។ 
  ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ស្ក្មាបម់ូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល”  ក្តូវឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយ
ក្ស្បតមក្បការទី 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% ផ្នចំណាយស្ហក្រស្ ក្បចាឆំ្េ  ំ
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 

 

   
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទានម់ានការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ជូ្នភាលហ ៊ុនិរ របស់្
មេួនឈៅឈ ើយឈទ។ 
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េ.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 ច៊ុោះផ្ថងទី ២៣ 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 ក្ពមទាងំ

េរខនេិរៈ និងក្ រឈ់បៀវតសរ ៍ ក្ ររ់ង្កវ ន ់ ក្ រឧ់បតថមភឈែសងៗ និងលាភ្ការស្ក្មាបប់៊ុលគេិរ
ឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមចាប ់នងិេិមិតបទដ្ឋា នលតិយ៊ុតេទាងំឡាយជា្រមាន 

- 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 នងិបិទក្លបក់ារយិេ័យ ឈស្វាដ្ឋា ន សាខា ទីភាេ រង់្ករ ឬតណំាងទាងំអស់្

ខ្ដេចា ំចស់្ក្មាបអ់ន៊ុវតេឱ្្ស្ឈក្មចឈរេឈៅ និងភាររិចចរបស់្ រស្ស្ 
- អន៊ុមត័េរាេ់រចិចស្នាទាងំឡាយណាខ្ដេមនិអាចអន៊ុវតេតមតរាងផ្ថេឈេួេ និងតមនីតិវ ិ្ ី

េទធរមមសាធារណៈខ្ដេក្តូវនេងឈយបេ់របស់្ក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ។ 

  



                  

 
    

 

 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី ១១ ខ្ម មនីា ឆ្េ  ំ១៩៥៦ ស្ញ្ញជ ត ិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមខិ្ក្ពរឈពា្ិ  ៊ុំ
ខ្ក្ពរឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតេរំពងច់ាម ។ 
 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 នងិចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរ
ឧតេមជាក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 



                  

 
 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី ២៨ ខ្ម មនីា ឆ្េ  ំ១៩៥៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមបិណំរ ់ ៊ុំ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 ឯរឧតេមមានតនួាទីជាអន៊ុក្បធានលណ
រមម្ិការខ្ែនការ ឈមតេឈពា្ិសាត។់ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាជ្ំនួយការ រដាឈេខា 
្ិការក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឯរឧតេមទទួេ នតួនាទីជា
អភ្ ិេរងឈមតេឈស្ៀមរាប។ ពីឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតេម នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅក្រសួ្ងសាធារណ
ការ និងដឹរជ្ញ្ជូ ន មានតួនាទីជានាយរម៊ុទទកាេ័យ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឯរឧតេមទទួេ នតួ
នាទីជាជ្ំនួយការឈទស្រដាមន្តនេ។ី ឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានទួនាទីជានាយរម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម ឈហើយចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ មរដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតេមទទួេ នតួនាទីជាអន៊ុរដាឈេខា្ិកា និងជា
នាយរម៊ុទទកាេ័យក្រសួ្ងសាធារណការ 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 ផ្នក្រសួ្ងឈស្ដា
រិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានតួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នឈរេ
នឈយ យឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ និងចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរឧតេមទទេួ នតួនាទីជាអន៊ុរដា
ឈេខា្ិការ ក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ។  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                  

 

 
 ឯរឧតេម ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៩ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ១៩៥៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ឯឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តរង ឈេើជ្នំាញបឈចចរឈទស្អលគិស្នី ឈៅវទិាសាថ ន    
បឈចចរវទិារមព៊ុជា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២   ឯឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញឈស្ដារិចច ឈៅ
វទិាសាថ នវទិាសាន្តស្េឈស្ដារចិច ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឯឧតេម នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើ
ជ្ំនាញឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈៅសារេវទិាេ័យ London ក្បឈទស្អងឈ់លេស្ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០០ ឯឧតេម
 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 រិចចក្ពមក្ពាងពាណិជ្ជ
រមមឈស្រអីាសា នបូរមយួ និងអងគការពាណិជ្ជរមមពិភ្ពឈលារ (WTO) ។ ឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឯរឧតេម
មានទួនាទីជាអលគនាយររង ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ ក្រសួ្ងពាណិជ្រមម។ ពីឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ 
ឯរឧតេមទទនួ នទួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នពាណិជ្ជរមមអនេរជាត ិ ក្រសួ្ងពាណិជ្រមម។ ឈៅឆ្េ ំ
២០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៦ ឯរឧតេមមានទួនាទីជាអលគនាយរ ផ្នអលគនាយរដ្ឋា នឈស្វាពាណិជ្ជរមម ក្រសួ្ងពាណិជ្ជ
រមម និងពីឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧ ឯរឧតេមទទួេ នទួនាទីជាអន៊ុរដាឈេម្ិការក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ចាប់
ឆ្េ ២ំ០១៧ មរដេ់បនច៊ុបបនេឯរឧតេមទទួេ នទួនាទជីារដាឈេម្ិការក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម ទទួេបនទ៊ុរឈេើ
ក្បតិបតេិការ និងការខ្រទំរងរ់បស់្អលគនាយរដ្ឋា នរកំ្ទឈស្វាពាណិជ្ជរមមរមម និងឈរេនឈយ  យពាណិជ្ជរមម
អនេរជាត ិ។ 
 

 

 



                  

 
 
 
 ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ឈរើតឈៅផ្ថងទី ២២ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ១៩៧៣ ស្ញ្ញជ ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្រ 
ឧដ៊ុងគ ឈមតេរពំងស់្ពឺ ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ  ំ ១៩៩៣ ដេ់ឆ្េ  ំ ១៩៩៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តក្លបក់្លង ឈេើជ្ំនាញលណឈនយ្
ឈៅសារេវទិាេ័យ ឈវទមហាឥសី្ ក្បឈទស្រមព៊ុជា ។ ពឆី្េ  ំ ២០១៧ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលាររពំ៊ុងបនេការសិ្រា
ថាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងអាជ្ីវរមមតមអនឡាញ ឈៅសារេវទិាេ័យក្រុង ៊ុងដ ៍ ចក្រ
ភ្ពអងឈ់លេស្ ។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ  ំ១៩៨៩ ដេ់ឆ្េ  ំ១៩៩២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅអងគភាពនឈយ យ T88 រង
ក្បដ្ឋបអ់ាវ៊្ុ ផ្នរមព៊ុជា មានតនួាទីជាជ្ំនួយការក្បធានអងគភាព។ ឆ្េ  ំ១៩៩៧ ដេ់ឆ្េ  ំ២០០០ ឈលារជាស្វនររ
ជានម់ពស់្ផ្ន Rent & Young រាជ្ធានីភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ  ំ២០០០ ដេ់ឆ្េ  ំ២០០៨ ឈលារជាក្បធាន
ហិរញ្ា វតថ៊ុផ្នសិ្បបររអងគរ មូ.,អិេ្ីឌ្ី., ឈហើយរេ៊ុងឆ្េ  ំ២០០៣ ឈលារទទួេ នតួនាទីជាក្រុមក្បឹរាភ្ ិេសិ្បប
ររអងគរ មូ.,អិេ្ីឌ្.ី, តំណាងឱ្្ប៊ុលគេិរ។  ឈៅរេ៊ុងឆ្េ  ំ២០០៦ ដេ់ឆ្េ  ំ២០០៨ ឈលារជាអភ្ ិេឯររាជ្្ និង
ជាក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្នសាថ បនា អិេ្ីឌ្ី។ ឈៅខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារ
មានតួនាទីជាក្បធានចាតក់ារទូឈៅផ្នរសិ្ររររីរាយ មូ.,អេិ្ីឌ្ី.,។ ពីឆ្េ ២ំ០០៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារមានតួ
នាទីជាក្បធានក្រមុក្បឹរាភ្ ិេ និងលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្នសាថ បនា េីមតី្តី។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១១ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារជាក្រមុក្បឹរាភ្ ិេផ្នស្មាលមស្ហក្លិនវយ័ឈរមងឈៅរមព៊ុជា (YEAC)។ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ំ
២០១១ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជាអន៊ុក្បធានស្ភាពាណិជ្ជរមម ឈមតេឈស្ៀបរាប និងឧតេមានជ្យ័ (SROCC)។ ឈៅ
ឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារជាក្បធានស្មាលមអតតីនិស្សតិ IATSS រមព៊ុជា (CIAA)។ ពីឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់
បចច៊ុបបនេ ឈលារជាអន៊ុក្បធាន និងក្រុមក្បរឹាផ្នរេឹបវនិិឈយលិនរមព៊ុជា (CIC Investment Plc.) ឈហើយឈលាររ៏
ជាក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ ិេផ្នឈមហាគ  េីស្៊ុីង ភ្អីិេស្៊ុី ែងខ្ដរ។ រហូតដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជា
នាយរក្បតិបតេិផ្នអចេនក្ទព្ស្រមមក្បឈទស្រមព៊ុជា មូ.,អេិ្ីឌ្ី.,។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៦ ឈលារជាអភ្ ិេឯររាជ្្ 
និងជាក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមផ្ន្នារសាថ បនា ភ្អីិេស្៊ុី ឈហើយពីឆ្េ ២ំ០១៧ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារជា
មាជ្ិរវទិាសាថ នអូន្តសាេ េី ផ្ននាយរក្រុមហ ៊ុន (AICD)។ 

 



                  

  

  
  
  
 

 

 ឈលារ Hidetoshi KUME ឈរើតឈៅផ្ថងទី ២២ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ១៩៧៥ 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  ំ ១៩៨២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមន្តនេីបឈចចរឈទស្ ខ្ែេរអភ្វិនឍនរ៍ំពងខ់្ែ និងស្
ម៊ុក្ទ ឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ចាបព់ីឆ្េ ១ំ៩៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ ឈលារជាមន្តនេភីាេ រង់្ករខ្ដនដី 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 និងការសាងស្ងអ់ាកាស្
យនេដ្ឋា នផ្នការយិេ័យសាងស្ងរ់ំពងខ់្ែទី៣ និង១៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារជាក្បធានការយិេ័យសាង
ស្ងរ់ំពងខ់្ែទ២ីរេ៊ុងក្សុ្រ ឈៅក្រសួ្ងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៩ ឈលារជាអេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្
ការយិេ័យលឈក្មាងឈៅវទិាសាថ នអភ្វិឌ្ឍនត៏ំបនឈ់នេរស្ម៊ុក្ទ ទទួេបនទ៊ុរឈេើការសិ្រាពីយ៊ុទធសាន្តស្េការអភ្វិឌ្ឍន៏
រំពងខ់្ែ ខ្ដេជាឈរេនឈយ យទី១ របស់្លឈក្មាង JICA រេ៊ុងការអភ្វិឌ្ឍនត៏ំបនរ់ំពងខ់្ែ។ ពីឆ្េ ឆំ្េ ២ំ០០២ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារជាអភ្ ិេឈមតេ Okinawa មានតួនាទីជាទីក្បឹរាខ្ែេរសាងស្ង។់ ឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ 
ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នរំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទ ឈៅក្រសួ្ងខ្ដនដី ឈហដ្ឋា រចនាស្មពន័ធ និងដឹរ
ជ្ញ្ជូ ន ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរែសពវែាយ និងការពារឈក្រោះមហនេរាយឯរជ្ន។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ



                  

មានតួនាទីជាអភ្ ិេក្រុង Fukuoka និងជាទីក្បឹរានាយរដ្ឋា នរំពងខ់្ែ និងស្ម៊ុក្ទែងខ្ដរ។ ឆ្េ ២ំ០០៧ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានតួនាទជីាអេរក្សាវក្ជាវជានម់ពស់្ លឈក្មាងក្សាវក្ជាវអនេរជាតិ "ការផ្ទេ ស់្បេូរអាកាស្ធាត៊ុ និង 
យ៊ុទធសាន្តស្េដរឹជ្ញ្ជូ នតមែេូវអាកាស្" ឈៅវទិាសាថ នការសិ្រាឈរេនឈយ យដរឹជ្ញ្ជូ ន។ ពីឆ្េ ២ំ០០៩ ដេ់  
ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទជីានាយររង ផ្នក្រសួ្ងខ្ដនដី ឈហដ្ឋា រចនាស្មពន័ធ និងដរឹជ្ញ្ជូ ន និងពីឆ្េ ២ំ០១០ 
ដេ់ ឆ្េ ២ំ០១២ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដ្ឋា នសិ្រាក្សាវក្ជាវ ឈៅវទិាសាថ នការសិ្រាឈរេ
នឈយ យដរឹជ្ញ្ជូ ន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារជានាយរ ឈៅមជ្ឈមណឌ េខ្រេមអបរសិាថ ន
តំបនឈ់នេរ Osa Bay។ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ ខ្មមនីា ឆ្េ ២ំ០១៨ អេរជ្ំនាញការឈៅក្រសួ្ងសាធារណការ
និងដឹរជ្ញ្ជូ ន ផ្នក្បឈទស្រមព៊ុជា មានតួនាទីជាទីក្បឹរាឈរេការណ៏ខ្ែេរដឹរជ្ញ្ចូ ន នងិចាបព់ីខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ំ
២០១៨ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដ្ឋា នដឹរជ្ញ្ជូ នតមែេូវស្ម៊ុក្ទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

  
  
 
 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ ី១១ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ១៩៧៤ ស្ញ្ញា តិ 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 មានតួនាទីជាប៊ុលគេិរ
រតក់្តទំនិញរ៊ុងតឺនរ័ពីទីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរក្តួតពិនិត្ 
ឈរៀបចំរ៊ុងតឺនរ័ដ្ឋរត់ម Lane។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង ទទួេបនទ៊ុរ
រមួចាតខ់្ចងក្តួតពនិិត្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្នតិបតេកិារទំនិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទំនិញទូឈៅ ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 
  



                  

 
 ឈៅរេ៊ុងឆ្េ កំ្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ឈនោះ ក្រមុក្បឹរាភ្ ិេមនិ នឈ្វើការជ្បួក្បជ្៊ុំឈទ ឈដ្ឋយរងច់ាកំារខ្តង 
តងំស្មាស្ភាពក្រុមក្បឹរាភ្ ិេថមី។ 
 
  
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានការបណេ៊ុ ោះបណាេ េក្រុមក្បរឹាភ្ ិេឈទ។  
 
 

 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការស្វនរមមឈទ។ 
 
   
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណរមាម ្ិការស្វនរមម ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
 
   
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណរមាម ្ិការស្វនរមម ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការហានិភ្យ័ឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានភិ្យ័ ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការហានភិ្យ័ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុទំាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំឈទ។ 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 



                  

  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការខ្តងតងំ ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
 
 

  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំទាន ់នបឈងាើតលណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀតឈៅឈ ើយឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំទានម់ានស្រមមភាពការង្ករឈនាោះឈទ។ 
 
  
  លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ លណៈរមាម ្ិការឈែសងឈទៀត ព៊ុំមានបញ្ញហ ក្បឈមឈនាោះឈទ។ 
  



                  

 

 

 ឯរឧតេមឈរើតឈៅផ្ថងទ ី១១ ខ្ម មនីា ឆ្េ  ំ១៩៥៦ 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  ំ ១៩៨៦ មាន  
ទួនាទីជាប៊ុលគេិរវសិ្វររសំ្ណង ់ ផ្ននាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈសំ្ណង។់ ឈហើយឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ឆ្េ ំ
១៩៩២ ឯរឧតេមមានទួនាទជីាអន៊ុក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៩ 
ឯរឧតេមមានទួនាទីជាក្បធានរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅរេ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៨ ឯរឧតេម
ទទួេ នតួនាទជីាក្បធានអលគនាយររំពងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ នងិចាបព់ីឆ្េ ២ំ០០៨ រហូតមរដេ់បចច៊ុបបនេ ឯរ
ឧតេមជាក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយររពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 



                  

 ឈលារ ក្ពំ ឈស្ង ឈរើតឈៅផ្ថងទ ី២១ ខ្ម ឧស្ភា ឆ្េ  ំ១៩៦០ ស្ញ្ញជ តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំសាវ យ
ទាប ក្សុ្រចំការឈេើ ឈមតេរពំងច់ាម។  
 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 នទួននាទីជាមន្តនេីក្តួតពិនិត្រដាអមរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈៅផ្ថង
ទី២៣ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ផ្ថងទី៣១ ខ្មមនីា ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារមានទួនាទីជាស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង (អងគជ្ំន៊ុជំ្ក្មោះ
វសិាមញ្ារេ៊ុងត៊ុលាការរមព៊ុជា) ឈហើយឈលារជាអេរក្លបក្លងអ់ន៊ុវតេទូឈៅ និងស្វនរមមហិញ្ា វតថ៊ុ ឈ្វើហានិភ្យ័ខ្ែេរ
ឈែសងៗ នងិស្វនរមមដផ្ទឈទៀតខ្ដេទារទ់ងនឹងលឈក្មាង។ 
 



                  

 

 
 ឈលារ ផ្ថ ឫទធី ឈរើតឈៅផ្ថងទី ១៤ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ១៩៧១ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្មូខិ្ក្ពរឈពា្ិ 
 ៊ុំខ្ក្ពរឈពា្ិ ក្សុ្រក្សី្ស្នធរ ឈមតេរំពងច់ាម ។  
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៦ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៨៩ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យក្ព:សី្ហន៊ុ   ឈមតេរពំងច់ាម ក្បឈទស្
រមព៊ុជា នងិឈៅឆ្េ ១ំ៩៩០ ដេ់ ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ខ្ែេរវសិ្វររលមីចីំណីអាហារ ឈៅវទិា
សាថ នបឈចចរវទិារមព៊ុជា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត
ជានម់ពស់្ 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 ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៧ ខ្ម ្េូ ឆ្េ  ំ១៩៥៥ ស្ញ្ញា 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 ឈលារមានតួនាទជីាក្បធានការយិេ័យ
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 ឈរើតឈៅផ្ថងទី ១៥ ខ្ម មនីា ឆ្េ  ំ១៩៥៦ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ឈមតេរំពងស់្ពឺ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងឈស្ដារិចច ឈៅសារេវទិាេ័យចំ
ឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈៅសារេ 
វទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ឈេើជ្ំនាញវទិាសាន្តស្េនឈយ យ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 រេ៊ុងអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៨៣ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៥ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានទួនាទីជាអន៊ុក្បធានការយិេ័យបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង ់ ឈហើយនាឆ្េ ១ំ៩៩៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣
ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានការយិេ័យបឈចចរឈទស្ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង ់ទទួេម៊ុស្ក្តូវរេ៊ុងការក្លបក់្លង ខ្ថររា 
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 ំចស់្ក្មាបត់ក្មូវការរបស់្រំពងខ់្ែ។ 
ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជាអលគនាយររង ទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរបឈចចរឈទស្។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

  

  
  
  

 

 ឈលារ រត័េ សិ្លា ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៩ ខ្ម ត៊ុលា ឆ្េ  ំ១៩៦៩ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមថិមី  ៊ុ ំ     
រណាេ េ ក្សុ្ររំពត ឈមតេរពំត។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យរំពត ឈមតេរំពត ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០០៤ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេ 
ក្ យ ឈៅទីក្រុងភ្េឈំពញ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រ់
បរញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញនីតិសាន្តស្េ ឈៅសារេវទិាេ័យភ្ូមនិទនីតសិាន្តស្េ និងវទិាសាន្តស្េឈស្ដារិចច ឈៅ
ទីក្រុងភ្េឈំពញ 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 និងេិមិតឈែសងៗ ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានទួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នរដា េ-
្នធានមន៊ុស្ស ទទួេបនទ៊ុរការង្ករទូឈៅការង្កររេ៊ុងនាយរដ្ឋា ន។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ
 នទួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ក្លបក់្លងចាតខ់្ចង និងស្ក្មបស្ក្មួេ 
ស្រមមភាពរដា   េក្លបខ់្ែេរ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

  
  
  

 

 ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត ឈរើតឈៅផ្ថងទ ី០៣ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ១៩៥៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ក្សុ្ររណាេ េ 
ស្ទឹង ឈមតេរណាេ េ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៦៥ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៧៥ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យឈៅក្សុ្ររណាេ េស្ទឹង ឈមតេរណាេ េ។ 
នាឆ្េ ១ំ៩៩៤ ឈលារទទួេន នវញិ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រក់ារសិ្រាវលគ លណឈនយ្អ៊ុឺរ ៉ែ៊ុប ឈៅក្រសួ្ងសាធារណៈការ 
និងដឹរជ្ញ្ជូ ន។ ពីឆ្េ ២ំ០០៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារទទួេន នវញិ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រក់ារសិ្រាវលគ វកិ្រិតការ ឈៅ
ក្រសួ្ងសាធារណៈការ និងដរឹជ្ញ្ជូ ន។  ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត
ជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញរដា េសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យចំឈរ ើនពហ៊ុបឈចចរវទិា ក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
 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 ឈរើតឈៅផ្ថងទ ី១៥ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ១៩៧៥ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 នាឆ្េ ១ំ៩៨០ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្សី្ស្នធរ ឈមតេរំពងច់ាម។ 
ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩៧ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈៅសារេវទិាេ័យភ្ូមនិទភ្េឈំពញ ឈេើជ្ំនាញ
អរសរសាន្តស្េ និងមន៊ុស្សសាន្តស្េ ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ពីឆ្េ ១ំ៩៩៧ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០១ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត
ឈេើជ្ំនាញនិតសិាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ 
ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ ឈេើជ្ំនាញនតិិសាធារណៈ ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេក្ យ
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ 
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅអំ ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០២ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាមន្តនេីឈៅរំពងខ់្ែស្ងួតភ្េឈំពញ 
CWT ។ ពីឆ្េ ២ំ០០២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដ្ឋា នខ្ែស្ងួតភ្េឈំពញ ទទួេបនទ៊ុរ
ក្បតិបតេកិារទូឈៅឃ្េ ងំទំនិញ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជានាយរផ្ននាយរដ្ឋា នខ្ែស្ងួត
ភ្េឈំពញ។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។  
ចាបព់ឆី្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នទួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិតិ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

  

  
  
  
 

  ឈលារ ទ ីសាល៊ុណ ឈរើតឈៅផ្ថងទី ២៨ ខ្ម រញ្ញា  ឆ្េ  ំ១៩៦០ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមផិ្ក្ពរវ 
 ៊ុំរំពងច់រ ក្សុ្ររដំួេ ឈមតេសាវ យឈរៀង ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៧៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨២ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យដូនឈពញ ទីក្រុងភ្េឈំពញ 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨២ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៨៨ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្ំនាញវសិ្វររសំ្ណងែ់េូវ
ទឹរ និងរពំងខ់្ែ ឈៅសារេវទិាេ័យបឈចចរឈទស្ ទីក្រុង DRESDEN ក្បឈទស្អាេេឺម៉ែង។់ ឈហើយឈលារ ន
បញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា  បក្តជានម់ពស់្ឈៅឆ្េ ២ំ០០៦ ឈេើជ្ំនាញពាណិជ្ជសាន្តស្េ ឈៅសារេវទិាេ័យជាតិក្លបក់្លង 
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  ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៥ ខ្ម ឧស្ភា ឆ្េ  ំ១៩៧៥ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ 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 ឈរើតឈៅផ្ថងទី ១៥ ខ្ម ឧស្ភា ឆ្េ  ំ១៩៧៦ ស្ញ្ញា ត ិខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ស្ង្កា ត់
ឈេម៣ រាជ្ធានភី្េឈំពញ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩២ ឈលារ នបញ្ចបក់ារសិ្រាថាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
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 នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទជីាប៊ុលគេិរឈៅនាយរដ្ឋា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ និងសំ្ណង។់ ឈៅឆ្េ ២ំ០០៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៩ ឈលារ
មានតួនាទីជាប៊ុលគេិរសាថ បត្ររ និងបឈចចរឈទស្រំពងខ់្ែ។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជា
នាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ទទួេបនទ៊ុរក្តតួពិនិត្ឈេើក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង និងឈេើក្បតបិតេិការ
របស់្រំពងខ់្ែ។ ឆ្េ ២ំ០១២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរ Project supervisor ផ្នអងគភាពក្លបក់្លង
លំឈរាង (PMU) នងិឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈលារទទួេបនទ៊ុរខ្ែេរTechnical Team supervisor ផ្ន
អងគភាពក្លបក់្លងលំឈរាង (PMU) ។ ពីឆ្េ ២ំ០១៤  ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងទទួេបនទ៊ុររមួ
ស្ក្មបស្ក្មួេការ ង្កររេ៊ុងតបំន ់និងពក្ងរីស្កាេ ន៊ុពេវនិិឈយល ផ្ននាយរដ្ឋា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្។ ចាប់
ពីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រពំងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។      



                  

 

   
 

 ឈលារ ពតិ ក្ រដ ឈរើតឈៅផ្ថងទី ១៨ ខ្ម ្េូ ឆ្េ  ំ១៩៧៤ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ស្ង្កា តឈ់េម 
៥ ក្រុងភ្េឈំពញ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅសាលាម្្មសិ្រាទួេទំពូង 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្នំាញឈស្ដារិចចអភ្វិឌ្ឍន ៍
(BSc) ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចប់
ថាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ឈេើជ្នំាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម (MBA) ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេក្ យ ក្បឈទស្
រមព៊ុជាក្បឈទស្រមព៊ុជា។  
 បទពឈិសា្នក៍ារង្ករ 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៨៤ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៩០ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅសាលាម្្មសិ្រាទួេទំពូង 
ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈៅឆ្េ ១ំ៩៩៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រប់រញិ្ញា បក្ត ឈេើជ្នំាញឈស្ដារិចចអភ្វិឌ្ឍន ៍
(BSc) ឈៅសារេវទិាេ័យនរ័ត៊ុន ក្បឈទស្រមព៊ុជា។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈលារ នបញ្ចប់
ថាេ រប់រញិ្ញា បក្តជានម់ពស់្ឈេើជ្នំាញក្លបក់្លងពាណិជ្ជរមម (MBA) ឈៅសារេវទិាេ័យឈបៀេក្ យ ក្បឈទស្
រមព៊ុជាក្បឈទស្រមព៊ុជា។រេ៊ុងអ ំ៊ុងឆ្េ ១ំ៩៩២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០០០ ឈលារ នចូេបឈក្មើការង្ករជាប៊ុលគេិរ
ការយិេ័យរដា េ-ប៊ុលគេិរ  ឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ នាឆ្េ ២ំ០០០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមាន
តួនាទីជាក្បធានខ្ែេរ បណេ៊ុ ោះបណាេ េ មានតួនាទីឈរៀបចំក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និងបណេ៊ុ ោះបណាេ េប៊ុលគេិរ រមមររ នងិជា
ជ្ំនួយការឈលារក្បធានការយិេ័យរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទី
ជាក្បធានការយិេ័យ្នធានមន៊ុស្ស និងពត័ម៌ានវទិា ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងការង្ករ្នធានមន៊ុស្ស និងការង្ករ 
IT ក្បពន័ធ CTMS,SWSS,Server, Email, ក្បពនធ ័Network នងិក្បពនធ ័CCTV and VTMS ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៤ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ផ្ននាយរដ្ឋា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ទទួេបនទ៊ុររសាង
ខ្ែនការអាជី្វរមម ឈស្វារមម ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្លបក្លង្នធានមន៊ុស្ស ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និងបណេ៊ុ ោះបណាេ េប៊ុលគេិរ រមមររ 
ក្លបក់្លងក្បពន័ធ IT, CTMS, SWSS, CCTV, VTMS and Network System ។ ឈៅខ្មរមភៈ ដេ់ខ្មនេូ ឆ្េ ំ
២០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងផ្ននាយរដ្ឋា នអាជ្ីវរមម ទទួេបនទ៊ុររមួរសាងតផ្មេ Port Tariff និងយ៊ុទធ
សាន្តស្េ Logistic លតិក្ រក់្លបក់្បឈភ្ទជាមយួក្លបប់ណាេ នាវា និងអតិថជិ្នខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈស្វារបស់្ រស្ស្ ។ 
ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទជីានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នអាជ្ីវរមម និងជាក្បធាន
ឈេខា្ិការដ្ឋា នក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ រស្ស្ ។ 



                  

 

  
  
  
 

 ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៥ ខ្ម ររាដ្ឋ ឆ្េ  ំ១៩៥៦ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទរីខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមបិញ្ញា
ជ្ី  ៊ុំតបងូក្រឈពើ ក្សុ្ររំពងស់ាវ យ ឈមតេរំពង់្ ំ។ 
 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 ងំទនំិញរំពងខ់្ែ ទទេួបនទ៊ុរក្លបក់្លង និង
អន៊ុវតេរេ៊ុងការខ្ថររាទំនិញរេ៊ុងឃ្េ ងំ។ ពីឆ្េ ១ំ៩៨៩ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរ
ដ្ឋា នក្បតិបតេិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័។ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 ឈលារ េូ េីឈមង ឈរើតផ្ថងទ ី១១ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ១៩៧៤ ស្ញ្ញា តិ 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
ទំនិញរ៊ុងតឺនរ័ពីទីលាន។ ឈហើយឈៅឆ្េ ២ំ០០៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១១ ឈលារមានតួនាទីជាក្បធានខ្ែេរក្តួតពិនិត្ ឈរៀបចំ
រ៊ុងតឺនរ័ដ្ឋរត់ម Lane។ ពឆី្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយររង ទទួេបនទ៊ុររមួ
ចាតខ់្ចងក្តតួពិនតិ្ភាររិចចទូឈៅ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្នតិបតេកិារទំនិញទូឈៅ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ 
ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នក្បតបិតេកិារទំនិញទូឈៅ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូឈរើតឈៅផ្ថងទី ១២ ខ្ម វចិាិកា ឆ្េ  ំ១៩៦៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ទីក្រុងភ្េឈំពញ។ 
 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 នចូេបឈក្មើការង្ករឈៅរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
មានតួនាទីជាប៊ុលគេិររណណ ធារ នានំាវាឈចញ-ចូេរពំងខ់្ែ។ នាឆ្េ ២ំ០០៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១០ ឈលារមានតួនាទីជា
ក្បធានការយិេ័យស្នេិស្៊ុម និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរក្លបក់្លងស្នេិស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ពីឆ្េ ២ំ០១០ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៣ ឈលារមានតនួាទីជានាយររងរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស និងរណណ ធារ ទទួេបនទ៊ុរការង្ករស្នេិ
ស្៊ុម និងនានំាវាឈចញ-ចូេ។ ឈៅឆ្េ ២ំ០១៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៤ ឈលារមានតួនាទីជានាយររង ទទួេរមួផ្ននាយរ
ដ្ឋា ននាវាចរ-រណណ ធារ ក្លបក់្លងទូឈៅផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ និងក្លបក់្លងស្នេិស្៊ុម។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៤ ដេ់
បចច៊ុបបនេឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា ននាវាចរ-រណណ ធារ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

  
  
 
 

 ឈលារ នារ ់សូ្ហវយី៉ែ ន ឈរើតឈៅផ្ថងទី ៣១ ខ្ម មនីា ឆ្េ  ំ១៩៥៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត ភ្ូមិ
រំពងេួ់ង  ៊ុរំំពងេួ់ង ក្ស្ុរពញ្ញា ឮ ឈមតេរណាេ េ។ 
 ក្បវតេផ្នការសិ្រា 

 ឈៅឆ្េ ១ំ៩៦៧ ដេ់ឆ្េ ១ំ៩៧៣ ឈលារ នបញ្ចបថ់ាេ រវ់ទិាេ័យ ឈៅវទិាេ័យបឹងក្តខ្បរ ក្បឈទស្រមព៊ុ
ជា។ 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 ឈលារមានតួនាទជីាក្បធានការយិេ័យសិ្រាក្សាវក្ជាវ ផ្ននាយរដ្ឋា ន
ឈក្លឿងចក្រ។ ពីឆ្េ ២ំ០១១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៥ ឈលារមានតួនាទីជានាយររងទទួេបនទ៊ុររមួ ផ្ននាយរដ្ឋា នឈក្លឿងច
ក្រ។ ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៥ ដេ់បចច៊ុបបនេ ឈលារទទួេ នតួនាទីជានាយរ ផ្ននាយរដ្ឋា នឈក្លឿងចក្រ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ឈរើតឈៅផ្ថងទី ០៣ ខ្ម ឧស្ភា ឆ្េ  ំ១៩៦៨ ស្ញ្ញា តិ ខ្មមរ ទីរខ្នេងរំឈណើ ត  ៊ុំរ៊ុមារ
រាជា 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 នស្វន
រមមផ្ែទរេ៊ុង និងជាជ្នំួយការផ្ទទ េ់ ឯរឧតេមក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ។ 
 

 

 

 

 



                  

 
តួនាទី ភាររចិច និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ មានដូចខាងឈក្កាម៖ 

