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គោលគៅយុទ្ធសាស្ត រ្ចម្បង រប្់ រ.ទ្.្.ភ. មានដូចខាងគរោម្៖ 
- ពរងីកោរផ្រតផ់្គងទ់្ឹកគៅតំបនជុ់ំវញិរាជធានីភនគំពញ គោយរកាអរា និង្រងោ់រដូចោន  គៅកនុងរាជធានីភនគំពញ។ 

- វភិាគថ្លៃគដើម្ និងកំណែទ្រម្ងដ់ំគែើ រោរ និងណបបបទ្គដើម្បោីតប់នថយថ្លៃគដើម្ទ្ឹក 
- បគងកើនរប្ិទ្ធភាពបុគគលិក និងបនរកសាង្ម្តថភាពរប្់្ហរោ្។ 

- ាងំចិតរខ្ព្់ ចំគ ោះោរទ្ទួ្លខុ្្រតូវដល់្ងគម្ និងបរសិាថ ន។ 
- គរបៀបគ ៀបណបបយុទ្ធសាស្ត្រ ជាម្យួបណ្តរ អងគភាពទ្ឹកសាា ត 

នានា ណដលមានរប្ិទ្ធភាពបំផុ្តកនុងពិភពគោក។ 
 
 
 

 

គោលគៅយុទ្ធសាស្ត រ្ចម្បង រប្់ រ.ទ្.្.ភ. មានដូចខាងគរោម្៖ 
ពរងីកោរផ្រតផ់្គងទ់្ឹកគៅតំបនជុ់ំវញិរាជធានីភនគំពញ គោយរកាអរា និង្រងោ់រដូចោន  គៅ
កនុងរាជធានីភនគំពញ។ វភិាគថ្លៃគដើម្ និងកំណែទ្រម្ងដ់ំគែើ រោរ និងណបបបទ្គដើម្បោីតប់នថយថ្លៃ
គដើម្ទ្ឹក បគងកើនរប្ិទ្ធភាពបុគគលិក នងិបនរកសាង្ម្តថភាពរប្់្ហរោ្។ ាងំចិតរ
ខ្ព្់ ចំគ ោះោរទ្ទួ្លខុ្្រតូវដល់្ងគម្ និងបរសិាថ ន។ គរបៀបគ ៀបណបបយុទ្ធសាស្ត្រ ជាម្យួ 
បណ្តរ អងគភាពទ្ឹកសាា តនានា ណដលមានរប្ិទ្ធភាពបំផុ្តកនុងពិភពគោក។ 

 
 
 

 
គលខ្៤៥ ផ្ៃូ វ១០៦ ្ង្កក ត់រ្ោះចក ខ្ែឌ ដូនគពញ 

រាជធានីភនំគពញ រពោះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា 
 
 

 

 

អុីណម្៉ែលៈ 
ir@ppwsa.com.kh 

 
 

 

 

គលខ្ទូ្រ្័ពទៈ ៨៥៥(០)២៣៧២៤០៤៦ 
គលខ្ទូ្រសារៈ ៨៥៥(០)២៣៤២៧៦៥៧  

 
 

 

 
របាយការណ៍ ព្រច ាំព្តីមាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២០  



 

ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

រទពយសកមមសរុប(ពាន់ររៀល) ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០ ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ ១.៤៤៩.២០៤.៨១៤ 
បាំណុលសរុប(ពាន់ររៀល) ៨៨២.៥៦៥.៤៨៣ ៦៩០.៦៣៩.២៨៣ ៥៥០.០៧០.៧២៩ 
មូលធនសរុប(ពាន់ររៀល) ៩៨២.០៥២.៦៥៧ ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 

 

លទធផលហរិញ្ញវត្ថុ 
រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចាំណូលសរុប(ពាន់ររៀល) ៨៦.៨៨៤.១២៨ ៤០.៤៤៩.៦៦២ ៩១.២៤៦.៤១០  
ចាំរណញមុនបង់ពនធរាក់ចាំរណញ(ពានរ់រៀល) ៣៣.៩៣៧.៤៦៧ (៧.០៧៥.៧៤៥) ៥៦.៤៥០.៣៤៤  
ចាំរណញសុទធកនុងការយិបររិចេទ(ពាន់ររៀល) ១៨.៧៨៥.៨១០ (៦.០៣២.៤៣៤) ៤៥.៥៩៣.២៣៣  
លទធផលលមអិត្កនុងការយិបររិចេទ(ពាន់ររៀល) ១៨.៧៨៥.៨១០ (៦.០៣២.៤៣៤) ៤២.៥៨១.០៨២  

 

អនុាត្ហរិញ្ញវត្ថុ 
រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អនុាត្ស្ថធនភាព 

អនុាត្សនទនយីភាព 
អនុាត្ចរនត(ចាំនួនដង) ១,២២ ១,១៥ ១,៧៩ 
អនុាត្ចរនតរលឿន(ចាំនួនដង) ០,៨៦ ០,៦២ ១,១៥ 

 

 
រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រតី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អនុាត្ចាំរណញភាព 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនងឹ 
រទពសកមម(ភាគរយ) ១,០៣ ០,៤៥ ៣,១៧ 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនងឹ  
មូលធន(ភាគរយ) ១,៩៣ ០,៦៦ ៥,១៨ 
អនុាត្គមាល ត្ចាំរណញដុល(ភាគរយ) ៣៨,៤១ ១៤,០១ ៥៥,៧៧ 
អនុាត្គមាល ត្ចាំរណញភាព(ភាគរយ) ២១,៦២ ១៤,៩១ ៤៦,៦៧ 
ចាំរណញកនុងមយួឯកតា 
មូលបរត្កមមសិទធិ(ររៀល) ២១៦,០០ ៦៩,៣៦ ៤៨៩,៥៩ 

អនុាត្លទធភាពសងការរាក ់(ចាំនួនដង) ២,០៣ ០,៤៩ ៣,១៥ 
 
 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

i 



 

 
ii របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០

 

 

 

 

 

រាក់ចាំរណញសរមាប់រត្មីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ (លានររៀល) 

បម្រមបរមួលត្ម្មលភាគហ ុន (គតិ្ជាររៀល) នងិទាំហាំជញួដូរ 

រាក់ចាំរណញតាមបណ្តត ឆ្ន ាំនមីយួៗ (លានររៀល) 

 

 



សមាសភាព 
ររុមរបរឹាភបិាល រររររររររររររររររររររររររររររររររររររុមមមមមមមមររររររររបបបរបររបរបបរបររបរបបបរបររបរ រររររររាាារាររាររាររាររាររាររារាាាាាាភភភភភភភភភភបាបាបាបាបាបាបាលលលលលលលលលល

iii 

សមាា ល់៖ 

- យោងតាមអនុររឹរយយលខ១១២២អនររ.ររ ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីការបនតអាណរតកិារងារជូន ឯកឧតតម សមឹ ណារ៉ា  
អគ្ានាយរថ្នអគ្ានាយរដ្ឋា នឧសាហរមម រាំណាងររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម រនុងមុខរាំខណងជារបធានររមុរបឹរាភបិាល 
រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររងុភនាំយពញ រនុងអាណរតិទី៦ ររូវបានចបអ់ាណរតិ យៅថ្ងៃទី១៦ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

- យោងតាមអនុររឹរយយលខ១៩៦អនររ.ររ ចុុះថ្ងៃទ២ី៥ ខខរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពីការខរងតាាំងររមុរបរឹាភបិាល រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័      
ររុងភនាំយពញ អាណរតទិី៧ ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា រដ្ាយលខាធកិារររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម ររូវបានខរងតាាំងជារបធានររុមរបឹរា-     
ភបិាល រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ ចបព់ីថ្ងៃទី២៥ ខខរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

- យោងលរខនតិរៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ. ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១២ នងិយោងរាំណរយ់ហរុសតីពលីទធផល ថ្នការយបាុះយឆ្ន រយរជើសតាាំង 
រាំណាងនិយោជិរអាណរតិទ៧ី ថ្នរដ្ឋា ររទឺរសវយរ័ររងុភនាំយពញ ចុុះថ្ងៃទី២៤ ខខរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ង្ោក មា៉ា  ណូរ៉ា វីន ររូវបាន 
យរជើសតាជារាំណាងនិយោជរិ និងជាសមាជិរររុមរបឹរាភបិាលអាណរតទិី៧។ 

 
 
 
 
 
 
 



       iv                  របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឯកឧតតមបណឌិ ត សុមឹ សុថីា ឯកឧតតមបណឌិ ត សុមឹ សុថីា
 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម មុី វ៉ា ន់ ឯកឧតតម មុី វ៉ា ន់
 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម នួន ផារត័ន ឯកឧតតម នួន ផារត័ន
 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ង្ោក មា៉ា  ណូរ៉ា វីនង្ោក មា៉ា  ណូរ៉ា វីន
 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ង្ោក ចាខ យនុង្ហេខ ង្ោក ចាខ យនុង្ហេខ
 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ង្ោក ង្ោម ង្សខ បូរ៉ា  ង្ោក ង្ោម ង្សខ បូរ៉ា
 

អភបិាលឯររាជយ 

ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា
 

ក្បធានក្កុមក្បឹកាភិបាល 

រដ្ាយលខាធកិារររសួង ឧសាហរមម វទិាសាស្រសត 

រដ្ាយលខាធិការ  

ររសួងយសដ្ារិចច និងហិរញ្ញ វរថុ 

អគ្ានាយរ 
រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ 

បយចចរវទិា នងិនវានុវរតន ៍

អភបិាលរងថ្នគ្ណៈអភិបាល 

រាជធានីភនាំយពញ 

រាំណាងនិយោជិរ 
ថ្នរដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ 

អភបិាលមនិរបរិបរតិរាំណាង 
ភាគ្ហ ុនិរឯរជន 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិបាល 



 

យដ្ឋយទទួលបានទាំនុរចិរតពរីាជរដ្ឋា ភបិាល ជាមយួនងឹការ 
ឧបរថមភគាំរទពីររសួងអាណាពាបាលទាំងពីរ រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុង- 
ភនាំយពញ បានបាំយពញការពវរចិចយដ្ឋយយជាគ្ជយ័ រគ្បស់រមមភាពធុររិចច 
របស់ខលួន។ យយើងរាំពុងបនតអភវិឌ្ឍយសវាទឹរសាា រជាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ទាំង 
គុ្ណភាពទាំងបរមិាណ យដ្ើមបយីឆលើយរបយៅនងឹររមវូការយរបើរបាស់របស់ 
របជាជនថ្នទីររុងភនាំយពញ នងិទីររុងតាយមម  និងចូលរមួចាំខណរ រនុង
ដ្ាំយណើ រការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ទីររងុទាំងពីរ។ 

កនខុក្តីមាសទី៤  

យដ្ឋយទ“ 

មម និងចូ” 

 

v 
 

 

 
កនុងរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ រ.ទ.ស.ភ. ានទទួលចាំណូលសរុប៨៦.៨៨៤.១២៨.០០០ររៀល និងរាក់ចាំរណញ    

មុនបង់ពនធរលីរាក់ចាំរណញ៣៣.៩៣៧.៤៦៧.០០០ររៀល។  
 
រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញវនិិរោគ កស្ថង ពរងីក ដាំរណីរការ និងជួសជុលម្ែរកាមរធោាយសរមាប់ផលិត្ នងិ

របព័នធម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្ និងអនាម័យ។ ររបីរាស់នូវរគប់វធិានការរដីមបបីរងកីនផលិត្កមម-រសវាកមម និងធានាគុណភាពទឹកស្ថអ ត្ 
រដីមបរីឆលីយត្បរៅនឹងត្រមូវការសរមាប់ជីវភាពរស់រៅ អាជីវកមម រសវាកមម និងឧសាហកមម។  រធវីអាជីវកមម រសវាកមម និងការងារ  
រផេងៗរទៀត្ម្ដលទាក់ទងនឹងវស័ិយទឹកស្ថអ ត្ និងអនាម័យរៅកនុងឬររៅរបរទស តាមការសររមចរបស់រកុមរបឹកាភិាល និងរដ្ឋយ 
អនុរលាមតាមចាប់។ 

សហរបត្ិបត្តិការរលីម្ផនកបរចេករទសពាណិជជកមម និងហរិញ្ញវត្ថុជាមួយម្ដគូអភិវឌ្ឍ ទាាំងកនុង និងររៅរបរទស រដីមបពីរងកី 
និងអភិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ. រៅតាមរោលនរោាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិាល។  ធានាឱ្យាននូវចីរភាពដាំរណីរការផលិត្កមម អាជីវកមម 
និងហរិញ្ញវត្ថុ រដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួយផលរបរោជន៍សងគម។ បរងកីនរបសិទធភាពបុគគលិក និងបនតកស្ថងសមត្ថភាពរបស់សហរោស។ 
វភិាគកតាត ម្ែលរដីម និងកាំម្ណទរមង់ដាំរណីរការ និងម្បបបទរដីមបកីាត់្បនថយម្ែលរដីមទឹក ររបៀបរធៀបម្បបយុទធស្ថស្តសតជាមួយបណ្តត  
អងគភាពទឹកស្ថអ ត្នានាម្ដលមានរបសិទធភាពបាំផុត្កនុងពិភពរលាក។ 

 
ង្សវដម៏ានក្បសទិធភាព 
រយងីរៅម្ត្បនតធានាការផគត់្ផគង់ទឹកស្ថអ ត្២៤រមា៉ោ ងរលី២៤រមា៉ោ ង ជាមួយនឹងគុណភាពម្ដលអាចទទួលទានានរដ្ឋយ-

ផ្ទទ ល់ពីកាលរ ៉ោូប ីរណ។  កនុងរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ  រយងីផលិត្ទឹកស្ថអ ត្ាន៥២.៣២៦.៨៩០ម៣។ ទនទឹមរនេះរយងីានររបី
ប៉ោូលីអាលុយមីញ៉ោូ ម កល័ររាយ(PAC) ជាំនួសស្ថច់ជូរវញិរដីមបបីរងកីនគុណភាពទឹក និងកាត់្បនថយចាំណ្តយរលីស្ថរធាតុ្គីមី។ 

ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា
 

ក្បធានក្កុមក្បឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា
រដ្ាយលខាធិការររសួង ឧសាហរមម វទិាសាស្រសត 

ក្បធានក្កុមក្បឹកាភិបាល

ស្រ
បយចចរវទិា និងនវានុវរតន៍ 

ុ
ឆ្ន ាំ២០២០ង្នេះ 



       vi                  របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ជាលទធផលរៅកនុងរត្ីមាសរនេះ កាំរណីនអត្ិែិជនកនុងរោានរកីនចាំនួន២.១០៨បណ្តត ញ។ កនុងរនាេះកាំរណីនអត្ិែិជន 
ម្ដលមានចាំណូលទាបចាំនួន ៣០៧បណ្តត ញ ម្ដលរយងីម្ត្ងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជារទៀងទាត់្។ ចាំម្ណកអារតាទឹកាត់្បង់រៅកនុង    
រត្ីមាសទី៤ រនេះ មានចាំនួន ៩,៣៦% មូលរហតុ្រលចធាល យបាំពង់ ម្ដលបណ្តត លមកពីមានការអភិវឌ្ឍន៍ និងជួសជុលពរងកី    
រហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធផលូវ ែនល់ររចីន។ 

 
រយងីានផេពវផាយពីការងារផគត់្ផគង់ទឹកស្ថអ ត្របស់រយងី ម្ដលម្ត្ងរធវីជារទៀងទាត់្ជូនដល់របជាពលរដឋកនុងសហគមន៍ 

ានរជាបរហយីរាល់សាំរណីររផេងៗម្ដលរយងីានទទួលពីអត្ិែិជនពាក់ព័នធនឹងរសវាទឹកស្ថអ ត្រត្ូវានរដ្ឋេះរស្ថយទាន់រពលរវលា។ 
បាំពង់រមនាាំទឹក និងបណ្តត ញម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្ រត្ូវានពរងីកជាររៀងរាល់ម្ែៃរដ្ឋយបាំពង់របម្វង៣០.៩៥៧,៦២ម្ម៉ោរត្ រតូ្វានដ្ឋក់
កនុងរត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ។ 

 
ការអនុវតតនក៍ារងាររបសក់្កមុក្បឹកាភិបាល 
លទធផលកិច្ចក្បជុាំក្កុមក្បឹកាភិបាលសាមញ្ញ ង្លើកទី៥ ោណតតិទី៧ របស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ថៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ : 
 រ.ទ.ស.ភ ានររៀបចាំកិចេរបជុាំរកុមរបឹកាភិាលស្ថមញ្ញ រលីកទី០៥ អាណត្តិទី៧ កាលពីម្ែៃទី១៨ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
រវលារមា៉ោ ង ៨:៣0នាទី រៅទីចាត់្ការរបត្ិបត្តិម្ន រ.ទ.ស.ភ។ អងគរបជុាំានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូររោបល់រលីែលឹមស្ថរលមអតិ្ 
ម្នរាយការណ៍ ម្ដលបងាា ញរដ្ឋយមស្តនតីជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ  រដ្ឋយទទួលាននូវលទធផលដូចខាងររកាម ៖ 

១) សាំរណីសុាំពិនិត្យ-អនុម័ត្ជារោលការណ៍ររជីសររសីរកុមហ ុន រដីមបរីធវីសវនកមមរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០២១ 

 
២) សាំរណីសុាំរោលការណ៍ឯកភាពរលីការកាំណត់្ទុនររាងចរកផលិត្ទឹកស្ថអ ត្រែត្តត្បុងឃមុ ាំ 

 
៣) 

 

 
៤) សាំរណីសុាំពិនិត្យ-អនុម័ត្ម្ត្ងតាាំងមស្តនតីជាន់ែពស់  

ក) 



៥) សុាំអនុម័ត្កមមវធិីរបជុាំរកុមរបកឹាភិាលឆ្ន ាំ២០២១ 

៦) ការណ៍សតីពីលទធផលការងារ១០ម្ែ បូក២ម្ែា៉ោ ន់ស្ថម នឆ្ន ាំ២០២០ នងិម្ផនការរត្ីមាសទី១ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
 
 

រ.ទ.ស.ភ   រ.ទ.ស.ភ មានយុទធស្ថស្តសតចាស់លាស់កនុងការពរងីកបណ្តត ញម្ចកចាយទឹក រដ្ឋយមានទាំនាក់ទាំនងជាមួយនងឹការពរងកី 
សមត្ថភាពរបរពឹត្តកមម រហយីការពរងីកការផគត់្ផគង់ទកឹរៅត្ាំបន់ជុាំវញិរាជធានីភនាំរពញ គឺរធវោី៉ោ ងណ្តរកាអរតា នងិសតង់ដ្ឋរដូចោន  រៅកនុង 
រាជធានីភនាំរពញ នងិតាាំងចិត្តែពស់ ចាំរពាេះការទទួលែុសរតូ្វដល់សងគម នងិបរសិ្ថថ ន។ សរមាប់រត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ រយងីររោងផលិត្ 
ទកឹស្ថអ ត្៥៥.៩៥៧.៥៣១ម៣ ជាមួយនឹងការពរងីកបណ្តត ញម្ចកចាយទកឹបម្នថម៥០.២៧០។ 

ង្សច្កតីខថែខអាំណរគណុ  
          រយងីែ្ុ ាំសូមម្ែលងរសចកតីដឹងគុណដ៏រជាលររៅចាំរពាេះរាជរដ្ឋឋ ភិាលអាណ្តពោាលទាាំងពីរ គឺរកសួងឧសាហកមម វទិោស្ថស្តសត   
បរចេកវទិោ នងិនវានុវត្តន៍ នងិរកសួងរសដឋកិចេ នងិហរិញ្ញវត្ថុ គណៈកមមការមូលបរត្កមពុជា រកុមហ ុនផារមូលបរត្កមពុជា នងិភាគហ ុនកិ 
ទាាំងអស់ ម្ដលានផតល់ទាំនុកចិត្តនងិការោាំរទចាំរពាេះរដ្ឋឋ ករទកឹសវយត័្រកុងភនាំរពញ។ 
 

          រយងីក៏មានរមាទនភាព នងិសូមម្ែលងអាំណរគុណចាំរពាេះមស្តនតី នងិនរិោជិត្រគប់ថ្នន ក់របស់រដ្ឋឋ ករទកឹសវយត័្រកុងភនាំរពញ ម្ដល 
ានែិត្ែាំបាំរពញការងារ រដ្ឋយស្ថម រត្ីទទួលែុសរតូ្វែពស់ជាំរុញឱ្យានសររមចនូវលទធផលដ៏លអរបរសីររនេះ។ 
     
 ម្ែៃច័នទ ៣ររាច ម្ែផលគុន ឆ្ន ាំជូត្ រទាសក័ ព.ស ២៥៦៤ 
 រាជធានីភនាំរពញ ម្ែៃទ០ី១ ម្ែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
        ក្បធានក្កុមក្បឹកាភិបាល 
 

vii 



      viii                  របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 



មារិកា 

 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុសយងខប i 
រកាហវិរអាំពីពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុសយងខប ii 
សមាសភាពររុមរបរឹាភបិាល iii 
យសចរតីខងលងរបស់របធានររុមរបឹរាភបិាល v 
  
  

ម្ផនកទី១.-ពត័្ម៌ានទូរៅពាកព់ន័ធនឹងរដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញ ០១ 
ក- អត្តសញ្ញញ ណរដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញ ០១ 
ែ- លកខណៈធុរកិចេ ០១ 
  
  

ម្ផនកទី២.-ពត័្ម៌ានអាំពីលទធផលរបតិ្បត្តិការធុរកិចេ ០២ 
ក- លទធផលរបតិ្បត្តិការធុរកិចេ ០២ 
ែ- រចនាសមពន័ធចាំណូល ០៨ 
  

ម្ផនកទី ៣.-រាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្ដលានរតួ្ត្ពិនិត្យរឡងីវញិរដ្ឋយសវនករឯករាជយ ០៩ 
  

ម្ផនកទី៤.-ការពិភាកា និងការវភិាគរបសគ់ណៈរគបរ់គង ៣៦ 
ក- ទិដឋភាពទូរៅម្នរបតិ្បត្តិការ ៣៦ 
ែ- កតាត សាំខាន់ៗ ម្ដលប៉ោេះពាលរ់លីផលចាំរណញ ៤០ 
គ-ការម្របរបួលសាំខាន់ៗ រលីការលក់និងចាំណូល ៤០ 

ឃ-ផលប៉ោេះពាលម់្នការបតូររូបិយបណណ អរតាការរាកនិ់ងម្ែលទាំនិញ ៤០ 
ង- ផលប៉ោេះពាលម់្នអតិ្ផរណ្ត ៤១ 
ច-រោលនរោាយរសដឋកិចេ ស្ថររពីពនធនិងរូបិយវត្ថុ របសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិាល ៤១ 
  

ម្ផនកទី ៥.-ពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្សរមាបក់ារពារវនិិរោគិន ៤២ 
  

ហរថយលខាអភបិាលរបស់រដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ ៤៣ 
  

  

  

  

  
  
  

 



 

       ១          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខផនរទី ១.- ពរ័ម៌ានទូយៅពារព់ន័ធនឹងរដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ 
រ- អរតសញ្ញញ ណរដ្ឋា ររទឹរសវយរ័ររុងភនាំយពញ 

 

 រ ម្ េះជាអកេរម្ែមរៈ រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញ (រ.ទ.ស.ភ.) 
 រ ម្ េះជាអកេរឡាតាាំងៈ PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 
 អកេរកូដសតង់ដ្ឋរៈ KH1000010004 
 ទីស្ថន ក់ការៈ អោរ៤៥ ផលូវ១០៦ សងាក ត់្រសេះចក ែណឌ ដូនរពញ រាជធានីភនាំរពញ រពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
 រលែទូរស័ពទៈ +៨៥៥(០)២៣៦៣៥៨០៨០ / ៧២៤០៤៦ 
 រលែទូរស្ថរៈ +៨៥៥(០)២៣៤២៧៦៥៧ 
 រគហទាំព័រៈ www.ppwsa.com.kh  អុីម្ម៉ោលៈ ir@ppwsa.com.kh 
 រលែវញិ្ញញ បនបរត្ចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២  
 កាលបររិចេទៈ ម្ែៃទី២៧ ម្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 រលែអាជ្ាបណណអាជីវកមមៈ អនុរកឹត្យរលែ៥២អនរក.បក 
 រចញរដ្ឋយៈ រាជរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជា 
 កាលបររិចេទៈ ម្ែៃទី១៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ 
 រសចកតីសររមចអនុញ្ញញ ត្ និងចុេះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ព័ត៌្មានរលែៈ ០១២/១២គ.ម.ក/ស.ស.រ. 
 កាលបររិចេទៈ ម្ែៃទី២៣ ម្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 រ ម្ េះបុគគលត្ាំណ្តងរដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញៈ ឯកឧតតមបណឌិ ត សុមឹ សុថីា 

