
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

អ ៊ីម ៉ែល: 
ir@ppwsa.com.kh 

លលខទូរស័ព្ទ: (៨៥៥)២៣ ៧២៤០៤៦ 
លលខទូរសារ: (៨៥៥)២៣ ៤២៧៦៥៧ 

               លលខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក ខណ្ឌ ដូនលព្ញ  
                                                                   រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ព ជា 

លោលលៅយ ទធសាស្រសតច បងរបស ់រ.ទ.ស.ភ្ មានដូចខាងលស្ោ ៖ 
ព្ស្ង៊ីកោរផ្គតផ់្គងទឹ់កលៅតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញលោយរកាអស្ា  និងសតងោ់រដូចោន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
វភិាគថ្លលលដ៊ី  និងកំមណ្ទស្ ង់ដំលណ្៊ី ោរ និងមបបបទលដ៊ី ប៊ីោត់បនថយថ្លលលដ៊ី ទឹក បលងា៊ីនស្បសិទធិភាព្ប គគលិក  
និងបនតកសាងស តថភាព្របសស់ហស្ោស។ ាងំចិតតខពស ់ចំល ះោរទទួលខ សស្តូវដលស់ងគ  និងបរសិាថ ន។ 
លស្បៀបល ៀបមបបយ ទធសាស្រសតជា យួបណាត អងគភាព្ទឹកសាា តនានា មដលមានស្បសិទធភាព្បំផ្ តកន ងពិ្ភ្ព្លោក។ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នពំេញ 

ក្េះរាជាណាចក្កកម្ពុជា
ជាតិ  សាស្នា  ក្េះម្ហាកសក្ត 

របាយការណ៍ 
ក្រចកំ្តីមាស្ទី៤ 

ឆ្ន ២ំ០២២ 



  

 

 

 

ោរោា នខងួោក់បំព្ង់ល នាទឹំកសាា តទំហ ំ ខោត់២ម ៉ែស្ត ឆ្លងា បាតទលនលសាប ទ៊ីាងំសាព នមស្ព្កលនន  



 

i|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ស្ទព្យសក មសរ ប( ន់លរៀល) ២.៦៨៤.១៣៥.៨៧៥ ២.៣០៦.៨០៦.១៧៤ ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០ 

បំណ្ លសរ ប( ន់លរៀល) ១.៤១១.៩២២.៨២៨ ១.១៤០.១៧៧.៩៦១ ៨៨២.៥៦៥.៤៨៣ 

 ូល នសរ ប( ន់លរៀល) ១.២៧២.២១៣.០៤៧ ១.១៦៦.៦២៨.២១៣ ៩៨២.០៥២.៦៥៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចំណូ្លសរ ប( ន់លរៀល) ៩២.២៦៦.៤៦៥ ៩២.៦៧៦.៣៦២ ៨៦.៨៨៤.១២៨ 
ចំលណ្ញ  នបង់ព្នធស្បាកច់ណូំ្ល( ន់លរៀល) ២៤.៥៤០.៧០៨ ៣៣.០៦៥.៣៥៦ ៣៣.៩៣៧.៤៦៧ 
ចំលណ្ញស ទធកន ងោរយិបរលិចេទ( ន់លរៀល) ២២.០៩០.៦០៥ ២១.៩៥២.៨៦១ ១៨.៧៨៥.៨១០ 
លទធផ្លល ាិតកន ងោរយិបរលិចេទ( ន់លរៀល) ២២.០៩០.៦០៥ ២១.៩៥២.៨៦១ ១៨.៧៨៥.៨១០ 

អនុបាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អន បាតសា នភាព្    

អន បាតសនទន៊ីយភាព្ 
អន បាតចរនត(ចនំួនដង) ២,១៦ ១,៦៥ ១,០៨ 

អន បាតចរនតលលឿន(ចនំួនដង) ១,៤៣ ១,១១ ០,៦៨ 

 ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្តី្មាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អន បាតចំលណ្ញភាព្ 