ឯរឧតេម េូ លមឹឈន ់ ក្បតភិ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរមានតួនាទី នងិ
ភាររិចច ទទួេបនទ៊ុរដរឹនាកំារង្កររមួដឹរនាកំ្តតួពិនតិ្នងិតមដ្ឋនជ្ំរ៊ុញការអន៊ុវតដការង្ករឈេើក្លបវ់ស័ិ្យ របស់្
រំពងខ់្ែរមួមានការង្ករ អាជី្វរមម ឈស្វារមមការង្ករសាងស្ងព់ក្ងីរមូេដ្ឋា នតមខ្ែនការអភ្វិឌ្ឍនរ៏ំពងខ់្ែ នងិ
ជាពិឈស្ស្ការអន៊ុវតដរមមវ ិ្ នីឈយ យ និងយ៊ុទធសាន្តស្ដចត៊ុឈកាណរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ ឈេើរាេ់ចំណ៊ុ ច ខ្ដេ
ពារព់ន័ធនងឹវស័ិ្យរំពងខ់្ែ។ 
ចំឈពាោះនាយរដ្ឋា ននឹងអងគភាពខ្ដេស្ថិតឈៅឈក្កាមការក្លបក់្លងផ្ទទ េ់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 នងិភាររិចចជាជ្ំនួយការឈអាយឯរឧតេមក្បធាន អលគ
នាយរ និងទទួេបនទ៊ុរការង្ករអាជ្ីវរមម នងិជ្ួយ ឯរឧតដមក្បធានអលគនាយររេ៊ុងការតមដ្ឋននឹងក្តួត ពនិិត្
ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្ ការង្ករ
អាជ្ីវរមម ។ 

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

 

ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង អលគនាយររងរដា េ-ក្លបក់្លងមានតនួាទី និងភាររចិចជាជ្ំនួយការឈអាយ      ឯរ
ឧតេមក្បធានអលគនាយរ ទទេួបនទ៊ុរការង្កររដា េ-ក្លបក់្លង និងនាវាចរ-រណណ ធារ នងិជ្ួយ ឯរឧតដម ក្បធាន
អលគនាយររេ៊ុងការតមដ្ឋន និងក្តួតពិនិត្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេខ្ដេមានពារព់ន័ធ នឹងការអន៊ុ
វតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពឈិស្ស្ការង្កររដា េ-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 និងក្តតួ
ពិនិត្ការអន៊ុវតដទិស្ឈៅរបស់្រាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ ខ្ដេមានពារព់ន័ធនងឹការអន៊ុវតដខ្ែនការរបស់្ រស្ស្ ជាពិឈស្ស្
ការង្ករបឈចចរឈទស្ និងសំ្ណង ់។ 

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

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

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 និងការង្ករ 

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 េ និងបណំ៊ុ េរា៊ុ ផំ្រ ៉ែ និងឈរៀបចំរ យការណ៍ជ្ក្មោះបញ្ជ ីជូ្ន ឯរឧតេមក្បតភិ្រូាជ្   រ

ដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ រស្ស្ ឈដើមបដី្ឋរជូ់្នក្រុមក្បឹរាភ្ ិេ 
ស្ឈក្មច  

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
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៖ 

- ពិនិត្ខ្ណនាបំង្កហ ញតមដ្ឋនអំពីការអន៊ុវតដបទដ្ឋា នបឈចចរឈទស្រេ៊ុងការឈក្បើក្ ស់្ខ្ថទា ំ ជ្ួស្
ជ្៊ុេក្លបប់ណាដ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ ស្មាភ រៈ ឈក្បងឥនធនៈ បរកិាខ អលគីស្នី និងសំ្ណង ់របស់្ 
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 ឈអាយមានរក្មតិ ស្ម
ក្ស្បឈៅនឹងដំឈណើ រផ្នស្រេភាវបូនីយរមមរេ៊ុងតបំន ់រដូ៏ចតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន 

- សិ្រា នងិតមដ្ឋនអំពសីាថ នភាព តផ្មេ នងិល៊ុណភាពឈស្វារមម របស់្លូក្បរួតក្បខ្ជ្ង ឈដើមប ីែេ
េ់ឈយបេ់ជូ្នថាេ រដ់រឹនា ំ

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

ស្មាភ រៈែសពវែាយឈែសងៗ 
- រមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈៅរេ៊ុងទីែារជាតិ និងអនេរជាតិ ឈដើមប ី

ឈនេើយតបនងឹសំ្ណូមពរអតិថជិ្ន 
- 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 រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

  
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 និង

បញ្ចូ េ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 ីងថេងឹរ៊ុងឈតនរ័ 
- 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 ិ្ ីថមីៗ  ឈដើមបហីវឹរហវឺនដេ់ក្បតិបតេរិរ 
- ឈក្រើនរេឹំរដេ់ក្បតិបតេិររ អំពកីារឈក្បើក្ ស់្ ការខ្ថទាឈំក្លឿងចក្រឈៅតមបទដ្ឋា ន និងយរចិតេ  

ទ៊ុរដ្ឋរឈ់េើស្៊ុមភាព ស្៊ុវតថិភាព ពេរមម រេ៊ុងឈពេក្បតិបតេិការក្លបក់ារដ្ឋា ន 
- ឈេើរលឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំស្មាភ រៈឈក្បើក្ ស់្ឈែសងៗ ឧបររណ៍ និងមឈ្ា យឈេើរដ្ឋរដ់ឹរជ្ញ្ជូ ន 
- ឈ្វើរ យការណ៍អំពីេទធែេការង្ករក្បចាឈំវន ផ្ថង ខ្ម និងឆ្េ  ំឈដើមបែីេេ់ជូ្នភាលី និង 

នាយរដ្ឋា នពារព់ន័ធ 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
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 នទនំិញឈៅតមស្ភាពការណ៏អភ្វិឌ្ឍ
ន ៍របស់្ រស្ស្ 

- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដឹ់រនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង មានតួនាទី និងភាររិចច ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើការអន៊ុវតេចាប ់ បទបញ្ញជ នានា វនិយ័ ថវកិា នងិអភ្ ិេរិចចេអឈៅរេ៊ុង 
ក្បតិបតេិការហិរញ្ា វតថ៊ុ ពិឈស្ស្ការឈលៀងលរ និងក្លបក់្លងចណូំេ ចំណាយ ថវកិា ហិរញ្ាបបទាន 
បំណ៊ុ េ នងិក្ទព្ស្មបតេិរដា 

- ឈ្វើស្វនរមមឈេើពារ្បណេឹ ងបរហិារទាងំឡាយ 
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើនីតិវ ិ្  ី នងិការអន៊ុវតេឈរេការណ៍ ឈដើមបធីានាថាវធិានការខ្ដេ នដ្ឋរពិ់ត 

ជាក្តមឹក្តូវ 
- ទទួេអន៊ុវតេការង្ករស្វនរមមឈែសងៗឈទៀត ក្ស្បតមវជិាជ ជ្ីវៈស្វនរមម និងឈស្ចរេីក្បកាស្ 

ខ្ណនាទំារទ់ងនឹងការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  
- ឈ្វើស្វនរមមឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌ្ឍនន៍ានា 
- បំឈពញភាររិចចឈែសងឈទៀត ខ្ដេថាេ រដ់ឹរនាកំ្បលេ់ជូ្ន 

 
 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ នក្បជ្៊ុំបូរស្រ៊ុបការង្ករ នងិពិនិត្េទធែេ
ខ្ដេ  នអន៊ុវតេរនេងមរ នងិដ្ឋរខ់្ែនការទិស្ឈៅខ្ដេក្តូវអន៊ុវតេបនេ។ 
 
 
 លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្  នចូេរមួវលគបណេ៊ុ ោះបណាេ េស្េី 
អំពីការបង្កហ ញពត័ម៌ានសាជ្ីវរមម និងការអន៊ុវតេអភ្ ិេរចិចសាជ្ីវរមមឈក្កាយឈពេឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជា 
សាធារណៈ ខ្ដេឈរៀបចំឈ ើងឈៅ រស្ស្ ឈក្កាមការបណេ៊ុ ោះបណាេ េពីមន្តនេីរបស់្ ល.ម.រ ។ 
 

លិតក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ មនិមានការជាបព់ារព់ន័ធរបស់្អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្រេ៊ុង
ដំឈណើ រការែេូវចាបឈ់ទ ។ 
  



                  

 
 

 
េ.រ 

 
អភ្ ិេ 

 
ម៊ុមតំខ្ណង 

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និង
លាភ្ការម្្ម 
ក្បចាខំ្មស្ក្មាប ់

ក្ រឈ់បៀវតសរ ៍និង
លាភ្ការ 

ស្រ៊ុបស្ក្មាប ់ 
ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ 

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 ់

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ 

១ ឯរឧតេមេូ លឹមឈន់ 
ក្បតិភ្ូរាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេ 
បនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ 

១៤.០៤៨.៥២៤ ៤២.១៤៥.៥៧២ 

២ ឈលារ ផ្ថ ឬទធី អលគនាយររងអាជ្ីវរមម ១១.៥០៩.៩៤៩ ៣៤.៥២៩.៨៤៨ 
៣ ឈលារ ឈ៊ុនហ៊ុង អលគនាយររងរដា េ-ក្លបក់្លង ១២.២០០.២០០ ៣៦.៦០០.៦០១ 
៤ ឈលារ ជាយ៊ុទធឌ្ីកា អលគនាយររងបឈចចរឈទស្ ១១.៨៩៥.១៣៤ ៣៥.៦៨៥.៤០១ 
៥ ឈលារ រត័េ សិ្លា នាយររដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ៩.៣៨៥.០៦៦ ២៨.១៥៥.១៩៧ 
៦ ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត នាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ៨.៦៩២.៨៧៨ ២៦.០៧៨.៦៣៤ 
៧ ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង នាយរខ្ែនការ េទធរមម និងស្ថិតិ ៨.៣៤៤.១៩៦ ២៥.០៣២.៥៨៧ 
៨ ឈលារ ទី សាល៊ុណ នាយរបឈចចរឈទស្ ស្មាភ រៈ-សំ្ណង ់ ៩.០៦៩.៦៦៥ ២៧.២០៨.៩៩៦ 
៩ ឈលារក្សី្ ជ្យ័ស្៊ុលនាធ  នាយិកា ទីែារ ៨.៤៦២.២០៣ ២៥.៣៨៦.៦១០ 
១០ ឈលារ ជ្ីវចន័ទស្៊ុែេ នាយរតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ៨.១៩១.៨៤៥ ២៤.៥៧៥.៥៣៥ 



                  

១១ ឈលារ ពិត ក្ រដ នាយរអាជ្ីវរមម ៩.២១៦.២៥៧ ២៧.៦៤៨.៧៧០ 
១២ ឈលារ ក្សី្ណារនិទ នាយរក្បតិបតេិការទីលានរ៊ុងតឺន័រ ១០.១៨០.៩៥០ ៣០.៥៤២.៨៥១ 
១៣ ឈលារ េូ េីឈមង នាយរក្បតិបតេិការទំនិញទូឈៅ ៧.៥៤៣.១០៥ ២២.៦២៩.៣១៤ 
១៤ ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូ នាយរនាវាចរ-រណណ ធារ ១៤.១៤៥.០៦៣ ៤២.៤៣៥.១៨៩ 
១៥ ឈលារ នារ់សូ្ហវីយ៉ែ ន នាយរឈក្លឿងចក្រ ៧.៩០២.២៧៦ ២៣.៧០៦.៨២៩ 
១៦ ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន់ នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ៨.៦៧៤.៦១១ ២៦.០២៣.៨៣៣ 

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

- អភ្ ិេទាងំអស់្                  ២៦២.៨០០.០០០ ឈរៀេ 
- ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្       ៥២១.៥៨៥.៧៦៧ ឈរៀេ 

 

 ក្ រប់ំណាច ់ ឬលាភ្ការស្រ៊ុបស្ក្មាបរ់យៈឈពេមយួឆ្េ ខំាងម៊ុម ខ្ដេក្តូវែេេ់ជូ្នអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេ
ជានម់ពស់្ 

- អភ្ ិេទាងំអស់្                    ២៦២.៨០០.០០០ ឈរៀេ     
- ប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ទាងំអស់្         ៥២១.៥៨៥.៧៦៧ ឈរៀេ 

 

  រស្ស្ ព៊ុំមានខ្ែនការបឈងាើនក្ រប់ំណាច ់ឬលាភ្ការដេ់អភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ឈទ។ 

 

 

 

 



                  

 
   

  ឈដ្ឋយឈយងតមចាប ់ និងបទបបញ្ញា តេិជា្រមានរមួទាងំក្បកាស្ស្េីពីអភ្ ិេរចិចសាជ្ីវរមមស្ក្មាប់
ស្ហក្រស្សាធារណៈឈ ោះែាយេរម់ូេបក្តជាសាធារណៈ និងជាការឈបេជាា ជ្ក្មុញឱ្្មានការអន៊ុវតេន ៍   
ការង្ករក្បរបឈដ្ឋយវជិាជ ជ្ីវៈ និងក្រមសី្េ្មេ៌អ ក្រុមក្បរឹាភ្ ិេផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ រស្ស្ 
 នអន៊ុមត័ក្រមសី្េ្មស៌្ក្មាបអ់ភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្រេ៊ុងឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- 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 ់នងិបទបបញ្ាតេិ ទាងំឈនាោះក្តូវអន៊ុវតេន ៍ឈៅឈេើ        រ
ស្ស្ អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្របស់្ រស្ស្ ។ 

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

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



                  

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

 បខ្នថមឈេើបទបបបញ្ាតេិទាងំឡាយផ្នមាក្ត ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមាក្ត ១៣៨ ផ្នចាបស់្េីពី ស្ហ
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 និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន អភ្ ិេ និងប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ក្តូវឈ្វើឱ្្មាន 
ភាពឈស្មើរេ រេ៊ុងការទំនារទ់ំនងរវាងរេ  និងជាមយួអតិថិជ្ន អេរែគតែ់គង ់លូក្បខ្ជ្ង អេរឈៅ៉ែការ និងនិឈយជ្ិតរបស់្ 
រស្ស្ ។ 
 អភ្ិ េ និងប៊ុលគេិរជាន់មពស់្មិនក្តូវទាញយរក្បឈយជ្ន៍ពីប៊ុលគេណាមាេ រ់ឈដ្ឋយមិនឈសាម ោះក្តង់ 
ឈដ្ឋយឈក្បើក្ ស់្ឧ យរេ ការលារ ់ងំ ការបំភ្ន័េ ពត័ម៌ានសំ្ខាន់ៗ  ការបង្កហ ញឈហត៊ុការណ៍ខ្ដេម៊ុស្ពី ការ
ពិត 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 ៊ុនរិទាងំអស់្របស់្ រស្ស្ ។ អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ មនិ
ក្តូវទាញយរែេក្បឈយជ្នពី៍ម៊ុមតំខ្ណងរបស់្មេួនជាអភ្ ិេ ឬជាប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ និងមិនក្តូវទទួេ 
អំឈណាយណាមយួពីតតិយជ្នឈដ្ឋយសារម៊ុមតំខ្ណងជាអភ្ ិេ ឬប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ ។ 

 ឈៅរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួនាទី និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្មេួន 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 ជ្េួពីឈល ឬ
ក្ទព្ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការកានក់ាបរ់បស់្ 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 និងឈររ េិ៍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     រ
ស្ស្ 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 ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមានរមួទាងំ 
ឈរេការណ៍ខ្ណនារំបស់្ ល.ម.រ និង ែ.ម.រ ។ 
 ម៉ែាងវញិឈទៀតរេ៊ុងទំហំផ្នតួនាទី និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្អភ្ ិេ នងិប៊ុលគេិរជានម់ពស់្ខ្ដេមាន 
អំណាចដរឹនា ំឬក្លបក់្លងការច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារជាមយួ ល.ម.រ នងិ / ឬ ែ.ម.រ ឬការជូ្នដំណឹងជាសាធារណៈ 
ឈែសងៗឈទៀតរបស់្ រស្ស្ ពារព់ន័ធអាជ្ីវរមមទូឈៅ េទធែេ េរខមណឌ  នងិេទធភាពហិរញ្ា 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 េ់ឈៅអលគនាយរទារទ់ងនិងការអន៊ុវតេ ឬការ 
បរក្សាយក្រមសី្េ្មឈ៌នោះ ។ 
  
 ក្រមសី្េ្មឈ៌នោះក្តូវ នអន៊ុមត័ឈដ្ឋយក្រុមក្បឹរាភ្ ិេរបស់្ រស្ស្ ឈៅផ្ថងទ ី ១៣ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ
២០១៧ និងមានអាន៊ុភាពអន៊ុវតេចាបព់ី រស្ស្ ទទួេ នការយេ់ក្ពមឱ្្ឈ្វើការឈ ោះែាយេរម់ូេបក្ត រមម
សិ្ទធជាសាធារណៈឈដ្ឋយ ល.ម.រ និងក្តូវ នច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្តឈៅ ែ.ម.រ ។  
 
 
 
 
 
 
 



                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

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 រអាឈមររិ) 
បរមិាណមូេបក្តរមមសិ្ទធិស្រ៊ុបទាងំអស់្ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើចរាចរឈេើទីែារៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មេូបក្ត 
មូេ្នូបនីយរមមទីែារៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ ឈរៀេ (២៦.៩៩១.១៧៩ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ) 
ឈ ម្ ោះទីែារមូេបក្តក្បតិក្សុ្ត: ែារមេូបក្តរមព៊ុជា 
កាេបរឈិចេទផ្នការច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត: ផ្ថងទ ី០៨ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០១៧ 
 
  
មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ មររា រ៊ុមភៈ មនីា ឈមសា ឧស្ភា មថិ៊ុនា ររាដ្ឋ សី្ហា រញ្ញា  ត៊ុលា វចិេកិា ្េូ 

ផ្ថេជ្ួញដូរ 
(ឈរៀេ) 

អតិបរមា ៥.១០០ ៥.១០០ ៥.៥៦០ ៥.១០០ ៥.២២០ ៥.៦០០ ៥.៦០០ ៥.៥០០ ៦.៦៨០ ៦.៤៦០ ៧.៧០០ ១០.១០០ 
អបបបរមា ៤.៩៨០ ៥.០៨០ ៥.០៦០ ៥.០៨០ ៥.០៨០ ៥.០០០ ៥.១០០ ៥.១០០ ៥.៤៤០ ៦.៣០០ ៦.៦០០ ៧.៦៨០ 
ម្្ម ៥.០៤៧ ៥.០៨៥ ៥.១៣២ ៥.០៨៦ ៥.១១៥ ៥.១៥៣ ៥.៣២២ ៥.៣៤៣ ៦.០១២ ៦.៤១៩ ៦.៨២៦ ៨.៦២៤ 

បរមិាណ
ជ្ួញដូរ 

(ភាលហ ៊ុន) 

អតិបរមា ៥.៥២២ ១.៤៩២ ២.៨៩០ ៥.៣០០ ១.៥១៥ ២៤.៥៩០ ៤.៨៤៥ ៨.៧៣៥ ១.៣៥១ ១.៨០០ ៧.០៧៦ ២.១៤៦.៤៩៧ 

អបបបរមា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 0 0 ៨៩ 
ម្្ម ១.០៤៩ ៣៦៣ ៦២៣ ១.២៣២ ២៩៥ ៣.៧៣៥ ៥៣១ ១.២០៦ ៣៦៤ ៤៥៩ ១.៤៨៣ ១០៩.២៨០ 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

ផ្នែក ក: ខ្លឹមសារសង្ខេប 
១.  សាវតារ 
 ដំឈណើ រការស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងឈៅ នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម និង នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ រេ៊ុងក្តីមាស្ទី
៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ខ្ដេជាខ្ែេរមយួផ្នខ្ែនការស្រមមភាពស្វនរមមឆ្េ ២ំ០១៦ ផ្នរមមវ ិ្ ីស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងបីឆ្េ  ំ
២០១៦-២០១៨ របស់្នាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង នទទួេការយេ់ក្ពមព ី ឯរឧតេមក្បតភិ្រូាជ្រដ្ឋា ភ្ ិេ
រមព៊ុជា ទទេួបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី២៩ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
 ការឈ្វើស្វនរមមរេ៊ុងការយិបរឈិចេទឆ្េ ២ំ០១៨ រមួមានេទធែេការង្ករស្វនរមមស្េីពីការអន៊ុវតេការក្តួត
ពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុងស្ក្មាប់ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈេមៈ០០៤.ស្ែរ.រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី២៨ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៧ និងអន៊ុ
សាស្នរ៍ដូ៏ចជាវធិានការ នងិការឯរភាពរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដ្ឋា ន ។           
២.  ហានិភយ័គនលឹឹះ    

ជាទូឈៅហានិភ្យ័អាចរាបប់ញ្ចូ េនូវ៖ 
- ហានិភ្យ័ក្បតិបតិេការ: ជាហានិភ្យ័ឈេើការ តប់ង ់ ខ្ដេជាេទធែេបរាជ្យ័ផ្នដំឈណើ រ

ការមន៊ុស្សនិងក្បពន័ធ ឬ ពីឈហត៊ុការណ៍ខាងឈក្ៅ ។ 
- ហានិភ្យ័ហិរញ្ា វតថ៊ុៈ ជាេទធភាពខ្ដេពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នឈរៀបចំឈ ើងមនិក្តឹម

ក្តូវ ឈ្វើឱ្្ការស្ឈក្មចចិតេរបស់្ថាេ រដឹ់រនាពំ៊ុំស្មក្ស្ប ។ 
- ហានិភ្យ័អន៊ុឈលាមភាពៈ ជាេទធភាពខ្ដេស្រមមភាពអន៊ុវតេមនិអន៊ុឈលាមតមចាប ់ និង

បទបបញ្ា តេិ ។ 
 ឈដ្ឋយខ្ រ រេ៊ុងរចិចដំឈណើ រការស្វនរមមឈៅតមស្វនដ្ឋា នខាងឈេើ ស្វនររ នរំណតហ់ានិភ្យ័លនេឹោះ
មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
២.១  ការរំណតហ់ានិភ្យ័លនេោឹះ 

- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ឈេើល៊ុណភាពឈស្វារមមសាធារណៈ 
- េទធភាព តប់ង ់និងឈក្បើក្ ស់្ម៊ុស្ឈរេឈៅរបស់្អងគភាព 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់វនិយ័ និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការ ។ 

៣.  វិសាលភាពសវនកមម 
 ស្វនរមមឈនោះ ក្លបដណេ បឈ់េើស្រមមភាពក្លបក់្លង និងក្បតិបតេិការខ្ដេ នដំឈណើ រការឈដ្ឋយ នាយរ
ដ្ឋា នអាជី្វរមម និង នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ  ស្ក្មាប់ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ។ ការក្បមូេពត័ម៌ាន
និងការឈ្វើឈតស្េស្វនរមម ក្តូវ នក្បក្ពឹតេឈៅឈៅនាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង រស្ស្ ។ ការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ 
ឈចៀស្មិនែ៊ុតពីហានិភ្័យស្វនរមមឈ ើយ។ ក្រុមការង្ករស្វនរមមនឹងរាយការណ៍ខ្តអពំីចំណ៊ុ ចមវោះខាត និង
ចំណ៊ុ ចខ្ដេក្តូវែេេ់អន៊ុសាស្ន ៍ខ្រេំអប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
៤.  ង្ោលបំណខសវនកមម 
 ឈរេបំណងរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈៅ នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម និង នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ លឺ
ឈដើមបជី្ួយ បឈងាើនក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេការង្ករកាតប់នថយហានិភ្យ័ឈៅរេ៊ុងការអន៊ុវតេតួនាទី-ភាររចិចរបស់្



                  

មេួនតមរយៈការពក្ងឹងក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើការវភិាល ការវាយតផ្មេ និងអន៊ុសាស្នខ៍្ដេជាេទធ
ែេផ្នការឈ្វើស្វនរមម ។    
 ជាទូឈៅ ការង្ករស្វនរមមឈផ្ទេ តសំ្ខាន់ឈេើក្បព័នធក្លប់ក្លងផ្ែទរេ៊ុង ឈដើមបែីេេ់ការធានាស្មក្ស្បមួយ
សំ្ឈៅស្ឈក្មចឱ្្ ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈរេបំណងក្បតិបតិេការៈ ស្ឈក្មចឈរេបំណង ៊្ុររិចចឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព ។ 
- ឈរេបណំងពត័ម៌ានៈ ភាពឈជ្ឿទ៊ុរចតិេនិងភាពឈពញឈេញ ផ្នពត៌ម័ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុខ្ដេឈក្បើ

ក្ ស់្ឈដ្ឋយថាេ រដ់ឹរនា ំ។ 
- ឈរេបំណងអន៊ុឈលាមភាពៈ ធានាអន៊ុឈលាមភាពតមែេូវចាប ់បទបបញ្ាតេិ ឈរេការណ៍ 

នីតិវ ិ្ ី និងបទដ្ឋា ននានាជា្រមាន ។ 
 ឈដ្ឋយខ្ រ ឈៅរេ៊ុងរិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នរំណតឈ់រេបំណងសំ្ខាន់ៗ មយួចំនួន
ឈដើមបកី្លបក់្លងហានិភ្យ័រមួមានដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លង្នធានមន៊ុស្សឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ 
- ការស្ឈក្មចតមឈរេបំណង និងឈរេឈៅក្បតិបតេិការ 
- ការធានាអន៊ុឈលាមភាពតមឈរេនឈយ យ ខ្ែនការ នីតិវ ិ្ ី ចាប ់ បទបបញ្ាតេិ និង

បទដ្ឋា នឈែសងៗ ។  
៥.  អភិក្កមសវនកមម 
 អភ្កិ្រមស្វនរមម ឈផ្ទេ តសំ្ខានឈ់េើដំឈណើ រការមានហានិភ្យ័ខ្ដេក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងការង្ករស្វន
រមមឈនោះ ។ អភ្កិ្រមស្វនរមមរមួមាន៖ 

- រំណតក់្តក្បពន័ធក្លបក់្លង (រ៊ុងក្តូេ) ផ្ែទរេ៊ុងតមរយៈការក្តួតពិនតិ្ឯរសារនងិការស្មាភ ស្ន៍
មន្តនេីពារព់ន័ធ  

- ការរំណតរ់៊ុងក្តូេលនេឹោះ ឈដ្ឋយឈ្វើការឈក្បៀបឈ្ៀបជាមយួរ៊ុងក្តូេខ្ដេ នរពំឹងទ៊ុរ 
- ការឈ្វើឈតស្េស្វនរមម អំពីក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការផ្នរ៊ុងក្តូេ ។ 

 តមរយៈការង្ករស្វនរមមឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នស្ហការរំណតក់ាររពឹំងទ៊ុររមួជាមយួ
ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន ។ 
៦.  សង្ខេបលទ្ធនលគនលឹឹះ  
 ស្វនររ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថា ស្វនដ្ឋា នឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាតមយួចំនួនពារព់ន័ធនឹងការឈរៀបចំ
និងអន៊ុវតេសំ្ណ៊ុំ ខ្បបបទឯរសារ រដូ៏ចជាេិមិតបទដ្ឋា នលតិយ៊ុតេឈដើមបធីានាអន៊ុឈលាមភាពក្បតិបតេិការតមែេូវ
ចាប ់បទបបញ្ាតេិ ឈរេការណ៍ នីតិវ ិ្ ី និងបទដ្ឋា ននានាជា្រមាន ។   
៧.  ង្សចកតីសនែិដ្ឋា ន 
 ខ្ែអរតមេទធែេស្វនរមមជារខ់្ស្េងឈៅ នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម និង នាយរដ្ឋា នលណ ឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ ២ំ០១៨ ឈេើក្បពន័ធក្លបក់្លង និងយនដការផ្នដំឈណើ រការរេ៊ុងវសិាេភាព និងឈរេបំណង
ខាងឈេើ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងអាចឈ្វើការស្នេិដ្ឋា ន នថា ស្វនដ្ឋា នឈៅមានបញ្ញហ /ចំណ៊ុ ចមវោះខាតមយួ
ចំនួនឈេើខ្ែេរអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទដ្ឋា ន និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការ ។ 



                  

៨.  វិធានការផ្កលមអ 
 អន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែេេ់ជូ្នរេ៊ុងឈរេបណំង ឈដើមបឈី្វើឱ្្េអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវការអន៊ុវតេដំឈណើ រការ ៊្ុរ
រិចច និងការក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ស្វនដ្ឋា នក្តូវ នបញ្ចូេរេ៊ុងេទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម)។ អន៊ុសាស្ន ៍និងការររ
ឈ ើញមយួចំនួនក្តូវ នឯរភាពជាមយួថាេ រដ់ឹរនាជំាលាយេរខណ៍អរសរ ។ េទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) រ ៏ន 
រឈំេចអំពកីារឈនេើយតបរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា នចំឈពាោះអន៊ុសាស្ន៍របស់្ស្វនររ និងការររឈ ើញែងខ្ដរ។  
 វធិានការរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាកំ្តូវ នរឈំេចឈៅរេ៊ុងខ្ែនការខ្រេមអ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុង ឧបស្មពន័ធ ២ ខ្ដេ 
 នភាជ បជូ់្នមរជាមយួឈនោះ។ ខ្ែនការស្រមមភាពខ្រេមអក្តូវ នបញ្ចូ េរេ៊ុងស្រមមភាពខ្ដេស្វនដ្ឋា ន ន
ឯរភាពទទួេយរ ឈដើមបអីន៊ុវតេតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែេេ់ជូ្ន។ អន៊ុសាស្នន៍មីយួៗក្តូវ នឈរៀបចំតមចំ
ណាតថ់ាេ រ ់ឈដើមបបីង្កហ ញអពំីរក្មតិហានិភ្យ័ដេ់ថាេ រដ់ឹរនាកំ្បសិ្នឈបើអន៊ុសាស្នទ៍ាងំឈនាោះមនិក្តូវ នអន៊ុវតេ។ 
៩.  ការផ្លលខអណំរគណុ 
 ការង្ករស្វនរមមក្តវូ នដឹរនាឈំដ្ឋយឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ក្បធានក្តួតពនិិត្ នងិក្លបក់្លងរមួ និងជានាយរ
ផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ក្ពមទាងំស្មាជ្ិរក្រុមការង្កររេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម ខ្ដេដឹរនាឈំដ្ឋយឈលារនាយរផ្ននាយរដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងសូ្មខ្ថេងអំណរ
ល៊ុណដេ់មន្តនេីពារព់ន័ធទាងំអស់្ ខ្ដេ នរមួចំខ្ណររេ៊ុងការង្ករស្វនរមមឈនោះ ជាពិឈស្ស្សូ្មខ្ថេងអំណរល៊ុណ
ចំឈពាោះឈលារ ពតិ ក្ រដ នាយរអាជ្វីរមម និងឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត នាយរលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្ពមទាងំមន្តនេី និង
ប៊ុលគេិរដផ្ទឈទៀតខ្ដេ នស្ហការែេេ់ពត័ម៌ាន និងមតិឈយបេ់ដម៏ានតផ្មេ ឈដើមបឱី្្រិចចដំឈណើ រការស្វនរមម
ឈនោះអាចក្បក្ពឹតេឈៅ នតមការឈក្រងទ៊ុរ ។ 
 
ផ្នែក ខ្: លទ្ធនលសវនកមមលមអិត  
១.        សមាសភាពក្កុមការងារសវនកមមផ្នៃកែខុ និខង្ោលសខំាន់ៗ  
១.១     ក្រមុការង្ករស្វនរមម   

រេ៊ុងការង្ករស្វនរមមឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង រមួមានស្មាស្ភាពដូចខាងឈក្កាម៖  
-    ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់                    ក្បធានក្តួតពិនិត្ស្វនរមមនិងក្លបក់្លងរមួ 
-   ឈលារ  ជី្វ ចន័ទស្៊ុភាព              ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារ ឈហា ស្៊ុ្ី                     ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារក្សី្ ទូច វណាណ                 ស្មាជិ្រ 
-    ឈលារ ជី្វ ចន័ទស្៊ុធា                 ស្មាជិ្រ 

១.២     មណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ   
ខាងឈក្កាមឈនោះលឺជាមណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ  ឈៅរេ៊ុងដំឈណើ រការស្វនរមម៖ 
- ការឈ្វើស្វនរមម នបញ្ចប ់                          ផ្ថងទី ០៤ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០១៩    
- ឈស្ចរេីក្ពាងឈេើរទី ១  នបញ្ចប ់      ផ្ថងទី ២៨ ខ្ម ្េូ ឆ្េ  ំ២០១៨ 
- ការឈនេើយតបច៊ុងឈក្កាយពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដ្ឋា ន  ផ្ថងទី ០៧ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០១៩ 
- រ យការណ៍សាថ ពរ                                     ផ្ថងទី ១១ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០១៩ 



                  

២.      ទ្ិដ្ាភាពរមួសវនកមមផ្នៃកែខុ 
 ឈរេបំណងរមួផ្នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង លឺឈដើមបជី្ួយ ថាេ រដ់ឹរនាឈំ្វើឱ្្កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវដំឈណើ រការ
ក្លបក់្លងហានភិ្យ័ ការក្តតួពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង និងអភ្ ិេរចិច។ ការក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុងក្តូវ នអន៊ុវតេឈដ្ឋយថាេ រ់
ដឹរនា ំនិងមន្តនេីដផ្ទឈទៀត ឈដើមបធីានាឱ្្ស្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

-  ក្បតិបតេិការក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេ  
- រ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុលួរឱ្្ទ៊ុរចិតេ ន 
-  អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់និងបទដ្ឋា ននានា ។  