 
 ខ- លរខណៈថ្នធុររិចច 

 វនិិរោគ កស្ថង ពរងីក ដាំរណីរការ និងជួសជុលម្ែរកា មរធោាយសរមាប់ផលិត្ និងរបព័នធម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្ 
និងអនាម័យ។ 

 ររបីរាស់នូវរគប់វធិានការរដីមប ី បរងកីន ផលិត្កមម រសវាកមមនិងធានាគុណភាពទឹកស្ថអ ត្រឆលីយត្បរៅនឹងត្រមូវការ 
សរមាប់ជីវភាពរស់រៅ អាជីវកមម រសវាកមម និងឧសាហកមម។ 

 រធវីអាជីវកមម រសវាកមម និងការងាររផេងៗរទៀត្ម្ដលទាក់ទងនឹងវស័ិយទឹកស្ថអ ត្ និងអនាម័យរៅកនុង ឬររៅរបរទស 
តាមការសររមចរបស់រកុមរបឹកាភិាល និងរដ្ឋយអនុរលាមតាមចាប់។ 

 សហរបត្ិបត្តិការរលីម្ផនកបរចេករទស ពាណិជជកមម និងហរិញ្ញវត្ថុ ជាមួយម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍កនុង និងររៅរបរទស រដីមប ី
ពរងីក និងអភិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ. រៅតាមរោលនរោាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិាល។ 

 ធានាឲ្យាននូវចីរភាពដាំរណីរការផលិត្កមម អាជីវកមម និងហរិញ្ញវត្ថុរដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួយផលរបរោជន៍សងគម។ 
 

http://www.ppwsa.com.kh/
mailto:ir@ppwsa.com.kh


បរយិាយ 
 

ខផនការ 
(គិត្ជា ម្ម៉ោរត្គុប) 

អនុវតតជាក់ខសតខ 
(គិត្ជា ម្ម៉ោរត្គុប) 

អក្ា 
(គិត្ជា %) 

ររាងចរកភូមិម្រពក ១៤.៥៩៨.០០០ ១៣.០៥៥.៤១៩ ៨៩ 
ររាងចរកររជាយចងាវ រ ១៤.៩៣៤.០០០ ១៣.១៣៩.១៥១ ៨៨ 
ររាងចរកចាំការមន ៤.៤៧៨.០០០ ៤.១៤៣.៣៥៨ ៩៣ 
ររាងចរកនិររាធ ២៤.០៧២.០០០ ២១.៨៨៤.៩៨១ ៩១ 
ររាងចរករមលច ១៧៧.៨០០ ៥៧.៧៣១ ៣២ 
ររាងចរកត្បូងឃមុ ាំ - ៤៦.២៥០ - 

សរបុ ៥៨.២៥៩.៨០០ ៥២.៣២៦.៨៩០ ៩០ 
 
 

ខផនរទី ២.- ពរ័ម៌ានអាំពីលទធផលរបរិបរតិការធុររិចច 
រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ 
រ.១- លទធផលការងាររបរពឹរតរមម របពន័ធខចរចយទឹរ និងការងារការប់នថយទឹរបារប់ង ់
រ.១.១- លទធផលការងាររបរពឹរតរមម 
បនតធានាផគត្់ផគងទឹ់កស្ថអ ត្រសបរៅតាមត្រមូវការររបីរាសរ់បសអ់តិ្ែិជន រដ្ឋយដាំរណីរការរបពន័ធផលិត្កមម ម្ដលមានរស្ថប់ និងធានា 

គុណភាពទឹកស្ថអ ត្ោម នរមររាគ និងអាចផឹកានពីបណ្តតដ ញរដ្ឋយផ្ទទ ល់។  
ជារមួការងាររបរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្រៅកនុងរតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ មានដូចកនុងតារាងខាងររកាម៖ 

មុែវភិាគ ឯកតា WHO 
ររាងចរក 
ភូមមិ្រពក 

ររាងចរក 
ររជាយចងាវ រ 

ររាងចរក 
ចាំការមន 

ររាងចរក 
នរិរាធ 

ររាងចរក 
រមលច 

ររាងចរក 
ត្បូងឃមុ ាំ 

បណ្តត ញ 
ម្ចកចាយ 

ភាពលអក ់ NTU ≤ ៥ ០,៥៨ ០,៧៦ ០,២២ ០,៧៦ ០,៦៥ ០,៩៣ ០,៩៣ 
ត្ម្មលរប៉ោហាស ់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,១៨ ៧,៤៤ ៧,១០ ៧,០៧ ៧,៤៤ ៧,២០ ៧,២៦ 
កលរ័រសរ ី mg/l ០,១ - ១ ១,៤២ ០,៨៤ ០,៩៨ ០,៨៨ ០,៨៨ ០,៣២ ០,២៦ 
កលរ័សរបុ mg/l <២ ១,៦៤ ០,៩៥ ១,១៧ ១,០៣ ១,០៦ ០,៥០ ០,៣៩ 
រមររាគកូលីហវម cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
រមររាគអីុកូលី cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

 

មែវភិាគ ររាងចរករករករករករករករករក ររាងចរករករករករករករករករក ររាងចរករករករករករករករករក ររាងចរករករករករករករករករក ររាងចរករករករករករករករករក ររាងចរករករករករករករករករក បណ្តញ

រតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពទឹកតាមររាងចរកផលិត្ទឹកទាាំងបីចាំននួ៣ដង/ម្ែៃ រតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពទឹករៅតាមបណ្តត ញម្ចកចាយចាំននួ 
៨០កម្នលង/សាត ហ៍ោ៉ោ ងរទៀត្ទាត្ ់ គុណភាពទឹកសថិត្កនុងករមិត្អនុញ្ញញ ត្របសស់តងដ់្ឋរគុណភាពទឹកផឹកថ្នន កជ់ាតិ្។ ការងាររតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាព-
ទឹក ទាាំងរៅតាមររាងចរក និងតាមបណ្តត ញម្ចកចាយតាមយនតការ និងកមមវធីិមានរស្ថបា់នជាបល់ាប ់ និងរទៀងទាត្ ់ រដ្ឋយធានាាន 
នូវគុណភាពទឹកោម នរមររាគ និងផឹកានរដ្ឋយផ្ទទ លពី់បណ្តត ញ រសបតាមសតងដ់្ឋរទឹកផឹករបសអ់ងគការសុែភាពពិភពរលាក។ 

 

២ 



       ៣          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ (រ) 
រ.១- លទធផលការងាររបរពឹរតរមមរបពន័ធខចរចយទឹរ និងការងារការប់នថយទឹរបារប់ង ់(រ) 
រ.១.២- លទធផលការងារយរៀបចាំ របពន័ធខចរចយទឹរសាា រ 
 

 
បរយិាយ 
 

 អនុវតតជាក់ខសតខ 
(គិត្ជាម្ម៉ោរត្) 

 
 

 

១- ែណឌ ចាំការមន  ៦៦,៦៣ 
២- ែណឌ ឫសេមី្កវ  ២.៣៩៦,២០ 
៣- ែណឌ មានជ័យ  ២.២៩៤,២០ 
៤- ែណឌ ដរងាក   ៤.៣៦៣,០០ 
៥- ែណឌ រពាធិ៍ម្សនជ័យ  ២.៧៥៦,៤០ 
៦- ែណឌ ម្សនសុែ  ៣.០៦៩,៧០ 
៧- ែណឌ ររជាយចងាវ រ  ៨.១៦៧,៤០ 
៨- ែណឌ ចារអាំរៅ  ៥.៤២០,៦០ 
៩- ែណឌ ម្រពករៅន   ២.១០៧,៧០ 
១០- រកុងតារមម   ៣១៥,៩០ 
   

   

   

សរុប  ៣០.៩៥៧,៦២ 
 

 

របខវងបាំពងខ់ដ្លបានដ្ឋរត់ាមឆ្ន ាំនីមយួៗ 
(គ្ិរជាគ្ីឡូខម៉ែររ) 



អរតាទឹកាត់្បង់របស់រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញរៅរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញានបនថយទកឹ 
ាត់្បង់មករៅរត្ឹមអរតា១២,៨៩% ដូចានបងាា ញកនុងរកាហវចិខាងររកាម។ 

រកាហវិចបងាា ញពីអរតាទឹរបារប់ងពី់ឆ្ន ាំ២០០៣ ដ្ល់ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ (គ្ិរជាភាគ្រយ) 

រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ (រ) 
រ.១- លទធផលការងាររបរពឹរតរមមរបពន័ធខចរចយទឹរ និងការងារការប់នថយទឹរបារប់ង ់(រ) 
រ.១.៣- លទធផលការងារការប់នថយទឹរបារប់ង ់
 

 

រត្ីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

៤ 



       ៥          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

តបណាត ញជូនក្បជាពលរដឋមានច្ាំណូលទាប 
សរបុ 

(រគួស្ថរ) 
កនខុក្កុខ 
(រគួស្ថរ) 

ជាយក្កុខ 
(រគួស្ថរ) 

 បងរ់ ាំលស១់២ម្ែ - - - 
ឧបត្ថមភធន៣០% និងបងរ់ ាំលស១់២ម្ែ - - - 
ឧបត្ថមភធន៥០% និងបងរ់ ាំលស១់២ម្ែ ០១ - ០១ 
ឧបត្ថមភធន៧០% និងបងរ់ ាំលស១់២ម្ែ - - - 
ឧបត្ថមភធន១០០% និងបងរ់ ាំលស០់៤ម្ែ ៣០៦ ០១ ៣០៥ 

សរបុ ៣០៧ ០១ ៣០៦ 

 

 

 របីគិត្ចាបពី់រពលអនុវត្តកមមវធីិ “ផគត្ផ់គងទឹ់កស្ថអ ត្ជូនរបជាពលរដឋមានចាំណូលទាប” រហូត្ដលចុ់ងរតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ        
រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញានផគត្ផ់គងទឹ់កស្ថអ ត្ជូនរបជាពលរដឋមានចាំណូលទាបសរុប៣៧.១៣៦បណ្តត ញ។ កនុងរតី្មាសរនេះានឧបត្ថមភធន 
សរុបចាំននួ ៣០៧បណ្តត ញ។ 

 

 

ការវាយរថ្មល 
 ការផតលរ់សវាទឹកស្ថអ ត្ដលរ់បជាពលរដឋមានចាំណូលទាប ពិរសសរបជាពលរដឋរកីរករសរ់ៅមានលកខណៈរបមូលផតុ ាំកនុងសហគមន ៍
ម្ដលកនលងមកមិនធាល បា់នទទួលទឹកស្ថអ ត្ររបីរាសផ់្ទទ លពី់រដឋកនុងត្ម្មលមួយ សមរសបរថ្នកជាងឯកជន ផគត្់ផគង់២៤រមា៉ោ ងកនុង១ម្ែៃ ៧ម្ែៃកនុង     
១សាត ហ៍ធានានូវគុណភាពហូបានផ្ទទ លពី់កាលមា៉ោ សីុន និងមានការឧបត្ថមភធនផងរនាេះានរធវឲី្យរបជាពលរដឋមានចាំណូលទាប សបាយ- 
រកីរាយ និងដឹងគុណោ៉ោ ងរជាលររៅចាំរពាេះរាជរដ្ឋឋ ភិាល និងមាេ សជ់ាំនួយម្ដលានយកចិត្តទុកដ្ឋកច់ាំរពាេះជីវភាពរសរ់ៅរបសព់កួោត្។់ 
  

រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ (រ) 
រ.២- សរមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវរមម 
រ.២.១-ការងារផារផ់ាងទឹ់រសាា រ ជូនរបជាពលរដ្ាមានចាំណូលទប 
 



 

- ការងាររបណាត ញចូលផទុះ 
 ការងារត្បណ្តត ញចូលផទេះរតូ្វអនុវត្តតាមម្បបបទដាំរណីរការតាមសតងដ់្ឋរមយួម្ដលមានលកខណៈស្ថមញ្ញ និងងាយអនុវត្តទាាំងមស្តនតី- 
និរោជិត្របស ់ រ.ទ.ស.ភ. និងអតិ្ែិជន។ រោលបាំណងរបស ់ រ.ទ.ស.ភ. គឺជយួសរមួលរបជាពលរដឋកនុងការបាំរពញម្បបបទត្បណ្តត ញទឹកឲ្យ 
ានរលឿនទទលួរាកម់្ែលទឹករៅនឹងកម្នលងកាត្ប់នថយការចាំណ្តយរលីការរធវីដាំរណីររបសរ់បជាពលរដឋ។  
 

- ការងាររគ្បរ់គ្ងអរិងិជន 
  

 រយងីរគបរ់គងអតិ្ែិជនានលអនិងមានរបសិទធភាពរដ្ឋយ៖ 
 បញ្េូ លទិននន័យអតិ្ែិជនត្បណ្តត ញែមីនិងទិននន័យនាឡិកាបតូ រែមីរៅកនុងរបព័នធានរតឹ្មរតូ្វនិងទានរ់ពលរវលា“ 

មិនរលីសពីបីម្ែៃការងារររកាយម្ែៃត្បណ្តត ញនិងបតូរនាឡកិារចួ”។ 
 បញ្េូ លរាលស់ាំរណីម្កត្រមូវទិនននយ័អតិ្ែិជនរៅកនុងរបពន័ធទានរ់ពលរវលា។ 
 រធវីBack Up ទុករាលម់្ែៃនិងសាត ហ៍ ទិនននយ័អតិ្ែិជនរៅកនុងរបពន័ធរដីមបធីានាសុវត្ថិភាពរដ្ឋយរធវីការ 

រតួ្ត្ពិនិត្យរៅរាលចុ់ងរតី្មាសរទៀត្ផង ។ 
 រធវីការម្ែទាាំកុាំពយូទរ័និង Hardware ទូទាាំងអងគភាពតាមកមមវធីិម្ដលានកាំណត្។់ 

 
 
ក្បង្ភទអតិថិជន 

 
២០១៦ 

 
២០១៧ 

 
២០១៨ 

 
២០១៩ 

ក្តីមាសទី៤ 
២០២០ 

ជវីភាព ២៥១.០៦៧ ២៧១.៣១៧ ៣០១.៨៣៤ ៣២១.២១២ ៣៣៣.០៩៩ 
អាជវីកមម ៥៤.២២៨ ៥៥.៨៩១ ៥៨.៧៨៩ ៦២.៣៦៦ ៦៨.១៣៦ 
អងគភាពរដឋ ៦៥៥ ៦៥៥ ៦៦៤ ៦៩៦ ៧៤៤ 
អនកលកទ់កឹ ១១ ០៨ ០៧ ០៧ ១០ 
ត្ាំណ្តងម្ចកចាយ ២២ ២០ ២១ ១៧ ១៤ 
Standpipe - - ១៤ ១៧ ១៧ 
បនទបជ់លួ ៤.៨៥២ ៥.៣៩៧ ៥.៧០៣ ៥.៧៥២ ៥.៧៥៩ 

សរុប ៣១០.៨៣៥ ៣៣៣.២៨៨ ៣៦៧.០៣២ ៣៩០.០៦៧ ៤០៧.៧៧៩ 

 
រកាហវិចបងាា ញពីបាំខណងខចរអរិងិជនចុងររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ (អរិងិជនសរបុចាំននួៈ៤០៧.៧៧៩អរិងិជន)  

រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ (រ) 
រ.២- សរមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវរមម (រ) 
រ.២.២-ការងាររបណាត ញចូលផទុះ និងការរគ្បរ់គ្ងអរិងិជន 
 

៦ 



       ៧          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

 កនុងរត្ីមាសទី៤រនេះ រ.ទ.ស.ភ. មានមស្តនតីនិរោជិត្ទាាំងអស់ចាំនួន១.១៥០រូប (នារ៖ី១៩៧រូប) កនុងរនាេះមាន៖ 
 មស្តនតីរកបែ័ណឌ រដឋចាំនួន០២រូប គឺអគគនាយក និងអគគនាយករងទទួលបនទុកហរិញ្ញកិចេ និងផារមូលបរត្ 

និងជារបធាននាយកដ្ឋឋ នគណរនយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 
 មស្តនតីនិរោជិត្រកបែ័ណឌ សហរោស ចាំនួន១.០៧៦រូប (នារ៖ី១៩២រូប) 
 និរោជិត្ស្ថកលបងការងារ ចាំនួន      ១០រូប (នារ៖ី០២រូប) 
 និរោជិត្ជាប់កិចេសនោ ចាំនួន      ៦២រូប (នារ៖ី០៣រូប) 

 
រ.៣.១- ការអនុវរតនល៍រខនតិរៈបុគ្ាលិរ និងបទបញ្ញជ ថ្ផទរនុង 

 

រ- លទធផលរបរិបរតិការធុររិចចយដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពរ័ម៌ានធុររិចចតាមខផនរ (រ) 
រ.៣- ការងាររគ្បរ់គ្ងធនធានមនុសស 
 

 ចាំនួនបុគគលិកម្ដលានររបីរាស់កនុងរយៈកាលកនលងមកកនុងករមិត្២,៨២ រលី១.០០០អត្ិែិជន 
(ចាំនួនអត្ិែិជនសរុបចុងរោ៤០៧.៧៣៥)។ 

 ការអនុវត្តន៍ត្ួនាទីភារកិចេវន័ិយការងាររពលរមា៉ោ ងរធវីការសាំរលៀកបាំពាក់ និងការររបីរាស់សមាភ រការពារសុវត្ថិភាព   
ពលកមមរបស់មស្តនតី-និរោជិត្កមមករកាន់ម្ត្របរសីរ។ 

 
រ..៣.២- ររមរិជាំនាញរបស់មស្រនតីនិយោជិរ 

 

អនកមានបទពិរស្ថធនក៍ារងារ 

ការបណតុ េះបណ្តត លរយៈរពលែលី 

រលី១០ឆ្ន ាំ រឡងី  



ខផនរទី ២.- ពរ័ម៌ានអាំពីលទធផលរបរិបរតិការធុររិចច (រ) 
ខ- រចនាសមពន័ធចាំណូល 
 

ល. រ ក្បភពច្ាំណូល 
ក្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ក្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បរមិាណ 

ភាគរយ 
បរមិាណ 

ភាគរយ 
បរមិាណ 

ភាគរយ 
(ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល) 

        
១ ចាំណូលពីការលក ់ ៧៦.៥៩០.២៨០ ៨៨,១៥% ៣៤.៤៦១.៣៧៧   ៨៥,២០%  ៥២.៩២៨.៨០០  ៥៨,០១% 
២ កម្រមពីរសវាស្ថងសង ់ ៨.៣៣៣.៣០៤ ៩,៥៩% ១៤១.៧៨៥ ០,៣៥%  ៦៩០.៥៤២  ០,៧៦% 
៣ ចាំណូលរផេងៗ ១.៩៦០.៥៤៤ ២,២៦% ៥.៨៤៦.៥០០ ១៤,៤៥% ៣៧.៦២៧.០៦៨ ៤១,២៤% 

ចាំណូលសរុប ៨៦.៨៨៤.១២៨  ៤០.៤៤៩.៦៦២  ៩១.២៤៦.៤១០  
 

៨ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មពៅក្េុះរាជាណាចក្កកម្ពុជា) 

 
េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេបបពណាត ុះអាស្នន 

ស្ក្មាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  

១០ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
 
មាតិកា ទំេ័រ 

លេចកតីថ្លែងការណ៍របេ់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ 
 

១ 

របាយការណ៍នៃការព្រួររិៃិរយលេើររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេលងេបបលណាត ុះអាេៃន 
 

២ 

របាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុេលងេប 
 

៣ - ៤  

របាយការណ៍ចំលណញ ឬខារ ៃិងចំណូេលសេងៗេលងេប 
 

៥ 

របាយការណ៍បថ្ព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធៃេលងេប 
 

៦ 

របាយការណ៍េំហូរស្ថចព់្បាក់េលងេប 
 

៧ - ៨  

កំណរេ់មាា េ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ 
 

៩ - ២៤ 

   
  

 
       ១១                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
  
ពស្ចកតីខងែងការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 

តាម្លោបេ់របេ់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុេលងេបរបេ់ រដ្ឋា ករទឹកេវយរ័ព្កុងភនលំរញលៅការ់
ថា (“រ.ទ.េ.ភ”) ថ្ែេរមួ្មាៃរបាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុេលងេប នានលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ព្រម្ទងំ        
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខារ ៃិងចំណូេលសេងៗេលងេប របាយការណ៍បថ្ព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធៃេលងេប ៃិងរបាយការណ៍  
េំហូរស្ថច់ព្បាក់េលងេបេព្មាបព់្រីមាេ ៃិងកំណរេ់មាា េ់រ័រម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុបថ្ៃថម្លសេងៗ )ព្រូវបាៃលេស្ថា េ់សងថ្ែរថា
ជា “ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុ េលងេបបលណាត ុះអាេៃន”) បាៃលរៀបចំល ើងព្រឹម្ព្រូវព្េបទ់ិែាភារជាស្ថរវៃតទងំអេ់លៅតាម្េតងដ់្ឋរ
េណលៃយយអៃតរជារិកម្ពុជាលេខ ៣៤ េតីរី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ កនុ ងព្ា”។ 
 
 
ចុុះហរថលេខាជ្ំៃួេព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ______________________________
ស្ុមឹ្ ស្ុថីា         រស្ ់គមឹ្លាង 
អេានាយក         អេានាយករងទទួេបៃទុក 

ហិរញ្ញកិចច ៃិងសារម្ូេបព្រ 
 
             
 
 

___________________________ 
អ ុ៊ុំ ស្ថុា 
ព្បធាៃព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ  
 
នលងចៃទ ៣លរាច ថ្ខសេាុៃ ឆ្ន ជូំ្រ លទេ័ក រ.េ. ២៥៦៤ 
រាជ្ធាៃីភនលំរញនលងទី១ ថ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 
 
 
 
 

១២ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ១៣                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
របាយការណ៍ថ្នការក្តួតេិនិតយពលើេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេបបពណាត ុះអាស្នន 
ជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
(លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) 
 
 
ពស្ចកតីព្តើម្ 
 លយើងខ្ុ ំបាៃលធវើការព្រួររិៃិរយៃូវ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុេលងេប របេ់រដ្ឋា ករទឹកេវយរ័ព្កុងភនលំរញលៅការថ់ា     
(“រ.ទ.េ.ភ”) ថ្ែេរមួ្មាៃរបាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុេលងេបេព្មាប់ការយិបរលិចឆទេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ព្រម្ទងំរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខារ ៃិងចំណូេលសេងៗ របាយការណ៍បថ្ព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធៃ ៃិងរបាយ-
ការណ៍េំហូរស្ថច់ព្បាក់េព្មាបរ់យៈលរេ១២ថ្ខ ៃិងលេចកតីេលងេបកំណរ់េមាា េ់រ័រម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុបថ្ៃថម្លសេងៗ 
(ព្រូវបាៃលេស្ថា េ់សងថ្ែរថាជា “ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេលងេបបលណាត ុះអាេៃន”)។ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរបេ់ រ.ទ.េ.ភ 
ជាអនកទទួេការខុេព្រូវកនុងការលរៀបចំ ៃិងបង្ហា ញៃូវររ័៌មាៃហិរញ្ញ វរថុេលងេបបលណាត ុះអាេៃន។ 
ទំៃួេខុេព្រូវរបេ់លយើងខ្ុ ំ 
េឺលធវើការេៃនិដ្ឋា ៃលៅលេើររ័៌មាៃហិរញ្ញ វរថុេលងេបបលណាត ុះអាេៃនលដ្ឋយថ្សែកលេើការព្រួររិៃិរយល ើងរបេ់លយើងខ្ុ ំ។ 
 
វិសាលភាេថ្នការក្តួតេិនិតយ 
 លយើងខ្ុ ំបាៃលធវើការព្រួររិៃិរយ លដ្ឋយអៃុលោម្តាម្ េតង់ដ្ឋរអៃតរជារិកម្ពុជាលេើការព្រួររិៃិរយលេខ ២៤១០   
េតីរី ការព្រួររិៃិរយររ័៌មាៃហិរញ្ញ វរថុ កនុ ងព្ាថ្ែេលធវើល ើងលដ្ឋយេវៃករឯករាជ្យរបេ់ព្កុម្ហ ុៃ។ ការព្រួររិៃិរយលេើ 
ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុរមួ្មាៃ ការលោទេួរបុេាេិកថ្ែេពាករ់ៃ័ធផ្ទទ េ់ៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុ ៃិងេណលៃយយ ព្រម្ទងំ       
ការអៃុវរតៃូវការវភិាេ ៃិងៃិរិវធិីកនុងការព្រួររិៃិរយលសេងៗ។ ការព្រួររិៃិរយមាៃវសិ្ថេភាររិចជាងការលធវើេវៃកម្ម 
លដ្ឋយអៃុលោម្លៅតាម្េតងដ់្ឋរេវៃកម្មអៃតរជារិនៃកម្ពុជា លហើយជាេទធសេ 
លយើងខ្ុ ំម្ៃិអាចលធវើការធានាថាបាៃែឹងៃូវរាេ់បញ្ហា េំខាៃ់ៗថ្ែេអាចៃឹងកំណរប់ាៃព្បេិៃលបើលធវើេវៃកម្ម។ 
ែូលចនុះលយើងខ្ុ ំម្ៃិបលញ្ចញម្រិលោបេ់េវៃកម្មលនាុះលទ។ 
 