អន បាតចំលណ្ញល ៀបនងឹ 
ស្ទព្សក ម(ភាគរយ) ០,៨៤ ០,៩៧ ១,០៣ 
អន បាតចំលណ្ញល ៀបនងឹ 
 ូល ន(ភាគរយ) ១,៧៥ ១,៩០ ១,៩៣ 

អន បាតគមាល តចំលណ្ញដ ល 
(ភាគរយ) 
 
(ភាគរយ) 

៣០,៣៥ ៣១,៣១ ៣៨,៤១ 

អន បាតគមាល តចំលណ្ញភាព្ 
(ភាគរយ) ២៣,៩៤ ២៣,៦៩ ២១,៦២ 

ចំលណ្ញកន ង យួឯកា ូលបស្ត 
ក មសិទធិ(លរៀល) ២៥៣,៩៩ ២៥២,៤១ ២១៦ 

អន បាតលទធភាព្សងោរស្បាក ់(ចំននួដង) ៣,៣៦ ៣០,០៤ ៨,៥៩ 

េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេរ 

 

 

 

 



 

ii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

៧៣.៦០៧

៣៣.២៩១

៨៨.៣៥១

១២៩.២៧៣

២២.០៩១

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២

៩២.២៦៦២៤.៥៤១

២២.០៩១

ចំណូ្លសរ ប
ចំលណ្ញ  នបង់ព្នធ
ចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទ

៧.១០០
៧.១៥០
៧.២០០
៧.២៥០
៧.៣០០
៧.៣៥០
៧.៤០០
៧.៤៥០
៧.៥០០
៧.៥៥០
៧.៦០០

.០
២.០០០
៤.០០០
៦.០០០
៨.០០០
១០.០០០
១២.០០០
១៤.០០០
១៦.០០០
១៨.០០០

ទំហជំួញដូរ(ភាគហ ៊ុន) ថ្លៃបិទ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

ក្កាហវកិអំេីេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេរ 

 បមស្ បស្ លួតថ្ លភាគហ  ន (គតិជាលរៀល) នងិទហំជំញួដូរ 

ស្បាក់ចលំណ្ញសស្មាប់ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ (ោនលរៀល) 

 

ស្បាក់ចលំណ្ញា បណាត ឆ្ន នំ៊ី យួៗ (ោនលរៀល) 

ភាគហ  ន លរៀល 



 

iii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

ស្មាស្ភាេ 
ក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iv|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ឯកឧតតម្ ឡងុ ណារ  ៉ូ 
អគ្គនាយក 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

ឯកឧតតម្ ម្ុី វ ន់ 
រដ្ាពលខាធិការ  

ត្កសួងពសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន 
អភ្បិាលរងននគ្ណៈអភ្ិបាល 

រាជធានីភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ពោក មា  ណ៉ូ រា វីន 
ត្ាំណាងនិពោជិត្ 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 ពោក ណា ំចន្រនទី 
អភ្បិាលមនិត្រត្ិរត្តិត្ាំណាង 

ភាគ្ហ ុនិកឯកជន 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ពោក ពក្ស្ង ស្ឱំក 
អភ្បិាលឯករាជយ 

ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ឯកឧតតម្ ស ៊ឹម ស ៊ីថា 
រដ្ាពលខាធកិារត្កសួងឧសាហកមម វទិាស្ថស្រសត 

រពច្ចកវទិា នងិនវានុវត្តន ៍
ក្រធានក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 



 

