
្រពះរជ្ណណច្ររ 
រាតិ សិ្រពចរណះ្ា 
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  ឯណ ស្្រមកជចូ រច 

 
 
 
 
 

ចរសន�តបាតភាគរនតណ 
េូណទី៧ 

៣១  ឧសត  ២០១៩ 



ក

ខ

គ

ឧ

 

ក. េសចក្តែី

១. ករចុ

២. ករែត

ខ. ឯក រ

គ. ឯក រ

១. របយ

២. ទិសេ

ឧបសមពន័ធ 

ឧបសមពន័ធ

ឧបសមពន័ធ

ឧបសមពន័ធ

ឧបសមពន័ធ

ឧបសមពន័ធ

ឧបសមពន័ធ

ែណនសំ្តពីី

ចុះេឈម ះ  ......
តង ងំ ណ

របង្ហ ញផ្លូវ

រស្រមប់ម

យករណ៍លទធផ

េ ជីវកមម ឆ

នធ ១: លិខិតែ

នធ ២: របយក

នធ ៣: ទិសេ

នធ ៤: េសចក្តី

នធ ៥: េសចក្តី

នធ ៦: ស្រមង់

ពី ករចូលរមួ

......................

ណត្តិគហកៈ (

វស្រមបច់ូ

សននបិ

ផល ជីវកមម

ឆន ២ំ០១៩ ...

ែតង ងំ ណ

ករណ៍្របចឆំន

ជីវកមម ឆន ំ

សេ្រមចស្តីពី 

សេ្រមច ចត់

ខ្លឹម រៃនល

មម សននិ

......................

អនកតំ ង)

ចូលរមួម

តភគហ៊ុនិ

មម ឆន ២ំ០១៨ .
......................

ណត្តិគហកៈ (

ឆន ២ំ០១៨ 

ឆ២០១៩ 

ករេផទរសិទធេិល

ត ងំគណៈក

លកខន្តិកៈ រ.ទ.ស

ម

 

 
 

 

ននិបតភគហ

......................

) ....................
សននិបតភ

និក 

......................

......................

(អនកតំ ង

លីករេរៀបចំ និ

មមករេរៀបចំ និ

ស.ភ 

មតិក
 

ហ៊ុនិក 

......................

......................

ភគហ៊ុនិក

......................

......................

) 

នងិដំេណីរករ

និងដំេណីរករ

ក

......................

......................

 ...................

......................

......................

រម សននិប

រម សននិប

......................

......................

......................

......................

......................

តភគហុ៊និក 

តភគហុ៊និក 

ទ

................

................ 
............... 

................ 

................

េលីកទី៧

េលីកទី៧

ទំពរ័

 

១ 

១ 

២ 

 

៣ 

៣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ម សននិប

ក. េសច

១. 

្រកុងភនំ
្រតូវចុះ

 ទី

 ក
 េព

ណ
ណ

មន
កមពុជ

េលីកទី
េពលេ

២. 

្រតូវែត
ឧបស

ណ

 
 

តភគហុ៊និក េ

ចក្តីែណន

ករចុះេ
ភគហុ៊និកែដ
ភនេពញ (រ.ទ.ស
ះវត្តមនេនទី

ទកីែន្លង: 

កលបរេិចឆទ: ៃ
ពលេវ : ច

កនុងករណីភ
ណត្តគិហកៈ (
ណត្តគិហកៈ ែដ

សយ ្ឋ នអ
ជ) េដមីបចូីលរួ

ភគហុ៊និកែដ
ទី៧ របស់ រ
េវ  និងកល

ករែតង
ភគហុ៊និកែដ

តង ងំ ណ
សមពន័ធ១ ៃនឯក

ភគហុ៊និកមន
ណត្តគិហកៈរមួ

េលីកទី៧ 

នសំ្តពីី ក

ឈម ះ 
ដលបនេធ្វីក
ស.ភ) ជមួយ
កីែន្លង មក

ន ក់ករ រ.ទ
ដូចមនកនុង ទំ
ៃថងសុ្រក ១៣េ
ចប់ពេីម៉ង ០

ភគហុ៊នកិបញជូ
អនកតំ ង)
ដលែតង ងំ
គរេលខ៤៥ 
រមួេនកនុងម

ដលចូលរមួេ
.ទ.ស.ភ ្រតូវ
លបរេិចឆទខង

ង ងំ
ដលចូលរមួកនុង
ត្តគិហកៈ ម
រេនះ។ 

មន ក់ែតង ងំ
មគន បន។ 

ករចូលរ ួ

ករបញជ ក់ករចូ
យ ធនគរ េអ
កលបរេិចឆទ និ

ទ.ស.ភ (សូ
ទំពរ័ទ២ី ៃនឯ
េ ច ែខពិ ខ
០៨:០០  ដល់

នអនកតំ ង
) របស់ខ្លួនេដី
េ យភគហុ៊
ផ្លូវ១០៦ សងក
សននិបតភ

យផទ ល ់ឬ
វភជ ប់មកជមួ
េលី េដីមបចុីះេ

ណត្តិគហ
ងម សននបិ
មទ្រមង់ “ល

ណត្តិគហក
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មម ស

ចូលរមួ ម
អសុលីី  ភអីិ
ងេពលេវ កំ

សូមពិនតិយឯក
ក រេនះ) 
ខ ឆន កុំរ ឯកស័
ល់េម៉ង ០៩:០

ងមកចូលរមួជំ
មបចូីលរមួជំនួ
៊និកជូន រ.ទ.
ងក ត់្រសះចក
គហុ៊និក េលីក

មរយៈ ណ
មួយនូវលិខិតអ
េឈម ះចូលរមួ

ហកៈ (អន
បតភគហុ៊និក
លិខតិែតង ងំ

កៈបនែត ០

សននិបតភ

សននបិតភគ
លសីុ (ភន ក់ង
កំណតដូ់ចខង

របង្ហ ញផ្លូវ

ស័ក ព.ស.២៥
០០ ្រពកឹ 

នួសេនកនុងម
នួស។ ណត្តិ
ស.ភ េនេពល
ខណ្ឌ ដូនេពញ
កទ៧ី របស់ រ

ណត្តិគហកៈ (
អេញជ ីញ េនៃថ
េនកនុងម ស

អនកតំ
ក េលីកទ៧ី រ
ង ណត្តគិហ

០១រូប បុ៉េ ្ណ

ភគហ៊ុនិ

គហុ៊និក េលីក
ងរចុះបញជ ីេផទរ
ងេ្រកម៖ 

វ ស្រមប់ចូល

៥៦៣ ្រតូវនងឹៃ

ម សននិបតេ
ត្តគិហកៈេនះ
លចុះវត្តមនេ
ញ ជធនីភនំេ
រ.ទ.ស.ភ ។ 

អនកតំ ង)
ថង្របរពធម
សននបិតភគ

ង) 
របស់ រ.ទ.ស
ហកៈ (អនក

្ណ ះ។ ភគ

និក 

កទ៧ី របស់រ
រមូលប្រត និង

លរមួម សននិ

ៃថងទី៣១ ែខឧ

េនះ ភគហុ៊
 ្រតូវ្របគល់នូ
េន ន កក់រ 
ពញ(ខងេជី

) កនុងម សននិ
សននិបតភគ
ហុ៊និកេនះ។ 

ស.ភ មរយៈ
កតំ ង)“ 

ហុ៊និកេ្រចីនន

រ ្ឋ ករទឹកស្វយ
ងភន កង់រទូទ

ននិបតភគហុ៊

ឧសភ ឆន ២ំ០

ហុ៊និក្រតូវែតង
នូវលិខតិែតង
រ.ទ.ស.ភ ែដ
ង ជយសម័យ

ននិបតភគហុ៊
គហុ៊និកេនះ 

ៈ ណត្តគិហ
ដូចមនេន

នក់ ចែតង

យត័
ទត់) 

និក 

១៩ 

ងំ
ងំ

ដល
យន

និក
ម

ហកៈ 
កនុង 

ងំ



 

 ម សននិប

 

ខ. ឯក

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

តភគហុ៊និក េ

ក របង្ហ

េលីកទី៧ 

ងញផ្លូវស

 

ស្រមប់ចូ
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ចូលរមួម
 

 

 
 
 
 

សននិប

  

 

 

បតភគ

 

 

គហ៊ុនិក 



 

 ម សននិប

 
គ. ឯក

១. 

មនេន

២. 

 
 

តភគហុ៊និក េ

ក រស្រម

របយក
លទធផល ជី
នកនុង ឧបសម

ទិសេ
ទិសេ ជី

េលីកទី៧ 

្រមប់ម

ករណ៍ល
ជីវកមម ឆន ២ំ០
មពន័ធ ២ ៃនឯក

ជីវក
វកមម ឆន ២ំ០១

សននិប

ទធផល
០១៨ របស់ 
ក រេនះ។ 

កមម ឆន ២ំ០
១៩ របស់ រ.ទ

3 
 

តភគហ៊

ជីវកមម
រ.ទ.ស.ភ ្រតូ

០១៩ 
ទ.ស.ភ ្រតូវប

ហ៊ុនិក 
 ឆន ២ំ០១
តូវបនបង្ហ ញ

បនបង្ហ ញេន

១៨ 
េនកនុង របយ

កនុង ឧបសមពន័ធ

យករណ៍្របចំ

នធ ៣ ៃនឯក

ចឆំន ២ំ០១៨

រេនះ។ 

ដូច



 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ១ 
លខិិតែតង ងំ ណត្តិគហកៈ(អនកតំ ង) 

Proxy Letter 
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េធ្វីេន ................................................................... 
Written at 

ៃថង........................ ែខ....................... ឆន .ំ............... 
 Date Month Year 

េលខអត្តសញញណវនិិេយគិនេចញេ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ............................................... 
Investor ID number issued by Securities and Exchange Commission of Cambodia 

រូបវន្តបុគគល / Individual 
នីតិបុគគល / Institution 

ខញុ ំ / េយងីខញុ ំ...................................................................................................................... សញជ តិ........................................ 
I / We Nationality 

មន សយ ្ឋ នេលខ............................................. ផ្លូវ...................................................... ឃុ/ំសងក ត់.......................................... 
address no.   Street Commune/Sangkat 

្រសុក/្រកុង/ខណ្ឌ ..................................................... េខត្ត/ ជធនី........................................ ្របេទស.............................................  
District/Town/Khan  Province/Capital  Country 

គឺជភគហុ៊និករបស់ រ ្ឋ ករទឹកស្វយត័្រកុងភនំេពញ (“រ.ទ.ស.ភ”) េនកលបរេិចឆទកំណតទុ់ក នៃថងទី១២  ែខេម   ឆន ២ំ០១៩ 

being a shareholder of Phnom Penh Water Supply Authority (“PPWSA”) at its Record Date, 12th April 2019 
កនក់ប់ភគហុ៊នធមម សរុបចំននួ...................................................ភគហុ៊ន 
holding the total number of odinary share  share(s) 

ែតង ងំ 
hereby appoint 

េឈម ះ.....................................................................េភទ................... យុ...............ឆន  ំ    សញជ តិ.............................................. 
Name Sex  Age   Year  Nationality 

កនអ់ត្តសញញ ណបណ្ណ ឬលិខតិឆ្លងែដនេលខ.................................................មន សយ ្ឋ នេលខ.............ផ្លូវ.................................. 
holding identity card or passport number address no. Street 

ឃុ/ំសងក ត់............................................................................្រសុក/្រកុង/ខណ្ឌ .............................................................................. 
Commune/Sangkat  District/Town/Khan 

េខត្ត/ ជធនី........................................................................្របេទស..........................................................................................  
Province/Capital  Country 

ជ ណត្តិគហកៈរបស ់ខញុ ំ/េយងីខញុ ំ េដីមបចូីលរមួកនុងនម ខញុ /ំេយងីខញុ ំ េនកនុងម សននិបតភគហុ៊និកេលីកទី៧ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងសុ្រក 
១៣េ ច ែខពិ ខ ឆន កុំរ ឯកសក័ ព.ស.២៥៦៣ ្រតូវនឹងៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៩ េវ េម៉ង ០៨:០០ ្រពឹក េន ន កក់រ រ.ទ.ស.ភ ឬ
កលបរេិចឆទ េពលេវ  ទីកែន្លង មួយ ែដលម សននិបតេនះ ច្រប្រពឹត្តេទ។ លស់កមមភពទងំ យរបស់ ណត្តិគហកៈខងេលី 
េនកនុងម សននិបតភគហុ៊និកេនះ ្រតូវបនចតទុ់កថជសកមមភពតំ ងឱយ ខញុ ំ/េយងីខញុ ំ ជភគហុ៊និករបស ់រ.ទ.ស.ភ ។ 

As my/our proxy to attend on my/our behalf at the 7th General Meeting of Shareholders to be held on 31st May 2019 at 08:00 AM at 
PPWSA headquarter or such other date, time and place as this meeting may be held. Any acts performed by the above proxy in this 
General Meeting of Sharehoders shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves as PPWSA’s shareholder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ហតថេលខ ្រ 1 និងេឈម ះភគហុ៊នកិ         ហតថេលខ និងេឈម ះ ណត្តគិហកៈ 
Signature Stamp1 and Name of shareholder             Signature and Name of proxy

                                                 
1 កនុងករណីភគហុ៊និកជនីតិបុគគល 
In case of shareholder is institution 



 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ២ 
របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៨ 

 
  

 
 
 
 
 
 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
3 

របាយការណ៍ 

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។ 
 
 
 

 

គោលគៅយុទ្ធសាស្ត្រចម្បង 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 ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 



មាតិកា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ផ្នែកទី១: ពត័ម៌ានទូទៅរបស ់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ ០២ 
  
ផ្នែកទី២: ពត័ម៌ានអំពីលទធនលក្បតិបតតិការធុរកិច្ច ទដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័៌មានធុរកិច្ចតាមផ្នែក ០៤ 
  
ផ្នែកទី៣: អភិ្បាលកិច្ចសាជីវកមម ១២ 
     ១- ភាគហ ុនិក ១២ 
     ២- អងគការទលខ ១៥ 
     ៣- ក្កុមក្បឹកាភិ្បាល និងគណៈកមាម ធិការនានា ១៦ 
     ៤- បុគគលិកជានខ់ពស ់ ២៥ 
     ៥- ការជាបព់ាកព់ន័ធរបសអ់ភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពសក់ែុងដំទណីរការនលូវច្ាប ់ ២៩ 
     ៦- លាភ្ការ ឬក្បាកបំ់ណាច្ចំ់្ទពាោះអភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពស់ ៣០ 
     ៧- ក្កមសីលធម៌សក្មាបអ់ភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពស់ ៣២ 
  
ផ្នែកទី៤: ទសច្កតីផ្លលងរបសក់្បធានក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ៣៧ 
  
ផ្នែកទី៥: របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុផ្ដលទធវីសវនកម្មដោយសវនករឯករាជយ ៤៤ 
  

ផ្នែកទី៦: របាយការណ៍សវនកមមរបសស់វនករផ្នៃកែុងទលីការក្តួតពិនិតយផ្នៃកែុង ១១០ 
  
ផ្នែកទី៧: ពត័ម៌ានអំពីការជញួដូរមូលបក្តរបស ់រ.ទ.ស.ភ្. ១១៨ 
     ១- ពត័ម៌ានអំពីមូលបក្តកមមសិទធិ ១១៨ 
     ២- ផ្លល និងបរមិាណជញួដូរ ១១៩ 
  
ផ្នែកទី៨: ពត័ម៌ានអំពីក្បតិបតតិការជាមយួភាគីជាបព់ាក់ពន័ធ ១២០ 
     ១- ក្បតិបតតិការជាមយួភាគហ ុនិក ទដ្ឋយបញ្ជា កពី់ទ ម្ ោះភាគហ ុនិក  
          ក្បទភ្ទក្បតិបតតកិារ និងកាលបរទិច្េទ ១២០ 

     ២- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗ ជាមយួអភិ្បាល ឬបុគគលិកជានខ់ពស់ ឬក្បតិបតតិការ  
          សំខាន់ៗ ជាមយួបុគគលផ្ដលអភិ្បាល ឬបុគគលិកជានខ់ពសម់ាននលក្បទោជន៍ ១២០ 
     ៣- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗជាមយួសមាជិកក្គួសារផ្ទៃ លរ់បស់អភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពស់ ១២០ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ៤- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗ ជាមយួបុគគលផ្ដលមានទំនាកទំ់នងជាមយួអភិ្បាលរបស់  
          រ.ទ.ស.ភ្. ក្កុមហ ុនបុក្តសមពន័ធ ឬក្កុមហ ុនហូលឌីងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ផ្ដល  
          ទំនាកទំ់នងរបសបុ់គគលទងំទនាោះទកីតមានទៅកែុងក្បតិបតតិការ   
          ឬការចាតផ់្ច្ងណាមយួផ្ដលទធវីទ ងីទដ្ឋយ ១២០ 
          រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ  
     ៥- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗ ជាមយួបុគគលធាល បជ់ាអភិ្បាល ឬបុគគលជាប់ពាកព់ន័ធ  
          ជាមយួបុគគលធាល បជ់ាអភិ្បាលកែុងរយៈទពល ០២ (ពីរ) ឆ្ែ ចុំ្ងទក្កាយ ១២០ 
     ៦- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗ ជាមយួអភិ្បាល ផ្ដលទទលួបាននលក្បទោជន ៍ឬកផ្ក្ម  
          វជិាា ជីវៈ សក្មាបទ់សវាផ្ដលខលួនបាននតលត់ាមរយៈក្កុមហ ុនណាមួយ   
          ដល ់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ ១២០ 
     ៧- ក្បតិបតតិការសំខាន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់័នធទនេងទទៀត ១២០ 
  
ផ្នែកទី៩: ការពិភាកា និងការវភិាគរបសគ់ណៈក្គបក់្គង ១២២ 
     ១- ទិដាភាពទូទៅផ្នក្បតិបតតិការ ១២២ 
     ២- កតាត សំខាន់ៗ ផ្ដលប ោះពាលទ់លីក្បាកចំ់្ទណញ ១២៨ 
     ៣- ការផ្ក្បក្បួលសំខាន់ៗ ទលីការលក់ និងចំ្ណូល ១២៩ 
     ៤- នលប ោះពាលផ់្នការបតូររូបិយបណ័ណ អក្តាការក្បាក ់និងផ្លលទំនិញ(Commodity) ១២៩ 
     ៥- នលប ោះពាលផ់្នអតិនរណា ១៣០ 
     ៦- ទោលនទោបាយទសដាកិច្ច សារទពីពនធ និងរូបិយវតថុ របសរ់ដ្ឋា ភិ្បាល ១៣០ 
  
ផ្នែកទី១០: បញ្ា ីរាយនាមភាគហ ុនិកកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តចំ្ននួទក្ចី្នទលីសលប ់ 
               និងភាគហ ុនកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តចំ្ននួទក្ចី្ន 

១៣២ 

     ១- ភាគហ ុនិកកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តចំ្នួនទក្ចី្នទលីសលប់ ១៣២ 
     ២- ភាគហ ុនិកកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តចំ្ននួទក្ចី្ន ១៣២ 
  
ផ្នែកទី១១: ពត័ម៌ានចាបំាច្ទ់នេងទទៀតសក្មាបក់ារពារវនិិទោគិន ១៣៤ 
  
  
ហតថទលខារបសអ់ភិ្បាលរបស់ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ ១៤០ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ២                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      រោា ករទឹកសវយត័ប្កុងភ្នាំដេញ (រ.ទ.ស.ភ្.) 
      PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

 

 អកេរកូដៈ KH1000010004 
 អាសយដ្ឋា នៈ អោរ៤៥ នលូវ១០៦ សង្កា ត់ក្សោះច្ក ខណឌ ដូនទពញ រាជធានីភ្ែំទពញ ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា 
 ទលខទូរស័ពៃៈ +៨៥៥(០)២៣ ៦៣៥ ៨០ ៨០ / ៧២៤ ០៤៦ 
 ទលខទូរសារៈ +៨៥៥(០)២៣ ៤២៧ ៦៥៧ 
 ទគហទំព័រៈ www.ppwsa.com.kh      អុីផ្ម លៈ ir@ppwsa.com.kh 
 ទលខវញិ្ជញ បនបក្តចុ្ោះបញ្ា ីពាណិជាកមមៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២  
 កាលបរទិច្េទៈ ផ្លៃទី២៧ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១២ 
 ទលខអាជាា បណណអាជីវកមមៈ  អនុក្កឹតយទលខ ៥២ អនក្ក.បក 
 កាលបរទិច្េទៈ ផ្លៃទី១៩ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ១ំ៩៩៦ 
 ទសច្កតីសទក្មច្អនុញ្ជញ ត និងចុ្ោះបញ្ា ីឯកសារនតល់ព័ត៌មាន ទលខៈ  ០១២/១២ គ.ម.ក/ស.ស.រ. 
 កាលបរទិច្េទៈ ផ្លៃទី២៣ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១២ 
 ទ ម្ ោះបុគគលតំណាង រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញៈ ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្ ស ៊ឹម ស ៊ីថា 

 
 

 

http://www.ppwsa.com.kh/
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       ៤                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
បរយិាយ 

 
ផែនការ 

(គិតជា ផ្ម ក្តគុប) 
អន វត្តជាក់ផសតង 

(គិតជា ផ្ម ក្តគុប) 
អត្រា 

(គិតជា %) 
  ទរាងច្ក្ក ភូ្មិផ្ក្ពក ៥៩.១៩៣.០០០ ៥៩.៣១៩.១៨៥ ១០០,២១ 
  ទរាងច្ក្ក ទក្ជាយច្ង្កវ រ ៥៥.៣២៩.០០០ ៥៧.៣៣៥.៨១៩ ១០៤,០០ 
  ទរាងច្ក្ក និទរាធ ៩៤.៦១៥.០០០ ៩២.២៤៩.៧១៥ ៩៧,០០ 

សរ  ប ២០៩.១៣៧.០០០ ២០៨.៩០៤.៧១៩ ៩៩,៨៩ 
 
 

 
ក- លទធផលការងារប្រប្េឹតតកម្ម ប្រេន័ធចែកចយទឹក និងការងារកាតរ់នថយទឹកបាតរ់ង ់
ក.១- លទធផលការងារប្រប្េឹតតកម្ម 

 កែុងរយៈទពលទពញមួយឆ្ែ កំនលងទៅទនោះ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ បានបនតធានានគត់នគង់ទឹកសាា តក្សបទៅតាម 
តក្មូវការទក្បីក្បាស់ របស់អតិលិជនទដ្ឋយធានាទងំបរមិាណ និងគុណភាពទឹកសាា តោម នទមទរាគ ក្ពមទងំអាច្នឹកបានពីបណាត ញ 
ទដ្ឋយផ្ទៃ ល់។ ទដ្ឋយសារកំទណីនផ្នការទក្បីក្បាស់របស់ អតិលិជនមានការទកីនទ ងី ជាមួយោែ ទនោះផ្ដរ ទរាងច្ក្កបាននលិតទឹក 
ទលីសផ្ននការ ទក្ពាោះកែុងឆ្ែ ទំនោះ ទយងីទទួលរងអាកាសធាតុទតត ទ ងីខាល ងំជាងបណាត ឆ្ែ កំនលងទៅ ផ្ដលទធវីឲ្យទយងីក្តូវបទងាីនការបូម 
ទក្ច្ីនជាងមុន ទដីមបបីំទពញតាមតក្មូវការទក្បីក្បាស់ជាក់ផ្សតងរបស់ក្បជាពលរដា និងកំទណីនផ្នការរកីដុោះដ្ឋលទៅតំបន់ផ្ប កខាងលិច្ 
និងខាងទជីងផ្នរាជធានីភ្ំែទពញ។ រឯីទរាងច្ក្កនលិតទឹកសាា តនិទរាធ នលិតទឹកសាា តទបជាងផ្ននការ៣% ទដ្ឋយសារទយងីបាន 
ទធវីការផ្កសក្មួលក្បព័នធបូមទឹកលាក់ និងបូមភ្ក់មួយច្ំនួន ទហយីការដ្ឋច់្ទភ្លីងញឹកញាប់ពីអគិគសនីកមពុជា ក៏ជាកតាត រមួនេ ំ ផ្ដលទធីវឲ្យ 
ទឹកនលិតមានការធាល ក់ចុ្ោះនងផ្ដរ។ ទទោះោ ងណាទរាងច្ក្កនលិតទឹកសាា តនិទរាធបានខិតខំបំទពញការនលិតរបស់ខលួនទសៃីរផ្ត 
១០០% តាមផ្ននការផ្ដលបានទក្ោងទុក។  
 ជារមួលទានលជាក់ផ្សតងការង្ករនលិតកមម និងលទធនលផ្នការពិនិតយគុណភាពទឹក កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្មានកែុងតារាង  
ខាងទក្កាម៖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក.២- លទធផលការងារដរៀរែាំ ប្រេន័ធចែកចយទឹកស្អា ត 
  

បរយិាយ 
 

 អន វត្តជាក់ផសតង 
(គិតជាផ្ម ក្ត) 

  
 

 ១- ខណឌ ដូនទពញ  ៣.៧៥៩,៤០ 
 ២- ខណឌ ៧មករា  ៣៧,១០ 
 ៣- ខណឌ ច្ំការមន  ២.២១២,២០ 
 ៤- ខណឌ ទួលទោក  ៣៦១,៤០ 
 ៤- ខណឌ ឫសេផី្កវ  ២៤.៦៨៥,៣៥ 
 ៥- ខណឌ មានជ័យ  ១៣.០៤៧,២៦ 
 ៦- ខណឌ ដទង្កា   ៣១.៦០៧,៥៥ 
 ៧- ខណឌ ខណឌ ទពាធិ៍ផ្សនជ័យ  ១០០.៥៩៥,៧២ 
 ៨- ខណឌ ផ្សនសុខ  ២៨.០៥៥,៩០ 
 ៩- ខណឌ ទក្ជាយច្ង្កវ រ  ១៤.៤០៧,១៥ 
 ១០- ខណឌ ច្ារអំទៅ  ១៤.៧៨២,៣០ 
 ១១- ខណឌ ផ្ក្ពកទៅែ   ២.៩៩៧,០០ 
 ១២- ក្កុងតាទមម   ២០.០៩៩,៣៤ 
   

សរុប  ២៥៦.៦៤៧,៦៧ 
 

មុខវភិាគ ឯកតា WHO 
ទរាងច្ក្ក  
ភូ្មផិ្ក្ពក 

ទរាងច្ក្ក 
ទក្ជាយច្ង្កវ រ 

ទរាងច្ក្ក 
 នទិរាធ 

បណាត ញផ្ច្កចាយ 

       

  ភាពលាក ់ NTU ≤ ៥ ០,៥៩ ០,៦៧ ០,៥២ ០,៨៧ 
       

  តផ្មលទប ហាស ់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,៣៧ ៧,៤៣ ៧,៣៧ ៧,៤៦ 
       

  កលរ័ទសរ ី mg/l ០,១ - ១ ១,០៩ ០,៨៨ ០,៨៦ ០,២០ 
       

  កលរ័សរបុ mg/l < ២ ១,២៩ ០,៩៩ ០,៩៩ ០,៣២ 
       

  ទមទរាគកូលីហវម cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ 
       

  ទមទរាគអីុកូលី cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ 

 

ក្តួតពិនតិយគុណភាពទឹកតាមទរាងច្ក្កនលិតទឹកទងំបីច្ំនួន ៣ដង/ផ្លៃ ក្តួតពិនិតយគុណភាពទឹកទៅតាមបណាត ញផ្ច្កចាយ 
ច្ំនួន ៨០កផ្នលង/សបាត ហ៍ ោ ងទទៀតទត់ គុណភាពទឹកសថិតកែុងកក្មិតអនុញ្ជញ តរបស់សតង់ដ្ឋរគុណភាពទឹកនឹកថ្នែ ក់ជាតិ។ ការង្ករ 
ក្តួតពិនិតយ គុណភាពទឹក ទងំទៅតាមទរាងច្ក្ក និងតាមបណាត ញផ្ច្កចាយតាមយនតការ និងកមមវធិីមានក្សាប់ បានជាប់លាប់ 
និងទទៀងទត់ ទដ្ឋយធានាបាននូវគុណភាពទឹកោម នទមទរាគ និងនឹកបានទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ពីបណាត ញ ក្សបតាមសតង់ដ្ឋរទឹកនឹករបស់ 
អងគការសុខភាពពិភ្ពទលាក។  

 

៥ 

២- េត័ម៌ានអាំេីលទធផលប្រតិរតតិការធុរកិែច ដោយរមួ្រញ្ចូ លេត័ម៌ានធុរកិែចតាម្ចផនក (ត) 
ក- លទធផលការងារប្រប្េឹតតកម្ម ប្រេន័ធចែកចយទឹក និងការងារកាតរ់នថយទឹកបាតរ់ង ់(ត) 
ក.១- លទធផលការងារប្រប្េឹតតកម្ម (ត) 



 
       ៦                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អក្តាទឹកបាត់បង់របស់ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ ទៅឆ្ែ ២ំ០១៨ មានកក្មិតទៅកែុងរងវង់ទលខមួយខៃង់ប ុទណាណ ោះ ទពាលគឺ     
រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ បានបនថយទឹកបាត់បង់មកទៅក្តឹមអក្តា៨,១៨% ដូច្បានបង្កា ញកែុងក្កាហវចិ្ខាងទក្កាម។  

ប្កាហ្វិែរងាា ញេីអប្តាទឹកបាតរ់ងេី់ឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ (គិតជាភាគរយ) 

 
ក.៣- លទធផលការងារកាតរ់នថយទឹកបាតរ់ង ់
 

 

១៧% 

១៣,៩០% 

៨,៥៣% 
៧,២៨% 

៧,០៨% ៦,១៩% 
៥,៩៤% 

៥,៨៥% ៥,៨៥% 
៦,៥១% 

៦,៩០% 
៧,៧៦% 

៥,៩៩% 
៧,១៩% 

៨,៣០% ៨,១៨% 

២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

 

១៦១ ១៤៣ ១៩៥ ១៩៥ ២៥៦ 

២.៣១២ ២.៤៥៥ ២.៦៥០ ២.៨៤៥ 
៣.១០២ 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក្បផ្វងបំពង់បានដ្ឋក់កែុងក្ោ ក្បផ្វងបំពង់សរុបចុ្ងក្ោ 

ប្រចវងរាំេងច់ដលបានោកត់ាម្ឆ្ន ាំនីម្យួៗ  (គិតជាគីឡូចម្៉ែប្ត) 

២- េត័ម៌ានអាំេីលទធផលប្រតិរតតិការធុរកិែច ដោយរមួ្រញ្ចូ លេត័ម៌ានធុរកិែចតាម្ចផនក (ត) 
ក- លទធផលការងារប្រប្េឹតតកម្ម ប្រេន័ធចែកចយទឹក និងការងារកាតរ់នថយទឹកបាតរ់ង ់(ត) 
ក.២- លទធផលការងារដរៀរែាំ ប្រេន័ធចែកចយទឹកស្អា ត (ត) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បណ្តត ញជូនត្របជាពលរដ្ឋមានចំណូ្លទាប  
សរ  ប 

(ក្គួសារ) 
កន ងត្រកុង 
(ក្គួសារ) 

ជាយត្រកុង 
(ក្គួសារ) 

 បងរ់លំស់ ១២ផ្ខ - - - 
ឧបតថមភធន ៣០% និង បងរ់លំស ់១២ផ្ខ ១៦ - ១៦ 
ឧបតថមភធន ៥០% និង បងរ់លំស ់១២ផ្ខ ៣០២ ០៦ ២៩៦ 
ឧបតថមភធន ៧០% និង បងរ់លំស ់១២ផ្ខ ១១៤ ០១ ១១៣ 
ឧបតថមភធន ១០០% និង បងរ់លំស ់០៤ផ្ខ ៩៩ ០១ ៩៨ 

សរបុ ៥៣១ ០៨ ៥២៣  
 

 

 

១.១៤៩ 

៨៨៧ 

១.២៤០ 

៥៤២ ៥៣១ 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

រណ្តត ញអតិថិជនមានែាំណូលទារ កនុងប្ាតាម្រណ្តត ឆ្ន ាំនីម្យួៗ 

  ទបីគិតចាប់ពីទពលអនុវតតកមមវធិី “នគត់នគង់ទឹកសាា តជូនក្បជាពលរដាមានច្ំណូលទប” រហូតដល់ចុ្ងឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ       
រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ បាននគត់នគង់ទឹកសាា តជូនក្បជាពលរដាមានច្ំណូលទបសរុប ៣៤.៩២៦បណាត ញ។ កែុងឆ្ែ ទំនោះ 
បានឧបតថមភធន សរុបច្ំនួន៥៣១បណាត ញ ផ្ដល រ.ទ.ស.ភ្. ក្តូវច្ំណាយទឹកក្បាក់សរុប ១២២.២៧៤.៧០០ទរៀល ទសមីនឹង 
៣០.៥៦៨ដុលាល អាទមរកិ (ជាមូលនិធិរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ)។ 
  

 
  

ការវាយតម្ម្ៃ 
 ការនតល់ទសវាទឹកសាា តដល់ក្បជាពលរដាមានច្ំណូលទប ពិទសសក្បជាពលរដាក្កីក្ករស់ទៅមានលកខណៈក្បមូលនតុ ំកែុង 
សហគមន៍ ផ្ដលកនលងមកមិនធាល ប់បានទទួលទឹកសាា តទក្បីក្បាស់ផ្ទៃ ល់ពីរដា កែុងតផ្មលមួយ សមក្សបទថ្នកជាងឯកជន នគត់នគង់    
២៤ទមា ងកែុង១ផ្លៃ ៧ផ្លៃកែុង១សបាត ហ៍ ធានានូវគុណភាពហូបបានផ្ទៃ ល់ពីកាលមា សីុន និងមានការឧបតថមភធននងទនាោះ បានទធវីឲ្យ 
ក្បជាពលរដាមានច្ំណូលទប សបាយរកីរាយ និងដឹងគុណោ ងក្ជាលទក្ៅច្ំទពាោះរាជរដ្ឋា ភ្ិបាល និងមាច ស់ជំនួយផ្ដលបាន     
យកច្ិតតទុកដ្ឋក់ច្ំទពាោះជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកោត់។ 
  

 

២- េត័ម៌ានអាំេីលទធផលប្រតិរតតិការធុរកិែច ដោយរមួ្រញ្ចូ លេត័ម៌ានធុរកិែចតាម្ចផនក (ត) 
ខ- សកម្មភាេ និងលទធផលការងារអាជីវកម្ម 
ខ.១- ការងារផគតផ់គងទ់ឹកស្អា ត ជូនប្រជាេលរដាមានែាំណូលទារ 
 

៧ 



 
       ៨                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៨២,២៣៦% 
១៦,០១៧% 

០,១៨១% 

០,០០២% 

០,០០៦% 

០,០០៤% ១,៥៥៤% 

ជីវភាព 

អាជីវកមម 

អងគភាពរដា 

អែកលក់ទឹក 

តំណាងផ្ច្កចាយ 

Standpipe

បនៃប់ជួល 

- ការងារតរណ្តត ញែូលផទះ 
 ការង្ករតបណាត ញចូ្លនៃោះ ក្តូវអនុវតតតាមផ្បបបទដំទណីរការតាមសតង់ដ្ឋរមួយផ្ដលមានលកខណៈសាមញ្ញ និងង្កយអនុវតត 
ទងំមន្តនតី-និទោជិតរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. និងអតិលិជន។ ទោលបំណងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. គឺជួយសក្មួលក្បជាពលរដា កែុងការបំទពញ  
ផ្បបបទ តបណាត ញទឹកឲ្យបានទលឿន ទទួលក្បាក់ផ្លលទឹកទៅនឹងកផ្នលង កាត់បនថយការច្ំណាយទលីការទធវីដំទណីររបស់ក្បជាពលរដា។  
 

- ការងារប្គរប់្គងអតិថិជន 
  

 ទយងីក្គប់ក្គងអតិលិជនបានលា និងមានក្បសិទធភាពទដ្ឋយ ៖ 
 បញ្ចូ លទិនែន័យអតិលិជនតបណាត ញលមី និងទិនែន័យនា ិកាបតូរលមីទៅកែុងក្បព័នធបានក្តឹមក្តូវ  

និងទន់ទពលទវលា “ មនិទលីសពបីផី្លៃការង្ករទក្កាយផ្លៃតបណាត ញ នងិបតូរនា កិារចួ្” ។ 
 បញ្ចូ លរាល់សំទណីផ្កតក្មូវទិនែន័យអតិលិជនទៅកែុងក្បព័នធទន់ទពលទវលា ។ 
 ទធវ ីBack Up ទុករាល់ផ្លៃ និងសបាត ហ៍ ទិនែន័យអតិលិជនទៅកែុងក្បព័នធ ទដីមបធីានាសុវតថិភាពទដ្ឋយទធវីការ 

ក្តួតពិនិតយទៅរាល់ចុ្ងក្តីមាសទទៀតនង ។ 
 ទធវីការផ្លទកុំំពយូទ័រ និង Hardware ទូទងំអងគភាពតាមកមមវធិីផ្ដលបានកំណត់ ។ 

  
ត្របភេទអត្ិថិជន 

 
២០១៤ 

 
២០១៥ 

 
២០១៦ 

 
២០១៧ 

 
២០១៨ 

ជីវភាព ២២៥.៧៣៥ ២៣២.៣៣២ ២៥១.០៦៧ ២៧១.៣១៧ ៣០១.៨៣៤ 
អាជីវកមម ៤៤.២៥៨ ៥១.២៥៦ ៥៤.២២៨ ៥៥.៨៩១ ៥៨.៧៨៩ 
អងគភាពរដា ៧៨៥ ៧៩៦ ៦៥៥ ៦៥៥ ៦៦៤ 
អែកលកទឹ់ក ១៤ ១៣ ១១ ០៨ ០៧ 
តំណាងផ្ច្កចាយ ២០ ២៤ ២២ ២០ ២១ 
Standpipe - - - - ១៤ 
បនៃបជ់លួ ០ ៤.៦០៣ ៤.៨៥២ ៥.៣៩៧ ៥.៧០៣ 

សរបុ ២៧០.៨១២ ២៨៩.០២៤ ៣១០.៨៣៥ ៣៣៣.២៨៨ ៣៦៧.០៣២ 
 

ប្កាហ្វិែរងាា ញេីរាំចណងចែកអតិថិជន ែុងឆ្ន ាំ២០១៨ (អតិថិជនសររុែាំនួនៈ ៣៦៧.០៣២អតិថិជន)  

២- េត័ម៌ានអាំេីលទធផលប្រតិរតតិការធុរកិែច ដោយរមួ្រញ្ចូ លេត័ម៌ានធុរកិែចតាម្ចផនក (ត) 
ខ- សកម្មភាេ និងលទធផលការងារអាជីវកម្ម (ត) 
ខ.២- ការងារតរណ្តត ញែូលផទះ និងការប្គរប់្គងអតិថិជន 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ មានមន្តនតីនិទោជិតទងំអស់ច្ំនួន ១.០៤៧រូប (នារ៖ី ១៩០រូប) 
កែុងទនាោះមាន៖ 

 មន្តនតីក្កបខ័ណឌ រដា ច្ំនួន០២រូប គឺអគគនាយក និងអគគនាយករងទទួលបនៃុកហរិញ្ញកិច្ច និងនារមូលបក្ត 
និងជាក្បធាននាយកដ្ឋា នគណទនយយ និងហរិញ្ញវតថុ 

 មន្តនតី និទោជិតក្កបខ័ណឌ សហក្ោស ច្ំនួន ៩៩៦រូប (នារ៖ី១៨៥រូប) 
 និទោជិតសាកលបងការង្ករ ច្ំនួន ០៤រូប (នារ៖ី០១រូប) 
 និទោជិតជាប់កិច្ចសនា ច្ំនួន ៤៥រូប (នារ៖ី០៤រូប) 

 
គ.១- ការអនុវតតនល៍កខនតិកៈរុគគលិក និងរទរញ្ជា ម្ផទកនុង 

 

២- េត័ម៌ានអាំេីលទធផលប្រតិរតតិការធុរកិែច ដោយរមួ្រញ្ចូ លេត័ម៌ានធុរកិែចតាម្ចផនក (ត) 
 គ- ការងារប្គរប់្គងធនធានម្នុសស 

 

 ច្ំនួនបុគគលិកផ្ដលបានទក្បីក្បាស់កែុងរយៈកាលកនលងមកកែុងកក្មិត ២,៨៥ ទលី ១.០០០ អតិលិជន (ច្ំនួនអតិលិជន 
សរុបចុ្ងក្ោ ៣៦៧.០៣២)។ 

 ការអនុវតតន៍តួនាទី ភារកិច្ច វន័ិយ ការង្ករ ទពលទមា ងទធវីការ សំទលៀកបំពាក់ និងការទក្បីក្បាស់សមាភ រការពារសុវតថិភាព 
ពលកមម របស់មន្តនតី-និទោជិត កមមករ កាន់ផ្តក្បទសីរ។ 

 

គ.២- កប្ម្តិជាំនាញររស់ម្ន្តនតី និដោជិត 
 

 

១៨៣ 

១៤១ 

៤១ 

២៩១ 

៦៤ 

២៧២ 

៥៣ 

២ 

០ ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ 

កមមករពលកមម 

.

អែកបទច្ចកទទស និងកមមករជំនាញ 

.

បរញិ្ជញ បក្តរង/BST 

បរញិ្ជញ បក្ត/វសិវករ 

អនុបណឌិ ត 

បណឌិ ត 

អែកមានបទពិទសាធនក៍ារង្ករ 

ការបណតុ ោះបណាត លរយៈទពលខលី 

ទលី១០ឆ្ែ  ំទ ងី  

៩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ១២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ្ ុនិក 
ក-ការការពារសិទធិភាគហ្ ុនិក 
  ភាគហ ុនិកផ្ដលកានក់ាបភ់ាគហ ុនធមមតារបស ់ រ.ទ.ស.ភ្. ក្តូវបានការពារសិទធិទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភិ្បាលរបស ់ រ.ទ.ស.ភ្. ផ្ដលកែុង 
ទនាោះមាន៖ 

 ភាគហ ុនិកអាច្ផ្សវងរកពត័ម៌ានទន់ទពល របាយការណ៍ក្បចាកំ្តីមាស និងក្បចាឆំ្ែ  ំ និងព័តម៌ានទនេងទទៀត របស ់ រ.ទ.ស.ភ្. 
បានតាមរយៈទគហទំពរ័ www.ppwsa.com.kh។ 

 ភាគហ ុនិកអាច្ចូ្លរមួកិច្ចក្បជំុ មហាសនែិបាតភាគហ ុនិកក្បចាឆំ្ែ រំបស ់ រ.ទ.ស.ភ្. ទដ្ឋយអនុវតតតាមទសច្កតីផ្ណនារំបស់      
រ.ទ.ស.ភ្. សក្មាបក់ារចូ្លរមួកិច្ចក្បជំុមហាសនែិបាតភាគហ ុនិកនីមយួៗ។ ទៅកែុងកិច្ចក្បជំុទនោះ ភាគហ ុនិកអាច្ទធវីការ 
បទញ្ចញទោបល ់ និង/ឬ ទសែីសំុផ្កតក្មូវ និងទធវីការទបាោះទឆ្ែ តទលីរទបៀបវារៈ ផ្ដលក្តូវសទក្មច្ទដ្ឋយមហាសនែិបាត          
ភាគហ ុនិក។ ភាគហ ុនិកអាច្ទញយកឯកសារសក្មាបក់ារចូ្លរមួមហាសនិែបាតភាគហ ុនិក និងកំណតទ់ហតុមហាសនែិបាត 
ភាគហ ុនិក តាមរយៈទគហទំពរ័ www.ppwsa.com.kh។ 

 ភាគហ ុនិកមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ ត អនុមត័ទលីទបកខភាពអភិ្បាលឯករាជយ ទៅកែុងមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទដ្ឋយអនុវតតតាម  
ទសច្កតីផ្ណនារំបស ់រ.ទ.ស.ភ្. សក្មាបក់ារចូ្លរមួទបាោះទឆ្ែ តទក្ជីសតាងំអភិ្បាលឯករាជយ។ 

 ភាគហ ុនិកឯកជនអាច្ទសែីទបកខភាព និងទបាោះទឆ្ែ តទក្ជីសតាងំអភិ្បាលមិនក្បតិបតតិតំណាងភាគហ ុនិកឯកជន ទៅកែុង   
មហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទដ្ឋយអនុវតតតាមទសច្កតីផ្ណនារំបស ់ រ.ទ.ស.ភ្. សក្មាបក់ារចូ្លរមួទបាោះទឆ្ែ តទក្ជីសតាងំ 
អភិ្បាលមិនក្បតិបតតិតំណាងភាគហ ុនិកឯកជន។ 

 ភាគហ ុនិកមានសិទធិទទួលភាគលាភ្ ផ្ដលក្បកាសទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភិ្បាលរបស ់ រ.ទ.ស.ភ្. ទៅតាមសមាមាក្តភាគហ ុន 
ផ្ដលខលួនកានក់ាប។់ 

 ភាគហ ុនិកក្តូវបានការពារទដ្ឋយមិនក្តូវឲ្យមានជាបព់ាកព់័នធជាមយួនឹងការជញួដូរផ្នៃកែុងឬផ្ស ហវ័ទដៀលីង (Self Dealing) 
ផ្ដលមិនក្តឹមក្តូវរបស់អភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពស់។ អភិ្បាល និងបុគគលិកជានខ់ពស ់ របស ់ រ.ទ.ស.ភ្. មិនអាច្ទធវីការ 
ជញួដូរភាគហ ុនរបស ់រ.ទ.ស.ភ្. កែុងរយៈទពល៖ 
- ១០ផ្លៃ ផ្នផ្លៃទធវីការ មុនការទច្ញនាយពត័ម៌ានហរិញ្ញវតថុ រហូតដល០់១ផ្លៃ ផ្នផ្លៃទធវីការទក្កាយការទច្ញនាយពត័ម៌ាន 

ហរិញ្ញវតថុ។ 
- ០៧ផ្លៃ ផ្នផ្លៃទធវីការ មុនកិច្ចក្បជំុក្កុមក្បឹកាភិ្បាល រហូតដល ់០១ផ្លៃ ផ្នផ្លៃទធវីការ ទក្កាយកិច្ចក្បជំុក្កុមក្បឹកាភិ្បាល។ 

 
 

http://www.ppwsa.com.kh/
http://www.ppwsa.com.kh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ្ ុនិក (ត) 
ខ- ការចរងចែកប្រដភ្ទភាគហ្ ុនិក (គិតប្តឹម្ម្ថៃទី៣១ ចខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨) 
 
   

 
 

បរយិាយ សញ្ជា ត្ិ ត្របភេទភាគហ  និក ចំនួនភាគហ  និក ចំនួនមូលបត្រត្ ភាគរយ 

តិច្ជាង ០៥% 
សញ្ជា តិផ្ខមរ 

រូបវនតបុគគល ១.៣៤០ ៤.៤០៣.៩៥៤ ៥,០៦៣% 
នីតិបុគគល ៥ ១.១៨១.៦៤៩ ១,៣៥៩% 

មិនមាន 
សញ្ជា តិផ្ខមរ 

រូបវនតបុគគល ៤៣៨ ៥.១០០.៥៦២ ៥,៨៦៥% 
នីតិបុគគល ៧ ២.៣៥៩.៨១០ ២,៧១៣% 

ចាប់ពី ០៥% 
ដល់ តិច្ជាង 
៣០% 

សញ្ជា តិផ្ខមរ 
រូបវនតបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 
នីតិបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 

មិនមាន 
សញ្ជា តិផ្ខមរ 

រូបវនតបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 
នីតិបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 

ចាប់ពី ៣០% 
ទ ងីទៅ 

សញ្ជា តិផ្ខមរ 
រូបវនតបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 
នីតិបុគគល ១ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

មិនមាន 
សញ្ជា តិផ្ខមរ 

រូបវនតបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 
នីតិបុគគល ោម ន ោម ន ោម ន 

 

គ- អភ្បិាល  រុគគលិកជានខ់ពស់  និងនិដោជិតចដលកានក់ារមូ់្លរប្តកម្មសិទធិររស់ រ.ទ.ស.ភ្. 
 
   

 
 

ភាគហ ុនកិ ច្នំនួភាគហ ុនកិ ច្នំនួមូលបក្ត 
ភាគរយទធៀបនងឹមូលបក្ត

កមមសិទធផិ្ដលបានទបាោះនាយ(*) 
ភាគរយទធៀបនងឹ 

មូលបក្តកមមសិទធសិរុប(**) 
អភ្ិបាល ១ ១២.៧៦២ ០,០៩៨% ០,០១៥% 
បុគគលិកជាន់ខពស់ ១៣ ១២២.៤៨២ ០,៩៣៩% ០,១៤១% 
និទោជិត ៤២៨ ៨៥០.៧៤៧ ៦,៥២១% ០,៩៧៨% 
សរុប ៤៤២ ៩៨៥.៩៩១ ៧,៥៥៨% ១,១៣៤% 

   * មូលបក្តកមមសិទធិផ្ដលបានទបាោះនាយៈ ១៣.០៤៥.៩៧៥ភាគហ ុន 
    ** មូលបក្តកមមសិទធិសរុបៈ ៨៦.៩៧៣.១៦២ភាគហ ុន 
 

ឃ- ការផ្លៃ ស់រតូរភាគហ្ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ្ ុនមានសិទធិដបាះដឆ្ន តែាំននួដប្ែើន និងភាគហ្ ុនិកកានក់ារ់
ភាគហ្ ុនមានសិទធិដបាះដឆ្ន តែាំននួដប្ែើនដលើសលរ ់ដោយរញ្ជា កអ់ាំេីអតតសញ្ជា ណ 
 គិតក្តឹមផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. ពុំមានការផ្ទល ស់បតូរភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តច្ំនួន 
ទក្ច្ីន និងភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តច្ំនួនទក្ច្ីនទលីសលប់ទនាោះទទ។ 
 

ង- អតតសញ្ជា ណភាគហ្ ុនិកចដលកានក់ារភ់ាគហ្ ុនចរេី់០៥(ប្បាាំ)ភាគរយដឡើងដៅ សថិតកនុងស្អថ នភាេ     
អស្អធនភាេ 

គិតក្តឹមផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. ពុំមានភាគហ ុនិក ផ្ដលកាន់កាប់ភាគហ ុនចាប់ពី៥(ក្បា)ំភាគរយ ទ ងីទៅ 
ផ្ដលសថិតទៅកែុងសាថ នភាពអសាធនភាពទនាោះទទ។ 
 

១៣ 



 
       ១៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែ- កិែចប្រជុាំម្ហាសននិបាតភាគហ្ ុនិក 
 

ល.រ កាលបរទិច្េទ ក្បទភ្ទកិច្ចក្បជំុ រទបៀបវារៈ ទសច្កតីសទក្មច្ 
១ ០៩/ឧសភា/២០១៨ សាមញ្ញ - របាយការណ៍លទធនលអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៧ 

- ទិសទៅអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ោម ន 

 
ឆ- ដាលនដោបាយភាគលាភ្ 
ឆ.១- ដាលនដោបាយភាគលាភ្ររស់ រ.ទ.ស.ភ្. 
 ទក្កាយពីបានអនុម័តទលីគណនី ទបីពិនិតយទ ញីថ្នមានច្ំទណញ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលផ្នរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ អាច្ 
សទក្មច្ទនៃរទឹកក្បាក់ទងំទនាោះទដីមប៖ី 

១-  ការទូទត់ការខាតបង់ទៅកែុងឆ្ែ កំនលងទៅ 
២-  បនាៃ ប់ពីបានទូទត់ការខាតបង់ទៅកែុងឆ្ែ កំនលងទៅរចួ្ ក្បសិនទបីមានក្បាក់ច្ំទណញទនាោះក្បាក់ច្ំទណញទនោះក្តូវ  
      ផ្បងផ្ច្កសក្មាប់៖ 

ក- ផ្លលងសរទសីរដល់ថ្នែ ក់ដឹកនា ំនិងនិទោជិត តាមលកខខណឌ ៖ 
- កែុងករណីក្បាក់ច្ំទណញទៅសល់មានច្ំនួនពី៥% ដល់១០% ផ្នច្ំណាយដំទណីរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. 
សរុបកែុងឆ្ែ  ំទនាោះការផ្លលងសរទសីរក្តូវទសមីនឹងមួយផ្ខផ្នក្បាក់ទបៀវតេរសុ៍ទធសាធរបស់ថ្នែ ក់ដឹកនា ំនិង
និទោជិតមាែ ក់ៗ។ 

- កែុងករណីក្បាក់ច្ំទណញទលីសពី១០% ដល់២០% ផ្នច្ំណាយដំទណីរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. សរុបកែុងឆ្ែ  ំ
ទនាោះការផ្លលងសរទសីរក្តូវទសមីនឹងពីរផ្ខផ្នក្បាក់ទបៀវតេរសុ៍ទធសាធរបស់ថ្នែ ក់ដឹកនា ំនិង និទោជិតមាែ ក់ៗ។ 

- កែុងករណីក្បាក់ច្ំទណញទលីសពី២០% ផ្នច្ំណាយដំទណីរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. សរុបកែុងឆ្ែ  ំទនាោះការ
ផ្លលងសរទសីរក្តូវទសមីនឹងបីផ្ខផ្នក្បាក់ទបៀវតេរសុ៍ទធសាធរបស់ថ្នែ ក់ដឹកនា ំនិងនិទោជិតមាែ ក់ៗ។ 

ខ- ច្ំនួន២% សក្មាប់ក្បាក់ទសាធននិវតត និងអសមតថភាពវជិាា ជីវៈ។ 
គ- បទងាីតភាគបក្មុងតាមច្ាប់ ៥%។ 
 -បទងាីតភាគបក្មុងទសរចី្ំនួន ៥%។ 
ង- មូលនិធិ ៥% ទលីក្បាក់ច្ំទណញសក្មាប់បទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម ផ្ដលក្តូវកត់ក្តាចូ្លកែុងបនៃុកកែុងឆ្ែ  ំ 
     ផ្ដលទធវីក្បតិបតតិការច្ំណាយទនាោះ។ 

 ៣- ច្ំនួនក្បាក់ផ្ដលទៅសល់បនាៃ ប់ពីការផ្បងផ្ច្កខាងទលីទនោះក្តូវ៖ 
ក- ដកក្បាក់រកាទុកទដីមបទីធវីការវនិិទោគនាទពលខាងមុខ ផ្ដលច្ំនួនទនោះក្តូវអនុម័តទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល។ 
ខ- ក្បាក់ទៅសល់ទក្កាយពីការរកាទុកសក្មាប់ទធវីការវនិិទោគក្តូវទធវីការផ្បងផ្ច្ក ៨៥% ទៅក្កសួងទសដាកិច្ច  
    និងហរិញ្ញវតថុ និង ១៥% ទៅភាគហ ុនិកផ្ដលជាវនិិទោគិនសាធារណៈ។ 

 ឆ.២- េត័ម៌ានប្រវតតិស្អន្តសតអាំេីការចរងចែកភាគលាភ្  
   

 
 

ពិពណ៌នាលមាិតអំពីការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ចំ្ទណញសុទធ ៥៦.៩៤៩.១៣១.០០០ទរៀល ៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ទរៀល ៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ទរៀល 
ភាគលាភ្ជាសាច្ក់្បាកស់រុប ១៣.២៦៩.៤៩៥.៣២៦ទរៀល ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ទរៀល ១៣.៣៩៣.៨៦៦.៩៤៨ទរៀល 
ភាគលាភ្ជាមូលបក្តកមមសិទធិសរុប ោម ន ោម ន ោម ន 
ភាគលាភ្ទនេងទទៀត ោម ន ោម ន ោម ន 
អនុបាតចំ្ណាយភាគលាភ្ (%) ២៣,៣០% ២៨,២៤% ៤០,៥០% 
ទិនែនលភាគលាភ្ (%) ***៣% **៣,៩០% *៣,៩៩% 
ភាគលាភ្កែុងមយួមូលបក្តកមមសិទធិ ១៥២,៥៧ទរៀល ១៥៩,៩៩ទរៀល ១៥៤ទរៀល 
 

* ផ្លលបិទទីនារក្បចាផំ្លៃទី២៩ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ គឺ ៣.៨៦០ទរៀល ** ផ្លលបិទទីនារក្បចាផំ្លៃទី៣០ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៦ គឺ ៤.១០០ទរៀល              *** ផ្លលបិទទីនារក្បចាផំ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៥ គឺ ៥.០៨០ទរៀល 
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ល.រ. ភ ម្ ោះអេិបាល ត្ំផណ្ង 
កាលបរភិចេទ 

កាា យជាអេិបាល 
កាលបរភិចេទ 

បញ្ាប់អាណ្ត្តិបចច បបនន 
គ ណ្វ ឌ្ឍ ិ

១ ឯកឧតតម សឹម ណារា  ក្បធានក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០០២ ទទលួបានបរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពសក់្គបក់្គងអាជីវកមម
ទៅសាកលវទិាលយ័ Swinburne University of Technology         
ទីក្កុងផ្មលប ន ក្បទទសអូន្តសាត លី 

 កែុងឆ្ែ ១ំ៩៩៣ ទទលួបានបរញិ្ជញ បក្តវសិវករគីមី 
ទៅវទិាសាថ នជានខ់ពសប់ទច្ចកវទិាគីមី ទីក្កុងសូហវោី  
ក្បទទសប ុលហាគ រ។ី 

២ ឯកឧតតម បណឌិ ត សឹុម សីុថ្ន  សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ២៧/០៧/២០១២ ២៧/០៧/២០២១ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៤ បានបញ្ចបនិ់ទកខបបទថ្នែ កប់ណឌិ តទដ្ឋយទជាគជយ័ 
ទលីជំនាញ ក្គបក់្គង ពាណិជាកមម ទៅសាកលវទិាលយ័អាសីុ អឺរ  ុប 
រាជធានីភ្ែំទពញ ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០០៧ ទទលួបានបរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពសក់្គបក់្គងពាណិជាកមម 
ទៅសាកលវទិាលយ័ក្គបក់្គង និងទសដាកិច្ច ទខតតក្ពោះសីហនុ 
ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា 

 កែុងឆ្ែ ១ំ៩៨៩ បានទទលួជាវសិវករសំណងសីុ់វលិឧសាហកមម 
ទៅវទិាសាថ នបទច្ចកវទិាជានខ់ពសមិ់តតភាពកមពុជា-សូទវៀត 
(រាជធានីភ្ែំទពញ ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា)។ 

៣ ឯកឧតតម មីុ វា ន ់ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០០៩ បានទទលួបណឌិ តទសដាកិច្ចពាណិជាកមមផ្ន
សកលវទិាលយ័ PRESTON សហរដាអាទមរកិ 

 កែុងឆ្ែ ១ំ៩៩៩ បានទទលួអនុបណឌិ ត ទោលនទោបាយទសដាកិច្ច 
ផ្នសាកលវទិាលយ័  D'AUVERGNE ក្បទទសបារាងំ 

             
  
 

៣- ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា 
ក- សមាសភាេប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល 
 
   

 
 

១៦ 
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ល.រ. ភ ម្ ោះអេិបាល ត្ំផណ្ង 
កាលបរភិចេទ 

កាា យជាអេិបាល 
កាលបរភិចេទ 

បញ្ាប់អាណ្ត្តិបចច បបនន 
គ ណ្វ ឌ្ឍ ិ

៤ ឯកឧតតម ននួ ផ្ទរត័ែ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ១៨/០៨/២០១៧ ១៨/០៨/២០២០ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០០៣ បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពស ់វជិាា ជីវៈតុលាការ និងវទិា     
សាន្តសតក្ពហមទណឌ  និងបរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពស ់នីតិសាន្តសត  

    ទៅ  Jean Moulin Lyon3 
 កែុងឆ្ែ ២ំ០០១ បរញិ្ជញ បក្ត ច្ាបផ់្នែកសាធារណៈ និងផ្នែកឯកជន 
ទៅសាកលវទិាលយ័ភូ្មិនៃនីតិសាន្តសត និងវទិាសាន្តសតទសដាកិច្ច។ 

៥ ទលាក  ុង ណារ  ូ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល ០៨/០២/២០១៧ ០៨/០២/២០២០ 

 ឆ្ែ ២ំ០០៣-២០០៦ អនុបណឌិ ត ជំនាញក្គបក់្គងទូទៅ 
ពីសកលវទិាលយ័ ឆ្លសាត តផ្នក្បទទសអូន្តសាត លី 

 ឆ្ែ ១ំ៩៨៤-១៩៨៩ សញ្ជញ បក្តវសិវករ ជំនាញ Mechanical 
ទៅសាលាវសិវកមម សក្មាប ់Plant and Construction   George 
Dimidroff ផ្នក្បទទសអាលលឺម ង់។ 

៦ ទលាកឧកញា  ចាង យុនទហវង 
អភិ្បាលមិនក្បតិបតតិ 
តំណាងភាគហ ុនិកឯកជន 

២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០១៩ 
 នាឆ្ែ ១ំ៩៩៥ បរញិ្ជញ បក្ត ផ្នែកគីមីវទិា ទៅសកលវទិាលយ័ 
បទច្ចកទទស តាលានបទពិទសាធន៍ការង្ករ។ 

៧ ទលាក ទអាម ទសងបូរា  អភិ្បាលឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០១៩ 
 បរញិ្ជញ បក្តក្គបក់្គងគណទនយយ អនុបណឌិ តក្គបក់្គងពាណិជាកមម 
និងទទលួបានបណឌិ តកិតតិយស ក្គបក់្គងពាណិជាកមម។ 

                     
      ទ ម្ ោះទលខាធិការសហក្ោសរបស់ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញៈ បណ្ឌិ ត្ ជា វិស ទធ 
 

 

៣- ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា (ត) 
ក- សមាសភាេប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល (ត) 
 
   

 
 

 

១៧
 



 
       ១៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣- ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា (ត) 
ខ- ការទទលួខុសប្តូវររស់ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល៖ 
 កំណត់គទក្មាងអភិ្វឌឍន៍សហក្ោស ទដ្ឋយអនុទលាមតាមទិសទៅកំណត់របស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាល  

ទោងតាមសំទណីរបស់អគគនាយក 
 កំណត់គទក្មាងលវកិាក្បចាឆំ្ែ  ំនិងកមមវធិីវនិិទោគ ក្ពមទងំហរិញ្ញបបទនបក្មុងសក្មាប់សទក្មច្កមមវធិីវនិិទោគ 
 អនុម័តទលីរបាយការណ៍គណទនយយ (របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍លទធនលលមាិត) 
 កំណត់នូវរច្នាសមព័នធចាត់តាងំច្ំនួនក្កបខ័ណឌ ការផ្បងផ្ច្កមុខង្ករទូទៅ និងក្បាក់ទបៀវតេររ៍បស់និទោជិត  

តាមសំទណីរបស់អគគនាយក 
 អនុញ្ជញ តឲ្យទបីក ឬសទក្មច្ឲ្យបិទសកមមភាពរបស់ការោិល័យភាែ ក់ង្ករ ឬតំណាង 
 អនុញ្ជញ តឲ្យទិញអច្លនក្ទពយក្គប់ក្បទភ្ទ ទដ្ឋយទោរពតាមក្បកាស ទលខ៩៩៧ សហវ.ទរ ចុ្ោះផ្លៃទី២៥ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ១ំ៩៩៧  

សតីពីការ ក្គប់ក្គងលទធកមមទៅសហក្ោសសាធារណៈ 
 ទក្ជីសទរសីសែងការគណនី និងកំណត់នូវលាភ្ការជូនច្ំទពាោះសែងការគណនី 
 សទក្មច្យល់ក្ពមទលីកិច្ចសនា ឬសនធិសញ្ជញ ទនេងៗ 
 ទធវីការពិនិតយកែុងច្ទនាល ោះទពលទទៀងទត់មួយ ទលីទិសទៅផ្ដលបានកំណត់ឲ្យសហក្ោស  

និងទលីកទ ងីនូវបណាត វធិានការផ្កសក្មួល ទលីកសំទណីសំុផ្កផ្ក្បលកខនតិកៈ។ 
   

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ១៩ 

 

 

៣- ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា (ត) 
គ- ដសែកតីសដប្ម្ែ និងលទធផលការងារររស់ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល 
 
   

 
 

១- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលវសិាមញ្ញ  ទលីកទ១ី  ឆ្ែ ២ំ០១៨  (ក្បជុទំលីកទ៥ី)  ផ្នក្កមុក្បកឹាភ្បិាលអាណតតទិ៦ី  របស ់  
រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ០ី៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលវសិាមញ្ញ ទលីកទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ក្បជុំទលីកទី៥) ផ្នក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល 
អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀលផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី០៨ ផ្ខកុមភៈ            
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ១៤:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់
ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍បច្ចុបបនែភាពសតីពី ករណីទសែីសំុនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លសង្កា ត់ទងំ៤ ផ្ដលមានសង្កា ត់ផ្ក្ពកលមី 

កាលទកាោះ ផ្ក្ពកឯង និងវាលសបូវ សថិតទៅកែុងខណឌ ច្ារអំទៅ។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានទសែីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ បនតនូវ
ការង្ករនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លតំបន់ទនោះ ទដ្ឋយក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ បានឯកភាពជាទោលការណ៍ទលីតផ្មល។ 

២. ទនេងៗ 
ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ផ្ននការហរិញ្ញវតថុ សក្មាប់គទក្មាងនគត់ 

នគង់ទឹកសាា តបាក់ផ្ខង(ជំហាន១)ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ១៩៥.០០០ម៣/ផ្លៃ និងបាននតល់ការអនុម័តជាទោលការណ៍កែុង 
ការច្រចារតផ្មលជាមួយក្កុមហ ុន ប ី ឌី អូ(ទខមបូឌា)លីមីតធីត ទដីមបទីធវីសវនកមមទលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និងProject 
Account ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមន និងពក្ងីកក្បព័នធផ្ច្កចាយ សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
និង២០១៩។ 

២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា 
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៦ អាណតតិទី៦ កាលពីក្ពឹកផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកីត    
ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៩ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន 
រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ 
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ

នាយកដ្ឋា នអាជីវកមម។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(១៥ករណី) 

ពិទក្ោោះផ្លល(៦ករណី)និងចុ្ោះកិច្ចសនាផ្ទៃ ល់ (១ករណី) មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៥.២៤៥.៤២៧.២៩៦,៦៦ទរៀល។ 
៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម ផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី១    

ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៤៣៤.៥៧៨.៨០០ទរៀល។  
៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករ ក្តីមាសទ១ី ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 ច្ំណូលសរុប ៥២.៨៦១.៦៥០.៦០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១០.០៤៩.៥៥៣.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៨.០៣៩.៦៤២.៥០០ ទរៀល 



 
       ២០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា      
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : (ត) 

ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលីផ្ននការក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៥៧.៧៤៦.៥៥២.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥.២៣១.៧២៥.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤.១៨៥.៣៨០.០០០ ទរៀល 

៥. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលហរិញ្ញវតថុ ឆ្ែ ២ំ០១៧ (ទក្កាយសវនកមម) ផ្ដលទទួលបានក្បាក់ច្ំទណញច្ំនួន
៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ទរៀល និងអនុម័តទលីការផ្បងផ្ច្កក្បាក់ច្ំទណញ និងផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ជូនភាគហ ុនិកកាន់កាប់ 
ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 បទងាីតភាគបក្មុងតាមច្ាប់ច្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 បទងាីតភាគបក្មុងទសរចី្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 ក្បាក់ច្ំទណញរកាទុក  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៦.៣៦៧.១៧៦.៤៥២ ទរៀល 
 ភាគលាភ្ជាសាច់្ក្បាក់ សក្មាប់ភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧៖ 

- អនុបាតផ្នការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ច្ំនួន ៤០,៥០% 
- ភាគលាភ្សរុបផ្ដលក្តូវផ្បងផ្ច្កមានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៣.៣៩៣.៨៦៦.៩៤៨ទរៀល 
- ភាគលាភ្កែុងមួយឯកតាមូលបក្តកមមសិទធិច្ំនួន ១៥៤ទរៀល/ភាគហ ុន 
- កាលបរទិច្េទក្បកាសបញ្ា ីទ ម្ ោះភាគហ ុនិកផ្ដលក្តូវទទួលបានភាគលាភ្ៈ ១៨ ទមសា ២០១៨ 
- កាលបរទិច្េទចាប់ទនតីមទូទត់ភាគលាភ្ៈ ២៧ ទមសា ២០១៨ 

៦. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានសទក្មច្ទលីពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦៖ 
 កាលបរទិច្េទកំណត់ទុក (Record Date): ១៨ ទមសា ២០១៨ 
 កាលបរទិច្េទមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: ០៩ ឧសភា ២០១៨ 
 ទពលទវលាៈ ទមា ង ០៨:០០ ដល់ ទមា ង ១១:០០ 
 ទីកផ្នលងមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: សាលក្បជុំធំ (សាែ ក់ការរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ) 
 រទបៀបវារៈសំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធនលអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៧ និងទិសទៅអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសទក្មច្កែុងការទនៃរសិទធិជូន   អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្  កែុងការទរៀបច្ំពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក  ទលីកទី៦ 
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

៧. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលី សំទណីសំុយកទឹកពីបទង្កគ លពនលត់អគគីភ័្យសក្មាប់បទក្មីការង្ករលាងសមាា តនលូវលែល់កែុង 
រាជធានីភ្ែំទពញ ទដ្ឋយទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

៨. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍ទដ្ឋយបាននតល់នូវអនុសាសន៍ផ្ណនា ំនិងបានអនុម័ត 
ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
ក/- ទទួលក្ជាបរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ផ្នការរុោះទររីបង និងបនៃប់សាែ ក់ទៅសនតិសុខរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ទៅអាង 

តមាល់ទឹកភូ្មិកាលដំរ ីសង្កា ត់កាកាប ខណឌ ទពាធិផ្សនជ័យ និងអនុម័តជាទោលការណ៍កែុងការលុបទច្ញពីបញ្ា ី 
អច្លនក្ទពយរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ និងនីតិវធិីរបស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

ខ/- អនុម័តឲ្យសិកាទលីគទក្មាងច្ំណាយចាក់ខាច់្បំទពញទីតាងំដីបឹងតាទមាក ទំហ២ំ៥ហកិតា។ 
គ/- ទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី សាថ នភាពក្ចាងំទទនលសាថ នីយបូមទឹកលាក់កតីតាកុយ ទរាងច្ក្កនិទរាធ ផ្ដលបានបាក់ 

ក្សុត។ 
 /- អនុម័តទលីច្ំណាយបផ្នថម ២៥% សក្មាប់គទក្មាងនគត់នគង់ទឹកសាា តទមលច្។ 
ង/- រកានូវសាថ នភាពដផ្ដល ទដ្ឋយបនតអនុវតតនូវអនុសញ្ជញ សតីពី ការចូ្លនិវតតន៍ និងការបាត់បង់សមបទវជិាា ជីវៈច្ំទពាោះមន្តនតី 

និទោជិតផ្ន រ.ទ.ស.ភ្.។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២១ 

៣- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៧ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃពុធ ១៥ទកតី ផ្ខបឋមាសាឍ ឆ្ែ ចំ្          
សំរទឺធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខមលុិនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៧ អាណតតិទី៦ កាលពីក្ពឹកផ្លៃពុធ ១៥ទកីត ផ្ខបឋមាសាឍ 
ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខមិលុនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន              
រ.ទ.ស.ភ្.។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ       
រ.ទ.ស.ភ្. ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ

នាយកដ្ឋា ននលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(៨ករណី) និង

ពិទក្ោោះផ្លល (២ករណី)  ផ្ដលមានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន  ២.៧៨៣.៤៨៦.៩៧៧,១៦ទរៀល។  ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបាន
អនុម័តទលីផ្ននការលទធកមមផ្កតក្មូវ ឆមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (២៦កញ្ច ប់) ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណជា 
៤៦.៦៧៩ លានទរៀល។ 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី២        
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៧៨៥.៣៤០.៩៥០ទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករក្តីមាសទី២-ឆមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.១៨៦.០២៤.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៧.៦៥៥.៩៥១.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១៤.១២៤.៧៦១.៤០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលី ផ្ននការក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.៥៧៤.១១៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៥.៨២១.២៥៦.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១២.៦៥៧.០០៦.០០០ ទរៀល 

៥. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ការដ្ឋក់លូពក្ងីកនលូវ ១០៥k 
មុខក្ពលានយនតទហាោះអនតរជាតិភ្ែំទពញ និងគទក្មាងដ្ឋក់បំពង់ទមនាទំឹកទំហ ំ៦០០ម.ម សក្មាប់នគត់នគង់ទឹកទៅសង្កា ត់ទងំ៤ 
កែុងខណឌ ច្ារអំទៅ ទដ្ឋយបាននតល់ការផ្ណនាឲំ្យ រ.ទ.ស.ភ្ ទសែីសំុ ឯកឧត្តមអេិបាលននគណ្ៈអេិបាល          
រាជធាន៊ីេនំភពញ  ទមតាត រកដំទណាោះក្សាយទលីករណីទងំទនោះ។ 

 
៤- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៨ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្ ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្    
សំរទឹធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨: 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៨ អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀល ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្      
ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ១៤:០០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន 
រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ      
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅសាខា   

ទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ។ 



 
       ២២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៨ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្ ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្     
សំរទឹធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨: (ត) 

២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ជាក់ផ្សតង ៨ផ្ខ + បា ន់សាម ន ៤ផ្ខ) ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ២៤២.៧៥៤.៩៣៩.៣០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥២.៧៣០.៥៦៨.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤២.១៨៤.៤៥៥.១០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានពិនិតយ-ពិភាកា និងអនុម័តទលីគទក្មាងផ្ននការសហក្ោស និងទុនវនិិទោគសក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩  
ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលកិច្ចលទធកមមអនុវតតកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានទដញផ្លល (១៦ករណី) 
មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៩.៦៩៤.៦៦៣.៥៩០ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តគទក្មាងផ្ននការលទធកមម 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ ៥១.៩៦៣ លានទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ផ្ដលបានទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិសរុបច្ំនួន ៦៣៩.២២៦.៣៧៨ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលីគទក្មាង
ទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ ២.១៥៣ 
លានទរៀល។ 

៥. ឯកភាពជាទោលការណ៍ទលី សំទណីលុបទច្ញពីបញ្ា ីសារទពីភ័្ណឌ ឆ្ែ ២ំ០១៨ នូវអច្លនក្ទពយខូច្-បាត់បង់គុណភាព 
និងទធវីសំវធិានធនសនែិធិឃ្ល ងំនូវសមាភ រមិនទក្បីក្បាស់ និងក្បកាសលក់ផ្  ុង ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ 
និងនីតិវធិីរបស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

 
៥- លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ នងិទសិទៅសក្មាប់ការអនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩: 

រ.ទ.ស.ភ្  សូមជក្មាបជូនវនិិទោគិន និងសាធារណជនក្ជាបពី លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលជាលទធនលទទួលបានពីការ 
អនុវតតជាក់ផ្សតង ១០ផ្ខ ទដីមឆ្ែ ២ំ០១៨ និងបា ន់សាម ន ២ផ្ខ ចុ្ងឆ្ែ ២ំ០១៨ (មិនទន់ទធវីសវនកមម) និងទិសទៅសក្មាប់ការអនុវតត 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានខលឹមសារសទងខបដូច្ខាងទក្កាម៖ 

១. លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
 ច្ំនួននិទោជិតសរុប ១.០៣២នាក់ (គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨) 
 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន ២០៧.៧៨៧.៩៤៩ ម៣ 
 ការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមនលមី ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ៥២.០០០ម៣/ផ្លៃ និងសាងសង់ 
ទដ្ឋយក្កុមហ ុន Vinci Construction Grands Projets អនុវតតបានក្បមាណ ៥៣% ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទងំមូល។ 

 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥២.៥២៩ ផ្ម ក្ត 
 អក្តាទឹកោម នច្ំណូល ៨,៣៨% 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២៥.០១០ បណាត ញ 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនមានច្ំណូលទបច្ំនួន ៦០០ បណាត ញ 
 ទធវីការនេពវនាយអំពីការនលិតទឹកសាា តក្បកបទដ្ឋយគុណភាព និងទោលការណ៍នគត់នគង់ទឹកសាា តជូនដល់ក្បជាពលរដា 
ឲ្យកាន់ផ្តទូលំទូលាយ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៣ 

៥- លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ នងិទសិទៅសក្មាប់ការអនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩: (ត) 
១. លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ត) 

 ការចូ្លរមួោ ងសកមមកែុងការង្ករសងគម  ទដ្ឋយទរៀបច្ំក្បព័នធនគត់នគង់ទឹកទៅតាមក្ពំផ្ដន  ការកសាងទហដ្ឋា រច្នាសមព័នធ 
សងគម ការឧបតថមភសិសេមកពីក្គួសារផ្ដលមានច្ំណូលទប ក៍ដូច្ជាការឧបតថមភបណាត ញទឹកសាា តដល់ 
ក្បជាពលរដាមានច្ំណូលទប។ 

 ច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៨.៣៧៣ លានទរៀល 
២. ទិសទៅសក្មាប់ការអនុវតត ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន  ២១៣.៨៩០.៨០០  ម៣ 
 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥០.០០០ ផ្ម ក្ត 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២២.០០០ បណាត ញ 
 គទក្មាងច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំណាយសរុបច្ំនួន ១៩២.៧៧៩.៩៨១.០០០  ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញមុនបង់ពនធច្ំនួន    ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញពិតច្ំនួន     ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 



 
       ២៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ- ការរណតុ ះរណ្តត លអភ្បិាល 
ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្ ស ៊ឹម ស ៊ីថា អគគនាយករដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ បានចូ្លរមួវគគបណតុ ោះបណាត លសតីពី 

“អភ្បិាលកចិ្ចសាជវីកមម នងិក្បសិទធភាពផ្នអភ្បិាលរបស់ក្កមុហ ុន” ផ្ដលបានទរៀបច្ំទ ងីទដ្ឋយវទិាសាថ នអភ្ិបាលផ្ល(IOD) កាលពី 
ផ្លៃទ១ី៧-១៨ ផ្ខតុលា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយទផ្ទត តទលីផ្នែកសំខាន់ៗ៤៖ 

១- មូលដ្ឋា នក្គឹោះផ្នអភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកមម តួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់អភ្ិបាល 
២- ការអនុវតតផ្នែកច្ាប់ផ្នភាពជាអភ្ិបាល (Legal implication of directorship) 
៣- ភាពជាអែកដឹកនារំបស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលទលីរទបៀបវារៈ ហានិភ័្យ និងយុទធសាន្តសត 
៤- ភាពទជាគជ័យរបស់ក្កុមហ ុនតាមរយៈក្បសិទធភាពផ្នក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល និងអភ្ិបាល។ 

ង- គណៈកមាម ធិការនានាររស់ប្កុម្ប្រឹកិភ្បិាល 
     ង.១-គណៈកមាម ធិការសវនកម្ម 
 ង.១.១-សមាសភាេ 

ល.រ ភ ម្ ោះគណ្ៈកមាម ធកិារ 
ត្ំផណ្ង 

កន ង រ.ទ.ស.េ. កន ងគណ្ៈកមាម ធកិារ 
១ ទលាក ទអាម ទសងបូរា  សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល-អភិ្បាលឯករាជយ ក្បធាន 
២ ឯកឧតតម ទនត មុនែី មន្តនតីក្តួតពិនិតយរដា អនុក្បធាន 
៣ ទលាក  ុង ណារ  ូ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល-តំណាងនិទោជិត សមាជិក 

   
ង.១.២-សកម្មភាេការងារ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ គណៈកមាម ធិការសវនកមម ពំុមានសកមមភាពការង្ករទនាោះទទ។ 

  
ង.១.៣-រញ្ជា ប្រឈម្ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ គណៈកមាម ធិការសវនកមម ពំុមានបញ្ជា ក្បឈមទនាោះទទ។ 
 

     ង.២-គណៈកមាម ធិការប្គរប់្គងហានិភ្យ័ 
ង.២.១--សមាសភាេ 

ល.រ ភ ម្ ោះគណ្ៈកមាម ធកិារ 
ត្ំផណ្ង 

កន ង រ.ទ.ស.េ. កន ងគណ្ៈកមាម ធកិារ 
១ ឯកឧតតម មីុ វា ន ់ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល (តំណាងក្កសងួទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ) ក្បធាន 
២ ឯកឧតតម បណឌិ ត សឹុម សីុថ្ន សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល (តំណាង រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ) អនុក្បធាន 
៣ ឯកឧតតម ននួ ផ្ទរត័ែ សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល (តំណាងសាលារាជធានីភ្ែំទពញ) សមាជិក 

៤ ទលាកឧកញា  ចាង យុនទហវង  
សមាជិកក្កុមក្បឹកាភិ្បាល  
(អភិ្បាលមិនក្បតិបតតិ តំណាងភាគហ ុនិកឯកជន) 

សមាជិក 

៥ ទលាក ជូ នលាល  ក្បធានអងគភាពលទធកមមផ្នរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ សមាជិក 
         

ង.២.២-សកម្មភាេការងារ 
កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ គណៈកមាម ធិការក្គប់ក្គងហានិភ្័យ ពំុមានសកមមភាពការង្ករទនាោះទទ។ 

         

ង.២.៣-រញ្ជា ប្រឈម្ 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ គណៈកមាម ធិការក្គប់ក្គងហានិភ្័យ ពំុមានបញ្ជា ក្បឈមទនាោះទទ។ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៥ 

 

 

ល.រ ភ ម្ ោះ ត្ំផណ្ង គ ណ្វ ឌ្ឃ ិ
    

១ 
ឯកឧតតម បណឌិ ត 
សឹុម សីុថ្ន 

អគគនាយក   
រ.ទ.ស.ភ្. 