ពស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
 លោងតាម្ការព្រួររិៃិរយរបេ់លយើងខ្ុ ំ លយើងខ្ុ ំករេ់មាា េ់ល ើញថា ម្ៃិមាៃបញ្ហា ណាម្យួថ្ែេលធវើលអាយលយើងខ្ុ ំ 
លជ្ឿជាក់ថាររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុកនុងព្ាេលងេបរបេ់ រ.ទ.េ.ភ 
ថ្ែេបាៃភាជ បម់្កជាម្យួលៃុះម្ៃិបាៃលរៀបចំល ើងព្េបទ់ិែាភារជាស្ថរវៃតទងំអេ់ 
ម្ៃិព្េបលៅតាម្េតងដ់្ឋរេណលៃយយអៃតរជារិកម្ពុជាលេខ ៣៤ េតីរី របាយការណ៍-    ហិរញ្ញ វរថុ កនុ ងព្ា លនាុះលទ។ 
 
 
 
ប  ីឌ ីអ ូ(លខម្បឌូា) េីម្ធីរី 
 
នលងចៃទ ៣លរាច ថ្ខសេាុៃ ឆ្ន ជូំ្រ លទេ័ក រ.េ. ២៥៦៤ 
រាជ្ធាៃីភនលំរញនលងទី១ ថ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
  
របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុស្ពងេប 
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 

 
កណំរ ់ ៣១ ធនូ  ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េមាា េ់ េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ 

ព្ទរយេកម្ម    
 

  
   

ព្ទរយេកម្មរយៈលរេថ្វង 
 

   
ព្ទរយេម្បរតិ លរាងចព្ក ៃិងបរកិាេ រ ៤ ១.៥៧៣.៦០២.០៩៩  ១.៣៧៤.០៣១.៥៥៤   
ព្ទរយេកម្មអរូបី  ១៣.០៨៣.២០៤  ១៣.៤១១.០១៣ 

 
    

 
 ១.៥៨៦.៦៨៥.៣០៣  ១.៣៨៧.៤៤២.៥៦៧ 

ព្ទរយេកម្មរយៈលរេខែ ី     
េៃនិធ ិ  ៧៨.៦១២.៨៨៨  ១០៣.៧៥៥.៨៦៨ 
េណៃអីរិលិជ្ៃពាណិជ្ជកម្ម ៃិងេណៃីព្រូវទទួេ
លសេងៗ  ២៥.៦៤២.២០៦  ១៣.៥៦៤.៨០១ 

កិចចេៃាព្ទរយេកម្ម ១០ ៤២.៩២២.៥៤៧  ១៣.៣២១.០៨៣ 
ឥណទៃសតេ់ឲ្យបុេាេិក  ៧.៩៥៦.៦៥១  ៧.៨២៦.២១៤ 
វៃិិលោេរយៈលរេខែី ៥ ៦៧.៩៣៩.៧១៤  ១៧.៩០៩.២៦៧ 
េណៃីរៃធលសេងៗព្រូវទទួេ  ៤.៦៤៣.៣២៦  ៥.៣១២.០៥២ 
េម្រុេយស្ថច់ព្បាក់ ៃិងធនាារ  ៥០.២១៥.៥០៥  ៥៥.២១២.០៧០ 

 
    

 
 ២៧៧.៩៣២.៨៣៧  ២១៦.៩០១.៣៥៥ 

 
    

ព្ទរយេកម្មេរុប  ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០  ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ 

 
    

ម្េូធៃ ៃងិបណុំេ 
 

   

 
    

ម្េូធៃរបេ់ភាេហ ុៃកិ     
លែើម្ទុៃ  ៥៤១.២២៧.២៨២  ៥៤១.២២៧.២៨២ 
ទុៃបព្ម្ុង ៦ ៣៥២.៤៧៣.៥៣០  ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ 
ចំលណញរកាទុក  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 

 
    

ម្េូធៃរបេ់ភាេហ ុៃកិេរុប  ៩៨២.០៥២.៦៥៧  ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ 

១៤ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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របាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុេលងេបេរួថ្រអាៃជាម្យួៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ   
ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេបាៃលធវើេវៃកម្មរចួ ព្រម្ទងំកំណរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។ 

 

 

របាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុេលងេបេរួថ្រអាៃជាម្យួៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាព្មាព្ បក់ារយិបរលិចឆទេិរព្រព្រព្ ឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ
ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេបាៃលធវើេវៃកម្មរចួ ព្រព្រព្ ម្ទងំកំណរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។

       ១៥                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុស្ពងេប  
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ (ត) 
 
  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 

 
កណំរ ់ ៣១ ធនូ  ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េមាា េ់ េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ 

 
    

បណុំេ     

 
    

បណុំេរយៈលរេថ្វង     
ព្បាកក់ម្ច ី ៧ ៥១៧.២៨៨.៤០៣  ៣០៣.៩៤៨.១៤៤ 
ជ្ំៃួយរៃាររីរដ្ឋា ភបិាេ ៃិងជ្ំៃួយលសេងៗ ៨ ១៨.៨២២.០៩៣  ២០.៩៥៩.៨៣៨ 
បំណុេរៃធរៃារ  ៦២.៥០៦.៦៥៧  ៥៩.៥២៦.៨២៨ 
េណៃីអនកសារស់ាងល់សេងៗ ៩ ៦៥.១៩៥.៨៣៦  ៦៥.៣៩៨.៨៧៩ 

 
    

 
 ៦៦៣.៨១២.៩៨៩  ៤៤៩.៨៣៣.៦៨៩ 

 
    

បណុំេរយៈលរេខែ ី     
េណៃអីនកសារស់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម ៃិងេណៃីអនកសារស់ាងល់សេងៗ ៩ ១៥៦.៥៩៩.៨០៥  ១៩៦.៦៦១.៣៣៣ 
ព្បាកក់ម្ច ី ៧ ៣០.៨៤៧.១៧៣  ៣៣.១៣៦.៦៩៨ 
កិចចេៃាបំណុេ ១០ ៣.៦១៦.៥៦៦  ២.៨៧៦.២៦០ 
រៃធលេើព្បាកច់ំលណញព្រូវបង់  ២៧.៦៨៨.៩៥០  ៨.១៣១.៣០៣ 

 
    

 
 ២១៨.៧៥២.៤៩៤  ២៤០.៨០៥.៥៩៤ 

  
   

បណុំេេរុប 
 

៨៨២.៥៦៥.៤៨៣  ៦៩០.៦៣៩.២៨៣ 

  
   

ម្េូធៃរបេ់ភាេហ ុៃកិ ៃងិបណុំេេរុប 
 

១.៨៦៤.៦១៨.១៤០  ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ 
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កណំរេ់មាា េ់៖  
(១) របាយការណ៍ចំលណញ ឬខារ ៃិងចំណូេលសេងៗេលងេប េួរថ្រអាៃជាម្យួៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ           

ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេបាៃលធវើេវៃកម្មរចួ ព្រម្ទងំកណំរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។ 
(២) រួលេខថ្ែេយកម្កលព្បៀបលធៀបេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទ បាៃរិៃិរយល ើងវញិ ប ុថ្ៃតមិ្ៃបាៃលធវើេវៃកម្ម។ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងចំណូលព្េងៗស្ពងេប 
ស្ក្មាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម បាៃលធវើេវៃកម្ម 

 
កណំរ ់ េព្មាបរ់យៈលរេ ៣ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី  េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី

 េមាា េ់ ៣១ ធនូ ២០២០(១)  ៣១ ធនូ  ២០១៩(២)  ៣១ ធនូ  ២០២០(១)  ៣១ ធនូ ២០១៩(១) 

  
េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ 

  
       

ចំណូេ៖         
ចំណូេរកីារេក ់  ៧៦.៥៩០.២៨០  ៣៤.៤៦១.៣៧៧  ២៨១.៦៤៩.៣៣៨  ១៩៤.២៧២.២៦១ 
កនព្ម្រីការស្ថងេង ់  ៨.៣៣៣.៣០៤  ១៤១.៧៨៥  ២៣.៣២៤.២២៨  ៣.៣៥៩.៨២៧ 
ចំលណញរីការបតូររូបិយបណ័ណ  - េុទធ  -  -  -  ១.៤៦១.២៣៧ 
ចំណូេលសេងៗ  ១.៩៦០.៥៤៤  ៥.៨៤៦.៥០០  ១៩.៣៩៤.២៩០  ១៧.៤០៣.៤៩១ 

 
        

 

 ៨៦.៨៨៤.១២៨  ៤០.៤៤៩.៦៦២  ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦  ២១៦.៤៩៦.៨១៦ 
ចំណាយ៖         
ចំណាយរេំេ់ព្ទរយេកម្មរូបី ៃិងព្ទរយេកម្មអរូប ី  (១២.៤៦៧.៥១៥)  (១២.៥៨៤.៤៥៤)  (៥០.៤០២.៣៦០)  (៤៩.៧០៣.៥៣២)  
ចំណាយនលែអេាិេៃ ី  (៩.៥០២.៧៦៣)  (១០.០១៥.០០៦)  (៣៧.០៦២.០៦៣)  (៣៧.៣០៨.២៦៦)  
ចំណាយព្បាកល់បៀវរេ ព្បាកឈ់្នួេ ៃិងចណំាយ

ពាករ់ៃ័ធលសេងៗ     (១៤.៤៥៧.១៦០)  (១៥.៤១៩.៧០៤)  (៥៦.០៤១.២១៩)  (៥១.៤០៩.១០៤) 
ចំណាយវរថុធារុលែើម្េព្មាបស់េិរទឹកស្ថែ រ  (៣.៣៤៩.៤៧៥)  (២.១៧១.៧៥៨)  (១០.៥២៣.២៥៥)  (៧.៦៧១.៣៤០) 
ចំណាយវរថុធារុលែើម្េព្មាបរ់ភាជ បប់ណាត ញលៅ

តាម្លេហដ្ឋា ៃ  (៧០៣.៦៩៩)  (៤០៥.៧១៣)  (២.៥២០.១០៩)  (២.៨៤៤.៧១៧) 
ចំណាយជ្ួេជុ្េ ៃងិថ្លទ ំ  (១.១៧៤.៤៦៨)  (២.៣១២.៧០៨)  (៨.៥៧៨.៣៦៦)  (៧.២៣០.៦៦៦) 
ចំណាយលេវាស្ថងេង ់  (៦.៦៥០.៤០៤)  (៥៨០.៥៣០)  (១៨.២២០.៥៥៥)  (២.៧៥២.៩៣២)  
(ឱៃភារ)/ការថ្ព្បព្រេបន់ៃឱៃភារលេើឥណទៃ 

សតេ់ឲ្យបុេាេិក  -  (២០៨.៦៩៩)  ១៣០.៤៣៧  ២.៣៤៧.៨៦៤ 
ចំណាយព្បរបិរតកិារលសេងៗ  (២.៥៤០.៥៦៣)  (២.១៩៨.៥៨៤)  (៨.២៥៩.៦៩៧)  (៧.៩៤៩.៦៧៩) 
ខាររកីារបតូររូបិយបណ័ណ  - េុទធ  (២.៦៦៧.១៣៥)  (២១៨.៣៤៤)  (៣.៣០៣.៩៩៧)  - 

 
        

ចំលណញ/(ខារ)ព្បរបិរតកិារ  ៣៣.៣៧០.៩៤៦  (៥.៦៦៥.៨៣៨)  ១២៩.៥៨៦.៦៧២  ៥១.៩៧៤.៤៤៤ 
ចណូំេការព្បាក ់ ១២ ៤.៤៥២.៦៤៦  ១.៤៥២.៨៩៩  ៧.៦២២.៩៣៤  ៨.៨២៤.៤០៤    
ចំណាយការព្បាក ់ ១២ (៣.៨៨៦.១២៥)  (២.៨៦២.៨០៦)  (១៦.៤៦៣.១២៩)  (១១.៥០៨.៣១៨) 

  
       

ចំលណញ/(ខារ)មុ្ៃបងរ់ៃធលេើព្បាកច់ំលណញ  ៣៣.៩៣៧.៤៦៧  (៧.០៧៥.៧៤៥)  ១២០.៧៤៦.៤៧៧  ៤៩.២៩០.៥៣០ 
ចំណាយរៃធ ១៣ (១៥.១៥១.៦៥៧)  ១.០៤៣.៣១១  (៣២.៣៩៤.៦៣២)  (១៥.៩៩៨.៦១៧) 
         
ចំលណញ/(ខារ)កនុងការយិបរលិចឆទ  ១៨.៧៨៥.៨១០  (៦.០៣២.៤៣៤)  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 
         
ចំណូេេម្ែរិលសេងៗ  -  -  -  - 
         
េទធសេេម្ែរិកនុងការយិបរលិចឆទ  ១៨.៧៨៥.៨១០  (៦.០៣២.៤៣៤)  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 
 
ចំលណញ/(ខារ)កនុង១ភាេហ ុៃ(ជាព្បាកល់រៀេ)របេ់ភាេហ ុៃៃិក រ.ទ.េ.ភ កនុងការយិបរលិចឆទលៃុះមាៃែូចខាងលព្កាម្៖ 
ចំលណញ/(ខារ)កនុងម្យួភាេហ ុៃមូ្េដ្ឋា ៃ ១៤ ២១៦,០០  (៦៩,៣៦)  ១,០១៥.៨៥  ៣៨២,៧៨ 
ចំលណញ/(ខារ)កនុងម្យួភាេហ ុៃលយចុុះ ១៤ ២១៦,០០  (៦៩,៣៦)  ១,០១៥.៨៥  ៣៨២,៧៨ 

ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេបាៃលធវេវៃកម្មរចួ ព្រព្រព្ ម្ទងកណរេមាា េថ្ែេបាៃភាជ បកនុ ងរបាយការណហរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។
(២) រួលេខថ្ែេយកម្កលព្បព្បព្ ៀបៀប បលធៀធៀធ បេព្មាព្មាព្ បក់ារយិបរលិចឆទ បាៃរិៃិរយរយរ ល ើងវញិ ប ុថ្ៃតមិ្ៃបាៃលធវើេវៃកម្ម។

១៦ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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កណំរេ់មាា េ់៖  
(១) របាយការណ៍បថ្ព្ម្បព្ម្ួេមូ្េធៃេលងេប េួរថ្រអាៃជាម្យួៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេបាៃលធវើ

េវៃកម្មរចួ ព្រម្ទងំកណំរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។ 
(២) រួលេខថ្ែេយកម្កលព្បៀបលធៀបេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទ បាៃរិៃិរយល ើងវញិ ប ុថ្ៃតមិ្ៃបាៃលធវើេវៃកម្ម។ 

 

 

េវៃកម្មរចួ ព្រព្រព្ ម្ទងកណរេមាា េថ្ែេបាៃភាជ បកនុ ងរបាយការណហរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។
(២) រួលេខថ្ែេយកម្កលព្បព្បព្ ៀបៀប បលធៀធៀធ បេព្មាព្មាព្ បក់ារយិបរលិចឆទ បាៃរិៃិរយរយរ ល ើងវញិ ប ុថ្ៃតមិ្ៃបាៃលធវើេវៃកម្ម។

       ១៧                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍បខក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធ្នស្ពងេប 
ស្ក្មាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 
កណំរ ់ លែើម្ទុៃ ទុៃបព្ម្ងុ ចលំណញរកាទុក េរុប 

 េមាា េ់ េរិជាពាៃល់រៀេ េរិជាពាៃល់រៀេ េរិជាពាៃល់រៀេ េរិជាពាៃល់រៀេ 
ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម      
េម្រុេយនានលងទ១ី ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥៤១.២២៧.២៨២ ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ 

 
     

ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទរណំាងឱយ    
េទធសេេម្ែរិេរុបកនុងការយិបរលិចឆទ   -     -    ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៨៨.៣៥១.៨៤៥ 

      
ព្បរបិរតកិារជាម្យួមាច េ់ភាេហ ុៃ      
ការលសទរលៅេណៃទុីៃបព្ម្ងុ   ៦  -    ១៣.២៨៨.០៨៦ (១៣.២៨៨.០៨៦)  -    
ភាេោភ ១១  -     -    (២០.០០៣.៨២៧) (២០.០០៣.៨២៧) 

 
     

េរុបព្បរបិរតកិារជាម្យួមាច េ់ភាេហ ុៃ  - ១៣.២៨៨.០៨៦ (៣៣.២៩១.៩១៣) (២០.០០៣.៨២៧) 

 
     

េម្រុេយនានលងទ៣ី១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០(១)  ៥៤១.២២៧.២៨២ ៣៥២.៤៧៣.៥៣០ ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៩៨២.០៥២.៦៥៧ 

 
     

បាៃលធវើេវៃកម្ម      
េម្រុេយនានលងទ១ី ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥៤១.២២៧.២៨២ ២៨៤.៥០៣.៦៣៦ ៧៣.៦០៧.១៦៨ ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 

      
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទរណំាងឱយ    

េទធសេេម្ែរិេរុបកនុងការយិបរលិចឆទ   -     -    ៣៣.២៩១.៩១៣ ៣៣.២៩១.៩១៣ 
      

ព្បរបិរតកិារជាម្យួមាច េ់ភាេហ ុៃ      
ការលសទរលៅេណៃទុីៃបព្ម្ងុ   ៦  -    ៥៤.៦៨១.៨០៨ (៥៤.៦៨១.៨០៨)  -    
ភាេោភ   -     -    (១៨.៩២៥.៣៦០) (១៨.៩២៥.៣៦០) 

      
េរុបព្បរបិរតកិារជាម្យួមាច េ់ភាេហ ុៃ  - ៥៤.៦៨១.៨០៨ (៧៣.៦០៧.១៦៨) (១៨.៩២៥.៣៦០) 

      
េម្រុេយនានលងទ៣ី១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥៤១.២២៧.២៨២ ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ស្ពងេប 
ស្ក្មាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

   េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េិរព្រឹម្នលងទី 
 កំណរ ់  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 

 
េមាា េ់    ៣១ ធនូ  ២០២០ 

 

៣១ ធនូ ២០១៩ 

  
 េិរជាពាៃល់រៀេ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ 

េំហូរស្ថចព់្បាករី់េកម្មភារព្បរិបរតកិារ 
 

 
  

 
      
ចំលណញមុ្ៃបងរ់ៃធ 

 
 ១២០.៧៤៦.៤៧៧ 

 
៤៩.២៩០.៥៣០ 

ៃិយរ័កម្ម៖ 
 

  
 

 
រេំេ់ព្ទរយេកម្មអរូបី 

 
 ២.១៨៣.០៥៨ 

 
២.១៩៦.១០៤ 

រេំេ់ជំ្ៃយួរៃាររីរដ្ឋា ភបិាេ ៃិងជំ្ៃយួលសេងៗ ៨  (២.១៣៧.៧៤៥) 
 

(២.១៧១.១៩១) 
រេំេ់ព្ទរយេកម្មរូបី ៤  ៤៨.២១៩.៣០២ 

 
៤៧.៥០៧.៤២៨ 

ចំណូេការព្បាក ់ ១២  (៧.៦២២.៩៣៤) 
 

(៨.៨២៤.៤០៤) 
ចំណាយការព្បាក ់ ១២  ១៦.៤៦៣.១២៩ 

 
១១.៥០៨.៣១៨ 

ការជំ្រុះបញ្ជ ីលចញព្ទរយេម្បរត ិលរាងចព្ក ៃិងបរកិាេ រ ៤  ៥៩២.០៤១  ៧២៨.៦៦០ 
ការថ្ព្បព្រេបន់ៃឱៃភារលេើឥណទៃសតេ់ឲ្យបុេាេិក   (១៣០.៤៣៧)  (២.៣៤៧.៨៦៤) 

  
  

 
 

ចំណូេព្បរិបរតិការមុ្ៃបថ្ព្ម្បព្មួ្េលែើម្ទុៃបងវិេ 
 

 ១៧៨.៣១២.៨៩១ 
 

៩៧.៨៨៧.៥៨១ 
បថ្ព្ម្បព្មួ្េលែើម្ទុៃបងវិេ៖ 

 
  

 
 

េៃនិធិ 
 

 ២៥.១៤២.៩៨០ 
 

(៦.៧៤១.៦៩០) 
េណៃីអរិលិជ្ៃពាណិជ្ជកម្ម ៃិងេណៃីព្រូវទទេួលសេងៗ 

 
 (១១.៣២៤.១៦៧) 

 
៤.៤០១.៤០២ 

េណៃីអនកសារស់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម ៃិងេណៃីព្រូវបងល់សេងៗ 
 

 (៨៣.៩៧៧.៥៥០) 
 

៩៥.៥៥៥.០៣០ 
កិចចេៃាព្ទរយេកម្ម   (២៩.៦០១.៤៦៤)  ៣២.៧២០.៦៨៦ 
កិចចេៃាបំណុេ   ៧៤០.៣០៦  ២.៨៧៦.២៦០ 
ព្បាកក់ករ់បេ់អរិលិជ្ៃ 

 
 ៤.៣៨១.៥៧៤ 

 
៦.៤០៩.៥១៦ 

  
  

 
 

ស្ថចព់្បាកប់ាៃម្ករីព្បរិបរតកិារ 
 

 ៨៣.៦៧៤.៥៧០  ២៣៣.១០៨.៧៨៥ 
ចំណូេរៃធបាៃបង ់

 
 (៩.៨៥៧.១៥៦)  (៨.៣៩០.១៦៥) 

      
ស្ថចព់្បាកេុ់ទធបាៃម្ករីេកម្មភារព្បរិបរតិការ   ៧៣.៨១៧.៤១៤  ២២៤.៧១៨.៦២០ 

 
     

      

១៨ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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របាយការណ៍េំហូរស្ថចព់្បាកេ់លងេបេួរថ្រអាៃជាម្យួៃឹងររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាបក់ារយិបរលិចឆទេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ   ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេ
បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ ព្រម្ទងំកណំរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។ 

 

 

របាយការណ៍េំហូរស្ថចព់្បាកេ់លងេបេួរថ្រអាៃជាម្យួៃងររមាៃហរញ្ញ វរថុេព្មាព្មាព្ បការយបរលចឆទេរព្រព្រព្ ម្នលងទ៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេ
បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ ព្រព្រព្ ម្ទងំកណំរេ់មាា េ់ថ្ែេបាៃភាជ បក់នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃនលៃុះ។

       ១៩                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ស្ពងេប 
ស្ក្មាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ (ត) 
   េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េិរព្រឹម្នលងទី 
 កំណរ ់  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 

 
េមាា េ់    ៣១ ធនូ ២០២០ 

 
  ៣១ ធនូ  ២០១៩ 

  
 េិរជាពាៃល់រៀេ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ 

      
េំហូរស្ថចព់្បាកេុ់ទធរីេកម្មភារវៃិិលោេ      
      
ការទិញព្ទរយេម្បរតិ លរាងចព្ក ៃិងបរកិាេ រ ៤  (២០០.៩១៩.០៣១)  (២០០.១២៥.៨២៩) 
ការទិញព្ទរយេកម្មអរូបី   (៣០៤.០៩៥)  (២០៣.២០៩) 
មូ្េធៃការព្បាកល់េើព្ទរយេម្បរតិថ្ែេមាៃេកេណៈព្េបព់្ាៃ ់

 
 (៣.៧១៤.៥១៦)  (២.៦៦៦.១៨៦) 

ទឹកព្បាកេំ់ណងរីឥណទៃសតេ់ឲ្យរដ្ឋា ករទឹកលខរតលពាធិ៍ស្ថរ ់
 

 -  ១១២.៣៦៥ 
(ការដ្ឋកទុ់ៃ)/ចំណូេរីការជំ្រុះបញ្ជ ីរីការវៃិិលោេរយៈលរេខែី 

 
 (៥០.០៣០.៤៤៧)  ១៥.៧១៣.១៥០ 

ការព្បាកប់ាៃទទេួ 
 

 ១.០៧៩.៩៥៨  ១.១៩៨.០៦២ 
      
ស្ថចព់្បាកេុ់ទធលព្បើកនុងេកម្មភារវៃិិលោេ 

 
 (២៥៣.៨៨៨.១៣១)  (១៨៥.៩៧១.៦៤៧) 