v|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
                  

កន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤លនះ រ.ទ.ស.ភ្ បានទទួលចំណូ្លសរ ប ៩២.២៦៦.៤៦៥.០០០លរៀល  និង ស្បាក់ចំលណ្ញ
  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូ្លចំនួន ២៤.៥៤០.៧០៨.០០០លរៀល។       លទធផ្លល ាិតសរ បរបស់ភាគហ  និក មានចំនួន
២២.០៩០.៦០៥.០០០លរៀល។ ចំលណ្ញកន ង ួយភាគហ  នជា ូលោា ន(Basic Earnings per Share) ២៥៣,៩៩លរៀល។ 
  រ.ទ.ស.ភ្ វនិិលោគ កសាង ព្ស្ង៊ីក ដំលណ្៊ី រោរ និងជួសជ លមលរកា ល ោបាយសស្មាប់ផ្លិត និងស្បព័្នធ
មចកចយទឹកសាា ត និងអនា ័យ។ លស្ប៊ីស្បាស់នូវស្គប់វធិានោរលដ៊ី ប៊ីបលងា៊ីនផ្លិតក ម-លសវាក ម និងធានាគ ណ្ភាព្ទឹក
សាា ត លដ៊ី ប៊ីលឆ្ល៊ីយតបលៅនឹងតស្ ូវោរសស្មាប់ជ៊ីវភាព្រស់លៅ អាជ៊ីវក ម លសវាក ម និងឧសាហក ម។ ល វ៊ីអាជ៊ីវក ម លសវាក ម 
និងោរង្ករលផ្េងៗលទៀតមដលទាក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត   និងអនា ័យលៅកន ងឬលស្ៅស្បលទស   ា ោរសលស្ ចរបស់ 
ស្កុ ស្បឹកាភិ្បាល និងលោយអន លោ ា ចាប់។ 
 សហស្បតិបតតិោរលល៊ីមផ្នកបលចេកលទស ណិ្ជជក ម និងហរិញ្ញវតថ ជា ួយថ្ដគូអភិ្វឌ្ឍទាងំកន ង និងលស្ៅស្បលទស 
លដ៊ី ប៊ីព្ស្ង៊ីក និងអភិ្វឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ្ លៅា លោលនលោបាយរបស់រាជរោា ភិ្បាល ធានាឱ្យបាននូវច៊ីរភាព្ដំលណ្៊ី រោរ 
ផ្លិតក មអាជ៊ីវក ម និងហរិញ្ញវតថ  លោយផ្ារភាជ ប់ជា ួយផ្លស្បលោជន៍សងគ  បលងា៊ីនស្បសិទធភាព្ប គគលិក និងបនត កសាង
ស តថភាព្របស់សហស្ោស វភិាគកាត ថ្លលលដ៊ី  និងកំមណ្ទស្ ង់ដំលណ្៊ី រោរ និងមបបបទ លដ៊ី ប៊ីោត់បនថយថ្លលលដ៊ី  ទឹក 
លស្បៀបល ៀបមបបយ ទធសាស្រសតជា ួយបណាត អងគភាព្ទឹកសាា តនានា មដលមានស្បសិទធភាព្បំផ្ តកន ងពិ្ភ្ព្លោក។ 

ពស្វដ៏មានក្រស្ទិធភាេ 
 លយ៊ីងលៅមតបនតធានាោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត ២៤លមា៉ែ ងលល៊ី២៤លមា៉ែ ង ជា ួយនឹងគ ណ្ភាព្មដលអាចទទួលទាន 
បានលោយផ្ទទ ល់ព្៊ីកាលរ ៉ែូប ៊ីលណ្។ កន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ លនះ លយ៊ីងបានោក់បំព្ង់ល នាទឹំក និងបណាត ញមចកចយ 
ទឹកសាា តសរ បស្បមវង ១១៦គីឡូម ៉ែស្ត និងផ្លិតបានចំននួ ៦១.៦៩៧.៣០៤ ៣ កំលណ្៊ី នអតិលិជនកន ងស្ោ បានចំនួន
៦.០៩០បណាត ញ កន ងលនាះអតិលិជនចំណូ្លទាបចំនួន ៤០៨បណាត ញ, អស្ាទឹកបាត់បង់សថិតកន ងកស្ ិត ៩,៧០%។ 

 

ពស្ចកតីថ្លែងររស្ ់
ក្រធានក្កមុ្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

កនងុក្តីមាស្ទី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ ពនះ 

 

 
ឯកឧតតម្ ស ៊ឹម ស ៊ីថា 

រដាលលខា ិោរ ស្កសងួឧសាហក ម 
វទិោសាស្រសត បលចេកវទិោ និងនវាន វតតន ៍
ក្រធានក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

 



 

vi|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

ការអនុវតតការងារររស្ក់្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 
 ១- លទធផលកិចចក្រជុំក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល ពលើកទី១៦ អាណតតិទី៧ ររស្ ់រ.ទ.ស្.ភ្ ថ្លៃទី២៣ ថ្ែ