 រ យការណ៍ឈនោះ រមួមានការពិនិត្ឈេើការតរខ់្តង និងក្បតិបតេិការផ្នក្បពន័ធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុងឈដ្ឋយ
ស្វនររឈៅទីស្វនរមមអាទិភាពមយួចំននួ ខ្ដេ នឯរភាពជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដ្ឋា ន ។ 
៣. ការពិនិតយង្លើការក្គប់ក្គខផ្នៃកែខុ 
 ស្វនររ នវាយតផ្មេក្បព័នធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង ឈដ្ឋយខ្ែអរឈេើការពិនិត្ស្មតថភាពផ្នដំឈណើ រការក្លប់
ក្លងនីមួយៗ ឈដើមបសី្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងក្លប់ក្លងចំនួនក្ ពំីររមួមានៈ (១) ការែេេ់សិ្ទធ ិ(២) ភាពឈពញ
ឈេញ (៣) ភាពក្តឹមក្តូវ (៤) ស្៊ុពេភាព (៥) ស្៊ុវតថិភាពរបូវនេ (៦) ការឈដ្ឋោះក្សាយរំហ៊ុស្នគង និង (៧) ការ
ខ្បងខ្ចរតួនាទី ។ 
៤. ព័ត៌មានអំពសីវនដ្ឋា នរមួ 
 នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម និង នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៥០ អនក្រ.បរ ច៊ុោះ ផ្ថងទី១៧ ខ្មររាដ្ឋ ឆ្េ ១ំ៩៩៨ 
ស្េីពកីារបឈងាើតរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) និងដំឈណើ រការតមឈស្ចរេីរណំតស់្េីពីរចនាស្មពន័ធ និង
តួនាទី-ភាររិចច ស្ក្មាបន់ាយរដ្ឋា ននីមយួៗរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទី ២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ ។ 
៤.១     នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួមយួ ឈដ្ឋយខ្ចរឈចញជា ០៥ ការយិេ័យ៖  
(១)  ការយិេ័យអាជ្ីវរមម  
(២)  ការយិេ័យតផ្មេនិងរិចចស្នា 
(៣)  ការយិេ័យក្លបក់្លងក្បពន័ធរ៊ុំព្ទូរ័   
(៤)  ការយិេ័យសិ្រា និងក្សាវក្ជាវតផ្មេរំពងខ់្ែ 
(៥)  ការយិេ័យតំណាង រស្ស្ ក្បចារំាជ្ធានីភ្េឈំពញ ។ 

 រេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមមមាន មន្តនេ ីប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១៦ នារ ់ក្សី្ ០២ នារ ់ស្ថិតឈក្កាមការ
ដឹរនាឈំដ្ឋយឈលារនាយរ ០១ របូ ។ 
៤.២    នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួមយួ ឈដ្ឋយខ្ចរឈចញជា ០៧ ការយិេ័យ៖ 
(១)  ការយិេ័យទូទាត ់ 
(២)  ការយិេ័យហិរញ្ារិចច 
(៣)  ការយិេ័យក្លបក់្លងបណំ៊ុ េ 



                  

(៤)  ឈបឡា 
(៥) ការយិេ័យទីែារមូេបក្ត 
(៦) ការយិេ័យអចេនក្ទព្ 
(៧) ការយិេ័យស្រ៊ុប ។   

 រេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុមាន មន្តនេ ីប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន ១៣ នារ ់ក្សី្ ០៣ នារ ់
ស្ថិតឈក្កាមការដឹរនាឈំដ្ឋយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០២ របូ ។ 
៤.៣ ការទទេួម៊ុស្ក្តវូ 
៤.៣.១  ការទទេួម៊ុស្ក្តវូរបស់្ស្វនដ្ឋា ន 
 នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម និង នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវទទួេម៊ុស្ក្តូវចំឈពាោះការក្លបក់្លងក្បពន័ធ
ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្មេួន ក្ពមទាងំក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការ និងអន៊ុឈលាមភាពឈៅរេ៊ុងនាយរដ្ឋា ន រដូ៏ចជារេ៊ុងក្របមណ័ឌ
រមួរបស់្ រស្ស្ ។ 
៤.៣.២ ការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ទទួេម៊ុស្ក្តូវខ្តឈេើរ យការណ៍ស្វនរមមឈនោះប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
៥. លទ្ធនលសវនកមម  
៥.១     ខ្ែេរក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតេកិារ 
 ឈរេបំណងផ្នការក្តួតពិនិត្ឈនោះ លឺឈដើមបឈីេើររំពស់្ល៊ុណភាពក្បតិបតិេការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 
ក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព និងទទួេ នឈស្ចរេីទ៊ុរចិតេពីអតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ ភាពទនភ់្េនផ់្នតផ្មេ និងែេេ់
ឈស្វារមមជូ្នអតិថជិ្ន នឆ្បរ់ហ័ស្តមតក្មូវការទីែារ និងជ្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយស្វនដ្ឋា នអន៊ុវតេតួនាទ-ីភាររិចច
របស់្មេួនក្ស្បតមឈស្ចរេីរណំត ់ និងតក្មូវការរបស់្អងគភាពរដូ៏ចជានីតិវ ិ្ ីរដា េសាធារណៈ និងេរខនេរិៈ
ប៊ុលគេិរ រស្ស្ ក្ពមទាងំចាប ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមាន ។ 
៥.១.១  េទធែេផ្នការអឈងាតវជិ្ជមាន 
 ស្វនររពិនិត្ឈ ើញថាថាេ រដ់រឹនា ំមន្តនេី និឈយជ្ិតឈៅរេ៊ុងក្របមណឌ  នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម និង នាយរ
ដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្ពមទាងំការយិេ័យ និងខ្ែេរពារ់ព័នធ ននឹងរំព៊ុងអន៊ុវតេការង្កររបស់្មេួនក្ស្ប
តមតួនាទ-ីភាររិចច ខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្នតមរចនាស្មពន័ធចាត់តងំ និង នយរចិតេទ៊ុរដ្ឋរ់អន៊ុវតេ
ការង្ករតមម៊ុមជំ្នាញឈរៀងៗមេួនរេ៊ុងសាម រតីទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្ និង នស្ហការែេេ់ឯរសារដេ់ស្វនររ 
ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយដំឈណើ រការ ការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចក្បក្ពឹតេឈៅ នក្ស្បតមខ្ែនការ 
ស្រមមភាពស្វនរមម និងក្បរបឈដ្ឋយភាពរេូន។ រេ៊ុងឈនោះស្វនដ្ឋា ននីមយួៗស្ឈក្មច នការង្ករដូចខាងឈក្កាម៖ 

១. នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម 
រ. រ យការណ៍ស្េីពីក្បភ្ពចំណូេអាជី្វរមម 

 តមការឈ្វើស្វនរមមរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ នបង្កហ ញឈអាយឈ ើញថា ក្បភ្ពចំណូេអាជ្ីវរមម
សំ្ខាន់ៗ របស់្ រស្ស្ រមួមានចណូំេឈេើរដ្ឋរ ់ (Handling) ចណូំេស្េ៊ុរឃ្េ ងំ-ទលីាន (Storage) ចំណូេ
ចេនានាវា-ពនធខ្ែ (Port Dues) និងដឹរជ្ញ្ជូ ន (Transportation) ឈដ្ឋយរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ទទួេ
 នចំណូេអាជ្ីវរមមស្រ៊ុប ដូចមានរេ៊ុងតរាងខាងឈក្កាមឈនោះ៖ 



                  

 លិតជាឈរៀេ 

បរយិយ 
ការយិបរឈិចេទ 

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ការយិបរឈិចេទ 

ក្តីមាស្ ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៧ បំខ្របំរេួ 

ផ្ថងទី៣១ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៨ ផ្ថងទី៣១ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៧ ទឹរក្ រេំ់ឈអៀង ភាលរយ (%) 

ចំណូេឈេើរដ្ឋរ ់(Stevedoring) ៣៥.២៥១.១៧០,៦៥ ២៩.៧៣៨.៧០០.៩៤៦,១៩ ៥.៥១២.៤៧០.០១៦,៤៦ ១៨,៥៤% 
ចំណូេឈេើរដ្ឋរ ់(LOLO) ១៩.៩៨៥.០៦៩.៩៦៦,៥៩ ១៧.០៥១.៥១៤.៣៧៨,៥៣ ២.៩៣៣.៥៥៥.៥៨៨,០៦ ១៧,២០% 
ចំណូេឈស្វាពនធខ្ែ ១៦.១៣៣.៦២៨.០៦០,៤០ ១៣.៦៦៩.១០១.៩៤៩,៣៧ ២.៤៦៤.៥២៦.១១១,០៣ ១៨,០៣% 
ចំណូេស្េ៊ុរឃ្េ ងំ និងទីលាន ២.៦៦៤.៧៥៥.៥២៥,៧៤ ១.០៥០.៩៣៧.៥១៥,៨៨ ១.៦១៣.៨១៨.០០៩,៨៦ ១៥៣,៥៦% 
ចំណូេដឹរជ្ញ្ជូ ន ៩០.៨៩៤.០៦០,០០ ២១៥.៧៧៤.៤១២,២៦ (១២៤.៨៨០.៣៥២,២៦) -៥៧,៨៨% 
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ២៦២.២៨១.២៩២,០០ ៧៣.៣៤៣.៣០០,០០ ១៨៨.៩៣៧.៩៩២,០០ ២៥៧,៦១% 
ចំណូេពីតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្SEZ ៧៧១.៧០៤.១០៩,០៨ ៧៩៧.៧៣៦.៩៩៣,៦១ (២៦.០៣២.៨៨៤,៥៣) -៣,២៦% 
ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២០៨.៨៧៦.១៤៣,២៨ ១៧៤.១២០.៦៤៨,១១ ៣៤.៧៥៥.៤៩៥,១៧ ១៩,៩៦% 
ចំណូេឈែសងៗ ៧២.៩៣៨.៤៣៨,៩៥ ៧១.៧៦៩.៩២៧,៤០ ១.១៦៨.៥១១,៥៥ ១,៦៣% 
ចណូំេស្រ៊ុប ៧៥.៤៤១.៣១៨.៥៥៨,៦៩ ៦២.៨៤៣.០០០.០៧១,៣៥ ១២.៥៩៨.៣១៨.៤៨៧,៣៤ ២០,០៥% 

  
 ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញចំណូេអាជ្ីវរមមស្រ៊ុបរេ៊ុង ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ មានចំនួន  ៧៥.៤៤១.៣១៨.៥៥៨,៦៩ (ចិតសិ្បក្ ពំានប់នួរយខ្ស្សិ្បមយួលានបី
រយដបក់្ បីំពានក់្ រំយហាសិ្បក្ បំី នងិហ៊ុរសិ្បក្ បំនួ) ឈរៀេ ឈរើនឈ ើង ២០,០៥% ឈ្ៀបនឹងរយោះឈពេដូចរេ រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
 ឈយងតមេទធែេចណូំេអាជ្ីវរមម និងស្ថិតិទំនិញនេងកាតរ់ំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ នបង្កហ ញឈអាយឈ ើញថាការឈរើន 
ឈ ើងផ្នក្ រច់ណូំេរបស់្ រស្ស្ បណាេ េមរពរីំឈណើ ននាវា និងទំនិញនេងកាត ់ជាពិឈស្ស្លឺបរមិាណទំនិញជារ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេជាក្បភ្ពចណូំេដសំ៏្ខានរ់បស់្ រស្ស្ ។ 

២. នាយរដ្ឋា លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
រ. រ យការណ៍ស្មត៊ុេ្សាចក់្ រឈ់ៅរេ៊ុងឈបឡា នងិ្នាររ 



                  

 តមការឈ្វើស្វនរមម ឈេើរ យការណ៍ស្មត៊ុេ្សាច់ក្ រ់ឈៅរេ៊ុងឈបឡា និង្នាររជាសាច់ក្ រ់ឈរៀេ (អាជ្ីវរមម-ឈសា្ននិវតេន)៍ និងសាចក់្ រ់ដ៊ុលាេ រឈៅ
រេ៊ុងឈបឡា និង្នារររេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ទទួេ នេទធែេស្រ៊ុបដូចមានរេ៊ុងតរាងខាងឈក្កាមឈនោះ៖  
 

េ.រ បរយិយ ស្មត៊ុេ្ឈដើម 
ក្តីមាស្ទី៤ 
ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ចេនាសាចក់្ ររ់េ៊ុងក្តមីាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ស្រ៊ុបចណំាយ ស្មត៊ុេ្ 

ច៊ុងក្តីមាស្ទី៤ 
ឆ្េ ២ំ០១៨  

ចំណូេ 
ថរកិារេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ 

ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ស្រ៊ុប 

I សាចក់្ ររ់េ៊ុងឈបឡា  
១ ឈបឡាជាក្ រឈ់រៀេ ២២.២៣៩.៤៥៧,៥៩ ១៣.៤៤០.៤៩៦.៩៧៩,០០ ១៣.៤៤០.៤៩៦.៩៧៩,០០ ១៣.៤៦២.០៧៨.៩២៩,០០ ៦៥៧.៥០៧,៥៩ 

២ ឈបឡាជាក្ រដ់៊ុលាេ រ ៣៩៩.៦៦៨,៦២ ៦.៤៨៩.៨៧៩,៨២ ៦.៤៨៩.៨៧៩,៨២ ៦.៤៦៩.៩២១,៥៧ ៤១៩.៦២៦,៨៧ 

II សាចក់្ ររ់េ៊ុង្នាររ  

១ 
្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្  
ជាដ៊ុលាេ រ លណនីចរនេ 

៥.៦៤៥.៣៩៨,៩៦ ១៥.៧២២.៩៣៦,៨២ ១៥.៧២២.៩៣៦,៨២ ១០.២០៦.២៤៧,៤៥ ១១.១៦២.០៨៨,៣៣ 

២ 
្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្ជា 
ដ៊ុលាេ រ លណនីមានកាេរំណត ់ ៨.០០០.០០០,០០ - - - ៨.០០០.០០០,០០ 

៣ 
្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្ 
ជាឈរៀេ លណនីចរនេ ប.ស្.ន ១៥៥.៧៣៧.៥៨៩,២១ ៣៩៤.៧៨៦.៥៥៤,០០ ៣៩៤.៧៨៦.៥៥៤,០០ ៥១៥.៩៣៧.៧៨៨,០០ ៣៤.៥៨៦.៣៥៥,២១ 

៤ 
្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្ 
ជាឈរៀេ លណនីចរនេ 

១៦.៩៧៣.២៨៣,៣៨ ២៤.១០០.៣៥៦.៣០០,០០ ២៤.១០០.៣៥៦.៣០០,០០ ២៣.៥២៩.៣០០.៤១៦,១៨ ៥៨៨.០២៩.១៦៧,២០ 

៥ 
្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្
ជាឈរៀេ   លណនីមានកាេ
រំណត ់ប.ស្.ន 

៤.៨២៦៣០៩.០៧១,៤៣ - - - ៤.៨២៦៣០៩.០៧១,៤៣ 



                  

៦ 
្.ព.ណ.រ.ប ជាដ៊ុលាេ រ  
(លណនីមានកាេរំណត ់៦ ខ្ម) ៧.១២៣.៣៧៥,០០ - - 

- 
៧.១២៣.៣៧៥,០០ 

៧ 
្នាររកាណាឌ្ីយ៉ែ  ជា
ដ៊ុលាេ រ លណនីចរនេ ១.៤៤៦.៩២១,៨២ 

២.៧៦០.០០០,០០ ២.៧៦០.០០០,០០ ៣.២៩១.៥០០,០០ ៩១៥.៤២១,៨២ 

៨ 
្នាររកាណាឌ្ីយ៉ែ  ជាឈរៀេ 
លណនីចរនេ ១៧២.១០៨.៩៥៨,០០ ១៣.២១៤.៧៣៩.៦០០,០០ ១៣.២១៤.៧៣៩.៦០០,០០ ១៣.៣៤៤.៥៥៥.៧៥៩,០០ ៤២.២៩២.៧៩៩,០០ 

៩ 
្នាររកាណាឌ្ីយ៉ែ  ជា
ដ៊ុលាេ  (លណនីមានកាេ
រំណត់ ៦ ខ្ម) 

២.០០០.០០០,០០ - - - ២.០០០.០០០,០០ 

ស្រ៊ុបសាច់ក្ រ់ជាឈរៀេ 
រេ៊ុងឈបឡា និង្នាររ 

៥.១៩៣.៣៦៨.៣៥៩.,៦១ ៥១.១៥០.៣៧៩.៤៣៣,០០ ៥១.១៥០.៣៧៩.៤៣៣,០០ ៥០.៨៥១.៨៧២.៨៩២,១៨ ៥.៤៩១.៨៧៤.៩០០,០០ 

ស្រ៊ុបសាច់ក្ រ់ជាដ៊ុលាេ រ 
រេ៊ុងឈបឡានិង្នាររ 

២៤.៦១៥.៣៦៤,៤០ ២៤.៩៧២.៨១៦,៦៤ ២៤.៩៧២.៨១៦,៦៤ ១៩.៩៦៧.៦៦៩,០២ ២៩.៦២០.៥១២,០២ 

 
ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា ចេនាសាច់ក្ រឈ់ៅរេ៊ុងឈបឡា និង្នាររស្ក្មាប់ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ មានសាច់ក្ រ់ស្រ៊ុបជាឈរៀេ និងដ៊ុលាេ ររេ៊ុងឈបឡាដូច

ខាងឈក្កាម៖ 
- ស្រ៊ុបស្មត៊ុេ្ឈដើមក្រមានចំនួន KHR ៥.១៩៣.៣៦៨.៣៥៩,៦១ និង USD ២៤.៦១៥.៣៦៤,៤០ 
- ស្រ៊ុបស្មត៊ុេ្ច៊ុងក្រសាចក់្ រជ់ាឈរៀេរេ៊ុងឈបឡានងិ្នាររ: KHR ៥.៤៩១.៨៧៤.៩០០,៤៣ 
- ស្រ៊ុបស្មត៊ុេ្ច៊ុងក្រសាចក់្ រជ់ាដ៊ុលាេ ររេ៊ុងឈបឡានិង្នាររ: USD ២៩.៦២០.៥១២,០២ 



                  

ម.  រ យការណ៍េទធែេចំណូេ-ចំណាយរបស់្ រស្ស្  
 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងមនិ នឈ្វើការក្តួតពនិិត្ឈេើរ យការ
េទធែេចណូំេ-ចំណាយរបស់្ រស្ស្ ឈទឈដ្ឋយសារការង្ករឈនោះអាចក្តួតរេ ជាមយួការក្តួតពិនិត្ខ្ដេរំព៊ុង
ឈ្វើឈ ើងឈដ្ឋយស្វនររឯររាជ្្ ។   
៥.១.២  េទធែេផ្នការអឈងាតអវជិ្ជមាន 

១.  នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម  
 ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម ក្ពមទាងំការយិេ័យ និងខ្ែេរពារ់ព័នធឈៅមាន
ចំណ៊ុ ចមវោះខាតមួយចំនួនខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ និងបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖  

- ឈដ្ឋយសារការង្ករឈៅតិច ស្វនដ្ឋា នមនិទានម់ានថាេ រន់ាយររង និងក្បធានការយិេ័យឈៅឈ ើយ ។  
- ឈៅរេ៊ុងរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថងច៊ុោះផ្ថងទី៨ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមាន

ទឹរក្ រស់្រ៊ុបចំននួ USD ១៥២.៤៤៨,៧៨ ដ៊ុលាេ រ ប៉ែ៊ុខ្នេឈៅរេ៊ុងរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថងច៊ុោះផ្ថងទ ី
១៦ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ មានការខ្រខ្ក្បវរិាយបក្តអាររឈេម ១៥៣៦២១,១៥៣៦២៥ រេ៊ុងទឹរក្ រ់
ស្រ៊ុបចំនួន USD ១៥២.៥០៨,៧៨ ដ៊ុលាេ រ ។  

- ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា អេរតំណាងក្រុមហ ៊ុន Shipping Line មនិទាន ់នច៊ុោះហតថឈេខា ឈេើការខ្រ
ខ្ក្បវរិាយបក្តអាររឈេម ១៥៣៦២១,១៥៣៦២៥ ឈៅឈ ើយ ។ 

- ស្វនររមនិ នស្ឈងាតឈ ើញមាន វរិាយបក្តទទួេក្ រ ់ (Recapitulation Invoice) និងឯរ
សារពារព់័នធ ភាជ បម់រជាមួយរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថងឈនាោះឈទ ។ 

- ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញទឹរក្ រ ់ឈៅរេ៊ុងរ យការណ៍ចំណូេខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ ច៊ុោះផ្ថង
ទី ០៣ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៨ មានចំនួនស្រ៊ុប USD ៦.៣៨២.៣៧៧,០៨ ដ៊ុលាេ រ ប៉ែ៊ុខ្នេឈៅរេ៊ុង
រ យការណ៍ចំណូេខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ រេ៊ុង Revised Invoice ឈេម ១៦១៥៤០ ច៊ុោះផ្ថង
ទី ៣១ ខ្ម្េូ ឆ្េ  ំ ២០១៨ ខ្ដេរតក់្តរេ៊ុងក្បពន័ធ Single Window មានទឹរក្ រស់្រ៊ុបខ្ត 
USD ៦.៣៧៦.៥៤៧,០៨ ដ៊ុលាេ រប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 

២.  នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញថា នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្ពមទាងំការយិេ័យ និងខ្ែេរពារព់ន័ធ

ឈៅមានចំណ៊ុ ចមវោះខាតមយួចនំួន ខ្ដេក្តូវឈ្វើការខ្រេមអ នងិបំឈពញបខ្នថមដូចខាងឈក្កាម៖  
- រេ៊ុងខ្មនីមួយៗផ្នក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនោះ មានមន្តនេី-ប៊ុលគេិរមួយចំនួនមិន នច៊ុោះវតេមាន ឬ 

អវតេមាន ឈដ្ឋយមិន នបញ្ញជ រ់មូេឈហត៊ុចាស់្លាស់្រេ៊ុងចឈនាេ ោះពី ៧ - ២២ ដង ។ 
- រេ៊ុងបញ្ជ ីតមដ្ឋន្នាររ ឈៅ្នាររពាណិជ្ជឈក្ៅក្បឈទស្-រាជ្ធានីភ្េឈំពញ (លណនីឈេមៈ 

០១០.៣០.០៦៣.០០០១០៥.៣) ក្ រប់ឈញ្ា ើជាក្ រដ់៊ុលាេ រច៊ុោះផ្ថងទី ០៣ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ រម នការ
ច៊ុោះឈេមស្រខីបក័្តឈទ ឈហើយឈៅរេ៊ុងរូឈឡានបរយិយររ៏ម នការបរយិយស្ឈងខបអំពីក្បតបិតេិការណា
មយួបញ្ញជ រព់ីក្បភ្ពចំណូេទរឹក្ រច់ំនួន $១.៥៨៦,៨០ ដ៊ុលាេ រឈនាោះខ្ដរ ។ 

- ស្វនររ មនិ នស្ឈងាតឈ ើញមានឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនឈៅរេ៊ុងបណ័ណ ចំណូេផ្ថេឈេួេឈេើរដ្ឋរទ់ំនិញ
ឈនាោះឈទ ។ 



                  

- ស្វនររ  នស្ឈងាតឈ ើញក្លបស់្នេឹរបណ័ណ ចំណូេ-ចំណាយ ទាងំក្ រឈ់រៀេ និងដ៊ុលាេ រមានសាេ ម
ខ្ហរឈដ្ឋយមនិ នរិបភាជ បរ់េ  ឈដើមបរីរាទ៊ុរជាភ្ស្េ៊ុតងតមឈេមឈរៀងផ្នស្នេឹរបណ័ណ នីមយួៗឈនាោះ
ឈទ។ 

៥.២ ខ្ែេរអន៊ុឈលាមភាព 
៥.២.១  នាយរដ្ឋា នអាជ្វីរមម 

- ស្វនដ្ឋា នមនិទាន ់នឈ្វើេិមតិឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនាខំ្តងតងំថាេ រន់ាយររង និងក្បធានការយិេ័យ
ឈដើមបជួី្យ បំឈពញការង្ករឈអាយ នស្មក្ស្ប តមឈស្ចរេីរំណតស់្េីពីតួនាទី-ភាររិចច និងរចនាស្
មព័នធក្លប់ក្លងរបស់្ រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។ 

- បនាទ ប់ពីការខ្រខ្ក្បវរិាយបក្តអាររឈេម ១៥៣៦២១,១៥៣៦២៥ ស្វនដ្ឋា ន នបំភ្េឺអំពីេំឈអៀង 
ទឹរក្ ររ់េ៊ុងរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថងច៊ុោះផ្ថងទី៨ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ ខ្ដេមានទរឹក្ រច់ំនួន 
USD ១៥២.៤៤៨,៧៨ ដ៊ុលាេ រ និងរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថងច៊ុោះផ្ថងទី១៦ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ  ំ ២០១៨ 
ខ្ដេមានទឹរក្ រស់្រ៊ុបចំនួន USD ១៥២.៥០៨,៧៨ ដ៊ុលាេ រឈនាោះ លឺឈដ្ឋយសារស្វនដ្ឋា ន នលិត 
VAT ១០% របស់្អងគការ World Food Programme ។  

- ស្វនដ្ឋា នមនិទាន ់នឈស្េើស្៊ុំអេរតំណាងក្រុមហ ៊ុន Shipping Line ឈអាយច៊ុោះហតថឈេខាឈេើការខ្រ
ខ្ក្បវរិាយបក្តអាររឈេម ១៥៣៦២១,១៥៣៦២៥ ឈៅឈ ើយ ។ 

- ស្វនដ្ឋា នមនិ នភាជ បវ់រិាយបក្តទទួេក្ រ ់(Recapitulation Invoice) នងិឯរសារពារព់ន័ធ មរ
ជាមយួរ យការណ៍ចំណូេក្បចាផំ្ថង ឈដើមបបីញ្ញជ រព់ីភាពក្តមឹក្តូវផ្នរ យការណ៍ឈទ ។ 

- ស្វនដ្ឋា នមនិទាន ់នបំភ្េអំឺពីមូេឈហត៊ុ ខ្ដេបណាេ េឈអាយមានការខ្រខ្ក្បវរិាយបក្ត
ឈេម ១៦១៥៤០ ផ្នរ យការណ៍ចំណូេខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ ច៊ុោះផ្ថងទី៣១ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៨ 
ខ្ដេរតក់្តរេ៊ុងក្បពន័ធ Single Window មានេំឈអៀងទឹរក្ រជ់ាមយួរ យការណ៍
ចំណូេខ្មវចិេិកា ឆ្េ  ំ២០១៨ ច៊ុោះផ្ថងទី០៣ ខ្ម្េូ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈៅឈ ើយឈទ ។     

៥.២.២   នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ស្វនដ្ឋា នមនិទាន ់នខ្ណនាមំន្តនេី-ប៊ុលគេិរមយួចនំួនខ្ដេមនិ នច៊ុោះវតេមាន ឬ អវតេមានឈដ្ឋយ

មនិ នបញ្ញជ រម់ូេឈហត៊ុចាស់្លាស់្ឈនាោះឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខនេិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ 
ក្ពមទាងំចាប ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមានឈៅឈ ើយ ។      

- ស្វនដ្ឋា នមនិ នច៊ុោះឈេមស្រខីប័ក្ត និងភាជ បច់ំេងការក្បតិបតេិការ ឈដើមបបីញ្ញជ រ់អំពីក្បភ្ព 
ចំណូេទរឹក្ រច់នំួន USD ១.៥៨៦,៨០ ដ៊ុលាេ រ ឈៅរេ៊ុងបញ្ជ ីតមដ្ឋន្នាររ (្នាររពាណិជ្ជ 
ឈក្ៅក្បឈទស្-រាជ្ធានភី្េឈំពញ) រេ៊ុងលណនីឈេមៈ ០១០.៣០.០៦៣.០០០១០៥.៣ (ក្ រប់ឈញ្ា ើជា 
ក្ រដ់៊ុលាេ រ) ច៊ុោះផ្ថងទី ០៣ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈនាោះឈទ ។  

- ស្វនដ្ឋា នមនិ នបំឈពញឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុន Shipping Line ឈៅរេ៊ុងប័ណណ ចំណូេផ្ថេឈេួេឈេើរ
ដ្ឋរ់ទំនិញ ឈដើមបងី្កយក្សួ្េរេ៊ុងការឈែទៀងផ្ទទ ត ់និងស្មក្ស្បតមបទដ្ឋា នអាជ្ីវរមមឈនាោះឈទ ។ 

- ក្លបស់្នេឹរប័ណណ ចំណូេ-ចំណាយទាងំក្ រ់ឈរៀេ និងដ៊ុលាេ រក្តូវ នខ្ហរពីតិចឈៅឈក្ចើនស្នេឹរ
ឈដ្ឋយមនិ នរិបភាជ ប់រេ  ឈដើមបរីរាទ៊ុរជាភ្ស្េ៊ុតងតមចំនួនស្នេឹរប័ណណ ឈដើម ឬ ស្មក្ស្បតម



                  

ឈេមឈរៀងផ្នស្នេឹរបណ័ណ នីមយួៗ ឈដើមបអីាចររាទ៊ុរ នរេ៊ុងរយៈឈពេ ១០ ឆ្េ  ំតមបទដ្ឋា នអាជី្វ
រមមឈនាោះឈទ ។ 

៥.៣  អន៊ុសាស្ន ៍
ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររពំស់្ល៊ុណភាព និងខ្រេមអក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិការរបស់្ រស្ស្ ឈអាយកានខ់្ត

េអក្បឈស្ើរឈ ើងជាេំដ្ឋប ់ នងិទទួេ នឈស្ចរេីទ៊ុរចិតេពអីតិថិជ្នអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ នងិែេេ់ឈស្វារមមជូ្នអតិថិ
ជ្ន នឆ្បរ់ហ័ស្តមតក្មូវការទីែារ នាយរដ្ឋា នអាជ្ីវរមមលួរឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនាខំ្តងតងំថាេ រន់ាយររង និង
ក្បធានការយិេ័យស្ក្មាបក់ារយិេ័យនីមយួៗ ឈដើមបបីំឈពញការង្ករក្ស្បតមឈស្ចរេីរំណត់ស្េីពីរចនាស្មព័នធ
និងភាររិចចរបស់្ការយិេ័យ និងខ្ែេរចំណ៊ុ ោះនាយរដ្ឋា នអាជ្ីវរមម ។ 
 ពារ់ព័នធនឹងរិចចបញ្ជ ិកាលណឈនយ្ នាយរដ្ឋា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ លួរឈរៀបចំរ យការណ៍ស្ម
ត៊ុេ្សាចក់្ រឈ់ៅរេ៊ុងឈបឡា និង្នាររស្ក្មាបខ់្មនីមយួៗឱ្្ នេអក្បឈស្ើរ និងស្មក្ស្បតមស្េងដ់្ឋរ
លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ។ មា៉ែងវញិឈទៀត ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធិភាពក្បតិបតេិការ និងអន៊ុឈលាមភាពការង្ករស្វនដ្ឋា ន
លួរឈចៀស្វាងការខ្ហរស្នេឹរបណ័ណ ចណូំេ-ចំណាយ ឈដ្ឋយមនិរិបភាជ បរ់េ ឈដើមបរីរាទ៊ុរជាភ្ស្េ៊ុតងតមចំនួន
ស្នេឹរបណ័ណ ឈដើម ឬ ស្មក្ស្បតមឈេមឈរៀងផ្នស្នេឹរបណ័ណ នីមយួៗឈដ្ឋយរម នមូេឈហត៊ុស្មក្ស្បឈនាោះឈទ 
ពីឈក្ពាោះតមចាបរ់ដូ៏ចជាបទបបញ្ាតេិនានាជា្រមាន តក្មូវឈអាយស្វនដ្ឋា នររាទ៊ុររាេ់ឯរសារ និងសំ្ណ៊ុំ ខ្បប
បទពារព់័នធរេ៊ុងរយៈឈពេយ៉ែ ងតិច ១០ ឆ្េ  ំ។  
៥.៤ មតិឈនេើយតបរបស់្ស្វនដ្ឋា ន  
 ចំឈពាោះេទធែេនេ៊ុោះបញ្ញច ំងរាេ់ចំណ៊ុ ចអវជិ្ជមាន នងិអន៊ុសាស្នខ៍្រេំអខាងឈេើនងិតមរយៈការែេេ់
មតិឈនេើយតបរេ៊ុងឈពេក្បជ្៊ុំស្រ៊ុបនេងរ យការណ៍េទធែេស្វនរមមឈនោះ ស្វនដ្ឋា ន នឯរភាពតមអន៊ុសាស្ន៍
ស្វនររ និងស្នាមិតមំខ្រេំអឈអាយមានក្បសិ្ទធភាពមពស់្ឈៅឈពេខាងម៊ុម ។ 
៥.៥ មតិស្វនររផ្ែទរេ៊ុងចំឈពាោះមតិឈនេើយតប   