      
េំហូរស្ថចព់្បាកេុ់ទធរីេកម្មភារហរិញ្ញបបទៃ 

 
    

      
ភាេោភថ្ែេបាៃបង ់   (២៥.៩៧១.៩១៦)  (២.៨៣៨.៨០៤) 
ស្ថចព់្បាកប់ាៃម្ករីព្បាកក់ម្ច ី

 
 ២៣៤.០៥២.៧៤៣  ៤៧.២៦៨.០៦២ 

ការព្បាកប់ាៃបង ់   (១.២០០.៣២៩)  (៤.៧០៤.៥៥៦) 
ការបងេ់ងព្បាកក់ម្ច ី   (៣១.៨០៦.៣៤៦)  (៣៦.៦១៣.៣៦៣) 

 
     

ស្ថចព់្បាកេុ់ទធបាៃម្ករីេកម្មភារហិរញ្ញបបទៃ   ១៧៥.០៧៤.១៥២  ៣.១១១.៣៣៩  
 
(រំហយ)/កំលណើ ៃស្ថចព់្បាក ់ៃិងស្ថចព់្បាកេ់ម្មូ្េេុទធ   (៤.៩៩៦.៥៦៥)  ៤១.៨៥៨.៣១២ 
ស្ថចព់្បាក ់ៃិងស្ថចព់្បាកេ់ម្មូ្េលៅលែើម្ការយិបរលិចឆទ   ៥៥.២១២.០៧០  ១៣.៣៥៣.៧៥៨ 

 
     

ស្ថចព់្បាក ់ៃិងស្ថចព់្បាកេ់ម្មូ្េលៅចុងការយិបិលចឆទ 
 

 ៥០.២១៥.៥០៥  ៥៥.២១២.០៧០ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

កំណត់ស្មាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

១. េ័ត៌មានអំេីក្កុម្ហ ុន 
រដ្ឋា ករទឹកេវយរ័ព្កុងភនលំរញ លៅការ់ថា (“រ.ទ.េ.ភ”) េថិរលព្កាម្ការព្េប់ព្េងថ្សនកបលចចកលទេរបេ់

ព្កេួងឧេាហកម្ម ថ្រ   ៃិងថាម្រេ ៃិងេថិរលព្កាម្ការព្េប់ព្េងថ្សនកហិរញ្ញ វរថុរបេ់ព្កេួងលេែាកិចច ៃិងហិរញ្ញ វរថុ 
លហើយមាៃការោិេ័យកណាត េលៅរាជ្ធាៃីភនលំរញ។ រ.ទ.េ.ភ ព្រូវបាៃទទួេស្ថា េ់លដ្ឋយព្កេួងពាណិជ្ជកម្ម
ថាជាេហព្ាេស្ថធារណៈថ្ែេមាៃេកេណៈលេែាកិចច ៃិងមាៃលេខចុុះបញ្ជ ី Co.០៨៣៩ Et/២០១២ ចុុះនលងទី
២៧ ថ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

ការោិេ័យចុុះបញ្ជ ីរបេ់ រ.ទ.េ.ភ មាៃទីតាងំេថិរលៅអារលេខ៤៥ សែូវលេខ១០៦ េង្ហា រព់្េុះចក 
ខណឌ ែូៃលរញ រាជ្ធាៃីភនលំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា។ 

ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុកនុងព្ាេលងេប ព្រូវបាៃបង្ហា ញជាព្បាក់លរៀេថ្ែេជារូបិយវរថុថ្ែេ រ.ទ.េ.ភ កំរុងលព្បើ
ព្បាេ់សងថ្ែរ។ 

ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុកនុងព្ាេលងេប ព្រូវបាៃអៃុម្រ័ឲ្យលចញសាយលដ្ឋយព្កុម្ព្បឹកាភបិាេលៅនលងទី១         
ថ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 
២.  ស្កម្មភាេចម្បង 

េកម្មភារចម្បងរបេ់ រ.ទ.េ.ភ េឺការសេិរ ៃិងការថ្ចកោយទឹកស្ថែ រេព្មាប់ការលព្បើព្បាេ់ទូលៅរបេ់
ស្ថធារណជ្ៃលៅរាជ្ធាៃីភនលំរញ។ កម្មវរថុអាជ្ីវកម្មរបេ់ រ.ទ.េ.ភ េឺ៖ 

 វៃិិលោេ កស្ថង រព្ងីក ែំលណើ រការជ្ួេជុ្េ ៃិងថ្លរកាម្លធាបាយេព្មាប់សេិរ ៃិងព្បរៃ័ធ   
ថ្ចកោយទឹកស្ថែ រ ៃិងអនាម្យ័ 

 លព្បើព្បាេ់ៃូវព្េបវ់ធិាៃការលែើម្បបីលងាើៃសេិរកម្ម លេវាកម្ម ៃិងធានាេុណភារទឹកស្ថែ រ ល្ែើយរបលៅ
ៃឹងរព្ម្ូវការលព្បើព្បាេ់ 

 លធវើអាជ្ីវកម្ម លេវាកម្ម ៃិងការង្ហរលសេងៗលទៀរថ្ែេទក់ទងៃឹងវេ័ិយទឹកស្ថែ រ ៃិងអនាម្យ័តាម្ការ
េលព្ម្ចរបេ់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ ៃិងអៃុលោម្តាម្ចាប ់

 លធវើេហព្បរិបរតិការលេើថ្សនកបលចចកលទេ ពាណិជ្ជកម្ម ៃិងហិរញ្ញ វរថុជាម្យួនែេូអភវិឌឍៃក៍នុងព្េុក ៃិង
លព្ៅព្បលទេ លែើម្បរីព្ងីក ៃិងអភវិឌឍៃ ៍រ.ទ.េ.ភ លៅតាម្លាេៃលោបាយរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ 

 ធានាឲ្យបាៃៃូវចិរភារែំលណើ រការសេិរកម្ម អាជ្ីវកម្ម ៃិងហិរញ្ញ វរថុ លដ្ឋយសារភាជ ប់ជាម្យួសេ
ព្បលោជ្ៃេ៍ងាម្ 

 
៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុបលណាត ុះអាេៃនម្ៃិព្រូវបាៃលធវើេវៃកម្ម លហើយព្រូវបាៃលរៀបចំល ើងលដ្ឋយអៃុលោម្
លៅតាម្េតងដ់្ឋេណលៃយយអៃតរជារិកម្ពុជា លេខ ៣៤ េតីរី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ បលណាត ុះអាេៃន ៃិងម្ូេដ្ឋា ៃ
នៃការបៃតៃិរៃតភារ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុបលណាត ុះអាេៃនលៃុះ េួរថ្រព្រូវបាៃអាៃសាួបសេ ំ ជាម្យួៃឹងរបាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរថុព្បោឆំ្ន  ំ េិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិងកំណរេ់មាា េ់ម្យួចំៃួៃថ្ែេអម្                 
ជាម្យួ។ 
 

 

២០ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ២១                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
កំណរេ់មាា េ់ម្យួចំៃួៃ ព្រូវបាៃលព្ជ្ើេលរ ើេដ្ឋក់ភាជ បម់្កជាម្យួលែើម្បរីៃយេ់រីព្រឹរតិការណ៍ ៃិង   

ព្បរិបរតិការេំខាៃ់ៗ េព្មាប់ការថ្េវងយេ់រីបថ្ព្ម្បព្ម្ួេនៃស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុ ៃិងេទធសេអាជ្ីវកម្មរបេ់      
រ.ទ.េ.ភ ោបេ់ិររីព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

លាេការណ៍េណលៃយយ ៃិងវធិីស្ថស្រេតនៃការេណនាថ្ែេបាៃអៃុវរត េឺេម្ព្េបលៅៃឹងលាេការណ៍ 
ៃិងវធិីស្ថស្រេតថ្ែេបាៃអៃុវរតលៅកនុង ការលធវើេវៃកម្មលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុេិរព្រឹម្នលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ លេើកថ្េងថ្រការអៃុវរតនៃេតងដ់្ឋរេណលៃយយ វលិស្ថធៃកម្ម ៃិងបំណកព្ស្ថយលសេងៗខាងលព្កាម្៖ 
 
 នលងចូេជាធរមាៃ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ លេចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទេេៃទៃកនុ ងេតងដ់្ឋ េ.រ.ហ.អ.ក ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៣ ៃិយម្ៃ័យនៃអាជី្វកម្ម  ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១ ៃិង េ.េ.អ.ក ៨ ៃិយម្ៃយ័នៃភារជាស្ថរវៃត ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ េ.េ.អ.ក ៣៩ ៃិង េ.រ.ហ.អ.ក ៧ កំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការ

ព្បាក់ 
១ ម្ករា ២០២០ 

វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១៦ កូវែី-១៩ ទកទ់ងៃឹងការជ្ួេេម្បទៃ ១ ម្លុិនា ២០២០ 
(អៃុវរតែំបូង) 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ លេចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទេេៃទៃកនុ ងេតងដ់្ឋ េ.រ.ហ.អ.ក 
  រមួ្ជាម្យួព្កបខ័ណឌ នៃទេេៃៈថ្ែេបាៃថ្កេព្ម្ួេលៃុះ IASB បាៃលធវើវលិស្ថធៃកម្មលេចកតីលោងលៅ
ព្កបខណ័ឌ លាេេំៃិរកនុ ងេតង់ដ្ឋរ េ.រ.ហ.អ.ក ថ្ែេរមួ្មាៃការថ្កថ្ព្បចាប ់ េ.រ.ហ.អ.ក ២ េ.រ.ហ.អ.ក ៦     
េ.រ.ហ.អ.ក ១៤ េ.េ.អ.ក ១ េ.េ.អ.ក ៨ េ.េ.អ.ក ៣៤ េ.េ.អ.ក ៣៧ េ.េ.អ.ក ៣៨ ការបកព្ស្ថយ
លេខ ១២ ១៩ ២០ ៃិង ២២ កម៏ាៃេណៈកមាម ធិការការបកថ្ព្បេតងដ់្ឋ -៣២។ 
 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៣ ៃិយម្ៃ័យនៃអាជី្វកម្ម 
 វលិស្ថធៃកម្មលៃុះបាៃផ្ទែ េ់បតូរៃិយម្ៃយ័នៃអាជ្ីវកម្ម លែើម្បជី្ួយ ព្កុម្ហ ុៃកំណរថ់ាលរើការទិញថ្ែេបាៃលធវើ
េឺជាអាជ្ីវកម្ម ឬព្កុម្ព្ទរយេកម្ម។ 
 ៃិយម្ៃយ័លមីនៃអាជ្ីវកម្ម េឺជាេកម្មភាររមួ្ាន  ៃិងព្ទរយេកម្មថ្ែេមាៃេម្រថភារលរៀបចំ ៃិងព្េបព់្េង
េព្មាប់លាេបំណងសតេ់ទំៃិញ ឬលេវាកម្មែេ់អរិលិជ្ៃ បលងាើរព្បាកច់ំណូេវៃិិលោេ (ែូចជាភាេោភ ឬ   
ការព្បាក)់ ឬបលងាើរព្បាកច់ំណូេលសេងលទៀររីេកម្មភារធម្មតា។ 
 លៃុះបញ្ហជ កថ់ាេទធសេនៃអាជ្ីវកម្ម េឺសតេ់ទំៃិញៃិងលេវាកម្មែេ់អរិលិជ្ៃ។ វាសទុយរីៃិយម្ៃ័យម្ុៃថ្ែេ
លផ្ទត រលេើអរថព្បលោជ្ៃល៍េែាកិចចែេ់វៃិិលោេិៃ ៃិងអនកែនទ។ 
 វលិស្ថធៃកម្មលៃុះកប៏ញ្ហជ កថ់្ែរថា លែើម្បោីរទុ់កថាជាអាជ្ីវកម្ម ការទិញព្រូវថ្ររមួ្បញ្ចូ េ េទធសេៃិង
ែំលណើ រការេំខាៃ់ ថ្ែេរមួ្បញ្ចូ េាន ោ ងេំខាៃក់នុងការបលងាើរេទធសេ។ វលិស្ថធៃកម្ម រមួ្មាៃព្កបខណ័ឌ លែើម្បី
ជ្ួយ លៅលរេវាយរនម្ែលៅលរេថ្ែេមាៃការបញ្ចូ េ ៃិងែំលណើ រការេំខាៃ់ៗ ថ្ែេរមួ្មាៃេព្មាប់ព្កុម្ហ ុៃ
ែំណាកក់ាេែំបូងថ្ែេម្ៃិទៃប់ាៃបលងាើរេទធសេលៅល ើយ។ 
 លេើេរីលៃុះលទៀរវលិស្ថធៃកម្មបាៃថ្ណនា ំ "Concentration test" លែើម្បេំីលរចចិរតអៃុញ្ហញ រឱយមាៃការវាយ
រនម្ែស្ថម្ញ្ញម្យួថាលរើេំណំុេកម្មភារ ៃិងព្ទរយេកម្មថ្ែេទទួេបាៃេឺជាអាជ្ីវកម្មឬោ ងណា។ ការលធវើលរេត
លៃុះអាចព្រូវបាៃអៃុវរតលដ្ឋយលៅលេើព្បរិបរតិការលដ្ឋយម្ូេដ្ឋា ៃព្បរិបរតិការ។ ព្បរិបរតិការម្យួៃឹងោរទុ់កថាជា
ការទិញព្ទរយេកម្មម្យួ (លពាេេឺម្ៃិថ្ម្ៃអាជ្ីវកម្មម្យួ) ព្បេិៃលបើរនម្ែព្ទរយេកម្មេរុបថ្ែេបាៃទទួេ     
ទងំអេ់ព្រូវបាៃព្បម្ូេសតុ ំកនុងព្ទរយេកម្មថ្ែេអាចកំណរអ់រតេញ្ហញ ណ ឬព្កុម្ថ្ែេមាៃព្ទរយេកម្មថ្ែេអាច
កំណរអ់រតេញ្ហញ ណបាៃ។
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៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១ ៃិង េ.េ.អ.ក ៨ ៃិយម្ៃយ័នៃភារជាស្ថរវៃត  

វលិស្ថធៃកម្មព្រូវបាៃបញ្ហជ ក់លៅកនុងៃិយម្ៃយ័នៃភារជាស្ថរវៃត លៅកនុងបរបិទថ្ែេ េ.រ.ហ.អ.ក បាៃ  
អៃុវរត។ េំៃិរថ្ែេភារជាស្ថរវៃត ៃិងម្ៃិថ្ម្ៃជាស្ថរវៃត េឺមាៃស្ថរៈេំខាៃក់នុងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ
ព្េបតាម្ េ.រ.ហ.អ.ក ការផ្ទែ េ់បតូរៃិយម្ៃយ័អាចជ្ុះឥទធិរេជាម្ូេដ្ឋា ៃលៅ អនកលរៀបចំកនុងការវៃិិចឆ័យកនុងការ
លរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ។ 

ៃិយម្ៃយ័លមីនៃភារជាស្ថរវៃត េឺជាររ័ម៌ាៃថ្ែេមាៃភារជាស្ថរវៃត ព្បេិៃលបើមាៃការេុបលោេមាៃ
កំហុេ្ាង ឬោក់បាងំ ថ្ែេវាអាចររំឹងទុកថាៃឹងមាៃឥទធិរេលេើការេលព្ម្ចចិរត ថ្ែេអនកលព្បើព្បាេ់ចម្បងនៃ
លាេបំណងទូលៅរបេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ថ្សែកលេើម្ូេដ្ឋា ៃនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុទងំលនាុះ ថ្ែេសតេ់
ររ័ម៌ាៃហិរញ្ញ វរថុអំរីរបាយការណ៍ជាក់ោក់របេ់អងាភារ។ 
 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ េ.រ.ហ.អ.ក ៣៩ ៃិង េ.រ.ហ.អ.ក ៧ កំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការព្បាក់ 

វលិស្ថធៃកម្មលៃុះៃឹងប ុះពាេ់ែេ់ស្ថថ បៃ័ណាថ្ែេអៃុវរដៃូវេណៃីការពារហាៃិភយ័នៃេ.រ.ហ.អ.ក ៩ ឬ 
េ.េ.អ.ក ៣៩ លៅលេើទំនាក់ទំៃងនៃការពារហាៃិភ័យថ្ែេប ុះពាេ់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ លដ្ឋយស្ថរកំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តា
ការព្បាក។់ 

លោងលៅតាម្វលិស្ថធៃកម្មលៃុះ ស្ថថ បៃ័អាចអៃុវរដរព្ម្ូវការនៃេណៃីការពារហាៃិភ័យលដ្ឋយេៃមរថា
កំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការព្បាកម់្ៃិលធវើឲ្យមាៃការថ្ព្បព្បួេខាែ ងំបណាដ េម្ករីកំថ្ណទព្ម្ងល់ៃុះ។ 
 ការផ្ទែ េ់បដូរលៃុះៃឹងអៃុវរដ លៅលេើទំនាកទ់ំៃងនៃការពារហាៃិភ័យទងំទាយណា ថ្ែេមាៃសេប ុះពាេ់
លដ្ឋយផ្ទទ េ់រីកំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការព្បាកល់ៃុះ។ 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១៦ កូវែី-១៩ ទកទ់ងៃឹងការជ្ួេេម្បទៃ 
េ.រ.ហ.អ.ក ៩ ១៦ ព្រូវបាៃលធវើវលិស្ថធៃកម្មែូចជា៖ 
(ក) សតេ់ជូ្ៃភរិកៈៃូវការលេើកថ្េងរីរព្ម្ូវការលែើម្បកីំណរថ់ាលរើកូវែី-១៩ ទកទ់ងៃឹងការជ្ួេេម្បទៃ េឺ

ជាការថ្កថ្ព្បភរិេៃាឬលទ ៃិង 
(ខ) ព្រូវការឱយភរិកៈថ្ែេអៃុវរតៃូវការលេើកថ្េងចំលពាុះេណលៃយយេព្មាបកូ់វែី-១៩ ទកទ់ងៃឹងការជ្ួេ

េម្បទៃឱយែូចជាម្ៃិបាៃជ្ួេការថ្កថ្ព្បភរិេៃា។ 
ការអៃុវរតជាកថ់្េតង អៃុវរតថ្រចំលពាុះការជ្ួេេម្បទៃថ្ែេជាសេប ុះពាេ់ផ្ទទ េ់នៃការរាររារនៃ         

ជ្ម្ងឺ្ ែង កូវែី-១៩ ៃិងេុុះព្តាថ្រមាៃេកេខណឌ ែូចខាងលព្កាម្ព្រូវបាៃបំលរញ៖ 
(ក) ការផ្ទែ េ់បតូរនៃការទូទរ់នលែជ្ួេ អាចលធវើឱយមាៃការថ្កថ្ព្បៃូវរនម្ែរបេនងេព្មាបភ់រិេៃាថ្ែេមាៃចំៃួៃ

លព្ចើៃែូចាន  ឬរិចជាង ថ្ែេលធវើឱយរនម្ែរបេនងេព្មាបភ់រិេៃាមាៃការផ្ទែ េ់បតូរម្ុៃលរេភាែ ម្ៗ 
 (ខ) ការការប់ៃថយណាម្យួនៃការទូទរភ់រិេៃា  អាចជ្ុះឥទធិរេថ្រការទូទរ់ថ្ែេមាៃកាេកំណរេ់ង

ែូចលែើម្ ឬម្ុៃនលងទី៣០ ថ្ខម្លុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិង 
(េ) ម្ៃិមាៃការផ្ទែ េ់បតូរេួរឱយករេ់មាា េ់ចំលពាុះេកេខណឌ លសេងលទៀរនៃភរិេៃាលទ។ 

 
 
 
 
 

 

២២ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 

12 

 
 

       ២៣                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ខាងលព្កាម្លៃុះេឺជាេតងដ់្ឋរេណលៃយយ វលិស្ថធៃកម្ម ៃិងការបកព្ស្ថយ ថ្ែេបាៃលចញសាយរចួ ប ុថ្ៃត      

រ.ទ.េ.ភ រុំទៃ់បាៃអៃុវរត៖ 
 នលងចូេជាធរមាៃ 
កំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការព្បាក ់- ែណំាកក់ាេទី២ (វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៩            
េ.េ.អ.ក ៣៦ េ.រ.ហ.អ.ក ៧ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ េ.រ.ហ.អ.ក ១៦) 

១ ម្ករា ២០២១ 

ការថ្កេម្ែព្បោឆំ្ន លំេើេតងដ់្ឋរ េ.រ.ហ.អ.ក ២០១៨ - ២០២០ ១ ម្ករា ២០២២ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៣ ឯកស្ថរលោងលៅៃឹងព្កបខណឌ េណលៃយយ ១ ម្ករា ២០២២ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១៦ ព្ទរយេម្បរតិ   លរាងចព្ក  ៃិងបរកិាេ រ - ចំណូេរីការេកម់្ុៃ
ៃឹងមាៃបំណងកនុ ងការលព្បើព្បាេ់ 

១ ម្ករា ២០២២ 

វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ៣៧ កិចចេៃាេមុ េស្ថម ញ - ចំណាយនៃការបំលរញកិចចេៃា ១ ម្ករា ២០២២ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១ ចំណារថ់ាន កន់ៃបំណុេរយៈលរេខែី ឬបំណុេរយៈលរេថ្វង ១ ម្ករា ២០២៣ 
េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង ១ ម្ករា ២០២៣ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង ១ ម្ករា ២០២៣ 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ កិចចេៃាធានារា បរ់ង - ការរព្ងីកការលេើកថ្េងជា          
បលណាត ុះអាេៃនរីការអៃុវរត េ.រ.ហ.អ.ក ៩ 

១ ម្ករា ២០២៣ 

វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក  ១០ ៃិង េ.រ.ហ.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការថ្ចកោយនៃព្ទរយ 
រវាងេហព្េិៃ ៃិងញ្ហញ រិេម្ពៃ័ធ ឬ ព្កុម្ហ ុៃរមួ្ទុៃ 

រៃា 

 
រ.ទ.េ.ភ កំរុងវភិាេលេើសេប ុះពាេ់កនុងការអៃុវរតេតង់ដ្ឋរេណលៃយយ វលិស្ថធៃកម្ម ៃិងការបកព្ស្ថយ

ទងំលៃុះ លដ្ឋយលហរុថាព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរុំទៃ់មាៃជ្ំហរ លែើម្បេីៃនិដ្ឋា ៃលេើសេប ុះពាេ់ថ្ែេមាៃេកាត ៃុរេ
លេើេទធសេ ៃិងស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុរបេ់ព្កុម្ហ ុៃលៅល ើយលទ។ 

សេប ុះពាេ់ថ្ែេអាចលកើរមាៃរីការអៃុវរតេតងដ់្ឋរេណលៃយយ ៃិងការបកព្ស្ថយមាៃែូចខាងលព្កាម្៖ 
 
កំថ្ណទព្ម្ងអ់ព្តាការព្បាក់ - ែណំាកក់ាេទី២ (វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ េ.េ.អ.ក ៣៦                         
េ.រ.ហ.អ.ក ៧ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ េ.រ.ហ.អ.ក ១៦ 

ការផ្ទែ េ់បតូរលៅកនុងកំថ្ណទព្ម្ង់លាេនៃអព្តាការព្បាក់ - ែណំាកក់ាេទី ២ (វលិស្ថធៃកម្មលេើ                  
េ.រ.ហ.អ.ក ៩ េ.េ.អ.ក ៣៩ េ.រ.ហ.អ.ក ៧ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ ៃិង េ.រ.ហ.អ.ក ១៦) េំលៅលៅលេើការ      
ផ្ទែ េ់បតូរអព្តាការព្បាក់លោង ែូចជាអព្តាសតេ់លដ្ឋយអៃតរធនាារលៅទីព្កុង ុងែ ៍ (“LIBOR”) ៃិងអព្តាសតេ់
លដ្ឋយអៃតរធនាារអុឺរ  ូ (“EURIBO”) ជាម្យួៃឹងអព្តាការព្បាក់ជ្ំៃួេ។ ការលធវើវលិស្ថធៃកម្មទងំលៃុះអៃុវរតោបរ់ី        
ែំណាកក់ាេែំបូងនៃការសតេ់ជ្ំៃួយេលស្រង្ហា ុះថ្ែេទកទ់ងៃឹងអព្តាការព្បាកអ់ៃតរធនាារ (“IBOR”) ថ្ែេបាៃ
លចញលៅថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  