 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៤ បញ្ចបនិ់ទកខបបទថ្នែ កប់ណឌិ តទដ្ឋយទជាគជយ័ ទលីជំនាញ 
ក្គបក់្គង ពាណិជាកមម ទៅសាកលវទិាលយ័អាសីុ អឺរ  ុប រាជធានីភ្ែំទពញ  

   ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា 
 កែុងឆ្ែ ២ំ០០៧ បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពសក់្គបក់្គងពាណិជាកមម ទៅសាកលវទិាលយ័ 
ក្គបក់្គង និងទសដាកិច្ច ទខតតក្ពោះសីហនុ ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា 

 កែុងឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ជាវសិវករ សំណង ់សីុវលិឧសាហកមម 
ទៅវទិាសាថ នបទច្ចកវទិាជានខ់ពសមិ់តតភាពកមពុជា-សូទវៀត (រាជធានីភ្ែំទពញ 
ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា)។ 

២ ឯកឧតតម ទនត មុនែ ី មន្តនតីក្តួតពិនិតយរដា 

 ឆ្ែ ១ំ៩៩៥-១៩៩៧ អនុបណឌិ ត ទសដាកិច្ចហរិញ្ញវតថុ ទៅសកលវទិាល័យ  
    ុងដុង (កមពុជា និងអងទ់គលស) 
 ឆ្ែ ១ំ៩៨៤-១៩៨៨ បរញិ្ជញ បក្ត ទសដាកិច្ចទរាងច្ក្ក ទៅសាលាវសិវករ 
បទច្ចកទទសគមនាគមន៍ ផ្នក្បទទសអាលលឺម ង់ 

 ឆ្ែ ១ំ៩៨១-១៩៨៤ សញ្ជញ បក្ត សាលាកក្មិតសិកាទី៣ តាទមម ។  

៣ ទលាក រស ់គឹមលាង 
អគគនាយករង  
រ.ទ.ស.ភ្. 

 ឆ្ែ ២ំ០០០-២០០៣ អនុបណឌិ ត ទលីជំនាញហរិញ្ញវតថុ ពីសកលវទិាល័យ  
   ឆ្លសាត តផ្នក្បទទសអូន្តសាត លី 
 ឆ្ែ ១ំ៩៨៧-១៩៩១ បរញិ្ជញ បក្តវទិាសាន្តសតទសដាកិច្ច ទលីជំនាញ 
វទិាសាន្តសតទសដាកិច្ច ទៅវទិាសាថ ន វទិាសាន្តសតទសដាកិច្ច។ 

៤ ទលាក  ុង ណារ  ូ 
អគគនាយករង  
រ.ទ.ស.ភ្. 

 ឆ្ែ ២ំ០០៣-២០០៦ អនុបណឌិ ត ជំនាញក្គបក់្គងទូទៅ ពីសកលវទិាលយ័ 
   ឆ្លសាត តផ្នក្បទទសអូន្តសាត លី 
 ឆ្ែ ១ំ៩៨៤-១៩៨៩ សញ្ជញ បក្តវសិវករ ជំនាញ Mechanical ទៅសាលាវសិវកមម 
សក្មាប ់Plant and Construction   George Dimidroff ផ្នក្បទទសអាលលឺម ង។់  

៥ ទលាក សំរទិធ សុវទិា 
អគគនាយករង  
រ.ទ.ស.ភ្. 

 ឆ្ែ ២ំ០០១-២០០៣ អនុបណឌិ ត ទលីជំនាញក្គបក់្គងទូទៅ ពីសកលវទិាលយ័ 
ឆ្លសាត ត ផ្នក្បទទសអូន្តសាត លី 

 ឆ្ែ ១ំ៩៨៥-១៩៩១ អនុបណឌិ ត ជំនាញទមកានិច្ ឧសាហកមមធុនក្សាល 
ផ្នមហាវទិាលយ័មា សីុន និងបរកិាខ រឧសាហកមម ទៅទីក្កុងទលនីនក្កាត 
សហភាពសូទវៀត។ 

៦ បណឌិ ត ជា វសុិទធ 
អគគនាយករង   
រ.ទ.ស.ភ្. 

 ឆ្ែ ១ំ៩៩១-១៩៩៤ បញ្ចបនិ់ទកខបបទថ្នែ កប់ណឌិ តទដ្ឋយទជាគជយ័ ទលីជំនាញ  
   អនាមយ័ និងនគតន់គង់ទឹកសាា ត ទៅមហាវទិាលយ័ Dresden ក្បទទសអាលលឺម ង់ 
 ឆ្ែ ១ំ៩៨៤-១៩៨៩ អនុបណឌិ ត ទៅមហាវទិាលយ័បទច្ចកវទិា Dresden 
ក្បទទសអាលលឺម ង ់ទលីមុខជំនាញ វសិវកមមក្គបក់្គងទឹក (Water Management 
Engineering) 

 ឆ្ែ ១ំ៩៨៣-១៩៨៤ ទលាកបានបញ្ចបប់រញិ្ជញ បក្តទៅមហា វទិាលយ័ភាសា 
Leipzig ផ្នក្បទទសអាលលឺម ង។់ 

 

៤- រុគគលិកជានខ់ពស់ 
ក- សមាសភាេរុគគលិកជានខ់ពស់ 
 
   

 
 



 
       ២៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល.រ ភ ម្ ោះ ត្ំផណ្ង គ ណ្វ ឌ្ឃ ិ

៧ ទលាក ចាន ់ពិសិដា 
អគគនាយករង   
រ.ទ.ស.ភ្. 

 នាឆ្ែ ២ំ០០៥ អនុបណឌិ ត ទលីជំនាញក្គបក់្គងពាណិជាកមម 
ពីសាកលវទិាលយ័ពាណិជាសាន្តសតភ្ែំទពញ  

 នាឆ្ែ ១ំ៩៩៩ បរញិ្ជញ បក្ត ជំនាញអកេរសាន្តសត និងមនុសេសាន្តសត 
ទៅសាកលវទិាលយ័ភូ្មិនៃភ្ែំទពញ។ 

៨ ទលាកក្សី ងិន ច្ន្តនាៃ  
អគគនាយករង   
រ.ទ.ស.ភ្. 

 នាឆ្ែ ២ំ០០៧ បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពស ់ជំនាញរដាបាលសាធារណៈ 
ទៅសាកលវទិាលយ័ចំ្ទរនីពហុបទច្ចកវទិា។ 

៩ ទលាក មា  ណូរា វនី 
អគគនាយករង   
រ.ទ.ស.ភ្. 

 ទៅឆ្ែ ២ំ០០៨ ទលាកទទលួសញ្ជញ បក្តថ្នែ កអ់នុបណឌិ ត               
ជំនាញ Socio-Environmental Engineering ទៅក្បទទសជប ុន 

 ទៅឆ្ែ ១ំ៩៩៦ បរញិ្ជញ បក្ត ទលីជំនាញផ្នែកវារសីាន្តសត 
ទៅវទិាសាថ នបទច្ចកវទិាកមពុជា។ 

១០ ទលាក ជា សតិភ្ទៃ 
ក្បធាននាយកដ្ឋា ន  
ផ្ននការ និងគទក្មាង 

 កែុងឆ្ែ ១ំ៩៩១ សញ្ជញ បក្តថ្នែ កឧ់តតមសិកា ទៅសហភាពសូទវៀត។ 

១១ ទលាក ឱម អដារស 
ក្បធាននាយកដ្ឋា ន 
 អាជីវកមម 

 ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពសផ់្នែកនគតន់គងទឹ់ក និងក្បពន័ធកាកសំណល ់
ទៅវទិាសាថ នសាថ បតយកមម និងកាកសំណល ់
ក្បទទសសហភាពសងគមនិយមសូទវៀត។ 

 នាឆ្ែ ១ំ៩៨៥ សញ្ជញ បក្តកមមករជំនាញទៅសាលាបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
ក្បទទសសហភាពសងគមនិយមសូទវៀត។ 

១២ ទលាកក្សី ទរឿន ណារ ី
ក្បធាននាយកដ្ឋា ន 
រដាបាល 
និងធនធានមនុសេ 

 ទៅឆ្ែ ២ំ០១១ សញ្ជញ បក្តថ្នែ កអ់នុបណឌិ ត ផ្នែកច្ាប់ 
   ទៅសាកលវទិាលយ័ឯកទទសផ្នកមពុជា 
 នាឆ្ែ ២ំ០០៤ បរញិ្ជញ បក្ត ជំនាញផ្នែកក្គបក់្គងទូទៅ 
    ទៅសាកលវទិាលយ័ទបៀលក្បាយ។  

១៣ ទលាក ទនង ទី 
ក្បធាននាយកដ្ឋា ន 
នលិតកមម និងនគត់នគងទឹ់ក 

 ឆ្ែ ២ំ០១៥-២០១៧ បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពស ់វសិវករផ្នែកក្គបក់្គងក្បព័នធ 
នគតន់គងទឹ់កកែុងទីក្កុង 

 ឆ្ែ ១ំ៩៩១-១៩៩៧ សញ្ជញ បក្តវសិវករ ផ្នែកទទពទកាសលយជនបទ 
ផ្នវទិាសាថ នបទច្ចកវទិាកមពុជា (ITC)។ 

១៤ ទលាកក្សី ទសង ោតារា 
ក្បធាន 
សវនកមមផ្នៃកែុង 

 នាឆ្ែ ២ំ០០៤ បរញិ្ជញ បក្តផ្នែកគណទនយយ ទៅវទិាសាថ នវា នដ់្ឋ។ 

១៥ ទលាក សាវុធ វឌឍនា 
ក្បធាន 
មណឌ លពត័ម៌ានវទិា 

 នាឆ្ែ ២ំ០០២ បរញិ្ជញ បក្ត ឯកទទសវទិាសាន្តសតកំុពយូទរ័  
   ទៅសកលវទិាលយ័នរ័តុន។ 

១៦ ទលាក ហាក ់វុឌឍ(ី*) 
ក្បធាននិតិកមម 
និងអធិការកិច្ច 

 បរញិ្ជញ បក្តជានខ់ពស់ ច្ាប ់រដាបាលសាធារណៈជំនានទី់៤ ក្គឹោះសាថ ន 
   បណតុ ោះបណាត ល CUP ភ្ែំទពញ។ 

*ទលាក ហាក់វុឌឍ ីក្តូវបានសទក្មច្ឲ្យចូ្លនិវតតន៍ចាប់ពីផ្លៃទី០១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨០ ស.ស.រ. ចុ្ោះផ្លៃទី៣០ ផ្ខវចិ្េិកា ឆ្ែ ២ំ០១៨)  
   និងសទក្មច្ក្បគលភ់ារកិច្ចជូន ជាជនំយួការអគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្. ចាបពី់ផ្លៃទ១ី២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨៣ ស.ស.រ.  
   ចុ្ោះផ្លៃទី១២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨)។ 

៤- រុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
ក- សមាសភាេរុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
 
   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- រុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
ខ- តនួាទី ភារកិែច និងការទទលួខុសប្តូវររស់រុគគលិកជានខ់ពស់  
 

ឯកឧតតម្ រណឌិ ត សឹុម្ សីុថា (អគគនាយក) 
 ទរៀបច្ំការក្បជុំក្កុមក្បឹកាភិ្បាល និងទទួលខុសក្តូវទលខាធិការកិច្ច 
 ទទួលបនៃុកអនុវតតទសច្កតីសទក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល ទហីយទធវីឲ្យសទក្មច្នូវទោលនទោបាយ 

 ផ្ដលកំណត់ទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល 
 ទរៀបច្ំគទក្មាងការង្ករសហក្ោស ទហីយដ្ឋក់ជូនក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលអនុម័ត 
 ទរៀបច្ំរបាយការណ៍ក្បចាកំ្តីមាស ឆ្ែ  ំអំពីសកមមភាព ទធវីតុលយការហិរញ្ញវតថុ  ក្បចាកំ្តីមាស ឆ្ែ  ំនិងដ្ឋក់ជូន 

ក្កុមក្បឹកាភិ្បាលអនុម័ត 
 ទក្បីក្បាស់ និងចាត់ផ្ច្ងនិទោជិត រ.ទ.ស.ភ្. កែុងកក្មិតក្កបខ័ណឌ  ផ្ដលបានកំណត់ទដ្ឋយក្កុបក្បឹកាភិ្បាល 

និងក្សបតាមបទបបញ្ញតតិ ផ្ដលមានផ្ច្ងកែុងលកខនតិកៈបុគគលិកផ្ន រ.ទ.ស.ភ្. 
 ទក្ជីសទរសីផ្តងតាងំ ដកហូតមុខង្ករ ឬបទណត ញទចាលនូវបុគគលិក និងអនុវតតសិទធិអំណាច្តាមឋានានុក្កមទរៀបច្ំ 

កិច្ចសនា និងចុ្ោះហតថទលខាទលីសនធិសញ្ជញ ក្សបតាម ទសច្កតីសទក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល 
 មានសិទធិនតល់អំណាច្ និងសិទធិចុ្ោះហតថទលខារបស់ខលួនទៅឲ្យនាយកមួយរូប ឬទក្ច្ីនរូប ឬទៅឲ្យភាែ ក់ង្ករដផ្ទ 

ណាមួយផ្ដលខលួនទក្ជីសទរសី 
 ជារមួ អគគនាយក មានមុខង្ករដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងរាល់ការង្ករចាបំាច់្ទងំអស់សក្មាប់ធានាដំទណីរការជាក្បក្កតី  

របស់ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ។ 
 

ឯកឧតតម្ ដនត ម្ុននី (ម្ន្តនតីប្តួតេិនិតយរដា) 
 ក្តួតពិនិតយទលី រ.ទ.ស.ភ្. ជាពិទសសទលីទិដាភាពហរិញ្ញវតថុ 
 បំទពញកាតពវកិច្ចរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ផ្ដលមានផ្ច្ងកែុងច្ាប់ និងបទបញ្ជា ទងំឡាយជាធរមាន 
 អនុវតតទសច្កតីសទក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល 
 តាមដ្ឋនការក្បក្ពឹតតទៅ និងការអភ្ិវឌឍន៍របស់ រ.ទ.ស.ភ្. 

 

ដលាក រស់ គឹម្លាង (អគគនាយករង)  
 ទទួលបនៃុកហរិញ្ញកិច្ច និងទីនារមូលបក្ត និងជាក្បធាននាយកដ្ឋា នគណទនយយ និងហរិញ្ញវតថុ 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងនាយកដ្ឋា នគណទនយយ និងហរិញ្ញវតថុ និងជាជំនួយការ      

អគគនាយកទលីកិច្ចការនារមូលបក្ត កិច្ចការអាជីវកមម កិច្ចការផ្ននការអាជីវកមម-វនិិទោគក្បចាឆំ្ែ ។ំ 
 

ដលាក  ឡុង ណ្តរ ៉ែ ូ(អគគនាយករង) 
 ទទួលបនៃុកសាខា ទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គង សាខាទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ ក្ពមទងំទធវីការ  

ទក់ទង ផ្សវងរកទីនារការង្ករទសវានគត់នគង់ទឹកសាា ត និងអនាម័យ កែុង និងទក្តក្បទទស។ 
 

 

 

 

២៧ 



 
       ២៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ- តនួាទី ភារកិែច និងការទទលួខុសប្តូវររស់រុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
ដលាក សាំរទិធ សុវទិា (អគគនាយករង)  

 ទទួលបនៃុកផ្ននការនិងវនិិទោគ 
 ជាជំនួយការអគគនាយកកែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងនាយកដ្ឋា នផ្ននការ និងគទក្មាង ក្ពមទងំកិច្ចការទធវីផ្ននការ 

វនិិទោគក្បចាឆំ្ែ ំ ការង្ករបទច្ចកទទស ការង្ករសហក្បតិបតតិការជាមួយអែកនតល់ជំនួយ និងហរិញ្ញបបទន ការអភ្ិវឌឍន៍ 
និងទធវីបច្ចុបបនែភាពទគហទំព័រ (Webpage) និងទំព័របណាត ញសងគម (Facebook) របស់ រ.ទ.ស.ភ្.។ 

រណឌិ ត ជា វសុិទធ (អគគនាយករង)  
 ទទួលបនៃុកទលខាធិការសហក្ោស 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទលខាធិការដ្ឋា ន។ 

ដលាក ចន ់េិសិដា (អគគនាយករង) 
 ទទួលបនៃុករដាបាល និងធនធានមនុសេ 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងនាយកដ្ឋា នរដាបាល និងធនធានមនុសេ។ 

ដលាកប្សី ងិន ែន្តនាទ  (អគគនាយករង) 
 ទទួលបនៃុកការង្ករអាជីវកមម 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងនាយកដ្ឋា នអាជីវកមម 

ដលាក មា៉ែ  ណូរ៉ែ វនី (អគគនាយករង)  
 ទទួលបនៃុកការង្ករនលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក 
 ជាជំនួយការអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងនាយកដ្ឋា ននលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក និងការង្ករកាត់បនថយ 

ទឹកបាត់បង់។ 
ដលាក ជា សតិភ្ទទ (ប្រធាននាយកោា ន ចផនការ និងគដប្មាង)  

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី នាយកដ្ឋា នផ្ននការ និងគទក្មាង 
ដលាក ឱម្ អដារស (ប្រធាននាយកោា ន អាជីវកម្ម) 

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី នាយកដ្ឋា នអាជីវកមម  
ដលាកប្សី ដរឿន ណ្តរ ី(ប្រធាននាយកោា ន រដាបាល និងធនធានម្នុសស) 

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលីនាយកដ្ឋា នរដាបាល និងធនធានមនុសេ 
ដលាក ដផង ទ ី(ប្រធាននាយកោា ន ផលិតកម្ម និងផគតផ់គងទឹ់ក)  

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី នាយកដ្ឋា ននលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក 
ដលាកប្សី ដសង ាតារ (ប្រធានសវនកម្មម្ផទកនុង) 

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី សវនកមមផ្នៃកែុង 
ដលាក ស្អវធុ វឌ្ឍនា (ប្រធានម្ណឌ លេត័ម៌ានវទិា) 

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី មណឌ លព័ត៌មានវទិា 
ដលាក ហាក ់វឌុ្ឍ(ី*) (ប្រធាននិតិកម្ម និងអធិការកែិច) 

 ជាទសនាធិការជូនអគគនាយក កែុងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទលី និតិកមម និងអធិការកិច្ច 
* ទលាក ហាក់វុឌឍ ីក្តូវបានសទក្មច្ឲ្យចូ្លនិវតតន៍ចាប់ពីផ្លៃទី០១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨០ ស.ស.រ. ចុ្ោះផ្លៃទី៣០    
  ផ្ខវចិ្េិកា ឆ្ែ ២ំ០១៨) នងិសទក្មច្ក្បគលភ់ារកិច្ចជូន ជាជំនយួការអគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្. ចាបពី់ផ្លៃទ១ី២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨    
  (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨៣ ស.ស.រ. ចុ្ោះផ្លៃទ១ី២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨)។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
គ- ការរណតុ ះរណ្តត លរនតសប្មាររុ់គគលិកជានខ់ពស់ 

កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ ពុំមានការបណតុ ោះបណាត លបនតសក្មាប់បុគគលិកជាន់ខពស់ទនាោះទទ។ 
 

៥- ការជារព់ាកេ់ន័ធររស់អភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់កនុងដាំដណើ រការផៃូវែារ ់

ក- រណតឹ ងពាកេ់ន័ធនឹងកសយ័ធនដធវើដឡើងែាំដពាះប្កុម្ហ្ ុន ចដលរុគគលិកជានខ់ពស់ ឬអភ្បិាល 
     ររស់ រ.ទ.ស.ភ្. ធាៃ រជ់ាអភ្បិាល រុគគលិកជានខ់ពស់ ឬជាកម្មសិទធកិរ 
           គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មិនមានអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ណាមាែ ក់ ធាល ប់មានការពាក់ព័នធនឹង    
បណតឹ ងកេយ័ធនទធវីទ ងីច្ំទពាោះក្កុមហ ុនផ្ដលអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ្. ធាល ប់ជាអភ្ិបាល ឬជាសហកមមសិទធិករ 
ទនាោះទទ។ 
 
ខ- ការផតនាទ ដទាសេីរទឧប្កិដា ឬកាំេុងសថិតដៅកនុងនិតិវធិីតុលាការែាំដពាះអភ្បិាល ឬរុគគលិកជានខ់ពស់ 
          គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មិនមានអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ណាមាែ ក់ ធាល ប់ក្តូវបាននតនាៃ ទទសពី  
បទឧក្កិដា ឬកំពុងសថិតទៅកែុងនិតិវធិីតុលាការទនាោះទទ។ 
 
គ- ការសដប្ម្ែជាស្អថ េរ ឬជារដណ្តត ះអាសននររស់តុលាការមានសម្តថកិែច ែាំដពាះអភ្បិាល  
    ឬរុគគលិកជានខ់ពស់ ដោយហាម្ឃាតម់្និឲ្យែូលរមួ្ ឬដោយររ ាំង ឬដោយេយរួ ឬដោយោកក់ាំហិ្ត 
    ដៅដលើអភ្បិាល ឬរុគគលិកជានខ់ពស់ដនាះដៅកនុងសកម្មភាេម្ូលរប្ត ឬសកម្មភាេធុរកិែចណ្តម្យួ 
 គិតក្តឹមផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មិនមានអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ណាមាែ ក់ ទទួលការសទក្មច្ជាសាថ ពរ 
ឬជាបទណាត ោះអាសនែរបស់តុលាការមានសមតថកិច្ច ទដ្ឋយហាមឃ្ត់មិនឲ្យចូ្លរចួ្ ឬទដ្ឋយរារាងំ ឬទដ្ឋយពយួរ ឬទដ្ឋយដ្ឋក់កំហតិ 
ទៅទលីអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ទនាោះទៅកែុងសកមមភាពមូលបក្ត ឬសកមមភាពធុរកិច្ចណាមួយទនាោះទទ។  
 
ឃ- ការសដប្ម្ែររស់គណៈកម្មការម្ូលរប្តកម្ពុជា ឬគណៈកម្មការម្ូលរប្តររដទស ឬនិយត័ករម្ន 
      វស័ិយដផសងដទៀត ដោយហាម្ឃាតម់្និឲ្យែូលរមួ្ ឬដោយររ ាំង ឬដោយេយរួ ឬដោយោកក់ាំហិ្ត 
      ដៅដលើអភ្បិាល  ឬរុគគលិកជានខ់ពស់ ដៅកនុងសកម្មភាេម្ូលរប្ត ឬសកម្មភាេធុរកិែចណ្តម្យួ 
 គិតក្តឹមផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មិនមានអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ណាមាែ ក់ ទទួលការសទក្មច្ពី         
គណៈកមមការមូលបក្តកមពុជា ឬគណៈកមមការមូលបក្តបរទទស ឬនិយត័ករផ្នវស័ិយទនេងទទៀត ទដ្ឋយហាមឃ្ត់មិនឲ្យចូ្លរចួ្ 
ឬទដ្ឋយរារាងំ ឬទដ្ឋយពយួរ ឬទដ្ឋយដ្ឋក់កំហតិទៅទលីសកមមភាពមូលបក្ត ឬសកមមភាពធុរកិច្ចណាមួយទនាោះទទ។ 
 

២៩ 



 
       ៣០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦- លាភ្ការ ឬប្បាករ់ាំណ្តែរ់រស់អភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ 
ក- ដ ម្ ះ តាំចណងអភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់  
     និងប្បាករ់ាំណ្តែ ់ឬលាភ្ការចដលទទលួបាន 
      
 
 
 
   

 
 

ល.រ 
ទ ម្ ោះអភ្បិាល 
នងិបុគគលិកជាន់ខពស់ 

មុខដផំ្ណងកែុង 
រ.ទ.ស.ភ្. 

ក្បាក់ទបៀវតេរ ៍ 
នងិក្បាក់បណំាច់្ 
មធយមក្បចាផំ្ខ 

សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
(ពាន់ទរៀល) 

ច្នំនួសរុប “ក្បាក់ទបៀវតេរ ៍
នងិក្បាក់បណំាច់្មនិបូក 
បញ្ចូ លក្បាក់ទសាធនវិតតន៍ 

 
(ពាន់ទរៀល) 

១ ឯកឧតតម បណឌិ ត សឹុម សីុថ្ន អគគនាយក ២៤.៣៨៨ ៣៥០.១២៨ 
២ ទលាក រស់ គឹមលាង អគគនាយករង ១៤.០៤៩ ១៩១.០៣០ 
៣ ទលាក  ុង ណារ  ូ អគគនាយករង ២៣.២៦៣ ៣២៥.៥៥២ 
៤ ទលាក សំរទិធ សុវទិា អគគនាយករង ១៤.០៤៩ ១៩១.០៣០ 
៥ បណឌិ ត ជាវសុិទធ អគគនាយករង ១៣.៧២៥ ១៩៣.៧៨៣ 
៧ ទលាក ចាន់ ពិសិដា អគគនាយករង ១១.៦៧២ ១៦៣.៣៥៩ 
៨ ទលាកក្សី ងិន ច្ន្តនាៃ  អគគនាយករង ១២.៧៤៧ ១៧៤.៨៦៩ 
៩ ទលាក មា ណូរា វនី អគគនាយករង ១២.៣៤៩ ១៦៧.៨៩៩ 

១០ ទលាក ជា សតិភ្ទៃ 
ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្ននការ 
និងគទក្មាង 

៩.៨៦៥ ១៣៣.៥៩៣ 

១១ ទលាក ទនង ទី 
ក្បធាននាយកដ្ឋា ននលិតកមម 
និងនគត់នគង់ទឹក 

២.១១១ ២៤.៥៣០ 

១២ ទលាក ឱម អដារស ក្បធាននាយកដ្ឋា នអាជីវកមម ៨.៩៥៤ ១២០.២៤៨ 

១៣ ទលាកក្សី ទរឿន ណារ ី
ក្បធាននាយកដ្ឋា នរដាបាល 
និងធនធានមនុសេ 

១២.៣៤៨ ១៧៣.៦៥៦ 

១៤ ទលាកក្សី ទសង ោតារា ក្បធានសវនកមមផ្នៃកែុង ៨.៧៦៣ ១១៧.៤០៦ 
១៥ ទលាក សាវុធ វឌឍនា ក្បធានមណឌ លព័ត៌មានវទិា ៨.៧៦៣ ១១៧.០៩០ 
១៦ ទលាក ហាក់ វុឌឍ ី ក្បធាននីតិកមម និងអធិការកិច្ច ៧.៩៧៩ ១០៦.៨៥៥ 

             *ទលាក ហាក់វុឌឍ ីក្តូវបានសទក្មច្ឲ្យចូ្លនិវតតន៍ចាបព់ីផ្លៃទ០ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨០ ស.ស.រ. ចុ្ោះផ្លៃទី៣០ ផ្ខវចិ្េកិា ឆ្ែ ២ំ០១៨)  
និងសទក្មច្ក្បគលភ់ារកចិ្ចជូន ជាជំនួយការអគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្. ចាប់ពីផ្លៃទ១ី២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (តាមទសច្កតីសទក្មច្ទលខ០៨៣ ស.ស.រ.  
ចុ្ោះផ្លៃទ១ី២ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨)។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦- លាភ្ការ ឬប្បាករ់ាំណ្តែរ់រស់អភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
 
 
 
   

 
 

ខ- ែាំននួប្បាករ់ាំណ្តែ ់ឬលាភ្ការសររុចដលដរើកឲ្យអភ្បិាលម្និប្រតិរតតិ 
រ.ទ.ស.ភ្. មានអភ្ិបាលមិនក្បតិបតតិច្ំនួន ៥រូប ផ្ដលជាសមាជិកក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល តំណាងសាថ ប័ន-ក្កសួង ផ្ដលមិន 

ក្បតិបតតិការង្ករក្បចាផំ្លៃទៅកែុង រ.ទ.ស.ភ្. និងផ្តងតាងំទដ្ឋយអនុក្កិតយ។ 
ផ្ដលច្ំនួនក្បាក់បំណាច់្ ឬលាភ្ការសរុបមានច្ំនួន ៧២៧.៦៥៩ពាន់ទរៀល 

 
គ- ែាំននួប្បាករ់ាំណ្តែ ់ឬលាភ្ការជាកញ្ចរច់ដលបានដរើកឲ្យអភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ 
 រ.ទ.ស.ភ្. មានអភ្ិបាលសរុបទងំអស់ច្ំនួន ៧រូប និងបុគគលិកជាន់ខពស់ច្ំនួន ១៧រូប រមួទងំមន្តនតីក្តួតពិនិតយរដា។     
ខាងទក្កាមគឺច្ំនួនសរុប (ក្បាក់ទបៀវតេរ ៍និងក្បាក់បំណាច់្មិនបូកបញ្ចូ លក្បាក់ទសាធននិវតតន៍)៖ 

 អភ្ិបាលទងំអស់ ១.៤០៣.៣៣៩ពាន់ទរៀល 
 បុគគលិកជាន់ខពស់ទងំអស់ ២.១៧៦.៦២៩ពាន់ទរៀល  

 
ឃ- ែាំននួប្បាករ់ាំណ្តែ ់ឬលាភ្ការសររុសប្មាររ់យៈដេល ០១ (ម្យួ) ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ ចដលប្តូវផតល់ជូន 
      អភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ 

ក្បាក់បំណាច់្ ឬលាភ្ការសរុបសក្មាប់រយៈទពល០១ (មួយ)ឆ្ែ ខំាងមុខផ្ដលក្តូវនតល់ជូនអភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ 
មានដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 អភ្ិបាលទងំអស់ ១.៤៧៣.៥០៦ពាន់ទរៀល 
 បុគគលិកជាន់ខពស់ទងំអស់ ២.២៨៥.៤៦១ពាន់ទរៀល 

 
ង- ការរដងកើនប្បាករ់ាំណ្តែ ់ឬលាភ្ការសររុ កនុងែាំននួដប្ែើនដល់អភ្បិាល ឬរុគគលិកររស់ រ.ទ.ស.ភ្.  
    ដៅកនុងឆ្ន ាំស្អរដេើេនធ ឬអនាគត 
 ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័ត និងឯកភាពជាទោលការណ៍កែុងការដំទ ងីក្បាក់ទបៀវតេរ ៍និងក្បាក់បំណាច់្មុខង្ករច្ំនួន 
៥% ជូនអភ្ិបាល បុគគលិកជាន់ខពស់ និងនិទោជិតរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. នាផ្លៃទី១៨ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៦។ 

៣១ 



 
       ៣២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧- ប្កម្សីលធម្ស៌ប្មារអ់ភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ 
ក- ដាលការណ៍ម្នប្កម្សីលធម្ ៌
ក.១- ដសែកតីដផតើម្ 
 ក្សបតាមលកខខណឌ តក្មូវរបស់គណៈកមមការមូលបក្តកមពុជា (ទៅកាត់ថ្ន “គ.ម.ក.”) និងសក្មាប់ជាការទបតជាា ច្ិតត ជក្មុញ 
ឲ្យមានសតង់ដ្ឋរសីលធម៌លាបំនុត ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលផ្នរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ (ទៅកាត់ថ្ន “ក្កុមហ ុន”) បានអនុម័តក្កម 
សីលធម៌សក្មាប់អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ (តទៅទៅថ្ន “ក្កមសីលធម៌”) ទដីមប៖ី 

 ទលីកទឹកច្ិតតឲ្យមានភាពទសាម ោះក្តង់ និងឥរោិបលក្បកបទដ្ឋយសីលធម៌ កែុងការទធវីអាជីវកមម កែុងទោលបំណងធានាឲ្យបាន 
នូវសមភាព និងទជៀសវាងអំទពីទំនាស់នលក្បទោជន៍។ 

 ទលីកទឹកច្ិតតកែុងការនតល់ព័ត៌មានចាបំាច់្នានា ផ្ដលតក្មូវទដ្ឋយច្ាប់ និងបទបបញ្ញតតិ ជាធរមាន ឲ្យបានទពញទលញ 
ច្ាស់លាស់ ក្តឹមក្តូវ និងទន់ទពល។ 

 ទលីកទឹកច្ិតតដល់ការអនុវតតន៍ច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិជាធរមាន។ 
 ធានាការពារនលក្បទោជន៍ អាជីវកមមក្សបច្ាប់របស់ក្កុមហ ុន រមួបញ្ចូ លទងំកាលានុវតតន៍ភាពអាជីវកមម ក្ទពសកមម  

ទងំក្ទពយអរូបិយ និងព័ត៌មានសមាៃ ត់របស់ក្កុមហ ុន។ 
 បទញ្ច ៀសនូវកិរោិមិនក្តឹមក្តូវ ឬទទងវីឆ្គ ឆំគងទងំឡាយ។ 

 អាជីវកមមរបស់ក្កុមហ ុន ក្តូវសថិតទក្កាមការក្គប់ក្គង និងដឹកនាទូំទៅរបស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល។ អភ្ិបាល និងបុគគលិក   
ជាន់ខពស់ មានការទទួលខុសក្តូវជាច្មបងកែុងការ វនិិច្េ័យពីអាជីវកមមតាមផ្បបបទផ្ដលខលួនទជឿជាក់ថ្ន វានតល់នលក្បទោជន៍លាបំនុត 
សក្មាប់ក្កុមហ ុន និងសក្មាប់ភាគហ ុននិកទងំអស់របស់ក្កុមហ ុន។ 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ទងំអស់ ក្តូវយល់ច្ាស់ពីក្កមសីលធម៌ទនោះ ទហយីក្តូវក្បកាន់ខាា ប់នូវទោលការណ៍ 
និងវធិាន ផ្ដលមានផ្ច្ងទៅកែុងក្កមសីលធម៌ទនោះ។ 
 
ក.២- និយម្នយ័ 
 ទៅកែុងបរបិទផ្នក្កមសីលធម៌ទនោះ ពាកយខាងទក្កាមក្តូវបានឲ្យនិយមន័យដូច្តទៅ៖ 

- ច្ាប់ នងិបទបញ្ញតតជិាធរមាន៖ សំទៅដល់រាល់ច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិផ្នក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា រមួមានជាអាទិ៍ ច្ាប់ 
អនុក្កឹតយ ក្បកាស វធិាន និងទោលការណ៍ផ្ណនារំបស់ អាជាា ធរមានសមតថកិច្ច ដូច្ជា គ.ម.ក. និងក្កុមហ ុន       
នារមូលបក្តកមពុជា (ទៅកាត់ថ្ន “ន.ម.ក”) ផ្ដលច្ាប់និងបញ្ញតតិ ទងំទនាោះក្តូវអនុវតតទៅទលីក្កុមហ ុន អភ្ិបាល 
និងបុគគលិកជាន់ខពស់របស់ក្កុមហ ុន។ 
 

- អភ្បិាល៖ សំទៅដល់សមាជិកក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល រមួបញ្ចូ លទងំអភ្ិបាលក្បតិបតតិ អភ្ិបាលមិនក្បតិបតតិ 
និងអភ្ិបាលឯករាជយ។ 
 

- បុគគលិកជាន់ខពស់៖ សំទៅដល់បុគគលទងំឡាយណាផ្ដលមានមុខតំផ្ណងចាប់ពីក្បធាននាយកដ្ឋា ន រហូតដល់      
អគគនាយក រមួទងំទលខាធិការក្កុមហ ុន និងក្បធានសវនកមមផ្នៃកែុង និងអែកផ្ដលមានមុខតំផ្ណងសំខាន់ ទនេងទទៀត 
កែុងក្កុមហ ុនផ្ដលកំណត់ទដ្ឋយ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលរបស់ក្កុមហ ុន។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ក.៣- ការអនុវតតែារ ់និង រទរញ្ាតតិជាធរមាន 
 កែុងទពលបំទពញតួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ទងំអស់ ក្តូវអនុវតត និងពាោម 
ទធវីឲ្យក្កុមហ ុនអនុវតត តាមច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិជាធរមាន។ ក្បសិនទបីអភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ ណាមួយ បានដឹងព័ត៌មានផ្ដល 
ខលួនទជឿជាក់ថ្ន ក្កុមហ ុន អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ ឬនិទោជិកណាមួយបានបំពានច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិជាធរមាន អភ្ិបាល    
ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ផ្ដលបានដឹងក្តូវនតល់ព័ត៌មានទនោះជូនអគគនាយក ក្បធានក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល ក្បធានគណៈកមាម ធិការសវនកមម   
ឬសវនករផ្នៃកែុង។ 
ក.៤- អាំដេើទាំនាស់ផលប្រដោជន ៍
 បផ្នថមទលីបទបញ្ញតតិទងំឡាយផ្នមាក្តា ១៣៤ ១៣៥ ១៣៦ និងមាក្តា ១៣៨ ផ្នច្ាប់សតីពីសហក្ោស ពាណិជាកមម 
អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវទជៀសវាងនូវរាល់អំទពីទំនាស់នលក្បទោជន៍ផ្ដលអាច្ទកីតមាន ជាមួយក្កុមហ ុន។ 

ជាទូទៅ ទំនាស់នលក្បទោជន៍ទកីនទ ងី ទៅទពលផ្ដលនលក្បទោជន៍ផ្ទៃ ល់ខលួនរបស់ អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ ឬ 
នលក្បទោជន៏របស់សមាជិកក្គួសារផ្ទៃ ល់របស់អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ទនាោះបានទក្ជៀតចូ្លកែុង ឬអាច្ជោះឥទធិពលធៃន់ធៃរដល់៖ 

(ក) នលក្បទោជន៍ទូទៅ  ឬអាជីវកមមរបស់ក្កុមហ ុន ។ 
(ខ) លទធភាពរបស់អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ទនេងៗទទៀត កែុងការអនុវតតតនួាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន។  

 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានទៅក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលរបស់ក្កុមហ ុន ទហយីក្តូវទធវីទសច្កតី  ក្បកាសជា  
សាធារណៈពីក្បតិបតតិការ ឬទំនាក់ទំនងណាមួយផ្ដលខលួនគិតថ្ននឹងនាឲំ្យ ទកីតមានទំនាស់នលក្បទោជន៍ជាមួយក្កុមហ ុន 
តាមការកំណត់របស់ គ.ម.ក.  ឬ ន.ម.ក.។ 

អភ្ិបាលឬបុគគលិកជាន់ខពស់របស់ក្កុមហ ុន  ក្តូវបង្កា ញនូវនលក្បទោជន៍របស់ខលួន ជាលាយលកខណអកេរ ទៅក្កុមហ ុន  
ឬទសែីឲ្យមានទសច្កតីក្បកាសផ្ដលបានដ្ឋក់ចូ្លទៅកែុងកំណត់ទហតុ ផ្នកិច្ចក្បជុំក្បឹកាភ្ិបាល កែុងករណីផ្ដល៖  

(ក)  អភ្ិបាល  ឬបុគគលិកជាន់ខពល់ទនាោះ  ជាភាគីផ្នកិច្ចសនា ឬជាអែកទសែីទធវីកិច្ចសនាជាមួយនឹងក្កុមហ ុនឬ  
(ខ) អភ្ិបាល  ឬបុគគលិកជាន់ខពល់ទនាោះ  មាននលក្បទោជន៍សំខាន់ជាមួយនឹងបុគគល ឬនីតិបុគគល  ផ្ដលជាភាគីកែុង  

កិច្ចសនា ឬភាគីផ្ដលទសែីទធវីកិច្ចសនាជាមួយក្កុមហ ុន ។ 
ទដ្ឋយទោងតាមច្ាប់ និងបទបបញ្ញតតិជាធរមាន រមួទងំក្បកាសសតីពីអភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកមម សក្មាប់សហក្ោស         

សាធារណៈអភ្ិបាលឯករាជយ មិនក្តូវមាននលក្បទោជន៍  ណាមួយទៅកែុងក្កុមហ ុន ផ្ដលទធវីឲ្យប ោះពាល់ឯករាជយភាពរបស់ខលួន 
និងមិនក្តូវកាន់កាប់ភាគហ ុនទលីសពីមួយ (១) ភាពហ ុនផ្នភាគហ ុនសរុបរបស់ក្កុមហ ុនទ យី។ 
ក.៥-  កាលានុវតតនភ៍ាេអាជីវកម្ម 
 ទៅកែុងការអនុវតតតួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន  អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ ជាអទិភាព 
ដល់នលក្បទោជន៍ក្សបច្ាប់របស់ក្កុមហ ុន ទៅទពលសមក្សប។ 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវទជៀសវាង៖  
 (ក)  ទឆលៀតឱកាសទធវីកិច្ចការទដីមបនីលក្បទោជន៍ផ្ទៃ ល់ខលួនផ្ដលខលួនបានដឹងកែុងទពលអនុវតតតួនាទី និងការទទួលខុស  
ក្តូវរបស់ខលួនទៅកែុងក្កុមហ ុន។ 
 (ខ)  ទក្បីក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ឬព័ត៌មានរបស់ក្កុមហ ុន ឬឋានៈ និងមុខតំផ្ណងរបស់ខលួន ទដីមបនីលក្បទោជន៍ផ្ទៃ ល់ខលួន។
 (គ)  ក្បកួតក្បផ្ជងជាមួយក្កុមហ ុន។ 
 ក្កុមក្បឹកាភ្បិាលនឹងកំណត់ពីទទងីវផ្ដលនៃុយពីខលឹមសារផ្នក្បការទនោះ ទដ្ឋយពិចារណាទលីអងគទហតុ និងសាថ នការណ៍ ផ្ដល 
ពាក់ព័នធទងំឡាយផ្នទទងវីទនាោះ។ 

៣៣ 



 
       ៣៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧- ប្កម្សីលធម្ស៌ប្មារអ់ភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់ (ត) 
ក- ដាលការណ៍ម្នប្កម្សីលធម្ ៌(ត) 
ក.៦-  ទាំនាកទ់ាំនងដោយដសមើភាេ 
 ទៅកែុងការបំទពញតួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន អភ្ិបាល  និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវទធវីឲ្យមានភាពទសមីោែ កែុង 
ទំនាក់ទំនង រវាងោែ  និងអតិលិជន អែកនគត់នគង់  គូក្បផ្ជង  អែកទ  ការ និងនិទោជិតរបស់ក្កុមហ ុន។ 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ មិនក្តូវទញយកនលក្បទោជន៏ពីបុគគលណាមាែ ក់ទដ្ឋយមិនទសាម ោះក្តង់ ទដ្ឋយទក្បីក្បាស់ 
ឧបាយកល ការលាក់បាងំ ការបំភ័្នត ព័ត៌មានសំខាន់ ការបង្កា ញទហតុការណ៌ផ្ដលខុសពីការពិត ឬទដ្ឋយអំទពីមិនទសាម ោះក្តង់ទនេង 
ទទៀតកែុងអាជីវកមម។ 
 ការទក្បីក្បាស់ ព័ត៌មានអំពីសិទធិ ព័ត៌មានសមាៃ ត់ផ្នអាជីវកមមរបស់ក្កុមហ ុន ឬការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអភ្ិបាល បុគគលិកជាន់ខពស់ 
និងនិទោជិតរបស់ក្កុមហ ុនទងំអតីត និងបច្ចុបបនែ ឲ្យទមាល យនូវព័ត៌មានទងំទនាោះ ក្តូវបានហាមឃ្ត់ដ្ឋច់្ខាត។  
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវអនុវតតតួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួនទដ្ឋយសុច្រតិ និងទដីមបនីលក្បទោជន៍ 
របស់ក្កុមហ ុន និងភាគហ ុនិកទងំអស់របស់ក្កុមហ ុន។ អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ មិនក្តូវទញយកនលក្បទោជន៍ពីមុខ 
ដំផ្ណងរបស់ខលួនជាអភ្ិបាល ឬជាបុគគលិកជាន់ខពស់ និងមិនក្តូវទទួលអំទណាយណាមួយពីអតិលិជន ទដ្ឋយសារមុខដំផ្ណងជា 
អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់។ 
ក.៧- ការការពារ និងការដប្រើប្បាស់ប្ទេយសម្បតតិររស់ប្កុម្ហ្ ុន  
 ទៅកែុងការអនុវតតន៍តួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវជំរុញឲ្យមានការក្តួតពិនិតយ 
និងការទក្បីក្បាស់ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ ទដ្ឋយមានការទទួលខុសក្តូវ នូវក្ទពយសមបតតិរបស់ក្កុមហ ុន រមួទងំក្ទពយរូបិយ និងក្ទពយអរូបិយ។  
 ក្ទពយសមបតតិរបស់ក្កុមហ ុន មានដូច្ជា ព័ត៌មាន សមាភ រ ទក្គឿងបរកិាខ រ កមមសិទធិបញ្ជញ  ឧបករណ៍ ក្បភ្ពធនធាន 
ក្បពនធ័ព័ត៌មានវទិា និងក្ទពយដផ្ទទទៀតផ្ដលជាកមមសិទធិរបស់ក្កុមហ ុន ឬក្ទពយផ្ដលក្កុមហ ុនជួលពីទគ ឬក្ទពយផ្ដលសថិតទក្កាម 
ការកាន់កាប់របស់ក្កុមហ ុន ក្តូវបានទក្បីក្បាស់សក្មាប់ផ្តទោលទៅអាជីវកមមក្សបច្ាប់ របស់ក្កុមហ ុនផ្តប ុទណាណ ោះ។ 
ក.៨- រណតឹ ងពាកេ់នធនឹ័ងគណដនយយ  
 គណៈកមាម ធិការសវនកមម (ក្បសិនទបីមាន) ឬសវនករផ្នៃកែុងរបស់ក្កុមហ ុន ក្តូវទទួលខុសក្តូវកែុងការទរៀបច្ំនីតិវធិី    
សមក្សបមួយសក្មាប់ទទួលពាកយបណតឹ ង និងរកាទុកនូវពាកយបណតឹ ង និងពិនិតយទលីពាកយបណតឹ ងទក់ទងនឹងគណទនយយ ការក្តួត- 
ពិនិតយគណទនយយផ្នៃកែុង ឬបញ្ជា ទនេងទទៀតផ្ដលទក់ទងទៅនឹងសវនកមម។  
 អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ អាច្ដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ងពីបញ្ជា ខាងទលី ទៅគណៈកមាម ធិការសវនកមម ឬសវនករផ្នៃកែុងរបស់ 
ក្កុមហ ុន។  ការទសែីសំុឲ្យពិនិតយបណតឹ ងជាសមាៃ ត់ អាច្ទធវីទ ងីបានតាមច្ាប់ និងបទបបញ្ញតតិ ជាធរមាន។  
ក.៩- ការដលើកទឹកែិតតឲ្យរយការណ៍េីទដងវើខុសែារ ់ឬអសីលធម្ ៌
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវខិតខំជក្មុញឲ្យក្កុមហ ុនក្បកាន់ខាា ប់នូវក្កមសីលធម៌ និងទលីកទឹកច្ិតតនទិោជិត       
ឲ្យរាយការណ៍ ពីភ្សតុតាងផ្នទទងវីខុសច្ាប់ ឬអសីលធម៌ ទៅនាយកដ្ឋា ន ឬបុគគលផ្ដលមានសមតថកិច្ចទៅកែុងក្កុមហ ុន។  
ក.១០- ការជញួដូរម្ផទកនុង  
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវអនុវតត និងក្បកាន់ឲ្យបានខាា ប់ខាួននូវច្ាប់ និងបទបញ្ញតិ ជាធរមាន បទបញ្ជា ផ្នៃកែុង 
និងទោលនទោបាយរបស់ក្កុមហ ុន ពាក់ពនធ័នឹងការលក់-ទិញភាគហ ុន របស់ក្កុមហ ុន។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ក.១១- ការរកិការសមាៃ ត ់ 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ ក្តូវរកាការសមាៃ ត់ផ្នព័ត៌មានសមាៃ ត់របស់ក្កុមហ ុន ផ្ដលខលួនបានដឹង ទលីកផ្លងផ្តកែុង 
ករណីផ្ដលក្កុមហ ុន អនុញ្ជញ តឲ្យនតល់ព័ត៌មាន ឬក៏ការនតល់ព័ត៌មានទនោះក្តូវបានតក្មូវទដ្ឋយច្ាប់ និងបទបបញ្ជញ តិជាធរមាន ឬការ 
តក្មូវពីអាជាា ធរមានសមតថកិច្ច ឬតុលាការមានសមតថកិច្ច ផ្នក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា។ 
 ពាកយថ្ន «ព័ត៌មានសមាៃ ត់» រមួមានជាអាទិ៍ ព័ត៌មានមិនផ្មនសាធារណៈផ្ដលអាច្ក្តូវបានទក្បីទដ្ឋយគូ ក្បកួតក្បផ្ជងរបស់ 
ក្កុមហ ុន ឬព័ត៌មានមិនផ្មនសាធារណៈផ្ដលទធវីឲ្យប ោះពាល់ដល់ក្កុមហ ុន ឬអតិលិជនរបស់ក្កុមហ ុន ក្បសិនទបីព័ត៌មានទនាោះក្តូវបាន 
បង្កា ញ។ 
 អភ្ិបាល ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវពិភាកាជាមុនជាមួយនឹងអគគនាយក ឬក្បធានក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល ក្បសិនទបីអភ្ិបាល     
ឬបុគគលិកជាន់ខពស់ទនាោះ គិតថ្នខលួនមានកាតពវកិច្ចតាមច្ាប់កែុងការបង្កា ញព័ត៌មានសំង្កត់ទនាោះ។ 
ក.១២- ការផតល់េត័ម៌ាន 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់តក្មូវឲ្យយល់ច្ាស់ពីនីតិវធិី និងការក្តួតពិនិតយការនតល់ព័ត៌មានរបស់ក្កុមហ ុន ទដីមបឲី្យ  
ទសច្កតីក្បកាសជាសាធារណៈ របាយការណ៍ និងឯកសារនតល់ព័ត៌មានផ្ដលក្តូវចុ្ោះបញ្ា ី ជាមួយអាជាា ធររដា រមួបញ្ចូ លទងំ គ.ម.ក. 
អាច្ទរៀបច្ំទធវីទ ងីទដ្ឋយ អនុទលាមតាមច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិជាធរមាន រមួទងំទោលការណ៍ផ្ណនារំបស់ គ.ម.ក. និងន.ម.ក.។ 
 ម ាងវញិទទៀត កែុងទំហផំ្នតួនាទី និងការទទួលខុសក្តូវរបស់ខលួន អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ផ្ដលមានអំណាច្ដឹកនា ំ
ឬក្គប់ក្គង ការចុ្ោះបញ្ា ីឯកសារជាមួយ គ.ម.ក. និង/ឬ ន.ម.ក. ឬការជូនដំណឹងជាសាធារណៈទនេងទទៀតរបស់ក្កុមហ ុន ពាក់ព័នធ 
អាជីវកមមទូទៅលទធនល លកខខណឌ  និងលទធភាពហរិញ្ញវតថុ ក្តូវពិភាកាជាមួយនិងអភ្ិបាល បុគគលិកជាន់ខពស់ទនេងទទៀត និងជាមួយ 
និទោជិតពាក់ព័នធ ទហយីចាត់វធិាន ការសមក្សបសក្មាប់នីតិវធិី និងការក្តួតពិនិតយការនតល់ព័ត៌មាន ទដីមបនីតល់ការព័ត៌មាន ទធវីបាន 
ទពញទលញ ច្ាស់លាស់ ក្តឹមក្តូវ ទន់ទពលទវលា និងអាច្យល់បាន។ 
 កែុងទំហផំ្ដលពាក់ព័នធនឹងនីតិវធិី និងការក្តួតពិនិតយការនតល់ព័ត៌មានរបស់ក្កុមហ ុន អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់មាែ ក់ៗ៖ 

 ក្តូវយល់ច្ាស់អំពីលកខខណខ តក្មូវផ្នការនតល់ព័ត៌មានរបស់ក្កុមហ ុន ក៏ដូច្ជាក្បតិបតតិការអាជីវកមម និងហរិញ្ញវតថុ 
របស់ក្កុមហ ុន។ 

 មិនក្តូវទធវីទសច្កតីផ្លលងខុសពីការពិត 
ឬទធវីឲ្យអែកដ៏ផ្ទផ្លលងខុសពីការពិតទក់ទងអំពីព័ត៌មានរបស់ក្កុមហ ុនក្បាប់អែកដ៏ផ្ទ ទទោះបីជាអែកទនាោះទៅកែុង 
ឬទៅទក្តក្កុមហ ុន រមួទងំសវនកឯករាជយ និយត័កររបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល និងសាថ ប័នទនេងៗទទៀត។ 

ក.១៣- វដិស្អធនកម្ម និងការដលើកចលង 
 ក្កមសីលធម៌ទនោះអាច្ក្តូវបានទធវីវទិសាធនកមម ឬទលីកផ្លងមិនអនុវតតទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលរបស់ក្កុមហ ុន ទដ្ឋយទោរព 
តាមលកខខណឌ តក្មូវកែុងការនតល់ព័ត៌មានទនោះ ច្ាប់ និងបទបញ្ញតតិជាធរមាន។ ជាវធិានទូទៅ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលនឹងមិននតល់ការទលីក 
ផ្លងមិនអនុវតត ក្បការណាមួយផ្នក្កមសីលធម៌នូវទ យី ក្បសិនទបីោម នមូលទហតុសមក្សប និងចាបំាច់្ទនាោះទទ។ 
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ក្តូវអនុវតតឲ្យបានច្ាស់ ខាា ប់ខាួនតាមសាម រតី និងខលឹមសារតាមក្កមសីលធម៌ទនោះ។ អភ្ិបាល 
និងបុគគលិកជាន់ខពស់ មានកាតពវកិច្ចយល់ដឹងពីក្កមសីលធម៌ទនោះ និងផ្សវងរកការពនយល់ និងការនតល់ក្បឹកាបផ្នថម ទក់ទងនឹងការ 
បកក្សាយ ខលឹមសារ និងលកខខណឌ តក្មូវផ្នក្កមសីលធម៌ទនោះ ជាពិទសសទៅទពលមានទហតុការណ៍ណាមួយផ្ដលអាច្មានទំនាស់ 
ជាមួយនឹងក្កមសីលធម៌ទនោះ។ 
 ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក្តូវចាត់វធិានការណ៍សមក្សប កែុងករណីផ្ដលមានការបំពានក្កមសីលធម៌ទនោះ។  
 អភ្ិបាល និងបុគគលិកជាន់ខពស់ អាច្សាកសួរទដ្ឋយផ្ទៃ ល់ទៅអគគនាយក ទក់ទងនឹងការអនុវតតន៍ ឬការបកក្សាយក្កម 
សីលធម៌ទនោះ។  
ខ- ការអនុវតតប្កម្សីលធម្ ៌
 ក្កមសីលធម៌ទនោះ ក្តូវបានអនុម័តទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលរបស់ក្កុមហ ុន ទៅផ្លៃទី១៥ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ០១២ និងមាន 
អនុភាពអនុវតតចាប់ពីក្កុមហ ុនទទួលបានការយល់ក្ពម ឲ្យមានការទបាោះនាយលក់មូលបក្តកមមសិទធជិាសាធារណៈទដ្ឋយ គ.ម.ក. 
និងក្តូវបានចុ្ោះបញ្ា ីលក់មូលបក្តកមមសិទធិជាសាធារណៈទដ្ឋយ គ.ម.ក. និងក្តូវបានចុ្ោះបញ្ា ីលក់មូលបក្តទៅ ន.ម.ក.។ 

៣៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដោយទទួលបានទាំនុកែិតតេរីជរោា ភ្បិាល ជាម្យួនឹងការ 
ឧរតថម្ភ ាាំប្ទេីប្កសួងអាណ្តេាបាលទាាំងេីរ រោា ករទឹកសវយត័ 
ប្កុងភ្នាំដេញ បានរាំដេញកាតេវកិែចដោយដជាគជយ័ ប្គរស់កម្មភាេ 
ធុរកិែចររស់ខៃួន។ ដយើងកាំេុងរនតអភ្វិឌ្ឍដសវាទឹកស្អា តជាដរៀងរល់ម្ថៃ 
ទាាំងគុណភាេ ទាាំងររមិាណ ដដើម្បដីឆៃើយតរដៅនឹងតប្ម្ូវការដប្រើប្បាស់ 
ររស់ប្រជាជនម្ន ទីប្កុងភ្នាំដេញ និងទីប្កុងតាដមម  និងែូលរមួ្ែាំចណក 
កនុងដាំដណើ រការអភ្វិឌ្ឍនរ៍រស់ទីប្កុងទាាំងេីរ។   

កន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ភនោះ 

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ណ្តរា៉ា  
 

ប្រធានប្កមុ្ប្រកឹិភ្បិាល 

“ 

” 

 

៣៧ 

 

 
កែុងឆ្ែ ទំនោះ រ.ទ.ស.ភ្. បានទទួលច្ំណូលសរុប ២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០ទរៀល និងក្បាក់ច្ំទណញមុនបង់ពនធទលីក្បាក់ 

ច្ំទណញ ៩៥.៥០៨.៦៥៨.០០០ទរៀល។ លទធនលលមាិតសរុបរបស់ភាគហ ុនិកមានច្ំនួន ៧៣.៦០៧.១៦៨.០០០ទរៀល។ 
ច្ំទណញកែុងមួយភាគហ ុន ជាមូលដ្ឋា ន(basic earnings per share) គឺ ៨៤៦,៣២ទរៀល។ 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ វនិិទោគ កសាង ពក្ងីកដំទណីរការ និងជួសជុលផ្លរកាមទធាបាយសក្មាប់នលិត និងក្បព័នធ 
ផ្ច្កចាយទឹកសាា ត និងអនាម័យ។ ទក្បីក្បាស់នូវក្គប់វធិានការទដីមបបីទងាីននលិតកមម ទសវាកមម និងធានាគុណភាពទឹកសាា ត      
ទឆលីយតបទៅនឹងតក្មូវការសក្មាប់ជីវភាពរស់ទៅ អាជីវកមម-ទសវាកមម និងឧសាហកមម។ ទធវីអាជីវកមម ទសវាកមម និងការង្ករទនេងៗ 
ទទៀត ផ្ដលទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត និងអនាម័យទៅកែុង ឬទក្តក្បទទស តាមការសទក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល និងទដ្ឋយ 
អនុទលាម តាមច្ាប់។ សហក្បតិបតតិការទលីផ្នែកបទច្ចកទទស ពាណិជាកមម និងហរិញ្ញវតថុ ជាមួយផ្ដគូរអភ្ិវឌឍន៍ កែុង និងទក្តក្បទទស 
ទដីមបពីក្ងីក និងអភ្ិវឌឍ រ.ទ.ស.ភ្. ទៅតាមទោលនទោបាយ របស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល។ ធានាឲ្យបាននូវទច្រភាពដំទណីរការនលិតកមម    
អាជីវកមម និងហរិញ្ញវតថុទដ្ឋយនារភាា ប់ជាមួយក្បទោជន៍សងគម បទងាីនក្បសិទធភាពបុគគលិក និងបនតកសាងសមតថភាពរបស់       
សហក្ោសវភិាគកតាត ផ្លលទដីម និងកំផ្ណទក្មង់ដំទណីរការ និងផ្បបបទទដីមបកីាត់បនថយផ្លលទដីមទឹក ទក្បៀបទធៀបផ្បបយុទធសាន្តសត 
ជាមួយ  បណាត អងគភាពទឹកសាា តនានា ផ្ដលមានក្បសិទធភាពបំនុតកែុងពិភ្ពទលាក។ 
 ភសវាដ្៏មានត្របសទិធភាព 

ទយងីទៅផ្តបនតធានាការនគត់នគង់ទឹកសាា ត២៤ទមា ងទលី២៤ទមា ង ជាមួយនឹងគុណភាព ផ្ដលអាច្ទទួលទនបានទដ្ឋយផ្ទៃ ល់  
ពីកាលរ  ូប ីទណ។ កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ ទយងីនលិតបាន២០៨.៩០៤.៧១៩ម៣។ ទនៃឹមទនោះទយងីបានទក្បីប ូលីអាលុយមីញ ូ មកល័ររាយ 
(PAC) ជំនួសសាច់្ជូរវញិ ទដីមបបីទងាីនគុណភាពទឹក និងកាត់បនថយច្ំណាយទលីសារធាតុគីមី។ ជាលទធនលទៅកែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ 
កំទណីនអតិលិជនកែុងក្ោបានទកីនច្ំនួន ៣៣.៧៤៤បណាត ញ។ កែុងទនាោះកំទណីនអតិលិជន ផ្ដលមានច្ំណូលទបច្ំនួន 
៥៣១បណាត ញ ផ្ដលទយងីផ្តងយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ជាទទៀងទត់។ ជាមួយោែ ទនោះទយងីបានខិតខំ ោ ងសវិតសាវ ញ កែុងការរកាអក្តាទឹក 
បាត់់បង់ ផ្ដលជាសូច្នករដ៏សំខាន់កែុងវស័ិយទឹកសាា តឲ្យសថិតកែុងកក្មិត ទលខមួយខៃង់គឺ ៨,១៨% ក្បទសីរជាងទគកែុងតំបន់អាសីុ។ 

ទយងីបាននេពវនាយពីការង្ករនគត់នគង់ទឹកសាា តរបស់ទយងី ផ្ដលទយងីផ្តងទធវីជាទទៀងទត់ ជូនដល់ក្បជាពលរដាកែុងសហគមន៍  

 



 
       ៣៨                    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បានក្ជាបទហយីរាល់សំទណីរទនេងៗ ផ្ដលទយងីបានទទួលពីអតិលិជនពាក់ព័នធនឹងទសវាទឹកសាា តក្តូវបានទដ្ឋោះក្សាយទន់ទពលទវលា 
កំណត់។ បំពង់ទមនាទំឹក និងបណាត ញផ្ច្កចាយទឹកសាា ត ក្តូវបានពក្ងីកជាទរៀងរាល់ផ្លៃ បំពង់ក្បផ្វង ២៥៦.១៩៧,៦៧ផ្ម ក្ត      
ក្តូវបានដ្ឋក់កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ។ 
ការអន វត្តន៍ការងាររបសត់្រកុមត្រប៊ឹកាេិបាល 

ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល បានជួបក្បជុំច្ំនួន ០៥ទលីក កែុងឆ្ែ ទំនោះ៖ 
១- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលវសិាមញ្ញ  ទលីកទ១ី  ឆ្ែ ២ំ០១៨  (ក្បជុទំលីកទ៥ី)  ផ្នក្កមុក្បកឹាភ្បិាលអាណតតទិ៦ី  របស ់
 រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ០ី៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលវសិាមញ្ញ ទលីកទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ក្បជុំទលីកទី៥) ផ្នក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល 
អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀលផ្លៃក្ពហសបតិ៍០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី០៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ទវលាទមា ង ១៤:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលី
ខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍បច្ចុបបនែភាពសតីពី ករណីទសែីសំុនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លសង្កា ត់ទងំ៤ ផ្ដលមានសង្កា ត់ផ្ក្ពកលមី 

កាលទកាោះ ផ្ក្ពកឯង និងវាលសបូវ សថិតទៅកែុងខណឌ ច្ារអំទៅ។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានទសែីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ បនតនូវ
ការង្ករនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លតំបន់ទនោះ ទដ្ឋយក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ បានឯកភាពជាទោលការណ៍ទលីតផ្មល។ 

២. ទនេងៗ 
ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ផ្ននការហរិញ្ញវតថុ សក្មាប់គទក្មាងនគត់ 

នគង់ទឹកសាា តបាក់ផ្ខង(ជំហាន១)ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ១៩៥.០០០ម៣/ផ្លៃ និងបាននតល់ការអនុម័តជាទោលការណ៍កែុង 
ការច្រចារតផ្មលជាមួយក្កុមហ ុន ប ី ឌី អូ(ទខមបូឌា)លីមីតធីត ទដីមបទីធវីសវនកមមទលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និងProject 
Account ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមន និងពក្ងីកក្បព័នធផ្ច្កចាយ សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
និង២០១៩។ 

 
២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា 
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៦ អាណតតិទី៦ កាលពីក្ពឹកផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកីត    
ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៩ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន 
រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ 
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ

នាយកដ្ឋា នអាជីវកមម។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(១៥ករណី) 

ពិទក្ោោះផ្លល(៦ករណី)និងចុ្ោះកិច្ចសនាផ្ទៃ ល់ (១ករណី) មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៥.២៤៥.៤២៧.២៩៦,៦៦ទរៀល។ 
៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម ផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី១   

ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៤៣៤.៥៧៨.៨០០ទរៀល។  
៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករ ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 ច្ំណូលសរុប ៥២.៨៦១.៦៥០.៦០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១០.០៤៩.៥៥៣.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៨.០៣៩.៦៤២.៥០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលីផ្ននការក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៥៧.៧៤៦.៥៥២.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥.២៣១.៧២៥.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤.១៨៥.៣៨០.០០០ ទរៀល 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៣៩ 

២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា 
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : (ត) 

៥. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលហរិញ្ញវតថុ ឆ្ែ ២ំ០១៧ (ទក្កាយសវនកមម) ផ្ដលទទួលបានក្បាក់ច្ំទណញច្ំនួន
៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ទរៀល និងអនុម័តទលីការផ្បងផ្ច្កក្បាក់ច្ំទណញ និងផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ជូនភាគហ ុនិក
កាន់កាប់ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 បទងាីតភាគបក្មុងតាមច្ាប់ច្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 បទងាីតភាគបក្មុងទសរចី្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 ក្បាក់ច្ំទណញរកាទុក  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៦.៣៦៧.១៧៦.៤៥២ ទរៀល 
 ភាគលាភ្ជាសាច់្ក្បាក់ សក្មាប់ភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧៖ 

- អនុបាតផ្នការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ច្ំនួន ៤០,៥០% 
- ភាគលាភ្សរុបផ្ដលក្តូវផ្បងផ្ច្កមានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៣.៣៩៣.៨៦៦.៩៤៨ទរៀល 
- ភាគលាភ្កែុងមួយឯកតាមូលបក្តកមមសិទធិច្ំនួន ១៥៤ទរៀល/ភាគហ ុន 
- កាលបរទិច្េទក្បកាសបញ្ា ីទ ម្ ោះភាគហ ុនិកផ្ដលក្តូវទទួលបានភាគលាភ្ៈ ១៨ ទមសា ២០១៨ 
- កាលបរទិច្េទចាប់ទនតីមទូទត់ភាគលាភ្ៈ ២៧ ទមសា ២០១៨ 

៦. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានសទក្មច្ទលីពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦៖ 
 កាលបរទិច្េទកំណត់ទុក (Record Date): ១៨ ទមសា ២០១៨ 
 កាលបរទិច្េទមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: ០៩ ឧសភា ២០១៨ 
 ទពលទវលាៈ ទមា ង ០៨:០០ ដល់ ទមា ង ១១:០០ 
 ទីកផ្នលងមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: សាលក្បជុំធំ (សាែ ក់ការរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ) 
 រទបៀបវារៈសំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធនលអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៧ និងទិសទៅអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសទក្មច្កែុងការទនៃរសិទធិជូន   អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្.  កែុងការទរៀបច្ំពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក  ទលីកទី៦ 
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