ការបំភ្េរឺបស់្ស្វនដ្ឋា នឈេើចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះខាងឈេើ មានេរខណៈស្មក្ស្បស្មឈហត៊ុែេ ។ នាយរ
ដ្ឋា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងនឹងបនេតមដ្ឋនការអន៊ុវតេអន៊ុសាស្នឈ៍នោះឈៅក្តីមាស្ នមាស្ និងឆ្េ ខំាងម៊ុមជាបនេបនាទ ប់
ឈទៀត ។ 
៦.  ង្សចកតសីនែដិ្ឋា នរមួ 
 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេផ្នការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ខ្ែេរមេោះផ្នក្បពន័ធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង ឈៅរេ៊ុងស្វនដ្ឋា ននីមយួៗ
ក្តូវ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថាមានការមិតមំក្បឹងខ្ក្បង ឈរៀបចំដំឈណើ រការអន៊ុវតេក្បរបឈដ្ឋយក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតេិ
ការ និងទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្ ។ ជាមយួរេ ឈនោះខ្ដរ ក្រមុការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងស្ឈងាតឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនា ំ មន្តនេ ី
និងប៊ុលគេិរក្លបស់្វនដ្ឋា នមានននទោះរមួស្ហការ និងយរចិតេទ៊ុរដ្ឋរ់រេ៊ុងការបំឈពញ    តួនាទី និងភាររិចចរបស់្
មេួនឈដ្ឋយអន៊ុឈលាមតមេរខនេិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ឈរេការណ៍ចាប ់និងបទបបញ្ាតេិជា្រមាន ។ 
៧. ផ្ននការសកមមភាពផ្កលអំ 
 ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតេ និងខ្រេំអតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេស្វនររ នែេេ់ជូ្នថាេ រដឹ់រនា ំនាយ
ដ្ឋា នអាជ្វីរមម នងិនាយរដ្ឋា នលណឈណយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ  នឯរភាពតមខ្ែនការស្រមមភាពដូច នរំណតឈ់ៅ
រេ៊ុងតរាងផ្ន ឧបស្មពន័ធ ២ ។ 

 



                  

ផ្ថងចនទ ៧ឈរើត ខ្មមា  នពវស័្រ ព.ស្ ២៥៦២ 
ឈមតេក្ពោះសី្ហន៊ុ, ផ្ថងទី១១ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០១៩ 

               នឈ ើញ និងឯរភាព 
ឈមតេឈស្ៀមរាប, ផ្ថងទី២០ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០១៩             នាយកដ្ឋែ នសវនកមមផ្នៃកែខុ 
 ក្បធានគណៈកមាម ធិការសវនកមម 
 
 
 
 

 
រខ្នេងទទេួ៖ 

- ការយិេ័យឈលារក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមម 
- នាយរដ្ឋា នអាជី្វរមម 
- នាយរដ្ឋា នលណឈណយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- ឯរសារ-កាេបបវតេិ 
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 របាយករណ៍ស�ពីីករ្រត�តពិនិត្យព័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប 
ជូនភាគហ៊ុនិក កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 

េសចក�ីេផ�ម 

េយងខ�ុ ំបានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុសេង�បែដលបានភា� បម់កជាមយួ របស់កំពង់

ែផស�យត័ ្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកតថ់ា “ក.ស.ស”) គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ របាយករណ៍ចណំញ-ខត និង

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗសេង�ប ស្រមាបរ់យៈេពល៣ែខ និង១២ែខ របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�ប និងរបាយ

ករណ៍លំហូរសច្់របាកស់េង�ប ស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ្រពមទងំកំណតស់មា� ល់េផ្សងៗរមួមាន េសចក�ី
សេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងកំណតស់មា� ល់ពន្យល់េផ្សងៗេទៀត។ គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករ

េរៀបចំ និងករបង� ញពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប េដយ្រសបេទតមស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ ៃន កម�ុជាេលខ៣៤ ស�ីពី 

“របាយករណ៍ហិរ�� -វត�ុចេនា� ះេពល”។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុ ំគឺេធ�េសចក�ីសន�ិដ� នេលពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប 

េដយែផ�កេទេលករ្រត�តពិនិត្យរបស់េយងខ�ុ ំ។ 
 

ែដនកំណត់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ 

េយងខ�ុ ំបានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រអន�រជាតិៃនកម�ុជា េលករ្រត�តពិនិត្យេលខ ២៤១០ 

ស�ីពី “ករ្រត�តពិនិត្យពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុែដលេធ�េឡងេដយសវនករឯករជរបស់អង�ភាព”។ ករ្រត�តពិនិត្យេលពត័ម៌ាន  

ហិរ�� វត�ុចេនា� ះេពល រមួមានករេចទជាសំណួរេទអ�កទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត�ុ និងគណេនយ្យ ករអនុវត�លក�ណៈ

វភិាគ និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យេផ្សងៗេទៀត។ ករ្រត�តពិនិត្យមានែដនកំណតតូ់ចជាងករេធ�សវនកម� ែដលអនុេលមេទតម

ស�ងដ់រអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា។ ជាលទ�ផលករ្រត�តពិនិត្យេនះមនិអចេធ�ឱ្យេយងខ�ុ ំេធ�ករធានាអះអងអំពីប��

សំខន់ៗ  ដូចែដលេយងខ�ុ ំអចដឹងក�ុងករេធ�សវនកម�េនាះេទ។ ដូេច�ះ េយងខ�ុ ំមនិបេ��ញមតិេយាបល់សវនកម�េទ។ 
 

េសចក�ីសន�ិដ� ន 

 េយាងេទតមករ្រត�តពិនិត្យរបស់េយងខ�ុ ំ េយងខ�ុ ំកតស់មា� ល់េឃញថាមនិមានប�� ណាមយួ ែដលេធ�ឱ្យេយងខ�ុ ំ

េជឿជាកថ់ាពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បែដលបានភា� បម់កជាមយួ មនិបានេរៀបចំនូវ្រគបទ់ិដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ េដយ

្រសបេទតមស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិៃនកម�ុជាេលខ៣៤ ស�ីពី “របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចេនា� ះេពល” េនាះេទ។ 
 

ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
 

 
 

ឡាង ហុ ី
Partner 
 

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

កលបរេិច�ទ៖ ៃថ�ទី២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៩ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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 កំណត់  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 សមា� ល ់  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

   

(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

្រទព្យសកម�      

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង      

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ៨  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 

្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ ៩  ២៧៩.៤៨២.១៨០  ២៨៣.៦៧២.០៦៩ 

្រទព្យសកម�អរបូី ១០  ៧.៤៩៤.៨៣១  ៨.៥៥៧.៧០២ 

ឥណទនបុគ�លិក ១១  ៣.៤២១.១៣២  ៥.៣០៥.១១៣ 

   ១.១៣៦.០៦០.១១៤  ១.១០៦.៤០៥.២២២ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី      

ឥណទនបុគ�លិក ១១  ១.៨៨៣.៩៨១  ១.៦១៨.៤២៥ 

សន�ិធ ិ ១២  ១១.៣២២.៦១៨  ៨.៤៤៣.៥៦៦ 

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� នងិគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ ១៣  ៤១.៨៥៩.០១១  ៣៩.៧៦៧.៣៩៥ 

្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ�ី ១៤  ៧៤.៨៧៣.២៣៩  ៧៣.១៩៤.២០១ 

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល ១៥  ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 

   ១៩២.១៣០.៣៧៤  ១៧៤.១០៤.៨១៦ 

្រទព្យសកម�សរបុ   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 

      

មូលធន និងបំណុល      

មូលធន      

េដមទុន និងបពុ�លភភាគហុ៊ន ១៦  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ ១៧  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១៧.៦៤១.៩១៤ 

ចំេណញរក្សោទុក   ១៣២.២៣៧.៩២៥  ១១០.៩៥០.៥៧៧ 

មូលធនសរបុ   ៦៧០.៤១១.៨៣៤  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

      

បំណុល      

បំណុលរយៈេពលែវង      

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ១៦  ៥.២៥៦.៣៣៩  ៩.៣៥៦.២៦០ 

្របាកក់ម� ី ១៨  ៥២៨.៤២៣.៩១៨  ៥០៣.៥៣៧.៣០៦ 

កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍ ១៩  ៥១.៣៩២.៩៧៦  ៣៨.០១២.៤៧៥ 

កតព�កិច�ទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ២០  ១.៤៧១.៧៦៨  - 

បំណុលពន�ពន្យោរ   ៧.៩១២.៤៨៤  ៧.៦១៧.២០០ 

ចំណូលពន្យោរ ២១  ៥.៦៣៥.២៤៥  ៥.៧៩៥.១១៤ 

   ៦០០.០៩២.៧៣០  ៥៦៤.៣១៨.៣៥៥ 

បំណុលរយៈេពលខ�ី      

ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ១៦  ៤.៩១២.៤៦៦  ៥.៤០៣.៦៣៤ 

្របាកក់ម� ី ១៨  ២២.១៩៧.៣១១  ២១.៦៩៧.៥៧៦ 

កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍ ១៩  ២.០១៨.០០០  ២.៩៩៥.៧៨០ 

បំណុលពន�េល្របាកច់ំេណញ   ៦.៩៩៦.៧៦៣  ៣.៤៦២.៤១៨ 

កតព�កិច�ទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ២០  ៣៦៧.៩៥៣  - 

ចណូំលពន្យោរ ២១  ២៥១.៥២៧  ១៣៣.២២១ 

គណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ ២២  ២០.៩៤១.៩០៤  ៣៥.៨៨៨.៥០០ 

   ៥៧.៦៨៥.៩២៤  ៦៩.៥៨១.១២៩ 

បំណុលសរបុ   ៦៥៧.៧៧៨.៦៥៤  ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ 

មូលធន និងបំណុលសរបុ   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨  ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
 

 

កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ដល់ ទំពរ័ទី ៣៧ ជាែផ�កមយួៃនពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ និង ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 កំណត់  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 សមា� ល ់  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

   

(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

          

ចំណូល ២៣  ៧៥.៤៤១.៣១៩  ៦២.៨៤៣.០០០  ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥  ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ 

          

ចំណាយ          

ចំណាយសមា� រផ�តផ់�ង ់ ២៤  (២០.២២៣.៧៥២)  (១៤.៩១៩.៣១៧)  (៧៦.១៩២.៨៤៣)  (៥៤.៣៨៩.៦៥៥) 

ចណំាយ្របាកេ់បៀវត្សរ្៍របាកឈ់�ួល នងិចណំាយពកព់ន័� ២៥  (២១.៩៨០.៥០០)  (១៨.៩០២.៩៩៦)  (៧៤.៧០៨.៣១៨)  (៦១.៦៣៤.៨៨៦) 

ចណំាយរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ នងិរលំស់្រទព្យសកម�អរបូ ី ២៦  (៧.២២៩.០៨២)  (៦.៨៥៧.៩៩៩)  (២៨.២៧៥.៧៣១)  (២៥.២៣៩.៩៣៦) 

ចណំាយជួសជុល នងិែថទ ំ   (១.១២៨.៣៦៣)  (១.៨៥១.៩៨៤)  (៦.០៤២.៣៩៧)  (៥.១៤២.២៩៦) 

ចណំាយេផ្សងៗ ២៧  (៥.៣៤៨.៣០៨)  (៦.២៥៥.៩៨៥)  (២៤.៩៦៤.៩៣២)  (២១.៨៩៧.១៤៧) 

ខតេផ្សងៗ – សុទ� ២៨  (២៧១.៥៨៧)  (៧៥៩.០២១)  (៤២៧.៨១១)  (៦៨៧.៥៧៥) 

   (៥៦.១៨១.៥៩២)  (៤៩.៥៤៧.៣០២)  (២១០.៦១២.០៣២)  (១៦៨.៩៩១.៤៩៥) 

          

ចំេណញ្របតិបត�ិករ   ១៩.២៥៩.៧២៧  ១៣.២៩៥.៦៩៨  ៦៤.៩៦៣.៦១៣  ៥៨.៤០៦.៣៤០ 

          

ចណូំលហិរ�� វត�ុ   ៨៩៦.៩០០  ៥.០៧៣.៨២៤  ៣.៧១១.៦៦៦  ១.៩៧៥.០៨៤ 

ចណំាយហិរ�� វត�ុ   (៧.៥៩០.៧០២)  (៣.៤៦៣.៨៣០)  (១៩.១១៧.៤៩២)  (២២.៥២៦.៧៩២) 

(ចណំាយ)/ចំណូលហិរ�� វត�ុ – សុទ� ២៩  (៦.៦៩៣.៨០២)  ១.៦០៩.៩៩៤  (១៥.៤០៥.៨២៦)  (២០.៥៥១.៧០៨) 

          

ចំេណញមុនបង់ពន�េល្របាក់ចំេណញ   ១២.៥៦៥.៩២៥  ១៤.៩០៥.៦៩២  ៤៩.៥៥៧.៧៨៧  ៣៧.៨៥៤.៦៣២ 

          

ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ ៣០  ១៧៨.២៨៩  (៣.២៨១.៤២៥)  (៧.២៩៤.៦១៥)  (១២.៧១៥.៣១៦) 

          

ចំេណញក�ងុករយិបរេិច�ទ   ១២.៧៤៤.២១៤  ១១.៦២៤.២៦៧  ៤២.២៦៣.១៧២  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

          

ចំណូលលម�ិតេផ្សងៗ          

ខទ្ងែ់ដលមនិចតថ់ា� កេ់ឡងវញិក�ុងចេំណញ – ខត៖          

ករវស់ែវងកតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�នេ៍ឡងវញិ   (៦.១៨១.៧៥០)   -   (១១.២២៤.០០០)  - 

លទ�ផលលម�ិតសរបុក�ងុករយិបរេិច�ទ   (៦.១៨១.៧៥០)   -   (១១.២២៤.០០០)  - 

          

ចំេណញរបសភ់ាគហ៊ុនិក   ១២.៧៤៤.២១៤   ១១.៦២៤.២៦៧   ៤២.២៦៣.១៧២  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

លទ�ផលលម�ិតសរបុរបសភ់ាគហ៊ុនិក   ៦.៥៦២.៤៦៤   ១១.៦២៤.២៦៧   ៣១.០៣៩.១៧២  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

          

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នរបស់ភាគហុ៊និករបស់ ក.ស.ស ក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះមានដូចខងេ្រកម៖ 

          

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នមលូដ� ន (េរៀល) ៣១   ១៤៨,៥៨   ១៣៥,៥៣  ៤៩២,៧៤  ៣២៨,៤០ 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ (េរៀល) ៣១    ១៤៨,៥៨   ១៣៥,៥៣  ៤៩២,៧៤  ៣២៨,៤០ 

 
 
 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ដល់ ទំពរ័ទី ៣៧ ជាែផ�កមយួៃនពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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  ែដលជារបសភ់ាគហ៊ុនកិ 

 
 េដមទុន និង 
បពុ�លភភាគហ៊ុន  ទនុប្រម�ងេផ្សងៗ  ចំេណញរក្សោទុក  សរបុ 

  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 

            

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

(បានេធ�សវនកម�) 

 

       

សមតលុ្យេនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ១៤.៩៦៩.៨៦៧  ៩០.៧៨៣.៣០៨  ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

         

ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ  -  -  ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

ចំណូលលម�តិសរបុក�ុងករយិបរេិច�ទ  -  -  ២៥.១៣៩.៣១៦  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

         

សច្់របាកប់ានពីភាគហុ៊នែដលបានេបាះផ្សោយ  ៨៩.១៥៨.២២៧  -  -  ៨៩.១៥៨.២២៧ 

េផ�រេទទុនប្រម�ង  -  ២.៦៧២.០៤៧  (២.៦៧២.០៤៧)  - 

ភាគលភបានបង ់(កំណតស់មា� ល់៧)  -  -  (២.៣០០.០០០)  (២.៣០០.០០០) 

សមតលុ្យេនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧  

(បានេធ�សវនកម�) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

         

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 

       

សមតលុ្យេនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

         

ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ  -  -  ៤២.២៦៣.១៧២  ៤២.២៦៣.១៧២ 

ចំណូលលម�តិេផ្សងៗ  -  -  (១១.២២៤.០០០)  (១១.២២៤.០០០) 

ចំណូលលម�តិសរបុក�ុងករយិបរេិច�ទ  -  -  ៣១.០៣៩.១៧២  ៣១.០៣៩.១៧២ 

         

េផ�រេទទុនប្រម�ង  -  ២.៥១៣.៩៣២  (២.៥១៣.៩៣២)  - 

ភាគលភបានបង ់(កំណតស់មា� ល់៧)  -  -  (៧.២៣៧.៨៩២)  (៧.២៣៧.៨៩២) 

សមតលុ្យេនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨                

 (បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១៣២.២៣៧.៩២៥  ៦៧០.៤១១.៨៣៤ 

 

 

 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ដល់ ទំពរ័ទី ៣៧ ជាែផ�កមយួៃនពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះ។ 

 

 

 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
របាយករណ៍លហូំរសច់្របាកស់េង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 កណំត ់ ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 សមា� ល ់ ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

   
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ      

សច្់របាកប់ានពី្របតិបត�ិករ ៣២  ៧៩.៣៣៩.៧៤១  ៧៦.៦៥០.៧៦៧ 

ពន�េល្របាកចំ់េណញបានបង ់   (៣.៤៦៤.៩៨៦)  (៨.០៩៨.៣៧៣) 

កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�នប៍ានបង ់ ១៩  (៣.១០៧.២៧៩)  (៣.៤៤៧.១៥៦) 

សច្់របាកប់ានមកពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ   ៧២.៧៦៧.៤៧៦  ៦៥.១០៥.២៣៨ 

      

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ      

ករទិញ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ (*) ៨  (៥៨.៩៨១.៨២៦)  (៧៣.៥៨៩.៧៩៣) 

ករទិញ្រទព្យសម្បត�វិនិិេយាគ ៩  (៧៩៩.៣៤១)  (៣០.៦០៧.៩៩២) 

ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ   -  (៥៩៥.០២៣) 

ឥណទនបុគ�លិក ១១  -  (១០.២៦៦.៩០៤) 

្របាកសំ់ណងបានទទលួពីឥណទនបុគ�លិក ១១  ២.៥៦៦.៧២៦  ១.២៨៣.៣៦៣ 

ករដក្់របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ�ី   (១.៦៧៩.០៣៨)  (៥៩.៧១៤.៩៧៣) 

ករ្របាកប់ានទទលួ   ២.៧៩៦.៤២៥  ២៦៨.៦០៦ 

សច្់របាកប់ានេ្របក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ   (៥៦.០៩៧.០៥៤)  (១៧៣.២២២.៧១៦) 

      

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន      

សច្់របាកពី់ករេបាះផ្សោយភាគហុ៊នថ�ី - សុទ�   -  ១០៣.៣៣៩.០៦៩ 

ភាគលភបានបង ់ ៧  (១២.៦៤១.៥២៥)  (២.៣០០.០០០) 

សច្់របាកប់ានពី្របាកក់ម� ី   ៣៨.២៧៦.៨៧១  ៤៨.៩៣៥.៤៨១ 

ករសង្របាកក់ម� ី   (២០.១៦០.១៥១)  (១៤.៦៧៨.៩១៥) 

ករ្របាកប់ានបង ់   (១១.០៣៥.៣២១)  (១០.៧៤៨.៥៣២) 

សច្់របាក(់បានេ្របក�ុង)/បានពីសកម�ភាពហិរ�� ប្បទន   (៥.៥៦០.១២៦)  ១២៤.៥៤៧.១០៣ 

      

កំេណ នសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលសទុ�   ១១.១១០.២៩៦  ១៦.៤២៩.៦២៥ 

      

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលេដមករយិបរេិច�ទ   ៥១.០៨១.២២៩  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

      

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១៥  ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
 
(*) ចំេពះ្របតិបត�ិករមនិែមនសច្់របាក ់ពកព់ន័�នឹងករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ សូមេយាងេទកំណតស់មា� ល់ ៨។ 
 
កំណតស់មា� ល់ែដលបានភា� បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ដល់ ទំពរ័ទី ៣៧ ជាែផ�កមយួៃនពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១. ព័ត៌មានទូេទ 

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកតថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជា្រគឹះស� នស�យត័សធារណៈ ែដលស�ិតេ្រកម

ករ្រគប្់រគងែផ�កបេច�កេទសរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និងស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េហយមានករយិាល័យកណា� លេនេខត�្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិអង�ភាពែដលមានលក�ណៈស�យត័ទងំែផ�ករដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ និង្រត�វបានបេង�តេឡង

េដយអនុេលមេទតមអនុ្រកឹតេលខ ៥០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៩៨ ែដលបានផ�ល់ស� នភាពឱ្យ្រក�ម

ហុ៊នជាស� បន័ស�យត័សធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� និងទទួលបានវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីេលខ 

Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” របស់ ក.ស.ស ្រត�វបានចុះប�� ីេនផ្សោរ

មូលប្រតកម�ុជា (េហកតថ់ា “ផ.ម.ក”) េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។  

បច�ុប្បន�េនះ ក.ស.ស គឺជាកំពងែ់ផសមុ្រទអន�រជាតិ និងជាកំពងែ់ផពណិជ�កម�ែតមយួគតេ់នក�ុង្រពះរជាណា

ច្រកកម�ុជា។ អនុេលមេទតមអនុ្រកឹតស�ីពីករបេង�តកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ េបសកកម�របស់ ក.ស.ស គឺផ�ល់

េសវកំពងែ់ផសមុ្រទ និងសកម�ភាពេផ្សងៗែដលពកព់ន័�នឹងេសវកំពងែ់ផសមុ្រទ ដូចខងេ្រកម៖ 

 

- កណ� ធារកិច�នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 

- េលកដក ់េផ�រផ�ុក និងដឹកជ��ូ នទំនិញ 

- ករងរែថរក្សោ ស�ុកទំនិញ ឃា� ងំ-ទីលន 

- ករងរអភវិឌ្ឍន ៍ស� រ និងព្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័� ក.ស.ស ែដលមាន្រសប ់

- ទទួលខុស្រត�វ និងចតែ់ចងេលករងរករពរសុវត�ិភាព សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បក់�ុងតំបន្់រគប្់រគង និង 

- ្រគប្់រគងដឹកនា ំនិងចតែ់ចងសកម�ភាពឱ្យមាន្របសិទ�ភាព និងមានកររកីចេ្រមន 

 

 ក�ុងឋនៈជាស� បន័ស�យត័សធារណៈ ក.ស.ស ទ ទួលអំណាច និងកតព�កិច�ទងំឡាយ ពីរជរដ� ភបិាលៃន

្រពះរជា-ណាច្រកកម�ុជា េដម្បបីំេពញេបសកកម�្រសបតមកម�វត�ុរបស់ខ�ួន។ 

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ ក.ស.ស មានទីតងំស�ិតេនតិរវថិី សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន 

សង� ត ់េលខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអនុមត័ឱ្យេចញផ្សោយពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប េនៃថ�ទី២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៩។  

ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ 

ប៉ុែន�មនិ្រត�វបានេធ�សវនកម�េទ។ 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២. មូលដ� នក�ងុករេរៀបចំព័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប 

ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ្រត�វបានេរៀបចំេឡង

េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិកម�ុជា េលខ៣៤ ស�ីពី “របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចេនា� ះេពល” (“CIAS 

34”)។  

ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះមនិរមួប��ូ លនូវរល់កំណតស់មា� ល់្រគប្់របេភទទងំអស់ ដូចបានបង� ញជាធម�

តេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម�្របចឆំា� េំទ។ ដូចេនះ ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះគួរ្រត�វបានអន

ភា� បជ់ាមយួនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ   ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧   ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡង

េដយអនុេលមេទតម  ស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា (“CIFRS”)។ េគាលករណ៍

គណេនយ្យសំខន់ៗ ែដលបានេ្របក�ុងករេរៀបចំពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បេនះ គឺដូចេទនឹងេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខ

ន់ៗ ែដលបានេ្របក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម�រចួស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧។ 

 
៣. េគាលករណ៍គណេនយ្យ 

េលកែលងែតស�ងដ់រគណេនយ្យដូចបានបង� ញខងេ្រកម េគាលករណ៍គណេនយ្យែដលបានអនុវត� និងវធិី
ស�ស�គណនាែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករេរៀបចំពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប គឺដូចគា� េទនឹងេគាលករណ៍គណេនយ្យ និងវធិី
ស�ស�គណនា ែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧។ 

 
(ក) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយ

េផ្សងៗែដល ក.ស.ស បានអនុវត� 

ស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ី ឬស�ងដ់រគណេនយ្យែដលបានេធ�វេិសធនកម�មយួចំនួន បានចូលជាធរមានស្រមាប ់

ករយិបរេិច�ទរយករណ៍េនះ េហយ ក.ស.ស បានផា� ស់ប�ូរេគាលករណ៍គណេនយ្យរបស់ខ�ួន និងករេធ�និយត័កម�ចបំាច់

េដយសរករអនុវត�នូវស�ងដ់រមានដូចខងេ្រកម៖ 

CIFRS 15 គឺែផ�កេទតមេគាលករណ៍ែដល្របាកច់ំណូល្រត�វបានកត្់រតេនេពលករ្រគប្់រគងទំនិញ និងេស

វ្រត�វបានេផ�រជូនអតិថិជនរចួរល់។ ករអនុវត�ស�ងដ់រ CIFRS 15 ករេធ�វេិសធនកម� និងបំណក្រសយេផ្សងៗមិនមាន

ផលបះ៉ពល់ជាសរវន�េទេលលទ�ផល និងស� នភាពហិរ�� វត�ុ របស់ ក.ស.ស ស្រមាប់មុន ឬករយិបរេិច�ទេនះេទ។  
CIFRS 9 ជំនួសស�ង់ដរ CIAS 39 ែដលពកព់ន័�នឹងករទទួលស� ល់ ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ និងករវស់ែវង

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុ និងករឈបក់ត្់រតឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 

និងគណេនយ្យករពរហនិភយ័។ 

CIFRS 9 បានចត់ថា� ក់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជាបី្របេភទចម្បង៖ ករវស់ែវងតមៃថ�េដមដករលំស់ តម

តៃម�សម្រសបតមរយៈលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗ (FVOCI) និងតមតៃម�សម្រសបតមរយៈចំេណញ-ខត (FVPL)។ 

្របេភទទងំេនះជំនួសឱ្យស�ងដ់រ CIAS 39 ៃនករវនិិេយាគេទនឹងកលកំណត ់ ឥណទន និងគណនីអតិថិជន ្រទព្យ-

សកម�ហិរ�� វត�ុែដលអចលកប់ាន និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលេធ�ករវស់ែវងតមតៃម�សម្រសបតមរយៈចំេណញ-ខត 

(FVPL)។ ករេធ�ចំណាតថ់ា� កៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេ្រកម CIFRS 9 គឺអ្រស័យេទតមគំរអូជីវកម�របស់ខ�ួន ែដលស�ិត

េ្រកមករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងលក�ខណ� ជាបក់ិច�សន្យោៃនលំហូរសច្់របាក។់ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៣. េគាលករណ៍គណេនយ្យ (ត) 
(ក) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វិេសធនកម� និងបំណក្រសយ

េផ្សងៗែដល ក.ស.ស បានអនុវត� (ត) 

ក.ស.ស បានអនុវត�គំរែូបបសម�� ៃនករខតឥណទនរពំឹងទុកស្រមាបគ់ណនីអតិថិជនពណិជ�កម�របស់ខ�ួន 

ែដលត្រម�វេដយ CIFRS 9 កថាខណ�  ៥.៥.១៥ និងគំរែូបបទូេទៃនករខតឥណទនរពំឹងទុកទូេទស្រមាបគ់ណនី  

អតិថិជន មនិែមនពណិជ�កម� និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ដូចជាឥណទនបុគ�លិក ្របាកប់េ�� រយៈេពលខ�ី និងសច-់

្របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល។ 

ករអនុវត�ស�ងដ់រ  និងករេធ�វេិសធនកម�ថ�ីេនះ  មិនមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�េទេលលទ�ផល      និង

ស� នភាពហិរ�� វត�ុ របស់ ក.ស.ស ស្រមាប់មុន ឬករយិបរេិច�ទេនះេទ។  
 
(ខ) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី និងបំណក្រសយេផ្សងៗែដលមិនទន់បានអនុវត� 

ក.ស.ស មនិទនប់ានអនុវត�ស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ី  និង វេិសធនកម�ែដលបានេចញផ្សោយរចួ ប៉ុែន�មនិទន់

ចូលជាធរមានដូចខងេ្រកមេនះ មុនកលកំណតេ់ទ ៖ 
 

CIFRS 16 ស�ពីី “ភតិសន្យោ” 

លក�ណៈៃនករ

ផា� ស់ប�ូរ 

CIFRS 16 ្រត�វបានេចញផ្សោយក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៦។ ស�ងដ់រេនះកំណតថ់ាេស�រែតរល់ភតិ
សន្យោទងំអស់ ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុងតរងតុល្យករ េដយសរែតភាពខុសគា� រវងភតិសន្យោ

្របតិបត�ិ និង   ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលុបេចល។ តមស�ងដ់រថ�ីេនះ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ 

(សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យជួល) និងបំណុលហិរ�� វត�ុ ចំេពះករបងៃ់ថ�ឈ�ួល្រត�វបានកត្់រត េដយមាន

ករណីេលកែលងែតមយួគត ់គឺភតិសន្យោែដលមានរយៈេពលខ�ី និងភតិសន្យោែដលមានៃថ�ឈ�ួលទប។  

ករកត្់រតគណេនយ្យស្រមាបភ់ាគីមា� ស់្រទព្យជួល មនិមានករផា� ស់ប�ូរជាសរវន�េទ។ 

ផលបះ៉ពល់ ស�ងដ់រេនះនឹងបះ៉ពល់ជាចម្បង េទេលករកត្់រតគណេនយ្យស្រមាបភ់តិសន្យោ្របតិបត�ិរបស់ ក.ស.