កំថ្ណទព្ម្ង ់ IBOR នាមំ្កៃូវសេប ុះពាេ់េំខាៃ់ៗ ជាលព្ចើៃេព្មាបអ់ងាភារថ្ែេរាយការណ៍លៅលព្កាម្ 
េ.រ.ហ.អ.ក កនុងកំ ុងលរេម្ៃិចាេ់ោេ់ម្ុៃលរេថ្ែេ IBOR ព្រូវបាៃជ្ំៃួេ (ជ្ំៃួេបញ្ហា រីម្ុៃ) កែូ៏ចជា
លៅលរេថ្ែេ IBOR ព្រូវបាៃជ្ំៃួេ (ជ្ំៃួេបញ្ហា ) ទងំរីរសងថ្ែរ។ ែំណាកក់ាេែំបូងនៃការលធវើវលិស្ថធៃកម្ម      
លផ្ទត រថ្រលៅលេើជ្ំៃួេបញ្ហា រីម្ុៃថ្ែេទកទ់ងៃឹងរព្ម្ូវការេណលៃយយទប់ស្ថា រ់ហាៃិភ័យ ។ ែំណាកក់ាេទី ២ 
នៃការសតេ់ជ្ំៃួយេលស្រង្ហា ុះបនាទ ៃ់លផ្ទត រលេើបញ្ហា ជ្ំៃួេទកទ់ងៃឹងេណលៃយយទប់ស្ថា រ់ហាៃិភ័យ ៃិងថ្សនក
េណលៃយយលសេងលទៀរ។
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៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ការថ្កេម្ែព្បោឆំ្ន លំេើេតងដ់្ឋរ េ.រ.ហ.អ.ក ២០១៨ - ២០២០ 

ការថ្កេម្ែព្បោឆំ្ន លំេើេតងដ់្ឋរថ្ករព្ម្ូវែូចខាងលព្កាម្៖ 

 េ.រ.ហ.អ.ក ១ ការអៃុម្រ័លព្បើលេើកែបំូងតាម្េតងដ់្ឋររបាយការណ៏ទកទ់ងៃឹងហរញិ្ញ វរថុ អៃតរជារិ លែើម្ប ី 
អៃុញ្ហញ រិឱយព្កុម្ហ ុៃបុព្រេម្ពៃ័ធថ្ែេអៃុវរតកថាខណឌ   ១៦ (ក) នៃេ.រ.ហ.អ.ក ១ លែើម្បវីាេ់ថ្វងភារ
ខុេាន រីការបកថ្ព្បបូកបៃត លដ្ឋយលព្បើចំៃួៃទឹកព្បាកថ់្ែេបាៃរាយការណ៍លដ្ឋយព្កុម្ហ ុៃលម្ ថ្សែកលេើ           
កាេបរលិចឆទនៃការផ្ទែ េ់បតូរលៅជា េ.រ.ហ.អ.ក ររបេ់ព្កុម្ហ ុៃលម្។ 

 េ.រ.ហ.អ.ក ៩ ឧបករណ៏ហរញិ្ញ វរថុ  បញ្ហជ ករ់ីនលែឈ្នួេថ្ែេបាៃរាបប់ញ្ចូ េកនុង ”១០ ភាេរយ” នៃការលធវើ    
លរេតកនុងកថាខណឌ  ខ.៣.៣.៦ នៃ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ លែើម្បវីាយរនម្ែថាលរើេួរថ្រម្ៃិទទួេស្ថា េ់បំណុេ       
ហរញិ្ញ វរថុ បកព្ស្ថយថាមាៃថ្រនលែឈ្នួេថ្ែេបាៃបង ់ ឬទទួេស្ថា េ់រវាងអងាភារ (អនកខចី) ៃិងអនកឱយខចី          
រមួ្បញ្ចូ េទងំឈ្នួេថ្ែេបាៃបងឬ់ទទួេកនុងនាម្បាៃលដ្ឋយអងាភារ ឬអនកឱយខចីព្រូវបាៃរាបប់ញ្ចូ េ។ 

 េ.រ.ហ.អ.ក ១៦ ភរិេៃា លធវើវលិស្ថធៃកម្មឧទហរណ៍ទី ១៣ លែើម្បេុីបឧទហរណ៍នៃការការេងព្រ ប់
នៃការថ្កេំអអារលដ្ឋយភរិបរី លែើម្បលីដ្ឋុះព្ស្ថយការភៃ័តព្ច ំថ្ែេអាចលកើរមាៃទកទ់ងលៅៃឹង     
ព្បព្រឹរតិកម្មនៃព្បាក់លេើកទឹកចិរតភរិេៃា ថ្ែេអាចលកើរល ើងលដ្ឋយស្ថរថ្រការព្បាកល់េើកទឹកចិរតភរិេៃា
ព្រូវបាៃបង្ហា ញលៅកនុងឧទហរណ៍លនាុះ ៃិង 

 េ.េ.អ.ក ៤១ កេិកម្ម លែើម្បែីកលចញៃូវរព្ម្ូវការកនុងការម្ៃិរាបប់ញ្ចូ េេំហូរស្ថច់ព្បាករ់ៃធ លៅលរេ
វាយរនម្ែេម្រម្យនៃព្ទរយេកម្មជ្ីវស្ថស្រេតលដ្ឋយលព្បើរបលចចកលទេនៃការេណនារនម្ែបចចុបបៃន។ 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៣ ឯកស្ថរលោងលៅៃឹងព្កបខណឌ េណលៃយយ 

ការលធវើវលិស្ថធៃកម្មព្រូវបាៃលធវើល ើងចំលពាុះេតង់ដ្ឋរេណលៃយយលសេងៗលែើម្បី្ ែុុះបញ្ហច ំងរីបញ្ហា នៃ ព្កបខណឌ
េណលៃយយេព្មាបរ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ  ៃិងព្រូវបាៃអៃុវរតចំលពាុះអងាភារថ្ែេរកព្បាកច់ំលណញថ្ែេមាៃភារ
ទទួេខុេព្រូវចំលពាុះេងាម្ ៃិងព្រូវបាៃរព្ម្ូវលដ្ឋយចាបល់ែើម្បអីៃុលោម្តាម្ េ.រ.ហ.អ.ក ៃិងអងាភារេព្មាប់
សេចំលណញលសេងលទៀរថ្ែេលព្ជ្ើេលរ ើេអៃុវរត ព្កបខណន េណលៃយយេព្មាបរ់យៈលរេរាយការណ៍ព្បោឆំ្ន ោំប់
លសតើម្លៅ ឬលព្កាយនលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១៦ ព្ទរយេម្បរតិ   លរាងចព្ក  ៃិងបរកិាេ រ - ចំណូេរីការេកម់្ុៃៃឹងមាៃបំណងកនុ ង
ការលព្បើព្បាេ់ 

ការលធវើវលិស្ថធៃកម្មលេើេ.េ.អ.ក ១៦ ព្ទរយេម្បរតិ   លរាងចព្ក  ៃិងបរកិាេ រ ហាម្ឃារ់ការែកនលែលែើម្នៃ
ព្ទរយេម្បរតិ  លរាងចព្ក  ៃិងបរកិាេ រ ថ្ែេចំណូេរីការេករ់បេ់របរថ្ែេបាៃសេិរខណៈលរេថ្ែេនាយំក
ព្ទរយេម្បរតិលនាុះលៅទីតាងំ ៃិងេ័កេខណ័ឌ ោបំាច់លែើម្បឱីយមាៃព្បរិបរតិការតាម្ការលព្ាងទុកលដ្ឋយអនកព្េប់ព្េង។ 
សទុយលៅវញិចំណូេរីការេក់របេ់របរទងំលនាុះ ៃិងនលែលែើម្នៃការសេិររបេ់របរទងំលនាុះព្រូវបាៃទទួេស្ថា េ់
លៅកនុងចំលណញ ឬ ខារ។ 

  

២៤ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ២៥                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក. ៣៧ កិចចេៃាេមុ េស្ថម ញ - ចំណាយនៃការបំលរញកិចចេៃា 

ការលធវើវលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក. ៣៧ េំវធិាៃធៃ បំណុេយថាលហរុ ៃិងព្ទរយេកម្មយថាលហរុ លែើម្បី
បញ្ហជ កថ់ា “ចំណាយបំលរញ” កិចចេៃាម្យួមាៃ “នលែលែើម្ថ្ែេទកទ់ងលដ្ឋយផ្ទទ េ់លៅៃឹងកិចចេៃា”។ នលែលែើម្
ថ្ែេទកទ់ងលដ្ឋយផ្ទទ េ់លៅៃឹងកិចចេៃា អាចជានលែលែើម្បថ្ៃថម្នៃការបំលរញកិចចេៃាលនាុះ (ឧទហរណ៍ កមាែ ងំ   
រេកម្ម ៃិងេមាា រៈ) ឬការថ្បងថ្ចកនលែលែើម្លសេងៗថ្ែេទកទ់ងលដ្ឋយផ្ទទ េ់លៅៃឹងកិចចេៃាថ្ែេបាៃបំលរញ 
(ឧទហរណ៍ ការថ្បងថ្ចកនលែរេំេ់ព្ទរយេម្បរតិ  លរាងចព្ក  ៃិងបរកិាេ រ ៃិងឧបករណ៍លព្បើព្បាេ់កនុងការបំលរញ   
កិចចេៃា) ។ 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.េ.អ.ក ១ ចំណារថ់ាន កន់ៃបំណុេរយៈលរេខែី ឬបំណុេរយៈលរេថ្វង 

េ.េ.អ.ក. ១ ការដ្ឋកប់ង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ  ព្រូវបាៃថ្កថ្ព្បលៅ៖ 
 បញ្ហជ កថ់ាការោរថ់ាន ក់នៃបំណុេរយៈលរេខែី ឬបំណុេរយៈលរេថ្វងម្ៃិថ្ម្ៃថ្សែកលេើេិទធិថ្ែេមាៃលៅ

ចុងការយិបរលិចឆទនៃរបាយការណ៍ 
 បញ្ហជ កថ់ាការោរថ់ាន កម់្ៃិព្រូវបាៃប ុះពាេ់លដ្ឋយភារលជ្ឿជាក់ថាលរើ  អងាភារម្យួៃឹងអៃុវរតេិទធិរបេ់ខែួៃ

កនុងការរៃាលរេនៃការទទួេខុេព្រូវ 
 រៃយេ់ថាមាៃេិទធិព្បេិៃលបើកិចចេៃាព្រូវបាៃអៃុវរតលៅចុងការយិបរថិ្ចឆទនៃរបាយការណ៍ 
 ថ្ណនាឱំយបាៃស្ថា េ់ៃិយម្ៃយ័នៃ “ការទូទរ់” លែើម្បលីធវើឱយចាេ់ថាការទូទរ់េំលៅលៅលេើការលសទរលៅ   

េម្ភាេីនៃស្ថច់ព្បាក់ ឧបករណ៏ម្ូេធៃ ព្ទរយេម្បរតិ ឬលេវាកម្មលសេងៗ។ 
 
េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង 

េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ ព្រូវបាៃជ្ំៃួេឱយ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ ៃិងរព្ម្ូវឱយវាេ់ថ្វងតាម្រនម្ែបចចុបបៃន ថ្ែេការបា ៃ់
ស្ថម ៃព្រូវបាៃវាេ់ថ្វងល ើងវញិនៃលរេរបាយការណ៍ៃីម្យួៗ។ 

កិចចេៃាព្រូវបាៃវាេ់ថ្វងលដ្ឋយលព្បើ៖ 

 អបបហានៃព្បូបាប េីីលរេំហូរស្ថចព់្បាក់ 
 ៃិយរ័កម្មហាៃិភ័យជាក់ោក ់ៃិង 
 ចំលណញនៃលេវាកិចចេៃា (''CSM'') ថ្ែេរំណាងឱយកិចចេៃានៃព្បាកច់ំលណញថ្ែេម្ៃិទៃប់ាៃ      

ទទួេស្ថា េ់ ថ្ែេព្រូវបាៃលេទទួេស្ថា េ់ថាជាព្បាកច់ំណូេកនុងកំ ុងលរេនៃការធានារា បរ់ង។ 
េតងដ់្ឋរអៃុញ្ហញ រឱយមាៃជ្លព្ម្ើេរវាងការទទួេស្ថា េ់ ការផ្ទែ េ់បតូរតាម្អព្តាអបបហាលៅកនុងរបាយការណ៍

ចំណូេ ឬទទួេស្ថា េ់លដ្ឋយផ្ទទ េ់លៅកនុងព្បាកច់ំណូេលសេងៗលទៀរ។ ជ្លព្ម្ើេលៃុះ េឺទំៃងជា្ែុុះបញ្ហច ំងរីរលបៀប
ថ្ែេព្កុម្ហ ុៃធានារា បរ់ងបកព្ស្ថយរី ព្ទរយេកម្មហិរញ្ញ វរថុរបេ់ខែួៃលព្កាម្ េ.រ.ហ.អ.ក ៩។ 

ជ្លព្ម្ើេម្ា ងលទៀរ េឺវធិីស្ថស្រេតថ្បងថ្ចកបុរវោភ ព្រូវបាៃអៃុញ្ហញ រេព្មាបបំ់ណុេេព្មាបក់ារ      
ធានារា បរ់ងថ្ែេលៅេេ់េព្មាបក់ិចចេៃារយៈលរេខែីថ្ែេព្រូវបាៃបង្ហា ញលេើការធានារា ប់រងម្ៃិមាៃជ្ីវរិ។  

ការផ្ទែ េ់បតូរេំរូនៃការវាេ់េទងទូ់លៅថ្ែេលេលៅថា "វធិីស្ថស្រេតរំនេអលលរ "េព្មាបក់ិចចេៃាម្យួចំៃួៃ
ថ្ែេបាៃបង្ហា ញលេើការធានារា បរ់ងមាៃជ្ីវរិ ថ្ែេអនកលធវើលាេៃលោបាយ ថ្ចករថំ្េកជាការទទួេបាៃម្កវញិ
ៃូវរនម្ែម្ូេដ្ឋា ៃ។ លៅលរេអៃុវរតវធិីកំណររ់នម្ែអលលរ ការថ្ព្បព្បួេរនម្ែទីសារនៃភាេហ ុៃព្កុម្ហ ុៃនៃរនម្ែ     
ម្ូេដ្ឋា ៃ ព្រូវបាៃរមួ្បញ្ចូ េលៅកនុងចំលណញកព្ម្រិនៃកិចចេៃាលេវា។ ជាេទធសេព្កុម្ហ ុៃធានារា ប់រងថ្ែេ  
លព្បើព្បាេ់វធិីស្ថស្រេតលៃុះទំៃងជាម្ៃិេូវថ្ព្បព្បួេខាែ ងំជាងវធិីស្ថស្រេតទូលៅលទ។  
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៣. ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង (រ) 

ចាបល់មីលៃុះ ៃឹងប ុះពាេ់ែេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ៃិងេូចនាករេទធសេេំខាៃ់ៗ របេ់ព្កុម្ហ ុៃទងំ
អេ់ថ្ែេបាៃលចញកិចចេៃាធានារា បរ់ង ឬកិចចេៃាវៃិិលោេថ្ែេមាៃេកេណៈរិលេេនៃការចូេរមួ្។ 
 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង 
 វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចេៃាធានារា បរ់ង លធវើការរៃារកាេបរលិចឆទថ្ែេចូេជាធរមាៃ
ោបរ់ីរយៈលរេព្បោឆំ្ន ោំបល់សតើម្លៅ ឬបនាទ បរ់ីនលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ លៅនលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣។ 
េព្មាបអ់ងាភារថ្ែេបាៃលព្ជ្ើេលរ ើេលែើម្បរីៃាលរេ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ  កាេបរលិចឆទថ្ែេ
ោបំាចព់្រូវបាៃរៃារលរេរហូរែេ់នលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣។ 
IASB បាៃលធវើវលិស្ថធៃកម្ម េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ ែូចជា៖  
 ការប់ៃថយការចំណាយ (រព្ម្ូវការម្យួចំៃួៃព្រូវបាៃលធវើឱយស្ថម្ញ្ញ លែើម្បកីារប់ៃថយការចំណាយែូចជា    

ការចំណាយលេើការអភវិឌឍព្បរ័ៃធ); 
 លធវើឱយេទធសេកាៃ់ថ្រង្ហយព្េួេរៃយេ់; ៃិង 
•   បៃថយការផ្ទែ េ់បតូរ (កាេបរលិចឆទកម្មវធិីថ្ែេបាៃរៃាលរេសតេ់ឱយព្កុម្ហ ុៃធានារា បរ់ងលរេលវោបថ្ៃថម្
លទៀរេព្មាប់ការអៃុម្រ័លេើកែំបូង េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ ៃិងលៅកនុងករណីម្យួចំៃួៃ េ.រ.ហ.អ.ក ៩ សងថ្ែរ ៃិង
សដេ់ៃូវការេលស្រង្ហា ុះការផ្ទែ េ់បតូរបថ្ៃថម្លទៀរលែើម្បកីារប់ៃថយភារេមុេស្ថម ញនៃអៃុវរត េ.រ.ហ.អ.ក ១៧ ជា      
លេើកែំបូង) ។ 

 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ៤ កិចចេៃាធានារា បរ់ង - ការរព្ងីកការលេើកថ្េងជាបលណាត ុះអាេៃនរីការអៃុវរត 
េ.រ.ហ.អ.ក ៩ 

េ.រ.ហ.អ.ក ៤ ព្រូវបាៃលធវើវលិស្ថធៃកម្មលែើម្បរីព្ម្ូវឱយអនកធានារា បរ់  ងអៃុវរតការលេើកថ្េងជា                     
បលណាត ុះអាេៃនរី េ.រ.ហ.អ.ក ៩ (ឧទហរណ៍៖ អនកធានារា បរ់  ងទងំលនាុះថ្ែេបៃតអៃុវរត េ.រ.ហ.អ.ក ៣៩
លែើម្បអីៃុវរតការអៃុវរតៃជ៍ាក់ថ្េតងែូចាន ៃឹងអងាភារថ្ែេអៃុវរត េ.រ.ហ.អ.ក ៩)។  
 
វលិស្ថធៃកម្មលេើ េ.រ.ហ.អ.ក ១០ ៃិង េ.ក.អ.េ. ២៨ ការេក ់ ឬការថ្ចកោយនៃព្ទរយ រវាងេហព្េិៃ ៃិង       
ញ្ហញ រិេម្ពៃ័ធ ឬព្កុម្ហ ុៃរមួ្ទុៃ 

ការលធវើវលិស្ថធៃកម្មលៃុះបញ្ហជ ករ់ីវសិ្ថេភារនៃការចំលណញ  ឬខារថ្ែេព្រូវទទួេស្ថា េ់លៅលរេថ្ែេ
អងាភារេក ់ ឬដ្ឋកទុ់ៃជាព្ទរយេម្បរតិលៅតិរិេម្ពៃ័ធ ឬព្កុម្ហ ុៃរមួ្ទុៃ។ លៅលរេព្បរិបរតិការទកទ់ងលៅៃឹង
អាជ្ីវកម្មចំលណញ ឬខារព្រូវបាៃទទួេស្ថា េ់ទងំព្េុង លៅលរេថ្ែេព្បរិបរតិការពាករ់័ៃធៃឹងព្ទរយេម្បរតិ 
ថ្ែេម្ៃិ ឬរមួ្ចំថ្ណកកនុងអាជ្ីវកម្ម ចំលណញ ឬខារព្រូវបាៃទទួេស្ថា េ់ថ្រចំលពាុះសេព្បលោជ្ៃ៍របេ់                        
វៃិិលោេិៃថ្ែេម្ៃិពាករ់ៃ័ធៃឹងព្កុម្ហ ុៃរមួ្ទុៃ ឬតិរិេម្ពៃ័ធ។ 

 
  

២៦ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ២៧                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

៤.  ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាេ រ 
 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 

 
  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ 

នលែលែើម្ 
  

 
េម្រុេយលែើម្ព្ា/ឆ្ន  ំ ១.៨២៧.៥៧៩.៤៩៨ 

 
១.៦២១.៧២០.៣៤០ 

ការទិញបថ្ៃថម្ ២៤៩.៩៣៣.០៤២ 
 

២០៧.៦៦៥.៦៣៤ 
ការលសទរលៅព្ទរយអរូបី (១.៥៥១.១៥៤) 

 
(១.០៧៧.៨១៦) 

ការជំ្រុះលចញរីបញ្ជ ី (៥៩២.០៤១) 
 

(៧២៨.៦៦០) 

 
 

 
 

េម្រុេយចុងព្ា/ឆ្ន  ំ ២.០៧៥.៣៦៩.៣៤៥ 
 
១.៨២៧.៥៧៩.៤៩៨ 

 
 

 
 

រេំេ់បងារ  
 

 
េម្រុេយលែើម្ព្ា/ឆ្ន  ំ (៤៥៣.៥៤៧.៩៤៤) 

 
(៤០៦.០៤០.៥១៦) 

រេំេ់កនុងព្ា/ឆ្ន  ំ (៤៨.២១៩.៣០២) 
 

(៤៧.៥០៧.៤២៨) 

 
 

 
 

េម្រុេយចុងព្ា/ឆ្ន  ំ (៥០១.៧៦៧.២៤៦) 
 

(៤៥៣.៥៤៧.៩៤៤) 

 
 

 
 

រនម្ែរិរេណលៃយយ    
េម្រុេយចុងព្ា/ឆ្ន  ំ ១.៥៧៣.៦០២.០៩៩  ១.៣៧៤.០៣១.៥៥៤ 

កនុងអំ ុងលរេហិរញ្ញ វរថុ រ.ទ.េ.ភ បាៃលធវើការទិញព្ទរយេម្បរតិ លរាងចព្ក ៃិងបរកិាេ រ ៃិងទូទរជ់ាស្ថច់
ព្បាកែូ់ចខាងលព្កាម្៖ 

 
េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េិរព្រឹម្នលងទី 

 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 

 
៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

 
   

ការទិញបថ្ៃថម្ ២៤៩.៩៣៣.០៤២  ២០៧.៦៦៥.៦៣៤ 
កំលណើ ៃេណៃីសារស់ាង ់ៃិងព្បាកធ់ានាព្បរិបរតិការ (៤៥.២៩៩.៤៩៥)  (៤.៨៧៣.៦១៩) 
មូ្េធៃកម្មការព្បាកល់េើព្ទរយេកម្មមាៃេកេណៈព្េបព់្ាៃ ់ (៣.៧១៤.៥១៦)  (២.៦៦៦.១៨៦) 
    
ការទិញព្ទរយេម្បរតិ លរាងចព្ក ៃិងបរកិាេ រ ទូទរជ់ាស្ថចព់្បាក ់ ២០០.៩១៩.០៣១  ២០០.១២៥.៨២៩ 

 
៥. ការវិនិពោគរយៈពេលែែី 
  ការវៃិិលោេរយៈលរេខែី េឺជាព្បាក់បលញ្ញ ើមាៃកាេកំណរ់លៅព្េឹុះស្ថថ ៃហិរញ្ញ វរថុេព្មាប់រយៈលរេ៣ថ្ខ 

លៅ១២ថ្ខ លហើយទទួេបាៃការព្បាក់រី ១,៥០% ែេ់ ៤,០០% (២០១៩៖ ៤,០០%) កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
  ការវៃិិលោេរយៈលរេខែីរមួ្មាៃ ព្បាក់បលញ្ញ ើថ្ែេមាៃទឹកព្បាក់ចំៃួៃ ៦៧,៩ពាៃោ់ៃលរៀេ (២០១៩៖ 

១៧,៩ពាៃ់ោៃលរៀេ) ថ្ែេរម្ាេ់ទុកជារិលេេេព្មាប់ការបងក់ារវកិចចលស្ថធៃៃិវរតជូ្ៃបុេាេិកថ្ែេព្រូវចូេ
ៃិវរត ថ្ែេមាៃេិទិធទទួេអរថព្បលោជ្ៃ៍លរេចូេៃិវរតលៅកនុងេលព្មាងលៃុះ។ 
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៦. ទុនបក្ម្ុង 
 លែើម្ទុៃ  ទុៃបព្ម្ងុ  ទុៃបព្ម្ងុ  ទុៃបព្ម្ងុេព្មាប ់  
 បព្ម្ងុ  តាម្ចាប ់ ទូលៅ  ការអភវិឌឍៃ ៍ េរបុ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

 
         

នានលងទី១ ម្ករា 
២០២០ ១.៦៤៨.៤៣៥  ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៨៥.៤៦៥.៤៣១  ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ 

លសទររីចំលណញរកាទុក -     ១.៦៦៤.៥៩៦  ១.៦៦៤.៥៩៦  ៩.៩៥៨.៨៩៤  ១៣.២៨៨.០៨៦ 
          

នានលងទី៣១ ធនូ ២០២០ 
 (ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម) ១.៦៤៨.៤៣៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៩៥.៤២៤.៣២៥  ៣៥២.៤៧៣.៥៣០ 