៧. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលី សំទណីសំុយកទឹកពីបទង្កគ លពនលត់អគគីភ័្យសក្មាប់បទក្មីការង្ករលាងសមាា តនលូវលែល់កែុង 
រាជធានីភ្ែំទពញ ទដ្ឋយទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

៨. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍ទដ្ឋយបាននតល់នូវអនុសាសន៍ផ្ណនា ំ និងបាន    
អនុម័តដូច្ខាងទក្កាម៖ 
ក/- ទទួលក្ជាបរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ផ្នការរុោះទររីបង និងបនៃប់សាែ ក់ទៅសនតិសុខរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទៅអាង 

តមាល់ទឹកភូ្មិកាលដំរ ី សង្កា ត់កាកាប ខណឌ ទពាធិផ្សនជ័យ និងអនុម័តជាទោលការណ៍កែុងការលុបទច្ញពីបញ្ា ី 
អច្លនក្ទពយរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ និងនីតិវធិីរបស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

ខ/- អនុម័តឲ្យសិកាទលីគទក្មាងច្ំណាយចាក់ខាច់្បំទពញទីតាងំដីបឹងតាទមាក ទំហ២ំ៥ហកិតា។ 
គ/- ទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី សាថ នភាពក្ចាងំទទនលសាថ នីយបូ៍មទឹកលាក់កតីតាកុយ ទរាងច្ក្កនិទរាធ ផ្ដលបាន

បាក់ក្សុត។ 
 /- អនុម័តទលីច្ំណាយបផ្នថម ២៥% សក្មាប់គទក្មាងនគត់នគង់ទឹកសាា តទមលច្។ 
ង/- រកានូវសាថ នភាពដផ្ដល ទដ្ឋយបនតអនុវតតនូវអនុសញ្ជញ សតីពី ការចូ្លនិវតតន៍ និងការបាត់បង់សមបទវជិាា ជីវៈច្ំទពាោះមន្តនតី 

និទោជិតផ្ន រ.ទ.ស.ភ្.។ 



 
       ៤០                       របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៧ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃពុធ ១៥ទកតី ផ្ខបឋមាសាឍ ឆ្ែ ចំ្          
សំរទឺធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខមលុិនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៧ អាណតតិទី៦ កាលពីក្ពឹកផ្លៃពុធ ១៥ទកីត ផ្ខបឋមាសាឍ 
ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខមិលុនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន              
រ.ទ.ស.ភ្។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ       
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ 

នាយកដ្ឋា ននលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(៨ករណី)         

និងពិទក្ោោះផ្លល (២ករណី)  ផ្ដលមានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន  ២.៧៨៣.៤៨៦.៩៧៧,១៦ទរៀល។  ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបាន 
អនុម័តទលីផ្ននការលទធកមមផ្កតក្មូវ ឆមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (២៦កញ្ច ប់) ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណជា 
៤៦.៦៧៩ លានទរៀល។ 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី២   
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៧៨៥.៣៤០.៩៥០ទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករក្តីមាសទី២-ឆមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.១៨៦.០២៤.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៧.៦៥៥.៩៥១.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១៤.១២៤.៧៦១.៤០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលី ផ្ននការក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.៥៧៤.១១៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៥.៨២១.២៥៦.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១២.៦៥៧.០០៦.០០០ ទរៀល 

៥. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ការដ្ឋក់លូពក្ងីកនលូវ ១០៥k 
មុខក្ពលានយនតទហាោះអនតរជាតិភ្ែំទពញ និងគទក្មាងដ្ឋក់បំពង់ទមនាទំឹកទំហ ំ៦០០ម.ម សក្មាប់នគត់នគង់ទឹកទៅសង្កា ត់ទងំ៤ 
កែុងខណឌ ច្ារអំទៅ ទដ្ឋយបាននតល់ការផ្ណនាឲំ្យ រ.ទ.ស.ភ្. ទសែីសំុ ឯកឧត្តមអេិបាលននគណ្ៈអេិបាល  
រាជធាន៊ីេនំភពញ  ទមតាត រកដំទណាោះក្សាយទលីករណីទងំទនោះ។ 

 
៤- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៨ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្ ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្  
សំរទឹធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨: 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៨ អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀល ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្      
ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ១៤:០០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន  
រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ      
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅសាខា 

ទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ជាក់ផ្សតង ៨ផ្ខ + បា ន់សាម ន ៤ផ្ខ) ដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 ច្ំណូលសរុប ២៤២.៧៥៤.៩៣៩.៣០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥២.៧៣០.៥៦៨.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤២.១៨៤.៤៥៥.១០០ ទរៀល 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៨ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្ ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្  
សំរទឹធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨: (ត) 

ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានពិនិតយ-ពិភាកា និងអនុម័តទលីគទក្មាងផ្ននការសហក្ោស និងទុនវនិិទោគសក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩ 
ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលកិច្ចលទធកមមអនុវតតកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានទដញផ្លល (១៦ករណី) 
មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៩.៦៩៤.៦៦៣.៥៩០ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តគទក្មាងផ្ននការលទធកមម 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ ៥១.៩៦៣លានទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ផ្ដលបានទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិសរុបច្ំនួន ៦៣៩.២២៦.៣៧៨ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលីគទក្មាង
ទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ ២.១៥៣ 
លានទរៀល។ 

៥. ឯកភាពជាទោលការណ៍ទលី សំទណីលុបទច្ញពីបញ្ា ីសារទពីភ័្ណឌ ឆ្ែ ២ំ០១៨ នូវអច្លនក្ទពយខូច្-បាត់បង់គុណភាព 
និងទធវីសំវធិានធនសនែិធិឃ្ល ងំនូវសមាភ រមិនទក្បីក្បាស់ និងក្បកាសលក់ផ្  ុង ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ និងនីតិវធិី 
របស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

 
៥- លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ នងិទសិទៅសក្មាប់ការអនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩: 

រ.ទ.ស.ភ្  សូមជក្មាបជូនវនិិទោគិន និងសាធារណជនក្ជាបពី លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលជាលទធនលទទួលបាន 
ពីការអនុវតតជាក់ផ្សតង ១០ផ្ខ ទដីមឆ្ែ ២ំ០១៨ និងបា ន់សាម ន ២ផ្ខ ចុ្ងឆ្ែ ២ំ០១៨ (មិនទន់ទធវីសវនកមម) និងទិសទៅសក្មាប់ការ 
អនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានខលឹមសារសទងខបដូច្ខាងទក្កាម៖ 

១. លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
 ច្ំនួននិទោជិតសរុប ១.០៣២នាក់ (គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨) 
 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន ២០៧.៧៨៧.៩៤៩ ម៣ 
 ការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមនលមី ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ៥២.០០០ម៣/ផ្លៃ និងសាងសង់ 
ទដ្ឋយក្កុមហ ុន Vinci Construction Grands Projets អនុវតតបានក្បមាណ ៥៣% ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទងំមូល។ 

 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥២.៥២៩ ផ្ម ក្ត 
 អក្តាទឹកោម នច្ំណូល ៨,៣៨% 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២៥.០១០ បណាត ញ 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនមានច្ំណូលទបច្ំនួន ៦០០ បណាត ញ 
 ទធវីការនេពវនាយអំពីការនលិតទឹកសាា តក្បកបទដ្ឋយគុណភាព និងទោលការណ៍នគត់នគង់ទឹកសាា តជូនដល់
ក្បជាពលរដាឲ្យ កាន់ផ្តទូលំទូលាយ។ 

 ការចូ្លរមួោ ងសកមមកែុងការង្ករសងគម  ទដ្ឋយទរៀបច្ំក្បព័នធនគត់នគង់ទឹកទៅតាមក្ពំផ្ដន  ការកសាងទហដ្ឋា រច្នាសមព័នធ 
សងគម ការឧបតថមភសិសេមកពីក្គួសារផ្ដលមានច្ំណូលទប ក៍ដូច្ជាការឧបតថមភបណាត ញទឹកសាា តដល់ក្បជាពលរដា 
មានច្ំណូលទប។ 

 ច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៨.៣៧៣ លានទរៀល 
២. ទិសទៅសក្មាប់ការអនុវតត ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន  ២១៣.៨៩០.៨០០  ម៣ 
 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥០.០០០ ផ្ម ក្ត 

 

៤១ 
 



 
       ៤២                       របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. ទិសទៅសក្មាប់ការអនុវតត ឆ្ែ ២ំ០១៩ (ត) 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២២.០០០ បណាត ញ 
 គទក្មាងច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំណាយសរុបច្ំនួន ១៩២.៧៧៩.៩៨១.០០០  ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញមុនបង់ពនធច្ំនួន    ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញពិតច្ំនួន     ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 

 
ការរពំ៊ឹងទ កសត្រមាប់ត្រត្៊ីមាសខាងម ខ 
 ទដីមបី្ នទឆ្ព ោះទៅសទក្មច្ទសេនវស័ិយរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. នឹងទធវីការង្ករសំខាន់ៗ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
  - ការអភ្ិវឌឍន៍សាថ ប័ន និងធនធានមនុសេ 
  - ការអភ្ិវឌឍន៍មទធាបាយ និងសមាភ រទក្បីក្បាស់ 
  - សូច្នករទសវាកមម និងសូច្នករក្បសិទធភាពការង្ករ។ 
 បណាត សូច្នករសំខាន់ៗ ផ្ដលក្តូវតាមដ្ឋន និងក្តួតពិនិតយមានដូច្ខាងទក្កាម៖ 
  - ផ្នៃទសវានគត់នគង់ទឹកសាា តទៅរាជធានីភ្ែំទពញៈ ១០០% ទៅឆ្ែ  ំ២០២៥ 
  - អក្តាដំទណីរការសហក្ោសៈ  ទបជាង ៤០% 
  - អក្តាទរក្បាក់ផ្លលទក្បីក្បាស់ទឹកៈ  មិនទបជាង ៩៩% 

 - អក្តាទឹកបាត់បង់ៈ   កែុងកក្មិត ៨% 
  រ.ទ.ស.ភ្. មានយុទធសាន្តសតច្ាស់លាស់កែុងការពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយទឹក ទដ្ឋយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការពក្ងីក 
សមតថភាពក្បក្ពឹតតកមម ទហយីការពក្ងីកការនគត់នគង់ទឹកទៅតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ែំទពញ គឺទធវីោ ងណារកាអក្តា និងសតង់ដ្ឋរដូច្ោែ  ទៅកែុង 
រាជធានីភ្ែំទពញ និងតាងំច្ិតតខពស់ ច្ំទពាោះការទទួលខុសក្តូវដល់សងគម និងបរសិាថ ន។ សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩ ទយងីរពំឹងថ្ននឹងបានទទួល 
ក្បាក់ច្ំទណញពិតក្បមាណ ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ទរៀល ដូច្ផ្ដលបានអនុម័តទដ្ឋយក្កុមក្បឹកាភ្ិបាល និងក្កសួងអាណាពាបាល 
ទងំពីរ។ 
ភសចកត៊ីផថាងអំណ្រគ ណ្ 
 ទយងីខាុ ំសូមផ្លលងទសច្កតីដឹងគុណដ៏ក្ជាលទក្ៅច្ំទពាោះរាជរដ្ឋា ភ្ិបាល អាណាពាបាលទងំពីរ គឺក្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម 
និង ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ គណៈកមមការមូលបក្តកមពុជា ក្កុមហ ុននារមូលបក្តកមពុជា និងភាគហ ុនិកទងំអស់ ផ្ដលបាននតល់ 
ទំនុកច្ិតត និងការោកំ្ទច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ។ 
 ទយងីក៏មានទមាទនភាព និងសូមផ្លលងអំណរគុណច្ំទពាោះមន្តនតី និងនិទោជិតក្គប់ថ្នែ ក់ របស់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ      
ផ្ដលបានខិតខំបំទពញការង្ករ ទដ្ឋយសាម រតីទទួលខុសក្តូវខពស់ ជំរុញឲ្យបានសទក្មច្នូវលទធនលដ៏លាក្បទសីរទនោះ។ 
 

ផ្លៃពុធ ១៥ទកីត ផ្ខនលគុន ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២       
រាជធានីភ្ែំទពញ ផ្លៃទី២០ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ត្របធានត្រកុមត្រប៊ឹកាេិបាល 
 
 
 
 

ស៊ឹម ណ្តរា៉ា  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ៤៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថុ និងរបាយការណ៍ររស់សវនករឯករជយ 
ម្ថៃទី៣១ ចខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 របាយការណ៍របស់ក្កុមក្បឹកាភិ្បាល 
 របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ 
 របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ 
 របាយការណ៍ចំ្ទណញឬខាត និងចំ្ណូលទនេងៗ 

 របាយការណ៍បផ្ក្មបក្មួលមូលធន 

 របាយការណ៍លំហូរសាច់្ក្បាក់ 

 កំណត់សមាគ ល់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

  

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មពៅក្េុះរាជាណាចក្កកម្ពុជា) 

 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង 

របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

៤៥ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

 
       ៤៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  
 
អគ្គនាយក     ឯកឧត្តម្ សឹម្ ណារា៉ា  (H.E. Soem Nara) 
      ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន ់(H.E. Mey Vann) 

      ឯកឧត្តម្ សឹុម្ សីុថា (H.E. Sim Sitha) 

      ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន (H.E. Noun Pharath) 
      លោក ឡុង ណារ ៉ា៉ូ (Mr. Long Naro) 
      លោក លោម្ លសង ប៉ូរា៉ា  (Mr.Om Sengbora) 

      លោក ចាង យុនលវេង (Mr. Zhang Yun Feng) 
 
ទីស្នន កក់ារ     លេខ៤៦ ផ្ល៉ូវ ១០៦ សង្កា ត្ព់្សុះចក ខណឌ ដ៉ូនលរញ  
      រាជ្ធានីភ្នលំរញ. ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 
ធនាគារ      ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  
      ធនាគារ វឌឃនៈ 
      ធនាគារ វឌឃនភារោសីុ 
      ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មលព្ៅព្បលទសនន កម្ពុជា 

ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អីិេសីុ 
ធនាគារ កម្ពុជាស្នធារណៈ 
ព្គ្ឹុះស្នា នម្ពី្កូវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ាស្នក ់
ធនាគារ វត្ថា កសិករ េីម្តី្ធីត្ 
ព្គ្ឹុះស្នា នម្ពី្កូវិរញ្ញ វត្ាុ លអ អឹម្ លខ ភ្អីិេសីុ 

      រត្នាគារជាត្ិ 
      រត្នាគារ រាជ្ធានីភ្នលំរញ 
      រត្នាគារត្ថលមម  
       
សវនករ      ប  ីឌី អ៉ូ (លខម្ប៉ូឌា) េីម្តី្ធីត្ 
 
  
 
 
 
 
 
 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
មាតិកា  ទំេ័រ 

រាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ  
 

១ - ៤ 

រាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ  
 

៥ - ៩ 

រាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ 
 

១០ - ១១ 

រាយការណ៍ចំលណញឬខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ 
 

១២ 

រាយការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេម្៉ូេធន  
 

១៣ 

រាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់  
 

១៤ - ១៥  

កំណត្ស់ម្គគ េ់រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  
 

១៦ - ៦០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤៧ 
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       ៤៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 
 ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេស៉ូម្ដាកជ់្៉ូនន៉ូវរាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួន ព្រម្ទងំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានលធេើ
សវនកម្មរចួរបស់ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ លៅកាត្់ថា “រ.ទ.ស.ភ្” សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្ិត្ព្ត្ឹម្             
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
សកម្មភារចម្បង 
 សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺ ព្បព្រឹត្តកម្ម និង ផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកស្នា ត្ លៅរាជ្ធានីភ្នលំរញ និងត្ំបនល់ៅជុ្ំវញិ  
រមួ្ម្គន ព្កុងត្ថលមម  និងសកម្មភារលផ្េងលទៀត្ម្ដេទកទ់ងលៅនឹងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹក។ រុំម្គនការផាល ស់បត៉ូរជាស្នរវនតសព្ម្គប់
សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះលទ។ 
 
េទធផ្េននព្បត្បិត្តកិារ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
   
ព្ាកច់ំលណញសព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទ ៧៦.៥០០.៧០៥ 

 
ភាគ្ោភ្ 

ការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្លៅកនុងការយិបរលិចឆទលនុះ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

សព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទ ៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧៖  
ភាគ្ោភ្ដំប៉ូងនិងចុងលព្កាយ ត្នម្ល ១៥៤លរៀេកនុងម្យួភាគ្វ ុន  ១៣.៣៩៣.៨៦៨ 

 
ទុនបព្ម្ងុ នងិសំវធិានធន 
 ម្គនការលផ្េរ ១៩.៦៧៣.៩៥៨.០០០លរៀេរីព្ាកច់ំណ៉ូ េរកាទុកលៅម្ផ្នកចាបទ់៉ូលៅ និងការអភ្វិឌឍនម៏្ដេ
ានអនុម្ត័្កនុងអំឡុងលរេននកិចចព្បជុ្ំព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ លៅនងៃទី២៩ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
បណុំេរាិកទរ នងិ បណុំេជាបស់ងេយ័ 
 លៅម្ុនលរេម្ដេរាយការណ៍ចំលណញឬខាត្និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ និងរាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវាន
លរៀបចំលឡើង   ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានចាត្់វធិានការម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នសម្រម្យ លដើម្បបីញ្ជជ ក់ថាវធិានការទកទ់ងលៅនឹង
ការេុបលចាេន៉ូវបំណុេរិាកទរ និង ការលធេើសំវធិានធនចំលពាុះបំណុេជាបស់ងេ័យព្ត្ូវានលធេើលឡើងលវើយលជ្ឿជាកថ់ា
ម្និម្គនបំណុេរិាកទរ និងរុំម្គនភារចាាំចល់ដើម្បលីធើេសំវធិានធនសព្ម្គបប់ំណុេជាប់សងេ័យលឡើយ។ 

លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍លនុះព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រុំានដឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួម្ដេនឹងបណាត េ
លោយម្គនភារចាាំច់លដើម្បេុីបលចាេន៉ូវបំណុេរិាកទរ ឬកល៏ធើេសំវធិានធនចំលពាុះបំណុេជាបស់ងេ័យ លៅកនុង 
រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លឡើយ។  
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
ព្ទរយសកម្មចរនត 
 លៅម្ុនលរេម្ដេរាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ និង រាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវ
ានលរៀបចំលឡើងព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានចាត្់វធិានការម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នសម្រម្យ លដើម្បបីញ្ជជ កថ់ាបណាត ព្ទរយសកម្មចរនត
ម្ដេម្និម្គនត្នម្លលសមើនឹងត្នម្លទីផ្ារលៅកនុងព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មធម្មត្ថ ម្ដេានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងបញ្ជ ីគ្ណលនយយរបស់     
រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានកាត្់បនាយត្នម្លលោយលៅព្ត្ឹម្ត្នម្លម្ដេររំឹងទុកនឹងោចេកា់នលេើទីផ្ារ។ 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរុំានដឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួម្ដេនឹងបណាត េ
លោយម្គនការភ្ន័តព្ចឡំដេ់ការកំណត្ត់្នម្លព្ទរយសកម្មចរនតលៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ថាម្គនភារ
ម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលឡើយ។ 
 
វធិសី្នស្រសតកណំត្ត់្នម្ល 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រុំានដឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួម្ដេានលកើត្
លឡើងបណាា េលោយម្គនការភ្័នតព្ចឡំ ឬម្គនភារម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវដេ់វធិីស្នស្រសតកំណត្ត់្នម្លម្ដេានអនុវត្តកនលងម្កលេើ 
ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេលៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លឡើយ។ 
 
បណុំេយថាលវតុ្ នងិបណុំេលផ្េងៗ 

លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍លនុះ រុំម្គនៈ 
(១) បនេុកណាម្យួលេើព្ទរយសកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេានលកើត្លឡើង លដាយស្នរការដាកប់ញ្ជជ ំសព្ម្គប់ការធានា

ចំលពាុះបំណុេរបស់បុគ្គេណាម្គន កល់ឡើយចាប់ត្ថងំរីដំណាច់ឆ្ន នំនរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ឬ 
(២) បំណុេយថាលវតុ្ណាម្យួលកើត្លឡើងចំលពាុះ រ.ទ.ស.ភ្ ចាប់ត្ថងំរីដំណាចឆ់្ន នំនរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ។ 

ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រុំម្គនបំណុេយថាលវតុ្ ឬបណុំេលផ្េងៗម្ដេព្ត្ូវានទម្ទរលោយ
សងកនុងកំឡុងលរេ ១២ម្ខលព្កាយនងៃការយិបរលិចឆទរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ម្ដេនឹងោចម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់ធៃនធ់ៃរដេ់
េទធភាររបស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការសងបំណុេរបស់ខលួនលៅនងៃកំណត្ស់ងលនាុះលទ។ 
 
ការផាល ស់បត៉ូរននលវតុ្ការណ៍ 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រុំានដឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួម្ដេានលកើត្
លឡើងពាករ់ន័ធនឹងរាយការណ៍លនុះ ឬរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេបណាត េលោយម្គនចំនួនទឹកព្ាក់លៅកនុងរាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនកំវុសឆ្គងធៃនធ់ៃរលនាុះលទ។ 
 
ព្បត្បិត្តកិារម្និព្បព្កត្ ី
 ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ េទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះ 
ម្និានទទួេរងន៉ូវឥទធិរេធៃន់ធៃរម្ដេលកើត្លចញរីកត្ថត លផ្េងៗ ព្បត្ិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ទងំឡាយម្ដេម្គនេកខណៈ
ជាស្នរវនត និងម្និព្បព្កត្ីលនាុះលឡើយ។ 

ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ លៅចលនាល ុះចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្កទេ់នឹងនងៃលចញ    
រាយការណ៍លនុះរុំម្គនព្បត្ិបត្តិការ ឬលវតុ្ការណ៍ម្ដេម្គនេកខណៈជាស្នរវនត ឬម្និព្បព្កត្ីណាម្យួានលកើត្លឡើង 
ម្ដេោចប៉ាុះពាេ់ដេ់េទធផ្េោជ្ីវកម្មកនុងការយិបរលិចឆទម្ដេរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់      រ.ទ.ស.ភ្       ព្ត្ូវាន
លធេើលឡើង។ 

៤៩ 
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       ៥០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
លដើម្ទុន 
 រ.ទ.ស.ភ្ រុំម្គនការលាុះផ្ាយភាគ្វ ុន លៅកនុងការយិបរលិចឆទលនុះលទ។ 
 រ.ទ.ស.ភ្ រុំម្គនកិចចសនាផ្តេ់ភាគ្វ ុនម្និទន់លាុះផ្ាយ និងម្និម្គនភាគ្វ ុនលព្កាម្កិចចសនាផ្តេ់សិទធិជា 
ភាគ្វ ុន នន រ.ទ.ស.ភ្ នាចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុលទ។ 
 
សម្គជ្កិព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេ 
 សម្គជ្ិកព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេម្ដេលៅបលព្ម្ើការចាបត់្ថងំរីនងៃលចញរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុចុងលព្កាយរមួ្ម្គន៖ 

ឯកឧត្តម្ សឹម្ ណារា៉ា   
 ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន ់  
 ឯកឧត្តម្ សឹុម្ សីុថា   

ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន  
លោក ឡុង ណារ ៉ា៉ូ 
លោក លោម្ លសង ប៉ូរា៉ា   

 លោក ចាង យុនលវេង    
 

អត្ាព្បលយជ្នរ៍បស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេ 
 លៅកនុង និងចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុលនុះ រុំម្គនការលរៀបចំណាម្យួ ម្ដេម្គន រ.ទ.ស.ភ្ ជាភាគ្ីម្យួកនុង
លគាេបំណងជ្ួយ ដេ់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លដើម្បទីទួេានន៉ូវអត្ាព្បលយជ្នល៍ដាយការទិញយកភាគ្វ ុន 
ឬេិខិត្ បំណុេរី រ.ទ.ស.ភ្ ឬរី រ.ទ.ស.ភ្ ដនទម្យួលទៀត្លឡើយ។ 
 ចាបត់្ថងំរីចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុននឆ្ន កំនលងលៅ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរុំានទទួេ ឬម្គនសិទធិទទួេន៉ូវ       
អត្ាព្បលយជ្នណ៍ាម្យួ ត្ថម្រយៈការចុុះកិចចសនាម្ដេានលធេើលឡើងលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ ឬលដាយព្កុម្វ ុនម្ដេពាករ់ន័ធ 
ណាម្យួជាម្យួនឹង រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេអគ្គនាយកជាសម្គជ្ិក ឬកជ៏ាម្យួ រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេអគ្គនាយកលនាុះម្គន              
អត្ាព្បលយជ្នម៍្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុជាស្នរវនតលឡើយ លេើកម្េងម្ត្ផ្េព្បលយជ្ន៍លផ្េងៗម្ដេោចចាត្ទុ់កថាានលកើត្លឡើង
លដាយស្នរគុ្ណសម្បត្តិម្ដេព្បត្ិបត្តិការទងំលនាុះដ៉ូចានបង្កា ញកនុងកំណត្់សម្គគ េ់ ៣២ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេកនុងការលរៀបចរំាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
 ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ម្គនភារកិចចលធេើការបញ្ជជ កអ់ុះោងថា រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានលរៀបចំលឡើងបង្កា ញន៉ូវ    
ទិដាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្ិត្ព្ត្ឹម្នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និងស្នា នភារេំវ៉ូរស្នចព់្ាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទលនុះ។ 
កនុងការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះអគ្គនាយកត្ព្ម្ូវលោយ៖ 
ក. លព្ជ្ើសលរ ើសលគាេការណ៍គ្ណលនយយសម្ព្សបលដាយម្ផ្ាកលេើការវនិិចឆ័យ និងការា៉ា នស់្នម នសម្លវតុ្ផ្េ និង   

ព្បុងព្បយត័្ន លវើយបនាេ បម់្កលធេើការអនុវត្តលគាេការណ៍ទងំលនុះលោយានជាប់ោប។់ 
ខ. អនុលោម្ត្ថម្លគាេការណ៍សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយព្បសិនលបើម្គន

ការព្ាសចាកណាម្យួរីសតង់ដារទងំលនុះកនុងការបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ អគ្គនាយកព្ត្ូវព្ាកដថា
ការព្ាសចាកទងំលនុះព្ត្ូវាន    ោត្ព្ត្ដាង    រនយេ់    និងកំណត្ប់រមិ្គណលោយានព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលៅកនុង        
រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។  
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេកនុងការលរៀបចរំាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
 
គ្. ធានាលោយានន៉ូវភារព្គ្ប់ព្គានន់នការកត្់ព្ត្ថគ្ណលនយយ   និងព្បរន័ធព្គ្បព់្គ្ងនផ្េកនុងលោយម្គនព្បសិទធិភារ។ 
ឃ. លរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ លដាយម្ផ្ាកលេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លេើកម្េងម្ត្កនុងករណី

ម្និសម្រម្យកនុងការសនមត្ថា  រ.ទ.ស.ភ្ នឹងបនតលធេើព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មរបស់ខលួននាលរេអនាគ្ត្  និង 
ង. ព្ត្ួត្រិនិត្យ និងដឹកនា ំ រ.ទ.ស.ភ្ លោយម្គនព្បសិទធិភារលេើរាេ់លសចកតីសលព្ម្ចចិត្តសំខាន់ៗ ម្ដេប៉ាុះពាេ់ដេ់

ព្បត្ិបត្តិការ និងដំលណើ រការ រ.ទ.ស.ភ្ លវើយព្ត្ូវព្ាកដថាកិចចការទងំលនុះព្ត្ូវានបង្កា ញព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលៅកនុង    
រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេអុះោងថា រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្តត្ថម្រាេ់ត្ព្ម្ូវការខាងលេើកនុងការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
លសចកតមី្ងលងការណ៍របស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេ 
 ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានភាជ ប់ចាបរ់ីទំររ័ទី ១០ ដេ់ ៦០ ព្ត្ូវ
ានលរៀបចអំនុលោម្ត្ថម្សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និង    
ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម 
និងស្នា នភារេំវ៉ូរស្នចព់្ាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ្ នាដំណាច់ឆ្ន លំនុះ ។ 
 
ចុុះវត្ាលេខាកនុងនាម្ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
ឯកឧតតម្ ស្មឹ្ ណារា៉ា   ឯកឧតតម្ ស្ុមឹ្ ស្ុថីា 
ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ អគ្គនាយក 
 
 
 

___________________________ 
ពោក រស្ ់គឹម្ោង 
អគ្គនាយករងទទួេបនេុក 
ការង្ករវិរញ្ញកិចច និងផ្ារម្៉ូេបព្ត្ 
 
រាជ្ធានីភ្នលំរញ  
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
នងៃទី២០ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

៥១ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) 
 
ពស្ចកតីរាយការណ៍ពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ម្ត្លិយបេ់ 
លយើងខ្ុ ំានលធេើសវនកម្មលេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រដាា ករទឹកសេយត័្ព្កុងភ្នលំរញ លៅកាត្់ថា ("រ.ទ.ស.ភ្") 

ម្ដេរមួ្ម្គន រាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុនានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្រម្ទងំរាយការណ៍ ចំលណញ ឬខាត្ និង
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ រាយការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេម្៉ូេធន និង រាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសំ់រាបដ់ំណាចឆ់្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ 
និង លសចកតីសលងខបលគាេការណ៍គ្ណលនយយសំខាន់ៗព្រម្ទងំកំណត្់សម្គគ េ់លផ្េងៗ ម្ដេានបង្កា ញលៅលេើទំរ័រទី ១០ 
ដេ់  ៦០ ។ 

ត្ថម្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និង ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ      
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និង ស្នា នភារេំវ៉ូរស្នច់ព្ាកស់ព្ម្គបដ់ំណាច់
ឆ្ន លំនុះ លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.រ.វ.អ.ក”)។ 
 

ម្៉ូេដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្លិយបេ់ 
លយើងខ្ុ ំានលធេើសវនកម្មលដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.គ្.អ.ក”)។ ទំនួេខុស

ព្ត្ូវរបស់លយើងខ្ុពំ្សបត្ថម្សតង់ដារលនុះ ព្ត្ូវានរណ៌នាបម្នាម្កនុងកថាខណឌ  ទំនួេខុសព្ត្ូវរបស់សវនករ ឯករាជ្យលេើការ
លធេើ សវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  ននរាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំ។ លយើងខ្ុ ំលជ្ឿជាក់ថាភ្សតុត្ថងសវនកម្មម្ដេលយើងខ្ុ ំ
ព្បម្៉ូេានម្គនភារព្គ្បព់្គាន ់និង សម្ព្សបសព្ម្គប់ជាម្៉ូេដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្ិរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

 

ទនំេួខុសព្ត្វូឯករាជ្យភារ នងិព្កម្សីេធម្ ៌
លយើងខ្ុមំ្គនភារឯករាជ្យរី រ.ទ.ស.ភ្ ព្សបត្ថម្ ព្កម្សីេធម្៌សព្ម្គបគ់្ណលនយយករជ្នំាញ និងសវនករ នន      

វទិាស្នា នគ្ណលនយយករស្នធារណៈ និងសវនករកម្ពុជា (“ព្កម្សីេធម្៌”) និងព្កម្សីេធម្អ៌នតរជាត្ិសព្ម្គប់
គ្ណលនយយករព្កម្សីេធម្៌សព្ម្គបគ់្ណលនយយករជ្នំាញ ("ព្កម្សីេធម្ ៌ IESBA") លវើយលយើងានបំលរញន៉ូវការ
ទទួេខុសព្ត្ូវខាង សីេធម្ល៌ផ្េងលទៀត្របស់លយើង លដាយអនុលោម្ត្ថម្ព្កម្សីេធម្៌ និងព្កម្សីេធម្ ៌IESBA ។ 

 

បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  គ្ឺជាបញ្ជា ទងំឡាយណា ម្ដេម្គនស្នរៈសំខាន់បំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរបស់

លយើងខ្ុលំេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ លយងត្ថម្ការវនិិចឆយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈរបស់
លយើងខ្ុ ំ។ បញ្ជា ទងំលនុះព្ត្ូវានបង្កា ញលៅកនុងបរបិទននការលធេើសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុលំេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.
ស.ភ្ ទងំម្៉ូេ លវើយលៅកនុងការបលងាើត្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុនំាលរេបនាេ ប់ លយើងខ្ុ ំម្និផ្តេ់ន៉ូវម្ត្ិលយបេ់ដាច់
លដាយម្ឡកចំលពាុះបញ្ជា ទងំលនុះលឡើយ។
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្) 

ក. ការទទេួស្នគ េ់ចណំ៉ូ េ 
ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ ចំនួន ៤៥.៥ពាន់ោនលរៀេ ព្ត្ូវានបង្កា ញន៉ូវកនុងកំណត្់សម្គគ េ់ ១០ 

ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេបង្កា ញរីត្នម្លននការផ្គត្ផ់្គង់ទឹកស្នា ត្លៅអត្ិងិជ្នរវងកាេបរលិចឆទអំនានចុង
លព្កាយជាម្យួកាេបរលិចឆទរាយការណ៍លៅលរេម្ដេវកិាយបព្ត្ម្និទនា់នលចញលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ ឲ្យលៅ
អត្ិងិជ្នលៅចុងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍។ ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ គ្ឺម្ផ្ាកលៅលេើការសនមត្ននការលព្បើ
ព្ាស់ទឹកស្នា ត្លដាយអត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ និងនងលទឹកម្ដេោចលព្បើព្ាស់ាន។ លយើងានលផាា ត្លៅលេើ
ចំណ៉ូ េបងគរលនុះលដាយស្នរម្ត្ត្ព្ម្ូវត្ថម្ការវនិិច័ឆយដ៏សំខាន់របស់អនកព្គ្បព់្គ្ង លដើម្បលីធេើការា៉ា នស់្នម នការលព្បើ
ព្ាស់ទឹកស្នា ត្ជាម្យួនងៃលចញវកិាយបព្ត្ចុងលព្កាយ និងនងៃបញ្ចបន់នរាយការណ៍ លដើម្បកីំណត្់ចំណ៉ូ េបងគរទឹក
ស្នា ត្លៅការយិបរលិចឆទនន      រាយការណ៍។ 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

លយើងខ្ុ ំានច៉ូេរមួ្ជាម្យួអនកឯកលទសរត័្ម៌្គនវទិារបស់លយើងខ្ុ ំ លដើម្បលីធេើលត្សតលេើព្បសិទធភារ
ព្បត្ិបត្តិការននការព្ត្ួត្រិនិត្យលដាយសេ័យព្បវត្តិ និងម្និសេ័យព្បវត្តិ លេើព្បរន័ធទ៉ូទត្់វកិាយបព្ត្អត្ិងិជ្ន។ ការលត្
សតរបស់លយើងខ្ុ ំ ានវយត្នម្លការព្ត្ួត្រិនិត្យលៅនឹងកម្នលងលដើម្បធីានាថាលសវកម្មទងំអស់ម្ដេានផ្គត្ផ់្គងល់ៅ    
អត្ិងិជ្នព្ត្ូវានបញ្ច៉ូ េ និងដំលណើ រការត្ថម្រយៈព្បរន័ធលចញវកិាយបព្ត្។ ការអនុវត្តវធិីស្នស្រសតលនុះ ាន
អនុញ្ជញ ត្លោយលយើងលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលេើព្បរន័ធលចញវកិាយបព្ត្។ បនាេ បម់្កលយើងខ្ុ ំក៏ានអនុវត្តការរមួ្បញ្ច៉ូ េ
គាន នននីត្ិវធិីរិនិត្យវភិាគ្ និងការលធេើលត្សតេម្ាតិ្លដើម្បទីទួេានការធានាលេើសុរេភារ និងលរញលេញ ននេទធ
ផ្េម្ដេានរាយការណ៍ននព្បរន័ធលនាុះ។ 

 
ខ. ឱនភារននគ្ណនពីាណិជ្ជកម្ម 

គ្ណនីពាណិជ្ជកម្មដុេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ម្គនចំនួន ១១.៩ពានោ់ន
លរៀេដ៉ូចម្ដេានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្សំ់គាេ់លេខ ៩ ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

លយើងានកំណត្់ថាលនុះជាបញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ លព្ពាុះវត្ព្ម្ូវឱយអនកព្គ្បព់្គ្ងអនុវត្តការវនិិចឆយ័
សំខានក់នុងការកំណត្េ់ទធភារននការខកខានរបស់គ្ណនីពាណិជ្ជកម្ម លដាយម្ផ្ាកលេើការទទួេានរត្ម៌្គននា
អនាគ្ត្កាេ ការលកើនលឡើងយ៉ា ងខាល ងំន៉ូវហានិភ្យ័ឥណទន និងេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ម្ដេោចា៉ា នស់្នម នានលៅ
កនុងករណីធៃនធ់ៃរ បំផុ្ត្។ 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

នីត្ិវធិីសវនកម្មរបស់លយើងរមួ្ម្គន៖ 
- គ្ណនាលឡើងវញិរីេទធភារននការខកខានលដាយលព្បើព្ាស់ន៉ូវទិនននយ័ព្បវត្តិស្នស្រសត និងការម្កត្ព្ម្ូវ

រត័្ម៌្គនម្ដេកំរុងម្សេងរកលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ 
 

៥៣ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៥ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្) 

ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 
នីត្ិវធិីសវនកម្មរបស់លយើងរមួ្ម្គន៖ (ត្) 
- គ្ណនាលឡើងវញិន៉ូវ    ការជាបទ់កទ់ងរវងស៉ូចនាករម្គ៉ា ព្កូលសដាកិចច ម្ដេព្ត្ូវានលព្បើព្ាស់

លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ និងការាត្ប់ងជ់ាព្បវត្តិស្នស្រសតលដើម្បកីំណត្ភ់ារសម្ព្សបននរត័្៌ម្គនម្ដេ
លម្ើេលៅម្ុខម្ដេព្ត្ូវានលព្បើព្ាស់លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ 

- ស្នកសួរលៅកានអ់នកព្គ្បព់្គ្ង លដើម្បវីយត្ំនេលវតុ្ផ្េម្ដេបង្កា ញរីទំនាកទ់ំនងរវងរត័្៌ម្គន
ម្ដេលឆ្ព ុះលៅម្ុខនិងការាត្ប់ងឥ់ណទនររំឹងទុក និង 

- លធេើការវភិាគ្រីការាត្ប់ងជ់ាក់ម្សតង បនាេ បរ់ីការបញ្ចបរ់យៈលរេរាយការណ៍លនុះ សព្ម្គបទ់ំនាក់
ទំនងរបស់វជាម្យួស៉ូចនាករនានា ម្ដេម្គនការលកើនលឡើងគ្ួរឱយកត្ស់ម្គគ េ់ននហានិភ្យ័ឥណ
ទនម្ដេអនុវត្តលដាយអនកព្គ្បព់្គ្ង។ 

 

រត័្ម៌្គនលព្ៅររីាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ នងិរាយការណ៍សវនកម្មខាងលេើ 
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្  ម្គនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើរត័្ម៌្គនលផ្េងៗ។   រត័្ម៌្គនលផ្េងៗរមួ្ម្គនរត័្ម៌្គន

ម្ដេ   រមួ្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងរាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំ ប៉ាុម្នតម្និរមួ្បញ្ច៉ូ េរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ និងរាយ
ការណ៍សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំលទ។ 

ម្ត្ិលយបេ់លយើងខ្ុ ំលេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និរមួ្បញ្ជ៉ូ េរត័្ម៌្គនលផ្េងៗ លវើយលយើងខ្ុនំឹង
ម្និ    ផ្តេ់ន៉ូវទព្ម្ង់សននិដាា នជាម្បបធានាណាម្យួលឡើយ។ 

ទកទ់ងនឹងការលធេើសវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លយើងខ្ុ ំម្គនទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការោនន៉ូវ
រត័្ម៌្គនលផ្េងៗ និងរិចារណាថាលត្ើរត័្ម៌្គនលផ្េងៗម្គនភារម្និសម្ព្សបជាស្នរវនត ជាម្យួនឹងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ឬកច៏ំលណុះដឹងរបស់លយើងខ្ុ ំទទួេានរីសវនកម្ម ឬលបើម្និដ៉ូលចាន ុះលទលេចលឡើងម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវ
នត។ 

ម្ផ្ាកលេើកិចចការម្ដេលយើងខ្ុាំនអនុវត្ត ព្បសិនលបើលយើងខ្ុ ំសននិដាា នថាម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតលេើរត័្ម៌្គនលផ្េ
ងៗ លយើងខ្ុតំ្ព្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍ន៉ូវលវតុ្ការណ៍ទងំលនាុះ។ លយើងខ្ុ ំរុំម្គនអេីលដើម្បរីាយការណ៍កនុងករណីលនុះលទ។ 

 

ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេលេើរាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេទទួេខុសព្ត្ូវកនុងការលរៀបចំ និងបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 

លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដាររាយការណ៍ទក់ទងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា។ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេកទ៏ទួេខុសព្ត្ូវ
កនុងការរកាន៉ូវព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងសំខាន់ៗ ម្ដេអគ្គនាយកកំណត្់ថាម្គនភារចាាំច់កនុងការលរៀបចរំាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុ ឲ្យលជ្ៀសផុ្ត្រីកំវុសឆ្គង ជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ ។ 

លៅកនុងការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេជាអនកទទួេការខុសព្ត្ូវ កនុងការវយ
ត្នម្លលៅលេើេទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ព្កុម្វ ុន លដាយឈរលេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារ ននដំលណើ រការោជ្ីវកម្មលវើយលធេើ
ការបង្កា ញ ព្បសិនជាម្គនន៉ូវកត្ថត ម្ដេពាក់រន័ធនឹងនិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម   លវើយលព្បើព្ាស់ន៉ូវម្៉ូេដាា ន
គ្ណលនយយម្បបអនិរនតរភារ េុុះព្ត្ថម្ត្ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេម្គនបំណងរោំយ រ.ទ.ស.ភ្ ឬបញ្ឈបព់្បត្ិបត្តិការ ឬម្និម្គន
ជ្លព្ម្ើសព្ាកដណាម្យួ ប៉ាុម្នតព្ត្ូវម្ត្លធេើដ៉ូលចនុះ។ 

 

 
       ៥៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 

ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់សវនករឯករាជ្យលេើសវនកម្មរាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
 លគាេបំណងរបស់លយើងខ្ុ ំ គ្ឺទទួេានអំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ ថាលត្ើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់    
រ.ទ.ស.ភ្រុំម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ និងលចញន៉ូវរាយការណ៍សវនកម្ម
ម្ដេ     រមួ្ម្គន ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ។ អំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ គ្ឺជាអំណុះអំណាងកព្ម្តិ្ខពស់ម្យួ 
ប៉ាុម្នតម្និានធានាថាការលធេើសវនកម្មម្ដេអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា ម្ត្ងម្ត្រកលឃើញន៉ូវ
កំវុសឆ្គងជាស្នរវនតលរេម្ដេវលកើត្ម្គនលឡើងលនាុះលទ។ កំវុសឆ្គងោចលកើត្លឡើងរីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ ព្ត្ូវ
ានចាត្ទុ់កជាស្នរវនត ព្បសិនលបើជាេកខណៈម្យួៗ ឬជាេកខណៈរមួ្ផ្តុ ំ ោចម្គនឥទធិរេលេើ    ការសលព្ម្ចចិត្តលសដាកិចច
របស់  អនកលព្បើព្ាស់លេើម្៉ូេដាា នននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ។ 

ជាម្ផ្នកម្យួននសវនកម្មអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា     លយើងខ្ុ ំអនុវត្តន៉ូវការវនិិចឆយ័
លដាយ  វជិាជ ជ្ីវៈ និងរកាន៉ូវការសងេយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈលៅកនុងសវនកម្មទងំម្៉ូេ ។ លយើងខ្ុ ំកា៏ន៖     

‐ កំណត្់ និងវយត្នម្លលេើហានិភ្យ័កំវុសឆ្គងជាស្នរវនតកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ថាលត្ើវប
ណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ  លវើយលធេើការលរៀបចំ និងអនុវត្តនិត្ិវធិីសវនកម្មម្ដេលឆ្លើយត្បនឹងហានិ
ភ្យ័ទងំលនាុះ និងទទួេានន៉ូវភ្សតុត្ថងសវនកម្មម្ដេព្គ្បព់្គាន ់ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលដើម្បជីាម្៉ូេដាា នដេ់ម្ត្ិ
លយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ។ ហានិភ្យ័ននការម្និានរកលឃើញន៉ូវកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលង
បនលំ គ្ឺខពស់ជាងហានិភ្យ័ម្ដេបណាត េម្ករីការភ្ន័តព្ចឡំ លដាយស្នរម្ត្ការម្កលងបនលំោចពាក់រន័ធនឹងការឃុបឃិ
ត្គាន  ការម្កលងបនលំ  ការេុបលចាេលដាយលចត្នា  ការបកព្ស្នយខុស  ឬកក៏ារបំពានលេើព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុ
ង។ 

‐ ម្សេងយេ់រីព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងម្ដេពាករ់ន័ធនឹងសវនកម្ម       លដើម្បលីរៀបចំនិត្ិវធិីសវនកម្មម្ដេព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ
លៅត្ថម្ស្នា នភារ      ប៉ាុម្នតម្និម្ម្នកនុងលគាេបំណងបលញ្ចញម្ត្ិលយបេ់រីព្បសិទធភារននព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េ
កនុងរបស់រ.ទ.ស.ភ្ លនាុះលឡើយ  ។ 

‐ វយត្នម្លភារសម្ព្សបននលគាេការណ៍គ្ណលនយយម្ដេានអនុវត្ត         និងភារសម្លវតុ្ផ្េនន
គ្ណលនយយា៉ា ន់ស្នម ន និងកំណត្ប់ង្កា ញម្ដេពាករ់ន័ធម្ដេានលរៀបចលំដាយព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ  ។ 

‐ លធេើលសចកតីសននិដាា នលេើភារសម្ព្សបននម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម  ម្ដេគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងលព្បើ
ព្ាស់ និងម្ផ្ាកលេើភ្សតុត្ថងម្ដេទទួេានថា លត្ើម្គនភារម្និព្ាកដព្បជាលកើត្លឡើងជាស្នរវនតម្ដេពាក់រន័ធ
នឹង           ព្រឹត្ិតការណ៍ ឬេកខខណឌ ម្ដេោចប៉ាុះពាេ់ដេ់េទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរលេើ
ម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ ព្បសិនលបើលយើងខ្ុ ំសននិដាា នថា ភារម្និព្បកដព្បជាជាស្នរវនតម្យួ
លកើត្លឡើង លយើងខ្ុ ំព្ត្ូវានត្ព្ម្ូវឲ្យទញការយកចិត្តទុកដាកក់នុង រាយការណ៍សវនកម្មភាជ ប់នឹងការបង្កា ញលៅ
កនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់រ.ទ.ស.ភ្  ឬកម៏្កម្ព្បម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ ព្បសិនលបើការបង្កា ញទងំលនាុះ
ម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។ លសចកតីសននិដាា នលយើងខ្ុ ំ គ្ឺម្ផ្ាកលេើភ្សតុត្ថងម្ដេទទួេានរវ៉ូត្ដេ់នងៃលចញរាយការណ៍
សវនកម្ម។ លទុះជាយ៉ា ងណាព្រឹត្តិការណ៍ ឬេកខខណឌ នាលរេអនាគ្ត្ោចនឹងបងាឲ្យព្កុម្វ ុនបញ្ឈប់ន៉ូវនិរនតរ
ភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ 

‐ វយត្នម្លលេើបទបង្កា ញ រចនាសម្ពន័ធ និងម្គត្ិកាទ៉ូលៅលៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ រមួ្ទងំ
កំណត្់បង្កា ញថាលត្ើព្កុម្វ ុនត្ំណាងព្បត្ិបត្តិការនិងព្រឹត្តិការណ៍លផ្េងៗ កនុងេកខខណឌ ម្យួម្ដេបង្កា ញន៉ូវ
ទិដាភារ សម្ព្សបម្យួ។ 

៥៥ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៥ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
 (ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា)  
(លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់សវនករឯករាជ្យលេើសវនកម្មរាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ (ត្) 

កនុងចំលណាម្ចំណុចពាក់រន័ធលផ្េងៗ               លយើងខ្ុទំកទ់ងជាម្យួព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេអំរីម្ផ្នការទំវំការង្ករ 
និង លរេលវោននសវនកម្ម និង ចំណុចសំខាន់ៗ ម្ដេានរកលឃើញ រមួ្ម្គនកងេុះខាត្លៅកនុងព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងម្ដេ 
លយើងខ្ុាំនរកលឃើញលៅកនុងអំឡុងសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

លយើងផ្តេ់ជ្៉ូនព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ន៉ូវលសចកតីម្ងលងការណ៍ម្យួម្ដេលយើងានអនុវត្តលៅត្ថម្ត្ព្ម្ូវការននព្កម្  
សីេធម្ព៍ាករ់ន័ធលផ្េងៗ ម្ដេទកទ់ិននឹងឯករាជ្យភារ និងលធេើការព្ាព្ស័យទកទ់ងជាម្យួនឹងអនកម្ដេពាករ់ន័ធលវើយ 
និងចំនុចលផ្េងលទៀត្ម្ដេោចម្គនឥទធិរេលេើឯករាជ្យរបស់លយើងខ្ុ ំ និងការការពារម្ដេពាក់រន័ធព្បសិនលបើម្គន។ 

អំរីបញ្ជា ម្ដេលយើងខ្ុ ំានទក់ទងជាម្យួនឹងព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ      លយើងខ្ុាំនកំណត្ថ់ាបញ្ជា ទងំលនាុះគ្ឺម្គន  
ស្នរៈសំខានប់ំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្កុម្វ ុនសព្ម្គប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ លវើយវកច៏ំណុច     
សំខាន់ៗ រីសវនកម្មផ្ងម្ដរ។ លយើងខ្ុ ំនឹងរណ៌នាបញ្ជា ទងំលនាុះលៅកនុងរាយការណ៍សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំ េុុះព្ត្ថម្ត្
ម្គនចាប ់ ឫបញ្ញត្តិ រារាងំការបង្កា ញជាស្នធារណៈអំរីចំណុចទងំលនុះ ឫកក៏នុងកាេៈលទសៈដក៏ព្ម្ លយើងខ្ុ ំកំណត្ថ់ា
ចំណុចលនុះម្និគ្ួរបង្កា ញលៅកនុងរាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំលទ លដាយស្នរម្ត្ផ្េវាិកជាអវជិ្ជម្គនរីការបង្កា ញលនាុះោច
នឹងម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់ដេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍ស្នធារណៈ។ 
 

បញ្ជា ដនទ 
រាយការណ៍លនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងម្ត្ចំលពាុះភាគ្វ ុនិករបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ប៉ាុលណាណ ុះ។ លយើងម្និទទួេខុសព្ត្ូវចលំពាុះ 

បុគ្គេដនទណាម្គន កច់ំលពាុះខលឹម្ស្នរននរាយការណ៍លនុះលទ។ 
 
 
េីម្ លសងសីុវ 
Partner 
 
 

 
ប  ីឌ ីអ៉ូ (លខម្ប៉ូឌា) េីម្ធីតី្ 
គ្ណលនយយករជ្ំនាញ 
 

រាជ្ធានីភ្នលំរញ 
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
ម្ងៃរុធ ១៥លកើត្ ម្ខផ្េគុន ឆ្ន ចំ សំរទឹធិស័ក រ.ស. ២៥៦២ 
រាជ្ធានីភ្នលំរញ នងៃទី២០ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩

 
       ៥៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 កំណត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៨  ២០១៧ 
  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្ម     
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេម្វង     
ព្ទរយសម្បត្ត ិលរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ៥ ១.២១៥.៦៧៩.៨២៤  ១.១២៤.១៧២.១៨៣ 
ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី ៦  ១៤.៣២៦.០៩២   ៥.២១១.៤០៦ 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិស្នត្ ់ ៧ -  ១១២.៨៩៦ 
     

  ១.២៣០.០០៥.៩១៦  ១.១២៩.៤៩៦.៤៨៥ 
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខល ី     
សននិធិ ៨  ៩៧.០១៤.១៧៨   ៦៤.៥២៦.១២៤ 
គ្ណនីពាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីព្តូ្វទទ៉ូេលផ្េងៗ ៩  ១៨.៤៦៨.០១០   ៤៤.៨០៤.១៧២ 
កិចចសនាព្ទរយសកម្ម ១០  ៤៦.០៤១.៧៦៩   - 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ៧  ១១២.៣៦៥   ១៤១.៨៤៩ 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក ១១  ៥.៤៧៨.៣៥០   ៥.០៣៤.៨៦៤ 
ការវនិិលយគ្រយៈលរេខល ី ១២  ៣៣.៦២២.៤១៧   ៩៦.៧០៣.៧០៤ 
ឥណទនរនធលផ្េងៗ   ៥.៣១២.០៥២   ៥.៣១២.០៥២ 
សម្តុ្េយស្នចព់្ាក ់និងធនាគារ ១៣  ១៣.៣៥៣.៧៥៨   ១៥.៩៩២.៥២៧ 
     

  ២១៩.៤០២.៨៩៩  ២៣២.៥១៥.២៩២ 
     

ព្ទរយសកម្មសរបុ  ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥  ១.៣៦២.០១១.៧៧៧ 
     

ម្៉ូេធន និងបំណុេ     
ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនិក     
លដើម្ទុន ១៤  ៥៤១.២២៧.២៨២   ៥៤១.២២៧.២៨២ 
ទុនបព្មុ្ង ១៥  ២៨៤.៥០៣.៦៣៦   ២៦៤.៨២៩.៦៧៨ 
ចំលណញរកាទុក   ៧៣.៦០៧.១៦៨   ៣៣.០៦៧.៨២៦ 
     

ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនិកសរបុ  ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦  ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ 
     

បំណុេ     
បំណុេរយៈលរេម្វង     
ព្ាកក់ម្ច ី ១៦  ២៨៥.៦៣៥.៩០១   ២៥៨.២៨៦.៩០៣ 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ -    ៤០.១៣៣.៧១៧ 
ជំ្នយួរនារីរដាា ភ្ាិេ និងជំ្នយួលផ្េងៗ ១៨  ២៣.១៣១.០២៩   ២៥.៤៩១.០០១ 
បំណុេរនធរនារលេើព្ាកចំ់លណញ ១៩  ៤៥.៥៨០.០៧០   ៣៥.២០៧.៣៥៩ 
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ២០ ៥៦.៨៤៨.៦២៣  ៤៩.៦៩៩.៨៩៨ 
     
  ៤១១.១៩៥.៦២៣  ៤០៨.៨១៨.៨៧៨ 

៥៧ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២  11 

កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៥៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថុ (ត) 
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 
 

 កំណត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៨  ២០១៧ 
  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

បំណុេរយៈលរេខល ី     
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ២០ ៨២.២៥០.២២៣  ៥១.១៤៥.១៣៤ 
ព្ាកក់ម្ច ី ១៦  ៤២.១១៨.៦២៩   ៤៩.៣៥០.៦៨៤ 
កិចចសនាបំណុេ ១០  ៣៦.៦៤៥    
បំណុេរនធលេើព្ាកចំ់លណញព្តូ្វបង ់   ១៤.៤៦៩.៦០៩   ១៣.៥៧២.២៩៥ 
     
  ១៣៨.៨៧៥.១០៦  ១១៤.០៦៨.១១៣ 
     
បំណុេសរបុ  ៥៥០.០៧០.៧២៩  ៥២២.៨៨៦.៩៩១ 
     
ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនិក និងបំណុេសរបុ  ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥  ១.៣៦២.០១១.៧៧៧ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងចំណូលពសេងៗ 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 
 កណំត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៨  ២០១៧ 
  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
     
ចំណ៉ូ េ៖     
ចំណ៉ូ េរកីារេក ់ ២១ ២០៥.៨៤១.៤៩៨  ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ 
កនព្ម្រីលសវស្នងសង ់ ២២ ៨.០៩២.១០៣  ១០.៧៤១.៥៣៦ 
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ ២៣ ៥១.១៥៩.៦៩២  ២៨.៧៩៥.១០៨ 

     
  ២៦៥.០៩៣.២៩៣  ២៣២.៨៩៣.០៨៩ 

ចំណាយ៖     
ចំណាយរេំស់ព្ទរយសកម្មរ៉ូបី និងព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី   (៤៣.០៦៩.៥២៤)  (៣៦.៩៧៧.៩៣២) 
ចំណាយអគ្ិគសន ី   (៣៨.៨២៦.៧៣២)  (៣៦.៦៩៤.១៨៧) 
ចំណាយព្ាកល់បៀវត្េ ព្ាកឈ់នួេ និងចណំាយពាករ់ន័ធលផ្េងៗ ២៤  (៥៣.៩៩៦.៤៥២)  (៤០.៧៨០.៤៩២) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបផ់្េិត្ទឹកស្នា ត្ ២៥  (៧.៥០២.៦៦៧)  (៦.៧៥៥.៦២៣) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបត់្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្លគ្វដាា ន ២៦  (៣.៥៥៦.៩០៥)  (៩.០៥៥.៦៨២) 
ចំណាយជ្ួសជុ្េ នងិម្ងទ ំ   (៨.៣១៣.២៧៩)  (៧.៨៩២.៩៧១) 
ចំណាយលសវស្នងសង ់   (៥.៦៧២.៣៣៩)  (៧.០៤៨.០២៤) 
ការម្ព្បព្ត្េបន់នឱនភារ/(ឱនភារ)លេើឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក ១១  ៤៤៣.៤៨៦   (៦១៣.០៥៣) 
ចំណាយព្បត្បិត្តកិារលផ្េងៗ   (៨.៧៨៥.៨២៨)  (៧.៣២៥.០៥៦) 
ខាត្រកីារបត៉ូរររ៉ូបិយបណ័ណ  - សុទធ ២៧  (៩៤១.៨២២)  (២៦៣.៤៧១) 

     
  (១៧០.២២២.០៦២)  (១៥៣.៤០៦.៤៩១) 

     
ចំលណញព្បត្បិត្តកិារ  ៩៤.៨៧១.២៣១  ៧៩.៤៨៦.៥៩៨ 
ចំណ៉ូ េការព្ាក ់ ២៨  ១៦.៨១៤.២៥៤   ៦.១៤៤.៩២៦ 
ចំណាយការព្ាក ់ ២៨  (១៦.១៧៦.៨២៧)  (៣២.៨០៤.៧៣៩) 

     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធលេើព្ាកច់ំលណញ  ៩៥.៥០៨.៦៥៨  ៥២.៨២៦.៧៨៥ 
ចំណាយរនធលេើព្ាកច់ំលណញ ២៩ (១៩.០០៧.៩៥៣)  (១៦.៨៩២.៥៨២) 
     
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  ៧៦.៥០០.៧០៥  ៣៥.៩៣៤.២០៣ 
     
ចំណ៉ូ េេម្ាតិ្លផ្េងៗ     
     
ខេងគ់្ណនីម្ដេម្និានម្បងម្ចកចំលណញ ឬខាត្៖     
ខាត្រកីារវយត្នម្លហានិភ្យ័កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត ១៧ (២.៨៩៣.៥៣៧)  (២.៨៦៦.៣៧៧) 
     
េទធផ្េេម្ាតិ្កនុងការយិបរលិចឆទ  ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៣៣.០៦៧.៨២៦ 
     
ចំលណញកនុង១ភាគ្វ ុន (ជាព្ាកល់រៀេ) របស់ភាគ្វ ុននិង រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
     
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនម្៉ូេដាា ន  ៣០  ៨៤៦.៣២   ៣៨០.២១ 
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ  ៣០  ៨៤៦.៣២   ៣៨០.២១ 

៥៩ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៦០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍បខក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធ្ន 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 កំណត្ ់ ម្៉ូេធនភាគ្វ ុន  ទុនបព្ម្ងុ  ចំលណញរកាទុក  សរបុ 
 សម្គគ េ់ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២២៩.៤៧១.៤១០   ៤៩.២៧៣.១០៤   ៨១៩.៩៧១.៧៩៦  
         
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៣៥.៩៣៤.២០៣  ៣៥.៩៣៤.២០៣ 
ខាត្ម្ដេបណាត េម្ករីការវយត្នម្ល    

ហានិភ្យ័លស្នធននិវត្ត  -  -   (២.៨៦៦.៣៧៧)   (២.៨៦៦.៣៧៧) 
         
េទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៣៣.០៦៧.៨២៦ 
         
ព្បតិ្បត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន         
ការលផ្េរលៅគ្ណនីទុនបព្មុ្ង ១៥ -   ៣៥.៣៥៨.២៦៨   (៣៥.៣៥៨.២៦៨)   -  
ភាគ្ោភ្ ៣១ -   -   (១៣.៩១៤.៨៣៦)   (១៣.៩១៤.៨៣៦)  
         
សរុបព្បតិ្បត្តិការជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន  -   ៣៥.៣៥៨.២៦៨    (៤៩.២៧៣.១០៤)  (១៣.៩១៤.៨៣៦) 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧/       

នងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២៦៤.៨២៩.៦៧៨  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ 
         
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៧៦.៥០០.៧០៥  ៧៦.៥០០.៧០៥ 
ខាត្ម្ដេបណាត េម្ករីការវយ

ត្នម្លហានិភ្យ័លស្នធននិវត្ត  -  -  (២.៨៩៣.៥៣៧)  (២.៨៩៣.៥៣៧) 
         
េទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៧៣.៦០៧.១៦៨ 
         

 ព្បតិ្បត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន         
ការលផ្េរលៅគ្ណនីទុនបព្មុ្ង ១៥ -   ១៩.៦៧៣.៩៥៨  (១៩.៦៧៣.៩៥៨)  - 
ភាគ្ោភ្ ៣១ -   -  (១៣.៣៩៣.៨៦៨)  (១៣.៣៩៣.៨៦៨) 
         
សរុបព្បតិ្បត្តិការជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន  -   ១៩.៦៧៣.៩៥៨    (៣៣.០៦៧.៨២៦)  (១៣.៣៩៣.៨៦៨) 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ  ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២៨៤.៥០៣.៦៣៦  ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់ 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 កំណត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៨  ២០១៧ 
  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
     
េំវ៉ូរស្នចព់្ាករី់សកម្មភារព្បតិ្បត្តកិារ     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធ  ៩៥.៥០៨.៦៥៨  ៥២.៨២៦.៧៨៥ 
និយត័្កម្ម៖     

រេំស់ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី ៦  ១.៧៦២.២១០   ៩៥៣.៤០២ 
រេំស់ជំ្នយួរនាររីរដាា ភ្ាិេ និងជំ្នយួលផ្េងៗ ១៨  (២.៣៥៩.៩៧២)  (២.៣៥៩.៩៧៣) 
រេំស់ព្ទរយសកម្មរ៉ូបី ៥  ៤១.៣០៧.៣១៤   ៣៦.០២៤.៥៣០ 
ចំណ៉ូ េការព្ាក ់ ២៨  (១៦.៨១៤.២៥៤)  (៦.១៤៤.៩២៦) 
ចំណាយការព្ាក ់ ២៨  ១៦.១៧៦.៨២៧   ៣២.៨០៤.៧៣៩ 
ចំលណញរីការទ៉ូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ (៣២.៩២៨.១៤៣)  - 
(ការម្ព្បព្ត្េបន់នឱនភារ)/ឱនភារលេើឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក ១១ (៤៤៣.៤៨៦)  ៥៧៣.៩២៣ 
ការជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ៥ ៣.៨២២.១០៧  ៤៥០.៨៧៥ 
ចំណាយកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ ៥.៤១៥.៩៣៧  ៤.៤៧១.៨២២ 

     
ចំណ៉ូ េព្បតិ្បត្តិការមុ្នបម្ព្ម្បព្មួ្េលដើម្ទុនបងេិេ  ១១១.៤៤៧.១៩៨  ១១៩.៦០១.១៧៧ 
បម្ព្ម្បព្មួ្េលដើម្ទុនបងេិេ៖     

សននិធិ   (៣២.៤៨៨.០៥៤)  (១៦.១៣១.៧២១) 
គ្ណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអតិ្ងិជ្នលផ្េងៗ   ២៤.៩៦៤.៤៩៩    (៩.៨២០.១៦៨) 
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ  ២៩.៣៨៤.៨៤៩   (៣.៧៣១.៩១០) 
កិចចសនាព្ទរយសកម្ម   (៤៦.០៤១.៧៦៩)  - 
កិចចសនាបំណុេ   ៣៦.៦៤៥   - 
ព្ាកក់ករ់បស់អតិ្ងិជ្ន  ៤.៨៤៨.០៦៥  ៤.០៧១.៧០៣ 

     
ស្នចព់្ាកា់នម្ករីព្បតិ្បត្តិការ  ៩២.១៥១.២២១  ៩៣.៩៨៩.០៨១ 
រនធលេើព្ាកចំ់លណញានបង ់  (៧.៧៣៧.៩២៨)  (៩.៤១៧.៧១៨) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តនា៍នបង ់ ១៧ (១.៣០២.៦៦៤)  (១.១៨៧.៩៥៩) 

     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានម្ករីសកម្មភារព្បតិ្បត្តិការ  ៨៣.១១០.៨៤១  ៨៣.៣៨៣.៤០៤ 

     
េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសុ់ទធរីសកម្មភារវនិិលយគ្     
ការទិញព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ៥ (១៦១.៨៤៣.២៨៤)  (១១៥.៤៤៧.៤២០) 
ម្៉ូេធនការព្ាកល់េើព្ទរយសម្បត្តិម្ដេម្គនេកខណៈព្គ្បព់្គាន ់ ៥ (២.៧២០.១៥៩)  (៧៥៥.០១៩) 
ការទិញព្ទរយសម្បត្តិអរ៉ូបី ៦ (២៦.៧៨៦)  (២៧.៥៨១) 
ទឹកព្ាកសំ់ណងរីឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់   ១៤២.៣៨០   ១២៣.១១២ 
ចំណ៉ូ េរីការជំ្រុះបញ្ជ ី រីការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី   ៦៣.០៨១.២៨៧   ៥១.៥៦៧.៦៨០ 
ការព្ាកា់នទទេួ   ២.៥៥៣.៦១៣   ៤.៤១៥.៣៤៧ 
     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានលព្បើកនុងសកម្មភារវនិិលយគ្  (៩៨.៨១២.៩៤៩)  (៦០.១២៣.៨៨១) 

៦១ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៦២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់ 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 
 

 កំណត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៨  ២០១៧ 
  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសុ់ទធរីសកម្មភារវរិញ្ញបបទន     
ការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្ ៣១  (៦.៥០៩.០៨១)  (១៣.៩១៤.៨៣៦) 
ស្នចព់្ាកា់នម្ករីព្ាកក់ម្ច ី    ៧៣.៣៣៩.២១១   ២៤.៦៦៥.៥៦៦ 
ការព្ាកា់នបង ់  (៧.៩៩៤.៩៨១)  (៨.៧៤១.៤៩៥) 
ការបងស់ងព្ាកក់ម្ច ី   (៤៥.៧៧១.៨១០)  (២៥.៦៦៣.០៨០) 
     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានម្ករី/(លព្បើកនុង)សកម្មភារវិរញ្ញបបទន  ១៣.០៦៣.៣៣៨  (២៣.៦៥៣.៨៤៥) 
     
តំ្វយស្នចព់្ាក ់និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេសុទធ  (២.៦៣៨.៧៦៩)  (៣៩៤.៣២២) 
ស្នចព់្ាក ់និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេលៅលដើម្ការយិបរលិចឆទ  ១៥.៩៩២.៥២៧  ១៦.៣៨៦.៨៤៩ 

     
ស្នចព់្ាក ់និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេលៅចុងការយិបិលចឆទ ១៣ ១៣.៣៥៣.៧៥៨  ១៥.៩៩២.៥២៧ 
 
ការលផ្េៀងផាេ ត្ន់នបណុំេម្ដេានម្ករីសកម្មភារវិរញ្ញបបទន 

 

ព្ាកក់ម្ច ី 
(កំណត្ស់ម្គគ េ់ ១៦)  

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

  

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧  
  
េំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់  (៩៩៧.៥១៤) 
េំវ៉ូរម្និម្ម្នស្នចព់្ាក ់  
- ផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក ់  ២១.៨៨៦.១៩៩  
- ការបងគរការព្ាក ់ ៤៣៦.៩២៥ 
  
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 
  

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  
  
េំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់ ២៧.៥៦៧.៤០០ 
េំវ៉ូរម្និម្ម្នស្នចព់្ាក ់  
- ផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក ់ (៧.៧៤៧.៩១៨)   
- ការបងគរការព្ាក ់ ២៩៧.៤៦១ 
  
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

កំណត់ស្មាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 
១. េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  

 រដាា ករទឹកសេយត័្ព្កុងភ្នលំរញ លៅកាត្់ថា (“រ.ទ.ស.ភ្”) សាិត្លព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ផ្នកបលចចកលទសរបស់ 
ព្កសួងឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម  និងសាិត្លព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ 
លវើយម្គនការយិេ័យកណាត េលៅរាជ្ធានីភ្នលំរញ។ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លដាយព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ថាជាសវព្គាសស្នធារណៈម្ដេម្គនេកខណៈលសដាកិចច និងម្គនលេខចុុះបញ្ជ ី Co.០៨៣៩ Et/២០១២ចុុះនងៃ
ទី២៧ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

ការយិេ័យចុុះបញ្ជ ីរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនទីត្ថងំសាិត្លៅអគារលេខ៤៥ ផ្ល៉ូវលេខ១០៦ សង្កា ត្់ព្សុះចក 
ខណឌ ដ៉ូនលរញ រាជ្ធានីភ្នលំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា។ 

រត័្ម៌្គនវិរញ្ញ វត្ាុកនុងព្គាសលងខបព្ត្ូវានបង្កា ញជាព្ាកល់រៀេម្ដេជារ៉ូបិយវត្ាុ រ.ទ.ស.ភ្ កំរុងលព្បើព្ាស់ 
ផ្ងម្ដរ។ 

រត័្ម៌្គនវិរញ្ញ វត្ាុកនុងព្គាសលងខបព្ត្ូវានព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេអនុម្័ត្ឲ្យលចញផ្ាយ លៅនងៃទី២០ ម្ខម្នីា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
២.  ស្កម្មភាេចម្បង 

សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្  គ្ឺការផ្េិត្ និងការម្ចកចាយទឹកស្នា ត្សព្ម្គបក់ារលព្បើព្ាស់ 
ទ៉ូលៅរបស់ស្នធារណជ្នលៅរាជ្ធានីភ្នលំរញ។ កម្មវត្ាុោជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺ៖ 
 វនិិលយគ្ កស្នង រព្ងីក ដំលណើ រការជ្ួសជុ្េ និងម្ងរកាម្លធាាយសព្ម្គបផ់្េិត្ និងព្បរន័ធម្ចកចាយ

ទឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ 
 លព្បើព្ាស់ន៉ូវព្គ្ប់វធិានការលដើម្បបីលងាើនផ្េិត្កម្ម-លសវកម្ម និងធានាគុ្ណភារទឹកស្នា ត្ លឆ្លើយត្បលៅនឹង 

ត្ព្ម្ូវការសព្ម្គបជ់្ីវភាររស់លៅ ោជ្ីវកម្ម-លសវកម្ម និងឧសាវកម្ម 
 លធេើោជ្ីវកម្ម-លសវកម្ម និងការង្ករលផ្េងៗលទៀត្ម្ដេទកទ់ងនឹងវស័ិយទឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ ត្ថម្ការ

សលព្ម្ចរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ និងអនុលោម្ត្ថម្ចាប់ 
 លធេើសវព្បត្ិបត្តិការលេើម្ផ្នកបលចចកលទស ពាណិជ្ជកម្ម និងវិរញ្ញ វត្ាុជាម្យួនដគ្៉ូអភ្វិឌឍនក៍នុងព្សុក និងលព្ៅ

ព្បលទសលដើម្បរីព្ងីក និងអភ្វិឌឍន ៍រ.ទ.ស.ភ្ លៅត្ថម្លគាេនលយាយរបស់រាជ្រដាា ភ្ាិេ 
 ធានាឲ្យានន៉ូវចិរភារដំលណើ រការផ្េិត្កម្ម ោជ្ីវកម្ម និងវិរញ្ញ វត្ាុ លដាយផ្ារភាជ ប់ជាម្យួផ្េព្បលយជ្ន៍

សងគម្។ 
 
៣.  ម្ូលដ្ឋា នថៃនការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតថុ 

រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានលរៀបចំលឡើងអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដារាយការណ៍ 
ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.រ.វ.អ.ក”) លចញផ្ាយលដាយព្កុម្ព្បឹកាជាត្ិគ្ណលនយយនន
ព្កសួងលសដាកិចច និងវរញិ្ញ វត្ាុ។ 

 
  

៦៣ 
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       ៦៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ  
លគាេនលយាយគ្ណលនយយម្ដេានអនុវត្តគ្ឺ ព្សបត្ថម្ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុម្ុន លេើកម្េងម្ត្ផ្េប៉ាុះពាេ់

ននការអនុម្ត័្វលិស្នធនកម្មងមីចំលពាុះ ស.រ.វ.អ.ក កនុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ។ ស.រ.វ.អ.ក ងមីម្ដេព្ត្ូវានអនុវត្ត លៅកនុង
ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានលៅកនុងកំណត្ស់ម្គគ េ់លេខ ៣៩ ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្តជាលេើកដំប៉ូងន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីការចុុះកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន 
និងស.រ.វ.អ.ក ៩ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  លៅកនុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុបចចុបបនន លដាយលព្បើព្ាស់វធិីស្នស្រសតផ្េប៉ាុះពាេ់បនត 
ចាបរ់ីនងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ដ៉ូលចនុះរត័្ម៌្គនលព្បៀបលធៀបម្និព្ត្ូវានកំណត្់លឡើងវញិ និងម្និោចលព្បៀប
លធៀបលៅនឹងរត័្ម៌្គនវិរញ្ញ វត្ាុ ននឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុបចចុបបននលឡើយ។ 

រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានលរៀបចំលឡើងត្ថម្វធិីស្នស្រសតសនមត្នងលលដើម្ លេើកម្េងន៉ូវ 
អេីម្ដេានបញ្ជជ កក់នុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ។ 
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        ៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ 
 

 