ស។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ក.ស.ស មនិមានកិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិជាសរវន�េទ។ 

ក.ស.ស មនិទនប់ានេធ�ករវយតៃម�អំពីនិយត័កម�េផ្សងៗែដលចបំាច ់ ្របសិនេបមាន េដយសរ

ករផា� ស់ប�ូរនិយមនយ័ៃនលក�ខណ� ភតិសន្យោ និងករកត្់រតខុសៗគា� ចំេពះករបងៃ់ថ�ឈ�ួលែដល

មានតៃម�អេថរ និងជេ្រមសៃនករបន� និងករលុបេចលកិច�សន្យោ។ ដូចេនះ ក.ស.ស េនមនិទន់

អចេធ�ករប៉ានស់� នចំនួនទឹក្របាក្់រទព្យសកម�ៃនសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់ និងបំណុលភតិសន្យោែដល

នឹង្រត�វកត្់រតចំេពះករអនុវត�ស�ងដ់រថ�ីេនះ កដូ៏ចជាមនិទនអ់ចសិក្សោអំពីផលបះ៉ពល់េល
ចំេណញ-ខត របស់ ក.ស.ស និងករេធ�ចំណាតថ់ា� កលំ់ហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតបានេន

េឡយេទ។ 

កលបរេិច�ទ

ែដល 

ក.ស.ស ្រត�វ

អនុវត� 

ស�ងដ់រេនះ្រត�វអនុវត�ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុែដលចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ឬករយិ

បរេិច�ទបនា� បព់ីេនះ។ នាដំណាកក់លេនះ ក.ស.ស មនិមានគេ្រមាងអនុវត�ស�ងដ់រេនះមុនកល

បរេិច�ទចូលជាធរមានេនាះេទ។ ក.ស.ស េ្រគាងនឹងអនុវត�តមវធិីស�ស�ែដលមានលក�ណៈសម��  

េហយនឹងមនិរយករណ៍ចំនួនតួេលខេ្រប�បេធៀបស្រមាបឆ់ា� មំុនករអនុវត�េលកដំបូងេនះ េឡងវញិ

េនាះេទ។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
 

         រ�យ�រណ៍�ប�ំ�តី�សទី៤ ��ំ២០១៨                                                                                                                                                            97 

 
៣. េគាលករណ៍គណេនយ្យ (ត) 
(ខ) ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី និងបំណក្រសយេផ្សងៗែដលមិនទន់បានអនុវត� (ត) 

ក.ស.ស កំពុងស�ិតក�ុងដំេណ រករៃនករវយតៃម�អំពីផលបះ៉ពល់ៃនស�ងដ់រគណេនយ្យថ�ីទងំេនះ និងបំណក

្រសយរបស់វ េទេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ក�ុងករអនុវត�េលកដំបូងេនះ។ 

 
(គ) េគាលករណ៍គណេនយ្យចប់េផ�មអនុវត�ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

CIFRS 9 ស�ពីី “ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ” 
i. ករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ 

ចបព់ីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨  ក.ស.ស េធ�ចំណាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួន េទតមករវស់

ែវងែដលមាន្របេភទដូចខងេ្រកម៖ 

• គឺ្រត�វបានវស់ែវងជាបន�បនា� បត់មតៃម�សម្រសប (តមរយៈលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ (OCI) ឬតមរយៈ្របាក់

ចំេណញ ឬខត) និង 

• គឺ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដមដករលំស់ 

 ករេធ�ចំណាតថ់ា� កគ់ឺអ្រស័យេលគំរែូផ�កអជីវកម�ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងរយៈ

េពលកិច�សន្យោៃនលំហូរសច្់របាក។់ 

 ចំេពះ្រទព្យសកម�ែដលបានវស់ែវងតមតៃម�សម្រសប ចំេណញ និងខត នឹង្រត�វបានកត្់រតេនក�ុងចំេណញ 

ឬខត ឬលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ (OCI)។ 
 

ii. ករវសែ់វង  

េនេពលកត្់រតដំបូង  ក.ស.ស វស់ែវង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតមតៃម�សម្រសប បូកជាមយួនឹងចំណាយ

្របតិបត�ិករែដលបានចំណាយផា� ល់ក�ុងករទិញ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ក�ុងករណីែដល្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិវស់ែវងតម

តៃម�សម្រសបក�ុងចំេណញ ឬខត (FVPL)។ ចំណាយ្របតិបត�ិករៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ បានកត្់រតតមតៃម�សម្រសប

តមរយៈចំេណញ ឬខត (FVPL) ្រត�វបានកត្់រតជាចំណាយេនក�ុងចំេណញ ឬខត។ 

ករែ្រប្រប�លតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតមតៃម�សម្រសបតមរយៈចំេណញ ឬខត (FVPL) គឺបាន

តក្់រតេនក�ុងចំេណញ ឬខតេផ្សងៗ េនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ ឬខតែដលអចអនុវត�បាន។ 

 
iii. អុីមែភរមិន 

CIFRS 9 បានជំនួស “ខតបានេកតេឡង” គំរអូុីមែភរមនិែដលបានែចងក�ុង CIAS 39 ជាមយួនឹងគំររូពំឹងទុក

េទអនាគតអំពី “ករខតឥណទនរពំឹងទុក” (“ECL”)។ 

ក.ស.ស បានកត្់រតករខតសំវធិានធនស្រមាបក់រខតឥណទនរពំឹងទុក (“ECL”) េល្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលនា ំ

េអយមានអុីមែភរមនិ ដូចែដលបានែចងក�ុង CIFRS 9។ វធិីស�ស�អុីមែភរមនិបានអនុវត�អ្រស័យេល ថាេតមានកំេណ ន

ៃនហនិភយ័ឥណទនជាសរវន�ែដរឬេទ។ 

ករខតឥណទនរពំឹងទុក ្រត�វបានវស់ែវងេដយែផ�កដូចខងេ្រកម៖ 

• ករខតឥណទនរពំឹងទុក ១២ែខ៖ ទងំេនះគឺជាករខតែដលបានរពំឹងទុកពី្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសងែដល

អចេកតេឡងក�ុងរយៈេពល ១២ែខបនា� បព់ីកលបរេិច�ទរយករណ៍ និង 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៣. េគាលករណ៍គណេនយ្យ (ត) 
(គ) េគាលករណ៍គណេនយ្យចប់េផ�មអនុវត�ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

CIFRS 9 ស�ពីី “ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ” 
iii. អុីមែភរមិន (ត) 

• ករខតឥណទនរពំឹងទុកេពញមយួអយុកល ៖ ទងំេនះគឺជាករខតែដលបានរពំឹងថានឹងមានលទ�ផលពី
្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសងែដលអចេកតេឡងទងំអស់ េទតមអយុកលរពំឹងទុកែដល្រក�មហុ៊នអនុវត�គំរ ូ ករ

ខតឥណទនរពំឹងទុក (ECL)។  

ករខតសំវធិានធនស្រមាបគ់ណនីអតិថិជនពណិជ�កម� ្រត�វបានវស់ែវងជា្របចតំមតៃម�េស�នឹងអយុកល

ៃនករខតឥណទនរពំឹងទុក។ ករខតសំវធិានធនស្រមាបឧ់បករណ៍ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗទងំអស់េស�នឹង ១២ែខ ករខត

ឥណទនរពំឹងទុក លុះ្រតែតមានករេកនេឡងគួរឱ្យកតស់មា� ល់េនក�ុងហនិភយ័ឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុចបត់ងំ

ពីករកត្់រតដំបូង េនក�ុងករណីករខតសំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�េស�នឹងអយុកលៃនករខតឥណទនរពំឹង

ទុក។ 

ករខតរពំឹងទុក ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បភាពជាេរៀងរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍ េដម្បឆី�ុះប�� ំពីករែ្រប្រប�ល

ហនិភយ័ឥណទន ចបត់ងំពីករកត្់រតដំបូង។ រល់ករែ្រប្រប�លៃនករខតរពំឹងទុក ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុងចំេណញ 

ឬខត។ 

 

CIFRS 15 ស�ពីី “ចំណូលបានពកីិច�សន្យោជាមួយអតិថិជន” 
ក�ុងស�ងដ់រ CIFRS 15 ក.ស.ស បានកត្់រត្របាកច់ំណូលេនេពល (ឬ ដូចជា) ែដលបានបំេពញេលកិច�

សន្យោស្រមាបទ់ំនិញ ឬ េសវបានេផ�រេទជូនអតិថិជនរចួរល់ (េនេពលែដលអតិថិជនបានទទួលករ្រគប្់រគងទំនិញ ឬ   

េសវ)។  ករបំេពញករងរគឺជាកិច�សន្យោក�ុងករេផ�រទំនិញ ឬេសវជូនដល់អតិថិជន។ ្របាកច់ំណូល្រត�វបានកត្់រតជា

្របាកប់្រម�ងទុកស្រមាបក់របំេពញករងររចួរល់។ 

 
(ឃ) ករទូទត្់របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ 

 ករេធ�វេិសធនកម�ស�ីពីច្បោបក់រងរ ចុះេនៃថ�ទី២៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ និង្របកសេលខ ៤៤៣ 
MLVT/Br.k ចុះេនៃថ�ទី២១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ ស�ីពីករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរចបព់ីៃថ�ទី០១ ែខមករ  

ឆា� ២ំ០១៩ េហយករទូទត្់របាកប់ំណាច្់រត�វេធ�ជាេរៀងរល់៦ែខម�ង េនៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា និងេនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ស្រមាប់

កិច�សន្យោករងរែដលមានេថរេវលមនិកំណត ់ (េហកតថ់ា”UDC”)។ អត�្របេយាជនេ៍នះ ត្រម�វឱ្យេធ�ករទូទតអ់តីតភាព

ករងររបស់បុគ�លិករហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស្រមាបប់ុគ�លិកែដលបានបេ្រមករងរឱ្យបានមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៨ េហយេនែតបន�បេ្រមករងរឱ្យ្រក�មហុ៊ន។ ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរដល់បុគ�លិកគឺអ្រស័យេល
អតីតភាពករងររបស់បុគ�លិក េហយមនិ្រត�វេលសពី៦ែខធម្យមភាគៃន្របាកេ់បៀវត្សរេ៍គាលរបស់បុគ�លិកេឡយ។ អតីត

ភាពករងររបស់បុគ�លិក ្រត�វបានទូទតច់ំននួ៧,៥ៃថ� ជាេរៀងរល់៦ែខម�ង តមករទូទតអ់តីតភាពករងរថ�ី។   
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៣. េគាលករណ៍គណេនយ្យ (ត) 
(ឃ) ករទូទត់្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ (ត)   
  បំណុលអតីតភាពករងរ ្រត�វបានកត្់រតតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�ែដលបានកំណតេ់នក�ុងករយិបរេិច�ទ 

រយករណ៍េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស� ឯកតឥណទនប៉ានស់� ន (Projected Unit credit) េដម្បេីធ�ករប៉ានស់� ននូវៃថ�

ចំណាយចុងេ្រកយបំផុតស្រមាប្់រក�មហុ៊ន ចំេពះករបេ្រមករងររបស់និេយាជិកក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងេពលកន�ងមក។  

កតព�កិច�េនះ េកតេឡងេនេពលែដលបុគ�លិកបេ្រមករងរ ែដល្រក�មហុ៊នរពំឹងទុកថា នឹងបងក់�ុងអំឡុងកលរយិបរេិច�ទ

រយករណ៍នាេពលអនាគត។ តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ្រត�វបានកំណតេ់ដយអប្បហៃន

ចំណាយ្រត�វបងប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត េដយេយាងតមេទអ្រតករ្របាកទ់ីផ្សោរបច�ុប្បន�ក�ុងវស័ិយេនះ។ 
 

៤.  ករប៉ាន់ស� នរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង 

ករេរៀបចំពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប ត្រម�វឱ្យគណៈ្រគប្់រគងេធ�ករវនិិច�យ័ ករប៉ានស់� ន ករសន�ត ែដលមាន

ផលបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យ និងចំនួនទឹក្របាករ់បស់្រទព្យសកម� បំណុល ចំណូល និងចំណាយ

ែដលបានរយករណ៍។  

េលកែលងែតករពិណ៌នាខងេ្រកម ក�ុងករេរៀបចពំត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប ករវនិិច�យ័សំខនែ់ដលគណៈ

្រគប្់រគងបានេធ�េឡង ក�ុងករអនុវត�េគាលករណ៍ គណេនយ្យរបស់ ក.ស.ស និង្របភពសំខន់ៗក�ុងករប៉ាន់ស� នភាព

មិន្របាកដ្របជា គឺដូចគា� េទនឹងករវនិិច�យ័ែដលបានអនុវត�ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៧។ 
 ករទូទត្់របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ 

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ គឺអ្រស័យេលកត� មយួចំនួនែដលបានកំណតេ់ល
មូលដ� នមយួេដយេ្របករសន�ត។ ករសន�តបានេ្រប្របាស់ក�ុងករកំណតច់ំណាយចុងេ្រកយស្រមាបក់រទូទត្់របាក់

បំណាចអ់តីតភាពករងរ រមួមានករផា� ស់ប�ូរបុគ�លិក និងអ្រតប��ុ ះតៃម�។ រល់ករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងករសន�ត នឹងមាន

ផលបះ៉ពល់ដល់តៃម�េយាងៃនករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ។  
 
៥. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 
៥.១  កត� ហនិភ័យហរិ��វត�ុេផ្សងៗ 

 ក.ស.ស ្រត�វ្របឈមមុខនឹងហនិភយ័េផ្សងៗដូចជា ហនិភយ័ទីផ្សោរ (រមួមានហនិភយ័ករប�ូររបូិយបណ័�  និង

ហនិភយ័អ្រតករ្របាក)់ ហនិភយ័ឥណទន  និងហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល។  

ករេរៀបចំពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�ប មនិត្រម�វឱ្យរមួប��ូ លនូវពត័ម៌ាន និងករលត្រតដងហនិភយ័ហិរ�� វត�ុ
ទងំអស់ ដូចករករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� េំទ េហយគួរអនភា� បជ់ាមយួនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាប់

ដំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧។ 
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៥. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 
៥.២  តៃម�សម្រសបរបស្់រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុនិងបំណុលហរិ��វត�ុវសែ់វងតមៃថ�េដម

ដករលំស ់

វធិីស�ស� និងករសន�ត ែដលបានេ្របក�ុងករប៉ាន់ស� នតៃម�សម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ  មានដូចខង

េ្រកម៖ 

(ក)  សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល និង្របាក់បេ��  េនធនាគាររយៈេពលខ�ី - តៃម�េយាងៃនគណនីទំងេនះ 

មានតៃម�្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម្រសប េដយសរវមានរយៈេពលខ�ី។ 

(ខ) គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� និងគណនីអតិថិជនេផ្សងៗ - តៃម�េយាងដកសំវធិានធនែដល

បណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មានតៃម�្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម្រសប េដយសរគណនីទំងេនះ

ស�ិតេនេ្រកមលកខ្ខណ្ឌឥណទនធម�ត និងមានរយៈេពលខ�ី។ 

(គ) ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក - តៃម�េយាងរយៈេពលខ�ី ៃនឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក ្រត�វបានចត់ទុកថាមាន

តៃម�ដូចគា� ជាមួយតៃម�សម្រសប េដយសរឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិកមានរយៈេពលខ�ី។ ចំេពះឥណទនផ�

ល់ឱ្យបុគ�លិករយៈេពលែវង មានតៃម�សម្រសបចំនួន ៣.៤២១ លនេរៀល គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ំ

២០១៨ េធៀបនឹងតៃម�េយាងែដលមានចំនួន ៣.៨៥០ លនេរៀល។ តៃម�សម្រសប្រត�វបានគណនាែផ�កតម

លំហូរសច់្របាក់អប្បហរ េដយេ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាេពលបច�ុប្បន�។ វ្រត�វបានចត់ទុកថាស�ិតេនក�ុងតៃម�

សម្រសបក្រមិតទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកមតៃម�សម្រសប េដយសរកររមួប��ូ លនូវធាតុចូលែដលមិនអច

អេង�តបាន រមួមានហនិភ័យឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។ 

 (ឃ) ភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់ - តៃម�េយាងរយៈេពលខ�ីៃនភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់ ្រត�វបានចត់

ទុកថាមានតៃម�ដូចគា� ជាមួយតៃម�សម្រសប េដយសរភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់មានរយៈេពលខ�ី។ 

ចំេពះភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង់រយៈេពលែវង មានតៃម�សម្រសបចំនួន ៥.២៥៦ លនេរៀល គិត្រតឹម

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៨ េធៀបនឹងតៃម�េយាងែដលមានចំនួន ៥.៤០៤ លនេរៀល។ តៃម�សម្រសប្រត�វបាន

គណនាែផ�កតមលំហូរសច់្របាក់អប្បហរ េដយេ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាេពលបច�ុប្បន�។ វ្រត�វបានចត់ទុក

ថាស�ិតេនក�ុងតៃម�សម្រសបក្រមិតទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកមតៃម�សម្រសប េដយសរកររមួប��ូ លនូវធាតុចូល

ែដលមិនអចអេង�តបាន រមួមានហនិភ័យឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។ 

(ង) ្របាក់កម� ី - តៃម�សម្រសបៃន្របាក់កម� ី្រត�វប៉ាន់ស� នេដយេធ�អប្បហរេលលំហូរសច់្របាក់េចញក�ុងកិច�

សន្យោនាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រត្របាក់កម� ីនាដំណាច់ករយិបរេិច�ទ។ 

 

ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលវស់ែវងតមតៃម�សម្រសប ្រត�វបានវភិាគេទតមឋនានុ្រកមៃនករវស់ែវងតៃម�

សម្រសបដូចខងេ្រកម៖ 

ក្រមិត ១ តៃម�លក់ក�ុងទីផ្សោរសកម� (មិនែកត្រម�វ)  ចំេពះ្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដលអចកំណត់បាន។ ក.ស.ស 

មិនមានកន់កប់មូលប្រតចុះប�� ីេទ។ 

ក្រមិត ២ ធាតុចូលេផ្សងៗ េ្រកពីតៃម�លក់ែដលបានរមួប��ូ លក�ុង ក្រមិត ១ ែដលអចអេង�ត្រទព្យសកម� ឬ 

បំណុល បាន េដយផា� ល់ (តមៃថ�កំណត់) ឬ េដយ្របេយាល (តមៃថ�រកបាន)។ 

ក្រមិត ៣ ធាតុចូលចំេពះ្រទព្យសកម� ឬបំណុល ែដលមិនអ្រស័យេលទិន�ន័យេលទីផ្សោរែដលអចសេង�តបាន 

(ែដលជាធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន)។ 
៦.  ព័ត៌មាន្របតិបត�ិករតមែផ�ក 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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ក.ស.ស មាន្របតិបត�ិករតមែផ�កែដល្រត�វរយករណ៍គឺ េសវែផ�កកំពងែ់ផ។ ្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក

្របតិបត�ិករ (្រក�មគណៈ្រគប្់រគង) ្រត�តពិនិត្យរបាយករណ៍្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ែដលបានរយករណ៍អំពីលទ�ផលៃនេសវែផ�ក

កំពងែ់ផទងំមូល េដម្បវីយតៃម�អំពីលទ�ផល និងករែបងែចកធនធាន។ ្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករវយតៃម�

អំពីលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករតមែផ�ក េដយែផ�កេទេលទំហំ្របាកច់ំណូលដុល ចំេណញមុនបងព់ន� និងចំេណញសុទ�េធៀប

នឹងករយិបរេិច�ទមុនៗ។ េលសពីេនះ ក.ស.ស កម៏ានតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ែដលកំពុងេធ�្របតិបត�ិករេន      ដំណាក់

កលដំបូង  សូមេយាងេទកំណតស់មា� ល់ ៩។ 

្របាកច់ំណូលភាគេ្រចនបានមកពីអតិថិជនខងេ្រក។ ក.ស.ស មានទីតងំស�ិតេនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ េហយ

្របាកច់ំណូលភាគេ្រចន មាន្របភពេចញពីេខត�្រពះសីហនុ និងតំបនជុ់ំវញិ។ 

 
៧.  ភាគលភ 

េនៃថ�ទី០៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័តែបងែចកភាគលភេទតម្របាក់ចំេណញ

ហិរ�� វត�ុស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ មានដូចខងេ្រកម៖   

 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

ភាគលភបានបងេ់ទភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ”  ៤.០០០.០០០  ២.៣០០.០០០ 

ភាគលភបានបងេ់ទភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ចំនួន ៤០៣ េរៀល ក�ុងមយួ

ភាគហុ៊ន (*) ៨.៦៤១.៥២៥  - 

ភាគលភបានបងស់របុ ១២.៦៤១.៥២៥  ២.៣០០.០០០ 

 

(*) រមួមានភាគលភធានាមានចំនួនទឹក្របាក ់៥.៤០៣.៦៣៤ ពនេ់រៀល (កំណតស់មា� ល់ ១៦)។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៨.  ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង ដីធ�ី  ករែកលម�ដីធ�ី  អគារ  សមា� រកំពង់ែផ  
បរកិ� រ 

បេច�កេទស  បរកិ� រេផ្សងៗ  
េ្រគឿងសង� រមិ 

និងបរកិ� រភា� ប់  

កុពំ្យទូ័រ និង
បរកិ� រ

ករយិាលយ័  យានយន�  
បរកិ� រ 

កពំងែ់ផសមុទរ្  
សណំង់

កពំុងសងសង់  ប៉ាែឡត  សរបុ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពនេ់រៀល 

                          

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧  

(បានេធ�សវនកម�)                          

ៃថ�េដម ២៥២.០៤៥.៦៤០  ៤៩.៩៤៩.៩៧៣  ២៣២.០៩០.៤៩៦  ១១៤.២៩០.៥៧៦  ២៣.១២៩.៩៥៤  ១.២០១.២៥៤  ២.២៧០.៣២២  ៦.៥៩៦.៦៦៨  ៣៣.៨០៧.៤៥៩  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ១.៦១៧.៥៨៦  ១.២០០.៧៧១.៧៦២ 

រលំស់បង�រ -  (២៤.៧៩៩.៤៥៩)  (៧៩.៥២០.៩៣៤)  (១១៣.៤៨៧.៦៨៤)  (១៧.០៣៣.៥៩១)  (៨៨២.៣៣៣)  (១.៩២៤.០១០)  (៤.៣១៨.៤៣០)  (១៨.០៧២.៩២៤)  (១៣០.៥២៤.៥៨៣)  -  (១.៣៣៧.៤៧៦)  (៣៩១.៩០១.៤២៤) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បានេធ�សវនកម�) ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥០.៥១៤  ១៥២.៥៦៩.៥៦២  ៨០២.៨៩២  ៦.០៩៦.៣៦៣  ៣១៨.៩២១  ៣៤៦.៣១២  ២.២៧៨.២៣៨  ១៥.៧៣៤.៥៣៥  ១៩៦.៣៤៣.៦២៧  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ២៨០.១១០  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 

                          

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ (បាន្រត�តពិនិត្យ 

ប៉ែុន�មនិបានេធ�សវនកម�)                          

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ២៥២.០៤៥.៦៤០  ២៥.១៥០.៥១៤  ១៥២.៥៦៩.៥៦២  ៨០២.៨៩២  ៦.០៩៦.៣៦៣  ៣១៨.៩២១  ៣៤៦.៣១២  ២.២៧៨.២៣៨  ១៥.៧៣៤.៥៣៥  ១៩៦.៣៤៣.៦២៧  ១៥៦.៩០៣.៦២៤  ២៨០.១១០  ៨០៨.៨៧០.៣៣៨ 

ទិញបែន�ម (*) -  ១.៨៦៦.១៧៨  ៦៨.៩១៩  -  -  -  ២៣៧.២៦០  ១.៤៥៥.៤៣៤  ៩.៩៥០.៧៩៤  -  ៤៥.២៥៦.៨៥២  ១៧៩.៨២៦  ៥៩.០១៥.២៦៣ 

ករចតថ់ា� កេ់ឡងវញិ (១.១១៥.៧៣១)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១.១១៥.៧៣១) 

េផ�រ -  -  ១.៣៤៣.៤៩៥  -  -  -  -  -  -  -  (១.៣៤៣.៤៩៥)  -  - 

រលំស់ -  (១.០៨៥.៦១២)  (៤.៧៩២.២៣៩)  (៩៧.០៥៥)  (១.៣៨៦.៤៣៧)  (៥៨.០៨៨)  (១៨៧.៧២០)  (១.៤២២.៣០៨)  (១.៩៦៤.៩២៧)  (៩.៨២៥.៧១៧)  -  (២៨៧.៧៩៦)  (២១.១០៧.៨៩៩) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.១៨៩.៧៣៧  ៧០៥.៨៣៧  ៤.៧០៩.៩២៦  ២៦០.៨៣៣  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 

                          

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨                          

ៃថ�េដម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៥១.៨១៦.១៥១  ២៣៣.៥០២.៩១០  ១១៤.២៩០.៥៧៦  ២៣.១២៩.៩៥៤  ១.២០១.២៥៤  ២.៥០៧.៥៨២  ៨.០៥២.១០២  ៤៣.៧៥៨.២៥៣  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១.៧៩៧.៤១២  ១.២៥៨.៦៧១.២៩៤ 

រលំស់បង�រ -  (២៥.៨៨៥.០៧១)  (៨៤.៣១៣.១៧៣)  (១១៣.៥៨៤.៧៣៩)  (១៨.៤២០.០២៨)  (៩៤០.៤២១)  (២.១១១.៧៣០)  (៥.៧៤០.៧៣៨)  (២០.០៣៧.៨៥១)  (១៤០.៣៥០.៣០០)  -  (១.៦២៥.២៧២)  (៤១៣.០០៩.៣២៣) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បាន្រត�តពិនិត្យ 

ប៉ែុន�មនិបានេធ�សវនកម�) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.១៨៩.៧៣៧  ៧០៥.៨៣៧  ៤.៧០៩.៩២៦  ២៦០.៨៣៣  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 

 
ចំណាយករ្របាក ់ែដល្រត�វបានេធ�មូលធនកម�េល្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់េ្រកមខ�ងសំ់ណងក់ំពុងសងសង ់ស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ មានចំនួន ៨.៥៩៥ លនេរៀល។ 

 
 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៨.  ្រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ (ត) 

(*) សូមេយាងេទករេផ��ងផា� តក់រទិញបែន�មមនិែមនសច្់របាកដូ់ចខងេ្រកម (ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ) ស្រមាប់

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ។ 

 ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

ករទិញក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ (សច្់របាក ់និងមនិែមនសច្់របាក)់ ៥៩.០១៥.២៦៣   ៩២.២៣៦.៦៩៦ 

ទឺក្របាក្់រត�វសងអ�កផ�តផ់�ង ់(មនិែមនសច្់របាក)់ (កំណតស់មា� ល់ ២២)     (៣៣.៤៣៧)  (១៨.៦៤៦.៩០៣) 

សច្់របាកប់ានបងក់�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ       ៥៨.៩៨១.៨២៦   ៧៣.៥៨៩.៧៩៣ 

 
៩.  ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង  ដីធ� ី អគារ  

សណំង់ 

កពំុងសងសង់  សរបុ 

 ពនេ់រៀល  ពន់េរៀល  ពនេ់រៀល  ពន់េរៀល 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ (បានេធ�សវនកម�)        

ៃថ�េដម ១៣១.៩៧៧.៥០៥  ១៧៤.៩៩៦.៧៦៣  ៧០៣.០៦០  ៣០៧.៦៧៧.៣២៨ 

រលំស់បង�រ -  (២៤.០០៥.២៥៩)  -  (២៤.០០៥.២៥៩) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បានេធ�សវនកម�) ១៣១.៩៧៧.៥០៥  ១៥០.៩៩១.៥០៤  ៧០៣.០៦០  ២៨៣.៦៧២.០៦៩ 

        

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�)        

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ១៣១.៩៧៧.៥០៥  ១៥០.៩៩១.៥០៤  ៧០៣.០៦០  ២៨៣.៦៧២.០៦៩ 

ទិញបែន�ម -  ២៦៩.៧៥៤  ៥២៩.៥៨៧  ៧៩៩.៣៤១ 

ករចតថ់ា� កេ់ឡងវញិ ១.១១៥.៧៣១  -  -  ១.១១៥.៧៣១ 

េផ�រ ១.២៣២.៦៤៧  -  (១.២៣២.៦៤៧)  - 

រលំស់ -  (៦.១០៤.៩៦១)  -  (៦.១០៤.៩៦១) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 

        

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨        

ៃថ�េដម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៥.២៦៦.៥១៧  -  ៣០៩.៥៩២.៤០០ 

រលំស់បង�រ -  (៣០.១១០.២២០)  -  (៣០.១១០.២២០) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបាន

េធ�សវនកម�) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៩.  ្រទព្យសម្បត�វិិនិេយាគ (ត) 

ចំនួនទឹក្របាក់្រទព្យសម្បត�ិវនិិេយាគ - តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស ខងេ្រកមេនះ ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងរបាយករណ៍

ចំេណញ-ខតសេង�ប ៖ 

 ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

ចណូំលពកីរជលួ ៣.០១៦.៣៦៥  ២.៨៤៨.១៨០ 

ចំណាយរលំស់ (៦.១០៤.៩៦១)  (៦.០៧១.៨៧៣) 

ចណំាយ្របតបិត�កិរផា� ល់ែដលេកតេចញពកីរវនិេិយាគ្រទព្យសម្បត� ិ

     ែដលបេង�តឱ្យមានចណូំលពកីរជលួ (៣.៤១៣.៣២៩)  (៣.៣១៦.៩៤៣) 

 

 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកំពុងែតស�ិតក�ុងដំណាកក់លដំបូង ៃនករេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួនេនេឡយ។ 
 
១០.  ្រទព្យសកម�អរបូី 

 កម�វិធីកុំព្យទូ័រ  សរបុ 

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

    

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ (បានេធ�សវនកម�)    

ៃថ�េដម ១៣.៤៦៧.៩៤៧  ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 

រលំស់បង�រ (៤.៩១០.២៤៥)  (៤.៩១០.២៤៥) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បានេធ�សវនកម�) ៨.៥៥៧.៧០២  ៨.៥៥៧.៧០២ 

    

ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨  

(បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ែុន�មនិបានេធ�សវនកម�)    

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដម្រគា ៨.៥៥៧.៧០២  ៨.៥៥៧.៧០២ 

រលំស់ (១.០៦២.៨៧១)  (១.០៦២.៨៧១) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា ៧.៤៩៤.៨៣១  ៧.៤៩៤.៨៣១ 

    

េនៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨    

ៃថ�េដម ១៣.៤៦៧.៩៤៧  ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 

រលំស់បង�រ (៥.៩៧៣.១១៦)  (៥.៩៧៣.១១៦) 

តៃម�ចុះប�� ីសុទ� (បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ែុន�មនិបានេធ�សវនកម�) ៧.៤៩៤.៨៣១  ៧.៤៩៤.៨៣១ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១១.  ឥណទនផ�លឱ់្យបុគ�លកិ 

 ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

រយៈេពលខ�ី ១.៨៨៣.៩៨១  ១.៦១៨.៤២៥ 

រយៈេពលែវង ៣.៤២១.១៣២  ៥.៣០៥.១១៣ 
 ៥.៣០៥.១១៣  ៦.៩២៣.៥៣៨ 

  

 េនៃថ�ទី០៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានអនុមត័ផ�ល់ឥណទនគា� នករ្របាក ់ចំនួន ១០.២៦៧ លនេរៀល ែដល

មានរយៈេពលបនួឆា� ឱំ្យបុគ�លិករបស់ខ�ួន រមួទងំបុគ�លិកែដលបានចូលនិវត� េដម្បទីិញភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” េនេពលែដល        

ក.ស.ស ចុះប�� ីលកម់ូលប្រតជាសធារណៈេលកដំបូង។   

 និយត័កម�តៃម�សម្រសបេលសមតុល្យឥណទន ២.៦២២ លនេរៀល ្រត�វបានកត្់រតដំបូងជា្រទព្យសកម�េផ្សងៗ េន

ក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងដករលំស់ក�ុងចំេណញ-ខត ក�ុងខ�ង្់របាកេ់បៀវត្សរ្៍របាកឈ់�ួល និងចំណាយពកព់ន័�    

ក�ុងរយៈេពលបនួឆា�  ំ េដយសរតៃម�សម្រសបរបស់ឥណទនេនះ ្រត�វបានកតប់ន�យេដយអ្រតអនុេ្រគាះ (គា� នករ្របាក)់ េហយ

អត�្របេយាជន្៍រត�វបានផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក។ 

 តៃម�សម្រសបៃនឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក គឺអ្រស័យេទតមលំហូរសច្់របាកអ់ប្បហរ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់

មធ្យម ១៥,២៧% ក�ុងមយួឆា� ។ំ គណៈ្រគប្់រគងបានវយតៃម�ថា អ្រតករ្របាក ់ ១៥,២៧% គឺជាអ្រតសម្រសប ែដល្របហក់

្របែហលនឹងអ្រតែដលបុគ�លិកអចខ�ី្របាកព់ីធនាគារពណិជ�នានាជា្របាកេ់រៀល ក�ុងរយៈេពល៤ឆា� ។ំ 

 បែ្រមប្រម�លឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ 

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមតុល្យេដម្រគា ៦.៩២៣.៥៣៨  - 

ឥណទនជាសច្់របាក ់ -  ១០.២៦៦.៩០៤ 

ដក៖ និយត័កម�តៃម�សម្រសប -  (២.៦២១.៨២៤) 

ឥណទនែដល្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម្រសប ៦.៩២៣.៥៣៨  ៧.៦៤៥.០៨០ 

    

បែន�ម៖ ចំណូលករ្របាកព់អី្រតអប្បហរែដលកត្់រត្រតលបម់កវញិ  ៩៤៨.៣០១  ៥៦១.៨២១ 

ដក៖ ករសងឥណទន (២.៥៦៦.៧២៦)  (១.២៨៣.៣៦៣) 

សមតុល្យចុង្រគា ៥.៣០៥.១១៣  ៦.៩២៣.៥៣៨ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១២.  សន�ិធិ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមា� រេ្រប្របាស់ ១០.៥៤៤.២៤៨  ៨.១៤២.៩១៦ 

េ្របងឥន�នៈ នងិេ្របងម៉ាសីុនយានយន� ១.១០៤.១១០  ៥២៧.០៩៨ 

សមា� រងយេឆះ ៤១៧.២៥៤  ៥១៦.៥៤៦ 

សំវធិានធនស្រមាបេ់្រគ�ងបនា� ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤)  (៧៤២.៩៩៤) 

 ១១.៣២២.៦១៨  ៨.៤៤៣.៥៦៦ 

 

(*)  គណៈ្រគប្់រគងេធ�ករវយតៃម�េលសន�ិធិែដលដំេណ រករយឺត េទតមេពលេវលកំណត ់ និងពិចរណាេទេលតៃម�      

សំវធិានធន ែដលេនសល់មានភាព្រគប្់រគាន ់និងសម្រសបេនដំណាចក់រយិបរេិច�ទ។ 

ក�ុងអំឡុងដំណាចក់រយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ សន�ិធិែដល្រត�វបានកត្់រតជាចំណាយ មានទឹក្របាកច់ំនួន 

៧៣.០៨៥ លនេរៀល (៣១ ធ�ូ ២០១៧ ៖ ៥៣.៤៤៤ លនេរៀល)។ 
 
១៣.  គណនីអតថិិជនពណិជ�កម� និងគណនអីតថិិជនេផ្សងៗ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

គណនីអតិថិជនពណិជ�កម� ២៨.៩៦២.៥៣២  ២៤.៣១៤.៨៤៦ 

បេុរ្របទនឱ្យ្រកសួងសធារណករ នងិដកឹជ��ូ ន (*) ៩.៧៧១.៣០០  ១០.៥៥០.០០០ 

បេុរ្របទនេផ្សងៗ ១.៩៧៤.៥៣០  ២.៦១៤.៦២៤ 

ឥណទនពន�កតទុ់ក ១.០៣៣.៩០២  ៩៦១.២៥០ 

ចណំាយបងម់នុ ១១៦.៧៤៧  ៤៨.៤០៧ 

េផ្សងៗ -  ១.២៧៨.២៦៨ 

 ៤១.៨៥៩.០១១  ៣៩.៧៦៧.៣៩៥ 

 

(*) េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកប់ុេរ្របទនែដលេនមនិទនទូ់ទតព់ី្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ែដលបុេរ្របទនេនះ

េយាងេទតមលិខិតចុះៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ និងលិខិតចុះៃថ�ទី២៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ក�ុងេគាលបំណងេដម្បជីួសជុលែក