          
នានលងទី១ ម្ករា 
២០១៩ ១.៦៤៨.៤៣៥  ២២.៣៥៥.៤៣៣  ២២.៣៥៥.៤៣៣  ២៣៨.១៤៤.៣៣៥  ២៨៤.៥០៣.៦៣៦ 

លសទររីចំលណញរកាទុក -  ៣.៦៨០.៣៥៦  ៣.៦៨០.៣៥៦  ៤៧.៣២១.០៩៦  ៥៤.៦៨១.៨០៨ 
          
នានលងទី៣១ ធនូ ២០១៩ 
(បាៃលធវើេវៃកម្ម) ១.៦៤៨.៤៣៥  ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៨៥.៤៦៥.៤៣១  ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ 

 
លៅនលងទី២៦ ថ្ខម្លុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេបាៃអៃុម្រ័លសទរព្បាក់ចំលណញរកាទុកលៅេណៃី        

ទុៃបព្ម្ុង ថ្ែេមាៃទឹកព្បាក់ចំៃួៃ ១៣,២ពាៃ់ោៃលរៀេ។ 
លោងតាម្េកេៃិតកៈរបេ់ រ.ទ.េ.ភ ចុុះនលងទី២៧ ថ្ខម្លុិនា ឆ្ន ២ំ០១២ ព្រងម់ាព្តា ៤៤ បាៃថ្ចងថាព្បាក់

ចំលណញរបេ់ រ.ទ.េ.ភ បនាទ ប់រីការការក់ងៃឹងការខារលោងរីឆ្ន មំ្ុៃ (ព្បេិៃលបើមាៃ) អាចព្រូវលព្បើព្បាេ់ែូចខាង
លព្កាម្៖ 

- េព្មាបព់្បាក់រង្ហវ ៃ់របេ់េណៈព្េប់ព្េង ៃិងបុេាេិក 
- េព្មាបទុ់ៃបព្ម្ុងតាម្ចាប់ ៥% 
- េព្មាបទុ់ៃបព្ម្ុងទូលៅ ៥% 
- េម្រុេយលៅេេ់េព្មាបទុ់ៃបព្ម្ុងេព្មាបក់ារអភវិឌឍៃ។៍ 
 

៧. ក្បាក់កម្ច ី

 

ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
៣១ ធនូ ២០២០  

បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេថ្វង 
 

 
 ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ(“AFD”) - ឥណទៃលេខ ១០៧៥ ០៣ S -     ៤.៥៨២.៦០៤ 

ព្កេួងលេែាកិចចៃិងហិរញ្ញ វរថុ - ទីភាន កង់្ហរេហព្បរិបរតិការអៃតរជារិ
ជ្ប ុៃ (“JICA”) ៤៩.៧៨៨.៩០៩  ៤៩.៤២៥.០៧៩ 

ព្កេួងលេែាកិចចៃិងហិរញ្ញ វរថុ – ធនាារអភវិឌឍៃអ៍ាេីុ (“ADB”) ៣៧.១៤២.៧៧៧  ៣៨.២៤២.៥០០ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ - ឥណទៃលេខ ១១២១ ០១ F ៦៩.៧៥៨.១៦០  ៨២.៥១២.៤៩៩ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ  - ឥណទៃលេខ ១១៧៤ ០១ P ១៤៥.៣៣៣.៦០១  ១២៩.១៨៥.៤៦២ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ  - ឥណទៃលេខ ១១៧៦ ០១ S ៩៨.៧៩៣.៣៨៤  - 
ធៃារវៃិិលោេអឺរ  ុប (“EIB”) ១១៦.៤៧១.៥៧២  - 

 
   

 

៥១៧.២៨៨.៤០៣  ៣០៣.៩៤៨.១៤៤ ៥១៧.២៨៨.៤០៣ ៣០៣.៩៤៨.១៤៤

២៨ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ២៩                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

៧. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
  

 

ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
៣១ ធនូ ២០២០  

បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេខែ ី    
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ(“AFD”) - ឥណទៃលេខ ១០៧៥ ០៣ S ៤.៩៨៤.៩៥២  ៩.១៧៥.៦២៦ 
ព្កេួងលេែាកិចចៃិងហិរញ្ញ វរថុ - ទីភាន កង់្ហរេហព្បរិបរតិការអៃតរជារិ

ជ្ប ុៃ (“JICA”) ១.៩០៥.៦៧៥  ១.៨២៧.៦៤៦ 
ព្កេួងលេែាកិចចៃិងហិរញ្ញ វរថុ – ធនាារអភវិឌឍៃអ៍ាេីុ (“ADB”) ២.៥៥៥.៧៨២  ២.៤៨៥.០៣៨ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ - ឥណទៃលេខ ១១២១ ០១ F ១៩.៩៩៧.៥៤៧  ១៨.៤១១.០៤៧ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ  - ឥណទៃលេខ ១១៧៤ ០១ P ១.២២៨.២៣៣  ១.២៣៧.៣៤១ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌឍៃប៍ារាងំ  - ឥណទៃលេខ ១១៧៦ ០១ S ១១២.៨៥៩  - 
ធៃារវៃិិលោេអឺរ  ុប (“EIB”) ៦២.១២៥  - 
    
 ៣០.៨៤៧.១៧៣  ៣៣.១៣៦.៦៩៨ 
    
 ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦  ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 

 កាេបរលិចឆទសុរកំណររ់បេ់ព្បាកក់ម្ចលីៃុះមាៃែូចខាងលព្កាម្៖ 
 

 

ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
៣១ ធនូ ២០២០  

បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេខែ ី    
-សុរកំណរក់នុងរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំ ៣០.៨៤៧.១៧៣  ៣៣.១៣៦.៦៩៨ 

 
   

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេថ្វង    
-សុរកំណរក់នុងរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំលៅ ២ឆ្ន  ំ ២៤.១៣៧.៧១៦  ២៦.៩៧០.៦៥៥ 
-សុរកំណរក់នុងរយៈលរេ ២ឆ្ន  ំលៅ ៥ឆ្ន  ំ ៧២.៦៩៦.៣១៦  ៦៧.១៦៤.១៥៥ 
-សុរកំណរក់នុងរយៈលរេ ៥ឆ្ន  ំ ៤២០.៤៥៤.៣៧១  ២០៩.៨១៣.៣៣៤ 

 
   

 
៥១៧.២៨៨.៤០៣  ៣០៣.៩៤៨.១៤៤ 

 
   

 
៥៤៨.១៣៥.៥៧៦  ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
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៨. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជ្ំនួយព្េងៗ 
 

 ជំ្ៃយួរីរដ្ឋា ភបិាេ  ជំ្ៃយួរី JICA  ជំ្ៃយួលសេងៗ  េរបុ 
 េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 
        
េម្រុេយនានលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៤.៣៧៣.១៤៨  ១៥.៨៧៨.៣៨២  ៧០៨.៣០៨  ២០.៩៥៩.៨៣៨ 
រេំេ់ (១៣២.៥០៨)  (១.៩៨០.៨៤៣)  (២៤.៣៩៤)  (២.១៣៧.៧៤៥) 

 
       

េម្រុេយនានលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
(ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម) ៤.២៤០.៦៤០  ១៣.៨៩៧.៥៣៩  ៦៨៣.៩១៤  ១៨.៨២២.០៩៣ 

 
       

េម្រុេយនានលងទី១ ថ្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៤.៤១១.២៦៥  ១៧.៩៨៧.០៦១  ៧៣២.៧០៣  ២៣.១៣១.០២៩ 
រេំេ់ (៣៨.១១៧)  (២.១០៨.៦៧៩)  (២៤.៣៩៥)  (២.១៧១.១៩១) 

 
       

េម្រុេយនានលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
(បាៃលធវើេវៃកម្ម) ៤.៣៧៣.១៤៨  ១៥.៨៧៨.៣៨២  ៧០៨.៣០៨  ២០.៩៥៩.៨៣៨ 

 
       

 
៩. គណនីអនក្ាត់្ាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនក្ាត់្ាង់ព្េងៗ  

 

ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
៣១ ធនូ  ២០២០  

បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

េណៃីអនកសារស់ាងល់សេងៗ - រយៈលរេថ្វង    
ព្បាកក់ករ់បេ់អរិលិជ្ៃ ៦៥.១៩៥.៨៣៦  ៦០.៨១៤.២៦២ 
ព្បាកធ់ានាព្បរិបរតិការ -     ៤.៥៨៤.៦១៧ 

 
  

 
 

៦៥.១៩៥.៨៣៦  ៦៥.៣៩៨.៨៧៩ 

 
  

 េណៃីអនកសារស់ាងពាណិជ្ជកម្ម - រយៈលរេខែ ី   
 ភាេីទីបី ៧៨.១២៣.៩៣៣  ១៣.៤០១.៧៦៦ 

 
  

 េណៃីអនកសារស់ាងល់សេងៗ - រយៈលរេខែ ី   
 ព្បាកប់ងារលេើកទឹកចិរតបុេាេិក ៨.៧៤៣.៤២៧  ៨.២៦១.៦៨០ 

ទឹកព្បាកជំ់្ពាកស់្ថោរាជ្ធាៃីភនលំរញ ៣៨.៥២៤.៣២២  ២៥.២៩៤.៧៤៧ 
ទឹកព្បាកជំ់្ពាកល់ៅបុេាេិក ២៩០.២២៧  ១.២៩៥.១០៧ 
ព្បាកធ់ានាព្បរិបរតិការ ៦៧.៣១៣  ៦៧.៣៤៥ 
ភាេោភថ្ែេព្រូវបង ់ ១៧.០០៣.២៥៤  ២២.៩៧១.៣៤៣ 
ទឹកព្បាកជំ់្ពាកអ់នកជាបកិ់ចចេៃា -  ១១៣.០៦៦.៨៨៥ 
រៃធព្រូវបងល់សេងៗ ៥៨៤.៧៥១  ១៦២.៤៦៨ 
ព្បាកប់ងារអរីរភារការង្ហរ ៦.៩០១.០៣១  ៧.៤៥៧.៤៦៥ 
េណៃីអនកសារស់ាងល់សេងៗ ៦.៣៦១.៥៤៧  ៤.៦៨២.៥២៧ 

 
   

 
៧៨.៤៧៥.៨៧២ ១៨៣.២៥៩.៥៦៧

 
   

 ១៥៦.៥៩៩.៨០៥  ១៩៦.៦៦១.៣៣៣ 
    
 ២២១.៧៩៥.៦៤១  ២៦២.០៦០.២១២ ២២១.៧៩៥.៦៤១ ២៦២.០៦០.២១២

៣០ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ៣១                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

១០. កិចចស្នាក្ទេយស្កម្ម និងបំណុល 

 
ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
៣១ ធនូ  ២០២០  

បាៃលធវើេវៃកម្មរចួ 
៣១ ធនូ ២០១៩ 

 េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 
កិចចេៃាព្ទរយេកម្ម    
េណៃីព្រូវទទេួរីលេវាស្ថងេង ់ ៤.៨៦១.២៧០  ២.៩១៦.៧១៦ 
ចំណូេបងាររីការេកទឹ់កស្ថែ រ ៣៨.០៦១.២៧៧  ១០.៤០៤.៣៦៧ 

    
 ៤២.៩២២.៥៤៧  ១៣.៣២១.០៨៣ 
កិចចេៃាបំណុេ    
ចំណូេម្ៃិទៃេ់លព្ម្ច (៥.២៧៨)  (៥.២៧៨) 
ចំណូេរៃា (៣.៦១១.២៨៨)  (២.៨៧០.៩៨២) 
    
 (៣.៦១៦.៥៦៦)  (២.៨៧៦.២៦០) 

    
 ៣៩.៣០៥.៩៨១  ១០.៤៤៤.៨២៣ 

 
១១. ភាគលាភ្ 

នានលងទី២៦ ថ្ខម្លុិនា  ឆ្ន ២ំ០២០  ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេបាៃលេនើ    ៃិងអៃុម្រ័ភាេោភេព្មាប់ែំណាចឆ់្ន  ំ   
នលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្ែេមាៃរនម្ែ២៣០លរៀេកនុងម្យួហ ុៃ ៃិងមាៃភាេោភេរុបចំៃួៃ ២០ពាៃ់ោៃ
លរៀេជូ្ៃភាេហ ុៃៃិក។ 

 
១២.  ចំណូល/(ចំណាយ)ការក្បាក់  

 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 
 េព្មាបរ់យៈលរេ ៣ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី  េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី

 
៣១ ធនូ  ២០២០  ៣១ ធនូ  ២០១៩  ៣១ ធនូ  ២០២០  ៣១ ធនូ  ២០១៩ 

 
េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ  េរិជាពាៃល់រៀេ 

ចំណូេហិរញ្ញ វរថុ៖        
- ចណូំេការព្បាករ់ពី្បាកប់លញ្ញ ើលៅធនាារ (ក) ៤០៦.៤៥៧  ២០៥.៤៧២  ១.១៦៤.៤៧១  ៦៩៤.៣៧៩ 
- ចំលណញេុទធរកីារបតូររូបយិបណ័ណ របេ់ព្បាកក់ម្ច ី ៤.០៤៦.១៨៩  ១.២៤៧.៤២៧  ៦.៤៥៨.៤៦៣  ៨.១២៨.១៤៩ 
- ចណូំេការព្បាករ់ីឥណទៃសតេ់ឲ្យរដ្ឋា ករទឹក

លខរតលពាធិ៍ស្ថរ ់ -  -  -  ១.៨៧៦ 

 

       

 
៤.៤៥២.៦៤៦  ១.៤៥២.៨៩៩  ៧.៦២២.៩៣៤  ៨.៨២៤.៤០៤ 

ចំណាយការព្បាក៖់        
- ចណំាយការព្បាកល់េើព្បាកក់ម្ច ី(ខ) (១.៣៨៧.៨៤៤)  (១.០២៥.១៨៤)  (៥.០៥៩.៦៨២)  (៥.២៤២.៥៣៤) 
- ខារេុទធរីការបតូររូបយិបណ័ណ របេ់ព្បាកក់ម្ច ី (៣.៥៦៣.១៥០)  (២.៥០៨.៤៣៨)  (១៥.១១៧.៩៦២)  (៨.៩៣១.៩៧០) 
- ចណំាយការព្បាកថ់្ែេបាៃលធវើមូ្េធៃកម្មលេើ

ព្ទរយេកម្មថ្ែេមាៃេកេណៈព្េបព់្ាៃ ់ ១.០៦៤.៨៦៩  ៦៧០.៨១៦  ៣.៧១៤.៥១៥  ២.៦៦៦.១៨៦ 

 
       

 
(៣.៨៨៦.១២៥)  (២.៨៦២.៨០៦)  (១៦.៤៦៣.១២៩)  (១១.៥០៨.៣១៨) 

 
       

៥៦៦.៥២១ (១.៤០៩.៩០៧) (៨.៨៤០.១៩៥) (២.៦៨៣.៩១៤)
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១២.  ចំណូល/(ចំណាយ)ការក្បាក់ (ត) 

(ក)  ចំណូេការព្បាក ់ េឺជាចំណូេរីេណៃីព្បាក់បលញ្ញ ើេៃេ ំ ៃិងព្បាកប់លញ្ញ ើលសេងៗ ថ្ែេលធវើលៅកនុងធនាារ
កនុងព្េុកកនុងឆ្ន ។ំ 

(ខ)  ចំណាយការព្បាក ់ េឺជាការព្បាកល់េើព្បាក់កម្ចរីីAfD ៃិងព្បាកក់ម្ចបីៃតរីព្កេួងលេែាកិចច ៃិងហិរញ្ញ វរថុ 
ថ្ែេទទួេបាៃការឧបរថម្ាតាម្រយៈកម្ចថី្ែេទទួេបាៃរី ADB ៃិងJICA។ 

 
១៣. ចំណាយេនធ 

លៅលព្កាម្ចាប់ស្ថរលរើរៃធ រ.ទ.េ.ភ មាៃការរវកិចចបងរ់ៃធលេើព្បាក់ចំលណញ ២០% (២០១៩៖ ២០%) 
នៃចំលណញព្រូវបងរ់ៃធ ឬរៃធអបបបរមា១% (២០១៩៖ ១%)នៃសេរបបេរុបលហើយលព្ជ្ើេលរ ើេយកម្យួណា
ថ្ែេខពេ់ជាងលេ។ វារំណាងលអាយទឹកព្បាកអ់បបបរមា ថ្ែេព្រូវបងជូ់្ៃលៅអាជ្ាធររៃធដ្ឋ។ ព្កុម្ហ ុៃមាៃ
បំណុេរៃធលេើព្បាកច់ំលណញលេើេបំណុេរៃធអបបបរមា ែូលចនុះព្កុម្ហ ុៃម្ៃិមាៃការរវកិចចបង់រៃធអបបរមាល ើយ។ 
រៃធថ្ែេព្រូវបងេុ់ុះព្តាថ្រព្កុម្ហ ុៃេថិរលៅកនុងស្ថថ ៃភារខារបងរ់ៃធ។ ព្កុម្ហ ុៃមាៃការរវកិចចបងរ់ៃធលៃុះលទុះបី
ជាព្កុម្ហ ុៃេថិរកនុងស្ថថ ៃភារខារកល៏ដ្ឋយ។ 

 
១៤. ចំពណញ/(ខាត)កនងុម្ួយភាគហ ុន 
 (ក)  ចលំណញ/(ខារ)កនុងម្យួភាេហ ុៃជាម្េូដ្ឋា ៃ  (Basic earnings per share) 

ចំលណញ/(ខារ)កនុងម្យួភាេហ ុៃជាម្ូេដ្ឋា ៃ ព្រូវបាៃេណនាលដ្ឋយយកព្បាក់ចំលណញរបេ់មាច េ់
ភាេហ ុៃរបេ់ រ.ទ.េ.ភ ថ្ចកៃឹងចំៃួៃភាេហ ុៃម្ធយម្ (Weighted average) ថ្ែេបាៃលបាុះសាយកនុង           
ការយិបរលិចឆទ។ 
 

 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  បាៃលធវើេវៃកម្ម 
 េព្មាបរ់យៈលរេ ៣ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី  េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េរិព្រមឹ្នលងទ ី

 
៣១ ធនូ   ២០២០  ៣១ ធនូ   ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ  ២០១៩ 

ព្បាកច់ំលណញ/(ខារ)របេ់ភាេហ ុៃិក 
(េិរជាពាៃល់រៀេ) ១៨.៧៨៥.៨១០  (៦.០៣២.៤៣៤)  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 

ចំៃួៃភាេហ ុៃម្ធយម្ ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 

 
       

ចំលណញ/(ខារ)កនុងម្យួភាេហ ុៃជា
មូ្េដ្ឋា ៃ (េិរជាលរៀេ) ២១៦,០០  (៦៩,៣៦)  ១.០១៥,៨៥  ៣៨២,៧៨ 

 
 (ខ)  ចំលណញ/ខារកនុងម្យួភាេហ ុៃលយចុុះ (Diluted earnings per share) 

ចំលណញ/ខារកនុងម្យួភាេហ ុៃលយចុុះ ព្រូវបាៃេណនាលដ្ឋយថ្កថ្ព្បចំៃួៃម្ធយម្នៃភាេហ ុៃ    
ធម្មតា ថ្ែេមាៃ លដ្ឋយេៃមរថាមាៃការលសទរភាេហ ុៃថ្ែេមាៃេកាត ៃុរេទងំអេ់លៅជាភាេហ ុៃ   
ធម្មតា។  

េិរព្រឹម្ែំណាច់ការយិបរលិចឆទលៃុះ រ.ទ.េ.ភ ម្ៃិមាៃភាេហ ុៃថ្ែេមាៃេកាត ៃុរេអាចលសទរលៅជា
ភាេហ ុៃធម្មតាលនាុះលទ។ ែូចលៃុះខារ/ចំលណញកនុងម្យួភាេហ ុៃលយចុុះ េឺមាៃរនម្ែលេមើៃឹងចំលណញ/ខារ
កនុងម្យួភាេហ ុៃជាម្ូេដ្ឋា ៃ។ 

  

៣២ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 
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       ៣៣                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

១៥. ក្បតិបតតិការភាគីពាក់េ័នធ 
 (ក) រ.ទ.េ.ភ មាៃព្បរិបរតិការជាម្យួៃឹងេម្ពៃ័ធតិរិកនុងការយិបរលិចឆទលៃុះែូចខាងលព្កាម្៖ 
  

 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 
 េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េិរព្រឹម្នលងទី 

 
៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

ព្កុម្ហ ុៃលព្កាម្ការព្េបព់្េងថ្រម្យួ    
ព្កេួងលេែាកិចច ៃិងហិរញ្ញ វរថុ     

ការព្បាកថ់្ែេបាៃបងល់េើព្បាកក់ម្ច ី ៤.៥៦៣.៥៥៤  ៩.២៨៨.៤០៧ 
រដ្ឋា ករទឹកលខរតលពាធិ៍ស្ថរ ់    

ការព្បាកថ់្ែេទទេួបាៃលេើឥណទៃ -  ១.៨៧៦ 
 (ខ) អរថព្បលោជ្ៃេ៍ណៈព្េបព់្េងេំខាៃ់ៗ  

អរថព្បលោជ្ៃេ៍ណៈព្េប់ព្េងេំខាៃ់ៗ កនុងការយិបរលិចឆទលៃុះមាៃែូចខាងលព្កាម្៖  

 
ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម 

េព្មាបរ់យៈលរេ ១២ថ្ខ េិរព្រឹម្នលងទី 

 
៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

    
ព្បាកល់បៀវរេ ៃិងការចំណាយលសេងៗ ២.៣៩៧.៨២៣  ២.១៤៨.៧៩១ 

 
១៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 

កម្មវរថុនៃការព្េប់ព្េងហាៃិភយ័ហិរញ្ញ វរថុរបេ់ រ.ទ.េ.ភ េឺលែើម្បបីលងាើៃព្បេិទធភាររនម្ែេព្មាបភ់ាេហ ុៃិក 
លហើយទៃទឹម្ាន លៃុះក៏លែើម្បកីារប់ៃថយេកាដ ៃុរេនៃសេប ុះពាេ់ម្ៃិេែថ្ែេអាចលកើរល ើង លដ្ឋយស្ថរការថ្ព្បព្បួេ 
នៃទីសារហិរញ្ញ វរថុ។ 

ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេមាៃទំៃួេខុេព្រូវលេើការកំណរក់ម្មវរថុលៃុះ ៃិងលាេការណ៍ម្ូេដ្ឋា ៃនៃការព្េប់ព្េង 
ហាៃិភយ័ហិរញ្ញ វរថុរបេ់ រ.ទ.េ.ភ។ លហរុលៃុះេណៈព្េបព់្េងបលងាើរ លាេការណ៍េម្ែរិែូចជាកព្ម្រិេិទធិ 
អំណាច ព្រួររិៃិរយការទទួេខុេព្រូវការកំណរ់ ៃិងវាេ់ថ្វងអរតេញ្ហញ ណហាៃិភ័យ ៃិងកំណរស់េប ុះពាេ់ 
លដ្ឋយអៃុលោម្តាម្កម្មវរថុ ៃិងលាេការណ៍ម្ូេដ្ឋា ៃថ្ែេបាៃអៃុម្រ័លដ្ឋយព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ។ 

 
(ក) ហាៃភិយ័ឥណទៃ 

ហាៃិភយ័ឥណទៃ េឺជាការខារបងថ់្សនកហិរញ្ញ វរថុរបេ់ រ.ទ.េ.ភ លដ្ឋយេម្ភាេីម្ៃិបាៃបំលរញ 
ការរវកិចចែូចមាៃថ្ចងកនុងកិចចេៃា។ រ.ទ.េ.ភ ព្បឈ្ម្ៃឹងហាៃិភយ័ឥណទៃភាេលព្ចើៃរីការេក់ជា
ឥណទៃ។ តាម្លាេការណ៍របេ់ រ.ទ.េ.ភ ព្រូវព្រួររិៃិរយជាព្បោលំៅលេើស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុរបេ់   
េម្ភាេី លែើម្បធីានាថា រ.ទ.េ.ភ ព្បឈ្ម្ៃឹងហាៃិភយ័ឥណទៃរិចបំសុរ។ 

ហាៃិភយ័ឥណទៃថ្ែេ រ.ទ.េ.ភ ង្ហយរងសេប ុះពាេ់េឺ តាម្រយៈេណៃីអរិលិជ្ៃពាណិជ្ជកម្ម
ថ្ែេព្រូវទទួេរី អរិលិជ្ៃ។ អាយុកាេឥណទៃរបេ់ រ.ទ.េ.ភ មាៃរយៈលរេ  ១ថ្ខ លហើយ រ.ទ.េ.ភ 
រាោម្លធវើ ការព្េប់ព្េងោ ងែិរែេ់   លេើេណៃីព្រូវទទួេថ្ែេម្ៃិទៃ់ព្បម្ូេ លែើម្បកីារប់ៃថយ      
ហាៃិភយ័ឥណទៃ លអាយបាៃទបបំសុរ។ េម្រុេយថ្ែេហួេកំណរ់ព្រូវបាៃរិៃិរយល ើងវញិោ ង     
លទៀងទរល់ដ្ឋយេណៈព្េបព់្េង។  
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១៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ខ) ហាៃភិយ័ស្ថចព់្បាកង់្ហយព្េួេ ៃងិេំហូរស្ថចព់្បាក ់