ដធីល ី ោគារ លព្គ្ឿងយនត បរំងប់ងា៉ូរទឹក 
បរកិាខ រម្នេីរ
រិលស្នធន ៍

សង្កា រមឹ្ នងិ បរកិាខ រ
ការយិេ័យ បរកិាខ រអគ្គិសន ី យនយនត 

វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទកឹ 

ការត្ភាជ ប ់      
បណាត ញច៉ូេផ្េុះ 

ការង្ករករុំង  
ដំលណើ រការ សរបុ 

 

ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
នងលលដើម្ 

          
 

  សម្តុ្េយនងៃទ១ី       
ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ ៧៦.៣៥៦.៦៧៩ ២៤០.៩៣៥.៦៩៤  ៧៦.៤៧០.៣៤៤  ៥៤១.៧៦៥.៥២៣  ៨១៦.៤០៤  ១៣.១៣១.៦៣១  ១២៧.១៤៣.១៦៩  ៣៤.៩១៦.៨៣៥  ១៨.៥៧៨.៧៦៥  ៣.៤៨០.៨៦០   -    ២៣៧.៤០៨.៥៥៤  ១.៣៧១.០០៤.៤៥៨  

ការទិញបម្នាម្  -     ៥១.៦៥៨   ១.៧៨៣.៣១៩   -     -     ២.១២៥.៣៦២   ៣៧៦.២៩២   ៣.៤៥៥.៥៧៩   ១.៤៦៤.៦៤០   ៣៣.១២២   -     ១១៩.១១១.១២០   ១២៨.៤០១.០៩២  
ការលផ្េរ  ៩៧.៨៨១.៧០២   ២.៧៤៧.០៦៧   ១.៤០០   ១៣.៩៨៤.៨៥០   -     ៥៩០.៣៤១   ២៦៩.៥៩៨   -     ១៥២.២៧៧   ១.០៧៨.៤១១   -     (១១៦.៧០៥.៦៤៦)  -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយអរ៉ូបី 

(កំណត្់សម្គគ េ់ ៦)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     (៤.១៦៣.០៤៣)  (៤.១៦៣.០៤៣) 
ការជ្ព្ម្ុះលចញរីបញ្ជ ី  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     (៤៥០.៨៧៥)  (៤៥០.៨៧៥) 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ១៧៤.២៣៨.៣៨១  ២៤៣.៧៣៤.៤១៩   ៧៨.២៥៥.០៦៣  ៥៥៥.៧៥០.៣៧៣   ៨១៦.៤០៤   ១៥.៨៤៧.៣៣៤  ១២៧.៧៨៩.០៥៩  ៣៨.៣៧២.៤១៤  

 
២០.១៩៥.៦៨២   ៤.៥៩២.៣៩៣   -    ២៣៥.២០០.១១០ ១.៤៩៤.៧៩១.៦៣២  

ការទិញបម្នាម្  -     ២៧.១៧៩   ៥៣៤.៣៥៩   ៣.៥២៥   ៣៩.៥២២   ១.៦៤៥.២៥៣   ៤៦៣.១៨៦   ២.១១៥.៧៧៤   ៨៧៨.៤៧៩   ២២.០៨៦   ៤៩.១៥៣  ១៤១.៧០៨.៦៥៦ ១៤៧.៤៨៧.១៧២ 
ការលផ្េរ  -     ៨៣.៨០៣.៣០៩   ១៩.៩៩២.៨៣០   ៧០.៣៧៧.២៤១  -  ៥.០៥៧.៨៤១   ២១.៥២៥.៦៥៩   ១.១០៦.៨៩៥   ៤.០១៦.៥៦០   ៣.០៥៩.៩១៩  ៥.២៩៦.១៥៨  (២១៤.២៣៦.៤១២) -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយអរ៉ូបី 

(កំណត្់សម្គគ េ់ ៦)  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១០.៨៥០.១១០)  (១០.៨៥០.១១០) 
ការជ្ព្ម្ុះលចញរីបញ្ជ ី  -     (២.៧០៩.៧១៤)  (១.៨៦៣.៨៤៣)  (១៦៨.៥២៤) (១៦១.៨៤០)  (១.២៩៣.០២៧)  (១.៣៤០.៦៩៥)  -     (២២៧.២៦៤)  (៣១.១៦២)  -     (១.៩១២.២៨៥) (៩.៧០៨.៣៥៤) 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ១៧៤.២៣៨.៣៨១ ៣២៤.៨៥៥.១៩៣ ៩៦.៩១៨.៤០៩ ៦២៥.៩៦២.៦១៥ ៦៩៤.០៨៦ ២១.២៥៧.៤០១ ១៤៨.៤៣៧.២០៩ ៤១.៥៩៥.០៨៣ ២៤.៨៦៣.៤៥៧ ៧.៦៤៣.២៣៦ ៥.៣៤៥.៣១១ ១៤៩.៩០៩.៩៥៩ ១.៦២១.៧២០.៣៤០ 

 

             
 
 

  

 

៦៥
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  ៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
 

 

ដធីល ី ោគារ លព្គ្ឿងយនត បរំងប់ងា៉ូរទឹក 
បរកិាខ រម្នេីរ
រិលស្នធន ៍

សង្កា រមឹ្ នងិ 
បរកិាខ រ

ការយិេ័យ បរកិាខ រអគ្គិសន ី យនយនត 
វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទកឹ 

ការត្ភាជ ប ់        
បណាត ញច៉ូេផ្េុះ 

ការង្ករករុំង  
ដំលណើ រការ សរបុ 

 

ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
រេំស់បងគរ 

          
 

  សម្តុ្េយនងៃទ១ី      
ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨  -    (៥៥.៧២២.៣០៧) (៤២.២៧៦.០៨៧) (១៣០.២៣៣.២៤៥)  (៧៦១.៧៨៥) (៧.០១៧.៨៦៤) (៧០.៧១៦.៣១០) (១៧.៨៣៥.២១៥) (៧.៣៥៧.៧២៣) (២.៦៧៤.៣៨៣)  -     -    (៣៣៤.៥៩៤.៩១៩) 

រេំស់កនុងឆ្ន  ំ  -    (៦.៣០២.០៦៣)  (៣.៨៨០.៨១៨)  (១២.០៩០.៨៨៤)  (៩.២៤០) (១.៧៤៤.២៥៣)  (៥.៦៦៦.៦៦២)  (៤.៣០៦.៥៥៥) (១.៧២៥.១៥៦)  (២៩៨.៨៩៩)  -     -     (៣៦.០២៤.៥៣០) 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ - (៦២.០២៤.៣៧០) (៤៦.១៥៦.៩០៥) (១៤២.៣២៤.១២៩) (៧៧១.០២៥) (៨.៧៦២.១១៧) (៧៦.៣៨២.៩៧២) (២២.១៤១.៧៧០) (៩.០៨២.៨៧៩) (២.៩៧៣.២៨២) - - (៣៧០.៦១៩.៤៤៩) 

រេំស់កនុងឆ្ន  ំ  -     (៦.៩១១.១២១)  (៤.៣៩៥.៣៨៩)  (១៤.៥០០.៧៩២)  (១០.៩៩៥) (២.៣៤៧.៥៤២)  (៥.៨៣១.៩៣៤)  (៤.៣៨០.០៣៥) (១.៩៦៨.១៤១)  (៧៦៣.២៨៣)  (១៩៨.០៨២)  -    (៤១.៣០៧.៣១៤) 
ការជ្ព្ម្ុះលចញរីបញ្ជ ី  -     ១.០៧៥.៧៦៩   ១.៨០៨.៨៧៥   ៧០.០៣៣   ១៦១.៨៤០   ១.២៧១.៥៤៤   ១.២៦៩.១២០   -     ២០៣.៣១៨   ២៥.៧៤៨   -     -    ៥.៨៨៦.២៤៧ 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ - (៦៧.៨៥៩.៧២២) (៤៨.៧៤៣.៤១៩) (១៥៦.៧៥៤.៨៨៨) (៦២០.១៨០) (៩.៨៣៨.១១៥) (៨០.៩៤៥.៧៨៦) (២៦.៥២១.៨០៥) (១០.៨៤៧.៧០២) (៣.៧១០.៨១៧) (១៩៨.០៨២) - (៤០៦.០៤០.៥១៦) 

 

             
ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ              
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
១៧៤.២៣៨.៣៨១   ២៥៦.៩៩៥.៤៧១   ៤៨.១៧៤.៩៩០   ៤៦៩.២០៧.៧២៧   ៧៣.៩០៦   ១១.៤១៩.២៨៦   ៦៧.៤៩១.៤២៣   ១៥.០៧៣.២៧៨   ១៤.០១៥.៧៥៥  ៣.៩៣២.៤១៩   ៥.១៤៧.២២៩  ១៤៩.៩០៩.៩៥៩ ១.២១៥.៦៧៩.៨២៤ 

              
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ១៧៤.២៣៨.៣៨១  ១៨១.៧១០.០៤៩   ៣២.០៩៨.១៥៨   ៤១៣.៤២៦.២៤៤   ៤៥.៣៧៩   ៧.០៨៥.២១៧   ៥១.៤០៦.០៨៧   ១៦.២៣០.៦៤៤  ១១.១១២.៨០៣   ១.៦១៩.១១១  - ២៣៥.២០០.១១០ ១.១២៤.១៧២.១៨៣  

 
 

 

៦៦ 
 

 
 

 
      របា

យ
កា

រណ៍
ប្រច

ាំឆ្នាំ ២០១៨
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៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
 

(ក) ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រទងំអស់ ានកត្់ព្ត្ថដំប៉ូងត្ថម្នងលលដើម្។ លព្កាយការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង 
ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រព្ត្ូវានកត្់ព្ត្ថត្ថម្នងលលដើម្ដករេំស់បងគរ និងការខាត្បង់បងគររីឱនភារ
លផ្េងៗ។ 

(ខ) រេំស់ព្ត្ូវានគ្ណនា លដើម្បជី្ព្ម្ុះនងលលដើម្ននព្ទរយសម្បត្តិឲ្យលៅព្ត្ឹម្ត្នម្លសំណេ់របស់ខលួនលៅលេើ             
ម្៉ូេដាា នរេំស់លងរលេើោយុកាេលព្បើព្ាស់ា៉ា ន់ស្នម ន។ ោយុកាេរេំស់ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 

អគារ ៥០ឆ្ន  ំ
លព្គ្ឿងយនត ១០.១៥ និង ២០ឆ្ន  ំ
បំរងប់ងា៉ូរទឹក ១៥. ៣៥. ៤០ និង ៥០ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រ ម្នេីររិលស្នធន៍ ៧ ឆ្ន  ំ
សង្កា រមឹ្ និងបរកិាខ រការយិេ័យ ៧ ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រអគ្គិសនី ៧ ឆ្ន  ំ
យនយនត ៧ ឆ្ន  ំ
វ៉ា ន និងឧបករណ៍លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ ៧ ឆ្ន  ំ
នាឡិកាទឹក ៥ ឆ្ន  ំ
ការត្ភាជ បប់ណាត ញច៉ូេផ្េុះ ១២ឆ្ន  ំ

 

ដីធលីម្គនោយុកាេម្និកំណត្ ់និងម្និព្ត្ូវានលគ្លធេើរេំស់លទ។ 
ការស្នងសងក់ំរុងដំលណើ រការបង្កា ញ អំរីការស្នងសង់លរាងចព្កព្បព្រឹត្តកម្មទឹកស្នា ត្ងមី ការរព្ងីក              
បណាត ញបញ្ជ៉ូ ន និងម្ចកចាយ និងការជ្ួសជុ្េលឡើងវញិ។ ការស្នងសង់កំរុងដំលណើ រការម្និព្ត្ូវានដក
រេំស់រវ៉ូត្ដេ់លរេម្ដេសំណង់ស្នងសង់រចួរាេ់សព្ម្គបល់ព្បើព្ាស់។ 

(គ្) លៅអំឡុងឆ្ន នំនរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ្ ានទ៉ូទត្ព់្ាកក់នុងការទិញ ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង
បរកិាខ រដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    
ការទិញបម្នាម្ ១៤៧.៤៨៧.១៧២  ១២៨.៤០១.០៩២ 
ការលកើនលឡើង/(ការងយចុុះ)កនុងការសងលៅអនកផ្គត្ផ់្គង ់និងធានា 
ការអនុវត្ត ១៧.០៧៦.២៧១  (១២.១៩៨.៦៥៣) 

ម្៉ូេធនកម្មការព្ាកល់េើព្ទរយសកម្មម្គនេកខណៈព្គ្បព់្គាន ់ (២.៧២០.១៥៩)  (៧៥៥.០១៩) 
    
 ១៦១.៨៤៣.២៨៤  ១១៥.៤៤៧.៤២០ 

  

៦៧ 
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       ៦៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៦. ក្ទេយស្កម្មអរបូី  
 

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្  
សម្តុ្េយនងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ ៥.៦៥៤.៦១៣ 
ការទិញបម្នាម្ ៤.១៩០.៦២៤ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៩.៨៤៥.២៣៧ 
ការទិញបម្នាម្ ២៦.៧៨៦ 
ការលផ្េររីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ (កំណត្ស់ម្គគ េ់ ៥) ១០.៨៥០.១១០ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ២០.៧២២.១៣៣ 
  
រេំស់បងគរ  
សម្តុ្េយនងៃទី១ ម្ខម្ករាឆ្ន ២ំ០១៧ (៣.៦៨០.៤២៩) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (៩៥៣.៤០២) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ (៤.៦៣៣.៨៣១) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (១.៧៦២.២១០) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ (៦.៣៩៦.០៤១) 
  
ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ១៤.៣២៦.០៩២ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៥.២១១.៤០៦ 

 

(ក) ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវានវយត្នម្លដំប៉ូងជានងលលដើម្។ លព្កាយការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវាន
កត្ព់្ត្ថជានងលលដើម្ ដករេំស់បងគរ និងឱនភារបងគរព្បសិនលបើម្គន។ 

(ខ) ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី រមួ្ម្គនកម្មវធិីគ្ណលនយយ និងកម្មវធិីបណាត ញព្ត្ូវានលធេើរេំស់រយៈលរេ៧ឆ្ន ។ំ 
 

៧. ឥណទានសតលឲ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់  
 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
ឥណទនបចចុបបនន    
ម្និលេើសរី ១ឆ្ន  ំ ១១២.៣៦៥  ១៤១.៨៤៩ 
    
ឥណទនរយៈលរេម្វង    
រី១ឆ្ន  ំលៅ២ឆ្ន  ំ -   ១១២.៨៩៦ 
    
 ១១២.៣៦៥  ២៥៤.៧៤៥ 
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៧. ឥណទានសតលឲ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់ (ត) 
(ក) ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន ក់ជាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វង

ត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកដុ់ោល ោលម្រកិ លដាយអនុលោម្ត្ថម្

កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនម្ដេានចុុះវត្ាលេខាលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ និង រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់លៅ    នងៃ
ទី៤ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៨ កនុងទឹកព្ាកច់ំនួន ១.១៥៦ោនលរៀេ (២៨៣.១៩២ដុោល ោលម្រកិ)។ លគាេ
បំណងននឥណទនលនុះ គ្ឺលដើម្បលីធេើវរញិ្ញ បបទនសព្ម្គបក់ារស្នា បនាបណាត ញផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលម្លៅ         
ព្សុកកលណត ៀង លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ម្ដេព្ត្ូវស្នា បនា និងបញ្ចបល់ដាយ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
ឥណទនលនុះម្និម្គនការធានាលទ និងម្គនអព្ត្ថការព្ាក់ ៥% កនុង១ឆ្ន  ំ(២០១៧៖៥%)។ 

(គ្) លយងត្ថម្ត្ថរាងសងព្ាកន់នកិចចសនាឥណទន ឥណទននឹងព្ត្ូវសងរេំស់លដាយ រដាា ករទឹកលខត្ត
លពាធិ៍ស្នត្់កនុងរយៈលរេ ១២០ម្ខ។ ប៉ាុម្នតលយងត្ថម្េិខិត្លសនើសំុរបស់រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់     
លេខ០៥ IME.WS.PS ចុុះនងៃទី៩ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ត្ថរាងសងព្ាក់លនុះព្ត្ូវានម្កសព្ម្ួេលៅជា
ការសងរេំស់ចំនួន ១២៦ម្ខវញិ លដាយរនារការសងព្ាក់លដើម្រីម្ខម្ករា លៅម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣  
(ចាបល់ផ្តើម្សងព្ាកល់ឡើងវញិលៅម្ខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១៣) ។ ការសងការព្ាក់លៅម្ត្លធេើលឡើងត្ថម្ម្៉ូេដាា ន
ព្បចាមំ្ខដម្ដេ។ េិខិត្លសនើសំុលនុះ ព្ត្ូវានអនុម្ត័្លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ លៅនងៃទី២៤ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

(ឃ) អព្ត្ថការព្ាកម់្ដេម្គនព្បសិទធិភារជាម្ធយម្ននឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់នន រ.ទ.ស.ភ្  
លៅចុងការបិរលិចឆទរាយការណ៍នីម្យួៗម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 អព្ត្ថការព្ាកម់្ដេ
ម្គនព្បសិទធភិារោព្ត្ថ តិ្ចជាង  

 
រី២ លៅ  

 
 

នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ កនុងម្យួឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំ ៥ឆ្ន  ំ សរបុ 
 % គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

     
អព្ត្ថលងរ ៥,០០ ១១២.៣៦៥ - ១១២.៣៦៥ 
     
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧     
     
អព្ត្ថលងរ ៥,០០ ១៤១.៨៤៩ ១១២.៨៩៦ ២៥៤.៧៤៥ 

 

(ង) ត្នម្លទីផ្ារននឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់សាិត្លៅកនុងកព្ម្តិ្ ៣ ននឋានានុព្កម្ត្នម្លទីផ្ារ។ 
ម្និម្គនការផាល ស់បត៉ូរកព្ម្តិ្លៅកនុងឋានានុព្កម្កនុងអំឡុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលទ។ 

 បលចចកលទសវយត្នម្ល ព្ត្ូវានលព្បើ និងធាតុ្ច៉ូេសំខាន់ៗ លដើម្បវីយត្នម្លលេើឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹក
លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ម្ដេានវស់ម្វងលៅកព្ម្តិ្ទី ៣ ព្ត្ូវានរិរណ៌នាដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
ព្ទរយសកម្មវរិញ្ញ វត្ាុ  វយត្នម្ល និង 

បលចចកលទសព្តូ្វានលព្បើ 
ធាតុ្ច៉ូេម្ដេម្និ

ានអលងាត្ 
អនតរទំនាកទំ់នងរវងធាតុ្ច៉ូេម្ដេុម្និ
ានអលងាត្ និងត្ម្ម្លទីផ្ារ 

    
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករ

ទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់
វធីិស្នស្រសតអបបហារេំវ៉ូរ
ស្នចព់្ាក ់

អព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថត្នម្លអបបហារខពស់ លធេើលោយត្នម្ល   
ទីផ្ារននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្គន
ត្នម្លទប 

  

៦៩ 
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       ៧០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

៧. ឥណទានសតលឲ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់ (ត) 
(ច) ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ម្ដេម្និព្ត្ូវានលធេើលឡើងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ និងត្នម្លរិត្

គ្ណលនយយម្ដេម្និព្បហាកព់្បម្វេលៅនឹងត្នម្លទីផ្ារម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ  ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
        

ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្ត
លពាធិ៍ស្នត្ ់ ១១២.៣៦៥  ១១១.៤៥១  ២៥៤.៧៤៥  ២៤៧.៩៦៦ 

 ត្នម្លទីផ្ារនន ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវានា៉ា ន់ស្នម នលដាយវធិីស្នស្រសតអបបហារ    
េំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់នាលរេអនាគ្ត្ លដាយលព្បើព្ាស់ន៉ូវអព្ត្ថទីផ្ារបចចុបបននម្ដេោចរកានសព្ម្គប់          
រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបឧ់បករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្សលដៀងគាន លនាុះ។ 

 

៨. ស្ននិធ្ិ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្    
បំរងម់្ចកចាយទឹក និងបរកិាខ រភាជ ប ់  ៦៦.៦០០.២១៤   ២៩.៧២២.១១០ 
នាឡិកាទឹក  ១៨.២៦៥.៤៣០   ១០.២៥៧.៣០៨ 
លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងឧបករណ៍លផ្េងៗ  ២.៨៩៥.២៩០   ២.៥១៦.៨៥១ 
ស្នរធាតុ្គី្ម្ ី  ៩៨៦.១៣៧   ៨៧៤.៩៧២ 
ធុងសតុកទឹក និងកញ្ចបល់ផ្េងៗ  ១០០.២១៦   ១០០.២១៦ 
សននិធិកំរុងបញ្ច៉ូ នម្ក(*)  ២.២៣៨.១៤៣   ១៦.៥១៩.៧១៥ 
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងៗ  ៥.៩២៨.៧៤៨   ៤.៥៣៤.៩៥២ 
    

 ៩៧.០១៤.១៧៨  ៦៤.៥២៦.១២៤ 
 
 *សម្គា រៈកំរុងបញ្ជ៉ូ នម្កគ្ឺបំរង់ទីប ម្ដេានម្កដេ់កំរងម់្ផ្ននព្បលទសកម្ពុជា។ 

(ក) នងលលដើម្សននិធិព្ត្ូវានកំណត្ល់ដាយលព្បើព្ាស់ម្៉ូេដាា នជាម្ធយម្ និងព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទបជាង
រវងត្នម្លលដើម្ និងត្នម្លេករ់ិត្។ 

(ខ) កនុងអំឡុងឆ្ន នំនរាយការណ៍វរញិ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ្ ានទទួេស្នគ េ់ចំណាយចំនួន ១១.០៥៩ោនលរៀេ 
(២០១៧៖ ១៥.៨១១ោនលរៀេ)។ 

 

៩.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីក្តូវទទួលពសេងៗ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
គ្ណនីពាណិជ្ជ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ  ៤.៧០៤.៩២២   ៥.៣៩៦.២៩៧ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកលព្បើព្ាស់កនុងេកខណៈោជី្វកម្ម  ៤.០២៧.៤៨៣   ៤.៥៤១.៩៨៧ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីព្គឹ្ុះស្នា នស្នធារណៈ  ២.៨៣៦.៦៨២   ៣.១៥៧.៥៨០ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីលសវស្នងសង ់ -   ១៩២.៧៥១ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកម្ចកចាយទឹកស្នា ត្ ៣៣៨.៧២៩  ៤១២.០៨១ 
ដក៖ ឱនភារ (អនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ) (៥.៥៥៣)  (៥.៥៥៣) 
    

 ១១.៩០២.២៦៣  ១៣.៦៩៥.១៤៣ 
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៩.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីក្តូវទទួលពសេងៗ (ត) 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួលផ្េងៗ    
ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទឹ់កស្នា ត្  -  ២៥.២៣៣.៤៣៨ 
ការព្ាកព់្តូ្វទទេួ  ១.២២៧.១៨១   ២.៥៩៨.៨៤៤ 
បុលរព្បទនឲ្យអនកផ្គត្ផ់្គង ់  ២២១.៥២០   ៦៥.៥៤៦ 
ោករលេើត្នម្លបម្នាម្ព្តូ្វទទេួសុទធ  ៨៩៧.៨៩៦   ៧១៤.៦៨០ 
គ្ណនីអតិ្ងិជ្នលផ្េងៗ  ៤.២១៩.១៥០   ២.៤៩៦.៥២១ 
    
 ៦.៥៦៥.៧៤៧  ៣១.១០៩.០២៩ 
    
សរបុគ្ណនីពាណិជ្ជកម្ម ១៨.៤៦៨.០១០  ៤៤.៨០៤.១៧២ 
 

(ក) គ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវានចាត្់ថាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) គ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ គ្ឺជាគ្ណនីម្និម្គនការព្ាក់ លវើយរយៈលរេននការកំណត្ស់ងរបស់            

រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបអ់ត្ិងិជ្នត្ថម្ផ្េុះ និងេកខណៈោជ្ីវកម្មម្គនរយៈលរេម្យួម្ខ (២០១៧: រយៈលរេ
ម្យួម្ខ និងស្នា បន័រដាា ភ្ាិេរយៈលរេម្យួឆ្ន  ំ(២០១៧: រយៈលរេម្យួឆ្ន )ំ។  

(គ្) គ្ណនីអត្ិងិជ្នរីព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ គ្ឺគ្ណនីអត្ិងិជ្នរីស្នា បន័រដាា ភ្ាិេម្ដេស្នា ប័នទងំលនាុះរុំ
ម្គនព្បវត្តិម្និសងព្ាកស់ព្ម្គប់លរេ ងមីៗលនុះលទ។ 

(ឃ)  គ្ណនីពាណិជ្ជគ្ិត្ជាព្ាកល់រៀេ និងគ្ណនីពាណិជ្ជលផ្េងៗក៏គ្ិត្ជាព្ាក់លរៀេម្ដរ។ 
(ង) រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតស្នម្ញ្ញ (Simplified approach) លដាយ

លព្បើសំវធិានធនននការខាត្បងឥ់ណទនររំឹងទុកលរញម្យួជ្ីវតិ្ សព្ម្គបគ់្ណនីអត្ិងិជ្ន។ លដើម្បវីស់ម្វង
ការខាត្បងឥ់ណទនម្ដេម្ផ្ាកលេើម្៉ូេដាា នព្បម្៉ូេទ៉ូលៅ គ្ណនីអត្ិងិជ្ន ព្ត្ូវានចាប់ជាព្កុម្លដាយម្ផ្ាក
លេើហានិភ្យ័ឥណទន និងោយុកាេ។ អព្ត្ថខាត្បងម់្ដេររំឹងទុក គ្ឺានម្ផ្ាកលេើបទរិលស្នធនន៍ន  
ឥណទនខាត្បងរ់បស់ រ.ទ.ស.ភ្។ ព្បវត្តិននអព្ត្ថខាត្បង់ គ្ឺព្ត្ូវានម្កត្ព្ម្ូវសព្ម្គបល់រេបចចុបបនន និង   
រត៌្ម័្គនអនាគ្ត្លដាយម្ផ្ាកលេើកត្ថត ម្គ៉ា ព្កូលសដាកិចច ម្ដេប៉ាុះពាេ់ដេ់អត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

   

លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរាយការណ៍នីម្យួៗ ហានិភ្យ័ឥណទន និងការលផាត ត្ោរម្មណ៍ទកទ់ងនឹង
គ្ណនីពាណិជ្ជកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានសលងខបលៅកនុងត្ថរាងខាងលព្កាម្: 

 

២០១៨  ២០១៧ 

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ការប៉ាុះពាេ់អតិ្បរម្គ ១១.៩០២.២៦៣  ១៣.៦៩៥.១៤៣ 
ព្ទរយធានាម្ដេម្គន (ព្ាកក់ករី់អតិ្ងិជ្ន) (១១.៩០២.២៦៣)  (១៣.៦៩៥.១៤៣) 

 

   
ផ្េប៉ាុះពាេ់សុទធចំលពាុះហានិភ្យ័ឥណទន -  - 
 
កនុងកឡុំងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ្ រុំានចរចារអំរីេកខខណឌ ននបំណុេពាណិជ្ជកម្មលឡើងវញិលទ។ 

  

៧១ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
  25 

  
 

       ៧២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៩.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពសេងៗ (ត) 
(ច) បម្ព្ម្បព្ម្ួេសំវធិានធនលេើឱនភារសព្ម្គបគ់្ណនីអត្ិងិជ្នម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 សំវធិានធន  សំវធិានធន 
 ជាកោ់ក ់  សរបុ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 
សំវធិានធនកនុងការយិបរលិចឆទ -  - 
    
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 

 

(ឆ្) ឱនភារសព្ម្គបគ់្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ត្ថម្វធិីស្នស្រសតទ៉ូលៅ (General approach)  
របស់ ស.រ.វ.អ.គ្ ៩ លដាយលព្បើព្ាស់រត៌្ម័្គនអនាគ្ត្ររំឹងទុកននការខាត្បងឥ់ណទន (Forward 

looking expected credit loss model)។ វធិីស្នស្រសតលនុះព្ត្ូវានលព្បើលដើម្បកីំណត្ច់ំនួនទឹកព្ាកឱ់នភារ 
លដាយម្ផ្ាកថាលត្ើចាប់ត្ថងំរីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ វម្គនការលកើនលឡើងគ្ួរឲ្យកត្់
សម្គគ េ់កនុងហានិភ្័យឥណទនម្ដរឬលទ ។ ចំលពាុះហានិភ្័យទងំឡាយ ម្ដេហានិភ្័យឥណទនម្និាន
លកើនលឡើងខាល ងំចាប់ត្ថងំរីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ លនាុះការខាត្បងឥ់ណទនររំឹង
ទុកកនុងរយៈលរេ ១២ម្ខ រមួ្ជាម្យួចំណ៉ូ េការព្ាកព់្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។ សព្ម្គប់ហានិភ្យ័ឥណទន 
ម្ដេានលកើនលឡើងគ្ួរលោយកត្ស់ម្គគ េ់លនាុះ ការខាត្បងឥ់ណទនម្ដេររំឹងទុកលរញម្យួជ្ីវតិ្
(Lifetime expected credit loss) រមួ្ជាម្យួចំណ៉ូ េការព្ាកដុ់េព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។ ចំលពាុះ      
ហានិភ្យ័ឥណទន ម្ដេព្ត្ូវានកំណត្់ថាជាឱនភារឥណទន ម្ដេររំឹងទុកថានឹងខាត្បងឥ់ណទន 
រមួ្ជាម្យួព្ាកច់ំលណញលេើម្៉ូេដាា នសុទធ ព្ត្ូវានលគ្ទទួេស្នគ េ់។ 

 
១០.  កិចចស្នាក្ទេយស្កម្ម/(បំណុល) 

 
 ២០១៨ 

 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

   

កិចចសនាព្ទរយសកម្ម   

គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីលសវស្នងសង ់  ៥១៥.៦១៤ 
ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទឹ់កស្នា ត្  ៤៥.៥២៦.១៥៥ 
   
  ៤៦.០៤១.៧៦៩ 
កិចចសនាបំណុេ   
ចំណ៉ូ េម្និទនស់លព្ម្ច   (៥.២៧៨) 
ចំណ៉ូ េរនា   (៣១.៣៦៧) 
 

  
 

 (៣៦.៦៤៥) 
 

  
 

 ៤៦.០០៥.១២៤ 
(ក) គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់និងចំណ៉ូ េរនា 

គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់ និងចំណ៉ូ េរនាត្ំណាងឲ្យភារខុសគាន ននលរេលវោកនុងការ
ទទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េ និងវកិាយបព្ត្សំខាន់ៗ។ វកិាយបព្ត្ដសំ៏ខាន់ព្ត្ូវានលរៀបចំលឡើង និង/ឬ   
ចរចារជាម្យួអត្ិងិជ្នលដើម្បឆី្លុុះបញ្ជច ំងរីការបញ្ចប់ននកិចចសនា។  
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១០.  កិចចស្នាក្ទេយស្កម្ម/(បំណុល)(ត) 
(ក) គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់និងចំណ៉ូ េរនា(ត្) 

គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់ ព្ត្ូវានលផ្េរលៅឲ្យគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលៅលរេម្ដេសិទធិទទួេ
ានផ្េព្បលយជ្នល៍សដាកិចចលដាយគាម នេកខខណឌ ។ ជាធម្មត្ថវលកើត្លឡើងលៅលរេម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ លចញ
វកិាយបព្ត្ជ្៉ូនអត្ិងិជ្ន។ 

ចំណ៉ូ េរនា គ្ឺត្ំណាងឲ្យព្ាកម់្ដេទទួេានជាម្ុន សព្ម្គបល់សវកម្មស្នងសង់ម្ដេទក់ទង
នឹងការរព្ងីកព្បរន័ធម្ចកចាយទឹកលៅកានអ់នកម្ចកចាយទឹកលៅត្ថម្បណាត លខត្តលផ្េងៗ។ ចំណ៉ូ េរនាព្ត្ូវ
ានទទួេស្នគ េ់ជាចំណ៉ូ េលៅលរេកាត្រេកិចចព្ត្ូវានបំលរញ។ 

(ខ) ចណំ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ 
ចណំ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ត្ំណាងឲ្យទឹកម្ដេានផ្គត្ផ់្គង់លៅដេ់អត្ិងិជ្ន ប៉ាុម្នតម្និទន់

ានលចញវកិាយបព្ត្លៅចុងឆ្ន ។ំ កិចចសនាព្ទរយសកម្មទងំលនុះព្ត្ូវានលផ្េរលៅឱយគ្ណនីអនកព្ត្ួវទទួេលៅ
លរេម្ដេសិទធិទទួេានផ្េព្បលយជ្ន៍ម្ផ្នកលសដាកិចច កាល យលៅជាគាម នេកខខណឌ ម្ដេលកើត្លឡើងលៅ
លរេម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ លចញវកិាយបព្ត្។ 

(គ្) ទឹកព្ាកច់ំនួន ៤៧៦ោនលរៀេ ម្ដេទទួេស្នគ េ់កនុងកិចចសនាបំណុេ លៅលដើម្ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវាន
ទទួេស្នគ េ់ជាចំណ៉ូ េសព្ម្គប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុម្ដេានបញ្ចប់ព្ត្ឹម្នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

(ឃ) ត្នម្លកិចចសនាម្និទន់ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាចំណ៉ូ េ 
ព្ាកច់ំណ៉ូ េម្ដេព្ត្ូវានលគ្ររំឹងថានឹងព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេអនាគ្ត្ ទកទ់ងលៅនឹង

កាត្រេកិចចអនុវត្តម្ដេម្និទន់ានបំលរញ (ឬានបំលរញខលុះ) លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរាយការណ៍លនុះ
ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
   ២០១៩ 
   គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណ៉ូ េម្និទនស់លព្ម្ច និងរនា   ៣៦.៦៤៥ 
(ង) រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតស្នម្ញ្ញ  (Simplified approach) លដើម្បី

វស់ម្វងការាត្ប់ងឥ់ណទនម្ដេររំឹងទុក លដាយលព្បើការផ្តេ់ឥណទនាត្ប់ង់រយៈលរេដ៉ូចាន
បង្កា ញលៅកនុងកំណត្ស់ម្គគ េ់ ៩ ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 

១១.  ឥណទានសតលឲ់្យបុគាលកិ 

 

២០១៨  ២០១៧ 

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 

   

ព្តូ្វទទេួរីបុគ្គេិក ៨.២១៧.៥២៥  ៨.២១៧.៥២៥ 
ដក៖  ឱនភារលេើឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក (២.៧៣៩.១៧៥)  (៣.១៨២.៦៦១) 
    
 ៥.៤៧៨.៣៥០  ៥.០៣៤.៨៦៤ 
(ក) ឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិកព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) លៅនងៃទី១៥ ម្ខកុម្ាុះ ឆ្ន  ំ ២០១២ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានអនុម្ត័្ភាគ្វ ុនម្ដេនឹងលាុះផ្ាយេក់ចំនួន

១០% បព្ម្ុងសព្ម្គប់បុគ្គេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ កាេបរលិចឆទម្បងម្ចកចំនួនភាគ្វ ុនជ្៉ូនបុគ្គេិកនីម្យួៗ 
ព្ត្ួវានកំណត្់លៅ  នងៃទី៣ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២   ម្ដេព្ត្ូវានចាត្ទុ់កថាជាការបរលិចឆទផ្តេ់គ្លព្ម្គង
ភាគ្វ ុនរបស់បុគ្គេិក។ ទឹកព្ាកឥ់ណទនសរុបម្គនចំនួន ៨.២១៨ោនលរៀេ ព្ត្ូវានផ្តេ់ឲ្យខចីលៅនងៃ
ទី៦ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២។ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្តេ់ឥណទនដេ់បុគ្គេិក និងម្ស្រនតីជាន់ខពស់លដើម្បទីិញភាគ្វ ុន
ទងំលនុះកនុងរយៈលរេបីឆ្ន លំដាយម្និគ្ិត្ការព្ាក។់ លៅនងៃកំណត្ឥ់ណទនលនុះព្ត្ូវសងវញិទងំព្សុងជ្៉ូន 
រ.ទ.ស.ភ្។ លយងត្ថម្កំណត្ល់វតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្បឹកាភ្ាិេ ចុុះនងៃទី២០ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១២បុគ្គេិកទងំ
អស់ព្ត្ូវានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យជ្ួញដ៉ូរភាគ្វ ុនរបស់ខលួនាន           លៅលរេម្ដេរួកលគ្សងឥណទនលនុះរចួ
រាេ់។  

៧៣ 
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       ៧៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១១.  ឥណទានសតលឲ់្យបុគាលកិ (ត) 
(ខ) ត្នម្លសម្ព្សបននឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក គ្ឺម្ផ្ាកលៅលេើេំវ៉ូរស្នច់ព្ាកអ់បបហារ លដាយលព្បើអព្ត្ថការ

ព្ាកម់្ធយម្គ្ឺ ១៤,៤០% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងានវយត្នម្លថាអព្ត្ថការព្ាក់ ១៤,៤០% លនុះ គ្ឺ
ជាអព្ត្ថដ៏សម្លវតុ្ផ្េ លពាេគ្ឺវសម្ម្៉ូេនឹងអព្ត្ថម្ដេបុគ្គេិកោចខចីរីធនាគារពាណិជ្ជានចំលពាុះ
រ៉ូបិយវត្ាុជាព្ាកល់រៀេសព្ម្គប់រយៈលរេ ៣ឆ្ន ។ំ ម្និម្គនការម្ព្បព្បួេកនុងអព្ត្ថលនុះលៅធនាគារពាណិជ្ជ
លទ។ 
លៅនងៃព្បគ្េ់ព្ាកក់ម្ច ីនិយត័្កម្មលេើត្នម្លទីផ្ារននសម្តុ្េយឥណទនចំនួន២.៧២៩ោនលរៀេ ព្ត្ូវាន
កត្ព់្ត្ថលៅកនុងគ្ណនីព្ាកល់បៀវត្េរ ៍ ព្ាក់ឈនួេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ លដាយស្នរត្នម្លសម្ព្សបរបស់
ឥណទនព្ត្ូវានកាត្ប់នាយលដាយអព្ត្ថអនុលព្គាុះ (ម្និយកការព្ាក)់ លវើយអត្ាព្បលយជ្ន៍លនុះ ព្ត្ួវាន
ផ្តេ់ជ្៉ូនបុគ្គេិក។  
ឥណទនលនុះនឹងដកលេើការកំណត្ក់នុងម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៥។ លទុះបីជាយ៉ា ងណា លដាយស្នរម្ត្ម្គនការ
ធាល កចុ់ុះននត្នម្លវ ុន ថាន ក់ព្គ្បព់្គ្ងានសលព្ម្ចចិត្តលធេើសំវធិានធនសព្ម្គបឱ់នភារលេើចំនួន៥៧៤ោន
លរៀេ លៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុសព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន  ំ២០១៧ លដាយ ម្ផ្ាកលេើត្នម្ល
ភាគ្វ ុនលៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧លនាុះ ព្បសិនលបើនិលយជ្ិត្េកភ់ាគ្វ ុនលនាុះ ថាន កព់្គ្បព់្គ្ងគ្ិត្ថា
ត្នម្លម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់គ្ឺជាត្នម្លននភាគ្វ ុននានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧។     លៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ត្នម្លភាគ្វ ុនានលកើនលឡើង លវើយគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងានសលព្ម្ចថាលធេើការម្ព្បព្ត្េបឱ់នភារ
ម្ដេម្គនចំនួន ៤៤៣ោនលរៀេ ម្កវញិកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ កំរុងរិភាកា និងការផ្តេ់លយបេ់រីគ្ណៈកម្មការម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជា អំរីបញ្ជា ម្ផ្នការ
សិទធិទិញវ ុនរិលសសរបស់និលយជ្ិក។ 

(គ្) រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតទ៉ូលៅ (General approach) លដើម្បវីស់ម្វង
ការាត្ប់ងឥ់ណទនម្ដេររំឹងទុក លដាយលព្បើរត៌្័ម្គនអនាគ្ត្ររំឹងទុកននការខាត្បងឥ់ណទន (Forward 

looking expected credit loss model) ដ៉ូចានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្់សម្គគ េ់ ៩ ននរាយការណ៍    
វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

(ឃ) លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរាយការណ៍នីម្យួៗ ហានិភ្យ័ឥណទន និងការលផាត ត្ោរម្មណ៍ទកទ់ងនឹង
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានសលងខបលៅកនុងត្ថរាងខាងលព្កាម្: 

 

២០១៨  ២០១៧ 

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ការប៉ាុះពាេ់អតិ្បរម្គ ៥.៤៧៨.៣៥០  ៥.០៣៤.៨៦៤ 
ព្ទរយធានាម្ដេម្គន  (៥.៤៧៨.៣៥០)  (៥.០៣៤.៨៦៤) 

 

   
ផ្េប៉ាុះពាេ់សុទធចំលពាុះហានិភ្យ័ឥណទន -  - 

 

(ង) បម្ព្ម្បព្ម្ួេសំវធិានធនលេើឱនភារសព្ម្គបឥ់ណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិកម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា  ៣.១៨២.៦៦១  ២.៦០៨.៧៣៨ 
ឱនភារកនុងការយិបរលិចឆទ -  ៥៧៣.៩២៣ 
ការម្ព្បព្ត្េបន់នឱនភារ (៤៤៣.៤៨៦)  - 
    
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ២.៧៣៩.១៧៥  ៣.១៨២.៦៦១ 
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១២.  ការវិនិពោគរយៈពេលែលី 
(ក) ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីលនុះរមួ្ម្គនព្ាកប់លញ្ញ ើម្ដេម្គនទឹកព្ាកច់ំនួន ៣,២ពានោ់នលរៀេ (២០១៧ ៖ 

២៤,០ពានោ់នលរៀេ) ម្ដេានលរៀបចំជារិលសសសព្ម្គបប់ងអ់ត្ាព្បលយជ្នជ៍្៉ូនបុគ្គេិកម្ដេម្គនសិទធិ
ទទួេានអត្ាព្បលយជ្នល៍នុះលរេច៉ូេនិវត្ត។ ម្និម្គនេកខខណឌ ម្ដេថា រ.ទ.ស.ភ្ ម្និោចលព្បើព្ាស់ការ
វនិិលយគ្រយៈលរេខលី សព្ម្គប់លគាេបំណងលផ្េងលទៀត្លនាុះលទ។ 

(គ្) ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី គ្ឺជាព្ាកប់លញ្ញ ើម្គនកាេកំណត្ម់្ដេានលផ្្ើលៅព្គ្ឹុះស្នា នវិរញ្ញ វត្ាុនានាកនុង     
រយៈលរេរី ៤ម្ខ លៅ១២ម្ខ លវើយទទួេានន៉ូវការព្ាកន់៉ូវចលនាល ុះរី ៤,០០% និង ៥,៥០% (២០១៧៖ 
៤,០០% និង ៥,៥០% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 
អព្ត្ថការព្ាកម់្ដេម្គនព្បសិទធភារជាម្ធយម្ននការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅចុងបញ្ចបន់ន 
រយៈលរេរាយការណ៍នីម្យួៗម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្:  

 អព្ត្ថការព្ាក ់   
 ព្បសិទធិភារព្បចាឆំ្ន  ំ លៅកនុងកំឡុងលរេ  
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ជាម្ធយម្ ១ឆ្ន  ំ សរបុ 
 % គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
អព្ត្ថលងរ ៣,៤១% ៣៣.៦២២.៤១៧ ៣៣.៦២២.៤១៧ 
    
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧    
    
អព្ត្ថលងរ ៥,០៨% ៩៦.៧០៣.៧០៤ ៩៦.៧០៣.៧០៤ 

 

(ឃ) ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី គ្ឺគ្ិត្ជាព្ាកដុ់ោល រ។ 
 
១៣.  ស្ម្តុលយស្ថច់ក្បាក់ និងធ្នាោរ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ស្នចព់្ាកក់នុងនដ  ១.៣៨៤.៩៩៥   ៤៤០.៧៥៤ 
ស្នចព់្ាកល់ៅកនុងធនាគារ  ១១.៩៦៨.៧៦៣   ១៥.៥៥១.៧៧៣ 
    
 ១៣.៣៥៣.៧៥៨  ១៥.៩៩២.៥២៧ 

 

(ក)  សម្តុ្េយស្នច់ព្ាក់ និងធនាគារ ព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្ល
រេំស់។ 

(ខ) ការបង្កា ញរីការព្បឈម្ននរ៉ូបិយបណ័ណ របស់សម្តុ្េយស្នចព់្ាក ់និងធនាគារម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
 ម្ខមរលរៀេ  ១២.២៦៦.២៤៩   ១៤.០៣៤.០៩២ 
 ដុោល រោលម្រកិ  ១.០៨៧.៥០៩    ១.៩៥៨.៤៣៥  
    

 ១៣.៣៥៣.៧៥៨  ១៥.៩៩២.៥២៧ 

៧៥ 
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១៤.  ព ើម្ទុន 
 ភាគ្វ ុនធម្មត្ថ ភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ “ក” បរុេោភ្ភាគ្វ ុន សរុប 
 ចនំនួ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ ចនំ៉ូន គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៦៣.១៥៣.១៧៨ ៥៤១.២២៧.២៨២ 
       
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៦៣.១៥៣.១៧៨ ៥៤១.២២៧.២៨២ 
 

(ក)  លៅនងៃទី១៥ ម្ខកុម្ាុះ ឆ្ន ២ំ០១២ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានអនុម្័ត្ឲ្យបំម្បកលដើម្ទុនម្ដេម្គនទងំអស់ចំនួន   ៤៦៥.០២៨.០០០លរៀេ លៅជាភាគ្វ ុនធម្មត្ថចំនួន ៧៣.៩២៧.១៨៧   
ភាគ្វ ុន និងភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ (ក) ចំនួន ៣៩១.១០០.៩៤២ភាគ្វ ុន ម្ដេកនុងម្យួវ ុន ម្គនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ។ ភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ (ក) ម្និានទទួេការព្ាក់ ឬភាគ្ោភ្លទ 
លវើយម្គនសិទធ និងេកខខណឌ ដ៉ូចម្គនេម្ាតិ្លៅកនុងម្គព្ត្ថ ១២.២ននេកខនតិកៈចុុះលៅនងៃទី២៧ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

(ខ)  លៅនងៃទី១៨ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២រ.ទ.ស.ភ្ ានចុុះបញ្ជ ីកនុងផ្ារម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជាលដាយលជាគ្ជ្យ័។ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺជាព្កុម្វ ុនដំប៉ូងលគ្កនុងផ្ារម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជា។   ភាគ្វ ុនធម្មត្ថសរុប
ចំនួន ៨៦.៩៧៣.១៦២ភាគ្វ ុន ម្ដេកនុងម្យួវ ុនម្គនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ ។ នងលលដើម្កនុងការលចញផ្ាយភាគ្វ ុនងមី ចំន៉ូន ១៣.០៤៥.៩៧៥ភាគ្វ ុន ម្គនទឹកព្ាកច់ំនួន 
៦.០០០ោនលរៀេ ព្ត្ូវានកាត្ក់ងជាម្យួនឹងបុរេោភ្ភាគ្វ ុន។ រាេ់ភាគ្វ ុនម្ដេាន លចញផ្ាយទងំអស់ព្ត្ូវានបងព់្ាករ់ចួរាេ់ទងំព្សុង។ លសចកតីេម្ាតិ្អំរីភាគ្វ ុនធម្មត្ថ
ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
ភាគ្វ ុនកិ   
 ចនំ៉ូនភាគ្វ ុន % 
   
ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 
ភាគ្វ ុនិកដនទលទៀត្ ១១.៧៤១.៦០៦ ១៤% 
គ្លព្ម្គងភាគ្វ ុនរបស់បុគ្គេិក* ១.៣០៤.៣៦៩ ១% 
   
 ៨៦.៩៧៣.១៦២ ១០០% 

  
 * លយងត្ថម្កំណត្ល់វតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ចុុះនងៃទី២០ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១២បុគ្គេិកទងំអស់ព្ត្ួវានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យជ្ួញដ៉ូរភាគ្វ ុនរបស់ខលួនាន លៅលរេម្ដេរួកលគ្សង

ឥណទនរចួរាេ់។ 

៧៦ 
 

 
 

 
      របា

យ
កា

រណ៍
ប្រច

ាំឆ្នាំ ២០១៨
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១៥. ទនុបក្ម្ុង 
 ទុនបព្ម្ងុ 

លដើម្ទុន 
ទុនបព្ម្ងុ 
ត្ថម្ចាប ់

ទុនបព្ម្ងុ 
ទ៉ូលៅ 

ទុនបព្ម្ងុ  
សព្ម្គបក់ារអភ្វិឌឍ សរបុ 

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

នងៃទី១ ម្ខម្ករា         
ឆ្ន ២ំ០១៧ ១.៦៤៨.៤៣៥ ១៨.២៣៨.៣៨៨ ១៨.២៣៨.៣៨៨ ១៩១.៣៤៦.១៩៩ ២២៩.៤៧១.៤១០ 

ការលផ្េររីចំលណញរកា
ទុក - ២.៤៦៣.៦៥៤ ២.៤៦៣.៦៥៤ ៣០.៤៣០.៩៦០ ៣៥.៣៥៨.២៦៨ 

      
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ            

ឆ្ន ២ំ០១៧/ នងៃទី១ 
ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ១.៦៤៨.៤៣៥ ២០.៧០២.០៤២ ២០.៧០២.០៤២ ២២១.៧៧៧.១៥៩ ២៦៤.៨២៩.៦៧៨ 

ការលផ្េររីចំលណញរកា
ទុក  -     ១.៦៥៣.៣៩១   ១.៦៥៣.៣៩១   ១៦.៣៦៧.១៧៦  ១៩.៦៧៣.៩៥៨ 

      
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ           

ឆ្ន ២ំ០១៨ ១.៦៤៨.៤៣៥ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២៣៨.១៤៤.៣៣៥ ២៨៤.៥០៣.៦៣៦ 
 

(ក) លយងត្ថម្េកខនតិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ចុុះនងៃទី២២ ម្ខកុម្ាុះ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ព្ត្ងម់្គព្ត្ថ២៩ ានម្ចងថាព្ាក់
ចំលណញ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ បនាេ បរ់ីកាត្ក់ងនឹងការខាត្លយងរីឆ្ន មំ្ុន (ព្បសិនលបើម្គន) ោចព្ត្ូវានលព្បើ
ព្ាស់ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
-  សព្ម្គប់ព្ាក់រង្កេ ន់របស់គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង និងបុគ្គេិក 
- សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប់ ៥% 
- សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងទ៉ូលៅ ៥% 
- សម្តុ្េយលៅសេ់សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងសព្ម្គបអ់ភ្វិឌឍ 

(ខ)  លដាយច៉ូេជាធរម្គនរីដំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០០៧ ត្លៅ ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុាន
យេ់ព្រម្ត្ថម្សំលណើ រី រ.ទ.ស.ភ្ ត្ថម្រយៈេិខិត្លេខ ២២៥៤ ចុុះនងៃទី០២ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ ម្ដេ
ានលសនើសំុម្បងម្ចក ព្ាកច់ំលណញព្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួនចំនួន ១០% ជ្៉ូនព្កសួងលសដាកិចច និង   វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
កប៏៉ាុម្នតចាបរ់ីឆ្ន ២ំ០១២លៅបនាេ បរ់ី     រ.ទ.ស.ភ្    ានចុុះបញ្ជ ីរចួលវើយការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្នឹងព្ត្ូវ
អនុវត្តត្ថម្េកខនតិកៈងមីរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ចុុះនងៃទី២៧ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ ការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្ម្គនដ៉ូច
ខាងលព្កាម្៖ 

 លគាេការណ៍កនុងការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្ានកំណត្ត់្ថម្េកខខណឌ ននការម្បងម្ចកព្ាកច់ំលណញដ៉ូចខាង
លព្កាម្៖ 
១.  ការទ៉ូទត្់ការខាត្កនុងឆ្ន កំនលងលៅ 
២. បនាេ បរ់ីានទ៉ូទត្់ការបង់ព្ាក់កនុងឆ្ន កំនលងលៅរចួ ព្បសិនលបើលៅម្គនព្ាកច់ំលណញ លនាុះព្ាក់

ចំលណញលនាុះព្ត្ូវម្បងម្ចកដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
i. ផ្តេ់ជារង្កេ នជ់្៉ូនគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង និងបុគ្គេិក ត្ថម្េកខខណឌ ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

-  ផ្តេ់ជ្៉ូនន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ ១ម្ខចំលពាុះបុគ្គេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើម្គនព្ាកច់ំលណញ
សុទធចាបរ់ី ៥% លៅ ១០%ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

-  ផ្តេ់ជ្៉ូនន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ ២ម្ខចំលពាុះបុគ្គេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើម្គនព្ាក់ចលំណញ
សុទធចាបរ់ី ១០% លៅ ២០%ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

-  ផ្តេ់ជ្៉ូនន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ ៣ម្ខចំលពាុះបុគ្គេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើម្គនព្ាក់ចលំណញ
សុទធលព្ចើនជាង២០% ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

  

៧៧ 
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       ៧៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១៥. ទនុបក្ម្ុង (ត) 
(ខ)  ២. បនាេ បរ់ីានទ៉ូទត្់ការបង់ព្ាក់កនុងឆ្ន កំនលងលៅរចួ ព្បសិនលបើលៅម្គនព្ាកច់ំលណញ លនាុះព្ាក់

ចំលណញលនាុះព្ត្ូវម្បងម្ចកដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
ii. ២% សព្ម្គប់ព្ាក់លស្នធននិវត្តន ៍និងអសម្ាត្ភារវជិាជ ជ្ីវៈ 
iii. ៥% សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប ់
iv. ៥% សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងទ៉ូលៅ 
v. ៥% សព្ម្គបម់្៉ូេនិធិសងគម្ ម្ដេនឹងព្ត្ូវកត្់ព្ត្ថជាចំណាយកនុងឆ្ន មំ្ដេព្បត្ិបត្តិការលនាុះ

លកើត្លឡើង 
៣. ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេលៅសេ់បនាេ បរ់ីការម្បកម្ចកខាងលេើលនុះព្ត្ួវបនតម្បងម្ចកដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

i. បព្ម្ុងសព្ម្គបក់ារវនិិលយគ្លរេអនាគ្ត្ (ព្ាកច់ំលណញរកាទុក) ម្ដេទឹកព្ាក់លនុះព្ត្ូវ
អនុម្ត័្លដាយព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ 

ii. ទឹកព្ាកល់ៅសេ់ រីទុនបព្ម្ុងសព្ម្គប់ការវនិិលយគ្ ព្ត្ូវម្បងម្ចកជ្៉ូនព្កសួងលសដាកិចចនិង
វិរញ្ញ វត្ាុចំនួន ៨៥% និង១៥%លទៀត្ជ្៉ូនវនិិលយគ្ិនស្នធារណៈ។ 

(គ្) ការលព្បើព្ាស់គ្ណនីបព្ម្ុងសព្ម្គបប់ងស់កម្មភារសងគម្ គ្ឺអនុលោម្ត្ថម្េិខិត្លេខ២៨៤ របស់ទីសតីការ
គ្ណៈរដាម្ស្រនតីចុុះនងៃទី១១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១០។ សកម្មភារសងគម្លនុះទកទ់ងនឹងការអភ្វិឌឍព្បរន័ធផ្គងផ់្គត្់
ទឹកស្នា ត្សព្ម្គប់ព្កុម្លយធាលៅត្ថម្បណាត លខត្តម្យួចំនួន។ សកម្មភារព្ត្ូវានបនតរវ៉ូត្ដេ់ឆ្ន ២ំ០១១ 
លដាយលយងត្ថម្េិខិត្របស់ឯកឧត្តម្ឧបនាយករដាម្ស្រនតី គាត្ ឈន់ លេខ២២១០ សវវ ចុុះនងៃទី២២   
ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១១។ 

 
១៦. ក្បាក់កម្ច ី

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ព្ាកក់ម្ចរីយៈលរេម្វង    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S  ១៣.៨៤៥.២០៧   ២៤.១៩៩.១៤៣ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA  ៦១.១៣៤.០៧៥   ៧០.៨៧២.៨៧៨ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ  ២៨.៧២២.៩៥៦   ៣០.០២៨.៥៤៦ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F  ១០១.៥៦៣.០៦៨   ១២៥.៨៧៤.៦៥៣ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P  ៨០.៣៧០.៥៩៥   ៧.៣១១.៦៨៣ 

 
   

 
២៨៥.៦៣៥.៩០១  ២៥៨.២៨៦.៩០៣ 

ព្ាកក់ម្ចរីយៈលរេខល ី    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S  ៩.២៤៧.៦២៤   ៩.៧០៥.៣៣០ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA  ១០.៨៨៣.៦៦៩   ១១.១៣៣.១៩១ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G  -     ៦.១៣៦.២០១ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ  ២.២០០.១៨៩   ២.២៣៩.០៨៥ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F  ១៨.៥៥៥.២០១   ១៩.៤៧៣.២៨៣ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P  ១.២៣១.៩៤៦   ៦៦៣.៥៩៤ 

 
   

 
៤២.១១៨.៦២៩  ៤៩.៣៥០.៦៨៤ 
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១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 

 
២០១៨  ២០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ព្ាកក់ម្ចសីរបុ    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S  ២៣.០៩២.៨៣១   ៣៣.៩០៤.៤៧៣ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA  ៧២.០១៧.៧៤៤   ៨២.០០៦.០៦៩ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G  -     ៦.១៣៦.២០១ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ  ៣០.៩២៣.១៤៥   ៣២.២៦៧.៦៣១ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F  ១២០.១១៨.២៦៩   ១៤៥.៣៤៧.៩៣៦ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P  ៨១.៦០២.៥៤១   ៧.៩៧៥.២៧៧ 

 
   

 
៣២៧.៧៥៤.៥៣០  ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 

 

(ក) ព្ាកក់ម្ច ីព្ត្ូវានចាត្់ថាន កជ់ាបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
 

(ខ) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀង ជ្ំនួយឥណទនលេខ CKH ១០៧៥ ០៣ S ចុុះនងៃទី៨ ម្ខឧសភា        

ឆ្ន ២ំ០០៩  រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទនជាអត្ិបរម្គចំនួន ១៦.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AFD។ 
លគាេបំណងននឥណទន លនុះគ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទន ដេ់ការស្នងសងល់រាងចព្កផ្េិត្ទឹក

ស្នា ត្ងមីទី១លៅសង្កា ត្ន់ិលរាធ និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន និងបណាា ញម្ចកចាយ លោយព្ត្ូវលៅនឹងការផ្េិត្
ទឹកស្នា ត្បម្នាម្ (កញ្ចបង់វកិារង ក)។ 

ការព្ាកព់្បចាឆំ្ន  ំ គ្ឺ EURIBOR ដក ១,៣៥%។ អព្ត្ថការព្ាក ់ ម្និព្ត្ូវត្ិចជាង ០,២៥% ឬ
លេើសរី ៥,២១%។ អព្ត្ថអម្ណត ត្ព្ត្ូវានបា៉ូរលៅជា អព្ត្ថការព្ាកល់ងរ លៅដំណាច់ការយិបរលិចឆទសង
ព្ាក់ ០,៨៨% ចាបរ់ីនងៃទី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ។ 

កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានសងរេំស់១៦ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្ម្គសចាប់លផ្ាើម្រីនងៃទី៣០ ម្ខវចិឆិកា        
ឆ្ន ២ំ០១៣ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី៣១ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកអ់ឺរ ៉ា៉ូ 
ទងំការដកការព្ាក់ និងការសងព្ាក។់ 

ឥណទនលនុះព្ត្ូវានធានាលដាយេិខិត្ធានារបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង ព្កសួង
ឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម។ 

 

(គ្) ព្កសួងលសដាកចិចនងិវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងព្ាក់កម្ចបីនាេ បប់នេចុំុះនងៃទី១៨ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១០ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវ

ានផ្តេ់ព្ាកក់ម្ច ីជាអត្ិបរម្គចំនួន JPY ៣.៥១៣.០០០.០០០ រីព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ។ 
លគាេបំណងននព្ាកក់ម្ចលីនុះ   គ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទនដេ់ការរចនា  និងការស្នងសង់លរាងចព្ក

ទឹកស្នា ត្ និងការបញ្ជ៉ូ នទឹកស្នា ត្ លៅនិលរាធ (អនុកញ្ចប ់ខ)។ 
ការព្ាកព់្បចាឆំ្ន គំ្ឺ ៧,៣៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ      
កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្ម្គស ចាបល់ផ្តើម្រីនងៃទី២០ ម្ខកញ្ជញ         

ឆ្ន ២ំ០១៤ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី២០ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៦។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាក់ដុោល រ
ោលម្រកិ ទងំការដកព្ាក់ និងការសងព្ាក។់ 

(ឃ) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH  ៦០០០ ០១ G ចុុះនងៃទី៣០ ម្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ 

លធេើវលិស្នធនកម្មលៅនងៃទី២៥ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០០៩ និងនងៃទី២ ម្ខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១០ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់
ឥណទន អត្ិបរម្គចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។  

៧៩ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    33 

  
 

       ៨០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ឃ) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G (ត្) 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងរព្ងីកលរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្លព្ជាយចង្កេ រ(ជ្ំហា នទី២) 
និងគ្លព្ម្គងរព្ងីកបណាត ញម្ចកចាយរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

អព្ត្ថការព្ាកព់្បចាឆំ្ន គំ្ឺ EURIBOR ដក ១,៣៥%។ អព្ត្ថការព្ាកម់្និព្ត្ូវត្ិចជាង ០,២៥% ឬ
លេើសរី៥,២១% លទ។ អព្ត្ថការព្ាកអ់ម្ណត ត្ព្ត្ូវបត៉ូរលៅជាអព្ត្ថលងរ១,៤៩% លៅដំណាច់ការយិបរលិចឆទ
សងព្ាក់ចាបរ់ីនងៃទី០១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១១។ 

កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានបង់រេំស់ ១៧ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្ម្គសចាបល់ផ្តើម្រីនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១០ 
និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកអ់ឺរ ៉ា៉ូ ទងំការដកព្ាក់ 
និងការសងព្ាក។់ 

ឥណទនលនុះព្ត្ូវានធានាលដាយេិខិត្ធានារបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្តុ និង ព្កសួង
ឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម។ 

(ង) ព្កសួងលសដាកចិច នងិវិរញ្ញ វត្ាុ - ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៏សីុ 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទន ចុុះនងៃទី៥ ម្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយ

ឥណទនអត្ិបរម្គចំនួន ៣៨.២៩៩.៩៣៧.៥០០លរៀេ (SDR៩.៦០៥.០០០) រីព្កសួងលសដាកិចច និង
វិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះកនុងលគាេបំណងផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ទឹកស្នា ត្លៅត្ថម្លខត្ត និង
ជុ្ំវញិទីព្កុង។ 

អព្ត្ថការព្ាក់ ៦,៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ព្បចាឆំ្ម្គស លៅលរៀងរាេ់នងៃទី១៥ ម្ខម្ករា និងនងៃទី១៥ ម្ខកកាដា ននឆ្ន ំ

នីម្យួៗ លដាយចាបល់ផ្តើម្រីឆ្ន ២ំ០១២ត្លៅ។ ហានិភ្័យការបត៉ូររ៉ូបិយប័ណណ លកើត្រីការម្ព្បព្បួេរវងត្នម្ល
រ៉ូបិយប័ណណ ននឥណទន និងរ៉ូបិយបណ័ណ លព្បើព្ាស់ចំលពាុះការសងព្ាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ្ (ព្ាក់លរៀេ) នឹង
ព្ត្ូវានធានាលដាយព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ។ អព្ត្ថបត៉ូរព្ាកល់រៀេ (លរៀេ/SDR) ព្ត្ូវានកំណត្ល់ៅ
នងៃចុុះកិចចសនា។ 

 

(ច) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F 

លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១២១ ០១ F ចុុះនងៃទី១១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៣   
រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទន អត្ិបរម្គចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។ 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ងមីទី២លៅសង្កា ត្់
និលរាធ និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន រ៉ូម្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធម្ចកចាយកានម់្ត្ម្គនភារព្បលសើរលឡើង។ អព្ត្ថការ
ព្ាកគ់្ឺ អព្ត្ថEURIBOR ៦ម្ខ ដក ០,៥៩%កនុងម្យួឆ្ន  ំ(កំណត្ព់្ត្ឹម្ ៥,១៩% កនុងម្យួឆ្ន  ំលវើយអព្ត្ថ
ការព្ាកអ់បបបរម្គ គ្ឺ០,២៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 

កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្ម្គស លដាយរមួ្បញ្ច៉ូ េរយៈលរេអនុលព្គាុះ     
៤ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការទងំអស់ព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកអ់ឺរ ៉ា៉ូ ទងំការដកការព្ាក់ និងការសងព្ាក់។ 

(ឆ្) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១P 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១៧៤ ០១ P ចុុះនងៃទី២៧ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦      

រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទនអត្ិបរម្គចំនួន ៤៧.១០០.០០០ដុោល រ ម្ដេលសមើនឹង 
៣០.០០០.០០០អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។  
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១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ឆ្) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១P (ត្) 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ងមី លៅលរាងចព្ក   
ផ្េិត្ទឹកចំការម្ន និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន រ៉ូម្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធម្ចកចាយកានម់្ត្ម្គនភារព្បលសើរ     
លឡើង។  

អព្ត្ថការព្ាកជ់ាសកេ (អព្ត្ថព្បសិទធភារជាសកេ) ម្ដេអនុវត្តចំលពាុះឥណទនោចព្ត្ូវាន
វយត្នម្លកនុងអព្ត្ថព្បចាឆំ្ន  ំ១,១៦% លេើម្៉ូេដាា ននន ៣៦៥ នងៃ និងការព្ាករ់យៈលរេ ៦ម្ខ ម្ដេកំណត្់
ព្ត្ឹម្ ១,១៤% កនុងម្យួឆ្ន បំ៉ូក ០,៦៥% ម្ដេព្ត្ូវបង់លៅព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង ជាម្យួអព្ត្ថ
អបបបរម្គ ០,២៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ  

កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៦ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្ម្គស លដាយរមួ្បញ្ច៉ូ េរយៈលរេអនុលព្គាុះ     
៧ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកដុ់ោល រ ទងំការដកការព្ាក់ និងការសងព្ាក់។ 

(ជ្) ត្នម្លទីផ្ារននព្ាកក់ម្ចសីាិត្លៅកនុងកព្ម្តិ្ ៣ ននឋានានុព្កម្ត្នម្លទីផ្ារ។ ម្និម្គនការផាល ស់បត៉ូរកព្ម្តិ្លៅ
កនុងឋានានុព្កម្កនុងអំឡុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលទ។ 

  

 បលចចកលទសវយត្នម្លព្ត្ូវានលព្បើ និងធាតុ្ច៉ូេសំខាន់ៗ  លដើម្បវីយត្នម្លលេើព្ាកក់ម្ច ីម្ដេានវស់ម្វងលៅ
កព្ម្តិ្ទី ៣ ព្ត្ូវានរិរណ៌នាដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ  វយត្នម្ល និង 

បលចចកលទសព្តូ្វានលព្បើ 
ធាតុ្ច៉ូេម្ដេ
ម្និានអលងាត្ 

អនតរទំនាកទំ់នងរវងធាតុ្ច៉ូេម្ដេុម្និ
ានអលងាត្ និងត្ម្ម្លទីផ្ារ 

    
ព្ាកក់ម្ច ី វធីិស្នស្រសតអបបហារេំវ៉ូរ

ស្នចព់្ាក ់
អព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថត្នម្លអបបហារខពស់ លធេើលោយត្នម្ល   

ទីផ្ារននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្គនត្នម្ល
ទប 

 

(ឈ) ព្ាកក់ម្ច ី ម្ដេម្និព្ត្ូវានលធេើលឡើងលដាយត្នម្លទីផ្ារ និងត្នម្លរិត្គ្ណលនយយម្ដេម្និព្បហាកព់្បម្វេ
លៅនឹងត្នម្លទីផ្ារម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ  ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
        

ព្ាកក់ម្ច ី ៣២៧.៧៥៤.៥៣០  ២៤៦.៣៥៣.៤១១  ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  ២៥៧.៤៧១.៦៤៩    
 

ត្នម្លទីផ្ាររបស់ ព្ាកក់ម្ច ី ព្ត្ូវានា៉ា ន់ស្នម នលដាយវធិីស្នស្រសតអបបហារេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់នាលរេអនាគ្ត្ 
លដាយលព្បើព្ាស់ន៉ូវអព្ត្ថទីផ្ារបចចុបបននម្ដេោចរកានសព្ម្គប ់ រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបឧ់បករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
ព្សលដៀងគាន ។  

៨១ 
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       ៨២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ញ) ត្ថរាងខាងលព្កាម្លនុះបង្កា ញរីត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ អព្ត្ថការព្ាកម់្ដេម្គនព្បសិទធភារជាម្ធយម្លៅចុង

បញ្ចបន់នរយៈលរេរាយការណ៍នីម្យួៗ និងកាេកំណត្់ម្ដេលៅសេ់ននកម្ចរីបស់រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេព្ត្ូវ
ព្បឈម្នឹងហានិភ្័យអព្ត្ថការព្ាក៖់ 

 អព្ត្ថការព្ាក ់      
 ព្បសិទធភិារ      

នានងៃទ៣ី១ ម្ខ
ធន៉ូ  

ព្បចាឆំ្ន  ំ
ជាម្ធយម្ 

លៅកនុងរយៈលរេ 
លរេ១ឆ្ន  ំ

រ១ីឆ្ន  ំលៅ            
២ឆ្ន  ំ

រ២ីឆ្ន  ំលៅ      
    ៥ឆ្ន  ំ លេើសរ៥ីឆ្ន  ំ សរុប 

ឆ្ន ២ំ០១៨ % គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

       
អព្ត្ថលងរ ១៧,០៣% ៤២.១១៨.៦២៩ ៣៨.៤០៦.៩៨២ ៩២.១៤៥.៦០០ ១៥៥.០៨៣.៣១៩ ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 
       
នានងៃទ៣ី១ ម្ខ

ធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៧ 

 

     
       
អព្ត្ថលងរ ១៨,១១% ៤៩.៣៥០.៦៨៤ ៣៩.៨០០.២៩៥ ១០៤.៨៨១.៣៩៨ ១១៣.៦០៥.២១០ ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 

 
(ដ)  ព្ាកក់ម្ចជីារ៉ូបិយប័ណណ លផ្េងៗ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្ាកល់រៀេ  ១៤៣.២១១.១០០   ៣២.២៦៧.៦៣១ 
ព្ាកដុ់ោល រោលម្រកិ  ១៥៣.៦២០.២៨៥   ៨៩.៩៨១.៣៤៦ 
ព្ាកអឺ់រ ៉ា៉ូ  ៣០.៩២៣.១៤៥   ១៨៥.៣៨៨.៦១០ 

 
   

 
៣២៧.៧៥៤.៥៣០  ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 

 
១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ 
  ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវរញិ្ញ វត្ាុម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ត្នម្លបចចុបបននននកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នម៍្ដេានកំណត្ ់ -  ៤០.១៣៣.៧១៧ 
ត្នម្លសម្ព្សបននព្ទរយត្ម្ាេ់ -  - 
 

   
បំណុេសុទធម្ដេានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ 
ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ -  ៤០.១៣៣.៧១៧ 

   
    
 
 
 
 
 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    36 

  

១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍(ត)  
បម្ព្ម្បព្ម្ួេលៅកនុងកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នម៍្ដេានកំណត្ក់នុងឆ្ន លំនុះម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖  
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
 

   

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា  ៤០.១៣៣.៧១៧   ៣៣.៩៨៣.៤៧៧ 
ព្ាកចំ់ណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន  ២.២៦០.០៤៦    ១.៨០០.៦៥៧  
ចំណាយការព្ាក ់  ៣.១៥៥.៨៩១    ២.៦៧១.១៦៥  
អត្ាព្បលយជ្នា៍នបង ់   (១.៣០២.៦៦៤)   (១.១៨៧.៩៥៩) 
ខាត្រីការវយត្នម្លហានិភ្យ័កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ២.៨៩៣.៥៣៧   ២.៨៦៦.៣៧៧  
ចំលណញរីការទ៉ូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ (៣២.៩២៨.១៤៣)  - 
ចំណាត្ថ់ាន កល់ឡើងវញិលៅគ្ណនីផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ (១៤.២១២.៣៨៤)  - 

 

   

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ -  ៤០.១៣៣.៧១៧ 
   

ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    
ព្ាកចំ់ណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន  ២.២៦០.០៤៦   ១.៨០០.៦៥៧ 
ចំណាយការព្ាក ់  ៣.១៥៥.៨៩១   ២.៦៧១.១៦៥ 
ចំននួទឹកព្ាកស់រុបម្ដេានកត្ព់្ត្ថកនុងគ្ណនីព្ាកល់បៀវត្េ  
    ព្ាកឈ់ន៉ូេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ ៥.៤១៥.៩៣៧  ៤.៤៧១.៨២២ 

 
ទឹកព្ាកម់្ដេររំឹងថាព្ត្ូវបងក់នុងរយៈលរេ១២ម្ខម្គនចំនួន ១.៣០៣ោនលរៀេ សព្ម្គប់ដំណាចឆ់្ន នំងៃទី៣១   
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និង ១.១៨៨ោនលរៀេ ដំណាចឆ់្ន នំងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 

ការសនមត្ការគ្ណនាហានិភ្យ័សំខាន់ៗ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
    
អព្ត្ថអបបហារ ៤.០០%  ៨.០០% 
អព្ត្ថកំលណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ (ក)    
អព្ត្ថននការដកព្ាក ់(ខ)    
អព្ត្ថម្រណៈ (គ្)    

 

(ក)     អព្ត្ថកលំណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ 
វធិីស្នស្រសត actuarial លចញលដាយ ស.គ្.អ.ក ១៩ សតីរីអត្ាព្បលយជ្នប៍ុគ្គេិក ត្ព្ម្ូវឱយម្គនការ

ដំលឡើងព្ាកល់បៀវត្េនាលរេអនាគ្ត្ នឹងព្ត្ូវា៉ា ន់ព្បម្គណនិងានអនុញ្ជញ ត្ឱយកំណត្ ់បំណុេ actuarial 