លម� និងព្រងីកែផ�កខ�ះៃនផ�ូវជាតិេលខ៤ និងផ�ូវជាតិេលខ ៨។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៣.  គណនីអតថិិជនពណិជ�កម� និងគណនអីតថិិជនេផ្សងៗ (ត) 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមតុល្យេដម្រគា ១០.៥៥០.០០០  ៥.០០០.០០០ 

បែន�មអំឡុងករយិបរេិច�ទ ៣.២២១.៣០០  ៧.៨៥០.០០០ 

ទូទតត់មរយៈែបងែចកភាគភាគ (កំណតស់មា� ល់ ៧) (៤.០០០.០០០)  (២.៣០០.០០០) 

សមតុល្យចុង្រគា ៩.៧៧១.៣០០  ១០.៥៥០.០០០ 

 

 អតិថិជនរបស់ ក.ស.ស គឺជា្រក�មហុ៊ន និងភា� កង់រដឹកជ��ូ នជាតិ និងអន�រជាតិ។  

 
១៤.  ្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ�ី 

 ្របាកប់េ�� េនធនាគាររយៈេពលខ�ី គឺជា្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ែដលបានេផ�េន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុនានា ក�ុងរយៈ

េពលពី៦ែខ េទ១២ែខ េហយទទួលបានករ្របាកច់េនា� ះពី ៣,៥០% េទ ៤,៧៥% ក�ុងមយួឆា�  ំ(២០១៧៖ ចេនា� ះពី ៣,៥០% េទ 

៦,០០% ក�ុងមយួឆា� )ំ ។ 
 
១៥.  សច់្របាក ់និងសច់្របាកស់មមូល 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សច្់របាកក់�ុងៃដ ១.៦៨៦.៦៧២  ១.២៧៥.២៥២ 

សច្់របាកេ់នធនាគារ ៖    

គណនចីរន� ៦០.៥០៤.៨៥៣  ៤៩.៨០៥.៩៧៧ 

 ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 

 

 សច្់របាកេ់នធនាគារ្រត�វបានតម�ល់េនធនាគារពណិជ�ក�ុង្រស�ក។ គណនីចរន�មនិមានករ្របាកេ់ទ។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៦.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន 

 

ភាគហ៊ុន្របេភទ “ក” (*)  ភាគហ៊ុន្របេភទ “ខ” (*)  ភាគហ៊ុន្របេភទ “គ” (**) 

 

បុព�លភ 

ភាគហ៊ុន  េដមទុន  សរបុ 

 

ចំនួនភាគហ៊ុន  ពន់េរៀល  

ចំនួនភាគ

ហ៊ុន  ពន់េរៀល  

ចំនួនភាគ

ហ៊ុន  ពន់េរៀល 

 

ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១  

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧  

(បានេធ�សវនកម�)                  

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ -  -  -  -  -  -  -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

េផ�រេដមទុនេទជាភាគហុ៊ន ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  -  -  -  (៤២៨.៨៥៩.៨៣៦)  - 

សច្់របាកប់ានពីភាគហុ៊នែដលបានេបាះផ្សោយ -  -  -  -  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៨៩.១៥៨.២២៧ 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ (បានេធ�សវនកម�) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 

                 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨  

(បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�)                  

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(បាន្រត�តពិនិត្យ ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  -  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 
(*) េយាងតមមា្រត ៥ ៃនលក�ន�ិកៈ ចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ េដមទុនែដលមាន្រសបច់ំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ េរៀល ្រត�វបានែបងែចកេទជាភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” ចំននួ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហុ៊ន េដមទុន្របេភទ “ខ” ចំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហុ៊ន េដយមានតៃម�ចរកិ ១.០០០ េរៀល ក�ុងមយួភាគហុ៊ន។    ទងំភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” និងភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” ្រត�វបានកនក់ប់

េដយរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលតំណាងេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “ក” មនិទទួលបានភាគលភេទ េហយកម៏និមានសិទ�ិេបាះេឆា� តែដរ េលកែលងែតលក�ខណ� មយួចំនួនដូច

បានលម�តិក�ុងមា្រត ៩ ៃនលក�ន�ិកៈចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត និងទទួលភាគលភ ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៦.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន(ត) 

 េសចក�ីលម�តិៃនភាគហុ៊នែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

ភាគរយ  ចំនួនភាគហ៊ុន  ពន់េរៀល 

ភាគហ៊ុនិក   

 

  

ភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា      

ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ១១%  ៩.៤៣៤.៩១៦  ៩.៤៣៤.៩១៦ 

ទីភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិរបស់្របេទសជប៉ុន (JICA) ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 

គេ្រមាងភាគហុ៊នរបស់បុគ�លិក ១២%  ៩.៨៦៣.៧៧៧  ៩.៨៦៣.៧៧៧ 

អ�កវនិិេយាគេផ្សងៗ ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 

 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 

(**) េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ ក.ស.ស បានចុះប�� ីក�ុងផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា (េហកតថ់ា “ផ.ម.ក”) េដយេជាគ  

ជយ័។ ចំនួនភាគហុ៊នថ�ីែដលបានេបាះផ្សោយក�ុង្របេភទ “គ” មានចំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហុ៊ន ែដលមានតៃម�ចរកិ ១.០០០ 

េរៀលក�ុងមយួភាគហុ៊ន េដយបានដកល់កក់�ុងតៃម� ៥.០៤០ េរៀល ក�ុងមយួភាគហុ៊ន។ ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ែដលបានេបាះផ្សោយ

ទងំអស់ ្រត�វបានបង្់របាករ់ចួរល់ទងំ្រស�ង។ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 
 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�)  

(បានេធ�សវនកម�) 

 

    

សមតុល្យេដម្រគា ២១.៤៤២.៩៩២  - 

សច្់របាកប់ានមកពីករេបាះផ្សោយភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” -  ១០៨.០៧២.៦៨០ 

ចំណាយ្របតិបត�ិករ -  (៤.៧៣៣.៦១១) 

សច្់របាក ់– សុទ� ២១.៤៤២.៩៩២  ១០៣.៣៣៩.០៦៩ 

    

េធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិេទជាភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ -  (១៤.១៨០.៨៤២) 

េធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិេទជាបុព�លភភាគហុ៊ន -  (៦៧.៧១៥.២៣៥) 

សមតុល្យចុង្រគា ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៦.  េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន (ត) 

 េដម្បជីាករេលកទឹកចិត�ស្រមាបអ់�កវនិិេយាគ ភាគហុ៊និកភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” (មានសិទ�ិេបាះេឆា� តទងំអស់) មានសិទ�ិ
ទទួលបានភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបងច់ំននួ ៥% ក�ុងមយួឆា�  ំស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ(ជាសច្់របាក ់ឬ ជាភាគហុ៊ន េទតម

ករសេ្រមចចិត�របស់ ក.ស.ស ែតប៉ុេណា� ះ) ៃនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” សរបុ គុណនឹងតៃម�ដកល់កព់ីកលបរេិច�ទចុះប�� ីលក ់     

មូលប្រតេលកដំបូង ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ្របសិនេបករទូទតក់របងភ់ាគលភជាភាគហុ៊ន គឺវអ្រស័យេទេលតៃម�ទីផ្សោរ

ភាគហុ៊នេពលបិទទ� រ មុនេពល ex-dividend day។ មនិមានករធានាចំេពះចំនួនភាគហុ៊នេថរេទ (មានែតចំនួនភាគហុ៊នអេថរ)។

ក�ុងករណីែដលមានមូលនិធិ្រគប្់រគាន ់ អភបិាលទងំអស់្រត�វ្របកស និងបងភ់ាគលភេទអ�កវនិិេយាគរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល 

១២ែខពីកលបរេិច�ទចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេលកដំបូង។ ក�ុងករណីែដលភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់មនិ្រត�វបានបង/់ែបងែចក 

េពញេលញក�ុងឆា� ណំាមយួេទេនាះ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេនសល់្រត�វកត្់រតបង�រេទឆា� េំ្រកយៗេទៀត រហូតដល់េពលែដលភាគ

លភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់អចទូទតប់ានេពញេលញ។ 

 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់ ែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន ១៤.១៨០ លនេរៀល (ករកត្់រតដំបូង) 

្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតស់្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ ចបព់ីកលបរេិច�ទចុះប�� ី។ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលជាភាគហុ៊និកេដមទុន

មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ខ” និង េដមទុនមនិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” មនិមានសិទ�ិទទួលភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វ

បងេ់នះេទ។ 

 កលបរេិច�ទផុតកំណតៃ់នភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

រយៈេពលខ�ី ៤.៩១២.៤៦៦  ៥.៤០៣.៦៣៤ 

រយៈេពលែវង ៥.២៥៦.៣៣៩  ៩.៣៥៦.២៦០ 

 ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 

 

 បែ្រមប្រម�លភាគលភអប្បបរមាធានា្រត�វបង ់មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមតុល្យេដម្រគា ១៤.៧៥៩.៨៩៤  -    

ករកត្់រតដំបូង -  ១៤.១៨០.៨៤៣ 

ចំណាយករ្របាកប់ូកបែន�ម (កំណតស់មា� ល់ ២៩) ៨១២.៥៤៤  ៥៧៩.០៥១  

ភាគលភធានាបានបង ់ (៥.៤០៣.៦៣៣)  -    

សមតុល្យចុង្រគា ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤  



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៧.  ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

សមតុល្យេដម្រគា ១៧.៦៤១.៩១៤  ១៤.៩៦៩.៨៦៧ 

បូក: ទុនប្រម�ងេសរ ី ១.២៥៦.៩៦៦  ១.៣៣៦.០២៤ 

បូក: ទុនប្រម�ងតមច្បោប ់ ១.២៥៦.៩៦៦  ១.៣៣៦.០២៣ 

សមតុល្យចុង្រគា ២០.១៥៥.៨៤៦   ១៧.៦៤១.៩១៤ 

 

 មា្រត ៣៤ ៃនលកខ្ន�ិកៈចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ បានែចងថា ្របាកច់ំេណញរបស់ ក.ស.ស បនា� បព់ីកតក់ង

ករខតេយាង (្របសិនេបមាន) ្រត�វបានែបងែចកេទក�ុងទុនប្រម�ងេសរចីំនួន៥% និងទុនប្រម�ងតមច្បោបច់ំនួន៥%។ េនៃថ�ទី០៣ 

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានអនុមត័េផ�រ្របាកច់ំេណញស្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េទក�ុងទុន

ប្រម�ងេសរ ីចំនួន ១.២៥៦.៩៦៦ ពនេ់រៀល និងេទក�ុងទុនប្រម�ងតមច្បោបច់ំនួន ១.២៥៦.៩៦៦ ពនេ់រៀល។ 
 
១៨.  ្របាកក់ម�ី 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

្របាកក់ម�ពី៖ី    

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P3 ៧៩.៧៩៥.៥១៤  ៨៥.០៩៤.៤៩១ 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P4 ១១៩.០១៨.១២៧  ១២៧.០៥៥.០២៨ 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P6 ៨.២១២.០៨៤  ៨.៥១៧.៣១១ 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P8 ១២៣.៩៤៥.២៦៣  ១២៦.៧៥៤.៧៥៧ 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P10 ២១៩.៦៥០.២៤១  ១៧៧.៨១៣.២៩៥ 

 ៥៥០.៦២១.២២៩  ៥២៥.២៣៤.៨៨២ 

 

 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម�ជីាមយួ JICA និង JBIC ទកទ់ិនេទនឹង

្របតិបត�ិករែដលពកព់ន័�នឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ី ជាមយួ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុផងែដរ េដយ្របាកក់ម�្ីរត�វបាន JICA និង JBIC ទូទតេ់ដយផា� ល់ឱ្យអ�កផ�តផ់�ងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសង

្របាកេ់ដយផា� ល់េទ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េទតមកលវភិាគសង្របាក។់ 

 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៨.  ្របាកក់ម�ី (ត) 

 កលកំណតរ់បស់្របាកក់ម�ទីងំេនះមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

រយៈេពលខ�ី    

ផុតកណំតក់�ុងរយៈេពលមយួឆា�  ំ ២២.១៩៧.៣១១  ២១.៦៩៧.៥៧៦ 

រយៈេពលែវង    

ផុតកណំតក់�ុងរយៈេពលេលសពីមយួឆា� េំទពរីឆា�  ំ ២៤.១៤៤.៧៨០  ២១.៨០៨.៤៥៨ 

ផុតកណំតក់�ុងរយៈេពលេលសពីពរីឆា� េំទ្របាឆំា�  ំ ៨៨.៤១១.១១២  ៧៤.៨១៩.៨១៤ 

ផុតកណំតក់�ុងរយៈេពលេលសពី្របាឆំា�  ំ ៤១៥.៨៦៨.០២៦  ៤០៦.៩០៩.០៣៤ 

 ៥២៨.៤២៣.៩១៨  ៥០៣.៥៣៧.៣០៦ 
    

 ៥៥០.៦២១.២២៩  ៥២៥.២៣៤.៨៨២ 

 

 តៃម�េយាង និងតៃម�សម្រសបរបស់្របាកក់ម�រីយៈេពលែវង មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

តៃម�េយាង    

រយៈេពលខ� ី ២២.១៩៧.៣១១  ២១.៦៩៧.៥៧៦ 

រយៈេពលែវង ៥២៨.៤២៣.៩១៨  ៥០៣.៥៣៧.៣០៦ 

 ៥៥០.៦២១.២២៩  ៥២៥.២៣៤.៨៨២ 

តៃម�សម្រសប    

រយៈេពលខ� ី ១៨.៤៨៧.៣១៨  ១៨.៣៨៣.៣៣៩  

រយៈេពលែវង ៣៨១.៣៦៩.០៣៥  ៣៦២.១៩១.៧៦៤  

 ៣៩៩.៨៥៦.៣៥៣  ៣៨០.៥៧៥.១០៣  

  

 តៃម�សម្រសប្រត�វបានគណនាអ្រស័យេទតមលំហូរសច្់របាកអ់ប្បហរ េដយេ្របអ្រត្របាកក់ម�នីាេពលបច�ុប្បន�។

វ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាតៃម�សម្រសបក្រមតិទី៣ ក�ុងឋនានុ្រកមតៃម�សម្រសប េដយសរមានកររមួប��ូ លនូវធាតុចូលែដលមនិ

អចអេង�តបាន រមួមាន ហនិភយ័ឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។ 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៨.  ្របាកក់ម�ី (ត) 

 ្របាកក់ម�ជីារបូិយបណ័� េផ្សងៗេ្រកពីរបូិយបណ័� េគាល មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

្របាកេ់យន៉ជប៉ុន ៤២០.១៩២.៩៤៣  ៣៩៨.១៧៩.៨៥៤ 

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ១៣០.៤២៨.២៨៦  ១២៧.០៥៥.០២៨ 

 ៥៥០.៦២១.២២៩  ៥២៥.២៣៤.៨៨២ 

  

្របាកក់ម�ទីងំអស់មានរយៈេពល៣០ឆា�  ំេហយអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� ៃំន្របាកក់ម�នីីមយួៗ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

    

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P8  ២,៦៥%   ៣,០០% 

្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P10 ២,៥០%  ២,៥០% 
 
១៩.  កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន៍ 

 ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រតេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុសេង�ប មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�អត�្របេយាជនែ៍ដលបានកណំត ់ ៥៣.៤១០.៩៧៦  ៤១.០០៨.២៥៥ 

ស� នភាពអធន (Unfunded status) ៥៣.៤១០.៩៧៦  ៤១.០០៨.២៥៥ 

    

បណុំលសុទ�ែដលបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុសេង�ប ៥៣.៤១០.៩៧៦  ៤១.០០៨.២៥៥ 

  

 

 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៩.  កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន៍ (ត) 

 បែ្រមប្រម�លកតព�កិច�អត�្របេយាជនែ៍ដលបានកំណតក់�ុងករយិបរេិច�ទេនះ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមតុល្យេដម្រគា ៤១.០០៨.២៥៥  ៤០.៣០១.៤១១ 

ចណំាយេលេសវបច�ុប្បន� ១.១៥១.០០០  ១.១៤៨.០០០ 

ចណំាយករ្របាក ់ ៣.១៣៥.០០០  ៣.០០៦.០០០ 

អត�្របេយាជនប៍ានបង ់ (៣.១០៧.២៧៩)  (៣.៤៤៧.១៥៦) 

ខតពីករវស់ែវងេឡងវញិ (*) ១១.២២៤.០០០  - 

សមតុល្យចុង្រគា ៥៣.៤១០.៩៧៦  ៤១.០០៨.២៥៥ 

 

(*)  ខតពីករវស់ែវងេឡងវញិបណា� លមកពី៖ 

(i) ករផា� ស់ប�ូរៃនតរងមរណៈភាពមុនេពលចូលនិវត�ន ៍   ពីតរងមរណៈភាពសម�� របស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០០៨    េទតរង     

មរណៈភាពសម�� របស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០១៧។ 

(ii)    ភាពខុសគា� រវងបទពិេសធនជ៍ាកែ់ស�ង នឹងបទពិេសធនែ៍ដលបានប៉ានស់� នទុក និង 

(iii)  ភាពខុសគា� ៃនសមតុល្យកតព�កិច�អត�្របេយាជន ៍ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ រវងតួេលខែដលបានកត្់រតេនក�ុង

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ នឹងតួេលខែដលបានប៉ានស់� នទុកេដយែផ�កេលលទ�ផលវយតៃម�ក�ុងឆា� ២ំ០១៤។  

 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

រយៈេពលខ�ី ២.០១៨.០០០  ២.៩៩៥.៧៨០ 

រយៈេពលែវង ៥១.៣៩២.៩៧៦  ៣៨.០១២.៤៧៥ 

 ៥៣.៤១០.៩៧៦  ៤១.០០៨.២៥៥ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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១៩.  កតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន៍ (ត) 

ទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រតក�ុងខទ្ងច់ំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរន៍ិងចំណាយពកព់ន័� ក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

ចណំាយេលេសវកម�បច�ុប្បន� ១.១៥១.០០០  ១.១៤៨.០០០ 

ចណំាយករ្របាក ់ ៣.១៣៥.០០០  ៣.០០៦.០០០ 

 ៤.២៨៦.០០០  ៤.១៥៤.០០០ 

 

ករសន�តករគណនាហនិភយ័សំខន់ៗ  មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

២០១៨  ២០១៧ 

    

មធ្យមភាគៃនកររពំងឹទុកៃនចនំនួឆា� បំេ្រមករងរ ២០  ២០ 

អ្រតអប្បហរ ៧%  ៧% 

អ្រតកេំណ ន្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ៥%  ៥% 

  
 អ្រតមរណៈភាព 

េដយសរមនិមានអ្រតមរណៈភាព្រត�វបានេចញផ្សោយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា  ក.ស.ស បានេ្រប្របាស់តរងអ្រត

មរណៈភាពសម�� របស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០១៧ េហយបានែកស្រម�លេដម្បឱី្យសម្រសបេទនឹងអយុកលរពំឹងទុករបស់្របជាជន

កម�ុជា។ តរងអ្រតមរណៈភាពសម�� របស់្របេទសៃថឆា� ២ំ០១៧ រមួមានករប៉ានស់� នថ�ីៗចុងេ្រកយបំផុតអំពីអ្រតមរណៈ

ភាពរបស់្របជាពលរដ�ទូេទេនក�ុង្របេទសៃថ េហយវេនរក្សោអ្រតដែដល គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨។ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២០. កតព�កិច�ទូទត្់របាក់បណំាច់អតីតភាពករងរ 

ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានេធ�វេិសធនកម� ច្បោបស់�ីពីករងរ េដយបានែណនាដំកឱ់្យេ្រប
្របាស់គេ្រមាងករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ។ បនា� បម់កេទៀត េនៃថ�ទី២១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ្របកស េលខ ៤៤៣ 

ក.ប/្រប.ក.ខ.ល ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ េដយបានផ�ល់ករែណនាសំ�ីពីករអនុវត�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពីករងរ។ អនុេលមតម

្របកសេនះ កម�ករនិេយាជិតទងំអស់ មានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជន្៍របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
(ក) ករទូទត់្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ គិតចប់ពីៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ 
 

កលបរេិច�ទអនុវត�  • ចបព់ីឆា� ២ំ០១៩តេទ 

ករទូទត ់ • េស�នឹង្របាកឈ់�ួល និង្របាកប់នា� បប់ន្សចំនំួន ១៥ ៃថ� ក�ុងមយួឆា�  ំ

• ផ�ល់ឱ្យពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំចំេពះកម�ករនិេយាជិតែដលកំពុងបេ្រមករងរ គឺ  

- ចំនួន ៧,៥ ៃថ� េនែខមថុិនា ៃនឆា� នំីមយួៗ និង  

- ចំនួន ៧,៥ ៃថ� េនែខធ�ូ ៃនឆា� នំីមយួៗ  

• ចំេពះឆា� បំេ្រមករងរដំបូង កម�ករនិេយាជិតែដលមានអតីតភាពករងរចបព់ី១ែខ េទ

ដល់៦ែខ ្រត�វទទួលបាន្របាកប់ំណាច ់៧,៥ ៃថ�  

• មនិកំណតច់ំនួនអតិបរមា (ផ�ល់ឱ្យរហូតដល់មយួជីវតិករងរ)  

ករណីមនិទទួលបាន • កម�ករនិេយាជិត្រប្រពឹត�កំហុសធ�ន ់ 

• កម�ករនិេយាជិតលឈបព់ីករងរេដយឯកឯង 
 
(ខ) ករេបករលំកឹ្របាកប់ំណាច់អតីតភាពករងរ ែដលមានមុនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ 

ក.ស.ស នឹងរលឹំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរចំនួន ១៥ ៃថ� ៃន្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរសរបុ េរៀងរល់មយួ

ឆា� មំ�ង ដូចខងេ្រកម៖ 

− ៧,៥ ៃថ� ក�ុងែខមថុិនា ៃនឆា� នំីមយួៗ និង 

− ៧,៥ ៃថ� ក�ុងែខធ�ូ ៃនឆា� នំីមយួៗ 

− អតីតភាពករងរជាអតិបរមា គិត្រតឹមឆា� ២ំ០០៨ ដល់ឆា�  ំ២០១៨។ 
 

ក.ស.ស បានវយតៃម�ផលបះ៉ពល់ពីករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរក�ុងឆា� កំន�ងមក េហយបានប៉ានស់� ន

ទឹក្របាកប់ំណុលចំនួន ១.៨៤០ លនេរៀល និងបានកត្់រតេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុសេង�ប។ 
 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

រយៈេពលខ�ី ៣៦៧.៩៥៣  - 

រយៈេពលែវង ១.៤៧១.៧៦៨  - 

 ១.៨៣៩.៧២១  - 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២០. កតព�កិច�ទូទត្់របាក់បណំាច់អតីតភាពករងរ (ត) 
(ខ) ករេបករលំកឹ្របាកប់ំណាច់អតីតភាពករងរ ែដលមានមុនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ (ត) 

ករសន�តបានេ្របក�ុងករកំណតច់ំណាយចុងេ្រកយស្រមាបក់រទូទត្់របាកប់ណំាចអ់តីតភាពករងរ រមួមាន: 

 

  ២០១៨ 

  

អ្រតប��ុ ះតៃម� ៧% 

អ្រតករផា� ស់ប�ូរបុគ�លិក ០,៥% 
 
២១.  ចំណូលពន្យោរ 

ក.ស.ស បានជួលែផ�កខ�ះៃនដីរបស់ខ�ួនក�ុងតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស្រក�ង្រពះសីហនុ និងកំពងែ់ផេ្រកមកិច�សន្យោភតិ
សន្យោ្របតិបត�ិ  រយៈេពល៥០ឆា�  ំ និងរយៈេពល២ឆា� ។ំ ចំណាយបងម់ុន្រត�វបានកត្់រតក�ុងខ�ងឥ់ណទនក�ុងរបាយករណ៍

ចំេណញ-ខតសេង�ប តមមូលដ� នេថរ អ្រស័យេទតមរយៈេពលៃនភតិសន្យោ។ 

 

៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

រយៈេពលខ�ី ២៥១.៥២៧  ១៣៣.២២១ 

រយៈេពលែវង ៥.៦៣៥.២៤៥  ៥.៧៩៥.១១៤ 

 ៥.៨៨៦.៧៧២  ៥.៩២៨.៣៣៥ 

 
២១.  ចំណូលពន្យោរ (ត) 

 

៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

សមតុល្យេដម្រគា ៥.៩២៨.៣៣៥  ៦.០៦១.៥៥៦ 

បែន�ម ៧៥១.៩៣៥  ២៣២.១០៩ 

កត្់រតក�ុងខ�ងឥ់ណទនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខតសេង�ប (៧៦៩.៦៩២)  (៣៦៧.៥៨៥) 

លេម��ងពកីរប�ូររបូយិបណ័�  (២៣.៨០៦)  ២.២៥៥ 

សមតុល្យចុង្រគា ៥.៨៨៦.៧៧២  ៥.៩២៨.៣៣៥ 

 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២២. គណនីអ�កផ�ត់ផ�ងព់ណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�ត់ផ�ងេ់ផ្សងៗ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

    

គណនអី�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� (*) ៣.៣៧៨.១២៣  ២២.១៤១.៧២៥ 

្របាករ់ង� នប់ង�រ ១០.១៤៣.៨៣៣  ៨.៥៩០.៧២១ 

្របាកក់ករ់បស់អតថិជិន ១.២៦០.៥៣៧  ១.២៣១.៣២៧ 

អករេលតៃម�បែន�ម្រត�វបង ់ ១.៨៦៥.៧៥៥  ១.០៦៥.១៦៣ 

ពន�េល្របាកេ់បៀវត្សរ្៍រត�វបង ់ ៣៨១.៤៨៨  ៣០០.៤២២ 

វភិាគទនមូលនិធិសង�ម ២.៩៩០.៣១២  ១.៩៨២.៦៦៤ 

បណុំលេផ្សងៗ ៩២១.៨៥៦  ៥៧៦.៤៧៨ 

 ២០.៩៤១.៩០៤  ៣៥.៨៨៨.៥០០ 
 

្របាកក់ករ់បស់អតិថិជនចំនួន ១.២៦១ លនេរៀល (២០១៧ ៖ ១.២៣១ លនេរៀល) ្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតក់�ុងរយៈ

េពលេលសពី១២ែខ េហយគណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� និងគណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗចំនួន ១៩.៦៨១ លនេរៀលេទៀត 

(២០១៧ ៖ ៣៤.៦៥៧ លនេរៀល) ្រត�វបានរពំឹងថា្រត�វទូទតក់�ុងរយៈេពល១២ែខចបព់ីកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ។  
 

(*)  ក�ុងចំនួនទឹក្របាកគ់ណនីអ�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� មានទឹក្របាក្់រត�វសងែដលេនមនិទនទូ់ទតច់ំនួន ៣៣.៤៣៧ ពន់

េរៀល (២០១៧៖ ១៨.៦៤៦.៩០៣ ពនេ់រៀល) ទកទ់ងនឹងករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ។ 
 
២៣. ចំណូល 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

        

ចំណូលេលកដកព់ីនាវ ៣៥.២៥១.១៧១  ២៩.៧៣៨.៧០១  ១២៧.០៨៧.៥៣៨  ១០៤.៨៧៥.៤៩៥ 

ចំណូលេលកដកេ់លទីលន (LO-LO) ១៩.៩៨៥.០៧០  ១៧.០៥១.៥១៤  ៧៥.១៣៨.៩៧៨  ៦៣.៦២៩.៤៤៧ 

ចំណូលពីេសវកម�ែផ ១៦.១៣៣.៦២៨  ១៣.៦៦៩.១០២  ៥៧.៦៩៤.០៣៤  ៤៩.៦៤៤.០៤៩ 

ចណូំលបានមកពកីរជលួតបំនេ់សដ�កចិ�

ពេិសស ៧៧១.៧០៤  ៧៩៧.៧៣៧  ៣.០១៦.៣៦៥  ២.៨៤៨.១៨០ 

ចំណូលេផ្សងៗ ៣.២៩៩.៧៤៦  ១.៥៨៥.៩៤៦  ១២.៦៣៨.៧៣០  ៦.៤០០.៦៦៤ 

 ៧៥.៤៤១.៣១៩  ៦២.៨៤៣.០០០  ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥  ២២៧.៣៩៧.៨៣៥ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២៤.  សមា� រេ្រប្របាស ់

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

        

ចំណាយេលសមា� រងយេឆះ ១០.២៩៦.៦១១  ៨.២៩៥.៥៩៨  ៤១.៤៩៣.៧៧៤  ៣០.៤៣២.០២៤ 

េ្រគ�ងបនា� ស់ ៦.២០៩.៧៨៩  ២.៩១៦.៤៩០  ២០.៧២២.៣៧៩  ១២.៧១០.៨២០ 

សមា� រឃា� ងំ ២.៣៧៣.៩២៦  ១.៣៥៧.៣៦៧  ៧.៧០០.៧០៤  ៥.៦៥២.១០៦ 

េ្របងរអំិល នងិេ្របងម៉ាសីុន ៧៧៦.៦៨២  ៨៨២.៧៨១  ៣.១៦៦.១១៥  ២.៨០០.០៣៩ 

សមា� រផ�តផ់�ងក់រយិាល័យ ៤៨០.៦៣២  ៦៦៨.៤៨១  ២.២៦៣.១២៩  ១.៨១៩.៧៦១ 

សមា� រេ្រប្របាស់េផ្សងៗ ៨៦.១១២  ៧៩៨.៦០០  ៨៤៦.៧៤២  ៩៧៤.៩០៥ 

 ២០.២២៣.៧៥២  ១៤.៩១៩.៣១៧  ៧៦.១៩២.៨៤៣  ៥៤.៣៨៩.៦៥៥ 

 
២៥.  ចំណាយេល្របាកេ់បៀវត្សរ្៍របាកឈ់�លួ និងចំណាយពក់ព័ន� 
 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

        

្របាកេ់បៀវត្សរប៍ុគ�លិក ១៣.៧៦០.៤២៨  ១១.៩៧០.៤៧៧  ៥២.៤០១.១៧៥  ៤៤.៦៩២.៥៧១ 

្របាករ់ង� ន ់ ៥.៣៤០.០១៣  ៤.៨៥៦.២៧៦  ១០.១៤៣.៨៣៣  ៨.៦៣៧.២៨១ 
បង�រករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាព

ករងរ ៤០.៩៩៧  -  ១.៨៣៩.៧២១  - 
ចណំាយអត�្របេយាជនេ៍សធននវិត�ន ៍

(កណំតស់មា� ល់ ១៩) ១.០៧១.៥០០  ១.០៣៨.៥០០  ៤.២៨៦.០០០  ៤.១៥៤.០០០ 

លភកររបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ៣០៦.០០០  ៣៤៩.២០០  ១.៣១០.៤០០  ១.៥២៣.៣៥៥ 

ចណំាយសន�សុិខសង�មេផ្សងៗ ២៩២.៩៩០  ៧៦.៨៨១  ៥៧០.៦៨៦  ២៧៣.២៧៧ 

្របាកឈ់�ួលស្រមាបអ់�កេម៉ករ ១១៩.៥៥០  ៣២.២៤៤  ២១៦.១០០  ១៣៩.៨៩៤ 

ចណំាយេផ្សងៗពកព់ន័�នងឹបុគ�លិក ១.០៤៩.០២២  ៥៧៩.៤១៨  ៣.៩៤០.៤០៣  ២.២១៤.៥០៨ 

 ២១.៩៨០.៥០០  ១៨.៩០២.៩៩៦  ៧៤.៧០៨.៣១៨  ៦១.៦៣៤.៨៨៦ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២៦. ចំណាយរលំស្់រទព្យសម្បត� ិនិងបរកិ� រ និងរលំស្់រទព្យសកម�អរបូី 
 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 
        

្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ ៥.៤៣៤.៩៧៦  ៥.០៧១.៣៥០  ២១.១០៧.៨៩៩  ១៨.១១០.១៥០ 

្រទព្យសម្បត�វិនិេិយាគ ១.៥២៨.៣៨៩  ១.៥២០.៩៣០  ៦.១០៤.៩៦១  ៦.០៧១.៨៧៣ 

្រទព្យសកម�អរបូ ី ២៦៥.៧១៧  ២៦៥.៧១៩  ១.០៦២.៨៧១  ១.០៥៧.៩១៣ 

 ៧.២២៩.០៨២  ៦.៨៥៧.៩៩៩  ២៨.២៧៥.៧៣១  ២៥.២៣៩.៩៣៦ 

 
២៧. ចំណាយេផ្សងៗ 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 
        

វភិាគទន នងិករេធ�អេំណាយ ១.៨០១.៤៦២  ២.៨៨១.០១៩  ៩.៤៩០.៦១៨  ៧.៦៥៤.១១២ 

ចណំាយ្របតបិត�កិរតបំនេ់សដ�កចិ�ពេិសស ៨៥៩.៩៥២  ១.១៦២.១៥៤  ៣.៤១៣.៣២៩  ៣.៣១៦.៩៤៣ 

ករទទលួេភ��វ នងិបដសិណា� រកចិ� ៦៤០.៤០២  ៦២៥.៦៨៤  ៣.៦៣០.០៩៩  ២.៩៣៧.២១៩ 

េបសកកម� ៤២៨.៤២៤  ២៨០.៧០៣  ១.៦៧៩.០០៨  ១.០៩៤.៦៧៦ 

ករខតឥណទនរពំឹងទុក ៣៣៥.៧៥២  -  ៣៣៥.៧៥២  - 

ចណំាយរដ�បាល ៨៨.៣២៨  ២៩៤.៧១០  ២.៤៤៨.២១៧  ២.៧០២.៩៣៤ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិសិក� សល ៥៤៨.៩១៣  ៣០៣.៦១៤  ១.១៧៣.៤០៧  ១.២១៩.៦៧៦ 