ហាៃិភយ័ស្ថច់ព្បាក់ង្ហយព្េួេ ៃិងេំហូរស្ថច់ព្បាក់លកើរល ើងរីការព្េប់ព្េងរបេ់ រ.ទ.េ.ភ      
លៅលេើ ម្ូេធៃបងវិេ។ វាេឺជាហាៃិភ័យម្យួថ្ែេ រ.ទ.េ.ភ ៃឹងជ្ួបព្បទុះសេេំបាកកនុងការបំលរញៃូវ
ការរវកិចចហិរញ្ញ វរថុលៅលរេថ្ែេែេ់កាេកំណរព់្រូវេង។   

រ.ទ.េ.ភ ព្េបព់្េងរយៈកាេកំណររ់បេ់បំណុេោេ់ៗេំហូរស្ថច់ព្បាករ់ីព្បរិបរតិការ ៃិងភារមាៃ
ព្ស្ថប់នៃម្ូេៃិធិោ ងេកម្មលែើម្បធីានាបាៃៃូវរាេ់រព្ម្ូវការព្បរិបរតិការវៃិិលោេ ៃិងហិរញ្ញបបទៃ។ លៅ
កនុងយុទធស្ថស្រេតនៃការព្េប់ព្េងហាៃិភយ័ស្ថច់ព្បាក់ង្ហយព្េួេ រ.ទ.េ.ភ លធវើការរកាៃូវកព្ម្រិស្ថច់ព្បាក ់
ៃិងស្ថចព់្បាកេ់ម្ម្ូេ ព្េបព់្ាៃេ់ព្មាប់ាពំ្ទែេ់េកម្មភារព្បរិបរតិការរបេ់ រ.ទ.េ.ភ។ 

(េ) ហាៃភិយ័អព្តាការព្បាក ់
ហាៃិភយ័អព្តាការព្បាក់ េឺជាហាៃិភ័យថ្ែេរនម្ែទីសារ ឬេំហូរស្ថចព់្បាកន់ាលរេអនាេរនៃ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុរបេ់ រ.ទ.េ.ភ អាចៃឹងថ្ព្បព្បួេលដ្ឋយស្ថរថ្រការថ្ព្បព្បួេរបេ់អព្តាការព្បាកទ់ីសារ។ 
ការព្បឈ្ម្របេ់ រ.ទ.េ.ភ លៅៃឹងហាៃិភ័យអព្តាការព្បាក ់ េឺទកទ់ងៃឹងកម្ច។ី រ.ទ.េ.ភ ព្េបព់្េង

ហាៃិភយ័អព្តាការព្បាក់របេ់ខែួៃ លដ្ឋយព្រួររិៃិរយោ ងយកចិរតទុកលេើបំណុេទីសារលហើយេំខាៃ់ជាង
លៃុះលទៀរ េឺរកាលអាយបាៃការោយ ំាន របេ់អព្តាលលរ ៃិងអព្តាអលលររបេ់កម្ចលីដ្ឋយព្បុងព្បយរ័ន។        
រ.ទ.េ.ភ រុំបាៃលព្បើព្បាេ់ លែរលីវ  ទីវ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ លែើម្បកីារប់ៃថយហាៃិភ័យរបេ់ ព្បាកប់ំណុេថ្ែេ
ព្រូវេងលនាុះលទ។ 

 
១៧.  ចំណាយជាប់កិចចស្នា 

លៅចុងព្រីមាេនៃការយិបរលិចឆទលៃុះ រ.ទ.េ.ភ បាៃជាបក់ិចចេៃាកនុងការចំណាយម្ូេធៃលៅលេើ     
ព្ទរយេកម្មខាងលព្កាម្៖ 

 ម្ៃិបាៃលធវើេវៃកម្ម  លធវើេវៃកម្មរចួ 

 
៣១ ធនូ  ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 
េិរជាពាៃល់រៀេ  េិរជាពាៃល់រៀេ 

    
ការស្ថងេងល់រាងចព្កសេិរទឹកស្ថែ រ ៥៦០.៦០៣.៦១៥  ៧១៥.៦៥០.១៨១ 
លេវាសតេ់ការព្បឹកាលោបេ់ ១០.៧៦២.២៣៤  ៦៩៩.០១៤ 
ការទិញបំរងថ់្ែកេវិរ បរកិាេ រភាជ ប ់ៃិងបរកិាេ រលសេងៗ ៨៣.៩៩៣.៦១០  ១.០៥៦ 

 
   

 
៦៥៥.៣៥៩.៤៥៩  ៧១៦.៣៥០.២៥១ 

 
១៨. ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗកនងុរយៈពេលថ្នរបាយការណ៏ 

(ក) អងាការេុខភាររិភរលោកបាៃព្បកាេថាជ្ម្ងឺ្ ែងវរុីេណូថ្វេកូរ  ូណា (“កូវែី-១៩”) ជាជ្ម្ងរឺាររារលៅ
នលងទី១១ ថ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

នានលងអៃុម្រ័របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ស្ថថ ៃភារកូវែី-១៩លៅថ្រេថិរកនុងការវវិរត ៃិងម្ៃិអាចររំឹងទុកជាម្ុៃ
បាៃ។ ែូលចនុះលហើយ រ.ទ.េ.ភ ម្ៃិអាចបា ៃ់ស្ថម ៃៃូវសេប ុះពាេ់ហិរញ្ញ វរថុនៃជ្ម្ងរឺាររារកូវែី-១៩លៅ      
ែំណាកក់ាេលៃុះ។ រ.ទ.េ.ភ កំរុងតាម្ដ្ឋៃោ ងេកម្ម ៃិងព្េបព់្េងព្បរិបរតិការរបេ់ខែួៃលែើម្បកីារប់ៃថយ   
សេប ុះពាេ់ណាម្យួថ្ែេលកើរល ើងរីជ្ម្ងរឺាររារកូវែី-១៩។ 

  

៣៤ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
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       ៣៥                     របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

១៨. ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗកនងុរយៈពេលថ្នរបាយការណ៏ (ត) 
(ខ) លៅនលងទី១៥ ថ្ខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២០ ព្កេួងលេែាកិចច ៃិងហិរញ្ញ វរថុបាៃអៃុញ្ហញ រឱយលធវើការលសទរលរាងចព្ក      
ព្បព្រឹរតកម្មទឹកស្ថែ រលខរតរបូង មុ ំឱយេថិរលៅលព្កាម្ការព្េបព់្េងរបេ់ រ.ទ.េ.ភ លដ្ឋយព្រូវលធវើតាម្េកេខណឌ ែូច
ខាងលព្កាម្៖ 
  (១) លរៀបចំរបាយការណ៍ស្ថថ ៃភារហិរញ្ញ វរថុរបេ់អងាភាររដ្ឋា ករទឹករបូង មុ ំ។ 
 (២) ករព់្តាជាការបថ្ៃថម្លែើម្ទុៃរបេ់ រ.ទ.េ.ភ ៃូវរាេ់ការចំណាយវៃិិលោេេព្មាប់ការស្ថងេង ់

លរាងចព្កព្បព្រឹរតកម្មទឹកស្ថែ រ ៃិងបណាត ញថ្ចកោយលម្។ 
  លៅនលងទី៣១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រ.ទ.េ.ភ េថិរលៅកនុងការអៃុវរតតាម្េកេខណឌ ខាងលេើ។ 



ខផនរទី ៤.- ការពិភារា និងការវភិាគ្របស់គ្ណៈរគ្បរ់គ្ង 
រ- ទិដ្ាភាពទូយៅថ្នរបរិបរតិការ 
១- ការវភិាគ្ចាំណូល 

  រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូល៣របរភទធាំៗគឺចាំណូលានមកពីការលក់ទឹក រសវាស្ថងសង់ និងចាំណូលរផេងៗ។ 
 - ចាំណូលានមកពីការលក់ទឹករមួមានៈ ចាំណូលពីការររបីរាស់របរភទជីវភាពអាជីវកមមឧសាហកមមអងគភាពរដឋបនទប់ជួល 
និងអនកលក់ទឹកបនត។ ចាំណូលទាាំងរនេះរត្ូវានរាយការណ៍តាមត្ម្មលទទួលានសុទធររកាយការកាត់្កងជាមួយអបបហារ-វភិាជន៍ និង 
ឥណទានរហយីរត្ូវានទទួលស្ថគ ល់តាមបរមិាណទឹកម្ដលានផគត់្ផគង់ជូនអត្ិែិជនរបស់ែលួន។ ការរធវីវកិកយបរត្ម្នការររបីរាស់ 
ទឹករត្ូវានរធវីរឡងីកនុងរយៈរពលររៀងរាល់២ម្ែមតង។ 
 - ចាំណូលានពីរសវាស្ថងសង់: គឺជាចាំណូលានមកពីរសវាស្ថងសង់ ទាក់ទិនរៅនឹងការបតូរ និងការពរងីករបព័នធ 
ម្ចកចាយទឹក ម្ដល រ.ទ.ស.ភ. ានស្ថងសង់ជូនរកុមហ ុនសាំណង់មួយ។ 
 - ចាំណូលរផេងៗរមួមាន: ចាំណូលានមកពីការម្ែទាាំនាឡកិាលក់សមាភ រត្បណ្តត ញទឹកការផ្ទកពិន័យពីការររបីរាស់ទឹក 
ពុាំមានការអនុញ្ញញ ត្ពី រ.ទ.ស.ភ. និងរផេងៗ។ 

 ចាំណូលម្ែទាាំនាឡកិា៖ គឺចាំណូលានពីម្ែលឈនួលម្ែទាាំនាឡកិារដ្ឋយគិត្ម្ែល៥០ររៀលកនុងទាំហាំនាឡកិា១៥ម.ម. 
ម្ផអកតាមទាំហាំនាឡកិាជាររៀងរាល់ម្ែ។ ចាំណូលរនេះរត្ូវានររបីរាស់សរមាប់ផ្ទល ស់បតូរនាឡកិាជូនអត្ិែិជន 
នារពលអនាគត្។ 

 ចាំណូលពកីារលក់សមាភ រត្បណ្តត ញទកឹ៖ គឺជាចាំណូលទទួលានពីការលក់នាឡកិាសទង់ទឹកបាំពង់  
និងសមាភ រត្ភាជ ប់។ 

 ចាំណូលពកីារផ្ទកពន័ិយ៖ គឺជាចាំណូលទទួលានពីការផ្ទកពិន័យរលីការបង់ម្ែលររបីរាស់ទឹកយតឺ្ោ៉ោ វ 
និងពិន័យរលីបទរលមីសត្បណ្តត ញទឹករដ្ឋយពុាំមានការអនុញ្ញញ ត្ពី រ.ទ.ស.ភ.។ 

 ចាំណូលរផេងៗ៖ គឺជាចាំណូលទទួលានមកពីការរមួចាំម្ណករបស់អត្ិែិជនរបរភទពាណិជជកមម 
និងឧសាហកមមកនុងការវនិិរោគសរមាប់ការភាជ ប់បណ្តត ញពិរសសចូលទីតាាំងផ្ទទ ល់របស់ពួករគ។ 
ររៅពីរនាេះគឺជាចាំណូលម្ដលទទួលានពីកម្រមរសវារលីការទារម្ែលម្ែទាាំលូទឹកសអុយ
របស់ស្ថលារាជធានីភនាំរពញ។ 

 

ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ររបៀបរធៀបជាមួយដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩  
 រត្មីាសទ៤ី 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
(ពាន់ររៀល) 

រត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 (ពាន់ររៀល) 

បម្រមបរមលួ 
(ពាន់ររៀល/ភាគរយ) 

ចាំណូលសរុប ៨៦.៨៨៤.១២៨ ៤០.៤៤៩.៦៦២ ៤៦.៤៣៤.៤៦៦ ១១៤,៨០% 
 

រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលសរុប៨៦.៨៨៤.១២៨.០០០ររៀលសរមាប់ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង
៤០.៤៤៩.៦៦២.០០០ររៀលសរមាប់ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករាក់រកីនរឡងីចាំនួន  
៤៦.៤៣៤.៤៦៦.០០០ររៀល រសមីនឹង១១៤,៨០%។  

រយងីរឃញីថ្នកតាត ម្ដលរធវីឲ្យរកីនរឡងីរនេះ មូលរហតុ្ចមបងគឺរដ្ឋយស្ថររយងីានរធវីការម្កសរមួលនូវម្ែលលក់ទឹកស្ថអ ត្ 
ចាប់ពីម្ែៃទី០១ ម្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ ដល់បចេុបបនន ម្ដលរៅកនុងរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ចាំណូលពីការលក់ទឹកស្ថអ ត្ាន 
រកីនរឡងីចាំនួន ៤២.១២៨.៩០៣.០០០ររៀល រសមីនឹង១២២,២៥% និងកម្រមពីការស្ថងសង់ មានការរកីនរឡងីរបមាណ 
៥.៧៧៧,៤២% រសមីនឹងចាំនួន៨.១៩១.៥១៩.០០០ររៀល។ 

៣៦ 



 
       ៣៧          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

រ- ទិដ្ាភាពទូយៅថ្នរបរិបរតិការ (រ) 
  ២- ការវភិាគ្ចាំណូលតាមខផនរ 
 ការវភិាគចាំណូលតាមម្ផនករបសរ់.ទ.ស.ភ. មានដូចខាងររកាមៈ 
 រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ (ពានរ់រៀល) រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ (ពានរ់រៀល) 
ចាំណូលម្ែលលកទឹ់ក ៧៦.៥៩០.២៨០ ៨៨,១៥% ៣៤.៤៦១.៣៧៧   ៨៥,២០% 
ចាំណូលពីរសវាស្ថងសង់ ៨៧.៣៣៣.៣០៤ ៩,៥៩% ១៤១.៧៨៥ ០,៣៥% 
ចាំណូលរផេងៗ ១.៩៦០.៥៤៤ ២,២៦% ៥.៨៤៦.៥០០ ១៤,៤៥% 
 

 មានម្ត្រាកច់ាំណូលតាមរបរភទជាស្ថរវនតរតូ្វានរលីករឡងីសរមាបក់ារវភិាគខាងររកាម៖ 
 

ដាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ររបៀបរធៀបជាមយួដាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ២០១៩ 

 រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ បម្រមបរមលួ 
បរមិាណ ទឹករាក ់ បរមិាណ ទឹករាក ់ បរមិាណ ទឹករាក ់ ទឹករាក ់
(ម៣) (ពានរ់រៀល) (ម៣) (ពានរ់រៀល) (ម៣) (ពានរ់រៀល) (ភាគរយ) 

ការលក់ទឹកស្ថអ ត្ជូន 
អនកររបីរាស់តាមផទេះ 

២៧.៣៦១.២៩៧ ២៩.៧១២.៣៩៦ ២៨.១៤៩.៨៩៤ ១៣.៦៨៣.៨៨៥ (៧៨៨.៥៩៧) ១៥.០២៨.៥១១ ១១០% 

ការលក់ទឹកស្ថអ ត្ជូនអនកររបី 
រាស់ជាលកខណៈអាជីវកមម 

២០.៧៦៤.១៣៣ ៣៥.៩៨៥.៨២២ ២១.៤៥២.៨៥៦ ១៥.០២២.១២៧ (៦៨៨.៧២៣) ២០.៩៦៣.៦៩៥ ១៤០% 

ការលក់ទឹកស្ថអ ត្ជូន 
រគឹេះស្ថថ នស្ថធារណៈ 

២.៧៧៧.៥៣៨ ៦.៩២៨.៤៧១ ១.៩០៩.៦៣២ ១.៤៨៩.០៦៣ ៨៦៧.៩០៦ ៥.៤៣៩.៤០៨ ៣៦៥% 
 

- ចាំណូលពីការលកទឹ់កស្ថអ ត្ជូនអនកររបីរាសត់ាមផទេះ (របរភទជីវភាព) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលម្ែលទឹកជីវភាពចាំននួ២៩.៧១២.៣៩៦.០០០ររៀលសរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០     
និង១៣.៦៨៣.៨៨៥.០០០ររៀល សរមាបដ់ាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករាករ់កីនរឡងីចាំននួ 
១៥.០២៨.៥១១.០០០ររៀល រសមីនឹង១១០%។ ការរកីនរឡងីរនេះរដ្ឋយស្ថរចាំននួអតិ្ែិជនានរកីនរឡងីចាំននួ ១១.៨៤៣ណ្តត ញ ពី 
៣២១.២១២ណ្តត ញ រៅ ៣៣៣.០៥៥បណ្តត ញ រហយីម្ែលលកទឹ់កមធយមានរកីនរឡងីចាំននួ ១៨៨ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប ពី ៨៦៥,៧៩ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប រៅ  
១.០៥៣,៧៩ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប។ 
 

- ចាំណូលពីការលកទឹ់កស្ថអ ត្ជូនអនកររបីរាសជ់ាលកខណៈអាជីវកមម (របរភទអាជីវកមម និងឧសាហកមម) 
            រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលម្ែលទឹករបរភទអាជីវកមម និងឧសាហកមមចាំននួ៣៥.៩៨៥.៨២២.០០០ររៀល សរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ 
ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង១៥.០២២.១២៧.០០០ររៀលសរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករាករ់កីនរឡងី 
ចាំននួ២០.៩៦៣.៦៩៥.០០០ររៀលរសមីនឹង១៤០%។ រយងីរឃញីថ្នកាំរណីនរនេះរកីនរឡងីរដ្ឋយស្ថរចាំននួអតិ្ែិជនានរកីនរឡងីចាំននួ ៥.៧៧០      
បណ្តត ញ ពី ៦២.៣៦៦បណ្តត ញ រៅ ៦៨.១៣៦បណ្តត ញ រហយីម្ែលលកទឹ់កមធយមកា៏នរកីនរឡងីចាំននួ៥៤៣,៣៦ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប ពី 
១.១៩៨,១៧ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប រៅ១.៧៤១,៥៣ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប។ 
 

- ចាំណូលានពីការលកទឹ់កស្ថអ ត្ជូនរគឹេះស្ថថ នស្ថធារណៈ (របរភទអងគភាពរដឋ) 
រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលពីការលកទឹ់កស្ថអ ត្ជូនរគឹេះស្ថថ នស្ថធារណៈចាំននួ៦.៩២៨.៤៧១.០០០ររៀល សរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទ 

ម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង១.៤៨៩.០៦៣.០០០ពានរ់រៀល សរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករាក់ 
រកីនរឡងីចាំននួ ៥.៤៣៩.៤០៨.០០០ររៀលរសមីនឹង៣៦៥%។ រយងីរឃញីថ្នកាំរណីនរនេះរកីនរឡងីរដ្ឋយស្ថរម្ែលលកទឹ់កមធយមកា៏នរកីនរឡងី 
ចាំននួ៧៧៤,៣៧ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប ពី ១.១៦១,៣៣ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប រៅ១.៩៣៥,៧០ររៀល/ម្ម៉ោរត្គុប។ 



រ- ទិដ្ាភាពទូយៅថ្នរបរិបរតិការ (រ) 
៣-ការវភិាគ្គ្ាំលារចាំយណញដុ្ល 

 រ.ទ.ស.ភ. ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ែលួនកនុងទរមង់ជារាយការណ៍លទធផលតាមរបរភទ ដូចរនេះពុាំមានការបងាា ញ 
ឲ្យរឃញីនូវចាំរណញដុលរនាេះរទ។ ប៉ោុម្នតកនុងទរមង់រាយការណ៍រនេះអាចឲ្យរយងីរធវីការពិភាកា និងវភិាគរលីចាំរណញរបត្ិបត្តិការម្ដល 
ទទួលានពីចាំណូលសរុបដកនឹងចាំណ្តយរបត្ិបត្តិការ។ 
 ចាំណ្តយរបត្តិបត្តិការនឹងរលីកយកមកពិភាការៅចាំណុចទី៤- ការចាំរណញមុនបង់ពនធខាងររកាម។ 
 

៤- ការចាំយណញមុនបងព់នធ 
 ការចាំរណញមុនបង់ពនធគឺជាលទធផលម្ដលទទួលានពីចាំណូលសរុបដកនឹងចាំណ្តយរបត្ិបត្តិការនិងចាំណូល/(ចាំណ្តយ) 
ការរាក់សុទធ។កនុងការពិភាកានិងការវភិាគម្នចាំណ្តយរបត្ិបត្តិកការ រយងីរលីកយកចាំណ្តយសរុបរមួយកមកពិភាកាដូចខាងររកាម៖ 
 

 ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ររបៀបរធៀបជាមួយដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

 រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

រតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

បម្រមបរមលួ 
(ពានរ់រៀល/ភាគរយ) 

ចាំណូលសរុប ៨៦.៨៨៤.១២៨ ៤០.៤៤៩.៦៦២ ៤៦.៤៣៤.៤៦៦ ១១៤,៨០% 
ចាំណ្តយសរុប (៥៣.៥១៣.១៨២) (៤៦.១១៥.៥០០) (៧.៣៩៧.៦៨២) ១៦,០៤% 
ចាំណូលការរាក ់ ៤.៤៥២.៦៤៦ ១.៤៥២.៨៩៩    ២.៩៩៩.៧៤៧ ២០៦,៤៧% 
ចាំណ្តយការរាក់ (៣.៨៨៦.១២៥) (២.៨៦២.៨០៦) (១.០២៣.៣១៩) ៣៥,៧៥% 
ចាំរណញ/(ខាត្)មុនបងព់នធរលីរាកច់ាំរណញ ៣៣.៩៣៧.៤៦៧ (៧.០៧៥.៧៤៥) ៤១.០១៣.២១២ ៥៧៩,៦៣% 
 

 រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញ មានចាំរណញមុនបង់ពនធរលីរាក់ចាំរណញចាំនួន ៣៣.៩៣៧.៤៦៧.០០០ររៀល សរមាប់ 
ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងខាត្មុនបង់ពនធរលីរាក់ចាំរណញចាំនួន៧.០៧៥.៧៤៥.០០០ររៀល សរមាប់ 
ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករកីនរឡងីចាំនួន៤១.០១៣.២១២.០០០ររៀល រសមីនឹង ៥៧៩,៦៣%។ 
រយងីរឃញីថ្នកតាត ម្នការ រកីនរឡងីរនេះគឺរដ្ឋយស្ថរ រយងីានរធវីការម្កសរមួលនូវម្ែលលក់ទឹកស្ថអ ត្ចាប់ពីម្ែៃទី០១ ម្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ដល់បចេុបបននម្ដលរធវីរអាយចាំណូលសរុបមានការរកីនរឡងីចាំនួន៤៦.៤៣៤.៤៦៦.០០០ររៀល រសនីនឹង១១៤,៨០% រទាេះបីជាចាំណ្តយ 
សរុបានរកីនរឡងីរបមាណ១៦,០៤% រសនីនឹង៧.៣៩៧.៦៨២.០០០ររៀល។ 

 ៥- ការវភិាគ្ចាំយណញរនុងការយិបរយិចឆទ 
  រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ររកាមចាប់ម្នរកុមហ ុនពាណិជជកមមកនុងវស័ិយពនធដ្ឋរនិងអាករ ដូចរនេះ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចេរត្ូវបង់ពនធ 
រលីរាក់ចាំរណញជាប់ពនធនូវអរតា២០%។  រដ្ឋយម្ឡកពនធរលីរាក់ចាំរណញម្ដលជាប់អរតា២០% ានមកពីលទធផលម្នរាក់ 
ចាំរណញគណរនយយ ទូទាត់្ជាមួយនឹងចាំណ្តយម្ដលមិនអាចកាត់្កងានកនុងអរតាពនធ ២០%។ 
 ដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ររបៀបរធៀបជាមួយដាំណ្តច់ការយិបររិចេទ ម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
រត្មីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

(ពានរ់រៀល) 
រត្មីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 (ពានរ់រៀល) 
បម្រមបរមលួ 

(ពានរ់រៀល/ភាគរយ) 
ចាំរណញ/(ខាត្)មុនបងព់នធ (ក) ៣៣.៩៣៧.៩៤៦ (៧.០៧៥.៧៤៥) ៤១.០១៣.២១២ ៥៧៩,៦៣% 
ចាំណ្តយពនធរលីរាកច់ាំរណញ (ែ) (១៥.១៥១.៦៥៧) ១.០៤៣.៣១១ ១៦.១៩៤.៩៦៨ ១.៥៥២,២៧% 
ចាំរណញ/(ខាត្)កនុងរោ ១៨.៧៨៥.៨១០ (៦.០៣២.៤៣៤) ២៤.៨១៨.២៤៤ ៤១១,៤១% 
អរតាពនធរបសិទធភាពរលីរាក់ចាំរណញ 
(ែ)/(ក) ៤៤,៦៥% ១៤,៧៤%   