និងការចំណាយ ននគ្លព្ម្គងលស្នធននិវត្ត ("គ្លព្ម្គង") ។ ផ្េព្បលយជ្ន ៍លៅលព្កាម្ គ្លព្ម្គង លនុះព្ត្ូវាន 
កំណត្ល់ៅកនុង ការទកទ់ងនឹង ព្ាក់ម្ខ សរុបចុងលព្កាយ ព្គានម់្ត្ម្ុនលរេច៉ូេនិវត្តនប៍នាេ ប់ម្កការវយ
ត្នម្លលនុះ ត្ព្ម្ូវឱយម្គនការសនមត្់ានកំណត្់ទកទ់ងលៅនឹងការលកើនលឡើង ព្ាក់ម្ខបម្នាម្លទៀត្។ 

លដើម្បកីំណត្អ់ព្ត្ថការបលងាើនព្ាកម់្ខរយៈលរេម្វងនាលរេអនាគ្ត្ វធិីស្នស្រសតម្គនរីរព្ត្ូវានលេើក
លឡើងម្យួ គ្ឺព្ត្ូវានម្ផ្ាកលេើអត្ិផ្រណាប៉ូកព្ាកម់្ខគ្ំរ៉ូរិត្ព្ាកដខណៈលរេ ម្ដេការគ្ណនាលផ្េងលទៀត្
ម្ផ្ាកលេើបទរិលស្នធនច៍ាស់កនុងកំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េ។ 

  

៨៣ 
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       ៨៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(ក)  អព្ត្ថកលំណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េ (ត្) 

កនុងវធិីស្នស្រសតទីម្យួ ការបលងាើនព្ាកល់បៀវត្េានរមួ្បញ្ច៉ូ េសម្គសធាតុ្សំខានរ់ីរដ៉ូចម្ដេាន
បង្កា ញកនុងរ៉ូបម្នតខាងលព្កាម្: 

កំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េ = អត្ិផ្រណា + កំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េរិត្ព្ាកដ 
លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតលនុះ អព្ត្ថបលងាើនព្ាកម់្ខសម្លវតុ្សម្ផ្េលចញម្ករីអត្ិផ្រណា រី ៥% 

លៅ ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
ត្ថម្វធិីស្នស្រសតទីរីរ ការវភិាគ្លេើការបលងាើនព្ាក់លបៀវត្េានអនុវត្តលៅលេើព្ាក់ម្ខទងំរីរទងំ

ទិនននយ័ព្ាក់ម្ខចាស់ និងកាពំ្ាកម់្ខ។     លេើសរីលនុះលៅលទៀត្ការបលងាើនព្ាកម់្ខគ្ឺម្ផ្ាកជាម្យួនឹងការ
លឡើងត្ំម្ណង។ រមួ្ជាម្យួគាន ផ្ងម្ដរ ព្ាក់លបៀវត្េនឹងលធេើការរិនិត្យលឡើងវញិ១០% លរៀងរាេ់រីរឆ្ន មំ្តង 
(ព្បម្គណ ៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ អព្ត្ថននការដំលឡើងព្ាក់ម្ខានម្ករីការបលងាើនការដំលឡើងព្ាកល់បៀវត្េជា  
បទរិលស្នធចាស់ ោចម្គន រី ៧% លៅ ៩ % កនុងម្យួឆ្ន  ំ។ 

លដាយម្ផ្ាកលេើការបកព្ស្នយខាងលេើ អព្ត្ថននការបលងាើនព្ាក់ម្ខរយៈលរេម្វងសម្លវតុ្ផ្េោច
ម្គនរី ៥% លៅ ៩% កនុងម្យួឆ្ន  ំ(លពាេគ្ឺ ៥% លៅ ៧% លចញម្ករីអត្ិផ្រណា ប៉ូកគ្ំរ៉ូកំលណើ ន ព្ាក់ម្ខ
រិត្ព្ាកដ ៧% លៅ ៩% ានម្ករីការដំលឡើងព្ាក់លបៀវត្េបទរិលស្នធចាស់)។ សព្ម្គបក់ារវយត្នម្ល   
នាលរេបចចុបបននម្គនអព្ត្ថកំលណើ នព្ាកល់បៀវត្េររ៍យៈលរេម្វង ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

(ខ) អព្ត្ថននការដកព្ាក ់
អព្ត្ថននការដកព្ាក់ព្ត្ូវានលព្បើកនុងការវយត្នម្លលនុះ លដើម្បាី៉ា នព់្បម្គណចំនួនរបស់សម្គជ្ិកម្ដេ

នឹងចាកលចញរីលរៀងរាេ់ឆ្ន លំៅកនុងលរេអនាគ្ត្ម្ុនោយុច៉ូេនិវត្តន។៍ អព្ត្ថននការដកព្ាកក់ានម់្ត្ខពស់
ការដកកាន់ម្ត្ត្ិចចំលពាុះចំនួនសម្គជ្ិកម្ដេម្គនព្ស្នប ់ ម្ដេររំឹងថានឹងរស់ាន ដេ់ោយុច៉ូេនិវត្តន៍
ធម្មត្ថ។ អព្ត្ថននការដកព្ាក់ ជាធម្មត្ថព្ត្ូវានផ្ារភាជ បល់ៅនឹងោយុ ឬព្បម្វងននលសវ ឧទវរណ៍ 
បុគ្គេិកម្ដេម្គនវយ័ចំណាស់ គ្ឺម្និស៉ូវោម្េងរីត្ំម្ណងជាងសម្ភាគ្ីវយ័លកមង។ 

អព្ត្ថកំលណើ នបុគ្គេិកម្ដេព្ត្ូវានលព្បើកនុងការវយត្នម្ល គ្ឺទក់ទងលៅនឹងោយុម្ដេព្ត្ូវគាន លៅនឹង 
អព្ត្ថបុគ្គេិកជាម្ធយម្ព្បម្គណ ១% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

 សព្ម្គប់ការវយត្នម្លនាលរេបចចុបបននអព្ត្ថននការដកម្ដេព្ត្ូវានលព្បើម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្: 
 

ោយុទទេួាន អព្ត្ថននការដកព្ាក ់
២០ ២.៣ 
២៥ ១.៨ 
៣០ ១.២ 
៣៥ ០.៨ 
៤០ ០.៦ 
៤៥ ០.៧ 
៥០ ០.៥ 
៥៥ ០.២ 

(គ្)  អព្ត្ថម្រណៈ 
លដាយស្នរម្និម្គនអព្ត្ថម្រណៈព្ត្ូវានផ្េរេផ្ាយលៅព្បលទសកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ្ ានលព្បើព្ាស់

ត្ថរាងោយុកាេររំឹងទុកននម្រណៈរបស់ព្បលទសនងឆ្ន ២ំ០០៨ លវើយានម្កសព្ម្ួេលដើម្បឲី្យសម្ព្សប
លៅនឹងោយុកាេររំឹងទុករបស់ព្បជាជ្នកម្ពុជា។ ត្ថរាងអព្ត្ថម្រណៈរបស់ព្បលទសនង ឆ្ន ២ំ០០៨ គ្ឺជា 
ត្ថរាងម្រណៈម្ដេានលចញចុងលព្កាយលគ្បំផុ្ត្លៅកនុងព្បលទសនង។  
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១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(គ្)  អព្ត្ថម្រណៈ 

ត្ថរាងខាងលព្កាម្លនុះ បង្កា ញរីត្ថរាងអព្ត្ថម្រណៈគ្ំរ៉ូម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ានលព្បើព្ាស់ ៖ 
 

ោយុ 
អព្ត្ថម្រណៈ (%ព្បចាឆំ្ន )ំ 

បុរស ស្រសតី 
២០  ០.២២៨០  ០.០៧៦៩  
២៥  ០.២៥៤៦  ០.០៨៤៩  
៣០  ០.២៥៨៧  ០.០៩៤៩  
៣៥  ០.២៩០៣  ០.១១៩៤  
៤០  ០.៣៦៩០  ០.១៥១៩  
៤៥  ០.៤៩៨៦  ០.១៩៥៧  
៥០  ០.៦៨០៨  ០.២៩៨៤  
៥៥ ១.០៣២២ ០.៥៣៤៣ 

 

១៨. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជំ្នួយពសេងៗ 

 
ជំ្នយួរដាា ភ្ាិេ ជំ្នយួរបស់ JICA ជំ្នយួលផ្េងៗ សរបុ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

     នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ ៤.៨៦៥.០៥៩ ២២.២០៤.៤២២ ៧៨១.៤៩៣ ២៧.៨៥០.៩៧៤ 
រេំស់ (២២៦.៨៩៧) (២.១០៨.៦៨១) (២៤.៣៩៥) (២.៣៥៩.៩៧៣) 

 
    

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៤.៦៣៨.១៦២ ២០.០៩៥.៧៤១ ៧៥៧.០៩៨ ២៥.៤៩១.០០១ 

 
    

 
    

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៤.៦៣៨.១៦២ ២០.០៩៥.៧៤១ ៧៥៧.០៩៨ ២៥.៤៩១.០០១ 
រេំស់ (២២៦.៨៩៧) (២.១០៨.៦៨០) (២៤.៣៩៥) (២.៣៥៩.៩៧២) 

 
    

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៤.៤១១.២៦៥ ១៧.៩៨៧.០៦១ ៧៣២.៧០៣ ២៣.១៣១.០២៩ 
 

រេំស់លេើជ្ំនួយរនាររីរដាា ភ្ាិេ និងជ្ំនួយលផ្េងៗ ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជាចំណ៉ូ េលផ្េងៗ លៅកនុងរាយការណ៍
ចំលណញ ឫខាត្ និងចំណ៉ូ េេម្ាតិ្លផ្េងៗ។ 
(ក) ជ្នំយួររីាជ្រដាា ភ្ាិេ  

ជ្ំនួយរីរាជ្រដាន ភ្ាិេ លកើត្ម្ករីការចំលណញលេើេលម្ាៀងននអព្ត្ថលងរ  ម្ដេានលព្បើលដើម្បបីត៉ូរព្ាក ់
(លរៀេ/SDR) លព្កាម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនបនតរវងព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង         រ.ទ.ស.ភ្ 
ចុុះនងៃទី០៥ ម្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ម្ដេម្គនទឹកព្ាកស់រុបចំនួន ៩.៦៩៥.០០០SDR រី   ធនាគារ
អភ្វិឌឍនោ៏សីុ។ រ.ទ.ស.ភ្ ានសលព្ម្ចរកាទុកចំលណញរីការបត៉ូរព្ាក ់ លនុះកនុងបញ្ជ ីរបស់  រ.ទ.ស.ភ្ ថា
ជាជ្ំនួយ (លដាយស្នរ ម្និម្គនត្ព្ម្ូវការលោយបងេិេព្ាកច់ំលណញលនុះលៅវញិលទ) លវើយព្ាកច់ំលណញ
លនុះនឹងព្ត្ូវរេំស់លដាយម្ផ្ាក លេើលគាេការណ៍ដ៉ូចគាន នឹងជ្ំនួយរនារលផ្េងៗម្ដរ។ 

(ខ) ជ្នំយួរJីICA 
ជ្ំនួយរី JICA គ្ឺជ្ំនួយលេើគ្លព្ម្គងអនុវត្តថាម្រេស្នា ត្ លដាយព្បរន័ធព្បត្ិបត្តិការអគ្គីសនីត្ថម្

ព្បរន័ធស៉ូឡា។ 
  

៨៥ 
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       ៨៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

១៨. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជំ្នួយពសេងៗ (ត) 
(គ្) ជ្នំយួលផ្េងៗ 

ជ្ំនួយលផ្េងៗគ្ឺជាការឧបត្ាម្ាព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ ររីទីស្នន កក់ារសវព្បត្ិបត្តិការ អនតរ
ជាត្ិរបស់ Associate International des Maires Francophones (AIMF) និង ព្កុម្វ ុន KUBOTA 

Construction Co,. Ltd។ 
 

១៩. បំណុលេនធេនារពលើក្បាក់ចំពណញ 
បម្ព្ម្បព្ម្ួេគ្ណនីរនធរនារ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា       
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង 
រាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ 

(កំណត្ស់ម្គគ េ់២៩) 
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ  

ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង បរកិាខ រ  (៥០.១៧៩.១៨៥)  (៧.០៨៧.៩៩៣) (៥៧.២៦៧.១៧៨) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍  ៧.៤៥៣.៤៩២  (៧.៤៥៣.៤៩២) - 
សំវធិានធនលេើសននិធិ  ៥០.៦៤៥   -     ៥០.៦៤៥  
សំវធិានធនសព្ម្គបព់្ាកព់្តូ្វទទេួម្និោច

ព្បម្៉ូេាន  ៥២២.៨៥៨   -     ៥២២.៨៥៨  
ព្ាករ់ង្កេ ន ់  ១.៥០៣.៥៨៦  ៤.០៧៩.០៥៦  ៥.៥៨២.៦៤២ 
ការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ ម្ដេម្និទនទ់ទួេស្នគ េ់   ៥.៤៤១.២៤៥  ៨៩.៧១៨ ៥.៥៣០.៩៦៣ 

 
   

 
(៣៥.២០៧.៣៥៩) (១០.៣៧២.៧១១) (៤៥.៥៨០.០៧០) 

 

 

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា  
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង  
រាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ 

(កំណត្ស់ម្គគ េ់ ២៩) 
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 
  

  ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង បរកិាខ រ (៣៦.០០១.០២០)  (១៤.១៧៨.១៦៥)  (៥០.១៧៩.១៨៥) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ៥.១៤៤.២៦១  ២.៣០៩.២៣១   ៧.៤៥៣.៤៩២ 
សំវធិានធនលេើស្នរលរើភ្ណ័ឌ  (២២.៩៥៥)  ៧៣.៦០០   ៥០.៦៤៥  
សំវធិានធនសព្ម្គបព់្ាកព់្តូ្វទទេួម្និោច

ព្បម្៉ូេាន ៥២២.៨៥៨ -     ៥២២.៨៥៨  
ព្ាករ់ង្កេ ន ់ ៧៥.៤៥០  ១.៤២៨.១៣៦   ១.៥០៣.៥៨៦ 
ការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ ម្ដេម្និទនទ់ទេួស្នគ េ់  (៨៤៩.៤៦៣)  ៦.២៩០.៧០៨   ៥.៤៤១.២៤៥  
  

   
 

(៣១.១៣០.៨៦៩) (៤.០៧៦.៤៩០) (៣៥.២០៧.៣៥៩) 
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២០. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ 

 
២០១៨  ២០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ - រយៈលរេម្វង    
ព្ាកក់ករ់បស់អតិ្ងិជ្ន  ៥៤.៤០៤.៧៤៦   ៤៩.៥៥៦.៦៨១ 
ព្ាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ  ២.៤៤៣.៨៧៧   ១៤៣.២១៧ 
    

 ៥៦.៨៤៨.៦២៣  ៤៩.៦៩៩.៨៩៨ 
    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម - រយៈលរេខល ី    
ភាគី្ទីបី ៣០.៨៧០.៨៨៦  ៣៤.២៣៥.៣២៦ 
    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ - រយៈលរេខល ី    
ព្ាកប់ងគរលេើកទឹកចិត្តបុគ្គេិក  ៧.៦២៦.០១៥   ៦.៧៣៩.៩៣៦ 
ទឹកព្ាកជំ់្ពាកស់្នោរាជ្ធានីភ្នលំរញ  ១២.៦៧១.៤២៤   ៦.៨១៤.០៥៥ 
ចំណ៉ូ េម្និទនស់លព្ម្ច -  ៤៧៦.៩៨៧ 
ចំណ៉ូ េរនារ -  ៥.២៧៨ 
ទឹកព្ាកជំ់្ពាកល់ៅបុគ្គេិក ១៤.២១២.៣៨៤  - 
ព្ាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ  ៦៧.២៨៥   ២៥៣.៧៤៥ 
ភាគ្ោភ្ម្ដេព្តូ្វបង ់ ៦.៨៨៤.៧៨៧  - 
រនធព្តូ្វបងល់ផ្េងៗ  ២០៩.១៨៨   ២.៥៤២.៩៧៥ 
ព្ាកប់ងគរអតី្ត្ភារការង្ករ ៥.២៧០.៩៩២  - 
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ៤.៤៣៧.២៦២  ៧៦.៨៣២ 
    

 ៥១.៣៧៩.៣៣៧  ១៦.៩០៩.៨០៨ 
    

 ៨២.២៥០.២២៣  ៥១.១៤៥.១៣៤ 
    
 ១៣៩.០៩៨.៨៤៦  ១០០.៨៤៥.០៣២ 

(ក) គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ព្ត្ូវានចាត្់ថាន កជ់ាបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេ
ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 

(ខ)  គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម គ្ឺជាគ្ណនីម្និម្គនការព្ាក់ និងេកខខណឌ ឥណទនពាណិជ្ជកម្មធម្មត្ថ
ម្ដេផ្តេ់ជ្៉ូន រ.ទ.ស.ភ្ ចាបរ់ីម្យួម្ខដេ់បីម្ខ (២០១៧៖ម្យួម្ខដេ់បីម្ខ) ។ 

(គ្) ព្ាកក់ករ់បស់អត្ិងិជ្នព្ត្ូវានព្បម្៉ូេរីអត្ិងិជ្ន ម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នម្ផ្ាកលេើទំវំនននាឡិកាទឹកម្ុនលរេ
ត្ភាជ ប ់ លវើយព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថទុកន៉ូវទឹកព្ាក់ម្ដេទទួេានលនាុះជាព្ាកក់ករ់បស់អត្ិងិជ្នម្ដេសាិត្លៅ
លព្កាម្បំណុេរយៈលរេម្វង។ 

(ឃ) ទឹកព្ាកជ់្ំពាក់លៅបុគ្គេិក គ្ឺត្ំណាងឱយទឹកព្ាកទ់ងំអស់ម្ដេព្ត្ូវទ៉ូទត្ល់ៅឱយបុគ្គេិកម្ដេលកើត្លឡើង 
ម្ករីការបញ្ចបគ់្លព្ម្គងព្ាកល់ស្នធននិវត្តន៍របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេម្គនព្បសិទធភារលៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ     
ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

(ង) គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងព្ាកធ់ានាព្បត្ិបត្តិការគ្ិត្ព្ាកដុ់ោល រោលម្រកិ និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គង់
លផ្េងៗគ្ិត្ជាព្ាក់លរៀេ។  

៨៧ 
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       ៨៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

២០. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ 
(ច) ត្ថរាងដ៉ូចខាងលព្កាម្សលងខបអំរីកាេបរលិចឆទននការជ្ួញដ៉ូរនិងការទ៉ូទត្់លផ្េងៗរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅចុង

បញ្ចបន់នរយៈលរេរាយការណ៍នីម្យួៗ លដាយម្ផ្ាកលេើកាត្រេកិចចទ៉ូទត្ស់ងម្ដេម្និទនទ់៉ូទត្ដ់៉ូច
ត្លៅ: 

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ          
ត្ថម្ត្ព្ម្វូការ ឬ 

កនុងរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំ រី ១ឆ្ន លំៅ ៥ឆ្ន  ំ លេើសរី ៥ឆ្ន  ំ សរបុ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

     

គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គង់
ពាណិជ្ជកម្ម        
និងគ្ណនីអនក     
ផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ៨២.២៥០.២២៣ ២.៤៤៣.៨៧៧ ៥៤.៤០៤.៧៤៦ ១៣៩.០៩៨.៨៤៦ 

     
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ     

ឆ្ន ២ំ០១៧ 
    

គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គង់
ពាណិជ្ជកម្ម        
និងគ្ណនីអនក     
ផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ៥១.១៤៥.១៣៤ ១៤៣.២១៧ ៤៩.៥៥៦.៦៨១ ១០០.៨៤៥.០៣២ 

 

២១. ចំណូលេីការលក់  
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ការេកទឹ់កស្នា ត្៖    
- អនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ  ៨៥.៤៤៩.១៣១   ៨២.០៧១.៨៨៨ 
- អនកលព្បើព្ាស់ជាេកខណៈោជី្វកម្ម  ៩១.៧០៤.៥៤៦   ៨៦.២៨៨.០៤០ 
- ស្នា បន័ព្គឹ្ុះស្នា នស្នធារណៈ  ៨.០៤៤.៩៤១   ៥.២៥៦.៧០៤ 
- ោជ្ាធររដាសេយត័្នានា  ៤១៥.៥៩៥   ៤១.១៦២ 
- អនកម្ចកចាយ  ៨.៣២៥.០០២   ៩.១៦៦.៥១៥ 

- បងគត្ភ់ារខុសគាន លេើព្ាកចំ់ណ៉ូ េ រីការេកទឹ់កស្នា ត្  ៥៧.០៣៥   ៥០.៩៣៨ 
- ដក៖ ការេុបលចាេវកិាយបព្ត្  (១.២១៩.៤៤៣)  (២.២៧៣.៥៦៤) 
    
 ១៩២.៧៧៦.៨០៧  ១៨០.៦០១.៦៨៣ 

    
ចំណ៉ូ េានរីការភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ  ៩.៧៨២.៤៧១   ៩.៣១៤.៧៩៦ 
ចំណ៉ូ េការផាល ស់បត៉ូរនាឡិកាទឹក  ៣.១៦៤.១៥៧   ៣.២៥៩.៣១៦ 
ការេកល់ព្គ្ឿងបនាល ស់ និងនាឡិកាទឹក  ១១៨.០៦៣   ១៨០.៦៥០ 

    
 ២០៥.៨៤១.៤៩៨  ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ 
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២១. ចំណូលេីការលក់ (ត) 
(ក) ការេកទ់កឹស្នា ត្ 

ចំណ៉ូ េម្ដេទទួេានរីការេកទ់ឹកស្នា ត្ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅចំណុចលរេម្យួម្ដេទឹកព្ត្ូវ
ានផ្គត្ផ់្គងល់ដាយ រ.ទ.ស.ភ្ និងព្ត្ូវានលព្បើព្ាស់លដាយអត្ិងិជ្ន។ 

(ខ) ចណំ៉ូ េានរកីារត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ 
ចំណ៉ូ េានរីការត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ចំណុចលរេម្យួម្ដេការត្

ភាជ បប់ណាត ញព្ត្ូវានលធេើរចួរាេ់។ 
(គ្) ចណំ៉ូ េការផាល ស់បត៉ូរនាឡិកាទកឹ 

ចំណ៉ូ េការផាល ស់បត៉ូរនាឡិកាទឹក រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ចំណុចលរេម្យួម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ 
លធេើការលចញវកិយ័បព្ត្លដាយគ្ិត្នងល ៥០លរៀេ កនុង១ម្េីីម្ម្ព្ត្កនុងម្យួម្ខននទំវំនាឡិកា។ 

 

២២. កថៃក្ម្េីពស្វាស្ថងស្ង់ 
នងលឈនួេលសវកម្មស្នងសងប់ង្កា ញរី នងលឈនួេននលសវកម្មសំណង់ម្ដេម្គនទកទ់ងនឹងការរព្ងីកព្បរន័ធ

ម្ចកចាយទឹកលៅកានអ់នកម្ចកចាយទឹកលៅត្ថម្បណាត លខត្តនានា។ 
ចំណ៉ូ េរីកិចចសនាស្នងសង់ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លព្បត្ិបត្តិការលងរម្ដេានយេ់ព្រម្លព្កាម្កិចចព្រម្

លព្រៀង។ 
ព្ាកច់ំណ៉ូ េព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ លៅលរេការព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទរយសម្បត្តិព្ត្ូវានលផ្េរលៅឱយអត្ិងិជ្នលវើយវ

ទំនងជាថា រ.ទ.ស.ភ្ នឹងព្បម្៉ូេការត្បសនងម្ដេខលួននឹងព្ត្ូវានផ្តេ់ជាងន៉ូរនឹងព្ទរយសម្បត្តិម្ដេនឹងព្ត្ូវលផ្េរជ្៉ូន
អត្ិងិជ្ន។ ោព្ស័យលេើេកខខណឌ ននកិចចសនា និងចាបម់្ដេអនុវត្តចំលពាុះការព្គ្បព់្គ្ងកិចចសនាព្ទរយសម្បត្តិ
ោចលផ្េរលៅត្ថម្លរេលវោ ឬលៅលរេណាម្យួ។ ការព្គ្បព់្គ្ងននព្ទរយសម្បត្តិគ្ឺព្ត្ូវានលផ្េរជាដំណាក់ៗ  
ព្បសិនលបើការអនុវត្ានរ៍បស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និទនា់នបលងាើត្ព្ទរយសកម្ម លវើយ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនសិទធិទ៉ូទត្ស់ព្ម្គប់
ការអនុវត្តម្ដេានបំលរញរវ៉ូត្ដេ់សរេនងៃ។ 

ព្បសិនលបើការព្គ្បព់្គ្ងការលផ្េរព្ទរយសកម្មកនុងរយៈលរេម្យួ ព្ាកច់ំណ៉ូ េព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងកំឡុង
លរេននកិចចសនាលដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតធាតុ្ច៉ូេ លដាយលយងលៅវឌឍនភារលឆ្ព ុះលៅរកការលរញលេញននកាត្រេកិចច
អនុវត្តលនាុះ។ លបើម្និដ៉ូលចាន ុះលទព្ាកច់ំណ៉ូ េព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅចំណុចម្យួលៅលរេម្ដេអត្ិងិជ្នទទួេ
ានការព្ត្ួត្រិនិត្យព្ទរយសម្បត្តិ។ 

ការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ  ព្ត្ូវានទម្ទរលៅកនុងការកំណត្់កាត្រេកិចចព្បត្ិបត្តិការ ការម្បងម្ចកត្នម្ល និងការ
ចំណាយលេើការដាកប់ញ្ជ៉ូ េវធិីស្នស្រសតធាតុ្ច៉ូេលដើម្បទីទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េត្ថម្លរេលវោ។ 

រ.ទ.ស.ភ្ កំណត្ន់៉ូវកាត្រេកិចចអនុវត្ត ម្ដេម្គនេកខណៈខុសៗគាន  និងជាសម្គា រៈម្ដេជាការវនិិចឆយ័លៅ
កនុងបរបិទននកិចចសនា។ ត្នម្លព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវានកំណត្់លដាយម្ផ្ាកលៅលេើព្ាកច់ំលណញម្ដេានា៉ា ន់ព្បម្គណ
ម្ុននឹងម្បងម្ចកលៅកាត្រេកិចចអនុវត្តម្ដេានកំណត្់ រ.ទ.ស.ភ្ កា៏នា៉ា ន់ព្បម្គណន៉ូវត្នម្លកិចចសនាសរុបកនុង
ការអនុវត្តវធិីស្នស្រសតធាតុ្ច៉ូេលដើម្បទីទួេានព្ាកច់ំណ៉ូ េត្ថម្លរេលវោ។ 

  

៨៩ 
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       ៩០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

២៣. ចំណូលពសេងៗ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណ៉ូ េរីរាជ្រដាា ភ្ាិេ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ  ២.៣៥៩.៩៧២   ២.៣៥៩.៩៧២ 
ចំលណញរីការទ៉ូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ៣២.៩២៨.១៤៣  - 
ការេកល់ព្គ្ឿងបនាល ស់ និងនាឡិកាទឹក  ១៣.០៩៩.២៣៦   ១១.០២៥.៧២៦ 
ចំណ៉ូ េរីការផាករិនយ័  ៣៥០.៧៨៦   ២៧០.៨០២ 
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ  ២.៤២១.៥៥៥   ១៥.១៣៨.៦០៨ 

    
 ៥១.១៥៩.៦៩២  ២៨.៧៩៥.១០៨ 

 
២៤. ចំណាយក្បាក់ពបៀវតេ ក្បាក់ឈ្នលួ និង ចំណាយពាក់េ័នធពសេងៗ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្ាកល់បៀវត្េបុគ្គេិក  ២៣.៣៣៤.៣៨៦   ១៩.៣៣៨.៦៣១ 
ព្ាកល់េើកទឹកចិត្ត  ៨.៧៦១.៤៦៣   ៨.៧៤៩.៦៧៧ 
ព្ាករ់ង្កេ ន ់  ៦.១២៥.៩៥២   ៥.២១៤.០៤៥ 
ចំណាយអត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន ៍  ៤.១៥៥.០១៦   ១.៨៣០.៨៧០ 
ព្ាកឈ់នួេសព្ម្គបអ់នកល ៉ាការ  ៤៥៦.៨០៤   ៥៤២.១៥៥ 
ចំណាយលផ្េងៗទកទ់ងនឹងបុគ្គេិក  ១១.១៦២.៨៣១   ៥.១០៥.១១៤ 

    
 ៥៣.៩៩៦.៤៥២  ៤០.៧៨០.៤៩២ 

 
២៥. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់សលតិទឹកស្ថា ត 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
កលរ (Chlorine)  ២.៧៣៣.៣៧១   ២.៤០៥.២៩៨ 
ប៉ា៉ូេី ោេុយម្ញី៉ាួ ម្ កលរដី (Poly Aluminium Chloride)  ៣.៧៤៩.៤៦៩   ៣.៨០៩.២០៩ 
អំបិេ (Salt) ៥២០.៨៥៩  ២៦៦.២១៦ 
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងលទៀត្ ៤៩៨.៩៦៨  ២៧៤.៩០០ 
    
 ៧.៥០២.៦៦៧  ៦.៧៥៥.៦២៣ 

 
២៦. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់ការតភាជ ប់បណាត ញពៅតាម្ពគហដ្ឋា ន 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបក់ារត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ 

លគ្វដាា ន  ២.៨៩៨.២១៩   ៧.៧៩១.៩៥៧ 
ចំណាយលេើការបត៉ូរនាឡិកាទឹក  ៤៧១.៣៤៩   ៣៣៣.៦២៨ 
នងលលដើម្បំរង ់  ៩.៤៤៤   ២២៤.៧៩៥ 
នងលលដើម្លផ្េងៗ  ១៧៧.៨៩៣   ៧០៥.៣០២ 

 
   

 ៣.៥៥៦.៩០៥  ៩.០៥៥.៦៨២ 
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២៧. ខាតេីការបតូររបូិយប័ណណ  - ស្ទុធ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំលណញរីការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ   ២.៩៦៩.២៧៤   ៣.៣២៣.៣៣០ 
ខាត្រីការបត៉ូរ៉ូបិយបណ័ណ   (៣.៩១១.០៩៦)  (៣.៥៨៦.៨០១) 
    
 (៩៤១.៨២២)  (២៦៣.៤៧១) 

 
២៨. ចំណូល/(ចំណាយ) ការក្បាក់ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំណ៉ូ េការព្ាក៖់    
- ចំំណ៉ូ េការព្ាករី់ព្ាកប់លញ្ញ ើលៅធនាគារ (ក) ១.១៧២.៩៩២  ៤.៣៨៩.១២៥ 
- ចំលណញរីការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ របស់ព្ាកក់ម្ច ី  ១៥.៦៣២.៣០៤   ១.៧៤០.១២០ 
- ចំណ៉ូ េការព្ាករី់ឥណទនលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់  ៨.៩៥៨   ១៥.៦៨១ 
    
 ១៦.៨១៤.២៥៤  ៦.១៤៤.៩២៦ 
ចំណាយការព្ាក៖់    
- ចំណាយការព្ាកល់េើព្ាកក់ម្ច ី(ខ)  (១១.០១២.៦០០)  (៩.២៦៩.៨៤៤) 
- ខាត្សុទធរីការបា៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ របស់ព្ាកក់ម្ច ី  (៧.៨៨៤.៣៨៦)  (២៣.៦២៦.៣១៩) 
- ចំណាយការព្ាកម់្ដេានលធេើម្៉ូេធនកម្ម 

   លេើព្ទរយសកម្ម  ២.៧២០.១៥៩   ៩១.៤២៤ 
    
 (១៦.១៧៦.៨២៧)  (៣២.៨០៤.៧៣៩) 
    
ចំណ៉ូ េ/(ចំណាយ)ការព្ាកសុ់ទធ ៦៣៧.៤២៧  (២៦.៦៥៩.៨១៣) 
 
(ក)  ចំណ៉ូ េការព្ាកគ់្ឺជាចំណ៉ូ េរីគ្ណនីព្ាកប់លញ្ញ ើសនេ ំ   និងព្ាកប់លញ្ញ ើលផ្េងៗម្ដេលៅកនុងធនាគារកនុង

ព្សុកកនុងឆ្ន ។ំ 
(ខ)  ចំណាយការព្ាក ់ គ្ឺជាចំណាយការព្ាក់លៅលេើព្ាកក់ម្ចរីី AfD និងព្ាកក់ម្ចមី្ដេទទួេានបនតរី

ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេព្ត្ូវទទួេានការឧបត្ាម្ាត្ថម្រយៈកម្ចមី្ដេទទួេានរី ADB និង 
JICA។ 

  

៩១ 
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       ៩២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

២៩. ចំណាយេនធ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណាយរនធលេើព្ាកចំ់លណញ៖    
កនុងការយិបរលិចឆទ ៨.៦៣៥.២៤២  ១២.៨១៦.០៩២ 
    
រនធរនារលេើព្ាកចំ់លណញ (កំណត្ស់ម្គគ េ់ ១៩)៖    
ភារខុសគាន បលណាត ុះោសនន  ១០.៩៤៥.៩៦២   (១.៥១១.២៤៩) 
សំវធិានធន(លេើស)/ខេុះលេើរនធននព្ាកចំ់លណញកនុងការយិបរលិចឆទមុ្ន  (៥៧៣.២៥១)  ៥.៥៨៧.៧៣៩ 
    

 ១០.៣៧២.៧១១  ៤.០៧៦.៤៩០ 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៩.០០៧.៩៥៣  ១៦.៨៩២.៥៨២ 

 
ម្ផ្ាកលេើចាប់សតីរីស្នរលរើរនធរបស់ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនកាត្រេកិចចកនុងការបងរ់នធលេើ

ព្ាក់ចំលណញកនុងអព្ត្ថ ២០% (២០១៧: ២០%) លេើព្ាក់ចំលណញជាបរ់នធ ឬរនធអបបបរម្គកនុងអព្ត្ថ ១% 
(២០១៧: ១%) ននចំណ៉ូ េសរុប ព្បសិនលបើម្យួណាម្គនត្នម្លលព្ចើនជាង។  

ត្ួលេខកនុងការសព្ម្បសព្ម្ួេរវងចំណាយរនធ និងផ្េគុ្ណននព្ាកច់ំលណញគ្ណលនយយនឹងអព្ត្ថ     
រនធដាររបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៨  ២០១៧ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្ាកចំ់លណញមុ្នលរេបងរ់នធ ៩៥.៥០៨.៦៥៨  ៥២.៨២៦.៧៨៦ 
    
រនធគ្ណនាត្ថម្អព្ត្ថរនធព្សបចាប ់២០%  ១៩.១០១.៧៣២  ១០.៥៦៥.៣៥៧ 
    
ឥទធិរេរនធដារលៅលេើ៖    
    
ចំណាយម្ដេម្និោចកាត្ក់ងានសព្ម្គបគ់្ណនារនធ ៤៧៩.៤៧២  ៧៣៩.៤៨៦ 
    
 ១៩.៥៨១.២០៤  ១១.៣០៤.៨៤៣ 
សំវធិានធន(លេើស)/ខេុះលេើរនធននព្ាកចំ់លណញកនុងការយិបរលិចឆទមុ្ន (៥៧៣.២៥១)  ៥.៥៨៧.៧៣៩ 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៩.០០៧.៩៥៣  ១៦.៨៩២.៥៨២ 

 

៣០. ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន 
   ២០១៨  ២០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
ចំលណញសព្ម្គបផ់្តេ់ដេ់ភាគ្វ ុនិកធម្មត្ថ ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៣៣.០៦៧.៨២៦ 

ចំចំននួភាគ្វ ុនធម្មត្ថម្ដេានដាកេ់កគិ់្ត្ជាម្ធយម្ ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
    
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនលគាេ  ៨៤៦.៣២     ៣៨០.២១  
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ  ៨៤៦.៣២     ៣៨០.២១  

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    46 

  

៣០. ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន (ត) 
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ ព្ត្ូវានគ្ណនាលដាយម្កម្ព្បចំនួនម្ធយម្ននភាគ្វ ុនធម្មត្ថម្ដេម្គន 

លដាយសនមត្ថាម្គនការលផ្េរភាគ្វ ុនម្ដេម្គនសកាត នុរេទងំអស់លៅជាភាគ្វ ុនធម្មត្ថ។  
គ្ិត្ព្ត្ឹម្ដំណាច់ការយិបរលិចឆទលនុះ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និម្គនភាគ្វ ុនម្ដេម្គនសកាត នុរេោចលផ្េរលៅជា     

ភាគ្វ ុនធម្មត្ថលនាុះលទ។  ដ៉ូចលនុះចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ គ្ឺម្គនត្នម្លលសមើនឹងចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុន
ជាម្៉ូេដាា ន។ 

 

៣១.  ភាគោភ្ 
 ២០១៨  ២០១៧ 
 ភាគ្ោភ្  ចនំនួនន   ភាគ្ោភ្  ចនំនួនន  
 កនុងម្យួវ ុន  ភាគ្ោភ្  កនុងម្យួវ ុន  ភាគ្ោភ្ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
        
ការព្បកាស/ការទ៉ូទត្ភ់ាគ្ោភ្

លេើកដំប៉ូង និងលេើកចុង
លព្កាយ ១៥៤.០០  ១៣.៣៩៣.៨៦៨  ១៥៩.៩៩  ១៣.៩១៤.៨៣៦ 

 

នានងៃទី២៩ ម្ខម្នីា  ឆ្ន ២ំ០១៨  ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានលសនើ       និងអនុម្ត័្ភាគ្ោភ្សព្ម្គបដ់ំណាចឆ់្ន  ំ  
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ដេម្គនត្នម្ល ១៥៤លរៀេកនុងម្យួវ ុន និងម្គនភាគ្ោភ្សរុបចំនួន ១៣.៤ពាន់
ោនលរៀេជ្៉ូនភាគ្វ ុនិក។  ភាគ្ោភ្ចំនួន ២.០ពានោ់នលរៀេ និង ៤.៥ពាន់ោនលរៀេ ព្ត្ូវានទ៉ូទត្ល់ៅ
នងៃទី២៧ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៨ និងលៅនងៃទី១៤ ម្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៨ ។ 

 
៣២.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ 

(ក) ភាគ្ីម្យួព្ត្ូវានចាត្ទុ់កថាជាសម្ពន័ធញាត្ិជាម្យួ រ.ទ.ស.ភ្ ព្បសិនលបើភាគ្ីលនាុះម្គនេទធភារ ព្គ្បព់្គ្ង
លដាយផាេ េ់ឬលដាយព្បលយេ ឬម្គនឥទធិរេជាខាល ងំលេើភាគ្ីម្យួលទៀត្កនុងការសលព្ម្ចចិត្តវិរញ្ញ វត្ាុ និង
ព្បត្ិបត្តិការ ឬលបើ រ.ទ.ស.ភ្ និងភាគ្ីលនាុះសាិត្លព្កាម្ការព្គ្ប់ព្គ្ង ឬម្គនឥទធិរេជាខាល ងំរមួ្។ សម្ពន័ធញាត្ិ 
ោចជារ៉ូបវន័ត  ឬនីត្ិបុគ្គេ។  
ថាន កដ់ឹកនាសំំខាន់ៗ  របស់ព្កុម្វ ុនរមួ្ម្គនបុគ្គេទងំឡាយណា(រមួ្បញ្ច៉ូ េទងំអគ្គនាយក រ.ទ.ស.ភ្) 
ម្ដេម្គនសិទធិ និងទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការលព្គាង ដឹកនា ំនិងព្គ្បព់្គ្ង សកម្មភាររបស់ព្កុម្វ ុនលដាយផាេ េ់ 
ឬលដាយព្បលយេ។ 

(ខ) រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនព្បត្ិបត្តិការជាម្យួនឹងសម្ពន័ធញាត្ិកនុងការយិបរលិចឆទលនុះដ៉ូចខាងលព្កាម្៖  
 

២០១៨  ២០១៧ 
 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
ព្កុម្វ ុនលព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ត្ម្យួ    

ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ     
ការព្ាកល់េើព្ាកក់ម្ច ី ១០.០១៨.២៨៣  ៩.០៥៩.២៤១ 

រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់    
ការព្ាកល់េើឥណទន ៨.៩៥៨  ១៥.៦៨១ 

សម្តុ្េយសំខាន់ៗម្ដេទកទ់ងនឹងសម្ពន័ធញាត្ិ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
ព្ត្ូវានបង្កា ញ លៅកនុងកំណត្់សំគាេ់លេខ៧ និង១៦។  

ព្បត្ិបត្តិការជាម្យួសម្ពន័ធញាត្ិម្ដេបង្កា ញខាងលេើ   ព្ត្ូវានលធេើលឡើងត្ថម្េកខណៈពាណិជ្ជកម្ម
ធម្មត្ថ។  

៩៣ 
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       ៩៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣២.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ (ត) 
(គ្)  អត្ាព្បលយជ្នគ៍្ណៈព្គ្បព់្គ្ងសំខាន់ៗ  

អត្ាព្បលយជ្នគ៍្ណៈព្គ្ប់ព្គ្ងសំខាន់ៗ សព្ម្គប់ដំណាច់ការយិបរលិចឆទម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៨  ២០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
ព្ាកល់បៀវត្េ និងការចំណាយលផ្េងៗ  ២.២៤៧.៨០៥   ២.១៤៧.៧១៨ 
អត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន ៍  ២៧.៥៦៧   ២៦.៩៨៩ 

 
   

 
២.២៧៥.៣៧២  ២.១៧៤.៧០៧ 

 

៣៣.  ចំណាយជាប់កិចចស្នា 
លៅចុងការយិបរលិចឆទវរញិ្ញ វត្ាុលនុះ រ.ទ.ស.ភ្ ានជាបក់ិចចសនាកនុងការចំណាយម្៉ូេធនកម្មលៅលេើព្ទរយសកម្ម           
ខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៨  ២០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
ការស្នងសងល់រាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ ៣៤.៩៣២.៩៤៩  ៩៥.២៨៨.៦៦៤ 
លសវផ្តេ់ការព្បឹកាលយបេ់  ៤.៧៥៤.៤៩៤   ៥.៦៦២.២៩៦ 
ការទិញបំរងម់្ដកសេិត្ បរកិាខ រភាជ ប ់និងបរកិាខ រលផ្េងៗ  ១៥.៥៦៧.៩៣៦   ២៣.១២៣.៥៤០ 

    
 

៥៥.២៥៥.៣៧៩  ១២៤.០៧៤.៥០០ 
 

៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 
ក) ការព្គ្បព់្គ្ងម្៉ូេធន 

កម្មវត្ាុបឋម្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងម្៉ូេធន គ្ឺលដើម្បធីានាានថា រ.ទ.ស.ភ្ ោចបនត
ព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរលេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លវើយព្សបលរេជាម្យួគាន
លនុះលធេើលោយម្គនកំលណើ នផ្េោភ្ដេ់ភាគ្វ ុនិក ត្ថម្រយៈការលធេើលោយព្បលសើរលឡើងន៉ូវអនុាត្បំណុេ 
និងម្៉ូេធន។ រុំម្គនការផាល ស់បត៉ូរយុទធស្នស្រសតទ៉ូលៅរបស់ព្កុម្វ ុនលទ។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានលរៀបចំរចនាសម្ព័នធ និងលធេើនិយត័្កម្មលេើម្៉ូេធនរបស់ខលួន លដើម្បលីឆ្លើយត្បលៅនឹងការ
ផាល ស់បត៉ូរននេកខខណឌ លសដាកិចច។ លដើម្បរីកា និងលធេើនិយត័្កម្មលេើរចនាសម្ពន័ធម្៉ូេធន រ.ទ.ស.ភ្ ោចលធេើ     
និយត័្កម្មលេើការចំណាយភាគ្ោភ្លៅលេើភាគ្វ ុនិក បងេិេភាគ្វ ុនលោយលៅភាគ្វ ុនិក ឬលាុះផ្ាយ
ភាគ្វ ុនងមី។ រុំម្គនការម្ព្បព្បួេលេើកម្មវត្ាុលគាេនលយាយ ឬដំលណើ រការលផ្េងៗលទ លៅកនុងការយិបរលិចឆទ 
គ្ិត្ព្ត្ឹម្នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្ប់ព្គ្ង និងម្ងរកាលដាយព្បុងព្បយត័្នន៉ូវបំណុេសរុប និងធានាលោយានន៉ូវ 
អនុលោម្ភារននត្ព្ម្ូវការម្៉ូេធនម្ផ្នកខាងលព្ៅ។ 

ខ) ការព្គ្បព់្គ្ងហានភិ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុ 
កម្មវត្ាុននការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺលដើម្បបីលងាើនព្បសិទធភារត្នម្លសព្ម្គប ់   

ភាគ្វ ុនិកលវើយទនេឹម្គាន លនុះក៏ លដើម្បកីាត្ប់នាយសកាា នុរេននផ្េប៉ាុះពាេ់ម្និេាម្ដេោចលកើត្លឡើង
លដាយស្នរការម្ព្បព្បួេននទីផ្ារវិរញ្ញ វត្ាុ។ 
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៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ខ) ការព្គ្បព់្គ្ងហានភិ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 

អគ្គនាយកម្គនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើការកំណត្ក់ម្មវត្ាុលនុះ និងលគាេការណ៍ម្៉ូេដាា នននការព្គ្បព់្គ្ង   
ហានិភ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ លវតុ្លនុះគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងបលងាើត្លគាេការណ៍េម្ាតិ្ដ៉ូចជាកព្ម្តិ្សិទធិ
អំណាចព្ត្ួត្រិនិត្យការទទួេខុសព្ត្ូវការកំណត្់ និងវស់ម្វងអត្តសញ្ជញ ណហានិភ្័យ និងកំណត្ផ់្េ    
ប៉ាុះពាេ់លដាយអនុលោម្ត្ថម្កម្មវត្ាុ និងលគាេការណ៍ម្៉ូេដាា នម្ដេានអនុម្ត័្លដាយអគ្គនាយក។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្ារភាជ ប់ជាចម្បងលៅនឹងហានិភ្័យរ៉ូបិយប័ណណ បរលទស ហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់     
ហានិភ្យ័ឥណទន និងេំវ៉ូរស្នចព់្ាក។់ រត័្ម៌្គនសតីរីការព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្័យម្ដេពាករ់ន័ធម្គនដ៉ូចខាង
លព្កាម្: 
(១)  ហានភិ្យ័រ៉ូបយិបណ័ណ បរលទស 

ហានិភ្យ័រ៉ូបិយប័ណណ បរលទស គ្ឺហានិភ្យ័ម្ដេត្នម្លសម្រម្យឬេំវ៉ូរស្នចព់្ាកន់ាលរេ
អនាគ្ត្ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្គនការផាល ស់បត៉ូរលៅកនុងអព្ត្ថបត៉ូរព្ាកប់រលទស។ 

រ.ទ.ស.ភ្    ព្គ្បព់្គ្ងស្នច់ព្ាកន់ិងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេ រមួ្ទងំការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី
ម្ដេជារ៉ូបិយប័ណណ បរលទស។ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍សម្តុ្េយននរ៉ូបិយបណ័ណ
បរលទសជាដុោល រម្គនរបស់ស្នចព់្ាក់ និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេសរុបចំនួន១.០៨៧ោនលរៀេ 
(២០១៧: ១.៩៥៨ោនលរៀេ) និងរ៉ូបិយប័ណណ បរលទសជាដុោល ររបស់ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី
ម្គនសរុបចំនួន ៣៣.៦២២ោនលរៀេ (២០១៧: ៩៦.៧០៤ោនលរៀេ) សព្ម្គប់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

កម្ចនីន រ.ទ.ស.ភ្ រី AfD និងJICA ម្ដេម្គនរ៉ូបិយប័ណណ ជា អឺរ ៉ា៉ូ ម្គនចំនួនសរុប 
៣០.៩២៣ោនលរៀេ (២០១៧: ១៨៥.៣៨៨ោនលរៀេ) និងរ៉ូបិយប័ណណ ជាដុោល រោលម្រកិម្គន
ចំនួនសរុប ១៥៣.៦២០ោនលរៀេ (២០១៧: ៨៩.៩៨១ោនលរៀេ)។ 

ត្ថរាងខាងព្កុម្លនុះបង្កា ញអំរីការម្វកម្ញកនន រ.ទ.ស.ភ្ លេើការម្ព្បព្បួេលៅលេើអព្ត្ថបត៉ូរ
ព្ាកជ់ាដុោល រោលម្រកិ និងអឺរ ៉ា៉ូ លៅនឹងរ៉ូបិយប័ណណ ជាត្ិនន រ.ទ.ស.ភ្ ជាម្យួអលងរលផ្េងៗលទៀត្: 

    

២០១៨  ២០១៧ 
ព្ាកចំ់លណញលព្កាយដករនធ 

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
ដុោល រ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៧: ៣%)  (២.៨៥៣.៨៤៩)   ២០៨.៣៣៩  

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៧: ៣%)  ២.៨៥៣.៨៤៩    (២០៨.៣៣៩) 

  
  

 

អឺរ ៉ា៉ូ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៧: ៣%)  (៣.៤៣៧.០៦៦)  (៤.៤៤៩.៣២៧) 

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៧: ៣%)  ៣.៤៣៧.០៦៦    ៤.៤៤៩.៣២៧  

 

(២)  ហានភិ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់
ហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាក់ គ្ជឺាហានិភ្័យម្ដេត្នម្លទីផ្ារ ឬេំវ៉ូរស្នចព់្ាកន់ាលរេ

អនាគ្ត្ននឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ោចនឹងម្ព្បព្បួេលដាយស្នរម្ត្ការម្ព្បព្បួេរបស់   
អព្ត្ថការព្ាក់ទីផ្ារ។ 

ការព្បឈម្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅនឹងហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់ គ្ឺទកទ់ងលៅនឹងកម្ច។ី         
រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាក់របស់ខលួនលដាយព្ត្ួត្រិនិត្យយ៉ា ងយកចិត្តទុកលេើ
បំណុេទីផ្ារ លវើយសំខាន់ជាងលនុះលទៀត្គ្ឺ រកាឲ្យានការោយគាន រវង កម្ចមី្គនអព្ត្ថលងរ និង
ម្ព្បេព្បួេ។ រ.ទ.ស.ភ្ រុំានលព្បើព្ាស់ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលដរលីវ ៉ាលដើម្បកីាត្់បនាយហានិភ្័យរបស់
ព្ាក់បំណុេម្ដេព្ត្ូវសងលនាុះលទ។ 

  

៩៥ 
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       ៩៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ខ) ការព្គ្បព់្គ្ងហានភិ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 

(២) ហានភិ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់(ត្) 
 

ការវភិាគ្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាក់ 
ត្ថរាងខាងលព្កាម្បង្កា ញរីការវភិាគ្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ ននអព្ត្ថការព្ាករ់បស់   

រ.ទ.ស.ភ្ លៅចុងការយិបរលិចឆទ  លដាយឈរលេើលគាេការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេ   ០,១%   និងកត្ថត      
អលងរលផ្េងលទៀត្ម្និម្គនការម្ព្បព្បួេ៖ 

 

២០១៨  ២០១៧ 

 

គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ផ្េចំលណញបនាេ បរី់កាត្រ់នធ 
 

 

 - កំលណើ ន ០,១% (២០១៧:០,១%) (២២០.៥៧២)  (២០៣.៧១១) 
- តំ្វយ ០,១% (២០១៧:០,១%) ២២០.៥៧២  ២០៣.៧១១ 

 
ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាកក់នុងឆ្ន ២ំ០១៨ ខពស់ជាងឆ្ន ២ំ០១៧ លដាយស្នរ

ម្ត្កំលណើ នននការដកព្ាកក់ម្ចលីៅកនុងការយិបរលិចឆទ។ ការា៉ា ន់ស្នម នននបម្ព្ម្បព្ម្ួេជាភាគ្រយលេើ
ការវភិាគ្ ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាក់ គ្ឺម្ផ្ាកលេើបរសិ្នា នទីផ្ារបចចុបបននម្ដេោច
លធេើវភិាគ្ាន។ 

 

(៣)  ហានភិ្យ័ឥណទន 
ហានិភ្យ័ឥណទន គ្ឺជាការខាត្បងម់្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លដាយសម្ភាគ្ីម្និាន

បំលរញកាត្រេកិចចដ៉ូចម្គនម្ចងកនុងកិចចសនា។ រ.ទ.ស.ភ្ ព្បឈម្នឹងហានិភ្យ័ឥណទនភាគ្លព្ចើន
រីការេក់ជាឥណទន។ ត្ថម្លគាេការណ៍របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវព្ត្ួត្រិនិត្យជាព្បចាលំៅលេើ      
ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ សម្ភាគ្ី លដើម្បធីានាថា រ.ទ.ស.ភ្ ព្បឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទនត្ិច
បំផុ្ត្។ 

ហានិភ្យ័ឥណទនម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់គ្ឺ ត្ថម្រយៈគ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវ
ទទួេរីអត្ិងិជ្ន។ រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្័យឥណទនលេើការេក់លដាយធានាថាអត្ិងិជ្ន
របស់ខលួនម្គនស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុនិងព្បវត្តិស្នស្រសតឥណទន។ 

លដើម្បពី្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័លេើគ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ រ.ទ.ស.ភ្ ត្ំរ៉ូវលោយម្គនព្ាកក់ក់
ម្ុនលរេម្គនការត្ភាជ បទ់ឹកព្ត្ូវានលធេើលឡើង។ ចំលពាុះរដាា ភ្ាិេ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និត្ព្ម្ូវឱយម្គនព្ាក់
កកល់ឡើយ លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ លជ្ឿជាកថ់ាោចព្បម្៉ូេរីលដា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះត្ថម្រយៈព្កសួងលសដាកិចច 
និងវិរញ្ញ វត្ាុ (ព្បភ្រននវិរញ្ញ វត្ាុសំរាបល់ដា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះ) ម្ដេជាអនកព្គ្ប់ព្គ្ងវិរញ្ញ វត្ាុ និង
ម្គច ស់ភាគ្វ ុននន រ.ទ.ស.ភ្។ 

លគាេនលយាយននការកាត្ព់្ាកក់ក់ គ្ឺអនុវត្តលៅត្ថម្អត្ិងិជ្នម្ដេម្និទន់ានទ៉ូទត្់
បំណុេរបស់រួកលគ្លៅត្ថម្េកខខណឌ ឥណទន។ 

លដើម្បកីាត្ប់នាយហានិភ្យ័លេើស្នចព់្ាកល់ៅកនុងធនាគារ និងការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី 
(ព្ាកប់លញ្ញ ើធនាគារលងរ) រ.ទ.ស.ភ្ ានម្បងម្ចកព្ាកប់លញ្ញ ើរបស់វលៅត្ថម្ធនាគារខុសៗគាន
លដាយលព្បើព្ាស់ធនាគារកនុងព្សុកធំៗ និងម្គនល ម្ ុះេបមី្យួចំនួនម្ដេលធេើព្បត្ិបត្តិការលៅកនុង
ព្បលទសកម្ពុជា។  
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៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ខ) ការព្គ្បព់្គ្ងហានភិ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 

(៣)  ហានភិ្យ័ឥណទន (ត្) 
ការព្បឈម្ម្ុខចំលពាុះហានិភ្យ័ឥណទន និងទព្ម្ង់ននការគ្ិត្គ្៉ូរលេើហានិភ្័យឥណទន 

ការព្បឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទនធំបំផុ្ត្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ត្ំណាងលដាយត្នម្លរិត្
គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុនីម្យួៗ។ 
លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍:  
(១)  ព្បម្គណ៣៩% (២០១៧: ៣៩%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់      

រ.ទ.ស.ភ្  គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាអនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ។ 
(២)  ព្បម្គណ៣៤% (២០១៧: ៣៣%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់     

រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាេកខណៈោជ្ីវកម្ម។ 
(៣)  ព្បម្គណ២៩% (២០១៧: ២៣%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់     

រ.ទ.ស.ភ្  គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ។ 
 

(៤)  ហានភិ្យ័ស្នចព់្ាកង់្កយព្សួេ នងិេំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់
ហានិភ្យ័ស្នច់ព្ាក់ង្កយព្សួេ និងេំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ លកើត្លឡើងរីការព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់       

រ.ទ.ស.ភ្ លៅលេើម្៉ូេធនបងេិេ។ វគ្ឺជាហានិភ្យ័ម្យួម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ នឹងជ្ួបព្បទុះផ្េេំាក
កនុងការបំលរញន៉ូវកាត្រេកិចចវិរញ្ញ វត្ាុលៅលរេម្ដេដេ់កាេកំណត្់ព្ត្ូវសង។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្បព់្គ្ងរយៈកាេកំណត្រ់បស់បំណុេចាស់ៗ េំវ៉ូរស្នចព់្ាករ់ីព្បត្ិបត្តិការ 
និងភារម្គនព្ស្នប់ននម្៉ូេនិធិយ៉ា ងសកម្ម លដើម្បធីានាានន៉ូវរាេ់ត្ព្ម្ូវការព្បត្ិបត្តិការ វនិិលយគ្ 
និងវិរញ្ញបបទន។ លៅកនុងយុទធស្នស្រសតននការព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្័យស្នច់ព្ាក់ង្កយព្សួេ រ.ទ.ស.ភ្ 
រកាន៉ូវកព្ម្តិ្ស្នច់ព្ាក ់     និងស្នច់ព្ាក់សម្ម្៉ូេព្គ្បព់្គាន់សព្ម្គប់គាពំ្ទដេ់សកម្មភារ
ព្បត្ិបត្តិការរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

 

៣៥.  ចពក្ម្ៀកថៃនេ័ត៌មាន 
រ.ទ.ស.ភ្ ផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលៅដេ់ព្កុម្ព្គ្ួស្នរ  ម្ដេម្គនទីេំលៅលៅទីព្កុងភ្នលំរញ   និងត្ថម្បណាត ទីត្ថងំ

នានាម្ដេលៅជុ្ំវញិទីព្កុង។ លដើម្បពី្ទព្ទង់ោជ្ីវកម្មម្ចកចាយទឹកលព្បើព្ាស់. រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវម្ត្ផ្គត្ផ់្គងន់៉ូវបណាត ញ 
ទឹកលធេើជាលសវកម្មព្ទព្ទង។់ ព្ាកច់ំណ៉ូ េានម្ករីការត្ភាជ បទ់ឹក (លសវកម្មព្ទព្ទងស់ព្ម្គបក់ារផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើ
ព្ាស់) ម្គនចំនួនត្ិចជាង ៥% ននព្ាកច់ំណ៉ូ េសរុបខណៈលរេម្ដេចំណ៉ូ េម្ដេានម្ករីការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើ
ព្ាស់ម្គនចំនួន ៧៣%ននព្ាក់ចំណ៉ូ េសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនម្ផ្នកននរាយការណ៍ម្យួម្ដេម្គនល ម្ ុះថាការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់។   ព្បធានម្ផ្នក 
ព្បត្ិបត្តិការានលធេើការសលព្ម្ចចិត្ត (ព្កុម្ខាងម្ផ្នកព្គ្បព់្គ្ង) រិនិត្យលឡើងវញិន៉ូវរាយការណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងម្ផ្នកខាង
កនុងម្ដេរាយការណ៍អំរីការបំលរញម្ុខង្កររបស់ចលព្ម្ៀកននការផ្គត្់ផ្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់ជាទងំម្៉ូេ លដើម្បវីយត្នម្ល
ការបំលរញម្ុខង្ករ និងម្បងម្ចកធនធាន។ ព្បធានម្ផ្នកព្បត្ិបត្តិលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលេើការបំលរញម្ុខង្ករលេើម្ផ្នកនន
រាយការណ៏លដាយវស់ម្វងលេើព្ាកច់ំលណញដុេ ព្ាកច់ំលណញម្ុនលរេកាត្រ់នធ និងព្ាកច់ំលណញលព្កាយ
លរេកាត្រ់នធលដាយលព្បៀបលធៀបជាម្យួកាេបរលិចឆទឆ្ន មំ្ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

៩៧ 
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       ៩៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៦.  យថាភាេថៃនេនធ 
ព្បរន័ធននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជា គ្ឺម្គនភារងមី និងព្ត្ូវានកំណត្េ់កខណៈលដាយព្បលភ្ទរនធជាលព្ចើន   

និងការផាល ស់បត៉ូរជានិចចកាេននបទបញ្ជញ ត្តិ ម្ដេជាធម្មត្ថម្គនេកខណៈម្និស៉ូវជាក់ោក់ម្គនភារផ្េុយគាន  និងម្ព្ប
ព្បួេលៅត្ថម្ការបកម្ព្ប។ ជានិចចកាេ ការបកម្ព្បលផ្េងៗគាន លកើត្ម្គនកនុងចំលណាម្ោជ្ាធររនធ និងយុត្ថត ធិការជា
លព្ចើនខុសៗគាន ។   រនធព្ត្ូវម្ត្ព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិ  និងលសុើបអលងាត្លដាយោជ្ាធរជាលព្ចើនម្ដេអនុញ្ជញ ត្លដាយ
ចាបក់នុងការព្បត្ិបត្តិការផាករិនយ័ធៃនធ់ៃរ ការរិនយ័ព្រវមទ័ណឌ  និងការរិនយ័លេើការព្ាក់។ ការរិត្ទងំលនុះ
ព្បម្វេជាោចបលងាើត្ហានិភ្័យននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជាខាល ងំជាងលៅព្បលទសដនទលទៀត្។ អនកព្គ្ប់ព្គ្ង    
លជ្ឿជាក់ថាវានផ្តេ់យ៉ា ងព្គ្ប់ព្គាន់ សព្ម្គបប់ំណុេរនធលដាយម្ផ្ាកលេើការបកម្ព្បរបស់ននបទបញ្ជញ ត្ិននរនធ។ 
ប៉ាុម្នតោជ្ាធរម្ដេពាករ់ន័ធោចម្គនការបកម្ព្បលផ្េងគាន   លវើយឥទធិរេរបស់វោចម្គនស្នរៈសំខានខ់ាល ងំ។ 

 
៣៧.  ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗកនងុរយៈពេលថៃនរបាយការណ៏ 

លយងត្ថម្កិចចសនាវិរញ្ញ វត្ាុលេខ ៨៩០០៩ លៅនងៃទី១៨ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ រដាា ករទឹកសេយត័្ព្កុងភ្នលំរញ
ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្៉ូនន៉ូវកម្ចជីាអត្ិបរម្គចំនួន ១០០.០០០.០០០ដុោល រោលម្រកិរីធនាគារវនិិលយគ្អុឺរ ៉ាុប។ លៅនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ លដាយអនុលោម្ត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខសម្គៃ ត្់ ១១៧៦ ០១S រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវាន    
ផ្តេ់ឱយន៉ូវឥណទន ម្ដេម្គនទឹកព្ាកអ់ត្ិបរម្គចំនួន ៨៥.០០០.០០០ដុោល រោលម្រកិ រីទីភាន កង់្ករ            
អភ្វិឌឍនា៍រាងំ។ 

៣៨.  ក្េឹតដិការណ៍ស្ខំាន់ៗបនាា ប់េីការបញ្ចប់រយៈពេលថៃនរបាយការណ៏ 
លៅនងៃទី ១០ ម្ខម្ករាឆ្ន  ំ២០១៩ បនាេ បរ់ីទទួេានការឯកភាររីបុគ្គេិកទងំអស់ រ.ទ.ស.ភ្ ានបញ្ចប់

គ្លព្ម្គងព្ាក់លស្នធននិវត្តន៍របស់ខលួនម្ដេម្គនព្បសិទធិភារលៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន  ំ ២០១៨ លវើយនឹងផ្តេ់ព្ាក់
សំណងចំនួន ១៤.២ពាន់ោនលរៀេលៅដេ់និលយជ្ិត្ទងំអស់។ ផ្េចំលណញម្ដេលកើត្លឡើងរីការទ៉ូទត្ន់ន
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន៍ម្គនចំនួន ៣២.៩ ពាន់ោនលរៀេ។  
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី 

៣៩.១  ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ  
រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្តន៉ូវសតង់ដារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការបកម្ព្បកនុងការយិបរលិចឆទដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 នងៃច៉ូេជាធរម្គន 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) ១ ម្ករា ២០១៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន ១ ម្ករា ២០១៨ 
ការបញ្ជជ ករ់ី ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ១ ម្ករា ២០១៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  (លចញផ្ាយលដាយ ក.ប.ស.គ្.អ លៅម្ខកកតដា  

ឆ្ន ២ំ០១៤) ១ ម្ករា ២០១៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ២ ការម្បងម្ចក និងការវស់ម្វងត្ំនេ ននព្បតិ្បត្តិការទ៉ូទត្់ម្ផ្ាកលេើ  

បណ័ណ ភាគ្វ ុន ១ ម្ករា ២០១៨ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) ១ ម្ករា ២០១៨ 
ការបកព្ស្នយ ២២ ព្បតិ្បត្តិការរ៉ូបិយប័ណណ បរលទស និងបុលរព្បទនននត្នម្លត្បសនង ១ ម្ករា ២០១៨ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ៤០ ការលផ្េរព្ទរយសម្បត្តិវនិិលយគ្ ១ ម្ករា ២០១៨ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៤ លដាយអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ   

ជាម្យួ ស.រ.វ.អ.ក ៤ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 
លយងត្ថម្                    

ស.រ.វ.អ.ក ៤           
កថាខណឌ ៤៦ និង៤៨ 

ការអនុវត្តន៉ូវវលិស្នធនកម្ម សតង់ដារគ្ណលនយយ និង ការបកព្ស្នយម្និម្គនឥទធិរេលេើស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ របស់ 
រ.ទ.ស.ភ្ លេើកម្េងម្ត្ការដាកឲ់្យលព្បើព្ាស់ន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក១៥ និង   ស.រ.វ.អ.ក៩ ម្ដេនិងព្ត្ូវាន
បរយិយដ៉ូចខាងលព្កាម្។       
(ក) ស.រ.វ.អ.ក ៩ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  

ស.រ.វ.អ.ក ៩ ព្ត្ូវានយកម្កលព្បើព្ាស់ជ្ំនួស ស.រ.វ.អ.ក ៣៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ៖ 
ការទទួេស្នគ េ់ និង ការវស់ម្វង សព្ម្គបរ់យៈលរេព្បចាឆំ្ន មំ្ដេចាប់លផ្តើម្លៅ ឬ បនាេ បរ់ីនងៃទី១     
ម្ខម្ករា ឆ្ន  ំ ២០១៨ រមួ្បញ្ច៉ូ េទិដាភារទងំបីននគ្ណលនយយសព្ម្គបឧ់បករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ៖ ការចាត្់
ថាន ក ់និងការវស់ម្វង. សំវធិានធននិងគ្ណលនយយការពារហានិភ្័យ(Hedge accounting)។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយម្គនការដាកព់ាកយលសនើសំុដំប៉ូងលៅនងៃទី១       
ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨។ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និានកំណត្ល់ឡើងវញិន៉ូវរត័្៌ម្គនលព្បៀបលធៀប ម្ដេលៅម្ត្បនតលដើម្បី
រាយការណ៍លៅលព្កាម្ ស.គ្.អ.ក ៣៩។ ភារខុសគាន ម្ដេលកើត្ម្គនរីការអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ ព្ត្ូវ
ានទទួេស្នគ េ់លដាយផាេ េ់លៅកនុងព្ាកច់ំលណញរកាទុក និងសម្គសភាគ្លផ្េងលទៀត្ននម្៉ូេធន។ 
(១) ចំណាត្ថ់ាន កន់នព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានលធេើចំណាត្់ថាន កល់េើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលៅ
កនុងព្បលភ្ទននការវយត្នម្លោព្ស័យលេើគ្ំរ៉ូោជ្ីវកម្មនន រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គប់ការព្គ្បព់្គ្ងព្ទរយ
សកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងេកខខណឌ ននេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុដ៉ូចខាងលព្កាម្៖   

- ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់ និង 
- ព្ត្ូវានវស់ម្វងជាបនតបនាេ បក់នុងត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំណ៉ូ េលផ្េងៗ ឬត្ថម្

រយៈព្ាកច់ំលណញ ឬខាត្។ 
 

 
 
 

៩៩ 
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       ១០០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.១ ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ (ត្) 
(ក) ស.រ.វ.អ.ក ៩ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ   (ត្) 

(១) ចំណាត្ថ់ាន កន់នព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
ខាងលព្កាម្លនុះជាការសលងខបរីការផាល ស់បត៉ូរសំខាន់ៗ៖ 

- ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុសព្ម្គបេ់ក(់“AFS”). ការរកាទុកដេ់កាេកំណត្់(“HTM”) 
និងព្ាកក់ម្ច ីនិងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេ (“L&R”) ជាព្បលភ្ទព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេព្ត្ូវ
ានេុបលចាេ។ 

- ព្បលភ្ទព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុងមីម្ដេានវស់ម្វងលៅនងលលដើម្រេំស់(“AC”) ព្ត្ូវាន
ម្ណនា។ំ លនុះសំលៅលៅលេើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេម្គនេកខណៈេំវ៉ូរស្នចព់្ាក់
ត្ថម្កិចចសនាម្ដេជាការទ៉ូទត្ម់្ត្ព្ាក់លដើម្ និងការព្ាក់ និងានលធេើលឡើងលៅកនុងគ្ំរ៉ូ
ោជ្ីវកម្មម្ដេម្គនលគាេលៅ សលព្ម្ចានលដាយការព្បម្៉ូេេំវ៉ូរស្នចព់្ាកត់្ថម្    
កិចចសនា។  

- ព្បលភ្ទព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុងមីម្យួ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាក់
ចំណ៉ូ េលផ្េងលទៀត្ (“FVTOCI”) ព្ត្ូវានចាប់លផ្តើម្។ លនុះព្ត្ូវានអនុវត្តឧបករណ៍
បំណុេ ជាម្យួេំវ៉ូរស្នចព់្ាកត់្ថម្កិចចសនា ម្ដេជាការទ៉ូទត្់ព្ាក់លដើម្ និង     
ការព្ាក ់និងានលធេើលឡើងលៅកនុងគ្ំរ៉ូោជ្ីវកម្មម្ដេលគាេលៅព្ត្ូវានសលព្ម្ចលដាយការ
ព្បម្៉ូេេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ត្ថម្កិចចសនា និងការេក់ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ។ 

- ព្បលភ្ទព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុងមី សព្ម្គបក់ារលធេើវនិិលយគ្ទុនលដាយគាម នការជ្ួញដ៉ូរម្ដេ
ានវស់ម្វងលៅ FVTOCI ព្ត្ូវានម្ណនា។ំ 

ស.រ.វ.អ.ក៩  ភាគ្លព្ចើនរកាទុក សព្ម្គបត់្ព្ម្ូវការម្ដេម្គនព្ស្នប់លៅកនុង ស.គ្.អ.ក៣៩ 
សព្ម្គប់ការចាត្ថ់ាន កប់ំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ។ 

លទុះបីជាយ៉ា ងណា លៅលព្កាម្ ស.គ្.អ.ក ៣៩ រាេ់ការផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារននបំណុេ ម្ដេ
ានកំណត្់ជា FVTPL ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងចំលណញឬការខាត្ ចំម្ណកឯលៅលព្កាម្              
ស.រ.វ.អ.ក ៩  ការផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារ ព្ត្ូវានបង្កា ញជាទ៉ូលៅដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
-   ចំនួនទឹកព្ាកន់នការផាល ស់បត៉ូរននត្នម្លទីផ្ារ ម្ដេបណាត េម្ករីការផាល ស់បត៉ូរហានិភ្័យឥណ

ទនននការទទួេខុសព្ត្ូវលនុះព្ត្ូវានបង្កា ញលៅកនុងចំណ៉ូ េលផ្េងលទៀត្ និង 
-   ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេលៅសេ់ននការផាល ស់បត៉ូរ លៅកនុងត្នម្លទីផ្ារ ព្ត្ូវានបង្កា ញលៅកនុង

ចំលណញ ឬខាត្។ 
(២) ឱនភារននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 

ការអនុម្ត័្ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ានផាល ស់បត៉ូរគ្ណលនយយម្៉ូេដាា នសព្ម្គប់ការឱនភារ
ននការខាត្បងល់េើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លដាយជ្ំនួសវធិីស្នស្រសតាត្ប់ង់ម្ដេ
ានលកើត្លឡើងរបស់ ស.គ្.អ.ក៣៩ ជាម្យួនឹងវធិីាត្់បងឥ់ណទនម្ដេររំឹងទុក។        
ស.រ.វ.អ.ក៩ ត្ព្ម្ូវឱយ រ.ទ.ស.ភ្ កត្ព់្ត្ថព្ាក់សំវធិានធនសព្ម្គប់ការខាត្បងឥ់ណទន 
ម្ដេលគ្ររំឹងទុកសព្ម្គប់ព្ទរយសម្បត្តិវិរញ្ញ វត្ាុបំណុេទងំអស់ម្ដេ ម្និានកានក់ាបត់្ថម្
ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំលណញ ឬ ខាត្។ 
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.១ ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ (ត្) 
  (ក) ស.រ.វ.អ.ក ៩ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ   (ត្) 
   (២) ឱនភារននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 

 ការខាត្បងឥ់ណទនររំឹងទុក គ្ឺម្ផ្ាកលេើភារខុសគាន រវងេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ត្ថម្  
កិចចសនាត្ថម្រយៈកិចចសនា និងេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ទងំអស់ម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ររំឹងទុកថា
ទទួេាន។ ការា៉ា ន់ស្នម នននកងេុះខាត្ស្នចព់្ាកម់្ដេររំឹងទុក ព្ត្ូវឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីេំវ៉ូរស្នច់
ព្ាកម់្ដេររំឹងទុករីការបញ្ជច ំ និងឥណទនលផ្េងលទៀត្ម្ដេជាេកខខណឌ ននកិចចសនា។     
កងេុះខាត្លនុះនឹងព្ត្ូវលធេើអបបហាព្ត្ឹម្ត្នម្លសម្ព្សបម្យួលៅនឹង អព្ត្ថការព្ាកជ់ាក់ម្សតងនន
ព្ទរយសកម្មលនាុះ។ 

    ឱនភារសព្ម្គបគ់្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ និងកិចចសនាព្ទរយសកម្ម ម្ដេម្និាន
រមួ្បញ្ច៉ូ េជាធាតុ្ននវិរញ្ញ វត្ាុសំខាន ់ គ្ឺព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់វធិីស្នស្រសតស្នម្ញ្ញជាម្យួ      
ស.រ.វ.អ.ក៩ លដាយលព្បើការររំឹងទុកលេើោយុកាេការខាត្បង់ឥណទន។ 