ករេបាះពុម� ១៧០.២២៩  ៣៣៨.៩៣៩  ៨៥១.៧៨៣  ៩៤៤.០៥១ 

េសវៃ្របសណីយ ៍ ៧៤.១៨៣  ៦៤.១៤៥  ៦៣៦.៨៣៩  ៧០០.៩៤៣ 

ទឹក-េភ�ង ៩៤.៩៥៤  ៤៧.២២៦  ២០៤.៩៨៤  ១៨៥.០៩៩ 

កៃ្រមេសវវជិា� ជវីៈ និងចំណាយពកព់ន័� ១៦០.៥៥៤  ១២៣.៧៩៧  ៥៦៣.៤៧៧  ៥១២.៣៩៧ 

សមា� រែថទសុំខភាព ៤៣.៦៤៨  ៤១.០៩០  ១៧២.៥៤២  ១៦៩.២៧៨ 

ករជលួឧបករណ៍ ៣៣.៧៥៨  ៤៤.០០១  ១០៥.៧៥៨  ១៧៦.០៩៦ 

ពន�េផ្សងៗ -  ២.៨០០  ៩០.៥៨២  ១៩២.២១០ 

ចណំាយេផ្សងៗ ៦៧.៧៤៩  ៤៦.១០៣  ១៦៨.៥៣៧  ៩១.៥១៣ 

 ៥.៣៤៨.៣០៨  ៦.២៥៥.៩៨៥  ២៤.៩៦៤.៩៣២  ២១.៨៩៧.១៤៧ 

 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២៨.  ខតេផ្សងៗ - សទុ� 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

        

ចេំណញពកីរប�ូររបូយិបណ័�  ១១១.៣២១  ៧៤.៣៣១  ៩២៤.០៥៧  ១.៣២៦.៣៣៩ 

ខតពកីរប�ូររបូយិបណ័�  (៣៨២.៩០៨)  (៨៣៣.៣៥២)  (១.៣៥១.៨៦៨)  (២.០១៣.៩១៤) 

 (២៧១.៥៨៧)  (៧៥៩.០២១)  (៤២៧.៨១១)  (៦៨៧.៥៧៥) 

 
២៩. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិ��វត�ុ - សទុ� 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

ចណូំលហិរ�� វត�ុ ៖        

ចំណូលករ្របាកព់ី្របាកប់េ�� េន  

ធនាគារ (ក) ៦៨២.៦៩៨  ៦៩៣.៧៤៣  ២.៧៦៣.៣៦៥  ១.៤១៣.២៦៣ 

ចំេណញសុទ�ពីករប�ូររបូិយវត�ុរបស់្របាក់

កម� ី(គ) -  ៤.១០៦.០២១  -  - 

ចំណូលករ្របាកព់ីករកត្់រតអប្បហរ

ឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក្រតលបម់កវញិ ២១៤.២០២  ២៧៤.០៦០  ៩៤៨.៣០១  ៥៦១.៨២១ 

 ៨៩៦.៩០០  ៥.០៧៣.៨២៤  ៣.៧១១.៦៦៦  ១.៩៧៥.០៨៤ 

ចណំាយហិរ�� វត�ុ ៖        

ចណំាយករ្របាកេ់ល្របាកក់ម� ី(ខ) (២.៦២៧.៣៤១)  (២.៨៨៤.៧៧៨)  (១០.៧៩៩.១៧៣)  (១១.១៨៥.៤០១) 

ខតពកីរប�ូររបូយិវត�ុរបស់្របាកក់ម� ី(គ) (៤.៧៩២.៣៨៨)  -  (៧.៥០៥.៧៧៥)  (១០.៧៦២.៣៤០) 

ចំណាយករ្របាកព់ីករបូកបែន�មភាគ

លភធានា្រត�វបង ់ (១៧០.៩៧៣)  (៥៧៩.០៥២)  (៨១២.៥៤៤)  (៥៧៩.០៥១) 

 (៧.៥៩០.៧០២)  (៣.៤៦៣.៨៣០)  (១៩.១១៧.៤៩២)  (២២.៥២៦.៧៩២) 

        

(ចំណាយ)/ចំណូលហិរ�� វត�ុ - សុទ� (៦.៦៩៣.៨០២)  ១.៦០៩.៩៩៤  (១៥.៤០៥.៨២៦)  (២០.៥៥១.៧០៨) 

 
 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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២៩. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិ��វត�ុ - សទុ� 
 

 (ក)  ចំណូលករ្របាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនី្របាកប់េ�� សន្ស ំ និង្របាកប់េ�� េផ្សងៗែដលេផញ្េនក�ុងធនាគារក�ុង្រស�ក ក�ុង
អំឡុងករយិបរេិច�ទ។  

 
(ខ)  ចំណាយករ្របាកគ់ឺជាករ្របាកេ់ល្របាកក់ម� ី ែដលទទួលបានពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ តមរយៈករេធ�     

ហិរ��ប្បទនេដយ JICA និង JBIC។ 
 
(គ)  ក.ស.ស មាន្របាកក់ម�ជីា្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និងជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ (កំណតស់មា� ល់១៨)។ េដយសរែតករធា� កចុ់ះ

្របាកេ់រៀលេធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុន វបណា� លឱ្យមានករខតពីករប�ូររបូិយបណ័� ជាសរវន� ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ១២
ែខ េល្របាកក់ម�ជីា្របាកេ់យន៉របស់ខ�ួន។ អ ្រតប�ូរែដល្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេដយធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា នាដំណាច់
ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

៣១ ធ� ូ 
២០១៨ 

 ៣០ ក��  
២០១៨ 

 ៣១ ធ� ូ 
២០១៧ 

 ៣០ ក��  
២០១៧ 

្របាកេ់យន៉/្របាកេ់រៀល ៣៦,៥៩  ៣៦,១៨  ៣៥,៩២  ៣៦,២២ 

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ/្របាកេ់រៀល ៤.០១៨  ៤.០៨២  ៤.០៣៧  ៤.០៥៣ 
 
៣០.  ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 

ពន�េល្របាកច់ំេណញ្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នបំណក្រសយបច�ុប្បន�ៃនបទប��ត�ិពន�ដរ កប៏៉ុែន�បទប��ត�ិទងំ

អស់េនះ អចមានភាពែ្រប្រប�លពីមយួ្រគាេទមយួ្រគា េហយករកំណតចុ់ងេ្រកយេលចំននួពន�េល្របាកច់ំេណញ នឹង្រត�វេធ�េឡង

បនា� បព់ីមានករ្រត�តពិនិត្យរបស់អគ�នាយកដ� នពន�ដរ។ 

 េ្រកមបទប្ប��ត�ិពន� ក.ស.ស ្រត�វបងព់ន�េល្របាកច់ំេណញតមអ្រត ២០%។ េយាងតមអនុ្រកឹតេលខ ០១ អន្រក.

តត ចុះៃថ�ទី០៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ អង�ភាពែដលបានចុះប�� ីក�ុងផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា បានទទួលករអនុេ្រគាះពន�រយៈេពលបីឆា� ំ

ពីគណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា។ េនៃថ�ទី១៦ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ អគ�នាយកដ� នពន�ដរបានអនុមត័ករអនុេ្រគាះពន�េនះ ្រត�វ

កត ់៥០% ពីពន�េល្របាកច់ំេណញ (២០%) េហយចូលជាធរមាន ក.ស.ស ្រត�វបងព់ន�េល្របាកច់ំេណញតមអ្រត១០% ចបព់ី
ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ឆា� ២ំ០១៩។ 
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៣១.  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុន 
(ក)  ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនជាមូលដ� ន (Basic earnings per share) 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមូលដ� ន ្រត�វបានគណនាេដយយក្របាកច់ំេណញរបស់មា� ស់ភាគហុ៊នរបស់ ក.ស.ស 

ែចកនឹងចំននួភាគហុ៊នធម�តមធ្យមែដលបានេបាះផ្សោយក�ុងករយិបរេិច�ទ។ 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧  ៣១ ធ�ូ ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

 

        

ចំេណញរបស់ភាគហុ៊នកិ (ពនេ់រៀល) ១២.៧៤៤.២១៤  ១១.៦២៤.២៦៧  ៤២.២៦៣.១៧២  ២៥.១៣៩.៣១៦ 

ចនំនួភាគហុ៊នមធ្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៧៦.៥៥១.៤៨០ 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមលូដ� ន 

(េរៀល) ១៤៨,៥៨  ១៣៥,៥៣  ៤៩២,៧៤  ៣២៨,៤០ 

 
(ខ) ចំេណញក�ងុមួយភាគហ៊ុនថយចុះ (Diluted earnings per share) 

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ ្រត�វបានគណនាេដយែកែ្របចំននួមធ្យមៃនភាគហុ៊នធម�តែដលមាន េដយសន�ត

ថាមានករេផ�រភាគហុ៊នែដលមានសក� នុពលទងំអស់េទជាភាគហុ៊នធម�ត។ ក.ស.ស មនិមានភាគហុ៊នែដលមានសក� នុពល

អចេផ�រេទជាភាគហុ៊នធម�តេនាះេទ នាដំណាចក់រយិបរេិច�ទេនះ។ ដូចេនះ ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នថយចុះ គឺមានតៃម�េស�នឹង

ចំេណញក�ុងមយួភាគហុ៊នជាមូលដ� ន។ 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៣២.  សច់្របាកប់ានពី្របតិបត�ិករ 
   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 កំណត់  ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ�ូ ២០១៧ 

 សមា� ល ់ ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 

  (បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

      

ចេំណញមនុបងព់ន�េល្របាកច់េំណញ   ៤៩.៥៥៧.៧៨៧  ៣៧.៨៥៤.៦៣២ 

និយត័កម�៖      

រលំស់្រទព្យសម្បត� ិនងិបរកិ� រ នងិរលំស់្រទព្យសកម�អរបូ ី ២៦  ២៨.២៧៥.៧៣១  ២៥.២៣៩.៩៣៦ 

ចណំាយហិរ�� វត�ុ - សុទ� ២៩  ១៥.៤០៥.៨២៦  ២០.៥៥១.៧០៨ 

ចណំាយកតព�កិច�អត�្របេយាជនេ៍សធននវិត�ន ៍ ១៩  ៤.២៨៦.០០០  ៤.១៥៤.០០០ 

កតព�កិច�ទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ           ១.៨៣៩.៧២១   - 

ចំណាយបុគ�លិកេផ្សងៗ ពកព់ន័�នឹងឥណទនផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក   ៦៥៥.៤៥៦  ៣២៧.៧២៨ 

បែ្រមប្រម�លេដមទុនបង�លិ៖      

សន�ធិ ិ   (២.៨៧៩.០៥២)  (១.៦៤៧.៦៥៥) 

គណនអីតថិជិនពណិជ�កម� នងិគណនអីតថិជិនេផ្សងៗ   (២.៧៨០.១៣២)  (១១.២២៤.០៧១) 

គណនអី�កផ�តផ់�ងព់ណិជ�កម� នងិគណនអី�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ   (១៤.៩៨០.០៣៣)  ១.៥២៧.៧១០ 

ចណូំលពន្យោរ   (៤១.៥៦៣)  (១៣៣.២២១) 

សច្់របាកប់ានព្ីរបតបិត�កិរ   ៧៩.៣៣៩.៧៤១  ៧៦.៦៥០.៧៦៧ 

 
៣៣. ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� 
(ក) ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យភាគីពក់ព័ន� 
 ក.ស.ស ស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងែផ�ក
បេច�កេទសរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ 
 ្របតិបត�ិករ និង សមតុល្យភាគីពកព់ន័�សំខន់ៗ ជាមយួ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និងជាមយួ្រកសួងេសដ�
កិច� និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលត្រតដងក�ុងកំណតស់មា� ល់ ១៣  និងកំណតស់មា� ល់ ១៨ និង២៩(ខ)។   
 



កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ 
 
កំណត់សមា� លព់័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប (មិនបានេធ�សវនកម�) 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
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៣៣. ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� (ត) 
(ខ) ករទូទត់ជូនគណៈ្រគប់្រគងសខំន់ៗ 
 ករទូទតជូ់នគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  ស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ មានដូចខងេ្រកម៖  
 
 ដំណាចក់រយិបរេិច�ទ១២ែខ 

 ៣១ ធ� ូ២០១៨  ៣១ ធ� ូ២០១៧ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 

 
(បាន្រត�តពិនិត្យ  

ប៉ុែន�មនិបានេធ�សវនកម�) 

 (បានេធ�សវនកម�) 

្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល    

កៃ្រម នងិចណំាយពកព់ន័�េផ្សងៗ  ១.៣១០.៤០០  ១.៣៩៦.៨០០ 

    

បុគ�លកិថា� ក់្រគប់្រគងសខំន់ៗ    

្របាកេ់បៀវត្សរន៍ងិចណំាយេផ្សងៗ ២.២៣៧.៧៤៤  ១.៧៨៥.៤៣៧ 

    

អត�្របេយាជនេ៍សធននវិត�ន ៍(*) ១៤៥.៧៦៥  ១៤៤.៨៦០ 

 

 បុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ  រមួមានអគ�នាយក និងនាយក្របតិបត�ិ ែដលជាអ�កសេ្រមចចិត�ជាយុទ�ស�ស� េលករ

ដឹកនា ំេលែផ�កហិរ�� វត�ុ និង្របតិបត�ិកររបស់ ក.ស.ស ។ 

 

(*)  គេ្រមាងអត�្របេយាជនេ៍សធននិវត�ន ៍   ្រត�វបានដកឱ់្យ្របតិបត�ិក�ុងអង�ភាពទងំមូល   ក�ុងេនាះបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគង    

សំខន់ៗ កម៏ានសិទ�ិទទួលគេ្រមាងអត�្របេយាជនេ៍នះ ដូចគា� នឹងបុគ�លិក ក.ស.ស ដៃទេទៀតែដរ។ 
 
(គ) ឥណទនផ�លឱ់្យគណៈ្រគប់្រគងសខំន់ៗ 

 ក.ស.ស បានផ�ល់ឥណទនឱ្យបុគ�លិក រមួទងំគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលផងែដរ េដម្បទីិញភាគ

ហុ៊ន្របេភទ “គ” របស់ខ�ួន េនេពលេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតសធារណៈេលកដំបូង េនៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧។ ឥណទន

េនះមនិមានករ្របាក ់ និងមានរយៈេពលបនួឆា�  ំ (កំណតស់មា� ល់ ១១)។ ឥណទនេនះនឹង្រត�វទូទតស់ងតមមូលដ� ន្របចែំខ 

េដយកតក់ងពី្របាកេ់បៀវត្សរ្៍របចែំខរបស់គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ ។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ឥណទនផ�ល់ឱ្យ  គណៈ

្រគប្់រគងសំខន់ៗ ែដលេនមនិទនទូ់ទតម់ានទឹក្របាកច់ំនួន ២.៤៣៩ លនេរៀល (៣១ ធ�ូ ២០១៧ ៖ ៣.៤១៤ លនេរៀល)។ 
 
៣៤. កិច�សន្យោ 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ក.ស.ស  មានកិច�សន្យោទកទ់ិននឹងករទិញ្រទព្យសម្បត�ិមនិទនទូ់ទតច់ំនួន 

៥៣១ លនេរៀល (៣១ ធ�ូ ២០១៧ ៖ ៥២.៦០៨ លនេរៀល) ចំេពះករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ែដល្រត�វបងក់�ុងឆា� ២ំ០១៩។ 
 



                  



                  

 

 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  ់រមួ្មា ៈ 

 នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ 
CP-P3 ចុេះថ្ងៃទី២៤ ហខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទឹកប្របាកស់របុ ៤.១៤២.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េ ុ (៣៣,៧ លា ដុលាា )  
សប្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ  ៍ ងិសាងសងច់ាំណតហផ្កុងត ឺរ័ ប្របហវង ២៤០ហម្៉េប្រត ទលីា កុងតឺ រ័ ៨,៥ ហិកត ប្រពម្ទាាំង 
បូម្សាត រអាង  ងិឃ្ាងនាវាជនប្រៅ ១១ហម្៉េប្រត  ិងសាងសងឋ់ប ី ភណឌ ហផ្ម្ ួនផ្េងនទៀត។ 

នប្របើប្របាស់ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ 
CP-P4 ចុេះថ្ងៃទី២៦ ហខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៤  ទកឹប្របាកស់របុ ៤.៣១៣.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េុ  (៣៧,៤ លា 
ដុលាា ) សប្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ  ៍  ិងសាងសងច់ាំណតហផ្កុងត ឺរ័បហ ែម្ ប្របហវង ១៦០ហម្៉េប្រត ទីលា កុងត ឺរ័ ៣,៥   
ហិកត សាងសងអ់ាគាររដាបាលប្រចកនចញចូលហតម្ ួ ប្រពម្ទាាំងពប្រងីង  ងិបូម្សាត រអាង  ិងឃ្ាងនាវា បហ ែម្ 
ជនប្រៅ ១១ហម្៉េប្រត។ នប្រៅពីន េះ បា បាំពាកប់ហ ែម្ ូវនប្ររឿងចប្រកទាំន ើបសប្រមាបន់លើកដ្ឋកកុ់ងតឺ រ័ ប្របនភទ QC ០២ 
នប្ររឿង  ិងប្របនភទ RTG ០៥ នប្ររឿង រង  តដឹកកុងតឺ រ័ ០៨នប្ររឿង ប្រពម្ទាាំងតនម្ាើងប្របព ័ធ កុាំពយរូទរ័សវ័ 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 ) សប្រមាបសិ់កាលទធភ្នព  ិងរាំ ូសបាងវ់សិវកកម្មថ្ រនប្រមាង អភវិឌ្ឍ ត៍ាំប ន់សដាកិចច
ពិនសសកាំពងហ់ផ្ប្រកុងប្រពេះសីហ ុ ។ 

 នប្របើប្របាស់
ប្របាកក់ម្ច ីODA នលខៈ CP-P8 ចុេះថ្ងៃទី៣១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០០៨ ទឹកប្របាកស់របុ ៣.៦៥១.០០០.០០០ ន ៉េ ជប៉េ ុ 
(៣២,៩ លា ដុលាា ) សប្រមាបស់ាងសងន់ហដ្ឋា រចនាសម្ព ័ធរបូវ ត តាំប ន់សដាកចិចពិនសសកាំពងហ់ផ្ប្រកងុ ប្រពេះសីហ ុ 
ដូចជា អាគាររដាបាលប្រចកនចញ-ចូលហត១  សាែ  ី ភ៍សតុភ្នរកុងតឺ រ័ (CFS) ផ្ាូវងនល់ចូល  ិងផ្ាូវ ងនល់កនុងតាំប  ់
SEZ ដីជួលសប្រមាបស់ាងសងន់ោងចប្រក ៤៥ហិកត នោងចប្រកសប្រមាបជ់ួល ០១ខនង អាគារសាន ក ់ នៅសប្រមាប់
បុរគលិក-កម្មករ អាងចនប្រមាេះទកឹកខវក ់ប្របព ័ធផ្តតផ់្គងទ់កឹសាា 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 )៖ 



                  

បហ ែម្នលើឋប ី ភណឌ មា ប្រសាប ់ កសស បា កាំពុងសាងសងច់ាំណតហផ្ពហុបាំណងហដលមា  
បនតត   ប្របហវង ៣៣០ហម្៉េប្រត  ិងជនប្រៅទឹក ១៣,៥ហម្៉េប្រត សប្រមាបប់្របតិបតតិការនលើកដ្ឋកទ់ាំ ិញោ   ិងទាំ ិញ 
ទូនៅ  ងិសាងសងម់្ូលដ្ឋា  ផ្គតផ់្គងក់ាររកុរកហរ ៉េនប្របងកនុងហដ សម្ុប្រទ នដើម្បជីប្រម្ុញនលើកទកឹចិតតដល់ការនាាំនចញ 
ផ្លិតផ្លកសិកម្មកម្ពុជា ចាំតាំងន ើ ចាំណិតដាំឡូងម្នីប្រកៀម្ ជាពិនសស នដើម្បនី្ាើ តប ឹងការពប្រងីក ុទធ
សាស្រសតនាាំអងករនចញរបស់ោជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា  ិងបនប្រម្ើនសវាភសតុភ្នរកម្មសប្រមាបក់ាររកុរកប្របងកនុងហដ សម្ុប្រទ
កម្ពុជា កដូ៍ចជាជួ  ជប្រម្ុញដល់កាំនណើ  នសដាកិចចរបស់ប្របនទសកម្ពុជា ។ 

រនប្រមាងន េះ បា ចាបន់ផ្តើម្ការងារសាងសងន់ៅហខម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៥ នហើ នប្រគាងបញ្ចបន់ៅហខ ម្ងុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ ខាងម្ុខន េះ ។ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

នប្រៅពីន េះ កនុងអាំឡុងដាំនណើ រទសេ កិចចរបស់សនម្តចអរគម្ហានសនាបតីនតនជា ហ ៊ុន សែន នា ករដាម្
ស្រ តី ថ្ ប្រពេះោជាតចប្រកកម្ពុជា នៅប្របនទសជប៉េុ  នាថ្ងៃទី០៧ ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ បា ចុេះហតែនលខានលើពធិ ី         
បតូរសារ (Exchange Note)  ិងកិចចប្រពម្នប្រពៀងប្របាកក់ម្ច ី (Loan Agreement) នលខៈ CP-P21 នៅថ្ងៃទី០៧     
ហខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ រវាងោជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា  ិងរដ្ឋា ភបិាលជប៉េុ ។ តថ្ម្ារនប្រមាងសរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០  
ន ៉េ ជប៉េុ  ប្របហាកប់្របហហល ឹង (២០៣ លា ដុលាា អានម្រកិ) ។ 

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

 

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 

  
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

 

 
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

  

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 

  

 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 
 
 រិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ពុាំមា ប្របតបិតតិការប្របនភទន េះនកើតនឡើងចាំនពាេះ កសស នទ ។ 
 
 



                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 កសស រឺជាកាំពងហ់ផ្អ តរជាតិសម្ុប្រទទឹកនប្រៅហតម្ ួរត ់ថ្ ប្រពេះោជាតចប្រកកម្ពុជាហដលកាំពុងនធវើអាជីវកម្ម 
នលើថ្ផ្ៃដីទាំហាំប្របមាណ ១២៥ហិចត ហដលមា ទីតាំងនៅប្រកុងប្រពេះសីហ ុថ្ នខតតប្រពេះសីហ ុ នហើ ហដលប្រតូវ 
បា តភ្នា បន់ដ្ឋ បតត ញដកឹជញ្ាូ  ចាំរេុះ។ កាំណតក់នុង អ ុប្រកតឹយនលខ ៥០ អ ប្រក/បក ចុេះថ្ងៃទ ី១៧ ហខកកកដ្ឋ  ឆ្ន ាំ
១៩៩៨ កសស មា តួនាទជីាប្របតិបតតកិរហផ្ ដូចមា លម្ាតិ ូវអាជីវកម្ម  ិងនសវាកម្មកនុងហផ្នកទី១ ចាំណុច     ទី
២ ខាងនលើថ្ របា ការណ៍ប្របចាាំប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ។ 
 សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ បរមិាណកុងតឺ រ័របស់ កសស មា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ១៨.៨១៤ TEUs 
នសមើ ឹង ១៥,៨២% នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ នហើ រិតជាបរមិាណនត មា កាំនណើ   ២៤,១៤% នសមើ
 ឹង ២៧៤.៣០១នត  ។ ចាំហណកទាំ ិញោ ្ាងកាតម់ា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ៣៦.០០៥នត  នសមើ ងឹ 
១៤៦,៦១% សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាំនពាេះនាវា្ាងកាត ់កសស 
មា កាំនណើ   ចាំ ួ  ៥៥នាវា ប្របមាណជា ១៦,៦៧% នធៀប ឹងរ ៈនពលដូចគាន  ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 
 ការពិភ្នកា  ិងការវភិ្នររបស់ថ្នន កដ់ឹកនាាំនលើសាែ  ភ្នពហិរញ្ា វតែុរបស់ កសស  ងិលទធផ្លប្របតបិតតិការ
ខាងនប្រកាម្ន េះ នធវើនឡើងហផ្ាកនលើរបា ការណ៍ពត័ម៌ា ហិរញ្ា វតែុហដលបា នធវើសវ កម្មរចួោល់នដ្ឋ សវ ករឯក
ោជយសប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨  ិងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូចបងាា ញកនុងហផ្នកទ៦ី ថ្ របា ការណ៍ប្របចាាំ
ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ។ 
  កសស មា ប្របភពចាំណូលសាំខា ដូ់ចខាងនប្រកាម្ ៖ 
- ចាំណូលពនីសវាកម្មហផ្ (Port Charges for Vessel Services)៖ រឺជាចាំណូលហដលបា ម្កពីនសវាកម្ម

នាវាចរណ៍  ងិការចូលចតនាវា រមួ្មា  ចាំណូលនលើចាំណុេះផ្ៃុក សាំចតហផ្ ប្របឡា  ថ្ងា នួលកណណ ធារ
កិចច ថ្ងា នួលនាវាសនតត ង ថ្ងា នួលពាក-់នដ្ឋេះពួរ ថ្ងា នួលនបើក-បិទឃ្ាបន់ាវា  ងិថ្ងា នួលប្របម្ូល
សាំោម្ ។ 

- 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 រ័កនុង បរនិវណហផ្ ។ 

- 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 ប្រតវូបា បងាា ញជាប្របាកន់រៀលនដ្ឋ នប្របើអប្រតបតូរផ្ាូវការជា 
ម្ធយម្ប្របចាាំថ្ងៃរបស់ធនាគារជាតិថ្ កម្ពុជា តម្កាលបរនិចឆទថ្ ប្របតិបតតិការ មី្ ួៗ ។ 



                  

បរយិា  
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតមឹ្ 

ប្រតមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតមឹ្ 

ប្រតមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 

ចាំណូល(ពា ន់រៀល) ៧៥.៤៤១.៣១៩ ៦២.៨៤៣.០០០ ១២.៥៩៨.៣១៨ ២០,០៥% 
 
 សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ចាំណូលរបស់ កសស បា នកើ នឡើងចាំ ួ  ១២.៥៩៨.៣១៨.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ២០,០៥% នដ្ឋ នកើ នឡើងពី 
៦២.៨៤៣.០០០.០០០នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ ៧៥.៤៤១.៣១៩.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ការនកើ នឡើងថ្ ចាំណូលន េះបា ម្កពី
នសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័ពនីាវានៅទីលា  (Stevedoring Charges) ចាំណូលពីនសវាកម្មនលើកដ្ឋកកុ់ងត ឺរ័នៅនលើទីលា  (LOLO Charges) ចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្  ិង
ចាំណូលពីថ្ងា នួលសតុកទាំ ញិ ឬកុងត ឺរ័ជានដើម្ ។ 
  



                  

 

បរយិា  

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា បញ្ចប ់  
ប្រតឹម្ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទហដលបា បញ្ចប ់
ប្រតឹម្ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ពា ន់រៀល 
ភ្នររ នធៀប ឹង
ចាំណូលសរបុ 

ពា ន់រៀល 
ភ្នររ នធៀប ឹង
ចាំណូលសរបុ 

ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  (Stevedoring) ៣៥,២៥១,១៧១ ៤៦.៧៣% ២៩,៧៣៨,៧០១ ៤៧.៣២% 
ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទលីា  (LOLO) ១៩,៩៨៥,០៧០ ២៦.៤៩% ១៧,០៥១,៥១៤ ២៧.១៣% 
ចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្ ១៦,១៣៣,៦២៨ ២១.៣៩% ១៣,៦៦៩,១០២ ២១.៧៥% 
ចាំណូលសតុក ឃ្ា ាំង  ិងទីលា  ២,៦៦៤,៧៥៦ ៣.៥៣% ១,០៥០,៩៣៨ ១.៦៧% 
ចាំណូលដកឹជញ្ាូ   ៩០,៨៩៤ ០.១២% ២១៥,៧៧៤ ០.៣៤% 
ចាំណូលនាវានទសចរណ៍ ២៦២,២៨១ ០.៣៥% ៧៣,៣៤៣ ០.១២% 
ចាំណូលពតីាំប  ់នសដាកចិចពិនសស ៧៧១,៧០៤ ១.០២% ៧៩៧,៧៣៧ ១.២៧% 
ចាំណូលជួលទីតាំង ២០៨,៨៧៦ ០.២៨% ១៧៤,១២១ ០.២៨% 
ចាំណូលនផ្េងៗនទៀត ៧២,៩៣៨ ០.១០% ៧១,៧៧០ ០.១១% 

ចាំណូលសរបុ ៧៥,៤៤១,៣១៩ ១០០.០០% ៦២,៨៤៣,០០០ ១០០.០០% 
 



                  

 សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ កដូ៏ចជាប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ មា ចាំណូលសាំខា  ់៤ ប្របនភទហដលមា ចាំ ួ ប្របមាណ ៩៨% ថ្ ចាំណូលអាជីវកម្ម  ិងនសវាកម្ម 
សរបុរបស់ កសស ។ ចាំណូលទាាំងននាេះរមួ្មា  ៖ ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទីលា  (Stevedoring) ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទីលា  (LOLO) ចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្ (Port 
Charges for Vessel Services)  ងិចាំណូលសតុកឃ្ា ាំង  ិងទលីា  ។ 

បរយិា  
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតឹម្ប្រតី

មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតឹម្

ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  
(Stevedoring) 

៣៥.២៥១.១៧១ ២៩.៧៣៨.៧០១ ៥.៥១២.៤៧០ ១៨,៥៤% 

ចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទលីា  (LOLO) ១៩.៩៨៥.០៧០ ១៧.០៥១.៥១៤ ២.៩៣៣.៥៥៦ ១៧,២០% 
ចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្ ១៦.១៣៣.៦២៨ ១៣.៦៦៩.១០២ ២.៤៦៤.៥២៦ ១៨,០៣% 
ចាំណូលសតុក ឃ្ា ាំង  ិងទីលា  ២.៦៦៤.៧៥៦ ១.០៥០.៩៣៨ ១.៦១៣.៨១៨ ១៥៣,៥៦% 

 
  ចាំណូលពីការនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទីលា កុងត ឺរ័ (Steverdoring) មា កាំនណើ   ៥.៥១២.៤៧០.០០០នរៀល នសមើ ឹង ១៨,៥៤% សប្រមាបប់្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
នធៀប ឹងប្រតីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៧  ិងចាំណូលពីការនលើកដ្ឋកន់ៅនលើទីលា  (LOLO) មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ១៧,២០%នសមើ ងឹ ២.៩៣៣.៥៥៦.០០០នរៀល នបើនប្របៀប
 ឹងរ ៈនពលដូចគាន  ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ កាំនណើ  នលើចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា   ិងចាំណូលនលើកដ្ឋកន់លើទីលា របឺតត លម្កពីការនកើ នឡើងថ្ ទាំ ិញកុងតឺ រ័្ាងកាត ់
កសស មា ចាំ  ួ ១៨.៨១៤ TEUs នសមើ ឹង ១៥,៨២% សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ។ 



                  

 ចាំនពាេះចាំណូលនសវាកម្មហផ្ (Port Charges for Vessel Services)  រឺអាប្រស័ នលើចាំ ួ   ិងចាំណុេះ
ផ្ៃុកនាវាហដល្ាងកាត ់កសស  នហើ សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ នាវាសរបុហដល្ាងកាត ់កសស  មា 
ការនកើ នឡើង ៥៥នាវា នសមើ ងឹ ១៦,៦៧% នហើ ចាំណុេះផ្ៃុកនាវាមា កាំនណើ  ប្របមាណ ២៣,៣៣%  នសមើ ងឹ 
៨១៨.០៣៩នត  ហដលនធវើឱ្យចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្មា ការនកើ នឡើងព ី ១៣.៦៦៩.១០២.០០០នរៀល សប្រមាប់
ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ ១៦.១៣៣.៦២៨.០០០នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ រឺប្របមាណ 
១៨,០៣%នសមើ ងឹ ២.៤៦៤.៥២៦.០០០នរៀល ។ ចាំនពាេះនាវាដឹកកុងត ឺរ័ ហដលជាប្របភពចាំណូលសាំខា ប់ាំផុ្ត
របស់កាំពងហ់ផ្កនុងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ ចាំណុេះផ្ៃុកនាវាកុងតឺ រ័មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ១២,៣១% 
ហដលចាំ ួ នាវានកើ នឡើង១៦.១៥%  នបើនធៀប ងឹប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ន េះ ។ 
 ចាំណូលពីនសវាកម្មសតុកឃ្ា ាំង  ិងទីលា មា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ១.៦១៣.៨១៨.០០០នរៀល នសមើ ឹង 
១៥៣,៥៦% នបើនប្របៀបនធៀបចាំណូលប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ មា  ២.៦៦៤.៧៥៦.០០០នរៀល  ឹងប្រតីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ មា ចាំណូល ១.០៥០.៩៣៨.០០០នរៀល ។ ការនកើ នឡើងថ្ ចាំណូលសតុកន េះ របឺតត លម្កពី
ទាំ ិញហដល្ាងកាតឃ់្ា ាំង  ងិទីលា របស់ កសស មា កាំនណើ   ១៦,៩២% នសមើ ឹង ២៦៧.១៦០នត  
សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ។ 