 

៣៨ 



       ៣៩          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

រ- ទិដ្ាភាពទូយៅថ្នរបរិបរតិការ (រ) 
 ៥- ការវភិាគ្ចាំយណញរនុងការយិបរយិចឆទ (រ) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំរណញកនុងរោចាំននួ ១៨.៧៨៥.៨១០.០០០ររៀលសរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
និងខាត្កនុងរោចាំននួ៦.០៣២.៤៣៤.០០០ររៀល សរមាបដ់ាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ដលមានទឹករាករ់កីនរឡងីរបមាណ 
៤១១,៤១% រសមីនឹងចាំននួ២៤.៨១៨.២៤៤.០០០ររៀល។ ការរកីនរឡងីរនេះ រដ្ឋយស្ថរចាំរណញមុនបងព់នធ មានការរកីនរឡងីរបមាណ 
៥៧៩,៦៣% រសមីនឹងចាំននួ៤១.០១៣.២១២.០០០ររៀល រទាេះបីជាចាំណ្តយពនធរលីរាកច់ាំរណញសរមាបរ់តី្មាសរនេះ មានការរកីនរឡងី 
របមាណ១.៥៥២,២៧% រសនីនឹងចាំននួ១៦.១៩៤.៩៦៨.០០០ររៀល ផងម្ដរ។ 

៦- ការវភិាគ្លទធផលលមារិរនុងការយិបរយិចឆទ 

 រដ្ឋយអនុសញ្ញញ សតីពីការចូលនិវត្តន៍ រតូ្វានរ ាំស្ថយតាាំងពីដាំណ្តចក់ារយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ រហតុ្រនេះមិនមាន 
ផលប៉ោេះពាលដ់ល់លទធផលលមអិត្កនុងការយិបររិចេទរតី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះរទ។ 
 

 ៧-ការវភិាគ្ពីរតាត  និងនិនាន ការខដ្លប៉ែុះពាល់សាថ នភាពនិងលទធផលហិរញ្ញ វរថុ 
 ផលចាំរណញម្ដលទទួលានកនលងមក កដូ៏ចជាកាំរណីនពីមយួឆ្ន ាំរៅមួយឆ្ន ាំ គឺរដ្ឋយស្ថរម្ត្មានកតាត ោាំរទដូចខាងររកាម៖ 
 -អរតាទឹកាត្ប់ង៖់ រ.ទ.ស.ភ. ានររបីរាសនូ់វយនតការដម៏ានរបសិទធភាព រដីមបកីាត្់បនថយអរតាទឹកាត្ប់ងម់ករតឹ្ម ៩,៣៦% 
ប៉ោុរណ្តណ េះរៅរតី្មាសរនេះ។ កតាត រនេះជាកតាត ចមបងម្ដលរធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានរចរភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហរោសរកានូវស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
និងការអភិវឌ្ឍសហរោសរបកបរដ្ឋយនិរនតភាព។ 
 -ការបរងកនីចាំននួអតិ្ែិជន៖ រដីមបទីទលួាននូវចាំណូលពីការលកទឹ់កស្ថអ ត្ រ.ទ.ស.ភ. ានបរងកីនចាំនួនអតិ្ែិជនរបស់ែលួន រដ្ឋយពរងីក 
ម្ផទរសវាផគត្ផ់គងទឹ់កស្ថអ ត្រៅត្ាំបនម់្ដលពុាំទានម់ានការផគត្ផ់គងទឹ់កស្ថអ ត្ ដូចជាការបាំរពញម្ផទរសវាឲ្យាន១០០% រៅកនុងរាជធានីភនាំរពញ ត្ាំបន ់
ជុាំវញិរាជធានីភនាំរពញ ជាពិរសសត្ាំបនម់្ដលមានសកាត នុពលរសដឋកិចេ។ 
 -ការបរងកនីម្ែលលកទឹ់កមធយម៖ តាមរយៈការម្សវងរកអតិ្ែិជនម្ដលជារបរភទអាជីវកមម-ឧសាហកមម រធវីឲ្យម្ែលលកទឹ់កមធយមរបស់          
រ.ទ.ស.ភ. រកីនរឡងី រដ្ឋយស្ថរម្ត្ម្ែលររបីរាសទឹ់ករបសអ់តិ្ែិជនរបរភទរនេះមានករមិត្ែពសជ់ាងអតិ្ែិជនរបរភទរផេងរទៀត្។ 

-ការរគបរ់គងរលីការចាំណ្តយរបតិ្បត្តិការ៖ រ.ទ.ស.ភ. រធវីការរគបរ់គងរលីការចាំណ្តយរនេះ ពិរសសការចាំណ្តយរលីការររបីរាស ់
ថ្នមពលអគគិសនីម្ដលជាចាំណ្តយដ៏ធាំ និងសាំខានក់នុងដាំរណីរការរបរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្ តាមរយៈការររបីរាសនូ់វបរចេកវទិោែមីៗ ដូចជាររជីសររសី 
យកការររបីរាសម់ា៉ោ សីុនបូមទឹកម្ដលអាចម្របរបួលរៅតាមសាំពាធទឹក។ រៅឆ្ន ាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ. ចាបរ់ផតីមររបីរាស ់ វត្ថុធាតុ្រដីមកនុងការរធវី 
របរពឹត្តកមមទឹកម្ដលមានរបសិទធភាពែពស ់គឺមានត្ម្មលទាប ដូចជាការររបីរាសស់្ថរធាតុ្បណតុ ាំ កករ(PAC) ជាំនសួស្ថចជូ់រ។ 
 -ការអនុវត្តោ៉ោ ងខាជ បែ់ជួននូវដាំរណីរការកិចេលទធកមម៖ រ.ទ.ស.ភ. ានអនុវត្តោ៉ោ ងខាជ បែ់ជួននូវចាបប់ញ្ញត្តិ និងរោលការណ៍ម្ណនាាំរផេងៗ 
សរមាបដ់ាំរណីរការកិចេលទធកមមកនុងការទិញបាំពង ់សមាភ រ និងវត្ថុធាតុ្រដីម ម្ដលដាំរណីរការរនេះឆលុេះបញ្ញេ ាំងឲ្យរឃញីពីត្មាល ភាព និងការរបកតួ្របម្ជង 
ម្ែលទាំនិញរៅរលីទីផារ ម្ដលជារហតុ្រធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទទលួានការទិញនូវត្ម្មលទាប ម្ត្កមិ៏នរមីលរ ាំលងនូវគុណភាពរនាេះម្ដរ។ 
 -អរតាទាររាក៖់ អរតារនេះមិនរតឹ្មម្ត្រធវីឲ្យរ.ទ.ស.ភ. មានសនទនីយភាពែពសរ់នាេះរទ ម្ត្ករ៏ធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាពរគបរ់ោន ់
កនុងការររបីរាសទុ់នបងវិលរបសែ់លួនឲ្យមានរបសិទធភាពផងម្ដរ។ 
 -ការរគបរ់គងស្ថចរ់ាក៖់ តាមរយៈអរតាទាររាកម់្ដលមានករមិត្ែពសខ់ាងរលីរនេះរធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាពរគបរ់ោនក់នុង 
ការរគបរ់គងស្ថចរ់ាករ់ដ្ឋយទទលួាននូវរបសិទធភាពែពស។់ កនុងការរគបរ់គងរនេះ រ.ទ.ស.ភ. ានរកាទុកនូវស្ថចរ់ាកស់រមាបរ់របីរាសជ់ាទុន 
-បងវិលកនុងរយៈរពល២រៅ៣ម្ែ ឯស្ថចរ់ាកម់្ដលទាំរនររនាេះ រ.ទ.ស.ភ. ានរធវីការវនិិរោគរយៈរពលែលី រដ្ឋយដ្ឋករ់ាកប់រញ្ញីមានកាលកាំណត្ ់
រយៈរពលែលីរៅធនាោរពាណិជជ ជាមយួនឹងការទទួលាននូវអរតាការរាកែ់ពសម់្ត្ រ.ទ.ស.ភ. កា៏នរធវីការែលឹងម្ែលងពីហានិភយ័ និងផលចាំរណញ 
ពីអរតាការរាកែ់ពសរ់នេះម្ដរ។ 
 -ការររជីសររសីយកនូវអនកផតលហ់រិញ្ញបបទានម្ដលផតលអ់រតាការរាកទ់ាប៖ រដ្ឋយស្ថរមានត្រមូវការររបីរាសទឹ់កស្ថអ ត្រកីនរឡងីែពស់ 
រធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានត្រមូវការហរិញ្ញបបទានសរមាបគ់ររមាងវនិិរោគដូច ជាការស្ថងសងរ់រាងចរករបរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្ ការត្បណ្តត ញរមនាាំទឹក 
និងបណ្តត ញម្ចកចាយ។ រ.ទ.ស.ភ. ានម្សវងរកម្ដគូអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ដូចជាទីភាន កង់ារារា ាំងសរមាបអ់ភិវឌ្ឍន ៍ (AFD) រដីមបទីទលួាននូវ 
ហរិញ្ញបបទាន ម្ដលមានអរតាការរាកទ់ាប។ 
 -ស្ថថ នភាពរសដឋកិចេ៖ ការម្របរបួលនូវស្ថថ នភាពរសដឋកិចេជេះឥទធិពលរលីមធយមភាគម្នការររបីរាសទឹ់កកនុងមួយបណ្តត ញកនុងមយួម្ែ ម្ដល 
រធវី ឲ្យមានការម្របរបួលរៅរលីករមិត្ម្នម្ែលលកទឹ់កមធយម។ 
 
 
 
 



ខ- រតាត សាំខាន់ៗ ខដ្លប៉ែុះពាល់យលើផលចាំយណញ 
 ១- ការវភិាគ្ពីលរខខណឌ ថ្នររមូវការ និងការផារផ់ាង ់
រដ្ឋយរោងរៅតាមការសិកាត្រមូវការររបីរាស់ទឹករធៀបរៅនឹងកាំរណីនរបជាជនរៅកនុងរាជធានីភនាំរពញ រដ្ឋយស្ថរ  

ការពរងីកត្ាំបន់ជុាំវញិរាជធានីភនាំរពញ រ.ទ.ស.ភ. នឹងរត្ូវរធវីការស្ថងសង់ររាងចរករបរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្ ម្ដលមានពីរជាំហាន     
បម្នថមរទៀត្រៅាក់ម្ែង។ គររមាងវនិិរោគររាងចរករបរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្ាក់ម្ែងជាំហាន១ ម្ដលមានសមត្ថភាពផលិត្ទឹកស្ថអ ត្ 
ចាំនួន១៩៥.០០០ម្មរត្គុបកនុង១ម្ែៃ ម្ដលររោងដ្ឋក់ឲ្យររបីរាស់រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២។ គររមាងវនិិរោគ ររាងចរករបរពឹត្តកមម 
ទឹកស្ថអ ត្និររាធជាំហាន២ នឹងចាប់រផតីមស្ថងសង់ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ម្ដលមានសមត្ថភាពផលិត្បម្នថមចាំនួន១៩៥.០០០ម្មរត្គុប 
/ម្ែៃ រដីមបបីាំរពញត្រមូវការទឹកស្ថអ ត្ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២៥។ 

 ២- ការវភិាគ្ពីការយឡើងចុុះថ្នថ្ងលវរថុធារុយដ្ើម 
 ការម្របរបួលម្នម្ែលវត្ថុធាតុ្រដីមសរមាប់របរពឹត្តកមមទឹកស្ថអ ត្ អាចប៉ោេះពាល់ដល់ម្ែលរដីមផលិត្ ប៉ោុម្នតមិនមានផលប៉ោេះពាល់ 
ធៃន់ធៃររនាេះរទ រដ្ឋយស្ថរការចាំណ្តយរនេះមានអរតាមិនរលីសពី១០% ម្នចាំណ្តយរបត្ិបត្តិការ។ រទាេះជាោ៉ោ ងណ្តក៏រដ្ឋយ 
រ.ទ.ស.ភ. ក៏ានអនុវត្តោ៉ោ ងខាជ ប់ែជួននូវនីត្ិវធិីលទធកមម រដីមបធីានាម្ែលវត្ថុធាតុ្រដីមសមរសបរៅតាមត្ម្មលរលីទីផារជាក់ម្សតង 
រហយីនីត្ិវធិីរនេះក៏ផតល់លទធភាពសរមាប់ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលាននូវត្ម្មលរបកួត្របម្ជង ម្ដលមានត្ម្មលទាប។  

 ៣- ការវភិាគ្យលើពនធ 
 រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ររកាមចាប់ម្នរកុមហ ុនពាណិជជកមមកនុងវស័ិយពនធដ្ឋរ និងអាករ ដូចរនេះរ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចេរត្វូ 
បង់ពនធអាកររៅតាមចាប់ និងបញ្ញត្តិជាធរមាន។ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចេបង់ពនធអាករ រៅតាមរបបពិត្ និងជាសហរោសជាប់ 
ពនធធាំ ម្ដលកាំណត់្រដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ។ 

 ៤- ការវភិាគ្យលើធារុខដ្លខុសពីធមមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  
 នាដាំណ្តច់ការយិបររិចេទម្ែៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ គណៈរគប់រគងយល់ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានធាតុ្ម្ដលែុសពី     
ធមមតា និងវសិ្ថមញ្ញរនាេះរទ។ 

គ្- ការខរបរបួលសាំខាន់ៗ យលើការលរ ់និងចាំណូល 
 ចាំណូលសាំខាន់របស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺការលក់ទឹកស្ថអ ត្ ម្ដលជាត្រមូវការចាាំាច់របស់របជាជនរៅកនុងរាជធានីភនាំរពញ។ 
ចាំណូលពីការលក់ទឹកស្ថអ ត្រនេះ ានចូលរមួចាំម្ណករលីសពី៨០% ម្នចាំណូលសរុបរៅរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០រនេះ រហយី 
រ.ទ.ស.ភ. ក៏ជាអនកផគត់្ផគង់ផ្ទត ច់មុែរៅកនុងរាជធានីភនាំរពញ និងត្ាំបន់ជុាំវញិរាជធានីភនាំរពញ។ រាក់ចាំណូលអាចមានការរកីនរឡងី 
អារស័យរៅតាមចាំនួនរបជាពលរដឋដូចជាការពរងីករាជធានីភនាំរពញ និងការរធវីចាំណ្តករសុករបស់របជាជនរៅតាមបណ្តត រែត្តមក 
រស់រៅកនុងរាជធានីភនាំរពញ។ 

ឃ- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នការបតូររបិូយបណ័ណ  អរតាការរបារ ់និងថ្ងលទាំនិញ 
  ឃ.១- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាបតូររបារ ់
 រ.ទ.ស.ភ. ានកត់្រតាបញ្ជ ីគណរនយយរដ្ឋយររបីរាស់រូបិយប័ណណរោលគឹ “រាក់ររៀល”។ របត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណណបររទស 
រត្ូវានបតូររៅជារូបិយប័ណណរោលតាមអរតាបតូររាក់នាកាលបររិចេទម្នរបត្ិបត្តិការរនាេះ។ ចាំរណញ និងខាត្ម្ដលបណ្តត លមកព ី
ការទូទាត់្របត្ិបត្តិការម្បបរនេះ ការបតូររទពយសកមម និងបាំណុលរូបិយប័ណណបររទសរត្ូវានកត់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផល    
លមអិត្។ 
  ឃ.២- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបារ ់

ឃ.២.១- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបារយ់លើចាំណូលការរបារ់
រដ្ឋយស្ថររៅរបរទសកមពុជាពុាំមានទីផាររូបិយប័ណណ ដូរចនេះ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាពរត្ឹមម្ត្វនិិរោគរយៈរពលែលីរលីការ 

ដ្ឋក់រាក់បរញ្ញីមានកាលកាំណត់្រយៈរពល១ឆ្ន ាំ រៅធនាោរពាណិជជកនុងរសុកម្ត្ប៉ោុរណ្តណ េះ។ 

៤០ 



       ៤១          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឃ- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នការបតូររបិូយបណ័ណ  អរតាការរបារ ់និងថ្ងលទាំនិញ (រ) 
 ឃ.២- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបារ ់(រ) 

  ឃ.២.២- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបារយ់លើចាំណាយការរបារ ់
 រ.ទ.ស.ភ. មានរបភពហរិញ្ញបបទានពីរ ម្ដលមានអរតាការរាក់រែរ និងម្របរបួល។ ហរិញ្ញបបទានម្ដលមានអរតាការរាក់ 
រែរមាន ហរិញ្ញបបទានម្ដលទទួលតាមរយៈរកសួងរសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ ពីធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB)រៅអរតា១,៦៥% 
និងភាន ក់ងារសហរបត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប៉ោុន(JICA)រៅអរតា០,៦៦%កនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

ហរិញ្ញបបទានម្ដលមានអរតាការរាក់ម្របរបួលមាន ហរិញ្ញបបទានពីទីភាន ក់ងារារា ាំងសរមាប់អភិវឌ្ឍន៍(AFD) រៅអរតា 
EURIBOR ៦ម្ែ ដក១,៣៥ពិនទុ។ ម្ត្អរតារនេះមិនឲ្យទាបជាង០,២៥% និងមិនែពស់ជាង៥,២១% កនុងឆ្ន ាំរនាេះរទ។ 
  ឃ.២.៣- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នថ្ងលទាំនិញ 

 តាមរយៈដាំរណីរការកិចេលទធកមមរបស់ រ.ទ.ស.ភ. ម្ដលអនុរលាមរៅតាមចាប់ និងបញ្ញត្តិជាធរមាន រមួផេាំនឹងរោល-
ការណ៍ម្ណនាាំរផេងៗ ម្ដលត្រមូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. រធវីកិចេសនោជាមួយអនកផគត់្ផគង់សមាភ រ និងវត្ថុធាតុ្រដីមរៅតាមត្ម្មលរបកួត្របម្ជង 
ឬត្ម្មលចរចាររចួ។ រទាេះបីជាមានបម្រមបរមួលម្នបរមិាណររបីរាស់វត្ថុធាតុ្រដីមក៍រដ្ឋយ វត្ថុធាតុ្សរមាប់ការរបរពឹត្តកមមទឹកមាន
ចាំម្ណកតូ្ចរបីររបៀបរធៀបនឹងការចាំណ្តយដាំរណីរការរៅឆ្ន ាំនីមួយៗ។ គណៈរគប់រគងរជឿជាក់ថ្ន បម្រមបរមួលម្នបរមិាណ 
ររបីរាស់រនេះមិនប៉ោេះពាល់ធៃន់ធៃរដល់ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់សហរោសរឡយី។ 
  

ង- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរិផរណា 
រ.ទ.ស.ភ. ានរកានូវម្ែលលក់ទឹករែរមិនម្របរបួលចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០១ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩។ រដីមបរីធវីការម្កសរមួលរៅ 

តាមការម្របរបួលម្នអត្ិផរណ្ត រយងីានរធវីការម្កសរមួលនូវម្ែលលក់ទឹកស្ថអ ត្ចាប់ពីម្ែៃទី០១dម្ែមករាdឆ្ន ាំ២០២០dដល់បចេុបបនន 
រហយីរៅម្ត្រកាាននូវរចរភាពហរិញ្ញវត្ថុានោ៉ោ ងលអរបរសីរ។ 

 
ច- យគលនយោបាយយសដ្ារិចច សារយពើពនធ និងរបិូយវរថុរបស់រដ្ឋា ភបិាល 

 ធុរកិចេរបស់ រ.ទ.ស.ភ ទទួលការជេះឥទធិពលពីរោលនរោាយមួយចាំនួន ម្ដលកាំណត់្រដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិាលដូចជា៖ 
- ម្ែលលក់ទកឹស្ថអ ត្៖ រដ្ឋយស្ថរទឹកស្ថអ ត្ជាត្រមូវការចាាំាច់សរមាប់ការរស់រៅរបស់របជាជនទូទាាំងរាជធានីភនាំរពញ 
ដូរចនេះត្ម្មលរនេះរត្ូវានកាំណត់្រដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិាល។ 

- ការពរងកីម្ផទរសវា៖ ការពរងីកម្ផទរសវាបម្នថមរដីមបផីគត់្ផគង់ទឹកស្ថអ ត្រត្ូវានរតឹ្ត្បតិ្រដ្ឋយរបសកកមមរបស់ រ.ទ.ស.ភ. 
ម្ដលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យផលិត្ និងម្ចកចាយទឹកសរមាប់ការររបីរាស់របស់ស្ថធារណជនរៅកនុងរាជធានីភនាំរពញម្ត្ប៉ោុរណ្តណ េះ 
ការរតឹ្ត្បតិ្រនេះរត្ូវានកាំណត់្រដ្ឋយអនុរកឹត្យរលែ៥២អនរក.បក ចុេះម្ែៃទី១៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សតីពីការបរងកតី្        
រ.ទ.ស.ភ.។ 

- ការពរងកីរាជធានភីនាំរពញ៖ រាជរដ្ឋឋ ភិាលមានរោលនរោាយពរងីករាជធានីភនាំរពញ រដ្ឋយបញ្េូ លឃុាំបម្នថមរទៀត្ 
រៅកនុងត្ាំបន់រាជធានីភនាំរពញម្ដលរធវីឲ្យម្ផទរសវារបស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងការផគត់្ផគង់ទឹកស្ថអ ត្ក៏រត្ូវពរងីកបម្នថមម្ដរ។ 

- រោលនរោាយពនធរលីអចលនរទពយ៖ រកសួងរសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុានដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនូវរបកាសរលែ៤៩៣     
សហវ.របក ចុេះម្ែៃទី១៩ ម្ែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីពី "ការរបមូលពនធរលីអចលនរទពយ"។ អចលនរទពយរបស់ រ.ទ.ស.ភ. 
គឺសរមាប់បររមីឲ្យរបព័នធផលិត្កមមទឹកស្ថអ ត្ ម្ដលអចលនរទពយរបរភទរនេះរត្ូវានរលីកម្លងពនធតាមរយៈរសចកតី- 
ជូនដាំណឹងរបស់រកសួងរសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ រលែ០០៦សហវ.អពដ. ចុេះម្ែៃទី១៨ ម្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១។ 

 រទាេះបីជាមានការរតឹ្ត្បតិ្រដ្ឋយរោលនរោាយខាងរលីក៏រដ្ឋយ ក៏គណៈរគប់រគងពោោមរៈិរកនូវរគប់មរធោាយរដីមប ី
បរងកីនរាក់ចាំណូលរបស់ រ.ទ.ស.ភ. រដីមបរីកា និងធានាឲ្យានរចរភាពរបស់ រ.ទ.ស.ភ. ផងម្ដរដូចជាការបរងកីត្នូវម្ែេសងាវ ក់    
ធុរកិចេែមីសរមាប់ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 



កនុងរត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំរពញ ពុាំមានព័ត៌្មានចាាំាច់រផេងរទៀត្រត្ូវបងាា ញរទ។ កងរត្រត្រ ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ រដ្ឋករទឹកសយត័្រករករ ងភាំរពញ ពាំមានព័ត៌្មានចាាំាច់រផេផេផ ងរទៀទៀទ ត្រត្រត្រ វបងាញរទ។

ខផនរទី ៥.- ពរ័ម៌ានចាំបាចយ់ផសងយទៀរសរមាបក់ារពារវនិិយោគ្ិន 
 

៤២ 



       ៤៣          របាយការណ៍របចាំររីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ហត្ថរលខា 

សុមឹ សុថីា 
អភិាល 

 

 

រាជធានីភនាំរពញម្ែៃទី០១ ម្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

ហត្ថរលខា 

អ ុ៊ុំ សថុា 
របធានរកុមរបឹកាភិាល 

ម្ែៃច័នទ ៣ររាច ម្ែផលគុន ឆ្ន ាំជូត្ 

ានអាន និងឯកភាព 

រទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 

ានអាន និងឯកភាព
រាជធានីភនាំរពញម្ែៃទី០១ ម្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ម្ែៃច័នទ ៣ររាច ម្ែផលគុន ឆ្ន ាំជូត្ 
រទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 



rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj (r>T>s>P>) 

អគារលេខ ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា តស់្សះចក ខណ្ឌ ដូនលេញ រាជធានីភ្នលំេញ 

  : +៨៥៥(២៣) ៧២៤ ០៤៦ 
  : ADMIN@PPWSA.COM.KH 
  : WWW.PPWSA.COM.KH 

: +៨៥៥(២៣) ៧២៤ ០៤៦ 
: ir@ppwsa.com.kh 
: WWW.PPWSA.COM.KH 