    លៅកនុងអំឡុងលរេននដំលណើ រការលនុះ េទធភារននការម្និទ៉ូទត្ល់ដាយគ្ណនី
ពាណិជ្ជកម្មព្ត្ូវទទួេ ានម្កត្ព្ម្ូវលដាយរត័្៌ម្គន លវើយគុ្ណនឹងចំនួនទឹកព្ាកន់នការខាត្
បងម់្ដេររំឹងទុកម្ដេលកើត្លឡើងរីេំនាលំដើម្ លដើម្បកីំណត្ក់ារាត្ប់ងឥ់ណទនម្ដេររំឹង
លេើោយុកាេសព្ម្គប់គ្ណនីពាណិជ្ជកម្មព្ត្ូវទទួេ។ សព្ម្គបគ់្ណនីពាណិជ្ជកម្មព្ត្ូវទទួេ 
ម្ដេព្ត្ូវានរាយការណ៍ន៉ូវចំនួនសុទធ ឱនភារទងំលនុះព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថ កនុងគ្ណនីដាច់
លដាយម្ឡកជាម្យួនឹងការខាត្បងម់្ដេព្ត្ូវ ានទទួេស្នគ េ់លៅកនុងចំណាយរដាាេលៅ
កនុងរាយការណ៍ព្ាកច់ំលណញឬខាត្ និង ចំណ៉ូ េលផ្េងៗលទៀត្។ លៅលេើការបញ្ជជ ក់ថា
គ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ នឹងម្និោចព្បម្៉ូេានត្ថម្ត្នម្លសុទធននព្ទរយសកម្មសរុបម្ដេព្ត្ូវ
ានេុបលចាេ ជាម្យួឱនភារម្ដេពាករ់ន័ធ។ 

ឱនភារសព្ម្គបគ់្ណនីព្ត្ូវទទួេរីភាគ្ីពាករ់ន័ធព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ លដាយនផ្ាក
លេើវធិីស្នស្រសតទ៉ូលៅលៅកនុង ស.រ.វ.អ.ក៩ លដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតម្ដេាត្ប់ងឥ់ណទនររំឹង
ទុកលៅម្ុខ។ វធិីស្នស្រសតម្ដេព្ត្ូវានលព្បើលដើម្បកីំណត្ច់ំនួនទឹកព្ាកន់នឱនភារ ព្ត្ូវានម្ផ្ាក
លេើថាលត្ើម្គនការលកើនលឡើងគ្ួរឱយកត្ស់ម្គគ េ់ននហានិភ្័យឥណទន ចាបត់្ថងំរីការទទួេ
ស្នគ េ់ដំប៉ូងននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ។ ចំលពាុះគ្ណនីព្ត្ូវទទួេទងំឡាយម្ដេ ហានិភ្័យ
ឥណទនម្និានលកើនលឡើងយ៉ា ងខាល ងំ   ចាបត់្ថងំរីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងននព្ទរយសកម្ម
វិរញ្ញ វត្ាុ ការខាត្បងឥ់ណទនររំឹងទុកកនុងរយៈលរេដបរ់ីរម្ខ      រមួ្ជាម្យួនឹងចំណ៉ូ េ
ការព្ាកសុ់ទធព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។ លវើយចំលពាុះគ្ណនីព្ត្ូវទទួេទងំឡាយណាម្ដេ 
ហានិភ្យ័ឥណទនម្គនការលកើនលឡើងយ៉ា ងខាល ងំ ការររំឹងទុកននឥណទនាត្ប់ង់ត្ថម្   
ោយុកាេ រមួ្ជាម្យួចំណ៉ូ េការព្ាកដុ់េព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។  ចំលពាុះគ្ណនីព្ត្ូវទទួេ
ម្ដេគ្ិត្ថានឹងម្គនឱនភារការររំឹងទុកឥណទនាត្ប់ង់ត្ថម្ោយុកាេ រមួ្ជាម្យួចំណ៉ូ េ
ការព្ាកត់្ថម្ម្៉ូេដាា នសុទធព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។  

១០១ 
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       ១០២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.១ ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ (ត្) 
  (ក) ស.រ.វ.អ.ក ៩ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ   (ត្) 

(៣) ចំណាត្ថ់ាន ក ់និងការវស់ម្វង 
ត្ថរាងខាងលព្កាម្សលងខបការលធេើចំណាត្ថ់ាន កន់ិងការវស់ម្វងលឡើងវញិននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 
និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅនងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨៖ 

 ចំណាត្ថ់ាន ក ់ តំ្នេរិត្គ្ណលនយយ 
 ម្គនលៅកនុង   

ស.គ្.អ.ក ៣៩ 
ងមីលៅកនុង       

ស.រ.វ.អ.ក ៩ 
ម្គនលៅកនុង        

ស.គ្.អ.ក ៣៩ 
ងមីលៅកនុង                

ស.រ.វ.អ.ក ៩ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ព្ទរយសកម្មវរិញ្ញ វត្ាុ     
     
វនិិលយគ្រយៈលរេខល ី L&R AC  ៩៦.៧០៣.៧០៤  ៩៦.៧០៣.៧០៤  
គ្ណនីអតិ្ងិជ្ន និង

គ្ណនីព្តូ្វទទេួ
លផ្េងៗ L&R AC  ៤៤.៨០៤.១៧២  ៤៤.៨០៤.១៧២ 

សម្តុ្េយស្នចព់្ាក ់
និងធនាគារ L&R AC  ១៥.៩៩២.៥២៧   ១៥.៩៩២.៥២៧  
ឥណទនផ្តេ់
ឲ្យបុគ្គេិក L&R AC  ៥.០៣៤.៨៦៤   ៥.០៣៤.៨៦៤  
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករ

ទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ L&R AC ២៥៤.៧៤៥   ២៥៤.៧៤៥  

     
បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ     
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គង ់និង

គ្ណនីបំណុេ    
លផ្េងៗ OFL AC ១០០.៨៤៥.០៣២ ១០០.៨៤៥.០៣២ 

ព្ាកក់ម្ច ី OFL AC ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 
 
(ខ) ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីការចុុះកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន 

ស.រ.វ.អ.ក១៥ បលងាើត្ព្កបខណ័ឌ ទ៉ូេំទ៉ូោយម្យួសព្ម្គប់ការទទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េ
និងការវស់ម្វង។ វជ្ំនួសព្ាក់ចំណ៉ូ េ ស.គ្.អ.ក ១៨. កិចចសនាស្នងសង់ ស.គ្.អ.ក ១១ និងការ
បកព្ស្នយម្ដេពាករ់ន័ធ។ លៅលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ១៥. ព្ាកច់ំណ៉ូ េព្ត្ូវានលគ្ទទួេស្នគ េ់លៅ
លរេអត្ិងិជ្នទទួេានការព្ត្ួត្រិនិត្យទំនិញឬលសវកម្ម។ កំណត្ល់រេលវោននការលផ្េរការព្ត្ួត្      
រិនិត្យលៅចំណុចម្យួកនុងលរេម្យួឬលេើសរីលនុះព្ត្ូវការការវនិិចឆយ័សំខាន។់ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានលព្បើព្ាស់ ស.រ.វ.អ.ក១៥ លដាយលព្បើវធិីស្នស្រសាលឡើងវញិលដាយគាម នការ    
អនុវត្តជាកម់្សតងម្ដេម្គនព្បសិទធិភារដំប៉ូងនន ការអនុវត្តន៍បទដាា នលនុះលៅកាេបរលិចឆទននការដាក់
ពាកយលសនើសំុដំប៉ូងលៅនងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ផ្េប៉ាុះពាេ់ននការដាក់ពាកយដំប៉ូងននការដាកព់ាកយ 
ស.រ.វ.អ.ក១៥ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅកាេបរលិចឆទដំប៉ូង ជាការម្កត្ព្ម្ូវតុ្េយភារលបើកព្ាក ់     
ចំណ៉ូ េ។ លវតុ្ដ៉ូលចនុះលវើយរ័ត្ម៌្គនម្ដេលព្បៀបលធៀបម្និព្ត្ូវានយកម្កជ្ួសជុ្េលវើយបនតព្ត្ូវាន
រាយការណ៍លៅលព្កាម្ ស.គ្.អ.ក ១១ ស.គ្.អ.ក ១៨ និងការបកព្ស្នយម្ដេពាករ់ន័ធ។  
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.១ ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ (ត្) 
(ខ) ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីការចុុះកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន 

ខាងលព្កាម្លនុះសលងខបរីផ្េប៉ាុះពាេ់ននការអនុម្ត័្ ស.រ.វ.អ.ក១៥  លៅលេើរាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុនន រ.ទ.ស.ភ្ លៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ សព្ម្គប់ធាតុ្នីម្យួៗម្ដេរងផ្េប៉ាុះពាេ់៖ 
 ទឹកព្ាកម់្ដេម្និ

ទនអ់នុវត្តនត៍្ថម្ 
 ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ការម្កត្ព្ម្វូ លៅកនុងរាយការណ៍ 

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ព្ទរយសកម្ម    

    
ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទឹ់កស្នា ត្ ៤៥.៥២៦.១៥៥  (៤៥.៥២៦.១៥៥)  - 
គ្ណនីព្តូ្វទទេួរីលសវស្នងសង ់  ៥១៥.៦១៤   (៥១៥.៦១៤)  - 
កិចចសនាព្ទរយសកម្ម - ៤៦.០៤១.៧៦៩ ៤៦.០៤១.៧៦៩ 

    
បំណុេ    
    
ចំណ៉ូ េម្និទនស់លព្ម្ច ៣១.៣៦៧ (៣១.៣៦៧) - 
ចំណ៉ូ េរនារ ៥.២៧៨ (៥.២៧៨) - 
កិចចសនាបំណុេ - ៣៦.៦៤៥ ៣៦.៦៤៥ 

 

៣៩.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ខាងលព្កាម្លនុះ គ្ឺជាសតង់ដារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និង បំណកព្ស្នយ ម្ដេព្ត្ូវានលចញផ្ាយរចួ 
ប៉ាុម្នតម្និទនព់្ត្ូវានអនុវត្តជាម្ុនលដាយ រ.ទ.ស.ភ្៖ 
 នងៃច៉ូេជាធរម្គន 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្េួ ១ ម្ករា ២០១៩ 
ការបកព្ស្នយ ២៣ ភារមិ្នចាស់ោស់លេើការវនិិចឆយ័រនធលេើ ព្ាកចំ់ណ៉ូ េ ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការព្ាករ់យៈលរេម្វងជាម្យួញាតិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ការទ៉ូទត្ជ់ាម្ុន ជាម្យួ សំណងម្ដេម្គនភារអវជិ្ជម្គន ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៣ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ លេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខបួ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧  ១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១១ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ លេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខបួ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧  

១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១២ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ លេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខបួ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧ 

១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៣ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ លេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខបួ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧ 

១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១៩ វលិស្នធនកម្មម្ផ្នការ ការបនាយ ឫ ការទ៉ូទត្ ់ ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ លសចកតីព្ពាងលេើ ព្កបខណឌ ទសេនទនកនុ ងសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ១ ម្ករា ២០២០ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ១ ម្ករា ២០២១ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.គ្.អ.ក ២៨ ការេក ់ ឬការម្ចកចាយននព្ទរយ រវង            
សវព្គិ្ន និងញ្ជញ តិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន 

រនា 

១០៣ 
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       ១០៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 

រ.ទ.ស.ភ្ កំរុងវភិាគ្លេើផ្េប៉ាុះពាេ់រីការអនុវត្តសតង់ដារគ្ណលនយយវលិស្នធនកម្ម និង បំណកព្ស្នយ
ទងំលនុះ លវតុ្ដ៉ូចលនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេម្និទន់សាិត្កនុងស្នា នភារម្ដេកំណត្រ់ីផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចម្គន
លៅលេើ េទធផ្េ និងស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុនលៅលឡើយលទ។ 

ផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចលកើត្ម្គនរីការអនុវត្តសតងដ់ារគ្ណលនយយ  វលិស្នធនកម្ម  និង បំណកព្ស្នយម្គន
ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 

ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្ួេ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ លៅកាេបរលិចឆទម្ដេម្គនព្បសិទធភារនឹងជ្ំនួស ស.គ្.អ.ក ១៧ ការជ្ួេ និងការបក

ព្ស្នយពាករ់ន័ធ ម្ដេបង្កា ញរីគ្ំរ៉ូគ្ណលនយយការជ្ួេម្ត្ម្យួ និងត្ព្ម្ូវឱយអនកជ្ួេ ទទួេស្នគ េ់ព្ទរយសកម្ម និង
បំណុេសព្ម្គបក់ារជ្ួេទងំអស់ម្ដេម្គនរយៈលរេលេើសរី ១២ម្ខ លេើកម្េងម្ត្ព្ទរយសម្បត្តិម្៉ូេដាា នម្គន
ត្នម្លទប។ ជារិលសសលៅលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ១៦ អនកជ្ួេព្ត្ូវានត្ព្ម្ូវឱយទទួេស្នគ េ់សិទធិរបស់ខលួនកនុងការ
លព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម ត្ំណាងឱយសិទធិកនុងការលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេម្៉ូេដាា នម្ដេានជ្ួេ ម្ដេ
ត្ំណាងឱយកាត្រេកិចចរបស់ខលួនកនុងការទ៉ូទត្់នងលជ្ួេ។ ដ៉ូលចនុះលវើយ អនកជ្ួេគ្ួរម្ត្ទទួេខុសព្ត្ូវលេើការរេំស់
ព្ទរយសម្បត្តិម្ដេម្គនការលព្បើព្ាស់ និងការព្ាក់លៅលេើការទទួេខុសព្ត្ូវលេើការជ្ួេ និងម្បងម្ចកស្នច់ព្ាក់
ននបំណុេជ្ួេលៅជាចំម្ណកលដើម្ទុន និងចំម្ណកការព្ាក់ និងបង្កា ញលៅកនុងរាយការណ៍េំវ៉ូរស្នច់ព្ាក។់ 
ដ៉ូចគាន លនុះម្ដរសិទធិកនុងការលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម     និងបំណុេការជ្ួេព្ត្ូវានវស់ម្វងដំប៉ូងលេើម្៉ូេដាា នត្នម្ល
បចចុបបនន។ ការវស់ម្វងរមួ្បញ្ច៉ូ េទងំការទ៉ូទត្ជ់្ួេម្ដេម្និោចេុបលចាេាន លវើយករ៏មួ្បញ្ច៉ូ េទងំការបង់
ព្ាកជ់ាដំណាកក់ាេ ព្បសិនលបើអនកជ្ួេម្គនភារសម្លវតុ្ផ្េជាក់ោក ់ កនុងការលព្បើព្ាស់ជ្លព្ម្ើសលដើម្បី
រនារការជ្ួេ ឬលព្បើជ្លព្ម្ើស លដើម្បបីញ្ចបក់ារជ្ួេ។ ការកត្់ព្ត្ថគ្ណលនយយលនុះ ម្គនភារខុសគាន យ៉ា ងខាល ងំ លៅ
លេើគ្ណលនយយរបស់អនកជ្ួេ ចំលពាុះការជ្ួេម្ដេព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្បត្ិបត្តិការជ្ួេ ត្ថម្សតងដ់ារម្ុន        
ស.គ្.អ.ក ១៧។ 

ទកទ់ងលៅនឹងគ្ណលនយយកររបស់ភ្ត្ិសនាបត្ីលនុះ ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ោចលយងលៅលេើ     
គ្ណលនយយរបស់ ភ្ត្ិបត្ីលៅកនុង ស.គ្.អ.ក ១៧។      ដ៉ូលចនុះអនកជ្ួេ ព្ត្ូវបនតចាត្ថ់ាន កភ់្ត្ិសនារបស់ខលួនជាភ្
ត្ិសនាព្បត្ិបត្តិការ ឬភ្ត្ិសនាវិរញ្ញ វត្ាុ និងបង្កា ញព្បលភ្ទភ្ត្ិសនាទងំរីរលនុះខុសគាន ។ 
 

ការបកព្ស្នយ ២៣ ភារមិ្នចាស់ោស់លេើការវនិិចឆ័យរនធលេើ ព្ាកច់ំណ៉ូ េ 
ការបកព្ស្នយ គាពំ្ទត្ព្ម្ូវការននរនធលេើព្ាកច់ំណ៉ូ េ ស.គ្.អ.ក ១២លដាយផ្តេ់ការម្ណនាអំំរីវធិីកនុង

ការឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីឥទធិរេ ននភារម្និព្ាកដព្បជាកនុងគ្ណលនយយសព្ម្គបរ់នធលេើព្ាកច់ំណ៉ូ េ។ 
លៅលព្កាម្ការបកព្ស្នយ អងគភារគ្ួរកំណត្ថ់ាលត្ើព្ត្ូវរិចារណាការបងរ់នធម្និចាស់ោស់នីម្យួៗដាច់

លដាយម្ឡករីគាន  ឬរមួ្គាន  លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតណាម្យួម្ដេោចទសេនទ៍យានរីភារម្និចាស់ោស់។ 
អងគភារកព៏្ត្ូវសនមត្ថាោជ្ាធររនធដារ នឹងលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលម្ើេលេើបរមិ្គណ ម្ដេខលួនម្គនសិទធិរិនិត្យ និង
ម្គនចំលណុះដឹងលរញលេញអំរីរត័្ម៌្គនពាករ់ន័ធទងំអស់លៅលរេលធេើការរិនិត្យ។ ព្បសិនលបើអងគភារយេ់ថាការ
កំណត្រ់បស់ខលួន ោជ្ាធររនធនឹងទទួេយកការបងរ់នធម្និចាស់ោស់របស់ខលួន  លនាុះបនាេ ប់ម្កអងគភារគ្ួរម្ត្
វស់ម្វងរនធបចចុបបនន និងរនធរនារ ព្សបត្ថម្ការកំណត្រ់នធរបស់ខលួន។ ព្បសិនលបើអងគភារានកំណត្ថ់ាវម្និ
ោចលៅរចួលនាុះភារម្និចាស់ោស់កនុងការកំណត្រ់នធព្ត្ូវានឆ្លុុះបញ្ជច ំងលដាយការលព្បើព្ាស់ វធិីស្នស្រសតសម្
ព្សបបំផុ្ត្” ឬ “ត្នម្លម្ដេររំឹងទុក” កនុងការរាករណ៍រីដំលណាុះព្ស្នយននភារម្និចាស់ោស់។ 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    58 

  

៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 

ផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចលកើត្ម្គនរីការអនុវត្តសតងដ់ារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និង បំណកព្ស្នយម្គន
ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការព្ាក់រយៈលរេម្វងជាម្យួញាតិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន 

វលិស្នធនកម្មលនុះានបញ្ជជ កថ់ាព្កុម្វ ុនម្គនផ្េព្បលយជ្នរ៏យៈលរេម្វងលៅកនុងការច៉ូេរមួ្        ឬការ
បណាត ក់ទុនរមួ្ ម្ដេវធិីស្នស្រសតម្៉ូេធនម្និព្ត្ូវានអនុវត្ត ប៉ាុម្នតព្ត្ូវលព្បើព្ាស់ជ្ំនួសលដាយ ស.រ.វ.អ ៩។ 
 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ការទ៉ូទត្ជ់ាម្ុនជាម្យួសំណងម្ដេម្គនភារអវជិ្ជម្គន 
វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ កថ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេោចទ៉ូទត្់សងលដាយសំណងអវជិ្ជម្គនោចព្ត្ូវាន

វស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់ ឬត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំណ៉ូ េលផ្េងលទៀត្ ព្បសិនលបើេកខខណឌ ជាក់ោកព់្ត្ូវាន
បំលរញជ្ំនួសឱយត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំលណញ ឬខាត្។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៣ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតង់ដា ស.រ.វ.អ.ក ខួប២០១៥ ដេ់ ២០១៧  
វលិស្នធនកម្មានលាុះផ្ាយលព្កាម្ដំលណើ រ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន លំធេើឲ្យម្គនការផាល ស់បត៉ូរត្ិចត្ួចឬម្និផាល ស់បត៉ូរ  

សតងដ់ារម្ដេបចចុបបននម្និទនច់ាស់ោស់។      រួកលគ្បញ្ច៉ូ េ ស.រ.វ.អ.ក ៣ ម្ដេបញ្ជជ ក់ថាលរេម្ដេ
ព្បត្ិបត្តិកររមួ្គាន ននោជ្ីវកម្មទទួេានការព្គ្ប់ព្គ្ងលេើព្បត្ិបត្តិការរមួ្គាន ម្យួ លនុះជាសម្ទិធិផ្េននការរមួ្បញ្ច៉ូ េ
ោជ្ីវកម្ម និងផ្េព្បលយជ្នន៍នការកាន់កាបម់្៉ូេធនម្ុន គ្ួរម្ត្ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារម្តងលទៀត្លៅនងៃទិញ
េក ់ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា ប់រង។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១១ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតង់ដា ស.រ.វ.អ.ក ខួប២០១៥ ដេ់ ២០១៧  
វលិស្នធនកម្មានលាុះផ្ាយលព្កាម្ដំលណើ រ    ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន លំធេើឲ្យម្គនការផាល ស់បត៉ូរត្ិចត្ួចឬម្និ

ផាល ស់បត៉ូរសតង់ដារម្ដេបចចុបបននម្និទនច់ាស់ោស់។ រួកលគ្បញ្ច៉ូ េ ស.រ.វ.អ.ក ១១ ម្ដេបញ្ជជ ក់ថា លរេ
ម្ដេភាគ្ីានច៉ូេរមួ្ ប៉ាុម្នតម្និម្គនការច៉ូេរមួ្ព្ត្ូត្រិនិត្យ ការច៉ូេរ៉ូម្ព្បត្ិបត្តិការ ម្ដេជាោជ្ីវកម្មម្យួ និង
លព្កាយម្កានទទួេការព្គ្បព់្គ្ងរមួ្គាន ផ្េព្បលយជ្ន៍ននការកានក់ាបម់្៉ូេធនម្ុន គ្ួរម្ត្ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្នម្ល   
ទីផ្ារម្តងលទៀត្លៅនងៃទិញេករ់បស់ខលួនលឡើយ។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១២ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខួប២០១៥ ដេ់ ២០១៧ 
វលិស្នធនកម្មានលាុះផ្ាយលព្កាម្ដំលណើ រ  ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន លំធេើឲ្យម្គនការផាល ស់បត៉ូរត្ិចត្ួចឬម្និ   

ផាល ស់បត៉ូរសតង់ដារម្ដេបចចុបបននម្និទនច់ាស់ោស់។ រួកលគ្បញ្ច៉ូ េ ស.គ្.អ.ក១២ម្ដេបញ្ជជ កថ់ាផ្េចំលណញ
រនធលេើព្ាកច់ំណ៉ូ េទងំអស់ននភាគ្ោភ្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាព្បចាជំាម្យួព្បត្ិបត្តិការម្ដេបលងាើត្ព្ាក់
ចំលណញម្ដេោចម្ចកចាយានទងំលៅកនុងព្ាកច់ំលនញឬ ខាត្និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗសលងខបឬលដាយផាេ េ់លៅកនុង
ម្៉ូេធន។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១៩ វលិស្នធនកម្មម្ផ្នការ ការបនាយ ឫ ការទ៉ូទត្់ 
វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ កថ់ា៖ 
 វលិស្នធនកម្មលេើការកាត្ប់នាយឬការទ៉ូទត្់ ននម្ផ្នការអត្ាព្បលយជ្ន៍ម្ដេានកំណត្ព់្កុម្

វ ុនគ្ួរលព្បើការសនមត្ត្ថម្ចាបម់្ដេាន លធេើបចចុបបននភារលដើម្បកីំណត្ត់្នម្លលសវបចចុបបនននិង
ការព្ាកសុ់ទធសព្ម្គប់ រយៈលរេលនុះ និង  

១០៥ 
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       ១០៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 

ផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចលកើត្ម្គនរីការអនុវត្តសតងដ់ារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងបំណកព្ស្នយម្គន
ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១៩ វលិស្នធនកម្មម្ផ្នការ ការបនាយ ឫ ការទ៉ូទត្់ (ត្) 

វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ កថ់ា៖ 
 ផ្េប៉ាុះពាេ់ននការចំណាយព្ទរយសកម្មម្និព្ត្ូវានយកចិត្តទុកដាក ់ លៅលរេគ្ណនាការ

ចំលណញ ឬ ការខាត្ លេើការទ៉ូទត្ណ់ាម្យួននម្ផ្នការ លវើយព្ត្ូវានលដាុះព្ស្នយដាច់លដាយ
ម្ឡករីចំណ៉ូ េលផ្េងៗសលងខប។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ លសចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទសេនទនកនុ ងសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក 
ជាម្យួនឺងម្កសព្ម្ួេលសចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទសេនទន IASB     ានលចញផ្ាយវលិស្នធនកម្មលេើ 

លសចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទសេនទនកនុងសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក  ម្ដេរមួ្ម្គនវលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក២. 
ស.រ.វ.អ.ក៦ ស.រ.វ.អ.ក១៤ ស.គ្.អ.ក១ ស.គ្.អ.ក៨ ស.គ្.អ.ក៣៤ ស.គ្.អ.ក៣៧ ស.គ្.អ.ក៣៨ ការ
បកព្ស្នយ ១២. ១៩. ២០. និង ២២ជាម្យួនិងសតងដ់ាបកព្ស្នយ៣២។ 

 
ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 

ស.រ.វ.អ.ក ១៧ ព្ត្ូវានជ្ំនួសឱយ ស.រ.វ.អ.ក ៤ និងត្ព្ម្ូវវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លបចចុបបនន ម្ដេការា៉ា ន់
ស្នម នព្ត្ូវានវស់ម្វងលឡើងវញិននការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍នីម្យួៗ។ 

កិចចសនាព្ត្ូវានវស់ម្វងលដាយលព្បើ៖ 

 អបបហាននព្បូាប េីីលត្េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ 
 និយត័្កម្មហានិភ្័យជាក់ោក ់និង 
 ចំលណញននលសវកិចចសនា (''CSM'') ម្ដេត្ំណាងឱយកិចចសនាននព្ាកច់ំលណញម្ដេម្និទន់

ានទទួេស្នគ េ់   ម្ដេព្ត្ូវានលគ្ទទួេស្នគ េ់ថាជាព្ាក់ចំណ៉ូ េកនុងកំឡុងលរេននការធានា
រា៉ា បរ់ង។ 

សតងដ់ារអនុញ្ជញ ត្ឱយម្គនជ្លព្ម្ើសរវងការទទួេស្នគ េ់ ការផាល ស់បត៉ូរត្ថម្អព្ត្ថអបបហាលៅកនុងរាយ
ការណ៍ចំណ៉ូ េ ឬទទួេស្នគ េ់លដាយផាេ េ់លៅកនុងព្ាកច់ំណ៉ូ េលផ្េងៗលទៀត្។ ជ្លព្ម្ើសលនុះ គ្ឺទំនងជាឆ្លុុះ
បញ្ជច ំងរីរលបៀបម្ដេព្កុម្វ ុនធានារា៉ា បរ់ង បកព្ស្នយរី ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ខលួនលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ៩។ 

ជ្លព្ម្ើសម្ា៉ាងលទៀត្ គ្ឺវធិីស្នស្រសតម្បងម្ចកបុរេោភ្ ព្ត្ូវានអនុញ្ជញ ត្សព្ម្គបប់ំណុេសព្ម្គបក់ារធានា
រា៉ា បរ់ងម្ដេលៅសេ់សព្ម្គបក់ិចចសនារយៈលរេខលីម្ដេព្ត្ូវានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងម្និម្គនជ្ីវតិ្។  

ការផាល ស់បត៉ូរគ្ំរ៉ូននការវស់សេងទ់៉ូលៅម្ដេលគ្លៅថា សព្ម្គបក់ិចចសនាម្យួចំនួន “វធិីស្នស្រសតត្នម្លអលងរ” 
ម្ដេានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងម្គនជ្ីវតិ្ម្ដេអនកលធេើលគាេនលយាយ ម្ចករមំ្េកជាការទទួេានម្កវញិ
ន៉ូវត្នម្លម្៉ូេដាា ន។ លៅលរេអនុវត្តវធិីកំណត្ត់្នម្លអលងរ ការម្ព្បព្បួេត្នម្លទីផ្ារននភាគ្វ ុនព្កុម្វ ុនននត្នម្លម្៉ូេ
ដាា  ព្ត្ូវានរមួ្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងចំលណញកព្ម្តិ្ននកិចចសនាលសវ។ ជាេទធផ្េព្កុម្វ ុនធានារា៉ា បរ់ងម្ដេលព្បើវធិី
ស្នស្រសតលនុះទំនងជាម្និស៉ូវម្ព្បព្បួេខាល ងំជាងវធិីស្នស្រសតទ៉ូលៅលទ។ 

ចាបង់មីលនុះ នឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ និងស៉ូចនាករេទធផ្េសំខាន់ៗ របស់ព្កុម្វ ុនទងំ
អស់ម្ដេានលចញកិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ឬកិចចសនាវនិិលយគ្ម្ដេម្គនេកខណៈរិលសសននការច៉ូេរមួ្។ 
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៣៩.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 

ផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចលកើត្ម្គនរីការអនុវត្តសតងដ់ារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និង បំណកព្ស្នយម្គន
ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.គ្.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការម្ចកចាយននព្ទរយ រវងអនកវនិិលយគ្និង
ព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន                               

វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ ករ់ីវសិ្នេភារននព្ាកច់ំលណញឬខាត្     ម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេ 
ព្កុម្វ ុនេក់ ឬរមួ្ចំម្ណកព្ទរយសកម្មលៅឱយព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុនរបស់ខលួន។ លៅលរេ 
ព្បត្ិបត្តិការពាករ់ន័ធនឹងោជ្ីវកម្ម ការចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លរញលេញ ផ្េុយលៅវញិ លៅលរេ
ម្ដេព្បត្ិបត្តិការទកទ់ងនឹង ព្ទរយសកម្ម ម្ដេម្និម្ម្ន ជាោជ្ីវកម្មលនាុះការចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវានទទួេ
ស្នគ េ់ម្ត្លៅលេើវសិ្នេភារ ននផ្េព្បលយជ្ន៍វនិិលយគ្ិនម្ដេម្និទកទ់ងគាន លៅកនុងព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន ឬព្កុម្-
វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១០៧ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    61 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ១១០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ដោងតាម្ចផនការឆ្ន ាំ២០១៨ សវនកម្មម្ផទកនុងបានែុះេិនិតយដៅ៖ 
១- នាយកដ្ឋា ន គណទនយយ និងហរិញ្ញវតថុ 
២- នាយកដ្ឋា ន អាជីវកមម 
៣- នាយកដ្ឋា ន នលិតកមម និងនគត់នគត់ទឹក 
៤- សាខាទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
១១១ 



 
       ១១២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
១១៣ 



 
       ១១៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ១១៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ១១៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- េត័ម៌ានអាំេីម្លូរប្តកម្មសិទធ ិ
 ទ ម្ ោះមូលបក្តកមមសិទធិ:   ភាគហ ុនធមមតា                                                                                      
 អកេរកូដមូលបក្តកមមសិទធិ:    KH1000010004                                                                                   
 ច្ំណាត់ថ្នែ ក់ផ្នមូលបក្តកមមសិទធិ:  មូលបក្តកមមសិទធិមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ ត                                                      
 តផ្មលចារកឹកែុងមួយឯកតាមូលបក្តកមមសិទធិ:   ១.០០០ ទរៀល                                                                     
 ផ្លលលក់កែុងមួយឯកតាមូលបក្តកមមសិទធិ:   ៤.២០០ទរៀល (ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៨)                                 
 បរមិាណមូលបក្តកមមសិទធិសរុបទងំអស់ផ្ដលកំពុងច្រាច្រទលីទីនារ:  ១៣.០៤៥.៩៧៥ មូលបក្តកមមសិទធិ         
 មូលធនរូបនីយកមមទីនារ:    ៣៦៥.២៨៧.២៨០.៤០០ទរៀល                                                                    
 ទ ម្ ោះទីនារមូលបក្តក្បតិក្សុត:  ក្កុមហ ុននារមូលបក្តកមពុជា                                                                 
 កាលបរទិច្េទផ្នការចុ្ោះបញ្ា ីលក់មូលបក្ត:  ១៨/ទមសា/២០១២                                                      

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មូលបក្តកមមសិទធិ មករា កុមភៈ មីនា ទមសា ឧសភា មិលុនា កកាដ្ឋ សីហា កញ្ជញ  តុលា វចិ្េិកា ធែូ 

ផ្លលជញួដូរ 
(ទរៀល) 

អតិបរមា ៣.៨៨០ ៣.៨០០ ៣.៨៥០ ៣.៨៥០ ៣.៧៩០ ៣.៦៨០ ៣.២៦០ ៣.២៦០ ៣.២៦០ ៣.៣៦០ ៣.៤០០ ៤.៣០០ 
អបបបរមា ៣.៥០០ ៣.៦៩០ ៣.៧០០ ៣.៧៩០ ៣.៦៥០ ២.៩៨០ ៣.០៨០ ៣.២០០ ៣.២៤០ ៣.១៨០ ៣.៣២០ ៣.៣៥០ 
មធយម ៣.៦៩០ ៣.៧៤៥ ៣.៧៧៥ ៣.៨២០ ៣.៧២០ ៣.៣៣០ ៣.១៧០ ៣.២៣០ ៣.២៣០ ៣.២៧០ ៣.៣៦០ ៣.៨២៥ 

បរមិាណ 
ជញួដូរ 

(ភាគហ ុន) 

អតិបរមា ១២.៣១៥ ១.៩១៦ ៣.១៨០ ៦.៧៧១ ៥.៩១០ ៦០.៤៥៩ ២០.៣៣២ ៤.៥០០ ៦.៤៦១ ១០.៦៤២ ៦.១៦០ ១៤.៥២៩ 
អបបបរមា ០ ០ ០ ០ ៤០ ០ ០ ០ ៦០ ០ ០ ២៤១ 
មធយម ៦.១៥៧,៥ ៩៥៨ ១.៥៩០ ៣.៣៨៥,៥ ២.៩៧៥ ៣០.២២៩,៥ ១០.១៦៦ ២.២៥០ ៣.២៦០,៥ ៥.៣២១ ៣.០៨០ ៧.៣៨៥ 

 

២- ម្ថៃ និងររមិាណជញួដូរ 
 

 

១១៩
 



 
       ១២០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ប្រតិរតតិការជាម្យួភាគហ្ ុនិក ដោយរញ្ជា កេី់ដ ម្ ះភាគហ្ ុនិក ប្រដភ្ទប្រតិរតតិការ និងកាលររដិែេទ 
 កែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. ពុំមានក្បតិបតតិការណាមួយជាមួយភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនមានសិទធិ ទបាោះទឆ្ែ តច្ំនួនទក្ច្ីន 
និងភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តច្ំនួនទក្ច្ីនទលីសលប់ទនាោះទទ។ 
 

២- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួអភ្បិាល ឬរុគគលិកជានខ់ពស់ ឬប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ  
 ជាម្យួរុគគលចដលអភ្បិាល ឬរុគគលិកជានខ់ពស់មានផលប្រដោជន ៍
  គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងី ច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័   
ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 
 

៣- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួសមាជិកប្គួស្អរផ្លទ ល់ររស់អភ្បិាល និងរុគគលិកជានខ់ពស់  
  គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងីច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័     
ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 
 

៤- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួរុគគលចដលមានទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួអភ្បិាលររស់ រ.ទ.ស.ភ្.  
 ប្កុម្ហ្ ុនរុប្តសម្ពន័ធ ឬប្កុម្ហ្ ុនហូ្លឌី្ងររស់រុគគលដបាះផិយ ចដលទាំនាកទ់ាំនងររស់រុគគលទាាំងដនាះ 
 ដកើតមានដៅកនុងប្រតិរតតិការ ឬការចតច់ែងណ្តម្យួចដលដធវើដឡើងដោយ រ.ទ.ស.ភ្. 
  គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងីច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ 
ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 
 

៥- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួ រុគគលធាៃ រជ់ាអភ្បិាល ឬរុគគលជារព់ាកេ់ន័ធជាម្យួអភ្បិាល  
  គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងីច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័  
ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 

 
៦- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួអភ្បិាល ចដលទទលួបានផលប្រដោជន ៍ឬកម្ប្ម្វជិាា ជីវៈ សប្មារដ់សវា 
 ចដលខៃួនបានផតល់តាម្រយៈប្កុម្ហ្ ុនណ្តម្យួ ដល់ រ.ទ.ស.ភ្.  

គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងីច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ 
ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 

 

៧- ប្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ ជាម្យួ ភាគីជារព់ាកេ់ន័ធដផសងដទៀត  
គិតក្តឹមការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ពុំមានក្បតិបតតិការក្បទភ្ទទនោះទកីតទ ងីច្ំទពាោះរដ្ឋា ករទឹកសវយត័    

ក្កុងភ្ែំទពញ ទទ។ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ១២២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ការពិភាកា និងការវភិាគខាងទក្កាមទនោះ គឺជាការពិភាកាទលីលទធនលផ្នក្បតិបតិតការ និងសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ ទដ្ឋយ      
គណៈក្គប់ក្គងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ទហយីការពិភាកាខាងទក្កាមទនោះគួរផ្តអានជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុទក្កាយសវនកមម 
សក្មាប់រយៈទពល១២ផ្ខ គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្មានបង្កា ញកែុងផ្នែកទី៥ ផ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុផ្ដលបាន      
ទធវីសវនកមមទដ្ឋយសវនករឯករាជយ សក្មាប់ដំណាច់្ឆ្ែ  ំផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨។ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុទងំទនោះរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. 
ក្តូវបានទរៀបច្ំទ ងីទដ្ឋយអនុទលាមទៅតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិផ្នកមពុជា។  

គណៈក្គប់ក្គងទធវីការពិភាកា និងវភិាគទលីសមាសធាតុសំខាន់ផ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និងកតាត សំខាន់ៗផ្ដលបាន   
ជោះឥទធិពលទៅទលីក្បាក់ច្ំទណញរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ផ្តប ុទណាណ ោះ។ 

១- ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ 
 រ.ទ.ស.ភ្. គឺជាសហក្ោសសាធារណៈ ផ្ដលសថិតទៅទក្កាមការក្គប់ក្គងផ្នែកបទច្ចកទទសទដ្ឋយក្កសួងឧសាហកមម 
និងសិបបកមម និងក្គប់ក្គង ផ្នែកហរិញ្ញវតថុ ទដ្ឋយក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ ទបសកកមមច្មបងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. គឺនលិតទឹក 
នគត់នគង់ និងផ្ច្កចាយទឹកសាា តសក្មាប់ក្បជាពលរដា ផ្ដលរស់ទៅរាជធានីភ្ែំទពញ និងតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ែំទពញ កែុងទនាោះរមួមាន 
ក្បជាជនទក្បីក្បាស់ទឹកសាា តសក្មាប់ជីវភាព ពាណិជាកមម ឧសាហកមម និងសាថ ប័នរដា។ ទដីមបបីំទពញទបសកកមមទនោះ រ.ទ.ស.ភ្. 
បានអនុវតតសកមមភាពក្បតិបតតិការទលីក្ទពយទរាងច្ក្ក និងហតថូបករណ៍របស់ខលួន ក្ពមទងំក្បតិបតតិការរដាបាល ពាណិជាកមម និង 
ហរិញ្ញវតថុទនេងៗ ដូច្ជាការផ្ច្កចាយទឹកកែុងក្កុងភ្ែំទពញ ជាយក្កុង និងការពក្ងីក និងការផ្កលមាក្បព័នធនលិតកមម និងបណាត ញ 
ផ្ច្កចាយ។ 
 ទដ្ឋយមានការអនុញ្ជញ តពីក្កសួងឧសាហមម ផ្រ   និងថ្នមពល កែុងឆ្ែ ២ំ០០៤ ក្ទពយសកមម និងក្បតិបតតិការរបស់រដ្ឋា ករទឹក 
តាទមម  ផ្ដលសថិតទៅទក្កាមការក្គប់ក្គង របស់ក្កសួងឧសាហមម ផ្រ   និងថ្នមពល ក្តូវបានទនៃរឲ្យសថិតទៅទក្កាមការក្គប់ក្គងផ្ទៃ ល់ 
របស់ រ.ទ.ស.ភ្.។ រ.ទ.ស.ភ្. ទក្បីក្ទពយសមបតតិទងំទនោះ ទដីមបនីគត់នគង់ និងផ្បងផ្ច្កទឹកសាា តសក្មាប់ក្បជាពលរដារស់ទៅកែុងទីក្កុង 
តាទមម ផ្នទខតតកណាត ល។ រ.ទ.ស.ភ្. មានទីតាងំទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញផ្នក្ពោះរាជាណាច្ក្កកមពុជា ផ្ដលមានទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតិកមម 
ទឹកសាា តបួន អាងតមាល់ទឹកបួនកផ្នលង។  
 នាផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មាននិទោជិតសរុបច្ំនួន ១.០៤៧នាក់ បណាត ញទមនាទំឹក និងបណាត ញ     
ផ្ច្កចាយទឹកសាា តកែុងក្ោក្បមាណ ២៥៦គី ូផ្ម ក្ត និងបានទធវីក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តសរុបច្ំនួន ២០៨.៩០៤.៧១៩ផ្ម ក្តគុប 
ទដីមបនីគត់នគង់ជូនក្បជាពលរដាកែុងទីក្កុងភ្ែំទពញច្ំនួន ៣៦៧.០៣២បណាត ញ។  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
 រ.ទ.ស.ភ្. រកាកំណត់ក្តាបញ្ា ីគណទនយយ និងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុជាក្បាក់ទរៀលផ្ដលជារូបិយប័ណណទោលរបស់ខលួន។ 
ច្ំទពាោះក្បតិបតតិការ រូបិយប័ណណអនតរជាតិទនេងៗក្តូវបានបង្កា ញជាក្បាក់ទរៀល តាមអក្តាបតូរក្បាក់នាកាលបរទិច្េទផ្នក្បតិបតតិការទនាោះ 
ទដ្ឋយទក្បីអក្តាបតូរក្បាក់នលូវការជាមធយមក្បចាផំ្លៃរបស់ធនាោរជាតិផ្នកមពុជា។ 
 

 ក- ការវភិាគែាំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូល ៣ក្បទភ្ទធំៗ គឺច្ំណូលបានមកពីការលក់ទឹក ទសវាសាងសង់ និងច្ំណូលទនេងៗ។ 
 - ច្ំណូលបានមកពីការលក់ទឹករមួមានៈ ច្ំណូលពីការទក្បីក្បាស់ក្បទភ្ទជីវភាព អាជីវកមម ឧសាហកមម អងគភាពរដា       
បនៃប់ជួល និងអែកលក់ទឹកបនត។ ច្ំណូលទងំទនោះក្តូវបានរាយការណ៍តាមតផ្មលទទួលបានសុទធ ទក្កាយការកាត់កងជាមួយអបបហារ-
វភិាជន៍ និងឥណទន ទហយីក្តូវបានទទួលសាគ ល់តាមបរមិាណទឹក ផ្ដលបាននគត់នគង់ជូនអតិលិជនរបស់ខលួន។ ការទធវីវកិាយបក្តផ្នការ 
ទក្បីក្បាស់ទឹក ក្តូវបានទធវីទ ងីកែុងរយៈទពលទរៀងរាល់២ផ្ខមតង។ 
 - ច្ំណូលបានពីទសវាសាងសង់: គឺជាច្ំណូលបានមកពីទសវាសាងសង់ ទក់ទិនទៅនឹងការបតូរ និងការពក្ងីកក្បព័នធ       
ផ្ច្កចាយទឹក ផ្ដល រ.ទ.ស.ភ្. បានសាងសង់ជូនក្កុមហ ុនសំណង់មួយ។ 
 - ច្ំណូលទនេងៗរមួមាន: ច្ំណូលបានមកពីការផ្លទនំា កិា លក់សមាភ រតបណាត ញទឹក ការផ្ទកពិន័យពីការទក្បីក្បាស់ទឹក 
ពុំមានការអនុញ្ជញ តពី រ.ទ.ស.ភ្. និងទនេងៗ។ 

 ច្ណូំលផ្លទនំា កិា៖ គឺច្ំណូលបានពីផ្លលឈែួលផ្លទនំា កិា ទដ្ឋយគិតផ្លល៥០ទរៀលកែុង១មីលីផ្ម ក្តកែុងមួយផ្ខ 
ផ្នទំហនំា កិាទឹកកែុងអំ ុងវដតផ្នការគិតក្បាក់ ទហយីក្តូវបានកត់ក្តាជាក្បាក់ច្ំណូល។ ច្ំណូលទនោះក្តូវបាន   
ទក្បីក្បាស់សក្មាប់ផ្ទល ស់បតូរនា កិាជូនអតិលិជននាទពលអនាគត។ 

 ច្ណូំលពកីារលក់សមាភ រតបណាត ញទកឹ៖ គឺជាច្ំណូលទទួលបានពីការលក់នា កិាសៃង់ទឹក បំពង់ និងសមាភ រ        
តភាា ប់។ 

 ច្ណូំលពកីារផ្ទកពន័ិយ៖ គឺជាច្ំណូលទទួលបានពីការផ្ទកពិន័យទលីការបង់ផ្លលទក្បីក្បាស់ទឹកយតឺោ វ និងពិន័យ 
ទលីបទទលមីសតបណាត ញទឹកទដ្ឋយពុំមានការអនុញ្ជញ តពី រ.ទ.ស.ភ្.។ 

 ច្ណូំលទនេងៗ៖ គឺជាច្ំណូលទទួលបានមកពីការរមួច្ំផ្ណករបស់អតិលិជនក្បទភ្ទពាណិជាកមម និងឧសាហកមម 
កែុងការវនិិទោគសក្មាប់ ការភាា ប់បណាត ញពិទសសចូ្លទីតាងំផ្ទៃ ល់របស់ពួកទគ។ ទក្តពីទនាោះគឺជាច្ំណូលផ្ដល 
ទទួលបានពីកផ្ក្មទសវាទលីការទរផ្លលផ្លទលូំទឹកសាុយរបស់សាលារាជធានីភ្ែំទពញ។ 

 

 ដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទក្បៀបទធៀបជាមយួដណំាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧  
 ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

(ពាន់ទរៀល) 
ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

 (ពាន់ទរៀល) 
បផ្ក្មបក្មលួ 

(ពាន់ទរៀល/ភាគរយ) 
ច្ំណូលសរុប ២៦៥.០៩៣.២៩៣ ២៣២.៨៩៣.០៨៩ ៣២.២០០.២០៤ ១៣,៨៣% 

 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូលសរបុ២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច្់ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ២០១៨ និង
២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច្់ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់ទកីនទ ងីចំ្នួន 
៣២.២០០.២០៤.០០០ទរៀល ទសមីនឹង១៣,៨៣%។ ទយងីទ ញីថ្នកតាត ច្មបងផ្នការទកីនទ ងីទនោះគឺទដ្ឋយសារច្ំណូលទនេងៗទកីនទ ងី 
ចំ្នួន២២.៣៦៤.៥៨៤.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៧៧,៦៧% និងច្ំណូលពីការលក់ទឹកសាា តបានទកីនទ ងីច្ំនួន១២.៤៨៥.០៥៣.០០០ទរៀល 
ទសមីនឹង៦,៤៦% ទទោះបីជាច្ំណូលពីទសវាសាងសង់មានការលយចុ្ោះច្ំនួន ២.៦៤៩.៤៣៣.០០០ទរៀល ទសមីនឹង២៤,៦៧%។  

១២៣ 



 
       ១២៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
 ក.១- ការវភិាគែាំណូលតាម្ចផនក 
 ការវភិាគច្ំណូលតាមផ្នែករបស់ រ.ទ.ស.ភ្. មានដូច្ខាងទក្កាមៈ 
 ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

(ពាន់ទរៀល) 
ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

(ពាន់ទរៀល) 
ច្ំណូលផ្លលលក់ទឹក ២០៥.៨៤១.៤៩៨ ៧៧,៦៥% ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ ៨៣,០២% 
ច្ំណូលពីទសវាសាងសង់   ៨.០៩២.១០៣ ៣,០៥% ១០.៧៤១.៥៣៦ ៤,៦១% 
ច្ំណូលទនេងៗ ៥១.១៥៩.៦៩២ ១៩,៣០% ២៨.៧៩៥.១០៨ ១២,៣៦% 
 
 មានផ្តក្បាក់ច្ំណូលតាមក្បទភ្ទជាសារវនតក្តូវបានទលីកទ ងីសក្មាប់ការវភិាគខាងទក្កាម៖ 
 

 ដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទក្បៀបទធៀបជាមយួដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
 

 ឆ្ែ ២ំ០១៨ ឆ្ែ ២ំ០១៧ បផ្ក្មបក្មលួ 
បរមិាណ ទឹកក្បាក ់ បរមិាណ ទឹកក្បាក ់ បរមិាណ ទឹកក្បាក ់ ទឹកក្បាក ់
ម៣/បណ ពានទ់រៀល ម៣/បណ ពានទ់រៀល ម៣/បណ ពានទ់រៀល ភាគរយ 

ការលក់ទឹកសាា តជូនអែកទក្បី 
ក្បាស់តាមនៃោះ 

៩៦.៦៩០.៧៥៨ ៨៥.០៨៧.៧៧២ ៩០.៤៥៦.៨១៩ ៨២.០៧១.៨៨៨ ៦.២៣៣.៩៣៩ ៣.០១៥.៨៨៤ ៣,៦៧% 

ការលក់ទឹកសាា តជូនអែកទក្បី 
ក្បាស់ជាលកខណៈអាជីវកមម 

៧៥.០៥១.៤៥៥ ៩០.៧០៩.១៤៣ ៧៣.៣៩៣.៥៣១ ៨៦.២៨៨.០៤០ ១.៦៥៧.៩២៤ ៤.៤២១.១០៣ ៥,១២ 

ការលក់ទឹកសាា តជូន 
ក្គឹោះសាថ នសាធារណៈ 

៧.៧២៨.៩៥៥ ៧.៩៨៣.៨៦៣ ៥.១០៣.៥៩៦ ៥.២៥៦.៧០៤ ២.៦២៥.៣៥៩ ២.៧២៧.១៥៩ ៥១,៨៨% 

ការលក់ទឹកសាា តជូន 
បនៃប់ជួល 

១១.៧២០.៣៦៣ ៨.៣៣២.២៨០ ៨.០៣៧.៧៣៨ ៦.៩៥៤.៦៥៣ ៣.៦៨២.៦២៥ ១.៣៧៧.៦២៧ ១៩,៨១% 

ច្ំណូលបានពីការភាា ប់ 
បណាត ញទៅតាមនៃោះ - ៩.៧៨២.៤៧១ - ៩.៣១៤.៧៩៦ - 

 
៤៦៧.៦៧៥ 

 
៥,០២% 

ច្ំណូលពីទសវាសាងសង់   - ៨.០៩២.១០៣ - ១០.៧៤១.៥៣៦ - (២.៦៤៩.៤៣៣) (២៤,៦៧%) 
ច្ំណូលទនេងៗ - ៥១.១៥៩.៦៩២ - ២៨.៧៩៥.១០៨  - ២២.៣៦៤.៥៨៤ ៧៧,៦៧% 

 
- ចំ្ណូលពីការលកទឹ់កសាា តជូនអែកទក្បីក្បាសត់ាមនៃោះ (ក្បទភ្ទជីវភាព) 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានចំ្ណូលផ្លលទឹកជីវភាពចំ្ននួ ៨៥.០៨៧.៧៧២.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
និង៨២.០៧១.៨៨៨.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាកទ់កីនទ ងីចំ្ននួ 
៣.០១៥.៨៨៤.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៣,៦៧%។ ទយងីទ ញីថ្នការទកីនទ ងីទនោះទដ្ឋយសារចំ្ននួអតិលិជនបានទកីនទ ងីចំ្នួន ៣០.៥១៧ណាត ញ 
ពី២៧១.៣១៧បណាត ញ ទៅ៣០១.៤៣៤បណាត ញ និងការទក្បីក្បាសទឹ់កកែុងមយួបណាត ញកែុងមយួផ្ខបានទកីនទ ងីចំ្នួន០,១៦ផ្ម ក្តគុប ទកីនពី 
២៧,០៣ផ្ម ក្តគុប          ទៅ២៧,១៩ផ្ម ក្តគុប។ 
 

- ច្ណូំលពកីារលក់ទកឹសាា តជូនអែកទក្បកី្បាស់ជាលកខណៈអាជវីកមម (ក្បទភ្ទអាជវីកមម នងិឧសាហកមម) 
 រ.ទ.ស.ភ្. មានចំ្ណូលផ្លលទឹកក្បទភ្ទអាជីវកមម និងឧសាហកមមចំ្នួន ៩០.៧០៩.១៤៣.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ 
ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង៨៦.២៨៨.០៤០.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាកទ់កីនទ ងី 
ចំ្ននួ៤.៤២១.១០៣.០០០ទរៀលទសមីនឹង៥,១២%។ ទយងីទ ញីថ្នកំទណីនទនោះទកីនទ ងីទដ្ឋយសារ ចំ្នួនអតិលិជនបានទកីនទ ងីចំ្ននួ ២.៨៩៨    
បណាត ញ ទកីនពី ៥៥.៨៩១បណាត ញទៅ ៥៨.៧៨៩ណាត ញ និងការទក្បីក្បាសទឹ់កកែុងមយួបណាត ញកែុងមួយផ្ខបានទកីនទ ងីចំ្ននួ១,៥១ផ្ម ក្តគុប 
ទកីនពី ១០៥,១៣ផ្ម ក្តគុប ទៅ១០៦,៦៤ផ្ម ក្តគុប។ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
  ក.១- ការវភិាគែាំណូលតាម្ចផនក (ត)  
 

- ច្ណូំលពកីារលក់ទកឹសាា តជូនក្គោឹះសាថ នសាធារណៈ (ក្បទភ្ទអងគភាពរដា) 
 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូលផ្លលទឹកក្បទភ្ទអងគភាពរដាច្ំនួន ៧.៩៨៣.៨៦៣.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ  
ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង ៥.២៥៦.៧០៤.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ផ្ដលមានទឹកក្បាក់ទកីនទ ងីច្ំនួន ២.៧២៧.១៥៩.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៥១,៨៨% ទដ្ឋយសារការទក្បីក្បាស់ទឹកកែុងមួយបណាត ញ 
កែុងមួយផ្ខ បានទកីនទ ងីច្ំនួន ៣២១,១០ផ្ម ក្តគុប ទកីនពី ៦២៤,២២ផ្ម ក្តគុប មក ៩៤៥,៣២ផ្ម ក្តគុប ទទោះបីច្ំនួនអតិលិជន 
មិនមានការទកីនទ ងីក៏ទដ្ឋយ។  
  

- ច្ណូំលបានពកីារលក់ទកឹសាា តជូនបនៃប់ជលួ 
រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូលពីការលក់ទឹកសាា តជូនបនៃប់ជួលច្ំនួន ៨.៣៣២.២៨០.០០០ទរៀលសក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ  

ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង ៦.៩៥៤.៦៥៣.០០០ពាន់ទរៀលសក្មាប់ ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ផ្ដលមានទឹកក្បាក់ទកីនទ ងីច្ំនួន ១.៣៧៧.៦២៧.០០០ទរៀល ទសមីនឹង១៩,៨១%។ ទយងីទ ញីថ្នកំទណីនទនោះទកីនទ ងី 
ទដ្ឋយសារច្ំនួនអតិលិជនបានទកីនទ ងីច្ំនួន ៣០៦បណាត ញ ទកីនពី ៥.៣៩៧បណាត ញ ទៅ ៥.៧០៣បណាត ញ និងការទក្បីក្បាស់ 
ទឹកកែុងមួយបណាត ញកែុងមួយផ្ខបានទកីនទ ងីច្ំនួន៤០,៩០ផ្ម ក្តគុប ទកីនពី ១២៥,៦២ផ្ម ក្តគុប ទៅ១៦៦,៥២ផ្ម ក្តគុប។ 

 
- ច្ណូំលបានពកីារភាា ប់បណាត ញទៅតាមនៃោះ 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូលពីការភាា ប់បណាត ញទៅតាមនៃោះច្ំនួន ៩.៣១៤.៧៩៦.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ  
ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង៩.៧៨២.៤៧១.០០០ទរៀលសក្មាប់ ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមាន 
ទឹកក្បាក់ទកីនទ ងីច្ំនួន ៤៦៧.៦៧៥.០០០ទរៀលទសមីនឹង ៥,០២%។ ទយងីទ ញីថ្នការទកីនទ ងីទនោះទដ្ឋយសារ ការតបណាត ញ 
ចូ្លនៃោះទកីនទ ងីច្ំនួន ៣៤៤បណាត ញ ពី២៥.០៤០បណាត ញ ទៅ២៥.៣៨៤បណាត ញ។    
 

- កផ្ក្មពទីសវាសាងសង់ 
រ.ទ.ស.ភ្. មានកផ្ក្មពីការសាងសង់ច្ំនួន ៨.០៩២.១០៣.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ    

ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង១០.៧៤១.៥៣៦.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ផ្ដលមានទឹកក្បាក់លយចុ្ោះ 
ច្ំនួន២.៦៤៩.៤៣៣.០០០ទរៀល ទសមីនឹង២៤,៦៧%។ ការលយចុ្ោះទនោះទដ្ឋយសារទយងីបានអនុវតតច្ប់នូវគទក្មាងទៅទីរមួទខតត     
កំពត។ 

 
- ច្ណូំលទនេងៗ 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណូលទនេងៗច្ំនួន ៥១.១៥៩.៦៩២.០០០ទរៀល សក្មាប់ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង 
២៨.៧៩៥.១០៨.០០០ទរៀល សក្មាប់ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់ទកីនទ ងីច្ំនួន 
២២.៣៦៤.៥៨៤.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៧៧,៦៧%។ ទយងីទ ញីថ្នការទកីនទ ងីទនោះជាច្មបងគឺទដ្ឋយសារ នលច្ំទណញផ្ដលទកីត 
ទ ងីពីការទូទត់ផ្នកាតពវកិច្ចទសាធននិវតតន៍មានច្ំនួន ៣២.៩២៨.១៤៣.០០០ទរៀល ផ្ដលតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទក់ទងនឹង
ហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិផ្នកមពុជា ផ្ដលទយងីក្តូវផ្តទទួលសាគ ល់ជាច្ំណូលទនេងៗ ផ្ដលទធវីឲ្យច្ំណូលទនេងៗបានទកីនទ ងីច្ំនួន  
២០.២១១.០៨៩.០០០ទរៀល រមួនិងច្ំណូលផ្ដលបានមកពីការលក់ទក្គឿងបនាល ស់ និងការលក់នា កិាទឹក ក៏បានទកីនទ ងីច្ំនួន 
២.០៧៣.៥០៩.០០០ទរៀល នងផ្ដរ។ 

១២៥ 



 
       ១២៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
ក.២-ការវភិាគគាំលាតែាំដណញដុល 

 រ.ទ.ស.ភ្. បានទរៀបច្ំរបាយការណ៍លទធនលរបស់ខលួន កែុងទក្មង់ជារបាយការណ៍លទធនលតាមក្បទភ្ទដូច្ទនោះ ពុំមានការ 
បង្កា ញឲ្យទ ញីទៅច្ំទណញដុលទនាោះទទ។ ប ុផ្នតកែុងទក្មង់របាយការណ៍ទនោះអាច្ឲ្យទយងីទធវីការពិភាកា និងវភិាគទលីច្ំទណញ 
ក្បតិបតតិការផ្ដលទទួលបានពីច្ំណូលសរុបដកនឹងច្ំណាយក្បតិបតតិការ។ 
 ច្ំណាយក្បតតបិតតិការនឹងទលីកយកមកពិភាកាទៅច្ំណុច្ទី ក.៤- ការច្ំទណញមុនបង់ពនធខាងទក្កាម។ 
 

ក.៣- ការែាំដណញមុ្នរងេ់នធ 
 ការច្ំទណញមុនបង់ពនធគឺជាលទធនលផ្ដលទទួលបានពីច្ំណូលសរុបដកនឹងច្ំណាយក្បតិបតតិការ និងច្ំណូល/(ច្ំណាយ) 
ការក្បាក់សុទធ។ កែុងការពិភាកា និងការវភិាគផ្នច្ំណាយក្បតិបតតិាការ ទយងីទលីកយកច្ំណាយរលំស់ក្ទពយសកមមរូបី អរូបី ច្ំណាយ 
ទលីការទក្បីក្បាស់អគគិសនី និងច្ណំាយទលីក្បាក់ទបៀវតេរ ៍និងក្បាក់ឈែួលយកមកពិភាកាដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 

 ដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទក្បៀបទធៀបជាមយួដណំាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
 

 ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
(ពាន់ទរៀល) 

ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
(ពាន់ទរៀល) 

បផ្ក្មបក្មលួ 
(ពាន់ទរៀល/ភាគរយ) 

ចំ្ណូលសរុប ២៦៥.០៩៣.២៩៣ ២៣២.៨៩៣.០៨៩ ៣២.២០០.២០៤ ១៣,៨៣% 
ចំ្ណាយ ផ្លលទភ្លីង (៣៨.៨២៦.៧៣២) (៣៦.៦៩៤.១៨៧) (២.១៣២.៥៤៥) (៥,៨១%) 
ចំ្ណាយក្បាកទ់បៀវតេរក៍្បាកឈ់ែួល 
និងចំ្ណាយ ពាកព់ន័ធ (៥៣.៩៩៦.៤៥២)  (៤០.៧៨០.៤៩២) (១៣.២១៥.៩៦០) (៣២,៤១%) 

ចំ្ណាយរលំសទ់លី  
ក្ទពយសកមមរូបី និងអរូបី (៤៣.០៦៩.៥២៤) (៣៦.៩៧៧.៩៣២) (៦.០៩១.៥៩២) (១៦,៤៧%) 

ចំ្ណាយវតថុធាតុទដីមសក្មាប ់
ភាា បប់ណាត ញទៅតាមទគហដ្ឋា ន (៣.៥៥៦.៩០៥) (៩.០៥៥.៦៨២) ៥.៤៩៨.៧៧៧ ៦០,៧២% 

ចំ្ណូលការក្បាក ់ ១៦.៨១៤.២៥៤ ៦.១៤៤.៩២៦ ១០.៦៦៩.៣២៨ ១៧៣,៦៣% 
ចំ្ណាយការក្បាក់ (១៦.១៧៦.៨២៧)  (៣២.៨០៤.៧៣៩) ១៦.៦២៧.៩១២ (៥០,៦៩%) 
ចំ្ទណញមុនបងព់នធទលីក្បាកចំ់្ទណញ ៩៥.៥០៨.៦៥៨ ៥២.៨២៦.៧៨៥ ៤២.៦៨១.៨៧៣ ៨០,៨០% 
  

 រ.ទ.ស.ភ្. មានចំ្ទណញមុនបងព់នធទលីក្បាកចំ់្ទណញចំ្ននួ៩៥.៥០៨.៦៥៨.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០ទរៀល សក្មាបដំ់ណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាកទ់កីនទ ងីចំ្នួន 
៤២.៦៨១.៨៧៣.០០០ទរៀល ទសមនឹីង៨០,៨០%។ ទយងីទ ញីថ្នកតាត ច្មបងផ្នការទកីនទ ងីទនោះគឺទដ្ឋយសារ ចំ្ណូលសរុបបានទកីនទ ងីចំ្ននួ 
៣២.២០០.២០៤.០០០ទរៀល ទសមីនឹង ១៣,៨៣% និងចំ្ណូលការក្បាក ់ មានការទកីនទ ងីរហូតដលចំ់្ននួ ១០.៦៦៩.៣២៨.០០០ទរៀល 
ទសមីនឹង១៧៣,៦៣% និងចំ្ណាយការក្បាក ់ មានការលយចុ្ោះចំ្នួន១៦.៦២៧.៩១២.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៥០,៦៩% មាននយ័ថ្នទៅដំណាច្ ់
ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ រ.ទ.ស.ភ្. មានចំ្ណាយការក្បាក-់សុទធ ចំ្នួន២៦.៦៥៩.៨១៣.០០០ទរៀល ប ុផ្នតនៃុយទៅវញិទៅ 
ដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. មានចំ្ណូលការក្បាក-់សុទធ ចំ្ននួ៦៣៧.៤២៧.០០០ទរៀល ផ្ដលទធវីឲ្យមាន 
បផ្ក្មបក្មួលរហូតដល ់ ២៧.២៩៧.២៤០.០០០ទរៀល ទសមីនឹង ១០២,៣៩%។ ទទៀតទសាតចំ្ណាយវតថុធាតុទដីមសក្មាបភ់ាា ប់បណាត ញទៅតាម 
ទគហដ្ឋា នកម៏ានការលយចុ្ោះច្ំននួ ៥.៤៩៨.៧៧៧.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៦០,៧២%។ ទយងីទ ញីថ្នចំ្ណូលសរុបទនោះ កក៏្តូវទទួលរងការប ោះពាល ់
ពីការទកីនទ ងីផ្នចំ្ណាយផ្លលទភ្លីងផ្ដលមានការទកីនទ ងីចំ្ននួ ២.១៣២.៥៤៥.០០០ទរៀល ទសែីនឹង៥,៨១% ចំ្ណាយក្បាកទ់បៀវតេរ ៍ក្បាកឈ់ែួល 
និងចំ្ណាយពាកព់ន័ធទនេងៗ ផ្ដលមានការទកីនទ ងីចំ្នួន ១៣.២១៥.៩៦០.០០០ទរៀល ទសែីនឹង៣២,៤១% និងចំ្ណាយរលំសទ់លីក្ទពយសកមម 
រូបី និងអរូបីផ្ដលបានទកីនទ ងីចំ្នួន ៦.០៩១.៥៩២.០០០ទរៀល ទសមនឹីង១៦,៤៧%។ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
  ក.៤- ការែាំដណញដប្កាយរងេ់នធ 
 រ.ទ.ស.ភ្. សថិតទក្កាមច្ាប់ផ្នក្កុមហ ុនពាណិជាកមមកែុងវស័ិយពនធដ្ឋរនិងអាករ ដូច្ទនោះ រ.ទ.ស.ភ្. មានកាតពវកិច្ចក្តូវបង់ពនធ 
ទលីក្បាក់ច្ំទណញជាប់ពនធនូវអក្តា ២០%។ ទដ្ឋយផ្ កពនធទលីក្បាក់ច្ំទណញផ្ដលជាប់អក្តា២០% បានមកពីលទធនលផ្នក្បាក់ 
ច្ំទណញគណទនយយ ទូទត់ជាមួយនឹងច្ំណាយផ្ដលមិនអាច្កាត់កងបានកែុងអក្តាពនធ ២០%។ 
 ដំណាច្ក់ារយិបរទិច្េទផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទក្បៀបទធៀបជាមយួដណំាច្ក់ារយិបរទិច្េទ ផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

 

 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

(ពានទ់រៀល) 
ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

(ពានទ់រៀល) 
បផ្ក្មបក្មលួ 

(ពានទ់រៀល/ភាគរយ) 
ច្ំទណញមុនបង់ពនធ (ក) ៩៥.៥០៨.៦៥៨ ៥២.៨២៦.៧៨៥ ៤២.៦៨១.៨៧៣ ៨០,៨០% 
ច្ំណាយពនធទលីក្បាកច់្ំទណញ (ខ)  (២០.៤៩៤.៨២៨)  (១៦.៨៩២.៥៨២)  (៣.៦០២.២៤៦) (២១,៣២%) 
ច្ំទណញកែុងក្ោ ៧៥.០១៣.៨៣០ ៣៥.៩៣៤.២០៣ ៣៩.០៧៩.៦២៧ ១០៨,៧៥% 
អក្តាពនធក្បសិទធភាពទលីក្បាក់ច្ំទណញ 
(ខ)/(ក) ២១,៤៦% ៣១,៩៨%   
 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំទណញកែុងក្ោច្ំនួន ៧៥.០១៣.៨៣០.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ និង៣៥.៩៣៤.២០៣.០០០ទរៀល សក្មាប់ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់ 
ទកីនទ ងីច្ំនួន៣៩.០៧៩.៦២៧.០០០ទរៀល ទសមីនឹង១០៨,៧៥%។ ការទកីនទ ងីទនោះទដ្ឋយសារ ច្ំទណញមុនបង់ពនធបាន 
ទកីនទ ងីច្ំនួន ៤២.៦៨១.៨៧៣.០០០ទរៀល ទសែីនឹង ៨០,៨០% និងមូលទហតុច្មបងមួយទទៀតផ្ដលទធវីឲ្យក្បាក់ច្ំទណញកែុងក្ោ 
ទកីនទ ងីគឺទដ្ឋយសារ ច្ំណូលការក្បាក់ មានការទកីនទ ងីរហូតដល់ច្ំនួន ១០.៦៦៩.៣២៨.០០០ទរៀល ទសមីនឹង ១៧៣,៦៣% 
និងច្ំណាយការក្បាក់ មានការលយចុ្ោះច្ំនួន១៦.៦២៧.៩១២.០០០ទរៀល ទសមីនឹង៥០,៦៩% មានន័យថ្នទៅដំណាច់្ 
ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៧ រ.ទ.ស.ភ្. មានច្ំណាយការក្បាក់-សុទធ ច្ំនួន២៦.៦៥៩.៨១៣.០០០ទរៀល ប ុផ្នតនៃុយ 
ទៅវញិទៅ ដំណាច់្ការយិបរទិច្េទ ផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ មានច្ំណូលការក្បាក់-សុទធ ច្ំនួន 
៦៣៧.៤២៧.០០០ទរៀលផ្ដលទធវីឲ្យមានបផ្ក្មបក្មួលរហូតដល់ ២៧.២៩៧.២៤០.០០០ទរៀល ទសមីនឹង ១០២,៣៩%។ 
 

 ក.៥-ការវភិាគេីកតាត  និងនិនាន ការចដលរ៉ែះពាល់ស្អថ នភាេ និងលទធផលហ្ិរញ្ា វតថុ 
 នលច្ំទណញផ្ដលទទួលបានកនលងមក ក៏ដូច្ជាកំទណីនពីមួយឆ្ែ ទំៅមួយឆ្ែ  ំគឺទដ្ឋយសារ ផ្តមានកតាត ោកំ្ទដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 

  - អក្តាទកឹបាត់បង់៖ រ.ទ.ស.ភ្. បានទក្បីក្បាស់នូវយនតការដ៏មានក្បសិទធភាព ទដីមបកីាត់បនថយអក្តាទឹកបាត់បង់   
មកក្តឹម ៨,១៨% ប ុទណាណ ោះ ទៅឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ។ កតាត ទនោះជាកតាត ច្មបងផ្ដលទធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្. មានទច្រភាពហរិញ្ញវតថុ និងអភ្ិវឌឍ 
សហក្ោសរកានូវសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ និងការអភ្ិវឌឍសហក្ោសក្បកបទដ្ឋយនិរនតភាព។ 
 

  - ការបទងានីច្នំនួអតលិជិន៖ ទដីមបទីទួលបាននូវច្ំណូលពីការលក់ទឹកសាា ត រ.ទ.ស.ភ្. បានបទងាីនច្ំនួនអតិលិជន 
របស់ខលួន ទដ្ឋយពក្ងីកផ្នៃទសវានគត់នគង់ទឹកសាា តទៅតំបន់ផ្ដលពុំទន់មានការនគត់នគង់ទឹកសាា ត ដូច្ជាការបំទពញផ្នៃទសវាឲ្យបាន 
១០០% ទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញ តំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ែំទពញ ជាពិទសសតំបន់ផ្ដលមានសកាត នុពលទសដាកិច្ច។ 
 
  -ការបទងានីផ្លលលក់ទកឹមធយម៖ តាមរយៈការផ្សវងរកអតិលិជន ផ្ដលជាក្បទភ្ទអាជីវកមម-ឧសាហកមម ទធវីឲ្យផ្លលលក់ទឹក 
មធយមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ទកីនទ ងី ទដ្ឋយសារផ្តផ្លលទក្បីក្បាស់ទឹករបស់អតិលិជនក្បទភ្ទទនោះមានកក្មិតខពស់ជាងអតិលិជនក្បទភ្ទ 
ទនេងទទៀត។ 

 
 

១២៧ 



 
       ១២៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិដាភាេទូដៅម្នប្រតិរតតិការ (ត) 
 ក.៥-ការវភិាគេីកតាត  និងនិនាន ការចដលរ៉ែះពាល់ស្អថ នភាេ និងលទធផលហ្ិរញ្ា វតថុ (ត) 
 - ការក្គប់ក្គងទលីការច្ណំាយក្បតបិតតកិារ៖ រ.ទ.ស.ភ្. ទធវីការក្គប់ក្គងទលីការច្ំណាយទនោះ ពិទសសការច្ំណាយទលីការ 
ទក្បីក្បាស់ថ្នមពលអគគិសនីផ្ដលជាច្ំណាយដ៏ធំ និងសំខាន់កែុងដំទណីរការក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា ត តាមរយៈការទក្បីក្បាស់នូវបទច្ចកវទិា 
លមីៗ ដូច្ជាទក្ជីសទរសីយកការទក្បីក្បាស់មា សីុនបូមទឹកផ្ដលអាច្ផ្ក្បក្បួលទៅតាមសំពាធទឹក។ ទៅឆ្ែ ២ំ០១២ រ.ទ.ស.ភ្. ចាប់ទនតីម 
ទក្បីក្បាស់វតថុធាតុទដីមកែុង ការទធវីក្បក្ពឹតតកមមទឹកផ្ដលមានក្បសិទធភាពខពស់ គឺមានតផ្មលទប ដូច្ជាការទក្បីក្បាស់សារធាតុបណតុ ំ កករ 
(PAC) ជំនួសសាច់្ជូរ។ 
 
 - ការអនុវតតោ ងខាា ប់ខាួននូវដទំណីរការកចិ្ចលទធកមម៖ រ.ទ.ស.ភ្. បានអនុវតតោ ងខាា ប់ខាួននូវច្ាប់ បញ្ញតតិ និងទោលការណ៍ 
ផ្ណនាទំនេងៗ សក្មាប់ដំទណីរការកិច្ចលទធកមមកែុងការទិញបំពង់ សមាភ រ និងវតថុធាតុទដីម ផ្ដលដំទណីរការទនោះឆលុោះបញ្ជច ងំឲ្យទ ញីពី 
តមាល ភាព និងការក្បកួតក្បផ្ជងផ្លលទំនិញទៅទលីទីនារ ផ្ដលជាទហតុទធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្. ទទួលបានការទិញនូវតផ្មលទប ផ្តក៏មិនទមីល 
រលំងនូវគុណភាពទនាោះផ្ដរ។ 
 