  កសស បា នរៀបចាំរបា ការណ៍លទធផ្លរបស់ខាួ  កនុងទប្រម្ងជ់ារបា ការណ៍លទធផ្លតម្ ថ្ន
ប្របនភទ ដូចន េះពុាំមា ការបងាា ញឱ្យនឃ្ើញនៅចាំនណញដុលននាេះនទ។ ប៉េុហ តកនុងទប្រម្ងរ់បា ការណ៍ន េះអាចឱ្យ
ន ើងនធវើការ ពិភ្នកា  ងិវភិ្នរនលើចាំនណញប្របតិបតតិការបា នដ្ឋ ទទួលបា ពីចាំណូលសរបុ ដក ឹងចាំត 
ប្របតិបតតិការ។ 
  ចាំត ប្របតបិតតិការ ងឹនលើកម្កពិភ្នកា  ងិវភិ្នរនៅហផ្នកខាងនប្រកាម្រឺ ចាំណុច រ-ការវភិ្នរចាំនណញ 
ម្ុ បងព់ ធ ។ 
 

 ចាំនណញម្ ុបងព់ ធ រឺជាលទធផ្លហដលទទួលបា ពចីាំណូលសរបុដក ឹងចាំត ប្របតិបតតិការ  ងិ
ចាំណូល ឬចាំត ការប្របាកសុ់ទធ ។ កនុងការវភិ្នរថ្ ចាំត ប្របតិបតតិការ ន ើង ឹងនលើក កចាំត សមាា រៈ
ផ្គតផ់្គង ់ចាំត ប្របាកន់បៀវតេរ ៍ប្របាក ់នួល  ិងចាំត ពាកព់ ័ធ ចាំត រ ាំលស់ (ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រ  ិង
ប្រទពយសកម្មអរបីូ) ចាំត ជសួជុល  ិងហងទាាំ ចាំត នផ្េងៗ  ិងចាំនណញ (ឬខាត) នផ្េងៗ សុទធ ដូចខាង
នប្រកាម្៖ 
 
 
 
 



                  

 

បរយិា  
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតឹម្ 

ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតឹម្ 

ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំណូលសរបុ ៧៥,៤៤១,៣១៩ ៦២,៨៤៣,០០០ ១២,៥៩៨,៣១៨ ២០.០៥% 
ចាំត សមាា រៈផ្គតផ់្គង ់ (២០,២២៣,៧៥២) (១៤,៩១៩,៣១៧) (៥,៣០៤,៤៣៥) ៣៥.៥៥% 
ចាំត ប្របាកន់បៀវតេ ប្របាក ់នួល  
 ិងចាំត ពាកព់ ័ធ 

(២១,៩៨០,៥០០) (១៨,៩០២,៩៩៦) (៣,០៧៧,៥០៤) ១៦.២៨% 

ចាំត រ ាំលស់(ប្រទពយសម្បតតិ  
 ិងបរកិាា រ  ិងប្រទពយសកម្មអរបូី)  

(៧,២២៩,០៨២) (៦,៨៥៧,៩៩៩) (៣៧១,០៨៣) ៥.៤១% 

ចាំត ជួសជុល  ិងហងទាាំ (១,១២៨,៣៦៣) (១,៨៥១,៩៨៤) ៧២៣,៦២១ -៣៩.០៧% 
ចាំត នផ្េងៗ (៥,៣៤៨,៣០៨) (៦,២៥៥,៩៨៥) ៩០៧,៦៧៧ -១៤.៥១% 
ខាត/(ចាំនណញ)នផ្េងៗ-សុទធ (២៧១,៥៨៧) (៧៥៩,០២១) ៤៨៧,៤៣៤ -៦៤.២២% 
ចាំណូល ឬចាំត ការប្របាក-់សុទធ  (៦,៦៩៣,៨០២) ១,៦០៩,៩៩៤ (៨,៣០៣,៧៩៦) -៥១៥.៧៧% 
ចាំនណញម្ ុបងព់ ធ ១២,៥៦៥,៩២៥ ១៤,៩០៥,៦៩២ (២,៣៣៩,៧៦៨) -១៥.៧០% 

 



                  

 សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ កសស មា ចាំត សមាា រៈផ្គតផ់្គង ់ ២០.២២៣.៧៥២.០០០នរៀល 
ហដលមា ការនកើ នឡើងចាំ  ួ ៥.៣០៤.៤៣៥.០០០នរៀល នសមើ ឹង ៣៥,៥៥% នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ
២០១៧  ហដលមា ចាំត  ១៤.៩១៩.៣១៧.០០០នរៀល ។ កតត ចម្បងហដលបតត លឱ្យមា នកើ នឡើងន េះ រឺ
នដ្ឋ សារចាំត នលើសមាា រៈងា ន្េះ(នប្របងឥ ធ ៈ) មា ការនកើ នឡើងដល់ ២៤,១២% នសមើ ងឹ 
២.០០១.០១៣.០០០នរៀល  នដ្ឋ សារតថ្ម្ាជាម្ធយម្របស់នប្របងឥ ធ ៈនកើ នឡើងពី ០,៦៦ ដុលាា  សប្រមាបប់្រតី
មាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ ០,៧២ ដុលាា  សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ចាំនពាេះចាំត នប្ររឿងបនាា ស់មា 
កាំនណើ   ៣.២៩៣.២៩៩.០០០នរៀល នសមើ ឹង១១២,៩២%  ិងចាំត សមាា រៈឃ្ា ាំងមា កាំនណើ   
១.០១៦.៥៥៩.០០០នរៀល នសមើ ឹង ៧៤,៨៩% នបើនធៀប ងឹរ ៈនពលដូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 
  ម្ូលដ្ឋា  កនុងការរណនាប្របាកន់បៀវតេរន៍គាលរបស់ កសស រនឺយាងនៅនលើទ ិនផ្ល (ចាំណូលពីការនលើក
ដ្ឋក)់ នពាលរឺនៅនពលចាំណូលពីការនលើកដ្ឋកន់កើ នឡើង ចាំត នបៀវតេរ ៍ឹងនកើ នឡើង ផ្ៃុ នៅវញិនបើចាំណូល
ពីការនលើកដ្ឋកម់ា ការង ចុេះ ចាំត នលើប្របាកន់បៀវតេរ ឹ៍ងប្រតូវង ចុេះដូចគាន  នហើ ន ើងសនងកតនឃ្ើញថ្ន 
ចាំណូលនលើកដ្ឋកព់ីនាវានៅទលីា  (Stevedoring) មា កាំនណើ  ប្របមាណ ១៨,៥៤%  ិងចាំណូលនលើកដ្ឋក ់
នលើទីលា  (LOLO) មា កាំនណើ  ប្របមាណ ១៧,២០% សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ ។ នហតុដូចន េះ 
ចាំត ប្របាកន់បៀវតេរ ៍ ប្របាក ់នួល  ិងចាំត ពាកព់ ័ធ មា ការនកើ នឡើងប្របមាណ ១៦,២៨% នសមើ ឹង 
៣.០៧៧.៥០៤.០០០នរៀល នបើនធៀប ងឹប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដលមា ចាំត  ២១.៩៨០.៥០០.០០០
នរៀល  ិងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលមា ចាំត  ១៨.៩០២.៩៩៦.០០០នរៀល ។  
  ចាំត រ ាំលស់រមួ្មា  រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រ  ិងរ ាំលស់ប្រទពយសកម្មអរបីូនៅកនុងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ
២០១៨ ចាំ  ួ ៧.២២៩.០៨២.០០០នរៀល មា កាំនណើ   ៣៧១.០៨៣.០០០នរៀល នសមើ ងឹ ៥,៤១% នបើនធៀប ឹង
ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលមា ចាំ ួ  ៦.៨៥៧.៩៩៩.០០០នរៀល ។ កតត ហដលនធវើឱ្យមា ការនកើ នឡើងន េះរឺ
នដ្ឋ សារចាំត រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតតិ  ិងបរកិាា រមា កាំនណើ   ៣៦៣.៦២៦.០០០នរៀល នសមើ ឹង ៧,១៧%  ិង
កាំនណើ  នលើចាំត រ ាំលស់ប្រទពយសម្បតតិវ ិិនយារ ០,៤៩% នសមើ ឹង ៧.៤៥៩.០០០នរៀល ។ 
  ចាំហណកចាំត ជួសជុល  ងិហងទាាំ មា ការង ចុេះ ៧២៣.៦២១.០០០នរៀល នសមើ ឹង ៣៩,០៧% 
នដ្ឋ មា ចាំត សរុបនសមើ ឹង ១.១២៨.៣៦៣.០០០នរៀល សប្រមាប់ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨  ិង 
១.៨៥១.៩៨៤.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧  ។ 
   ចាំនពាេះចាំត នផ្េងៗសរបុ មា ការង ចុេះ ១៤,៥១% នសមើ ឹង ៩០៧.៦៧៧.០០០នរៀល នពាលរឺ
ង ចុេះព ី៦.២៥៥.៩៨៥.០០០នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ ៥.៣៤៨.៣០៨.០០០នរៀល សប្រមាប់
ប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ចាំត នផ្េងៗ កនុងននាេះរមួ្មា ចាំត វភិ្នរទា   ិងការនធវើអាំនត  ចាំត 
ការទទួលនភញៀវ  ិងបដិសតា រកិចច ចាំត ប្របតិបតតិការតាំប ន់សដាកិចចពិនសស ចាំត នបសកកម្ម ចាំត 
នសវាថ្ប្របសណី  ៍ ចាំត ហផ្នកនសវាវជិាា ជីវៈ ចាំត ការបងព់ ធនផ្េងៗ  ិងពាកព់ ័ធ ចាំត សមាា រៈហងទាាំ
សុខភ្នព  ិងចាំត នផ្េងៗនទៀត ។ ចាំត សាំខា ់ៗ ហដលចូលរមួ្ការហប្របប្របួលន េះមា ដូចជា៖ ចាំត 
វភិ្នរទា   ងិការនធចើអាំនត មា ការង ចុេះ ៣៧,៤៧% នសមើ ឹង ១.០៧៩.៥៥៧.០០០នរៀល ចាំត 
ប្របតិបតតិការតាំប ន់សដាកិចចពិនសស ង ចុេះ២៦,០០% នសមើ ឹង ៣០២.២០២.០០០នរៀល ចាំត រដាបាលមា  
ការង ចុេះ៧០,០៣% នសមើ ងឹ ២០៦.៣៨២.០០០នរៀល  ងិចាំត នបាេះពុម្ព មា ការង ចុេះ ៤៩,៧៨% នសមើ



                  

 ឹង ១៦៨.៧១០.០០០នរៀល នបើនធៀប ងឹរ ៈនពលដូចគាន  ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ចាំហណកចាំត នលើការបណតុ េះ បតត
ល  ិងសិកាា សាលាមា ការនកើ នឡើង៨០,៧៩% នសមើ ឹង ២៤៥.២៩៩.០០០នរៀល  ចាំត នបសកកម្មនកើ 
នឡើង៥២,៦៣% នសមើ ងឹ១៤៧.៧២១.០០០នរៀល  ិងចាំត  (expected credit losses) មា ចាំ  ួ
៣៣៥.៧៥២.០០០នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ ។ 
 (ខាត)/ចាំនណញនផ្េងៗ-សុទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) រឺសាំនៅនលើការចាំនណញ   
ឬខាតពីការបតូររបូិ បណ័ណ កនុងការ ិបរនិចឆទ ហដលសប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ មា ការខាតចាំ ួ  
២៧១.៥៨៧.០០០នរៀល ប៉េុហ តការខាតមា ការង ចុេះប្របមាណ ៦៤,២២% នសមើ ឹង ៤៨៧.៤៣៤.០០០
នរៀល នបើនធៀប ឹងរ ៈនពលដូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៧ រឺមា ការខាតរហូតដល់ ៧៥៩.០២១.០០០នរៀល ។ 

 ចាំហណក ចាំណូល/(ចាំត ) ហិរញ្ា វតែុ-សុទធ សប្រមាបប់្រតមីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ មា ចាំត ហិរញ្ា វតែុ-
សុទធចាំ ួ  ៦.៦៩៣.៨០២.០០០នរៀល ហដលនកើ នឡើងប្របមាណ ៥១៥,៧៧% នសមើ ងឹ ៨.៣០៣.៧៩៦.០០០
នរៀល នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី៤ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលមា ចាំណូលហិរញ្ា វតែុ-សុទធចាំ ួ  ១.៦០៩.៩៩៤.០០០នរៀល ។ 
កតត សាំខា ហ់ដលបតត លឱ្យមា កាំនណើ  នលើចាំត ហិរញ្ា វតែុ-សុទធសប្រមាបប់្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ រឺ
នដ្ឋ សារចាំត ហិរញ្ា វតែុមា ការនកើ នឡើងរហូតដល់ ៤.១២៦.៨៧២.០០០នរៀល នសមើ ឹង ១១៩.១៤% 
នធៀប ឹងប្រតីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលកនុងននាេះការខាតពីការបតូររបូិ វតែុម្ ិទា ស់នប្រម្ច (Unrealized 
Foreign Exchange Loss) របស់ប្របាកក់ម្ចមីា ចាំ ួ  ៤.៧៩២.៣៨៨.០០០ នរៀល  ិងចាំត ការប្របាកន់លើ
ប្របាកក់ម្ចមីា ចាំ ួ  ២.៦២៧.៣៤១.០០០ នរៀល ។ រឯីចាំណូលហិរញ្ា វតែុសប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ មា 
ការង ចុេះ ៨២,៣២% នសមើ ងឹ ៤.១៧៦.៩២៤.០០០ នរៀល នបើនធៀប ឹងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 
 ជាសរុប ចាំនណញម្ុ បង់ព ធសប្រមាប់ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ របស់ កសស មា ចាំ ួ  
១២.៥៦៥.៩២៥.០០០នរៀល ង ចុេះចាំ  ួ ២.៣៣៩.៧៦៧.០០០នរៀល ប្របមាណជា ១៥,៧០% នបើនធៀប ឹងប្រតី
មាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលមា ចាំ ួ  ១៤.៩០៥.៦៩២.០០០នរៀល ។ 

 កសស សែិតនៅនប្រកាម្ចាបថ់្ ប្រកុម្ហ ុ ពាណិជាកម្មកនុងវស័ិ ព ធដ្ឋរ  ងិអាករ នហតុដូចន េះ កសស 
មា កាតពវកចិចកនុងការបងព់ ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្របចាាំឆ្ន ាំកនុងអប្រត ២០% ប៉េុហ តនប្រកា ពី កសស បា នបាេះផ្ា 
លកម់្ូលបប្រតកម្មសិទធិនលើកដាំបូងជាសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី ៨ ហខម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រឺ កសស ទទួលបា ការ 
នលើកទឹកចតិតនដ្ឋ បា ការប ធូរប ែ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញចាំ ួ  ៥០% ថ្ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្រតូវបងប់្របចាាំ
ឆ្ន ាំកនុងរ ៈនពល៣ឆ្ន ាំ។ 



                  

បរយិា  
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតមឹ្ 

ប្រតមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
សប្រមាបក់ារ ិបរនិចឆទបញ្ចបប់្រតមឹ្ 

ប្រតមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៧ 
បាំហរបាំរលួ 

ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល ពា ន់រៀល % 
ចាំនណញម្ ុបងព់ ធ (ក) ១២.៥៦៥.៩២៥ ១៤.៩០៥,៦៩២ (២.៣៣៩.៧៦៨) -១៥,៧០% 
ចាំត ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញ (ខ) ១៧៨.២៨៩ (៣.២៨១.៤២៥) ៣.៤៥៩.៧១៤ -១០៥,៤៣% 
ចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទ ១២.៧៤៤.២១៤ ១១.៦២៤.២៦៧ ១.១១៩.៩៤៦ ៩,៦៣% 
ការវាស់ហវងកាតពវកិចចអតែប្របនយាជ ន៍សាធ 
 ិវតត ន៍ឡើងវញិ 

(៦.១៨១.៧៥០) - (៦.១៨១.៧៥០) - 

លទធផ្លលម្ាតិសរបុរបស់ភ្នរហ ុ ិក ៦.៥៦២.៤៦៤ ១១.៦២៤.២៦៧ (៥.០៦១.៨០៤) -៤៣,៥៥% 
អប្រតព ធប្របសិទធភ្នពនលើប្របាកច់ាំនណញ (ខ)/(ក) ១,៤២% ២២,០១%     

  
 កសស មា ចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទចាំ ួ  ១២.៧៤៤.២១៤.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតមីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨   ិង ១១.៦២៤.២៦៧.០០០ នរៀល សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ហដលមា ការនកើ នឡើងចាំ ួ  ១.១១៩.៩៤៧.០០០ នរៀល នសមើ ឹង ៩,៦៣% ។ កតត សាំខា ហ់ដលនធវើឱ្យមា បាំហរបាំរលួនលើចាំនណញកនុងការ ិបរនិចឆទប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ
២០១៨ ន េះ រឺនដ្ឋ សារការខាតពីអប្រតបតូរប្របាកម់ា កាំនណើ  ខពស់ ចាំហណកកនុងប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ មា ការចាំនណញពីអប្រតបតូរប្របាកវ់ញិ ។   
 នបើសនងកតនៅនលើអប្រតព ធប្របសិទធភ្នពនលើប្របាកច់ាំនណញ សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ នសមើ ឹង ២២,០១% សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ នសមើ ឹង ១,៤២% 
នដ្ឋ សារមា ការង ចុេះថ្ ព ធព ានលើប្របាកច់ាំនណញ (Deferred Tax liability)  ងិការង ចុេះពីចាំត ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញនដ្ឋ  កសស ទទួលបា ការ នលើកទឹក
ចិតតព ធដ្ឋរកនុងវស័ិ ម្ូលបប្រតនៅនលើការប ែ អប្រតព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្របចាាំឆ្ន ាំ សប្រមាបរ់ ៈនពល ៣ឆ្ន ាំ នយាងតម្អ ុប្រកឹតយ នលខ០១ អ ប្រក.បក នចញនដ្ឋ ោជរដ្ឋា ភិ
បាលកម្ពុជា ចុេះថ្ងៃទី ០៨ ហខម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ នៅថ្ងៃទ១ី៦ ហខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៨ អរគនា កដ្ឋា  ព ធដ្ឋរបា អ ុម្ត័ការនលើកហលងព ធន េះប្រតូវកាត ់៥០% ពីព ធនលើប្របាក់
ចាំនណញហដលបា បងហ់ដល ងឹប្រតូវបា រណនានាដាំតចឆ់្ន ាំ២០១៨ ។  



                  

  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 ឬកចិចសហប្របតបិតតកិារនាវាចរតម្សម្ុប្រទ ។ នយាងតម្ម្ូល ិធិ របូិ    
បណ័ណ អ តរជាតិ (IMF)  នសដាកិចចពភិពនលាក ងឹប តកាំនណើ  ជាម្ ួ ឹងអប្រតប្របមាណ ៣,៩% សប្រមាបឆ់្ន ាំ 
២០១៨  ិង២០១៩ ចាំហណកនសដាកិចចកម្ពុជា ឹងមា កាំនណើ  ប្របមាណ ៧% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៨។ ន េះបងាា ញ
ថ្នសាែ  ភ្នពនសដាកិចចកម្ពុជា នៅហតមា ភ្នពរងឹមាាំងហដលជាកតត វជិាមា ចាំនពាេះអាជីវកម្មកាំពងហ់ផ្។ ម្ា៉េងវញិ
នទៀតរិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ ម្ ិមា កតត អវជិាមា នលើបញ្ញា ស តិសុខកនុងប្របនទស ឬកនុងតាំប  ់បញ្ញា
ការនធវើចោចរណ៍តម្ផ្ាូវសម្ុប្រទ ឬកិចចសហប្របតបិតតិការនានារវាងកាំពងហ់ផ្កនុងតាំប ន់កើតមា នឡើ  ។ 

- សម្តែភ្នព ងិប្របសិទធភ្នពបាំនពញការងាររបស់ កសស 
សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ កសស បា បនងកើ សម្តែភ្នពនលើកដ្ឋកកុ់ងតឺ រ័រហូតដល់ ៦៥០.០០០

TEUs បនាៃ បព់ីការដ្ឋកឱ់្យនប្របើប្របាស់រងចល័តនលើហរម្ហផ្ចាំ  ួ ០២ នប្ររឿង បហ ែម្នទៀតកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧។ កតត
ន េះនធវើឱ្យសម្តែភ្នព  ិងប្របសិទធភ្នពការងារមា ការនកើ នឡើងកនុងការបាំនពញនសវាកម្មរបស់ខាួ  ប្រសបនៅ ឹង
កាំនណើ  ទាំ ិញ្ាងកាតរ់បស់ កសស។ 

- សាែ  ភ្នពបតត ញដកឹជញ្ាូ  កនុងប្រសុក 
សប្រមាបឆ់្ន ាំប្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ បតត ញដកឹជញ្ាូ  កនុងប្រសុក ពិនសសផ្ាូវជាតិនលខ ៤ ហដលតភ្នា ប់

ពី កសស នៅោជធា ីភនាំនពញ ពុាំមា បងកជាឧបសរគដល់ការដឹកជញ្ាូ  ទាំ ិញនឡើ  នទាេះបីជាកនុងរដូវ វសាមា 
នភាៀងធាា ក ់  ិងរងទឹកជាំ  ត់ចិតួចកតី កក៏ារដកឹជញ្ាូ  ទាំ ញិ្ាងកាតត់ម្ផ្ាូវជាតិន េះដាំនណើ រការជាធម្មត ។ រឯី 
ការដឹកជញ្ាូ  តម្ផ្ាូវហដកបចចុបប នប្រកុម្ហ ុ  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  ់ នដើម្បធីានាឱ្យ 
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 ។  សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ ពុាំមា ការ
ហកសប្រម្ួល ឬការនសនើឱ្យមា ការហកសប្រម្ួលនគាល នយាបា រ ាំលស់ន េះពីសវ ករឯកោជយនឡើ ។ 
 

 សកម្មភ្នពអាជីវកម្មរបស់ កសស មា ទាំនាកទ់ាំ ងនដ្ឋ ផ្ទៃ ល់ជាម្ ួនសដាកិចចជាតិ នសដាកិចចតាំប  ់  ងិ
នសដាកិចចសាកលនលាក ។ ជាពិនសសនៅនពលនសដាកិចចជាតិមា បហប្រម្បប្រម្ួល  ងិមា ឥទធិពលនដ្ឋ ផ្ទៃ ល់នៅ
នលើអាជីវកម្ម នសវាកម្មកាំពងហ់ផ្ នពាលរឺនៅនពលនសដាកិចចជាតិនកើ នឡើងនាាំឱ្យអាជីវកម្ម នសវាកម្ម កាំពងហ់ផ្កន៏កើ 
នឡើង ប្រសប ងឹន េះផ្លចាំណូលរបស់ កសស កម៍ា កាំនណើ  ដូចគាន    ផ្ៃុ នៅវញិ នបើនសដាកិចចជាតងិ ចុេះ  ឹង
មា ផ្លអវជិាមា នៅនលើផ្លចាំណូល កសស ផ្ងហដរ ។ នយាងតម្ម្ូល ិធិរបូិ បណ័ណ អ តរជាតិ (IMF)   នសដា
កិចចកម្ពុជានៅហតប តកាំនណើ  របស់ខាួ ហដលមា អប្រតរ ាំពងឹទុកប្របមាណ ៧% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៨ន េះ ចាំហណក
នសដាកិចចពភិពនលាកមា កាំនណើ  ប្របមាណ ៣,៩% សប្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៨  ិងឆ្ន ាំ២០១៩។ នហតុដូចន េះ កនុងប្រតី
មាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ម្ ិមា ផ្លប៉េេះពាល់អវជិាមា  នលើអាជីវកម្មរបស់ កសស នឡើ  ។  
   
 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 ។ 
   
 កសស សែិតនៅនប្រកាម្ចាបថ់្ ប្រកុម្ហ ុ ពាណិជាកម្មកនុងវស័ិ ព ធដ្ឋរ  ិងអាករ នហតុដូចន េះ កសស មា 
កាតពវកិចចប្រតូវបងព់ ធអាករ នៅតម្ចាប ់ ិងបញ្ាតតិជាធរមា  ។ កសស ប្រតូវបងព់ ធអាករ នៅតម្របបពិត  ងិ
ជាសហប្រគាសជាបព់ ធធាំ ហដលបា កាំណតន់ដ្ឋ អរគនា កដ្ឋា  ព ធដ្ឋរ ។ ចាំនពាេះព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្របចាាំ
ឆ្ន ាំ កសស ប្រតូវមា កាតពវកចិចបងក់នុងអប្រត ២០% ប៉េុហ ត នដ្ឋ ទទួលបា ការនលើកទឹកចិតតកនុងវស័ិ ម្ូលបប្រត   
កសស ទទួលបា ការប ធូរប ែ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញចាំ  ួ ៥០% ថ្ ព ធនលើប្របាកច់ាំនណញប្រតូវបងប់្របចាាំឆ្ន ាំ
កនុងរ ៈនពល៣ឆ្ន ាំ ។ ដូនចនេះ នប្រកា ពីបញ្ចបក់ារអ ុនប្រគាេះន េះ កសស  ឹងអ ុវតតកាតពវកិចចព ធនលើប្របាកច់ាំនណញ
ដូចធម្មតវញិ ។ ចាំហណកព ធនផ្េងៗ កសស បា អ ុវតតតម្កាតពវកចិចរបស់ខាួ តម្ចាបព់ ធដ្ឋររបស់ប្រពេះោជា
តចប្រកកម្ពុជា ។ 
 
 
 
 



                  

 ចាំណូលសាំខា រ់បស់ កសស មា ចាំណូលនលើកដ្ឋក ់ ិងចាំណូលពីនសវាកម្មហផ្ ហដលរមួ្ចាំហណកប្របមាណ 
៩៥% ថ្ ចាំណូលសរបុសប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ នហើ កតត ចម្បងហដលជាំរញុឱ្យមា ការនកើ នឡើងថ្  
ប្របាកច់ាំណូល រឺកាំនណើ  ថ្ នាវា  ិងទាំ ិញ្ាងកាតក់ាំពងហ់ផ្ ជាពិនសសទាំ ិញកុងតឺ រ័ ហដលជាប្របភពចាំណូលដ៏
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 រអានម្រកិ នៅនពលហដលរបិូ វតែុម្ុខងារ 
របស់ កសស រឺជាប្របាកន់រៀល ។ ដូចន េះ បាំហរបាំរលួអប្រតបតូរប្របាកន់រៀលនធៀប ឹងប្របាកដុ់លាា រអានម្រកិ ប្របាកន់រៀល 
នធៀប ឹងប្របាកន់ ៉េ ជប៉េុ   ិងប្របាកដុ់លាា រនធៀប ឹងប្របាកន់ ៉េ ជប៉េុ   ឹងប៉េេះពាល់ដល់កប្រម្តិប្របាកច់ាំនណញរបស់ 
កសស ។ 
 - ផ្លប៉េេះពាល់ពអីប្រតការប្របាក ់
 បចចុបប ន កសស ម្ ិមា កម្ចតីហដលមា អប្រតការប្របាកហ់ប្របប្របួលននាេះនទ ។ កសស បា ទទួលប្របាកក់ម្ចី
ពីប្រកសួងនសដាកិចច  ិងហិរញ្ា វតែុ ហដលជាកម្ចបី តពី JICA  ិង JBIC កនុងអប្រតការប្របាកច់ាបព់ី ២,៥% ដល់ 
៣,៧% ។ នហតុដូចន េះ សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ន េះ ម្ ិមា ផ្លប៉េេះពាល់ពបីហប្រម្បប្រម្ួលអប្រតការប្របាក់
ន េះនទ ។ 
 -ផ្លប៉េេះពាល់ពកីារហប្របប្របលួតថ្ម្ានប្របងឥ ធ ៈ  
 ការហប្របប្របួលតថ្ម្ានប្របងឥ ធ ៈ ឹងមា ផ្លប៉េេះពាល់ដល់ផ្លចាំនណញរបស់ កសស នដ្ឋ ប្របតិបតតិការ 
កាំពងហ់ផ្ ពឹងហផ្ាកយា៉េ 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 ទសិនៅគាាំប្រទ ិងនលើកសៃួ វស័ិ ពាណិជាកម្មអ តរជាត ិ
 ិ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 របិូ វតែុតម្រ ៈ  តការ ទីផ្ារបតូរ 
ប្របាកន់សរហីតសែិតនៅនប្រកាម្អ តោរម្ ន៍ដើម្បរីកា សែិរភ្នពរបូិ បណ័ណ ជាតិ នហើ លាំ ឹងរបូិ វតែុន េះបា  
រកាសិែរភ្នពមា៉េ ប្រកូនសដាកិចចកម្ពុជា ហដលបា កសាងទាំ ុកចិតត ចាំនពាេះវ ិិនយារិ   ិងជប្រម្ុញការនធវើ 
អាជីវកម្មវស័ិ ឯកជ   
- ការនលើកទឹកចតិតព ធដ្ឋរកនុងវស័ិ ម្ូលបប្រត ដល់សហប្រគាសនបាេះផ្ា លកម់្ូលបប្រតនៅកម្ពុជាបា  
 ឹងកាំពុងជប្រម្ុញឱ្យសហប្រគាសរដា  ិងប្រកុម្ហ ុ ឯកជ ចូលទីផ្ារម្ូលបប្រតកា ហ់តនប្រចើ  ហដលចូលរមួ្ 
ចាំហណកកនុងការអភវិឌ្ឍនសដាកិចចជាតិ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

សប្រមាបប់្រតីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ន េះ កសស មា ពត័ម៌ា ចាាំបាច ់សប្រមាបក់ារពារវ ិិនយារិ ដូច
ខាងនប្រកាម្ ៖ 

សម្ ័ប្របជុាំប្រកមុ្ប្របកឹាភបិាល អាណតតទិ ី៧ នលើក ទ ី២ នា ថ្ងៃទ ី០១ ហខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
កិចចប្របជុាំបា ពិ តិយ  ងិសនប្រម្ចនលើចាំ ុចដូចខាងនប្រកាម្៖ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍លទធផ្លអងគប្របជុាំម្ ុ ។ 
 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ  ិងឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍បូកសរបុលទធផ្លការងារអាជីវកម្ម    ៨
ហខ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា អ ុម្ត័នលើរបា ការណ៍ហិរញ្ា វតែុសប្រមាបប់្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ហដល
បា ប្រតួតព ិិតយនដ្ឋ ប្រកមុ្ហ ុ សវ កម្មឯកោជយ PWC ។ 

 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា អ ុម្ត័នលើរនប្រមាងហផ្ ការអាជីវកម្ម នសវាកម្ម ហិរញ្ា វតែុ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 
 ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ឯកភ្នពនលើនសចកតីប្រពាងកនុងការបនងកើតរណៈកម្មការសវ កម្ម  ងិ រណៈ
កម្មការហា ិភ ័ ។ 

 នសចកតីនផ្េងៗ ៖ 
- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា ពិ តិយ  ិងឯកភ្នពនលើរបា ការណ៍ប្របសិទធិភ្នពការចាំត  (Cost 

Efficiency) ហដលសិកានដ្ឋ  កសស ។ 
- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលបា នលើកនឡើងឱ្យ កសស សិកាពហីា ភិ ័នផ្េងៗ(Risk Analysis) ។ 
- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលឱ្យ កសស សហការណ៍សិកាអាំពកីារនប្របើប្របាស់តាំប ន់សដាកចិចពនិសស 

(SEZ) ជា Off Dock Yard  ិងការសិកាពវីធិា ការ នដ្ឋេះប្រសា ការកកសៃេះនៅប្រចកទាវ រ ក
សស ។ 

- ប្រកុម្ប្របឹកាភបិាលឯកភ្នពនលើនគាលការណ៍កនុងការប តសុពលភ្នពជួលឱ្យនលាក តូវ ជហួឺង 
មាច ស់សតា គារ  ិងនភ្នជ  ីដ្ឋា  ន្នងមី នដ្ឋ  កសស ប្រតូវនសនើសុាំការសនប្រម្ចពី ឯកឧត្តម
អគ្គបណ្ឌិ ត្ ែភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី រ្ដ្ឋមន្តនតី ក្កែងួសែដ្ឋកិច្ច និង
ហរិ្ញ្ញវត្ថ៊ុ ។ 

 
 

 

 

 



                  

ថ្ងៃទី០១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទ០ី១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី០១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី០១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី០១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 

អភបិាល 

ថ្ងៃទី០១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទ០ី១ ហខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៩
បា អា   ិងឯកភ្នព 

 

_______________ 

ហតែនលខា 
 

អភបិាល 
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