ធ្ន៉ូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ ន េះ ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលអាណរតិទី៧ ររស់ រ.ទ.ស.ភ បា នរីក្សម័យត្រជុាំ 
នលីក្ទី១៦ នាថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ នេលានមា៉ោ ង៨:៣០នាទី ា  Online   លោយលស្ប៊ីក មវ ិ៊ី ZOOM  ខែលមា រនរៀរវារៈ 
ែូចខាងនត្ោម ៖ 
 ១) សាំនណីសុាំអ ុម័រនលីក្មមេធីិ្ត្រជុាំត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលឆ្ន ាំ២០២៣ 
  ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលបា អ ុម័រ-ឯក្ភាព៖ 
  ១) សត្មារ់ខែមីនា ក្ាំណរ់យក្ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២៣ 
  ២) សត្មារ់ខែមិងុនា ក្ាំណរ់យក្ថ្ងៃទី២៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២៣ 
  ៣) សត្មារ់ខែក្ញ្ញា  ក្ាំណរ់យក្ថ្ងៃទី២២ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២៣ 
  ៤) សត្មារ់ខែធ្នូ  ក្ាំណរ់យក្ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២៣។ 
 ២) របាយោរណ៍សតីពីលទធផលោរងារ១០ខែ រូក្២ខែបា៉ោ  ់ស្មម  ឆ្ន ាំ២០២២  ិងខផ ោរត្រីមាសទី១ឆ្ន ាំ២០២៣ 
  ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលបា ៖ 
  ១- ឯក្ភាពទាំងត្សុងនៅនលីទិសនៅខផ ោរត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលជាខផនក្មួយថ្ ខផ ោរ 

ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលបា ទទួលោរឯក្ភាពជានោលោរណ៍រចួន ីយ ពីត្ក្សួង ឧសា ក្មម 
េទិាស្មស្តសត រនចេក្េទិា  ិង វា ុេរត ៍ តាមរយៈលិែិរនលែ២០៩១ MISTI/២០២២ ចុេះថ្ងៃ
ទី២០ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០២២  ិងពីត្ក្សួងនសែឋកិ្ចេ ិង ិរញ្ាេរថុ  តាមរយៈលិែិរនលែ១២៤០៣ 
ស េ-អទច ចុេះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២២។ 

  ២- ោាំត្ទនៅនលីគាំ ិរផតួ ចនផតីមក្នុ ងោរនសនីសុាំទិញែីទាំង៥ទីតាាំង រមួទាំងោរផតល់ជនត្មីសសត្មារ់ 
ោរលក់្ ឬន េះែូរែី ែូចបា នលីក្នឡីងខាងនលី ន យត្រូេគិរគូរែល់នោលោរណ៍ ៣ចាំណុច 
ខែលត្ក្សួងនសែឋកិ្ចេ ិង ិរញ្ាេរថុបា ខណនាាំែូចមា ខចងក្នុ ងលិែិរនោង ខាងនលីន េះ នែីមបី 
អ ុេរតគនត្មាងពត្ងីក្សមរថភាពផលិរក្មម ត្សរតាមខផ ោរនមទី៣ (ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០) 
 ិងអ ុញ្ញា រឱ្យ រ.ទ.ស.ភ រនងកីរគណៈក្មមោរអ តរត្ក្សួងមួយ នែីមបីចុេះពិ ិរយ សិក្ា 
ត្ស្មេត្ជាេ  ិងទិញែី ក៏្ែូចជារត្មូេោរលក់្ ឬន េះែូរែី ន យអ ុេរតឱ្យបា ត្រឹមត្រូេនៅតាម
 ីរិេធីិ្ជាធ្រមា  ត្ពមទាំងរាយោរណ៍ជូ ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលជារ តរនាា រ់នៅក្នុ ងកិ្ចេត្រជុាំ
នត្ោយៗនទៀរ  ិងនលីក្នោរល់នសនីសុាំនោលោរណ៍អ ុញ្ញា រពីត្ក្សួងអាណាពាបាលទាំង២។ 