 - ការក្គប់ក្គងសាច់្ក្បាក់៖ តាមរយៈអក្តាទរក្បាក់ផ្ដលមានកក្មិតខពស់ខាងទលីទនោះទធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្. មានលទធភាព     
ក្គប់ក្ោន់កែុងការក្គប់ក្គងសាច់្ក្បាក់ទដ្ឋយទទួលបាននូវក្បសិទធភាពខពស់។ កែុងការក្គប់ក្គងទនោះ រ.ទ.ស.ភ្. បានរកាទុកនូវ    
សាច់្ក្បាក់សក្មាប់ទក្បីក្បាស់ជាទុនបងវិលកែុងរយៈទពល ២ទៅ៣ផ្ខ ឯសាច់្ក្បាក់ផ្ដលទំទនរទនាោះ រ.ទ.ស.ភ្. បានទធវីការវនិិទោគ     
រយៈទពលខលី ទដ្ឋយដ្ឋក់ក្បាក់បទញ្ញីមានកាលកំណត់រយៈទពលខលីទៅធនាោរពាណិជា ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវអក្តាការក្បាក់ 
ខពស់ផ្ត រ.ទ.ស.ភ្. ក៏បានទធវីការលលឹងផ្លលងពីហានិភ័្យ និងនលច្ំទណញពីអក្តាការក្បាក់ខពស់ទនោះផ្ដរ។ 
 
 -ការទក្ជសីទរសីយកនូវអែកនតល់ហរិញ្ញបបទនផ្ដលនតល់អក្តាការក្បាក់ទប៖ ទដ្ឋយសារមានតក្មូវការទក្បីក្បាស់ទឹកសាា តទកីន 
ទ ងីខពស់ ទធវីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្. មានតក្មូវការហរិញ្ញបបទនសក្មាប់គទក្មាងវនិិទោគដូច្ ជាការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា ត 
ការតបណាត ញទមនាទំឹក និងបណាត ញផ្ច្កចាយ។ រ.ទ.ស.ភ្. បានផ្សវងរកផ្ដគូអភ្ិវឌឍអនតរជាតិដូច្ជាទីភាែ ក់ង្ករបារាងំសក្មាប់ 
អភ្ិវឌឍន៍(AFD) ទដីមបទីទួលបាននូវហរិញ្ញបបទន ផ្ដលមានអក្តាការក្បាក់ទប។ 
 
 -សាថ នភាពទសដាកចិ្ច៖ ការផ្ក្បក្បួលនូវសាថ នភាពទសដាកិច្ចជោះឥទធិពលទលីមធយមភាគផ្នការទក្បីក្បាស់កែុងមួយបណាត ញកែុង 
មួយផ្ខ ផ្ដលទធវីឲ្យមានការផ្ក្បក្បួលទៅទលីកក្មិតផ្នផ្លលលក់ទឹកមធយម។ 
 

២- កតាត សាំខានច់ដលរ៉ែះពាល់ដលើប្បាកែ់ាំដណញ 
  ក- ការវភិាគេីលកខខណឌ ម្នតប្មូ្វការ និងការផគតផ់គង ់
 ទដ្ឋយទោងទៅតាមការសិកាផ្នតក្មូវការទក្បីក្បាស់ទឹកទធៀបទៅនឹងកំទណីនក្បជាជនទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញ ទដ្ឋយសារ 
ការពក្ងីកតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ែំទពញ រ.ទ.ស.ភ្. បានទធវីការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមនលមី ផ្ដលមានសមតថភាព 
នលិត ៥២.០០០ម៣/ផ្លៃ និងក្តូវទធវីការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តសក្មាប់គទក្មាងនគត់នគង់ទឹកសាា តបាក់ផ្ខងជំហាន១ 
ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ១៩៥.០០០ម៣/ផ្លៃ ទដីមបបីំទពញតក្មូវការទឹកសាា តនាទពលអនាគត។ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- កតាត សាំខានច់ដលរ៉ែះពាល់ដលើប្បាកែ់ាំដណញ (ត) 

  ខ- ការវភិាគេីការដឡើងែុះម្នម្ថៃវតថុធាតុដដើម្ 
 ការផ្ក្បក្បួលផ្នផ្លលវតថុធាតុទដីមសក្មាប់ក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា ត អាច្ប ោះពាល់ដល់ផ្លលទដីមនលិត ប ុផ្នតមិនមាននលប ោះពាល់ធៃន់ធៃរ 
ទនាោះទទ ទដ្ឋយសារការច្ំណាយទនោះមានអក្តាមិនទលីសពី១០% ផ្នច្ំណាយក្បតិបតតិការ។ ទទោះជាោ ងណាក៏ទដ្ឋយ រ.ទ.ស.ភ្.   
ក៏បានអនុវតតោ ងខាា ប់ខាួននូវនីតិវធិីលទធកមម ទដីមបធីានាផ្លលវតថុធាតុទដីមសមក្សបទៅតាមតផ្មលទលីទីនារជាក់ផ្សតង ទហយីនីតិវធិីទនោះ 
ក៏នតល់លទធភាពសក្មាប់ រ.ទ.ស.ភ្. ទទួលបាននូវតផ្មលក្បកួតក្បផ្ជង ផ្ដលមានតផ្មលទប។  
 
  គ- ការវភិាគដលើេនធ 
 រ.ទ.ស.ភ្. សថិតទក្កាមច្ាប់ផ្នក្កុមហ ុនពាណិជាកមមកែុងវស័ិយពនធដ្ឋរ និងអាករ ដូច្ទនោះ រ.ទ.ស.ភ្. មានកាតពវកិច្ចក្តូវបង់ 
ពនធអាករ ទៅតាមច្ាប់ និងបញ្ញតតិជាធរមាន។ រ.ទ.ស.ភ្. មានកាតពវកិច្ចបង់ពនធអាករ ទៅតាមរបបពិត និងជាសហក្ោសជាប់ពនធ 
ធំ ផ្ដលកំណត់ទដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 
 
  ឃ- ការវភិាគដលើធាតុចដលខុសេីធម្មតា និងធាតុវសិ្អម្ញ្ា  
 នាដំណាច់្ការយិបរទិច្េទផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទនោះ គណៈក្គប់ក្គងយល់ថ្ន រ.ទ.ស.ភ្. ពុំមានធាតុផ្ដលខុសពីធមមតា 
និងវសិាមញ្ញទនាោះទទ។ 

៣- ការចប្រប្រួលសាំខាន់ៗ ដលើការលក ់និងែាំណូល 
 ច្ំណូលសំខាន់របស់ រ.ទ.ស.ភ្. គឺការលក់ទឹកសាា ត ផ្ដលជាតក្មូវការចាបំាច់្របស់ក្បជាជនទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញ។ 
ច្ំណូលពីការលក់ទឹកសាា តទនោះ បានចូ្លរមួច្ំផ្ណកទលីសពី៧៧% ផ្នច្ំណូលសរុបទៅឆ្ែ ២ំ០១៨ទនោះ ទហយី រ.ទ.ស.ភ្. ក៏ជាអែក 
នគត់នគង់ផ្ទត ច់្មុខទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញ និងតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ែំទពញ។ ក្បាក់ច្ំណូលអាច្មានការទកីនទ ងីអាក្ស័យទៅ តាមច្ំនួន 
ក្បជាពលរដាដូច្ជាការពក្ងីករាជធានីភ្ែំទពញ និងការទធវីច្ំណាកក្សុករបស់ក្បជាជនទៅតាមបណាត ទខតត មករស់ទៅកែុងរាជធានី     
ភ្ែំទពញ។ 
 
៤- ផលរ៉ែះពាល់ម្នការរតូរររិូយរណ័ណ  អប្តាការប្បាក ់និងម្ថៃទាំនិញ (Commodity)  
    ៤.១- ផលរ៉ែះពាល់ម្នអប្តារតូរប្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្. បានកត់ក្តាបញ្ា ីគណទនយយទដ្ឋយទក្បីក្បាស់រូបិយប័ណណទោលគឹ “ក្បាក់ទរៀល”។ ក្បតិបតតិការជារូបិយប័ណណ 
បរទទសក្តូវបានបតូរទៅជារូបិយប័ណណទោលតាមអក្តាបតូរក្បាក់នាកាលបរទិច្េទផ្នក្បតិបតតិការទនាោះ។ ច្ំទណញ និងខាតផ្ដលបណាត ល 
មកពីការទូទត់ក្បតិបតតកិារផ្បបទនោះ ការបតូរក្ទពយសកមមនិងបំណុលរូបិយប័ណណបរទទស ក្តូវបានកត់ក្តាទៅកែុងរបាយការណ៍លទធនល 
លមាិត។ រ.ទ.ស.ភ្. ខា 

  ៤.២- ផលរ៉ែះពាល់ម្នអប្តាការប្បាក ់
  ៤.២.១- ផលរ៉ែះពាល់ម្នអប្តាការប្បាកដ់លើែាំណូលការប្បាក ់
 ទដ្ឋយសារទៅក្បទទសកមពុជាពុំមានទីនាររូបិយប័ណណ ដូទច្ែោះ រ.ទ.ស.ភ្. មានលទធភាពក្តឹមផ្តវនិិទោគរយៈទពលខលីទលី   
ការដ្ឋក់ក្បាក់បទញ្ញីមានកាលកំណត់រយៈទពល១ឆ្ែ  ំទៅធនាោរពាណិជាកែុងក្សុកផ្តប ុទណាណ ោះ។  
 

១២៩ 



 
       ១៣០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- ផលរ៉ែះពាល់ម្នការរតូរររិូយរណ័ណ  អប្តាការប្បាក ់និងម្ថៃទាំនិញ (Commodity) "ត"   
 ៤.២.២- ផលរ៉ែះពាល់ម្នអប្តាការប្បាកដ់លើែាំណ្តយការប្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្. មានក្បភ្ពហរិញ្ញបបទនពីរ ផ្ដលមានអក្តាការក្បាក់ទលរ និងផ្ក្បក្បួល។ ហរិញ្ញបបទនផ្ដលមានអក្តាការក្បាក់ 
ទលរមាន ហរិញ្ញបបទនផ្ដលទទួលតាមរយៈក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ ពីធនាោរអភ្ិវឌឍន៍អាសីុ (ADB)ទៅអក្តា៦,៥០% 
ធនាោរពិភ្ពទលាក(WB)ទៅអក្តា៨,៥០% និងភាែ ក់ង្ករសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិជប ុន(JICA)ទៅអក្តា៧,៣៥%កែុងមួយឆ្ែ ។ំ 
ហរិញ្ញបបទនផ្ដលមានអក្តាការក្បាក់ផ្ក្បក្បួលមាន ហរិញ្ញបបទនពីទីភាែ ក់ង្ករបារាងំសក្មាប់អភ្ិវឌឍន៍(AFD)ទៅអក្តាEURIBOR 
៦ផ្ខ ដក១,៣៥ពិនៃុ។ ផ្តអក្តាទនោះមិនឲ្យទបជាង០,២៥% និងមិនខពស់ជាង៥,២១% កែុងឆ្ែ ទំនាោះទទ។ ហរិញ្ញបបទនទនោះនឹងក្តូវបតូរ 
ទៅហរិញ្ញបបទនផ្ដលមានអក្តាការក្បាក់ទលរ ចាប់ពីផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៣។ 
 

 ៤.២.៣- ផលរ៉ែះពាល់ម្នម្ថៃទាំនិញ 
 តាមរយៈដំទណីរការកិច្ចលទធកមមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ផ្ដលអនុទលាមទៅតាមច្ាប់ និងបញ្ញតតិជាធរមាន រមួនេនំឹងទោល- 
ការណ៍ផ្ណនាទំនេងៗ ផ្ដលតក្មូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្. ទធវីកិច្ចសនាជាមួយអែកនគត់នគង់សមាភ រ និងវតថុធាតុទដីមទៅតាមតផ្មលក្បកួតក្បផ្ជង ឬ 
តផ្មលច្រចាររចួ្។ ទទោះបីជាមានបផ្ក្មបក្មួលផ្នបរមិាណទក្បីក្បាស់វតថុធាតុទដីមក៍ទដ្ឋយ វតថុធាតុសក្មាប់ការក្បក្ពឹតតកមមទឹកមានច្ំផ្ណក
តូច្ទបីទក្បៀបទធៀបនឹងការច្ំណាយដំទណីរការទៅឆ្ែ នំីមួយៗ។ គណៈក្គប់ក្គងទជឿជាក់ថ្ន បផ្ក្មបក្មួលផ្នបរមិាណទក្បីក្បាស់ទនោះ 
មិនប ោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុរបស់សហក្ោសទ យី។ 
 

៥- ផលរ៉ែះពាល់ម្នអតិផរណ្ត 
 រ.ទ.ស.ភ្. បានរកានូវផ្លលលក់ទឹកទលរមិនផ្ក្បក្បួលចាប់តាងំពី២០០១ រហូតដល់បច្ចុបបនែ ទដ្ឋយមិនទធវីការផ្កសក្មួលទៅ 
តាមការផ្ក្បក្បួលផ្នអតិនរណាទ យី ទហយីទៅផ្តរកាបាននូវទច្រភាពហរិញ្ញវតថុបានោ ងលាក្បទសីរ។ 
 

៦- ដាលនដោបាយដសដាកិែច ស្អរដេើេនធ និងររិូយវតថុររស់រោា ភ្បិាល 
 ធុរកិច្ចរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទទួលការជោះឥទធិពលពីទោលនទោបាយមួយច្ំនួន ផ្ដលកំណត់ទដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលដូច្ជា៖ 

- ផ្លលលក់ទកឹសាា ត៖ ទដ្ឋយសារទឹកសាា តជាតក្មូវការចាបំាច់្សក្មាប់ការរស់ទៅរបស់ក្បជាជនទូទងំរាជធានីភ្ែំទពញដូទច្ែោះ 
តផ្មលទនោះក្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយរដ្ឋា ភ្ិបាល។ 

- ការពក្ងកីផ្នៃទសវា៖ ការពក្ងីកផ្នៃទសវាបផ្នថម ទដីមបនីគត់នគង់ទឹកសាា តក្តូវបានរតឹតបតិទដ្ឋយទបសកកមមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. 
ផ្ដលអនុញ្ជញ តឲ្យនលិត និងផ្ច្កចាយទឹកសក្មាប់ការទក្បីក្បាស់របស់សាធារណជនទៅកែុងរាជធានីភ្ែំទពញផ្តប ុទណាណ ោះ 
ការរតឹតបតិទនោះក្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយអនុក្កឹតយទលខ៥២ អនក្ក.បក ចុ្ោះផ្លៃទី១៩ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ១ំ៩៩៦ សតីពីការបទងាីត       
រ.ទ.ស.ភ្.។ 

- ការពក្ងកីរាជធានភី្ែទំពញ៖ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលមានទោលនទោបាយពក្ងីករាជធានីភ្ែំទពញ ទដ្ឋយបញ្ចូ ល ២០ ុ ំ
បផ្នថមទទៀតទៅកែុងតំបន់រាជធានីភ្ែំទពញ ផ្ដលទធវីឲ្យផ្នៃទសវារបស់ រ.ទ.ស.ភ្. កែុងការនគត់នគង់ទឹកសាា តក៏ក្តូវពក្ងីក 
បផ្នថម   ផ្ដរ។ 

- កាតពវកចិ្ចរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. កែុងការនតល់ហរិញ្ញបបទនទៅសាថ ប័នដផ្ទទទៀត៖ រ.ទ.ស.ភ្. មានកាតពវកិច្ចក្តូវនតល់ 
ហរិញ្ញបបទន ទៅរដ្ឋា ករទឹកទខតតទពាធិ៍សាត់ ផ្ដលសថិតទក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម 
និងក៏ក្តូវជាក្កសួងអាណាពាបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. នងផ្ដរ។ 

- ទោលនទោបាយពនធទលីអច្លនក្ទពយ៖ ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ បានដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតនូវក្បកាសទលខ៤៩៣    
សហវ.ក្បក ចុ្ោះផ្លៃទី១៩ ផ្ខកកាដ្ឋ ឆ្ែ ២ំ០១០ សតីពី " ការក្បមូលពនធទលីអច្លនក្ទពយ " ។ អច្លនក្ទពយរបស់           
រ.ទ.ស.ភ្. គឺសក្មាប់បទក្មីឲ្យក្បព័នធនលិតកមមទឹកសាា ត ផ្ដលអច្លនក្ទពយក្បទភ្ទទនោះក្តូវបានទលីកផ្លងពនធតាមរយៈ 
ទសច្កតីជូនដំណឹងរបស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុទលខ ០០៦ សហវ.អពដ. ចុ្ោះផ្លៃទី១៨ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ២ំ០១១។ 

 ទទោះបីជាមានការរតឹតបតិទដ្ឋយទោលនទោបាយខាងទលីក៏ទដ្ឋយ ក៏គណៈក្គប់ក្គងពាោមរៈិរកនូវក្គប់មទធាបាយ ទដីមប ី
បទងាីនក្បាក់ច្ំណូលរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. ទដីមបរីកា និងធានាឲ្យបានទច្រភាពរបស់ រ.ទ.ស.ភ្. នងផ្ដរ ដូច្ជាការបទងាីតនូវផ្ខេសង្កវ ក់ 
ធុរកិច្ចលមីសក្មាប់ រ.ទ.ស.ភ្.។ 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ១៣២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ្ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ្ ុនមានសិទធិដបាះដឆ្ន តែាំនួនដប្ែើនដលើសលរ ់
 ទ ម្ ោះ: រដាផ្ដលតំណាងទដ្ឋយក្កសួងទសដាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 
 សញ្ជា តិ: ផ្ខមរ 
 អាសយដ្ឋា ន: នលូ វទលខ៩២ សង្កា ត់វតតភ្ែំ ខណឌ ដូនទពញ រាជធានីភ្ែំទពញ 
 ទលខអតតសញ្ជញ ណវនិិទោគ (ក្បសិនមាន) : T00000000007 
 បរមិាណ: ៧៣.៩២៧.១៨៧ 
 ភាគរយ: ៨៥% 

 
២- ភាគហ្ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ្ ុនមានសិទធិដបាះដឆ្ន តែាំនួនដប្ែើន 

គិតក្តឹមផ្លៃទ៣ី១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ រ.ទ.ស.ភ្. ពុំមានភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនមានសិទធិទបាោះទឆ្ែ តច្ំនួនទក្ច្ីនទនាោះទទ។ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ១៣៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលវសិាមញ្ញ  ទលីកទ១ី  ឆ្ែ ២ំ០១៨  (ក្បជុទំលីកទ៥ី)  ផ្នក្កមុក្បកឹាភ្បិាលអាណតតទិ៦ី  
របស ់រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ០ី៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលវសិាមញ្ញ ទលីកទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ក្បជុំទលីកទី៥) ផ្នក្កុមក្បឹកា-     
ភ្ិបាល អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀលផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៨ទរាច្ ផ្ខមា  ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី០៨ ផ្ខកុមភៈ 
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ១៤:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរ
ទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្   
ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍បច្ចុបបនែភាពសតីពី ករណីទសែីសំុនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លសង្កា ត់ទងំ៤ ផ្ដលមានសង្កា ត់ផ្ក្ពកលមី 

កាលទកាោះ ផ្ក្ពកឯង និងវាលសបូវ សថិតទៅកែុងខណឌ ច្ារអំទៅ។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានទសែីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ បនតនូវ
ការង្ករនគត់នគង់ទឹកសាា តចូ្លតំបន់ទនោះ ទដ្ឋយក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ បានឯកភាពជាទោលការណ៍ទលីតផ្មល។ 

២. ទនេងៗ 
ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៍បានឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ផ្ននការហរិញ្ញវតថុ សក្មាប់គទក្មាង

នគត់នគង់ទឹកសាា តបាក់ផ្ខង(ជំហាន១)ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ១៩៥.០០០ម៣/ផ្លៃ និងបាននតល់ការអនុម័តជា       
ទោលការណ៍ កែុងការច្រចារតផ្មលជាមួយក្កុមហ ុន ប ី ឌី អូ(ទខមបូឌា)លីមីតធីត ទដីមបទីធវីសវនកមមទលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
និងProject Account ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមន និងពក្ងីកក្បព័នធផ្ច្កចាយ សក្មាប់ឆ្ែ  ំ
២០១៨ និង២០១៩។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា  
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៦ អាណតតិទី៦ កាលពីក្ពឹកផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកីត ផ្ខទច្ក្ត 
ឆ្ែ រំកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៩ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន រ.ទ.ស.ភ្ ។ 
អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយ 
ទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ

នាយកដ្ឋា នអាជីវកមម។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(១៥ករណី) 

ពិទក្ោោះផ្លល(៦ករណី)និងចុ្ោះកិច្ចសនាផ្ទៃ ល់ (១ករណី) មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៥.២៤៥.៤២៧.២៩៦,៦៦ទរៀល។ 
៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម ផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី១  

ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៤៣៤.៥៧៨.៨០០ទរៀល។  
៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករ ក្តីមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 ច្ំណូលសរុប ៥២.៨៦១.៦៥០.៦០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១០.០៤៩.៥៥៣.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៨.០៣៩.៦៤២.៥០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលីផ្ននការក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៥៧.៧៤៦.៥៥២.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥.២៣១.៧២៥.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤.១៨៥.៣៨០.០០០ ទរៀល 

៥. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលហរិញ្ញវតថុ ឆ្ែ ២ំ០១៧ (ទក្កាយសវនកមម) ផ្ដលទទួលបានក្បាក់ច្ំទណញច្ំនួន
៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ទរៀល និងអនុម័តទលីការផ្បងផ្ច្កក្បាក់ច្ំទណញ និងផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ជូនភាគហ ុនិក
កាន់កាប់ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 បទងាីតភាគបក្មុងតាមច្ាប់ច្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 បទងាីតភាគបក្មុងទសរចី្ំនួន៥%  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១.៦៥៣.៣៩១.៣០០ ទរៀល 
 ក្បាក់ច្ំទណញរកាទុក  មានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៦.៣៦៧.១៧៦.៤៥២ ទរៀល 
 ភាគលាភ្ជាសាច់្ក្បាក់ សក្មាប់ភាគហ ុនិកកាន់កាប់ភាគហ ុនធមមតារបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្បចាឆំ្ែ ២ំ០១៧៖ 

- អនុបាតផ្នការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ច្ំនួន ៤០,៥០% 
- ភាគលាភ្សរុបផ្ដលក្តូវផ្បងផ្ច្កមានទឹកក្បាក់ច្ំនួន ១៣.៣៩៣.៨៦៦.៩៤៨ទរៀល 
- ភាគលាភ្កែុងមួយឯកតាមូលបក្តកមមសិទធិច្ំនួន ១៥៤ទរៀល/ភាគហ ុន 
- កាលបរទិច្េទក្បកាសបញ្ា ីទ ម្ ោះភាគហ ុនិកផ្ដលក្តូវទទួលបានភាគលាភ្ៈ ១៨ ទមសា ២០១៨ 
- កាលបរទិច្េទចាប់ទនតីមទូទត់ភាគលាភ្ៈ ២៧ ទមសា ២០១៨ 

៦. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានសទក្មច្ទលីពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦៖ 
 កាលបរទិច្េទកំណត់ទុក (Record Date): ១៨ ទមសា ២០១៨ 
 កាលបរទិច្េទមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: ០៩ ឧសភា ២០១៨ 
 ទពលទវលាៈ ទមា ង ០៨:០០ ដល់ ទមា ង ១១:០០ 
 ទីកផ្នលងមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក ទលីកទី៦: សាលក្បជុំធំ (សាែ ក់ការរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ) 
 រទបៀបវារៈសំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធនលអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៧ និងទិសទៅអាជីវកមមឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសទក្មច្កែុងការទនៃរសិទធិជូន   អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្  កែុងការទរៀបច្ំពិធីមហាសនែិបាតភាគហ ុនិក  ទលីកទ៦ី 
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

 

១៣៥ 



 
       ១៣៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៦ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ១៣ទកតី ផ្ខទច្ក្ត ឆ្ែ រំកា  
នពវសក័ ព.ស.២៥៦១ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៩ ផ្ខមនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : (ត) 

៧. ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលី សំទណីសំុយកទឹកពីបទង្កគ លពនលត់អគគីភ័្យសក្មាប់បទក្មីការង្ករលាងសមាា តនលូវលែល់កែុង 
រាជធានីភ្ែំទពញ ទដ្ឋយទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

៨. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍ទដ្ឋយបាននតល់នូវអនុសាសន៍ផ្ណនា ំនិងបាន  
អនុម័តដូច្ខាងទក្កាម៖ 
ក/- ទទួលក្ជាបរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ផ្នការរុោះទររីបង និងបនៃប់សាែ ក់ទៅសនតិសុខរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទៅអាង 

តមាល់ទឹកភូ្មិកាលដំរ ីសង្កា ត់កាកាប ខណឌ ទពាធិផ្សនជ័យ និងអនុម័តជាទោលការណ៍កែុងការលុបទច្ញពីបញ្ា ី 
អច្លនក្ទពយរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ និងនីតិវធិីរបស់ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

ខ/- អនុម័តឲ្យសិកាទលីគទក្មាងច្ំណាយចាក់ខាច់្បំទពញទីតាងំដីបឹងតាទមាក ទំហ២ំ៥ហកិតា។ 
គ/- ទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី សាថ នភាពក្ចាងំទទនលសាថ នីយបូ៍មទឹកលាក់កតីតាកុយ ទរាងច្ក្កនិទរាធ ផ្ដលបានបាក់ 
 ក្សុត។ 
 /- អនុម័តទលីច្ំណាយបផ្នថម ២៥% សក្មាប់គទក្មាងនគត់នគង់ទឹកសាា តទមលច្។ 
ង/- រកានូវសាថ នភាពដផ្ដល ទដ្ឋយបនតអនុវតតនូវអនុសញ្ជញ សតីពី ការចូ្លនិវតតន៍ និងការបាត់បង់សមបទវជិាា ជីវៈច្ំទពាោះមន្តនតី 

និទោជិតផ្ន រ.ទ.ស.ភ្ ។ 
 
៣- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៧ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃពុធ ១៥ទកតី ផ្ខបឋមាសាឍ ឆ្ែ ចំ្ 
សំរទឺធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខមលុិនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៧ អាណតតិទី៦ កាលពកី្ពឹកផ្លៃពុធ ១៥ទកីត ផ្ខបឋមាសាឍ 
ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធសិ័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខមិលុនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ០៨:៣០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន              
រ.ទ.ស.ភ្។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ       
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅ

នាយកដ្ឋា ននលិតកមម និងនគត់នគង់ទឹក។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលកិច្ចលទធកមម ក្តីមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយបានទធវីការទដញផ្លល(៨ករណី) និង

ពិទក្ោោះផ្លល (២ករណី)  ផ្ដលមានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន  ២.៧៨៣.៤៨៦.៩៧៧,១៦ទរៀល។  ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបាន
អនុម័តទលីផ្ននការលទធកមមផ្កតក្មូវ ឆមាសទី២ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (២៦កញ្ច ប់) ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណជា 
៤៦.៦៧៩ លានទរៀល។ 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមផ្ដលបានអនុវតតទៅកែុង ក្តីមាសទី២  
ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទដ្ឋយមានទឹកក្បាក់ច្ំណាយសរុបច្ំនួន ៧៨៥.៣៤០.៩៥០ទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករក្តីមាសទី២-ឆមាសទី១ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.១៨៦.០២៤.១០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៧.៦៥៥.៩៥១.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១៤.១២៤.៧៦១.៤០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានឯកភាពទលី ផ្ននការក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ៦០.៥៧៤.១១៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ១៥.៨២១.២៥៦.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ១២.៦៥៧.០០៦.០០០ ទរៀល 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៣- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៧ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់ រ.ទ.ស.ភ្  ផ្លៃពុធ ១៥ទកតី ផ្ខបឋមាសាឍ ឆ្ែ ចំ្  
សំរទឺធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខមលុិនា ឆ្ែ ២ំ០១៨ : (ត) 

៥. ទៅកែុងរទបៀបវារៈទនេងៗ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានទទួលក្ជាបនូវរបាយការណ៍សតីពី នលប ោះពាល់ការដ្ឋក់លូពក្ងីកនលូវ ១០៥k 
មុខក្ពលានយនតទហាោះអនតរជាតិភ្ែំទពញ និងគទក្មាងដ្ឋក់បំពង់ទមនាទំឹកទំហ ំ ៦០០ម.ម សក្មាប់នគត់នគង់ទឹកទៅសង្កា ត់ទងំ៤ 
កែុងខណឌ ច្ារអំទៅ ទដ្ឋយបាននតល់ការផ្ណនាឲំ្យ រ.ទ.ស.ភ្ ទសែីសំុ ឯកឧត្តមអេិបាលននគណ្ៈអេិបាល  
រាជធាន៊ីេនំភពញ  ទមតាត រកដំទណាោះក្សាយទលីករណីទងំទនោះ។ 

 
៤- លទធនលកចិ្ចក្បជុកំ្កមុក្បកឹាភ្បិាលសាមញ្ញ  ទលីកទ៨ី  អាណតតទិ៦ី  របស ់  រ.ទ.ស.ភ្ ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្ ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្ 
សំរទឹធស័ិក ព.ស.២៥៦២ ក្តវូនងឹផ្លៃទ២ី៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨: 

រ.ទ.ស.ភ្ បានទរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលសាមញ្ញ ទលីកទី៨ អាណតតិទី៦ កាលពីរទសៀល ផ្លៃក្ពហសបតិ៍ ០៣ទរាច្      
ផ្ខភ្ក្ទបទ ឆ្ែ ចំ្ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្តូវនឹងផ្លៃទី២៧ ផ្ខកញ្ជញ  ឆ្ែ ២ំ០១៨ ទវលាទមា ង ១៤:០០នាទី ទៅទីចាត់ការក្បតិបតតិផ្ន 
រ.ទ.ស.ភ្ ។ អងគក្បជុំបានពិនិតយ និងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរទោបល់ទលីខលឹមសារលមាិតផ្នរបាយការណ៍ ផ្ដលបង្កា ញទដ្ឋយមន្តនតីជំនាញ      
រ.ទ.ស.ភ្ ទដ្ឋយទទួលបាននូវលទធនលដូច្ខាងទក្កាម ៖ 
១. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី លទធនលការង្ករសវនកមមផ្នៃកែុង ក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានចុ្ោះសវនកមមទៅសាខា 

ទសវាកមមទឹកសាា ត និងអនាម័យ។ 
២. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ (ជាក់ផ្សតង ៨ផ្ខ + បា ន់សាម ន ៤ផ្ខ) ដូច្ខាងទក្កាម៖ 

 ច្ំណូលសរុប ២៤២.៧៥៤.៩៣៩.៣០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥២.៧៣០.៥៦៨.៨០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤២.១៨៤.៤៥៥.១០០ ទរៀល 
ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលក៏បានពិនិតយ-ពិភាកា និងអនុម័តទលីគទក្មាងផ្ននការសហក្ោស និងទុនវនិិទោគសក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩  
ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
 ច្ំណូលសរុប ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញមុនបង់ពនធ ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 ច្ំទណញពិត ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 

៣. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍លទធនលកិច្ចលទធកមមអនុវតតកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលបានទដញផ្លល (១៦ករណី) 
មានទឹកក្បាក់សរុបច្ំនួន ២៩.៦៩៤.៦៦៣.៥៩០ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តគទក្មាងផ្ននការលទធកមម 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ ៥១.៩៦៣លានទរៀល។ 

៤. ឯកភាពទលីរបាយការណ៍សតីពី ការទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគមអនុវតតទៅកែុងក្តីមាសទី៣ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
ផ្ដលបានទក្បីក្បាស់លវកិាមូលនិធិសរុបច្ំនួន ៦៣៩.២២៦.៣៧៨ទរៀល។ ក្កុមក្បឹកាភ្ិបាលបានអនុម័តទលីគទក្មាង
ទក្បីក្បាស់មូលនិធិបទក្មីនលក្បទោជន៍សងគម សក្មាប់ឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានទឹកក្បាក់បា ន់សាម នសរុបក្បមាណ 
២.១៥៣លានទរៀល។ 

៥. ឯកភាពជាទោលការណ៍ទលី សំទណីលុបទច្ញពីបញ្ា ីសារទពីភ័្ណឌ ឆ្ែ ២ំ០១៨ នូវអច្លនក្ទពយខូច្-បាត់បង់គុណភាព និងទធវី 
សំវធិានធនសនែិធិឃ្ល ងំនូវសមាភ រមិនទក្បីក្បាស់ និងក្បកាសលក់ផ្  ុង ទដ្ឋយអនុវតតទៅតាមទោលការណ៍ និងនីតិវធិីរបស ់
ក្កសួងទសដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

 
 
 

១៣៧ 



 
       ១៣៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥- លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ នងិទសិទៅសក្មាប់ការអនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩: 
រ.ទ.ស.ភ្  សូមជក្មាបជូនវនិិទោគិន និងសាធារណជនក្ជាបពី លទធនលការង្ករឆ្ែ ២ំ០១៨ ផ្ដលជាលទធនលទទួលបាន 

ពីការអនុវតតជាក់ផ្សតង ១០ផ្ខ ទដីមឆ្ែ ២ំ០១៨ និងបា ន់សាម ន ២ផ្ខ ចុ្ងឆ្ែ ២ំ០១៨ (មិនទន់ទធវីសវនកមម) និងទិសទៅសក្មាប់ការ 
អនុវតតឆ្ែ ២ំ០១៩ ផ្ដលមានខលឹមសារសទងខបដូច្ខាងទក្កាម៖ 

១. លទធនលការង្ករ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
 ច្ំនួននិទោជិតសរុប ១.០៣២នាក់ (គិតក្តឹមផ្លៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨) 
 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន ២០៧.៧៨៧.៩៤៩ ម៣ 
 ការសាងសង់ទរាងច្ក្កក្បក្ពឹតតកមមទឹកសាា តច្ំការមនលមី ផ្ដលមានសមតថភាពនលិត ៥២.០០០ម៣/ផ្លៃ និងសាងសង់ 
ទដ្ឋយក្កុមហ ុន Vinci Construction Grands Projets អនុវតតបានក្បមាណ ៥៣% ផ្នគទក្មាងសាងសង់ទងំមូល។ 

 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥២.៥២៩ ផ្ម ក្ត 
 អក្តាទឹកោម នច្ំណូល ៨,៣៨% 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២៥.០១០ បណាត ញ 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនមានច្ំណូលទបច្ំនួន ៦០០ បណាត ញ 
 ទធវីការនេពវនាយអំពីការនលិតទឹកសាា តក្បកបទដ្ឋយគុណភាព និងទោលការណ៍នគត់នគង់ទឹកសាា តជូនដល់
ក្បជាពលរដាឲ្យកាន់ផ្តទូលំទូលាយ។ 

 ការចូ្លរមួោ ងសកមមកែុងការង្ករសងគម  ទដ្ឋយទរៀបច្ំក្បព័នធនគត់នគង់ទឹកទៅតាមក្ពំផ្ដន  
ការកសាងទហដ្ឋា រច្នាសមព័នធសងគម ការឧបតថមភសិសេមកពីក្គួសារផ្ដលមានច្ំណូលទប 
ក៍ដូច្ជាការឧបតថមភបណាត ញទឹកសាា តដល់ក្បជាពលរដា មានច្ំណូលទប។ 

 ច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៨.៣៧៣ លានទរៀល 
២. ទិសទៅសក្មាប់ការអនុវតត ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 នលិតទឹកសាា តច្ំនួន  ២១៣.៨៩០.៨០០  ម៣ 
 ពក្ងីកបណាត ញផ្ច្កចាយក្បផ្វង ២៥០.០០០ ផ្ម ក្ត 
 តបណាត ញទឹកលមីជូនអតិលិជនច្ំនួន ២២.០០០ បណាត ញ 
 គទក្មាងច្ំណូលសរុបច្ំនួន ២៤៦.៥៩៣.៣៧៤.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំណាយសរុបច្ំនួន ១៩២.៧៧៩.៩៨១.០០០  ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញមុនបង់ពនធច្ំនួន    ៥៣.៨១៣.៣៩៣.០០០ ទរៀល 
 គទក្មាងច្ំទណញពិតច្ំនួន     ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០ ទរៀល 
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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 



 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ៣ 
ទិសេ ជីវកមម ឆន ២ំ០១៩ 
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ពស្ចកតីព្តើម 
 
ផែនការឆ្ន ាំ 2019  របស់ រ.ទ.ស.ភ គឺកសាងឡ ើងកនុងឡោលបាំណងកាំណត់ទិសឡៅចម្បងៗ ផែលត្តូវ

អនុវតត សត្ាប់សកម្មភាពកនុងកម្មវតថុអាជើវកម្ម ៖ 
ក. វនិិឡោគ កសាង ពត្ងើក ែាំឡណើ រការ និងជសួជុលផែរកាម្ឡយោបាយសត្ាប់ត្បត្ពតឹតកម្ម នងិ 
ត្បព័នធផចកចាយទកឹសាា ត ត្ពម្ទាំងគុណភាពទឹកសាា ត។ 

ខ. ឡត្បើត្បាស់នូវត្គប់វធិានការឡែើម្បើបឡងកើនត្បត្ពឹតតកម្មទឹក-ឡសវាកម្ម និងធានាគុណភាពទឹកសាា ត 
ឡ្លើយតបឡៅនឹងតត្ម្ូវការសត្ាប់ជើវភាពរស់ឡៅ អាជើវកម្ម-ឡសវាកម្ម នងិឧសាហកម្ម។ 

គ. ឡយវើអាជើវកម្ម-ឡសវាកម្ម និងការងារឡែេងៗឡទៀត ផែលទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត និង
អនាម័្យឡៅកនុង ឬឡត្ៅត្បឡទស តាម្ការសឡត្ម្ចរបស់ ក្កុមក្រឹកាភ្ិបាល ឬ 
ឯកឧតតមអគ្គនាយក  និងឡោយអនុឡោម្តាម្ចាប់។ 

ឃ. សហត្បតបិតតិការឡលើផែនកបឡចេកឡទស ពាណិជជកម្ម និងហរិញ្ញវតថុជាម្ួយដែគូអភិវឌ្ឍន៍កនុង និង 
ឡត្ៅត្បឡទស ឡែើម្បើអភិវឌ្ឍន៍ រ.ទ.ស្.ភ្ ឡៅតាម្ឡោលនឡោបាយរបស់រាជរោា ភិបាល។ 

ង. ធានាឱ្យបាននូវឡចរភាពែាំឡណើ រការត្បត្ពឹតតកម្ម អាជើវកម្ម នងិហរិញ្ញវតថុ ឡោយែារភាជ ប់ជាម្ួយ 
ែលត្បឡោជន៍សងគម្។ 
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ក. ផ្នការដំព ើ រការស្ហក្ាស្ 
 

ឡោលបាំណងចម្បងរបស់រោា ករទឹកសវយត័ត្កុងភនាំឡពញគឺ ធានាែគត់ែគង់ទឹកសាា ត 24ឡា៉ោ ង កនុងម្ួយដែៃ 7ដែៃកនុងម្ួយ 
សបាត ហ៍ (ឡលើកផលងករណើ ោច់ចរនតអគគិសនើ) ានសាំពាយត្គប់ត្ោន់ និងកនុងតាំដលម្ួយសម្ត្សបជូនត្បជាពលរែាទូទាំងរាជ
ធានើភនាំឡពញ និងទើត្បជុាំជនរបស់ឡខតតកណ្តត លផែលជាប់នឹងរាជធានើភនាំឡពញ ឡោយម្ិនឡម្ើលរ ាំលងត្បជាពលរែាផែលានចាំណូល
ទប។ ឡែើម្បើសាំឡរចបាននូវឡោលបាំណងឡនេះ រ.ទ.ស.ភ បានកសាងផែនការែាំឡណើ រការសហត្ោសសត្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ ដោយផ្អែក
ដលើរបាយការណ៍លទ្ធអលជាក់ផ្តែង8ផ្ែ បូកបា៉ា ន់ស្មា ន4ផ្ែ ឆ្ន ាំ2018 ានែូចខាងឡត្កាម្៖ 

 

  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2019 រ.ទ.ស.ភ ានឡរាងចត្កែលិតទឹកចាំនួន3 និងានសម្តថភាពែលិតសរុប ផម្៉ោត្តគូបកនុងម្ួយ
ដែៃ និងឡត្ោងោក់ែាំឡណើ រការឡរាងចត្កចាំការម្ន នាផខតុោ ឆ្ន ាំ2019 ។ ផែលានែូចខាងឡត្កាម្ឡនេះ៖ 

 ឡរាងចត្កភូម្ិផត្ពក    
 ឡរាងចត្កឡត្ជាយចងាវ រ       
 ឡរាងចត្កចាំការម្ន      ផ្អា កែាំឡណើ រការែលិតទឹកសាា ត ឡែើម្បើសាងសង់បឡងកើនសម្តថភាព
ែលិតរហូតែល់  

 ឡរាងចត្កនិឡរាយជាំហ៊ា នទើ (1+2)   
 

  នាឆ្ន ាំ 2019 ខាងមុ្ខ ឡែើម្បើធានាការែគត់ែគង់ទឹកសាា តឱ្យត្សបតាម្តត្ម្ូវការឡត្បើត្បាស់របស់ត្បជាពលរែា ឡៅតាំបន់ឡសវា
ានត្សាប់ និងតាំបន់ឡសវាែមើ រ.ទ.ស.ភ បានឡត្ោងែលិត និងែគត់ែគង់ទឹកសាា តត្បចាាំឆ្ន ាំចាំនួន 213,890,800ម្3 ផែលជាម្យយម្
គឺែលិតទឹកសាា តត្បាណ 622,006ម្3/ដែៃ។ បរាិណទឹកែលិតឡៅឆ្ន ាំ 2019 ឡនេះ ានកាំឡណើ នត្បាណ ៤%? ឡយៀបនឹងបរាិណ
ទឹកែលិតត្បចាាំឆ្ន ាំ2018។ 
  ផែនការែលិតទកឹសាា តកនុងឆ្ន ាំ 2019 ានអត្តា 97% ឡយៀបនឹងសម្តថភាពែលិតទឹកសរុប។ អត្តាឡនេះឡយើងឡឃើញថា
សម្តថភាពែលិតរបស់ឡរាងចត្កទាំងបើ បានខិតខាំែលិតអស់ពើសម្តថភាពរបស់ខលួន ែូឡចនេះ រ.ទ.ស.ភ ានសម្តថភាពធានាការ
ែគត់ែគង់ទឹកជូនត្បជាពលរែាបានឡៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ។      
 

ការចាត់ផចងែាំឡណើ រការឡរាងចត្កែលិតទឹកសាា តែូចខាងឡត្កាម្៖ 
 

ភូម្ិផត្ពក 58,906,438 59,041,000 100% 161,756 170,000 95% 
ឡត្ជាយចងាវ រ 56,153,092 57,146,000 102% 156,564 160,000 98% 
ចាំការមន - 4,306,800 - 47,853 52,000 92% 
និឡរាយ 91,557,947 93,397,000 102% 255,833 260,000 98% 
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ចាំឡពាេះការឡត្ោងវតថុធាតុឡែើម្សត្ាប់ែលិតកម្មទឹកសាា ត គឺផែាកឡលើកតាត ឡត្បើត្បាស់ជាក់ផសតងកនុងឆ្ន ាំ2016 ឆ្ន ាំ2017 និងឆ្ន ាំ2018 
ឡោយឡោរពោ៉ោ ងខាជ ប់ខជួនឡៅនឹងបទោា នែាំឡណើ រការែលិតកម្មទឹក និងគុណភាពទឹក ឡែើម្បើធានាបានគុណភាពទឹកសាា ត ោម ន 
ឡម្ឡរាគ ត្សបតាម្សតង់ោរទឹកែឹកថាន ក់ជាតិ និងសតង់ោរគុណភាពទឹករបស់អងគការសុខភាពពិភពឡោក។   
 

គ.ត្ក 550,455 328,502 31,817 885,327 

គ.ត្ក 874,803 627,303 58,432 120,931 

គ.ត្ក - - - 120,931 

គ.វ ៉ោ.ម្៉ោ 16,682,322 16,837,041 1,239,714 27,571,366 
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7.07 8.40 119% 

2.49 2.15 86% 

2.76 0.59 21% 

282 292 104% 

   
  ការឡត្បើត្បាស់ PAC ឡត្ោងឡកើនឡ ើង 1.33ត្កាម្/ម្3 ឡបើឡយៀបឡៅនឹងការឡត្បើត្បាស់ឆ្ន ាំ 2018 ឡោយសារឡៅឆ្ន ាំ 2019 
ឡយើងឡត្ោងោក់ែាំឡណើ រការសាកលបងរបស់ឡរាងចត្កត្បត្ពឹតតកម្មទឹកសាា តចាំការម្ន នាចុងឆ្ន ាំ2019។ 
  ការឡត្បើត្បាស់កល័រទឹកឡត្ោងឡកើនឡ ើង 0.55ត្កាម្/ម្3 ឡបើឡយៀបនឹងការឡត្បើត្បាស់ឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារឡៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
រ.ទ.ស.ភ បឡងកើនការែលិតកល័រទឹកជាំនួសឲ្យការឡត្បើត្បាស់កល័រឧសម័ន នាាំឲ្យការឡត្បើត្បាស់កល័រឧសម័នានការែយចុេះកនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
  ការឡត្បើត្បាស់ថាម្ពលអគគើសនើឡកើនឡ ើង 10w/ម្3 ឡយៀបនឹងឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារឡៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ឡយើងឡត្ោងោក់ែាំឡណើ រ
ការសាកលបង ឡរាងចត្កត្បត្ពឹតតកម្មទឹកសាា តចាំការម្ន នាចុងឆ្ន ាំ2019 និងឡរាងចត្កត្បត្ពឹតតកម្មទឹកសាា តនិឡរាយានបញ្ហា បូម្ទឹក 
លាក់ និងត្តង់សវូរ។ 
 

  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2019 ឡរាងចត្កែលិតទឹកសាា តទាំងបើបានោក់ែាំឡណើ រការឡពញសម្តថភាព (ភូម្ិផត្ពក, ឡត្ជាយចងាវ រ 
និងនិឡរាយ) និងឡរាងចត្កចាំការម្នឡត្ោងោក់ែាំឡណើ រនាផខតុោ ឆ្ន ាំ2019 ត្តូវបានោក់ឡអាយែាំឡណើ រការ ផែលែតល់លទធភាពែល់        
រ.ទ.ស.ភ ឡយវើការពត្ងើកឡសវាែគត់ែគង់ទឹកបផនថម្ឡៅតាំបន់ជាយត្កុង។ ការពត្ងើកដែៃឡសវាឡនេះត្តូវបានែតល់អាទិភាពឡៅតាំបន់ផែលាន
សកាត នុពលឡសែាកិចេ និងែលឡសែាកិចេឡលើការវនិិឡោគបណ្តត ញផចកចាយជាឡោលការណ៍សាំខាន់។  

  ឡោងតាម្លទធែលដនការឡយវើអឡងកតតត្ម្ូវការឡត្បើត្បាស់ទឹកសាា តឡលើទើតាាំងផែលឡត្ោងពត្ងើកតាំបន់ឡសវា សត្ាប់ឆ្ន ាំ 2019 
រ.ទ.ស.ភ បានឡត្ោងតបណ្តត ញទឹកសាា តជូនត្បជាពលរែាចាំនួន 22,000ត្គួសារ ផែលកនុងឡនាេះានមូ្លោា នអាជើវកម្មចាំនួន 1,360 
បណ្តត ញ, សាំណង់ែៃេះផលវងត្បាណ 9,000 ផលវង ។ លទធែលដនការឡយវើអឡងកតានលាំអិតជូនកនុងតារាងខាងឡត្កាម្៖ 
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ល.រ ឈ ម្ ោះទីត ាំង 
ចាំនួន 

អតិថិជន 
អតិថិជន អតិថិជនចាំណូលទាប 

             

1 តង្កា ត់ កាកាប (ភូមិព្រៃស្មលា) 288 40 82% 72 18% 

2 
តង្កា ត់ ដស្មន រ(ភូមិដស្មន រលិច,ដស្មន រដកើត, 

432 60 82% 108 18% 
ភូមិតាអិន, ភូមិព្រៃរកាយ) 

3 
តង្កា ត់ តាាំងពាំងរកស្មាំង 

144 20 82% 36 18% 
(ភូមិរកាាំង+ភូមិអកសរ) 

4 តង្កា ត់ ដោមដៅ(ព្រៃកាំបុត) 36 5 82% 9 18% 

5 តង្កា ត់ កដទោ ក(ភូមកិាំដរៀង,ផ្រតកនុង) 324 45 82% 81 18% 

6 តង្កា ត់ព្រៃកើ(ភូមិព្រៃកើ) 216 30 82% 54 18% 

7 តង្កា ត់ព្រៃធាំ 360 50 82% 90 18% 
(ភូមិព្រៃរមាត់1,រមាត់2,ភូមិកាដេត) 

             

8 តង្កា ត់ ដោករកា (ភូមិព្រៃធាំ,ភូមិស្មា យដចក) 360 50 82% 90 18% 

             

9 តង្កា ត់ រកាាំងធនង់(ភូមិរតពាំងមាន) 216 30 82% 54 18% 

             

10 តង្កា ត់ផ្រៃកដលៀប(ភូមិែោរ) 145 20 83% 35 18% 

             

11 តង្កា ត់ដេើងឯក(ភូមិរតុកដចក) 216 30 82% 54 18% 

12 តង្កា ត់ ផ្រៃកកាំៃិត(ភូមិផ្រៃកអាទាំង) 288 40 82% 72 18% 

             

13 តង្កា ត់ ផ្រៃកហូ(ភូមិផ្រៃកហូ) 180 25 82% 45 18% 

14 តង្កា ត់ កាំៃង់តាំណាញ់(ភូមិតាដមា ) 180 25 82% 45 18% 

             

15 តង្កា ត់ ស្មា យរលាំ(ភូមិក1) 220 25 82% 55 18% 
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16 04ែណឌ កនុងរកុង(D1,D2,D3,D4) 216 30 82% 54 18% 

17 ែណឌ  ដពធិផ្តនេ័យ 2,310 150 82% 540 18% 

18 ែណឌ  ផ្តន តុែ 1,386 90 82% 324 18% 

19 ែណឌ  ដដង្កា  2,156 140 82% 504 18% 

20 ែណឌ  មាន េ័យ 1,232 80 82% 288 18% 

21 ែណឌ  ចារអាំដៅ 1,925 125 82% 450 18% 

22 ែណឌ  ឬតសើផ្កវ 1,309 85 82% 306 18% 

23 ែណឌ  ដរជាយចង្កា រ 1,540 100 82% 360 18% 

24 រកុងតាដមា  693 45 82% 162 18% 

25 ែណឌ  ផ្រៃកដៅន  308 20 82% 72 18% 

 

 

  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2019  រ.ទ.ស.ភ ឡត្ោងនឹងបឡងកើនអតិែិជនែមើចាំនួន 22,000 បណ្តត ញ ឡៅទូទាំងដែៃឡសវា និងតាំបន់
ផែលឡត្ោងនឹងពត្ងើកបណ្តត ញផចកចាយទឹកកនុងឆ្ន ាំ2019 តាម្កម្មវយិើោក់បាំពង់។  
  តាម្ការឡយវើអឡងកតអតិែិជន ពិឡសសឡៅកនុងតាំបន់ផែលឡត្ោងពត្ងើកបណ្តត ញផចកចាយ ឡឃើញថាានបណ្តត ញអតិែិជន 
ត្បឡភទអាជើវកម្ម ផែលឡត្បើត្បាស់ទឹកបរាិណឡត្ចើនានចាំនួន 1,360ទើតាាំង និងភាគឡត្ចើនជាត្បឡភទជើវភាពយម្មតា និង
សាំណង់ែៃេះផលវង ។ តាម្រយៈលទធែលអឡងកតឡនេះ និងសនៃសេន៏តាម្បណ្តត ឆ្ន ាំកនលងម្ក   រ.ទ.ស.ភ សននិោា នថាឡៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ 
ខាងមុ្ខអតិែិជនសរុបនឹងឡកើនែល់ 384,300 បណ្តត ញ, ផែលានបរាិណឡត្បើត្បាស់ទឹកជាម្យយម្កនុងម្ួយបណ្តត ញ 45.50 
ម្3/បណ្តត ញ/ផខ, និងដែលលក់ទឹកម្យយម្ 1,0101ឡរៀល/ម្3 ។ 
 

  ែូចឡនេះបរាិណទឹកលក់សរុបានចាំនួន 196,137,864ម្3 ឡយវើឱ្យចាំណូលដែលលក់ទឹកសរុបានចាំនួន 
198,099,240,000ឡរៀល។ អត្តាទឹកោម នចាំណូលសត្ាប់ ឆ្ន ាំ២០១៩ កាំណត់ 8.30% តត្ម្ូវឱ្យែាំឡណើ រការែលិត
កម្មទឹកសាា តចាំនួន 213,890,800 ម្3។ 
 
 

បរាិណទឹក/បណ្តត ញ/ផខ(ម្³) 42.05 42.78 43.87 45.50 44.08 44.88 45.50 
ដែលទឹកលក់ជាម្យយម្ ( ៛/ ម្³ ) 1,017.25 1,020.00 1,026.00 1,029.38 1,017 1,001 1,010 
អត្តាទឹកបាត់បង់ (%) 9.01 9.99 9.33 8.58 9.87 8.62 8.30 
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1- តបណ្តត ញចូលែៃេះ បណ្តត ញ 24,244 
2- ចាំណូលតបណ្តត ញ ឡរៀល 9,768,553,000 
3- ចាំនួនអតិែិជនចុងត្ោ អតិែិជន 364,150 
4- ទឹកឡត្បើត្បាស់/ប.ណ/ផខ ម្3 44.88 
5- បរាិណទឹកលក់ - 188,810,610 
6- បរាិណទឹកែលិត - 206,617,477 
7- អត្តាឡយវើវកិកយបត្ត % 91.38 
8- ដែលទឹកត្បកាសលក់ ឡរៀល 189,001,422,000 
9- អត្តាទរត្បាក់ដែលទកឹ % 99.90 
10- ដែលទឹកលក់ជាម្យយម្/ម្3 ឡរៀល 1,001 
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ខ. ផ្នការហរិញ្ញវតថ ុ
 

ឡែើម្បើសាំឡរចបាននូវឡោលបាំណងឡនេះ រ.ទ.ស.ភ បានកសាងផែនការែាំឡណើ រការសហត្ោសសត្ាប់ឆ្ន ាំ2019 ឡោយផែាកឡលើ របាយ
ការណ៍លទធែលជាក់ផសតង8ផខ បូកបា៉ោ ន់សាម ន4ផខ ឆ្ន ាំ2018 ានែូចខាងឡត្កាម្៖ 

1-ចាំណូលព្លៃទឹ្ក         189,001,422,000          198,099,240,000  105% 
2-ចាំណូលតិទ្ធជិាវទឹ្ក             9,768,553,000              8,041,000,000  82% 
3-ចាំណូលៃើដតវាកមា             7,547,446,000            16,371,847,000  217% 
4-ចាំដណញដលើអរតាបែូររបាក ់           16,706,272,300              3,953,198,000  24% 
5-ចាំណូលដអសងៗ           19,731,246,000            20,128,089,000  102% 

6-របាកដ់បៀវតែនតុ៍ទ្ធ           23,393,110,100            24,232,647,000  104% 
7-របាកប់ាំណាច់           10,953,075,300            11,877,370,000  108% 
8-របាកឧ់បតថមភ           21,236,981,400            16,409,225,000  77% 
9-េតួេុលបរកិាា អលិតកមា,របៃ័នធផ្ចកោយ 5,282,508,800 5,562,922,000 105% 
10-េតួេុលយានយនែ និងដរបងឥនធនៈ 2,041,161,800 2,198,598,000 108% 

11-វតថុធាតុដដើមតាំរាបរ់បរៃឹតែកមាទឹ្កស្មែ ត 7,161,346,700 7,754,052,000 108% 
12-អគ្គើតនើ 39,659,166,500 40,203,118,000 101% 

13-ដបាោះៃុមពវកិាយបរតព្លៃទឹ្ក 497,383,200 819,392,000 165% 
14-រដឋបាល 3,648,842,200 4,264,688,000 117% 

15-ដតវាកមា 6,359,044,300 13,130,991,000 206% 

17-ខាតបងដ់រៅអាេើវកមា 739,006,000 546,164,000 74% 

17-ដោោះដូរទឡកិា 3,990,672,700 3,957,080,000 99% 

18-ចាំណាយដរៅដាំដណើ រការតហរោត 5,701,057,200 4,336,708,000 76% 
19-ខាតដលើអរតាបែូររបាក ់ 7,679,958,100 909,193,000 12% 

20-រ ាំលត ់ 43,399,443,200 49,260,924,000 114% 
21-ការរបាក ់ 8,281,613,000 7,316,909,000 88% 

22-ៃនធដលើរបាក់ចាំដណញ  10546113700 10,762,679,000 102% 
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  ឡត្ោងផែនការ 198,099,240,000៛ ឡយៀបការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 189,001,422,000៛ ឡសមើនឹង 
105% ដនការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ។ ការឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតតឆ្ន ាំ2019 ឡោយសារ៖ 

- ឡត្ោងបរាិណទឹកលក់ 196,137,864ម3 ឡយៀបការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 188,810,610ម3 ឡសមើនឹង 104% ។ 

- ដែលលក់ទឹកម្យយម្ 1,010៛/ម្3 ឡយៀបការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 1,001៛/ម្3 ។ 
- បរាិណទឹកឡត្បើត្បាស់/បណ្តត ញ/ផខ 45.50ម3 ដធៀបការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន  44.80ម3 ។ 

  ឡត្ោងផែនការ 8,041,000,000៛ ឡយៀបការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 9,768,553,000៛ ឡសមើនឹង 
82% ដនផែនការ។ ការឡត្ោងទបជាងការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ចាំនួនបណ្តត ញតែមើឡត្ោង 22,000បណ្តត ញ ឡលើការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 24,244បណាែ ញ ។ 
  ឡត្ោងផែនការ  16,371,847,000៛ ឡលើការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 7,547,446,300៛ ឡសមើនឹង 

217% ដនផែនការ ។ ការឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារស្មខាដតវាកមាទ្ឹកស្មែ ត និងអទម័យ ដរោងរក
ចាំណូលៃើការង្ករដអសងៗដរៅអងគភាៃចាំនួន 3 រមួមាន៖ 

 - គ្ដរមាងោក់បាំៃង់ដមទាំទ្ឹកដរាងចរកចាំការមន ដរោងទ្ឹករបាក់ចាំណូលរបមាណ 3,085,780,000៛ ។ 
 - គ្ដរមាងោក់បាំៃង់ដមទាំទ្ឹកដៅរោឋ ករទ្ឹកដែតែដតៀមរាប ដរោងចាំណូលរបមាណ 12,720,442,000៛ ។ 
 - គ្ដរមាងបុកផ្ដកទ្ប់ដើ ដៅដតៀមរាប ដរោងចាំណូលរបមាណ 565,625,000៛ ។ 

  ឡត្ោងផែនការ 3,953,198,000៛ ឡយៀបការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 16,706,272,300៛ 
ឡសមើនឹង 24% ដនផែនការ ។ ការឡត្ោងទបជាងការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ឡត្ោងអត្តាបតូរត្បាក់ែុោល ដធៀបរបាក់ដរៀល  4,060៛/$ ឡយៀបអត្តាដរោងចុងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 4,050៛/$ ។ 
- ឡត្ោងអត្តាបតូរត្បាក់យូរ ៉ោូឡយៀបត្បាក់ឡរៀល 4,490៛/យូរ ៉ោូ ឡយៀបអត្តាឡត្ោងចុងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 4,550៛/យូរ ៉ាូ ។ 

   ឡត្ោងផែនការ 20,128,089,000៛ ឡលើកាអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 19,731,246,000៛ ឡសមើនឹង 102%។ 
ការឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតត ឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

 - ដរោងចាំណូលផ្លទាំទឡិកា 3,407,303,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 3,251,821,000៛  ដតាើនឹង 105%។ 
- ចាំណូលៃិន័យដអសងៗ ដរោងទ្ឹករបាក់ 312,000,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 226,139,000៛ ដតាើនឹង138%។ 
- ឡត្ោងចាំណូលការត្បាក់ 1,364,907,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 1,057,985,000៛ ឡសមើនឹង 129%។  
- ចាំណូលកាំព្រដតវាទរលូទឹ្ក និងតភាា ប់បណាែ ញ ដរោងផ្អនការ 2,502,891,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 

2,151,369,500៛ ដតាើនឹង 116%។ 
 

  ឡត្ោងផែនការ 24,232,647,000៛ ឡយៀបការអនុវតតជាក់ផសតងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 23,393,110,100៛ ឡសមើនឹង 
104% ដនការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ។ ការឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយអងគភាពឡត្ោងតាំឡ ើងកាាំត្បាក់ឡបៀវតេរត៍្សប
តាមលកានែិកៈរបត់អងគភាៃ ដោយៃុាំដាំដឡើងរបាក់ដបៀវតសរមូ៍លោឋ នដទ្។  

  ឡត្ោងផែនការ 11,877,370,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 10,953,075,000៛ ឡសមើនឹង 108% ។ ការ
ឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- របាក់បាំណាច់មុែង្ករដរោងផ្អនការ 7,476,419,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 7,217,155,100៛ ដតាើនឹង 104% ។ 
ការដរោងដលើតដោយស្មរ កនុងឆ្ន ាំ2019 ដរោងតាំដឡើងឋានៈមន្រនែើ និដយាេិតចាំនួន 42រូប ផ្ដលឆ្ន ាំ2018 ៃុាំបានតាំដឡើង
ដទ្។ 

- ឡត្ោងត្បាក់ឡបៀវតេរបុ៍គគលិកជាប់កិចេសនោ 903,663,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 532,879,000៛ ឡសមើនឹង 170%។ 
ការឡត្ោងផែនការឡលើសការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារឡត្ោងឡត្ជើសឡរ ើសនិឡោជិតែមើ ចាំនួន 48ទក់។ 
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- ឡត្ោងត្បាក់ឡលើសឡា៉ោ ង 2,189,388,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 1,950,276,40០៛ ឡសមើនឹង 112% ។ ការឡត្ោង
ផែនការឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារតាំរូវការបាំឡពញការងារឡលើសឡា៉ោ ងរបស់អងគភាពនានាឡកើនដឡើង ។ 

  ឡត្ោងផែនការ 16,409,225,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 21,236,981,400៛ ឡសមើនឹង 77% ។ ការឡត្ោង
ផែនការទបជាងការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ឡត្ោងផែនការត្បាក់ឧបតថម្ភសងគម្កិចេ 677,979,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 824,277,600៛ ឡសមើនឹង 82% ។ 
ការឡត្ោងផែនការទបជាងការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារឆ្ន ាំ2019 ឡត្ោងោក់ម្ន្រនតើ និឡោជិត ឡអាយចូលនិវតតចាំនួន 3រូប 
ឡយៀបឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 9រូប ផ្ដលទាំដអាយការអែល់របាក់ឧបតថមភរោដាំបូងផ្តមែងគ្ត់ទបជាងឆ្ន ាំ2018។ 

- ឡត្ោងត្បាក់កាតពវកិចេធានាបាំណុលឡសាយនិវតតនាឡពលអនាគត 5,252,652,000៛ ឡយៀបការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 
12,641,947,200៛ ឡសមើនឹង 42% ។ ការឡត្ោងទបជាងឆ្ន ាំ2018 ដោយស្មរកនុងឆ្ន ាំ2018 អងគភាៃដរោងរ ាំលាយដបឡា
ដស្មធននិវតែ ប៉ាុផ្នែរកុមរបឹកាភិបាលៃុាំឯកភាៃ ដូចដនោះអងគភាៃរតូវបង់របាក់បផ្នថម ដដើមបើធាទបាំណុលដស្មធនិវតែ
ទដៃលអទគ្តរបត់មន្រនែើ និដយាេិតដរចើនដៅចុងឆ្ន ាំ2018។ 

 ឡត្ោងផែនការ 5,562,922,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 
5,282,508,800៛ ឡសមើនឹង 105% ។ ការឡត្ោងឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖  

- ដរោងេួតេុលរបៃ័នធបូមទ្ឹកលែក់ 223,100,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 190,106,000៛ ដតាើនឹង 117% ។ 
- ដរោងេួតេុលរបៃ័នធអាងរង និងអាងតែុក 130,000,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 96,923,000៛ ដតាើនឹង 134%។ 
- ដរោងេួតេុលតាំណង់តុើវលិ 155,000,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 66,201,000៛។ ការដរោងផ្អនការដលើត
ឆ្ន ាំ2018 ដោយស្មរ៖ 

+ តរមូវការេួតេុលផ្កតរមួល និងលាបថ្ន ាំបនោប់ដរាងជាងដៅដរាងចរកភូមិផ្រៃក ទ្ឹករបាក់ 22,000,000៛ ។  
+ េួតេុលការ ើឡា បដង្កគ ល របងការពរស្មថ នើយបូ៍មទ្ឹកលែក់ និងផ្កតរមួលទា រចាំដហៀងដរាងចរកដរជាយចង្កា រ ទ្ឹករបាក់ 

20,000,000៛ ។ 
+ េួតេុលបនោប់រតង់តាូរដរាងចរកនិដរាធ ទ្ឹករបាក់ 20,000,000៛ ។ 

- ដរោងផ្អនការចាំណាយឧបករណ៍ដរបើរបាត់តរមាប់ការោឋ ន 416,008,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 
373,799,700៛ ដតាើនឹង 111% ។ ការដរោងដលើតដោយស្មរឧបករណ៍ដរបើរបាត់មួយចាំនួនបានតិកែូច តាំរូវដអាយផ្លៃ ត់
បែូរដរចើនជាងឆ្ន ាំ2018។ 

 ឡត្ោងផែនការ 2,198,598,000៛ ឡលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 2,041,161,800៛ ឡសមើនឹង 
108% ។ ការឡត្ោងឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ឡត្ោងចាំណ្តយជួសជុលរែយនតបាំដរ ើការង្កររដឋបាល 369,353,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ 2018 ចាំនួន 341,319,000៛ 
ឡសមើនឹង 108% ។ 

- ដរោងដរបងឥនធនៈបាំដរ ើការង្កររដឋបាល 882,750,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 796,536,300៛ ដតាើនឹង 111%។ ការ
ដរោងដលើតឆ្ន ាំ2018 ដោយស្មរតាំព្លដរបងស្មាំង និងដរបងមា៉ា ត ូត ដឡើងព្លៃែពត់ជាងការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ។ 

 ឡត្ោងផែនការ 7,754,052,000៛ ឡលើការអនុវតតជាក់ផសតង ឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 
7,161,346,700៛ ឡសមើនឹង 108% ។ ការឡត្ោងឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- បរមិាណទ្ឹកអលិតដរោងឆ្ន ាំ2019 ចាំនួន 213,890,800ម3 ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 206,617,477ម្3 ដលើត 
7,273,323ម3  ផ្ដលដធាើដអាយការដរបើរបាតវតថុធាតុដដើមដលើតឆ្ន ាំ2018 ។ 

- ដរោងចាំណាយឧតា័នកៃ័រ ចាំនួន 929,723,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 2,511,270,500៛ ដតាើនឹង 37%។
ការដរោងទបជាងការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ដោយស្មរឆ្ន ាំ2019 អងគភាៃដរោងដរបើរបាត់កៃ័រទ្ឹកផ្ដលអលិតដចញៃើអាំបិលរគ្ប់
ដរាងចរកទាំងអត់ ទាំដអាយការដរបើរបាត់កៃ័រឧតា័នលយចុោះ។ 

- ដរោងចាំណាយ PAC ចាំនួន 4,881,791,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 3,703,642,600៛ ឡសមើនឹង 132%។ 
ការឡត្ោងដលើតការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ឡោយស្មរ៖ 



រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
                                                         

 

    ផែនការ ឆ្ន ាំ2019                              12 

+ ដរោងឯកតាឡត្បើត្បាស់ PAC ចាំនួន 8.4ត្ក/ម្3 ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 7.07ត្ក/ម្3 (បា៉ោ ន់សាម នគុណភាពទឹក
ានលាក់កកឡត្ចើនជាង ឆ្ន ាំ2018) ។ 
+ ឡត្ោងតព្មៃ PAC ចាំនួន 2,718,00០៛/ដតាន ដធៀបការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 2.588,000៛/ដតាន ដកើនដលើតឆ្ន ាំ2018 
របមាណ 5%/ដតាន។ 

- ដរោងចាំណាយអាំបិលអលិតកៃ័រទ្ឹក 1,743,588,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 655,943,800៛ ដតាើនឹង 265%។ 
ការដរោងដលើតដោយស្មរ៖ 

+ អងគភាៃបានបដងាើនការដរបើរបាត់អាំបិលអលិតកៃ័រទឹ្កដៅរគ្ប់ដរាងចរក និងកាត់បនថយការដរបើរបាត់កៃ័រឧតា័ន។ 
+ ដរោងតព្មៃអាំបិល 835,000៛/ដតាន ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 795,000៛/ដតាន ដកើនដលើតឆ្ន ាំ2018 របមាណ   

5%/ដតាន។ 
 ឡត្ោងផែនការចាំនួន 40,203,118,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 39,659,166,500៛ ឡសមើនឹង 101%។ ការឡត្ោង

ឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 
- បរមិាណទឹ្កអលិតដរោងឆ្ន ាំ2019 ចាំនួន 213,890,800ម3 ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 206,617,477ម្3 ដលើត 

7,273,323ម3។ 
- តដម្លអគគិសនើម្យយម្ឡត្ោង ចាំនួន 645៛/KWh ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 670៛/KWh។ 
- ឡត្ោងឯកតាឡត្បើត្បាស់អគគិសនើ ចាំនួន 292w/ម3 ឡយៀបការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 282w/ម3។  

 ឡត្ោងផែនការចាំនួន 819,392,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 497,383,200៛ 
ឡសមើនឹង165% ។ការឡត្ោងផែនការឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ដរោងចាំណាយដតវាផ្លទាំរបៃ័នធ ដបាោះៃុមពវកិាយបរត Spot Billing របោាំឆ្ន ាំ2019 ទ្ឹករបាក់ 354,445,000៛ ដលើការ
អនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 79,540,000៛ ដតាើនឹង 446%។ ដោយឆ្ន ាំ2018 ការចាំណាយដលើដតវាផ្លទាំរបៃ័នធ ដបាោះៃុមពវកិាយ
បរត Spot Billing អនុវតែផ្ត 1រតើមាត គ្ឺ រតើមាតទ្ើ4 ឆ្ន ាំ2018។ 

 ឡត្ោងផែនការចាំនួន 4,264,688,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 3,648,842,200៛ ឡសមើនឹង 117%។ 
ការឡត្ោងឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖ 

- ចាំណ្តយឡលើឡសវាព្របតណើ យ ៍និងទូ្រគ្មទគ្ម ដរោង 398,151,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 344,775,600៛ 
ដតាើនឹង 115%។ ការដរោងដលើតដោយស្មរ ៖ 

+ ការដរោងដលើដតវារបៃ័នធ Wireless Network កនុងអងគភាៃដរោងទ្ឹករបាក់ 18,655,000៛ ោប់ដអែើមអនុវតែ
កនុងឆ្ន ាំ2019។ 

+ ដរោងចាំណាយដតវាទូ្រត័ៃោចល័តបាំដរ ើការង្ករអងគភាៃរបោាំឆ្ន ាំ2019 ចាំនួន 278,226,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 
ចាំនួន 253,610,500៛។ ការដកើនដឡើងដោយស្មរដរោងអែល់ដតវាទូ្រត័ៃោដរបើរបាត់បដរ ើការង្ករអងគភាៃដល់មន្រនែើោប់
ៃើរបធានរកុមដឡើង មានការដកើនដឡើង។ 

- ចាំណាយរបេុាំ និងទ្ទួ្លដភញៀវ ដរោងផ្អនការ 365,040,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 296,277,100៛ ដតាើនឹង 123%។  
- ដរោងចាំណាយអគ្គិតនើបាំដរ ើការង្កររដឋបាលទូ្ដៅចាំនួន 439,129,000៛ ដោយគ្ណនើដនោះដទ្ើបបដងាើតលាើដោយផ្ញកព្លៃដរបើ
របាតអ់គ្គិតនើរដឋបាលដចញៃើអគ្គិតនើអលិតកមា។ 

- ឡត្ោងចាំណ្តយឡបសកកម្មចាំនួន 371,086,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 318,336,200៛ ឡសមើនឹង 117%។ 
ការឡត្ោងឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារអងគភាពបានឡយវើការផកសាំរលួនូវត្បាក់ឧបតថម្ភដបតកកមាតមរតបតាមតព្មៃទ្ើអារ
បចចុបបនន ផ្ដលការចាំណាយដកើនដលើតដតចកែើកាំណត់របាក់ឧបតថមភដបតកកមាោត់ផ្ដលបានអនុវតែដៅឆដដើមឆ្ន ាំ2018។ 

 ឡត្ោងផែនការ 13,130,991,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 6,359,044,200៛ ឡសមើនឹង 
206% ។ ការឡត្ោងដលើតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារឆ្ន ាំ2019 អងគភាៃដរោងអនុវតតគឡត្ាងឡត្ៅអងគភាពឡត្ចើនជាងឆ្ន ាំ2018។  

 ឡត្ោងផែនការ 546,164,000៛ ឡលើការអនុវតត 2018 ចាំនួន 739,006,000៛ ឡសមើនឹង 74% ។ ការឡត្ោង
ទបជាងការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ ៖ 

- ឆ្ន ាំ2018 បានចាំណ្តយឡសវាែាំឡណើ ការ ISO ទឹកត្បាក់ 240,000,000៛ ចាំផណកឆ្ន ាំ2019 ៃុាំអនុវតែដទ្។ 
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 ឡត្ោងចាំនួន 4,336,708,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 5,701,057,200៛ ឡសមើនឹង 
76% ។ ការអនុវតតទបជាងឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖  

- ឆ្ន ាំ2018 អងគភាៃបានចាំណាយលុបអចលនរទ្ៃយអត់គុ្ណភាៃ ទឹ្ករបាក់ 1,879,022,600៛ ចាំផ្ណកឆ្ន ាំ2019 ៃុាំមាន
បនោុកចាំណាយដនោះដទ្ ។ 