 ៣) របាយោរណ៍សតីពីលទធផលក្ិចេលទធក្មម ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ 
   ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលបា ឯក្ភាពទាំងត្សុងនលីរបាយោរណ៍លទធផលកិ្ចេលទធក្មមត្រីមាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 ៤) របាយោរណ៍សតីពីោរនត្រីត្បាស់មូល ិធិ្រនត្មីផលត្រនោជ ៍សងគម ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ 
   ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាលបា  ៖ 
  ១- ឯក្ភាពទាំងត្សុងនៅនលីរបាយោរណ៍សតីពីោរនត្រីត្បាស់មូល ិធិ្រនត្មីផលត្រនោជ ៍សងគម 

ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
  ២- ឯក្ភាពនៅនលីសាំនណីសុាំស្មងសងអ់ោរសិក្ា១ែនង មា ៥រ ារ់ សថិរនៅក្នុ ងត្ក្ុងនោធ្ិ៍ស្មរ់ 

នែរតនោធ្ិ៍ស្មរ់ ខែលមា ងេោិនត្ោងចាំណាយត្រមាណ៦០.០០០ែុលាា រអានម៉ោរកិ្។ 
  ៣- ផតល់ជាោរោាំត្ទ ចាំនោេះគាំ ិរផតួ ចនផតីមររស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុ ងោរចុេះនៅពិ ិរយសិក្ាជាក់្ខសតងសីុ 

ជនត្ៅនឡីងេញិនៅនលីស្មថ  ភាពថ្ ត្រព័ ធផគរ់ផគងទឹ់ក្នៅក្ងពលរូចអ តរាគម ៍នលែ៨ ខែលជា 
សមព័ ធនមត្រីភាពររស់ រ.ទ.ស.ភ ។ 

 ៥) របាយោរណ៍សតីពីលទធផលោរងារសេ ក្មមថ្ផាក្នុង ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ 
   ត្កុ្មត្រឹក្ាភិបាល បា ឯក្ភាពទាំងត្សុងនៅនលីលទធផលោរងារសេ ក្មមថ្ផាក្នុ ងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ិងឯក្ភាពនលីសាំនណីសុាំនត្ជីសនរសីសេ ក្រឯក្រាជយរយៈនពល១ឆ្ន ាំ សត្មារ់ោរផតល់នសវាសេ ក្មម ត្រួរ
ពិ ិរយនលីរបាយោរណ៍ ិរញ្ាេរថុ   ិងព័រ៌មា  ិញ្ាេរថុ ជូ  រ.ទ.ស.ភ ោរយិររនិចេទ២០២៣។ 





 

viii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

មាតិកា 
ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ាុសពងេរ    i 
ត្កាហវិកអាំពីពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ាុសពងេរ    ii 
សមាសភាពត្កុមត្រឹកាភ្បិាល    iii 
ពសច្កតីថ្លែងររស់ត្រធានត្កុមត្រកឹសភ្បិាល    v 

មផ្នកទ៊ី១: ព្ត័ម៌ានទូលៅ កព់្ន័ធនឹងរោា ករទឹកសវយត័ស្កងុភ្នំលព្ញ    ១ 
     ក- អតតសញ្ញញ ណ្រោា ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញ    ១ 
     ខ- លកខណ្ៈថ្ន  រកិចេ    ១ 
មផ្នកទ៊ី២: ព្ត័ម៌ានអំព្៊ីលទធផ្លស្បតិបតតិោរ  រកិចេ    ២ 
     ក- លទធផ្លស្បតិបតតិោរ  រកិចេ    ២ 
     ខ- រចនាស ពន័ធចំណូ្ល    ៤ 
មផ្នកទ៊ី៣: របាយោរណ៍្ហរិញ្ញវតថ មដលបានស្តតួពិ្និតយលឡ៊ីងវញិលោយសវនករឯករាជយ    ៥ 