 ឡត្ោងផែនការ 909,193,000៛ ឡលើការអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 7,679,958,100៛ ឡសមើនឹង 12% ។ ការឡត្ោង
ទបជាងអនុវតតឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារ៖  

- ឡត្ោងអត្តាបតូរត្បាក់ែុោល ដធៀបរបាក់ដរៀល 4,060៛/$ ឡយៀបអត្តាដរោងចុងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 4,050៛/$ ។  
- ឡត្ោងអត្តាបតូរត្បាក់យូរ ៉ោូឡយៀបត្បាក់ឡរៀល 4,490៛/យូរ ៉ោូ ឡយៀបអត្តាឡត្ោងចុងឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 4,550៛/យូរ ៉ាូ ។ 
  ឡត្ោងផែនការ  49,260,924,000៛ ឡលើការអនុវតត 2018 ចាំនួន 43,399,443,200៛ ឡសមើនឹង 114% ។ ការឡត្ោងផែនការ

ឡលើសឆ្ន ាំ2018 ឡោយសារការគ្ិតរ ាំឡោេះឡរាងចត្កនិឡរាយជាំហនទើ2 ដៃញមួយឆ្ន ាំ2019 ចាំផ្ណកឆ្ន ាំ2018 គ្ិតរតឹម7 ផ្ែចុងឆ្ន ាំ 
ទាំដអាយ៖ 

- រ ាំដលាោះអោរដរោងផ្អនការ 8,053,870,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 7,224,074,800៛ ដតាើនឹង 111%។ 
- រ ាំដលាោះបាំៃង់ ដរោងផ្អនការ 16,682,362,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 14,444,332,200៛ ដតាើនឹង 115%។ 
- រ ាំដលាោះដរគ្ឿងមា៉ា តុើន ដរោងផ្អនការ 4,887,439,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 4,392,540,300៛ ដតាើនឹង 111%។ 
- រ ាំដលាោះឧបករណ៍អគ្គិតនើដរោងផ្អនការ 6,688,683,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 5,873,862,600៛ ដតាើនឹង 114%។ 
- រ ាំដលាោះទឡកិាតាំបន់ដរោងផ្អនការ 905,560,000៛ ដលើ ការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 731,069,300៛ ដតាើនឹង 114%។ 
- រ ាំដលាោះឧបករណ៍ដរបើរបាត់ដរោងផ្អនការ 1,269,801,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 634,900,600៛ ដតាើនឹង  

200%។ 
- រ ាំដលាោះឧបករណ៍អគ្គិតនើការយិាល័យ ដរោងផ្អនការ 2,496,114,000៛ ដលើការអនុវតែឆ្ន ាំ2018  1,801,633,200៛   
ដតាើនឹង 138.55%។ 

 ឡត្ោងផែនការ 7,316,909,000៛ ឡលើការអនុវតត 2018 ចាំនួន 8,281,6131,000៛ ឡសមើនឹង 88% ។ ការឡត្ោង
ផែនការទបជាងឆ្ន ាំ2018 ឡោយដៅចុងឆ្ន ាំ2018 អងគភាៃបានតងបញ្ច ប់របាក់ដដើមឥណទនពើ AFD ដលែ KH6000 01G 
នាាំឡអាយឆ្ន ាំ2019 ៃុាំមានចាំណាយការរបាក់ដលើឥណទនដនោះដទ្ៀតដទ្ ។
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  អនុវតតការងារឲ្យានត្បសិទធភាពជាមូ្លោា ន ឡោយបនតអនុវតតវធិានការណ៍ែតល់រងាវ ន់ឡលើកទឹកចិតតត្បចាាំឆ្ន ាំ ឡែើម្បើជុាំរុញ 
ការងារអងគភាពឲ្យែាំឡណើ រការបានត្បឡសើរ ឡលើការងារយនធានម្នុសេឡោយ៖ 

- ដរៀបចាំតាំដឡើងកាាំដបៀវតសរច៍ាំនួន1កាាំ េូនដល់មន្រនែើ-និដយាេិត កនុងរកបែណឌ ទាំងបួន 
- ដរោងដរេើតដរ ើតនិដយាេិតចាំនួន 44ទក់ 
- ដរៀបចាំតាំដមៃើងតួទទ្ើ មន្រនែើ និដយាេិត ចាំនួន 42រូប 
- ដរៀបចាំដរេើតដរ ើតមន្រនែើ និដយាេិត ឈានមុែរបោាំឆ្ន ាំ ចាំនួន 100រូប 
- ដតនើតុាំអែល់របាក់បុៃាលាភរបោាំឆ្ន ាំ េូន មន្រនែើ និដយាេិត 
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 គ្. ផ្នការវនិិពោគ្ 
 

រ.ទ.ស.ភ បានអនុម័្តអនុវតតគឡត្ាងសាងសង់ឡរាងចត្កែលិតទឹកសាា តចាំការម្ន ផែលានសម្តថភាពែលិត 
52,000ម្3/ដែៃ និងឡរាងចត្កត្បត្ពឹតតកម្មទឹកសាា តបាក់ផខងជាំហនទើ1 ផែលានសម្តថភាពែលិត 195,000ម្3/ដែៃ ផែលជាផែនក
ម្ួយដនការចងាុលបងាា ញ ឡលើកឡ ើងកនុងផែនការឡម្ ឆ្ន ាំ 2016-2030។  

 

ផែនការែវកិាសត្ាប់គឡត្ាងសាងសង់ឡរាងចត្កចាំការម្ន សត្ាប់ឆ្ន ាំ2019៖ 
 

ល.រ បរយិាយ ឯកត សរបុ 

ក ពង្ងីកសមតថភាពង្បព័នធផលតិកមម   268,845,221,969 

I ៃរងើកតមតថភាៃរបៃន័ធអលិតកមា   147,050,640,000 

1 ស្មងតងដ់រាងចរកអលិតទឹ្កស្មែ ត ចាំការមនតមតថភាៃ 52.000ម3/ព្លៃ 52,000ម3/ព្លៃ 33,312,712,050 

2 ទ្ើរបឹកាបដចចកដទ្តរតួតៃិនិតយការង្ករស្មងតងដ់រាងចរកចាំការមន - 2,112,735,150 
3 ស្មងតងដ់រាងចរកអលិតទឹ្កស្មែ តបាកផ់្ែង 195,000ម3/ព្លៃ 195,000ម3/ព្លៃ 107,676,139,050 

4 ទ្ើរបឹកាបដចចកដទ្តរតួតៃិនិតយការង្ករស្មងតងដ់រាងចរកបាកផ់្ែង - 3,949,053,750 
II ៃរងើកតមតថភាៃរបៃន័ធផ្ចកោយទឹ្ក   121,794,581,969 

5 ោក់បាំៃង់ដម និងបាំៃង់ផ្ចកោយទ្ឹក  250,000 ផ្ម៉ារត 115,679,719,469 

6 តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្តទ្ាំហាំ៦៥មម-១០០មម 24 កផ្នៃង 658,152,000 
7 តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្ត២០០មម 12 កផ្នៃង 437,076,000 

8 តាំដលុើងរបអប់វា៉ា នធាំៗ 10 កផ្នៃង 2,384,460,000 
9 តាំដលុើង Chamber Wash Out 12 កផ្នៃង 893,352,000 

10 តាំដលុើង បដង្កា លអគ្គើភ័យ 30 កផ្នៃង 453,022,500 
11 តាំដលុើងទូ្រ Data Log និង Transmitter 60 កផ្នៃង 1,288,800,000 
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  ឡៅកនុងផែនការឆ្ន ាំ 2019 រ.ទ.ស.ភ ឡត្ោងោក់បាំពង់ផចកចាយទឹកត្បផវង 250,000ផម្៉ោត្ត ទូទាំងរាជធានើភនាំឡពញ ផែល
ានឡរៀបរាប់ែូចខាងឡត្កាម្ឡនេះ៖ 

ល.រ ដឈាា ោះគ្ាំដរាង ឯកតា 

ផ្អនការតរុបកនុងឆ្ន ាំ 

តមតថភាៃ លវកិាតរុប(៛) 

  ង្បព័នធផគត់ផគង់ទឹក     

១ បាំដៃញព្អោដតវាកនុងែណឌ ទាំង12និងរកុងតាដមា  ផ្ម៉ារត 130,000            22,582,407,600  

២ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ផ្តនតុែ - 8,700 3,989,379,622  

៣ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ឬតសើផ្កវ - 2,500 3,910,425,212  

៤ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ដរជាយចង្កា រ - 4,000 1,025,305,320  

៥ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ផ្រៃកដៅន  - 10,000 2,152,672,050  

៦ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ដដង្កា  - 17,800 8,159,422,430  

៧ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ចារអាំដៅ - 30,000 17,056,804,793  

៨ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងែ័ណឌ ដពធិផ្តនេ័យ - 37,000 53,718,952,252  

៩ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងរកុងតាដមា  - 7,000 2,309,919,930  

១០ ោក់បាំៃង់ទ្ឹកលាើកនុងរតុកស្មែ ង ផ្ម៉ារត 3,000 774,430,260  

  តរុបដលែដរៀងៃើ1ដល1់0   250,000 115,679,719,469  
 

ល.រ ទើតាាំងោក់បាំពង់ទឹក ឯកតា បរាិណ តដម្លសរុប (៛) 
១ តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្តទ្ាំហាំ65មម-100មម - 12 658,152,000 
២ តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្ត200មម - 10 437,076,000 
៣ តាំដលុើងរបអប់វា៉ា នធាំៗ - 12 2,384,460,000 
៤ តាំដលុើង Chamber Wash Out -  893,352,000 
៥ តាំដលុើង បដង្កា លអគ្គើភ័យ កផ្នៃង 30 453,022,500 
 តរុបដលែដរៀងៃើ1ដល5់   4,826,062,500 
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ល.រ កកលមអរង្បព័នធផគត់ផគង់ទឹក  ឯកត បរមិាណ 
តាំលលសរបុ 

7,111,364,100 
I ដរាងចរកភូមិផ្រៃក   ˗ 314,900,000 
ក ស្មថ នើយបូ៍មទឹ្កលែក ់     12,500,000 
1 ម៉ាូទ្រ័បូមរេលក ់ ដរគ្ឿង 2 12,500,000 
ែ របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     65,400,000 
2 Daiphragm  #SX289 S រាយ 2 12,000,000 
3 Check Ball Ceramic  #B138 ˗ 4 6,000,000 
4 Brine filter ˗ 60 6,000,000 
5 Water softener filter ˗ 30 3,000,000 
6 Valve Seat  #ZD66 ˗ 2 800,000 
7  Ball Guide  #XD31 ˗ 4 1,500,000 
8  Seat  packing #ZD50 ˗ 2 800,000 
9 Joint #ZD62 ˗ 4 6,000,000 
10 O-ring #P38F ˗ 4 200,000 
11 O-ring #P38F ˗ 4 600,000 
12 Brine solenoid Valve ˗ 2 8,500,000 
13 Temperature Sensor for Brine កាំដបៃ 2 10,000,000 
14 Temperature Sensor for Oxidant ˗ 2 10,000,000 
គ្ អាងដរោោះ     17,000,000 
15 Skimmer កាំដបៃ 1 17,000,000 
ឃ របៃន័ធបូមទឹ្កស្មែ ត     75,000,000 
16 Gland Packing(19x19)mm ផ្ម៉ារត 50 45,000,000 
17 Gland Packing(16x16)mm ផ្ម៉ារត 50 30,000,000 
ង ឧបករណ៍អគ្គិតនើ     145,000,000 
18 VSD for Backwash ដរគ្ឿង 1 24,000,000 
19 Turbidity Meter ˗ 1 30,000,000 
20 Solennoid Valve for Distribution Pump  ˗ 1 6,000,000 
21 Solennoid Valve for Vacuum Pump ˗ 1 6,000,000 
22 Power card តរមាប ់Promag 53 W E+H ˗ 1 5,000,000 
23 Level Sensor FMU 90 + Sensor FDU 91 ˗ 2 24,000,000 
24 ភាា បរ់បៃន័ធផ្ែសចូលរតងត់ាូរលាើ ដរគ្ឿង 1 50,000,000 
II ដរាងចរកដរជាយចង្កា រ   ˗ 450,700,000 
ក ដរគ្ឿងបទៃ តបូ់មទឹ្កទ្ដនៃ     99,700,000 
1 Shaft Sleeve Part Code: 139930240 រាយ 2 20,700,000 
2 Shaft Sleeve Part Code: 139896240 ˗ 5 30,000,000 
3 Shaft Sleeve Part Code: 139892240 ˗ 2 15,000,000 
4 Intermediate shaft for Pump ˗ 2 18,000,000 
5 Bearing Spider for Pump, Part Code:139886106 ˗ 2 16,000,000 
ែ អាងរងកករ     70,000,000 
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6 វា៉ានបញ្ជា បឺតភក ់ កាំដបៃ 2 70,000,000 
គ្ អាងរង     24,000,000 
7 Dis-sludge Valve កាំដបៃ 1 24,000,000 
ឃ អាងដរោោះ     17,000,000 
10 Skimmer កាំដបៃ 1 17,000,000 
ង របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     76,000,000 
11 Dampener កាំដបៃ 1 16,000,000 
12 Auto Dosing for PAC កាំដបៃ 1 60,000,000 
ង ឧបករណ៍អគ្គិតនើ     164,000,000 
13 LV Switchger 4 pole 1250A (Phase I) កាំដបៃ 1 28,000,000 
14 Control Block  for ORV ដរគ្ឿង 1 20,000,000 
15 Contactor for Raw water pump កាំដបៃ 1 16,000,000 
16 Ultrasonic Level transmitter របៃ័នធ 1 12,000,000 
17 Contactor (បូមទឹ្កស្មែ តលាើ) កាំដបៃ 1 16,000,000 
18 Amplifiyer Card PMAG53 កាំដបៃ 1 9,000,000 
19 Amplifiyer Card PMAG33 កាំដបៃ 1 12,000,000 
20 AINP-01 Card for VFD ទឹ្កស្មែ ត កាំដបៃ 1 5,000,000 
21 Auma matic for ORV កាំដបៃ 2 26,000,000 
22 Soft starter (បូមទឹ្កស្មែ ត) កាំដបៃ 1 20,000,000 
III និដរាធ   ˗ 5,276,200,000 
ក ស្មថ នើយបូ៍មទឹ្កលែក ់     297,000,000 
1 Check Valve DN600mm ដរគ្ឿង 1 60,000,000 
2 Ball Bearing(FAG,SKF,SNR3x7319BDT) រាយ 6 60,000,000 
3 AR1 Bearing (PEME GOURDIN) កាំដបៃ 11 106,000,000 
4 Shaft Sleeve (PEME GOURDIN) រាយ 10 45,000,000 
5 Bolt & Joint Kit for flexacier size9004(G110675) កាំដបៃ 2 2,000,000 
6 Line Shaft Coupling រាយ 6 12,000,000 
7 Spring Coupling for Flexacier size9004(SPRINGG9004) កាំដបៃ 2 12,000,000 
ែ អាងដរោោះ     17,000,000 
8 Skimmer កាំដបៃ 1 17,000,000 
គ្ របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     4,620,000,000 
9 មា៉ា តុើនអលិតកៃរ័ទឹ្ក កាំដបៃ 3 4,620,000,000 
ង ឧបករណ៍អគ្គិតនើ     342,200,000 
10  Auma matic for ORV  AM01.1(4-20mA) កាំដបៃ 1 13,000,000 
11 Auma matic for ORV  AC01.1(4-20mA) កាំដបៃ 1 16,000,000 
12 Level Sensor FMU 90 + Sensor FDU 92 ដរគ្ឿង 1 8,000,000 
13 D-Link Switch 24ports, Model: DGS1024D ដរគ្ឿង 1 6,000,000 
14 Ring Switch- Phoniex contact ដរគ្ឿង 1 8,000,000 
15 Drive Composer Software for VFD ACS 880 កាំដបៃ 1 4,200,000 
16 Optic Cable & connector for VFD កាំដបៃ 1 3,000,000 
17 Transformer1250kVA,for Intake កាំដបៃ 1 163,000,000 
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18 SCREW FUSE(VFD) កាំដបៃ 3 6,000,000 
19 Cable + Accessories for new OSG កាំដបៃ 1 65,000,000 
20 ភាា បរ់បៃន័ធផ្ែសចូលរតងត់ាូរលាើ របៃ័នធ 1 50,000,000 
IV អាងតាំកលទឹ់្ក, របៃន័ធSCADA ដរាងចរក និង SCADA តាំបន ់     146,500,000 
1 Data logger Sofrel LS 42 ដរគ្ឿង 5 60,000,000 
2 Flow Transmitter  Siemen MAG 8000 ដរគ្ឿង 5 60,000,000 
3 Pressure sensor  ដរគ្ឿង 5 20,000,000 
4 Protection parameter key for flow transmitter ដរគ្ឿង 1 2,000,000 
5 Infra cable កាំដបៃ 3 3,000,000 
6 Communicationkey for data logger រោប ់ 3 1,500,000 
V របៃន័ធកៃរ័ាវ     778,000,000 
1 Metering Pump ( Grundfos) កាំដបៃ 2 160,000,000 
2 Brine Pump for  OSG ដរគ្ឿង 2 32,000,000 
3 Brine Booster Pump  ដរគ្ឿង 1 15,000,000 
4 Regulating Valve ដរគ្ឿង 2 10,000,000 
5 Back Pressure Valve ដរគ្ឿង 1 6,000,000 
6 Air Release Valve ដរគ្ឿង 1 4,000,000 
7 Rubber Diaphram for dampener រោប ់ 2 8,000,000 
8 Thyrister for OSG រោប ់ 6 30,000,000 
9 Differential Pressure level transmitter ដរគ្ឿង 1 6,000,000 
10 VFD 1.5kW for Metering pump ដរគ្ឿង 2 6,000,000 
11 Cell of OSG កាំដបៃ 1 500,000,000 
12 Pressure guage រោប ់ 2 1,000,000 
VI ឧបករណ៍រតតួៃិនិតយគុ្ណភាៃទឹ្ក     145,064,100 
ក ឧបករណ៍ៃិនិតយគុ្ណភាៃទឹ្ក កាំដបៃ 1 52,200,000 
1 Portable Turbidimeter TL2300 កាំដបៃ 1 20,000,000 
2 Pocket Colorimeter II, Chlorine កាំដបៃ 1 3,200,000 
3 Electronic titrator titratte 50ml standard រាយ 1 7,000,000 

4 
Multiparameter Water Quality Meter:DO, pH 
Conductivity, Salinity, TDS, Temperature, Turbidity 

កាំដបៃ 1 22,000,000 

ែ Glassware     23,644,100 
1 Pyrex glass bottle with screw cap pk/10 5 1,435,000 
2  Pyrex beaker, with spout 10mL pk/48 1 664,200 
3 Pyrex beaker, with spout 20mL pk/48 1 664,200 
4 Pyrex beaker, with spout 50mL pk/48 1 664,200 
5 Pyrex beaker, with spout 250mL pk/49 1 984,000 
6 Volumetric flash class A with glass stopper 50ml រាយ 10 738,000 
7 Volumetric flash class A with glass stopper 100ml រាយ 10 861,000 
8 Volumetric flash class A with glass stopper 200ml រាយ 10 943,000 
9 Volumetric flash class A with glass sptopper 500ml រាយ 5 574,000 
10 Volumetric flash class A with glass sptopper 1000ml រាយ 5 717,500 
11 Beaker Tong 280mm  រាយ 3 221,400 
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12 Draining Rack 42 x 17 x61 cm for up to 60 test tube រាយ 3 2,214,000 
13 Petridishes with Pad, 9 x 50 mm   pk/100 1 615,000 
14  Filters,Glass Microfiber GF/F 100/Pk 10 4,100,000 
15 Square Glass,10ml mathched pair pk/2 4 4,317,600 
16  5cm Rectangular Quartz,50mm Pathlength Cell រាយ 1 2,331,000 
17 Sample Cell 1 cm Retcangular Quartz,1mm   រាយ 1 1,600,000 
គ្ Spare part     69,220,000 
1 CL 17 Maintenance kit (Pre-Assembled Tubing) របអប ់ 2 2,870,000 
2 Installation CL 17 kit របអប ់ 1 14,350,000 
3 Turbidity Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ 1 15,000,000 
4 pH Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ 2 5,500,000 
5  Residual Chlorine Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ 1 11,000,000 
6 Conductivity Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ 1 4,000,000 
7 Dissolved Oxygen Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ 1 5,000,000 
8 Transmitter (Endress Hauser) កាំដបៃ 1 6,000,000 

9 
Platinum Series pH Electrode with Temperature 
Probe (for use with sension pH meters) 

រាយ 2 5,500,000 
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ល.រ បរយិាយ ឯកត បរមិាណ 
តាំលលសរបុ 

9,716,737,700 
I បរកិាា រកុាំៃយូទ័្រ    440,545,000 
1 កុាំៃយូទ័្រ Desktop ដរគ្ឿង 34 220,990,000 
2 កុាំៃយូទ័្រ Laptop ˗ 5 41,000,000 
3 មា៉ា តុើនដបាោះៃុមព ˗ 15 46,125,000 
4 មា៉ា តុើនកដមោចរកោត ˗ 2 6,560,000 
5 ម៉ាតុើនបញ្ជច ាំងស្មៃ យ Projector ˗ 2 15,170,000 
6 មា៉ា តុើនលតចមៃង ˗ 2 24,600,000 
7 Spot Billing  ˗  29,520,000 

  Handheld Spot Billing ˗ 5 6,150,000 
  Mobile Printer Spot Billing ˗ 5 20,500,000 
  IP54 Mobile Printer Casing ˗ 5 2,870,000 

8 Wireless Network ˗ 1 12,300,000 
9 Run Fiber Slice 42 Core ˗ 1 12,300,000 
10 Run Network Fiber DC to New COM ˗ 1 12,300,000 
11 ដេើងទ្រមរបអប់ផ្បងផ្ចករបៃ័នធ ˗ 3 9,840,000 
12 Power Distribution ˗ 8 9,840,000 
II អាជាញ ប័ណណ    726,520,000 
1 Microsoft Office 365 ˗ 100 110,700,000 
2 SQL Server DCCore ˗ 16 262,400,000 
3 Auto Cad(Annual Subscription) ˗ 30 159,900,000 
4 Anti Virus ˗ 430 70,520,000 
5 អាជាញ ប័ណណបផ្នថមរបៃ័នធ SUMS ˗ 6 123,000,000 
III របៃ័នធ SUMS, SPOT BILLING, GIS នងិ SENSE WATER    2,468,733,000 
 Maintenance    788,225,000 
1 SUMS Annual Maintenance ˗ 1 493,025,000 
2 SPOT BILLING Annual Maintenance ˗ 1 295,200,000 
B ការផ្លទាំ នងិ Update របៃ័នធ GIS នងិ Sense Water   1 191,060,000 
C SUMS Updrade    785,970,000 
1 SUMS. BI   6 511,270,000 
2 Changes in Payrol System    274,700,000 
D Spot Billing Upgrade    703,478,000 
1 Upgrade and System enhancement   1 600,650,000 
2 Android Device   57 70,110,000 
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3 Mobile Printer    7 28,700,000 
4 IP54 Mobile Printer Casing   7 4,018,000 
IV កាដមរា៉ា តុវតថភិាៃ    65,200,000 
1 បាំពក់កាដមរា៉ា តុវតថិភាៃដៅទ្ើស្មន ក់ការកណាែ ល រ.ទ្.ត.ភ   7 53,200,000 
2 បាំពក់កាដមរា៉ា តុវតថិភាៃស្មថ នើយបូ៍មទ្ឹកលែក់ ដៅដរាងចរកដរជាយចង្កា រ   2 12,000,000 
V ដរគ្ឿងតង្កា រមឹការយិាល័យ    162,637,400 
1 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត់ ដរគ្ឿង 1 2,000,000 
2 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត់ ˗ 4 4,800,000 
3 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត់ ˗ 5 4,000,000 
4 ដៅអើៃូកដេើងផ្ដកអុើណុកមានភាន ក់ព្ដ  ˗ 19 11,400,000 
5 ដៅអើតរមាប់ទ្ទ្ួលដភញៀវ ˗ 8 1,742,400 
6 ដៅអើរបេុាំ ˗ 150 18,000,000 
7 តុការយិាលល័យមានផ្កងលតមួយេួរ ˗ 19 22,800,000 
8 តុោក់ទ្ឹកផ្ត ˗ 6 2,700,000 
9 តុដ ើកិនដេើងផ្ដកបត់បាន ˗ 10 4,500,000 
10 ទូ្ឯកស្មរផ្ដកបញ្ឃរ ˗ 23 30,360,000 
11 ទូ្ទ្ឹកកកធាំ (220លើរត) ˗ 4 5,960,000 
12 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 1.50HP ˗ 7 17,920,000 
13 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 2HP ˗ 5 19,965,000 
14 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 3HP ៃិោន ˗ 1 7,250,000 
15 ឧបករណ៍ដធាើដតៀវដៅ IBIVO AG Seestrasse 346 Type ˗ 1 1,200,000 
16 មា៉ា តុើនគ្ិតដលែ (Casio fx9860GII) ˗ 2 1,040,000 
17 មា៉ា តុើនរាប់ស្មច់របាក់ ˗ 7 7,000,000 
VI តមាភ រតាំរាប់តភាា ប់ការង្ករផ្លទាំេតួេុលបណាែ ញផ្ចកោយ    1,847,085,000 
1 តមាភ រផ្លទាំ និងេួតេុលបណាែ ញដម ˗  1,214,220,000 
2 តមាភ រេួតេុលទ្ឹកធាៃ យដៅដកាោះដៃរេ និងផ្រៃកឯង ˗  527,460,000 
3 តមាភ រផ្លទាំ និងេួតេុលបណាែ ញចូលអោោះ ˗  73,405,000 
4 តមាភ រេួតេុលទឡកិាតាំបន់ ˗  32,000,000 

VII មដធោបាយការោឋ ន    1,965,037,300 
1 មា៉ា តុើនដភៃើង (Honda SH 7600DX) ដរគ្ឿង 6 73,213,800 
2 មា៉ា តុើនអ ុត Electro Fusion ˗ 9 228,780,000 
3 មា៉ា តុើនអ ុត Butt Welding ˗ 5 321,568,500 
4 មា៉ា តុើនដភៃើង (25KA) ˗ 1 67,000,000 
5 មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង និងលនល់ដៅត ូ(មុែកាត់ ៣៥០មម) ˗ 5 85,000,000 
6 មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង និងលនល់ដៅត ូ(មុែកាត់ ៤៥០មម) ˗ 5 100,000,000 
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7 រដទ្ោះអូតតាំរាប់ចល័តតមាភ រៈការោឋ ន ˗ 15 3,900,000 
8 រដទ្ោះរុញដកឹែាច់ការោឋ នរចកតូចៗ ˗ 15 3,900,000 
9 ឧបករណ៏តងាត់ដលបភើង រាយ 15 6,300,000 
10 ម៉ាូទ័្របូមទ្ឹក ទ្ាំហាំ50mm និងទុ្ដយាតាំៃត់២០ម ដរគ្ឿង 21 19,950,000 
11 ម៉ាូទ័្របាញ់ដបតុង ˗ 8 28,000,000 
12 ម៉ាូទ័្រកាត់បាំៃង់ទ្ាំហាំ១៨០មម ˗ 15 16,500,000 
13 កាាំបិតកាត់បាំៃង់PE (90មម-225មម) រាយ 15 165,000,000 
14 កាាំបិតកាត់បាំៃង់PE (63មម-110មម) ˗ 15 11,550,000 
15 ផ្ែសតមាគ ល់តុវតែិភាៃបាំៃង់(Warning Tape) (1ដុាំ=1,200m) ដុាំ 210 210,000,000 
16 Rammer Compact មា៉ា តុើនបុកបង្កា ប់ (MT65) ដរគ្ឿង 10 115,000,000 
17 Vibrator មា៉ា តុើនៃរង្កបែាច់ ˗ 2 22,000,000 
18 មា៉ា តុើនៃុតផ្ដក ˗ 1 21,000,000 
19 មា៉ា តុើនដភៃើង SH700DX, 7KWA ˗ 3 38,130,000 
20 មា៉ា តុើនដភៃើង SE8000, 7KWA+ដភៃើងហ្វា  ˗ 2 30,340,000 
21 មា៉ា តុើនបុកដបតុងអគ្គិតនើ ˗ 2 6,970,000 
22 ម៉ាូទ័្របូមទ្ឹក 220v/2kw របដភទ្ submersible ˗ 6 8,610,000 
23 មា៉ា តុើនកាត់បាំៃង់ផ្ដកដរបើឌើតធាំ ˗ 2 3,280,000 
24 របារផ្ដកស្មែ ប់ទ្ឹកធាៃ យ(Listening Bar) ˗ 10 14,350,000 
25 ម៉ាូទ័្រស្មា នដបតុង ˗ 3 4,305,000 
26 ម៉ាូទ័្របឺតអៃុ ាំធូលើ ˗ 1 205,000 
27 កាាំបិតកាត់បាំៃង់(ទ្ាំហាំ ២៥មម-៥០មម) ˗ 10 820,000 
28 កាាំបិតកាត់បាំៃង់(ទ្ាំហាំ ៦៣មម-២២៥មម) ˗ 3 7,380,000 
29 មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង (ផ្អៃកាត់ទ្ាំហាំ ៤៥០មម) ˗ 2 69,700,000 
30 ឧបករណ៍រកវា៉ាន(Metal Location) ˗ 2 16,400,000 
31 មា៉ា តុើនបុកបង្កា ប់ដើ(Tamping Rammer) ˗ 2 24,600,000 
32 ម៉ាូទ័្របាញ់ែយល់ចូលកនុងរបអប់+ទុ្ដយាតាំៃត់ ˗ 2 6,560,000 
33 មា៉ា តុើនបាញ់ទ្ឹកតាំអាតការោឋ ន ˗ 1 3,485,000 
34 បនោោះផ្ដកបុកទុ្បដើ(Light Sheet Piles)  បនោោះ 50 41,000,000 
35 បនោោះផ្ដកទុ្បដើ(Steel Plate)  ˗ 4 24,600,000 
36 កាលបុកដបតុងដរបើជាមួយExcavation ដរគ្ឿង 1 12,300,000 
37 ឧបករណ៍វា៉ា ត់តាំពធទ្ឹក(Data Logger) ˗ 8 147,600,000 
38 ឧបករណ៍ដោោះបាំៃង់ផ្ដក ˗ 4 5,740,000 
VIII រលយនែ នងិដរគ្ឿងចរកបាំដរ ើការោឋ ន    2,040,980,000 
1 រលយនែ Pick up (Double Cap) 4 Wheel Drive ដរគ្ឿង 4 872,480,000 
2 រលយនែផ្បន 3ម3 ដរគ្ឿង 2 902,000,000 
3 រលយនែដឹកតមាភ រ (3.5ដតាន) ដរគ្ឿង 1 266,500,000 
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ល.រ បរយិាយ  ឯកត បរមិាណ  
សរបុរមួ 

752,000,000 

1 
គ្ដរមាងស្មងតង់បផ្នថមតាំយា៉ា បអោរ 
ខាងដរកាយអោរស្មខាដតវាកមាទ្ឹកស្មែ ត និងអទម័យ  

កផ្នៃង 1 116,000,000 

2 េួតេុលបនោប់របោាំការស្មថ នើយបូ៍មទ្ឹកលែក់+បនោប់ទ្ឹក (ភូមិផ្រៃក) - 1 50,000,000 
3 ផ្កលាំអនិងលាបថ្ន ាំបនោប់ដរាងជាង (ភូមិផ្រៃក) - 1 22,000,000 
4 េួតេុលផ្កតរមួលរបងលួតេុាំវញិដរាងចរក (ដរជាយចង្កា រ) ផ្ម៉ារត 600 45,000,000 
5 ដរៀបចាំផ្លោ ាំងរបវតែិដរាងចរក (ដរជាយចង្កា រ) - 1 24,000,000 
6 េួតេុលបនោប់រតង់តាូរ (ដរជាយចង្កា រ) - 1 20,000,000 
7 ផ្កតរមួលអាងកូរយតឺនិងអាងរង (និដរាធ) - 1 80,000,000 
8 េតួេុលផ្កតរមួលរបៃនធ័វា៉ា នែយល់ដៅស្មថ នើយបូ៍មទ្ឹកលែក់(និដរាធ) - 1 40,000,000 
9 ដធាើរូបតាងដរាងចរកនិដរាធន៍េាំហ្វន២ (និដរាធ) - 1 35,000,000 
10 គ្ដរមាងេួតេុលរបងខាងដរកាយេិតអោោះតនែិតុែដរាងចរកភូមិផ្រៃក - 1 210,000,000 

11 
គ្ដរមាងស្មងតង់របង , និងេួតេុលអៃូវដបទ្ើមើណឺ 
(ទ្ើតាាំងអាងតាំកល់ទ្ឹករតពាំងលៃឹង) 

កផ្នៃង 
 1 110,000,000 
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ក ពង្ងកីសមតថភាពង្បព័នធផលតិកមម   75,465,698,700 45,866,707,117 100,052,919,300 47,459,896,852 268,845,221,969 

I ៃរងើកតមតថភាៃរបៃន័ធអលិតកមា   54,855,864,900 18,669,455,100 54,855,864,900 18,669,455,100 147,050,640,000 

1 
ស្មងតង់ដរាងចរកអលិតទ្កឹស្មែ ត 
ចាំការមនតមតថភាៃ 52.000ម3/ព្លៃ 

52,000ម3/ព្លៃ 12,019,883,625 4,636,472,400 12,019,883,625 4,636,472,400 33,312,712,050 

2 
ទ្ើរបឹកាបដចចកដទ្តរតតួៃនិិតយការង្ករស្មង
តង់ដរាងចរកចាំការមន 

  1,056,367,575   1,056,367,575   2,112,735,150 

3 
ស្មងតង់ដរាងចរកអលិតទ្កឹស្មែ តបាក់ផ្ែង 
195,000ម3/ព្លៃ 

195,000ម3/ព្លៃ 39,805,086,825 14,032,982,700 39,805,086,825 14,032,982,700 107,676,139,050 

4 
ទ្ើរបឹកាបដចចកដទ្តរតតួៃនិិតយការង្ករស្មង
តង់ដរាងចរកបាក់ផ្ែង 

  1,974,526,875   1,974,526,875   3,949,053,750 

II ៃរងើកតមតថភាៃរបៃន័ធអលិតកមា   20,609,833,800 27,197,252,017 45,197,054,400 28,790,441,752 121,794,581,969 

5 ោក់បាំៃង់ដម នងិបាំៃង់ផ្ចកោយទ្កឹ  250,000 ផ្ម៉ារត 19,544,233,800 25,205,420,767 44,131,454,400 26,798,610,502 115,679,719,469 

6 តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្តទ្ាំហាំ៦៥មម-១០០មម 24 កផ្នៃង 38,400,000 290,676,000 38,400,000 290,676,000 658,152,000 

7 តាំដលុើងវ ៉ាង់ទូ្ត២០០មម 12 កផ្នៃង 43,200,000 175,338,000 43,200,000 175,338,000 437,076,000 

8 តាំដលុើងរបអប់វា៉ានធាំៗ 10 កផ្នៃង 750,000,000 442,230,000 750,000,000 442,230,000 2,384,460,000 

9 តាំដលុើង Chamber Wash Out 12 កផ្នៃង 96,000,000 350,676,000 96,000,000 350,676,000 893,352,000 

10 តាំដលុើង បដង្កា លអគ្គើភ័យ 30 កផ្នៃង 138,000,000 88,511,250 138,000,000 88,511,250 453,022,500 

11 តាំដលុើងទូ្រ Data Log នងិ Transmitter 60 កផ្នៃង   644,400,000   644,400,000 1,288,800,000 

ខ កកលមអរង្បពន័ធផគត់ផគងទ់ឹក     7,111,364,100     7,111,364,100 

I ដរាងចរកភូមផិ្រៃក     314,900,000      314,900,000 

ក ស្មថ នើយបូ៍មទ្កឹលែក ់     12,500,000     12,500,000 

1 ម៉ាូទ្័របូមរេលក ់ ដរគ្ឿង   12,500,000     12,500,000 

ែ របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     65,400,000     65,400,000 

2 Daiphragm  #SX289 S រាយ   12,000,000     12,000,000 

3 Check Ball Ceramic  #B138 ˗   6,000,000     6,000,000 

4 Brine filter ˗   6,000,000     6,000,000 

5 Water softener filter ˗   3,000,000     3,000,000 

6 Valve Seat  #ZD66 ˗   800,000     800,000 

7  Ball Guide  #XD31 ˗   1,500,000     1,500,000 

8  Seat  packing #ZD50 ˗   800,000     800,000 

9 Joint #ZD62 ˗   6,000,000     6,000,000 

10 O-ring #P38F ˗   200,000     200,000 

11 O-ring #P38F ˗   600,000     600,000 

12 Brine solenoid Valve ˗   8,500,000     8,500,000 
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13 Temperature Sensor for Brine កាំដបៃ   10,000,000     10,000,000 

14 Temperature Sensor for Oxidant ˗   10,000,000     10,000,000 

គ្ អាងដរោោះ     17,000,000     17,000,000 

15 Skimmer កាំដបៃ   17,000,000     17,000,000 

ឃ របៃន័ធបូមទ្កឹស្មែ ត     75,000,000     75,000,000 

16 Gland Packing(19x19)mm ផ្ម៉ារត   45,000,000     45,000,000 

17 Gland Packing(16x16)mm ផ្ម៉ារត   30,000,000     30,000,000 

ង ឧបករណ៍អគ្គតិនើ     145,000,000     145,000,000 

18 VSD for Backwash ដរគ្ឿង   24,000,000     24,000,000 

19 Turbidity Meter ˗   30,000,000     30,000,000 

20 Solennoid Valve for Distribution Pump  ˗   6,000,000     6,000,000 

21 Solennoid Valve for Vacuum Pump ˗   6,000,000     6,000,000 

22 Power card តរមាប ់Promag 53 W E+H ˗   5,000,000     5,000,000 

23 
Level Sensor FMU 90 + Sensor FDU 
91 

˗ 
  

24,000,000 
  

  24,000,000 

24 ភាា ប់របៃន័ធផ្ែសចូលរតង់តាូរលាើ ដរគ្ឿង   50,000,000     50,000,000 

II ដរាងចរកដរជាយចង្កា រ     450,700,000     450,700,000 

ក ដរគ្ឿងបទៃ តបូ់មទ្កឹទ្ដនៃ     99,700,000     99,700,000 

1 Shaft Sleeve Part Code: 139930240 រាយ   20,700,000     20,700,000 

2 Shaft Sleeve Part Code: 139896240 ˗   30,000,000     30,000,000 

3 Shaft Sleeve Part Code: 139892240 ˗   15,000,000     15,000,000 

4 Intermediate shaft for Pump ˗   18,000,000     18,000,000 

5 
Bearing Spider for Pump, Part 
Code:139886106 

˗ 
  

16,000,000     16,000,000 

ែ អាងរងកករ     70,000,000     70,000,000 

6 វា៉ានបញ្ជា បឺតភក ់ កាំដបៃ   70,000,000     70,000,000 

គ្ អាងរង     24,000,000     24,000,000 

7 Dis-sludge Valve កាំដបៃ   24,000,000     24,000,000 

ឃ អាងដរោោះ     17,000,000     17,000,000 

8 Skimmer កាំដបៃ   17,000,000     17,000,000 

ង របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     76,000,000     76,000,000 

9 Dampener កាំដបៃ   16,000,000     16,000,000 

10 Auto Dosing for PAC កាំដបៃ   60,000,000     60,000,000 

ច ឧបករណ៍អគ្គតិនើ     164,000,000     164,000,000 
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11 LV Switchger 4 pole 1250A (Phase I) កាំដបៃ   28,000,000     28,000,000 

12 Control Block  for ORV ដរគ្ឿង   20,000,000     20,000,000 

13 Contactor for Raw water pump កាំដបៃ   16,000,000     16,000,000 

14 Ultrasonic Level transmitter របៃ័នធ   12,000,000     12,000,000 

15 Contactor (បូមទ្ឹកស្មែ តលាើ) កាំដបៃ   16,000,000     16,000,000 

16 Amplifiyer Card PMAG53 កាំដបៃ   9,000,000     9,000,000 

17 Amplifiyer Card PMAG33 កាំដបៃ   12,000,000     12,000,000 

18 AINP-01 Card for VFD ទ្ឹកស្មែ ត កាំដបៃ   5,000,000     5,000,000 

19 Auma matic for ORV កាំដបៃ   26,000,000     26,000,000 

20 Soft starter (បូមទ្ឹកស្មែ ត) កាំដបៃ   20,000,000     20,000,000 

III នដិរាធ     5,276,200,000     5,276,200,000 

ក ស្មថ នើយបូ៍មទ្កឹលែក ់     297,000,000     297,000,000 

1 Check Valve DN600mm ដរគ្ឿង   60,000,000     60,000,000 

2 
Ball 
Bearing(FAG,SKF,SNR3x7319BDT) 

រាយ 
  

60,000,000     60,000,000 

3 AR1 Bearing (PEME GOURDIN) កាំដបៃ   106,000,000     106,000,000 

4 Shaft Sleeve (PEME GOURDIN) រាយ   45,000,000     45,000,000 

5 
Bolt & Joint Kit for flexacier 
size9004(G110675) 

កាំដបៃ 
  

2,000,000     2,000,000 

6 Line Shaft Coupling រាយ   12,000,000     12,000,000 

7 
Spring Coupling for Flexacier 
size9004(SPRINGG9004) 

កាំដបៃ 
  

12,000,000     12,000,000 

ែ អាងដរោោះ     17,000,000     17,000,000 

8 Skimmer កាំដបៃ   17,000,000     17,000,000 

គ្ របៃន័ធវតថុធាតុដដើម     4,620,000,000     4,620,000,000 

9 មា៉ា តុើនអលិតកៃ័រទ្ឹក កាំដបៃ   4,620,000,000     4,620,000,000 

ឃ ឧបករណ៍អគ្គតិនើ     342,200,000     342,200,000 

10 
 Auma matic for ORV  AM01.1(4-
20mA) 

កាំដបៃ 
  

13,000,000 
  

  13,000,000 

11 
Auma matic for ORV  AC01.1(4-
20mA) 

កាំដបៃ 
  

16,000,000 
  

  16,000,000 

12 
Level Sensor FMU 90 + Sensor FDU 
92 

ដរគ្ឿង 
  

8,000,000 
  

  8,000,000 

13 
D-Link Switch 24ports, Model: 
DGS1024D 

ដរគ្ឿង 
  

6,000,000 
  

  6,000,000 

14 Ring Switch- Phoniex contact ដរគ្ឿង   8,000,000     8,000,000 
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15 
Drive Composer Software for VFD ACS 
880 

កាំដបៃ 
  

4,200,000 
  

  4,200,000 

16 Optic Cable & connector for VFD កាំដបៃ   3,000,000     3,000,000 

17 Transformer1250kVA,for Intake កាំដបៃ   163,000,000     163,000,000 

18 SCREW FUSE(VFD) កាំដបៃ   6,000,000     6,000,000 

19 Cable + Accessories for new OSG កាំដបៃ   65,000,000     65,000,000 

20 ភាា ប់របៃន័ធផ្ែសចូលរតង់តាូរលាើ របៃ័នធ   50,000,000     50,000,000 

IV 
អាងតាំកលទ់្កឹ, របៃន័ធSCADA ដរាងចរក នងិ 
SCADA តាំបន ់     

146,500,000 
  

  146,500,000 

1 Data logger Sofrel LS 42 ដរគ្ឿង   60,000,000     60,000,000 

2 Flow Transmitter  Siemen MAG 8000 ដរគ្ឿង   60,000,000     60,000,000 

3 Pressure sensor  ដរគ្ឿង   20,000,000     20,000,000 

4 
Protection parameter key for flow 
transmitter 

ដរគ្ឿង 
  

2,000,000 
  

  2,000,000 

5 Infra cable កាំដបៃ   3,000,000     3,000,000 

6 Communicationkey for data logger រោប ់   1,500,000     1,500,000 

V របៃន័ធកៃរ័ាវ     778,000,000     778,000,000 

1 Metering Pump ( Grundfos) កាំដបៃ   160,000,000     160,000,000 

2 Brine Pump for  OSG ដរគ្ឿង   32,000,000     32,000,000 

3 Brine Booster Pump  ដរគ្ឿង   15,000,000     15,000,000 

4 Regulating Valve ដរគ្ឿង   10,000,000     10,000,000 

5 Back Pressure Valve ដរគ្ឿង   6,000,000     6,000,000 

6 Air Release Valve ដរគ្ឿង   4,000,000     4,000,000 

7 Rubber Diaphram for dampener រោប ់   8,000,000     8,000,000 

8 Thyrister for OSG រោប ់   30,000,000     30,000,000 

9 Differential Pressure level transmitter ដរគ្ឿង   6,000,000     6,000,000 

10 VFD 1.5kW for Metering pump ដរគ្ឿង   6,000,000     6,000,000 

11 Cell of OSG កាំដបៃ   500,000,000     500,000,000 

12 Pressure guage រោប ់   1,000,000     1,000,000 

VI ឧបករណ៍រតតួៃិនតិយគុ្ណភាៃទ្កឹ     145,064,100     145,064,100 

ក ឧបករណ៍ៃនិតិយគុ្ណភាៃទ្កឹ កាំដបៃ   52,200,000     52,200,000 

1 Portable Turbidimeter TL2300 កាំដបៃ   20,000,000     20,000,000 

2 Pocket Colorimeter II, Chlorine កាំដបៃ   3,200,000     3,200,000 

3 
Electronic titrator titratte 50ml 
standard 

រាយ 
  

7,000,000 
  

  7,000,000 
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4 

Multiparameter Water Quality 
Meter:DO, pH 
Conductivity, Salinity, TDS, 
Temperature, Turbidity 

កាំដបៃ 

  

22,000,000 

  

  22,000,000 

ែ Glassware     23,644,100     23,644,100 

1 Pyrex glass bottle with screw cap pk/10   1,435,000     1,435,000 

2  Pyrex beaker, with spout 10mL pk/48   664,200     664,200 

3 Pyrex beaker, with spout 20mL pk/48   664,200     664,200 

4 Pyrex beaker, with spout 50mL pk/48   664,200     664,200 

5 Pyrex beaker, with spout 250mL pk/49   984,000     984,000 

6 
Volumetric flash class A with glass 
stopper 50ml 

រាយ   738,000 
  

  738,000 

7 
Volumetric flash class A with glass 
stopper 100ml 

រាយ   861,000 
  

  861,000 

8 
Volumetric flash class A with glass 
stopper 200ml 

រាយ   943,000 
  

  943,000 

9 
Volumetric flash class A with glass 
sptopper 500ml 

រាយ   574,000 
  

  574,000 

10 
Volumetric flash class A with glass 
sptopper 1000ml 

រាយ   717,500 
  

  717,500 

11 Beaker Tong 280mm  រាយ   221,400     221,400 

12 
Draining Rack 42 x 17 x61 cm for up to 
60 test tube 

រាយ   2,214,000 
  

  2,214,000 

13 Petridishes with Pad, 9 x 50 mm   pk/100   615,000     615,000 

14  Filters,Glass Microfiber GF/F 100/Pk   4,100,000     4,100,000 

15 Square Glass,10ml mathched pair pk/2   4,317,600     4,317,600 

16 
 5cm Rectangular Quartz,50mm 
Pathlength Cell 

រាយ   2,331,000 
  

  2,331,000 

17 Sample Cell 1 cm Retcangular 
Quartz,1mm   

រាយ   1,600,000 
  

  1,600,000 

គ្ Spare part     69,220,000     69,220,000 

1 CL 17 Maintenance kit (Pre-
Assembled Tubing) 

របអប ់
  

2,870,000 
  

  2,870,000 

2 Installation CL 17 kit របអប ់   14,350,000     14,350,000 

3 Turbidity Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ   15,000,000     15,000,000 

4 pH Sensor (Endress Hauser) កាំដបៃ   5,500,000     5,500,000 

5 
 Residual Chlorine Sensor (Endress 
Hauser) 

កាំដបៃ 
  

11,000,000 
  

  11,000,000 

6 
Conductivity Sensor (Endress 
Hauser) 

កាំដបៃ 
  

4,000,000 
  

  4,000,000 
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7 
Dissolved Oxygen Sensor (Endress 
Hauser) 

កាំដបៃ 
  

5,000,000 
  

  5,000,000 

8 Transmitter (Endress Hauser) កាំដបៃ   6,000,000     6,000,000 

9 

Platinum Series pH Electrode with 
Temperature 
Probe (for use with sension pH 
meters) 

រាយ 

  

5,500,000 

  

  5,500,000 

គ ឧបករណ៍ង្ទទង់គឈង្មាង     9,716,737,700   9,716,737,700 

I បរកិាា រកុាំៃយូទ្រ័     440,545,000     440,545,000 

1 កុាំៃយូទ្័រ Desktop ដរគ្ឿង   220,990,000     220,990,000 

2 កុាំៃយូទ្័រ Laptop ˗   41,000,000     41,000,000 

3 មា៉ា តុើនដបាោះៃុមព ˗   46,125,000     46,125,000 

4 មា៉ា តុើនកដមោចរកោត ˗   6,560,000     6,560,000 

5 ម៉ាតុើនបញ្ជច ាំងស្មៃ យ Projector ˗   15,170,000     15,170,000 

6 មា៉ា តុើនលតចមៃង ˗   24,600,000     24,600,000 

7 Spot Billing  ˗   29,520,000     29,520,000 

  Handheld Spot Billing ˗   6,150,000     6,150,000 

  Mobile Printer Spot Billing ˗   20,500,000     20,500,000 

  IP54 Mobile Printer Casing ˗   2,870,000     2,870,000 

8 Wireless Network ˗   12,300,000     12,300,000 

9 Run Fiber Slice 42 Core ˗   12,300,000     12,300,000 

10 Run Network Fiber DC to New COM ˗   12,300,000     12,300,000 

11 ដេើងទ្រមរបអប់ផ្បងផ្ចករបៃ័នធ ˗   9,840,000     9,840,000 

12 Power Distribution ˗   9,840,000     9,840,000 

II អាជាញ បណ័ណ     726,520,000     726,520,000 

1 Microsoft Office 365 ˗   110,700,000     110,700,000 

2 SQL Server DCCore ˗   262,400,000     262,400,000 

3 Auto Cad(Annual Subscription) ˗   159,900,000     159,900,000 

4 Anti Virus ˗   70,520,000     70,520,000 

5 អាជាញ ប័ណណបផ្នថមរបៃន័ធ SUMS ˗   123,000,000     123,000,000 

III 
របៃន័ធ SUMS, SPOT BILLING, GIS នងិ 
SENSE WATER 

    2,468,733,000     2,468,733,000 

A Maintenance     788,225,000     788,225,000 

1 SUMS Annual Maintenance ˗   493,025,000     493,025,000 

2 SPOT BILLING Annual Maintenance ˗   295,200,000     295,200,000 
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B 
ការផ្លទាំ នងិ Update របៃន័ធ GIS នងិ 
Sense Water 

  
  

191,060,000 
  

  191,060,000 

C SUMS Updrade     785,970,000     785,970,000 

1 SUMS. BI     511,270,000     511,270,000 

2 Changes in Payrol System     274,700,000     274,700,000 

D Spot Billing Upgrade     703,478,000     703,478,000 

1 Upgrade and System enhancement     600,650,000     600,650,000 

2 Android Device     70,110,000     70,110,000 

3 Mobile Printer      28,700,000     28,700,000 

4 IP54 Mobile Printer Casing     4,018,000     4,018,000 

III កាដមរា៉ាតុវតថភិាៃ     65,200,000     65,200,000 

1 
បាំពក់កាដមរា៉ា តុវតថភិាៃដៅទ្ើស្មន ក់ការកណាែ
ល រ.ទ្.ត.ភ 

    
53,200,000 

  
  53,200,000 

2 
បាំពក់កាដមរា៉ា តុវតថភិាៃស្មថ នើយបូ៍មទ្ឹកលែក់ 
ដៅដរាងចរកដរជាយចង្កា រ 

    
12,000,000 

  
  12,000,000 

VII ដរគ្ឿងតង្កា រមឹការយិាលយ័     162,637,400     162,637,400 

1 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត ់ ដរគ្ឿង   2,000,000     2,000,000 

2 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត ់ ˗   4,800,000     4,800,000 

3 ដៅអើៃូកវលិមានភាន ក់ព្ដ បផ្ងែកែពត ់ ˗   4,000,000     4,000,000 

4 ដៅអើៃូកដេើងផ្ដកអុើណុកមានភាន ក់ព្ដ  ˗   11,400,000     11,400,000 

5 ដៅអើតរមាប់ទ្ទ្ួលដភញៀវ ˗   1,742,400     1,742,400 

6 ដៅអើរបេុាំ ˗   18,000,000     18,000,000 

7 តុការយិាលលយ័មានផ្កងលតមយួេួរ ˗   22,800,000     22,800,000 

8 តុោកទ់្ឹកផ្ត ˗   2,700,000     2,700,000 

9 តុដ ើកនិដេើងផ្ដកបត់បាន ˗   4,500,000     4,500,000 

10 ទូ្ឯកស្មរផ្ដកបញ្ឃរ ˗   30,360,000     30,360,000 

11 ទូ្ទ្ឹកកកធាំ (220លើរត) ˗   5,960,000     5,960,000 

12 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 1.50HP ˗   17,920,000     17,920,000 

13 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 2HP ˗   19,965,000     19,965,000 

14 មា៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគ្គិតនើ 3HP ៃិោន ˗   7,250,000     7,250,000 

15 
ឧបករណ៍ដធាើដតៀវដៅ IBIVO AG 
Seestrasse 346 Type 

˗ 
  

1,200,000 
  

  1,200,000 

16 មា៉ា តុើនគ្ិតដលែ (Casio fx9860GII) ˗   1,040,000     1,040,000 

17 មា៉ា តុើនរាប់ស្មច់របាក ់ ˗   7,000,000     7,000,000 
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VIII 
តមាភ រតាំរាបត់ភាា បក់ារង្ករផ្លទាំេតួេុលប
ណាែ ញផ្ចកោយ 

  
  

1,847,085,000 
  

  1,847,085,000 

1 តមាភ រផ្លទាំ នងិេួតេុលបណាែ ញដម ˗   1,214,220,000     1,214,220,000 

2 
តមាភ រេួតេុលទ្ឹកធាៃ យដៅដកាោះដៃរេ 
និងផ្រៃកឯង 

˗ 
  

527,460,000 
  

  527,460,000 

3 តមាភ រផ្លទាំ នងិេួតេុលបណាែ ញចូលអោោះ ˗   73,405,000     73,405,000 

4 តមាភ រេួតេុលទឡកិាតាំបន ់ ˗   32,000,000     32,000,000 

VIIII មដធោបាយការោឋ ន     1,965,037,300     1,965,037,300 

1 មា៉ា តុើនដភៃើង (Honda SH 7600DX) ដរគ្ឿង   73,213,800     73,213,800 

2 មា៉ា តុើនអ ុត Electro Fusion ˗   228,780,000     228,780,000 

3 មា៉ា តុើនអ ុត Butt Welding ˗   321,568,500     321,568,500 

4 មា៉ា តុើនដភៃើង (25KA) ˗   67,000,000     67,000,000 

5 
មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង នងិលនលដ់ៅត ូ(មុែកាត់ 
៣៥០មម) 

˗   85,000,000 
  

  85,000,000 

6 
មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង និងលនលដ់ៅត ូ(មុែកាត់ 
៤៥០មម) 

˗ 
  

100,000,000 
  

  100,000,000 

7 រដទ្ោះអូតតាំរាបច់លត័តមាភ រៈការោឋ ន ˗   3,900,000     3,900,000 

8 រដទ្ោះរុញដឹកែាច់ការោឋ នរចកតូចៗ ˗   3,900,000     3,900,000 

9 ឧបករណ៏តងាត់ដលបភើង រាយ   6,300,000     6,300,000 

10 
ម៉ាូទ្័របូមទ្ឹក ទ្ាំហាំ50mm នងិទុ្ដយាតាំៃត់
២០ម 

ដរគ្ឿង 
  

19,950,000 
  

  19,950,000 

11 ម៉ាូទ្័របាញ់ដបតុង ˗   28,000,000     28,000,000 

12 ម៉ាូទ្័រកាតប់ាំៃង់ទ្ាំហាំ១៨០មម ˗   16,500,000     16,500,000 

13 កាាំបិតកាត់បាំៃងP់E (90មម-225មម) រាយ   165,000,000     165,000,000 

14 កាាំបិតកាត់បាំៃងP់E (63មម-110មម) ˗   11,550,000     11,550,000 

15 
ផ្ែសតមាគ លតុ់វតែិភាៃបាំៃង់(Warning 
Tape) (1ដុាំ=1,200m) 

ដុាំ 
  

210,000,000 
  

  210,000,000 

16 
Rammer Compact មា៉ា តុើនបុកបង្កា ប ់
(MT65) 

ដរគ្ឿង 
  

115,000,000 
  

  115,000,000 

17 Vibrator មា៉ា តុើនៃរង្កបែាច ់ ˗   22,000,000     22,000,000 

18 មា៉ា តុើនៃុតផ្ដក ˗   21,000,000     21,000,000 

19 មា៉ា តុើនដភៃើង SH700DX, 7KWA ˗   38,130,000     38,130,000 

20 មា៉ា តុើនដភៃើង SE8000, 7KWA+ដភៃើងហ្វា  ˗   30,340,000     30,340,000 

21 មា៉ា តុើនបុកដបតុងអគ្គិតនើ ˗   6,970,000     6,970,000 

22 ម៉ាូទ្័របូមទ្ឹក 220v/2kw របដភទ្ 
submersible 

˗ 
  

8,610,000 
  

  8,610,000 

23 មា៉ា តុើនកាតប់ាំៃង់ផ្ដកដរបើឌើតធាំ ˗   3,280,000     3,280,000 
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24 របារផ្ដកស្មែ ប់ទ្កឹធាៃ យ(Listening Bar) ˗   14,350,000     14,350,000 

25 ម៉ាូទ្័រស្មា នដបតុង ˗   4,305,000     4,305,000 

26 ម៉ាូទ្័របតឺអៃុ ាំធូលើ ˗   205,000     205,000 

27 កាាំបិតកាត់បាំៃង់(ទ្ាំហាំ ២៥មម-៥០មម) ˗   820,000     820,000 

28 កាាំបិតកាត់បាំៃង់(ទ្ាំហាំ ៦៣មម-២២៥មម) ˗   7,380,000     7,380,000 

29 មា៉ា តុើនកាត់ដបតុង (ផ្អៃកាតទ់្ាំហាំ ៤៥០មម) ˗   69,700,000     69,700,000 

30 ឧបករណ៍រកវា៉ា ន(Metal Location) ˗   16,400,000     16,400,000 

31 មា៉ា តុើនបុកបង្កា ប់ដើ(Tamping Rammer) ˗   24,600,000     24,600,000 

32 ម៉ាូទ្័របាញ់ែយលចូ់លកនុងរបអប់+ទុ្ដយាតាំៃត ់ ˗   6,560,000     6,560,000 

33 មា៉ា តុើនបាញ់ទ្ឹកតាំអាតការោឋ ន ˗   3,485,000     3,485,000 

34 បនោោះផ្ដកបុកទុ្បដើ(Light Sheet Piles)  បនោោះ   41,000,000     41,000,000 

35 បនោោះផ្ដកទុ្បដើ(Steel Plate)  ˗   24,600,000     24,600,000 

36 កាលបុកដបតុងដរបើជាមួយExcavation ដរគ្ឿង   12,300,000     12,300,000 

37 ឧបករណ៍វា៉ាតត់ាំពធទ្កឹ(Data Logger) ˗   147,600,000     147,600,000 

38 ឧបករណ៍ដោោះបាំៃង់ផ្ដក ˗   5,740,000     5,740,000 

X រលយនែ នងិដរគ្ឿងចរកបាំដរ ើការោឋ ន     2,040,980,000     2,040,980,000 

1 
រលយនែ Pick up (Double Cap) 4 Wheel 
Drive 

ដរគ្ឿង 
  

872,480,000 
  

  872,480,000 

2 រលយនែផ្បន 3ម3 ដរគ្ឿង   902,000,000     902,000,000 

3 រលយនែដកឹតមាភ រ (3.5ដតាន) ដរគ្ឿង   266,500,000     266,500,000 

ឃ ការងារសាំណង់សុវីលិ     752,000,000     752,000,000 

1 
គ្ដរមាងស្មងតងប់ផ្នថមតាំយា៉ា បអោរ 
ខាងដរកាយអោរស្មខាដតវាកមាទ្កឹស្មែ ត 
និងអទម័យ  

កផ្នៃង 
  

116,000,000 
  

  116,000,000 

2 
េួតេុលបនោប់របោាំការស្មថ នើយបូ៍មទ្កឹលែក់+
បនោបទ់្ឹក (ភូមិផ្រៃក) 

កផ្នៃង   50,000,000 
  

  50,000,000 

3 
ផ្កលាំអនិងលាបថ្ន ាំបនោប់ដរាងជាង 
(ភូមិផ្រៃក) 

កផ្នៃង   22,000,000 
  

  22,000,000 

4 
េួតេុលផ្កតរមួលរបងលួតេុាំវញិដរាងចរក 
(ដរជាយចង្កា រ) 

ផ្ម៉ារត   45,000,000 
    

45,000,000 

5 ដរៀបចាំផ្លោ ាំងរបវតែិដរាងចរក (ដរជាយចង្កា រ) កផ្នៃង   24,000,000     24,000,000 

6 េួតេុលបនោប់រតង់តាូរ (ដរជាយចង្កា រ) កផ្នៃង   20,000,000     20,000,000 

7 ផ្កតរមួលអាងកូរយតឺនងិអាងរង (និដរាធ) កផ្នៃង   80,000,000     80,000,000 

8 េួតេុលផ្កតរមួលរបៃនធវ័ា៉ា នែយលដ់ៅស្មថ នើ
យបូ៍មទ្ឹកលែក ់(និដរាធ) 

កផ្នៃង   40,000,000 
  

  40,000,000 

9 
ដធាើរូបតាងដរាងចរកនិដរាធន៍េាំហ្វន២ 
(និដរាធ) 

កផ្នៃង   35,000,000 
  

  35,000,000 
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10 
                              
                  

        210,000,000 
  

  210,000,000 

11 
              
,                      
                           

        110,000,000 
    

110,000,000 

  សរ         ខ   គ  ឃ    75,465,698,700 63,446,808,917 100,052,919,300 47,459,896,852 286,425,323,769 

ស ង      រវ     គស       ២០១៩  វ   AFD  វ   រ.ទ.ស.ភ សរ           
 -                                  175,518,618,000 93,326,603,969 268,845,221,969 
 -                             - 7,111,364,100 7,111,364,100 
 -                       - 9,716,737,700 9,716,737,700 
ឃ-                 - 752,000,000 752,000,000 

 
175,518,618,000 110,906,705,769 286,425,323,769 

 
 



 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ៤ 

េសចក្តីសេ្រមចស្តពី ី
ករេផទរសទិធេលើករេរៀបច ំនងិដំេណើ រករ 
ម សននិបតភគហ៊ុនកិ េលើកទី៧ 

 

 
 
 
 
 
 
 





 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ៥ 

េសចក្តីសេ្រមច 
ចត់ ងំគណៈកមមករេរៀបចំ និង 
ដំេណើ រករម សននបិតភគហ៊ុនកិ 

េលើកទី៧ 
 

 

 

 

 
 
 









 

  

 
 
 

ឧបសមព័នធ ៦ 

ស្រមងខ់្លឹម រៃនលកខន្តកិៈ រ.ទ.ស.ភ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ជំពកូទី ២- េដីមទនុ ភគហ៊នុ ករកនក់បភ់គហ៊នុ 

្របករ ១២ សិទធិ  បពុ្វសិទធិ  និងលកខខណ្ឌ របសភ់គហ៊នុ 
១២.១. សិទធ ិនងិលកខខណ្ឌ របស់ភគហុ៊នធមម  

ភគហុ៊និកកន់កប់ភគហុ៊នធមម ទទួលខុស្រតូវ្រតមឹែតតៃម្លៃនភគហុ៊នែដលខ្លួនបនទិញ និងមន
សិទធិដូចខងេ្រកម៖ 

ក) សិទធិកនុងករេបះេឆន តេន្រគប់ម សននិបតៃនភគហុ៊នកិរបស់ រ.ទ.ស.ភ ។ 
ខ) សិទធិកនុងករទទលួភគ ភែដលបន្របកសេ យ  រ.ទ.ស.ភ ។ 
គ) សិទធិកនុងករទទលួនូវ្រទពយែដលេនេសសសល់របស់ រ.ទ.ស.ភ េនេពលមនកររ ំ យ មសម-

ម្រតភគហុ៊ន។ 
ឃ) សិទធិេផ ងេទៀតែដលកំណត់េ យចបប់។ 

ជំពកូទី ៣ - ម សននិបតភគហ៊និុក 
្របករ ២១ ម សននិបតភគហ៊និុក 

១. េសចក្តសីេ្រមចរបស់ភគហុ៊និកេនកនុងម សននិបតភគហុ៊នកិ ច្រតូវបនអនុម័តេទេលីបញ្ហ
ទងំ យ ែដលមនកំណត់េនកនុងលកខន្តិកៈេនះ ឬចបប់។  

២. ម សននិបតភគហុ៊និករមួមនម សននិបត មញញ និងម សននិបតវ ិ មញញ។ 

្របករ ២២ ទីកែន្លងម សននិបតភគហ៊និុក 
ម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវ្របរពធេនទី ន ក់ករ ឬទីកែន្លង មួយ ែដលមនកំណត់េនកនុង
លិខិតេកះ្របជុ ំែដលទីកែន្លងេនះសថិតេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្របករ ២៣ ករេកះ្របជុំ និងអធិប ភពៃនម សននិបតភគហ៊និុក 
១. ម សននិបត មញញភគហុ៊នកិ្រតូវ្របរពធកនុងរយៈេពលមិនេលីសពី បីែខ(៣ែខ) េ យគិតចប់ពី

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ៃនឆន ំ រេពីពនធមុន។ ម សននិបតវ ិ មញញភគហុ៊និក ច្រតូវបនេកះ្របជុំ្រគប់
េពលេ យអគគនយក េ យអនុេ ម មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ 

២. ម សននិបតវ ិ មញញភគហុ៊និក ច្រតូវ្របរពធេនេពលចបំច់ ្របសិនេបីកូរ ៉ុមែដលមនែចងកនុង
្របករ២៤ មន្រគប់្រគន់។ ម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវ្របជុំេ្រកមអធិបតីភពរបស់្របធន្រកុម-
្របកឹ ភិបល ឬអគគនយក ្របសិនេប្ីរបធន្រកុម្របឹក ភិបលអវត្តមន។ 

៣. អគគនយក រ.ទ.ស.ភ ្រតូវេកះ្របជុំ និងេរៀបចឱំយមនម សននិបតភគហុ៊និក មសំេណីរបស់ភគ-
ហុ៊និក ែដលកនក់បភ់គហុ៊នធមម យ៉ងតិច ៥១%។ សំេណីសំុេកះ្របជុមំ សននិបតភគហុ៊និក
្រតូវេធ្វីជ យលកខណ៍អក រេទអគគនយកេ យមនបញជ ក់នូវរេបៀប រៈ និង្រតូវចុះហតថេលខ
េ យភគហុ៊នកិែដលេសនីសុំេនះ។ ្របសិនេបអីគគនយកមិនបនេចញលិខតិជូនដំណឹងេកះ្របជុំ
ម សននិបតកនុងរយៈេពល ៃមភមួយៃថង(២១ៃថង)បនទ ប់ពីបនទទួលសំេណីេនះ ភគហុ៊និកែដលបន



 

  

ក់សំេណី ចេកះ្របជុមំ សននិបត េ យអនុេ ម មនីតវិធិីៃនករេកះ្របជុំម សននិបត
ភគហុ៊និកែដលមនែចងកនុងលកខន្តកិៈេនះ។ 

៤. លិខិតជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រស្តីពី ករេកះ្របជុំម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវផ្តល់េទឱយ
ភគហុ៊និកទងំអស់ យ៉ងតិចដប់ៃថង(១០ៃថង) មុនៃថងេបីកម សននិបតភគហុ៊និកេ យអនុេ ម
ម្របករ៩2។ លិខិតជូនដំណឹងេនះ្រតូវបញជ ក់ពកីលបរេិចឆទ េពលេវ  ទីកែន្លង និងរេបៀប រៈ

ៃនម សននិបតភគហុ៊និក។ 

្របករ ២៤ ករូ ៉មុ 
១. ម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវបន្របរពធេឡងីេ យ្រតមឹ្រតូវ ្របសិនេបេីនេពលចបេ់ផ្តីមម សននិ- 

បតភគហុ៊និកមនវត្តមនភគហុ៊និកែដលតំ ងឱយភគហុ៊ន ែដលមនសិទធេិបះេឆន តភគេ្រចីន
ចូលរមួេ យផទ ល់ ឬ មរយៈអនកតំ ង។ 

២. កនុងករណីម សននិបតភគហុ៊និកេលីកទមីួយ មិន្រគប់កូរ ៉ុម ម សននិបតភគហុ៊នកិេលីកទពីីរ 
្រតូវែតេកះអេញជ ីញកនុងរយៈេពលមនិេលីសពី ែសសិប្របៃំថង(៤៥ៃថង)បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទម សននិ- 
បតភគហុ៊និកេលីកទមីួយ។ កូរ ៉ុមស្រមប់ម សននបិតភគហុ៊និកេលីកទពីីរេនះ គឺចនួំនភគហុ៊និក
ែដលមនវត្តមនកនុងម សននិបតភគហុ៊និកេនះ។ 

្របករ ២៥ ករែតង ំង ណ ្តគហកៈ 
ភគហុ៊និកមន ក់ ចែតង ងំភគហុ៊និកមន កេ់ទៀត ឬតតយិជន មន ក់ េដមីបេីធ្វីជតំ ង និង
េដមីបេីបះេឆន តកនុងនមជ ណត្តគិហកៈជំនសួខ្លួនកនុងម សននិបតភគហុ៊និក។ កនុងករណីេនះ 
ណត្តិគហកៈ្រតូវ ក់ជូននូវឯក រ ែដលបញជ ក់ពីសិទធិតំ ងរបស់ខ្លួនេនកនុងម សននិបត

ភគហុ៊និកេនះ។ 

្របករ ២៦ េសចកី្តសេ្រមចរបសម់ សននិបតភគហ៊និុក 
១. េសចក្តសីេ្រមចរបស់ម សននិបតភគហុ៊នកិ ចេធ្វីេឡងី មរយៈ 

ក. ករេលីកៃដ៖  ភគហុ៊និកមន ក់មនមួយសំេលង។ 
ខ. ករេបះេឆន ត៖ ភគហុ៊និកមន ក់ៗមនមួយសំេលងកនុងមួយភគហុ៊ន។ 

២. ល់េសចក្តីសេ្រមចេនកនុងម សននិបតភគហុ៊នកិ្រតូវសេ្រមចេ យករេលីកៃដ េលីកែលងមន
ករេសនីសំុ មួយឱយមនករេបះេឆន តេ យបុគគលដូចខងេ្រកម៖ 
ក. ភគហុ៊និកែដលមនសិទធិេបះេឆន តយ៉ងតិច ៥នក់  
ខ. ភគហុ៊និកែដលកន់កបភ់គហុ៊នយ៉ងតិច ៥% ៃនភគហុ៊នមនសិទធិេបះេឆន ត 
គ. មករែណនពំ្ីរបធនគណអធិបតីៃនអងគម សននិបតភគហុ៊និក 

                                                 
2 ្របករ ៩  មេធយបយកនុងករជូនដណឹំងជ ធរណៈ 

១.   មេធយបយកនុងករជូនដំណឹងជ ធរណៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺេធ្វីេឡងី មរយៈ្របព័នធេអឡចិ្រតូនិចេលីកែលងែតចបប់ ឬលកខន្តិកៈែចងេផ ងពីេនះ។  
កនុងករណីែដល រ.ទ.ស.ភ មិន ចជូនដំណឹង មរយៈ្របពន័ធេអឡចិ្រតូនិចបនេ យ្របករ មួយករជូនដំណឹងេនះនឹង្រតូវចុះផ យកនុង រព័ត៌មន
ជភ ែខមរ ឬភ អងេ់គ្លស។ 

២.  កនុងករណី  រ.ទ.ស.ភ  េបះផ យលក់មូលប្រតជ ធរណៈ     ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ្រតូវចុះផ យកនុង រព័តម៌នជភ ែខមរ ឬភ
អងេ់គ្លស ែដលទទួល គ ល់េ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ (“គ.ម.ក”) ។ 



 

  

៣. េលីកែលងែតបញ្ហ ទងំ យ  ែដលត្រមូវឱយមនករយល់្រពមេ យេសចក្តសីេ្រមចពិេសស
របស់ភគហុ៊និក េសចក្តីសេ្រមច មញញរបស់ម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវអនុមត័េ យសេម្លងគ្ំរទ
ភគេ្រចីនរបស់ភគហុ៊នកិែដលចូលរមួេបះេឆន តេ យផទ ល់ ឬ មរយៈ ណត្តិគហកៈ។ ចេំពះ
េសចក្តសីេ្រមចពិេសសរបស់ម សននិបតភគហុ៊និក្រតូវអនុមត័េ យសេម្លងយ៉ងតិច ពីរភគបី
(២/៣) របស់ភគហុ៊នកិែដលចូលរមួេបះេឆន តេ យផទ ល់ ឬ មរយៈ ណត្តិគហកៈ។ 

្របករ ២៧ កំណតេ់ហតមុ សននិបតភគហ៊នុ 
កំណត់េហតុម សននបិតភគហុ៊និក្រតូវេធ្វេីឡងីេ យកត់្រ សេងខបពីដំេណីរករ និងបញ្ហ ែដល
បនពិភក េនកនុងម សននបិតភគហុ៊និក និង្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធនគណអធិបតីម -
សននិបតភគហុ៊នកិ។ 


	7th GMS_Document_Cover_FINAL.pdf
	Slide Number 1

	Annex 5_Decision of 7th GMS committee.pdf
	img20190313_09232684
	img20190313_09235556