មផ្នកទ៊ី៤: ោរពិ្ភាកា និងោរវភិាគរបសគ់ណ្ៈស្គបស់្គង                ៧ 

     ក- ទិដាភាព្ទូលៅថ្នស្បតិបតតិោរ                ៧ 

     ខ- កាត សំខាន់ៗ មដលប៉ែះ លល់ល៊ីស្បាកចំ់លណ្ញ              ១១ 

     គ- ោរមស្បស្បួលសំខាន់ៗ លល៊ីោរលក ់និងចំណូ្ល              ១២ 

     ឃ- ផ្លប៉ែះ លថ់្នោរបតូររូបិយបណ្ណ អស្ាោរស្បាក ់និងថ្លលទំនិញ              ១២ 

     ង- ផ្លប៉ែះ លថ់្នអតិផ្រណា              ១២ 

     ច- លោលនលោបាយលសដាកិចេ សារលព្៊ីព្នធ និងរូបិយវតថ  របសរ់ោា ភិ្បាល              ១៣ 

មផ្នកទ៊ី៥: ព្ត័ម៌ានចបំាចល់ផ្េងៗលទៀតសស្មាបោ់រ រវនិិលោគិន                 ១៣
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ថ្ផនកទី១: េ័ត៌មានទ៉ូពៅពាក់េ័នធនឹងរដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
ក- អត្តសញ្ញញ ណរដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
     រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កងុភ្នាំពពញ (រ.ទ.ស.ភ្) 
     PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

 លលខកូដសតង់ោរៈ KH1000010004 
 ទ៊ីសាន ក់ោរៈ អោរ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក  ខណ្ឌ ដូនលព្ញ  រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ព ជា 
 លលខទូរស័ព្ទៈ +៨៥៥(០)៣១ ៣២២ ៦៣៤៥ 
 លគហទំព័្រៈ www.ppwsa.com.kh    អ ៊ីម ៉ែលៈ ir@ppwsa.com.kh 
 លលខវញិ្ញញ បនបស្តច ះបញ្ជ ៊ី ណិ្ជជក មៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២ ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី២៧ មខ ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១២ 
 លលខអាជ្ាបណ្ណអាជ៊ីវក មៈ អន ស្កឹតយលលខ៥២អនស្ក.បក  ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី១៩ មខ នូ ឆ្ន ១ំ៩៩៦   
នចញន យៈ រាជរ ឋ ភិបាលក្មពុជា 

 លសចកត៊ីសលស្ ចអន ញ្ញញ ត និងច ះបញ្ជ ៊ីឯកសារផ្តល់ព័្ត៌មានលលខៈ ០១២/១២គ. .ក/ស.ស.រ.    
ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី២៣ មខ ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១២ 

 ល ម្ ះប គគលតំណាងរោា ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញៈ ឯកឧតតម្ ឡងុ ណារ  ៉ូ 
 

ខ- លកេណៈននធុរកិច្ច  
 វនិិលោគ កសាង ព្ស្ង៊ីក ដំលណ្៊ី រោរ  និងជួសជ លមលរកា ល ោបាយសស្មាប់ផ្លិត  និងស្បព័្នធមចកចយទឹកសាា ត 

និងអនា ័យ។ 
 លស្ប៊ីស្បាស់នូវស្គប់វធិានោរលដ៊ី ប៊ីបលងា៊ីនផ្លិតក ម លសវាក ម និងធានាគ ណ្ភាព្ ទឹកសាា តលឆ្ល៊ីយតបលៅនឹងតស្ ូវោរ

សស្មាប់ជ៊ីវភាព្រស់លៅ អាជ៊ីវក ម លសវាក ម និងឧសាហក ម ល វ៊ីអាជ៊ីវក ម លសវាក ម និងោរង្ករលផ្េងៗលទៀត មដល
ទាក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត និងអនា ័យលៅកន ងឬលស្ៅស្បលទស ា ោរសលស្ ចរបស់ស្កុ ស្បឹកាភ្ិបាល និងលោយ
អន លោ ា ចាប់។ 

 សហស្បតិបតតិោរលល៊ីមផ្នកបលចេកលទស   ណិ្ជជក ម  និងហរិញ្ញវតថ  ជា ួយថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍកន ង  និងលស្ៅស្បលទស  លដ៊ី ប៊ី
ព្ស្ង៊ីក និងអភ្ិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ្ លៅា លោលនលោបាយរបស់រាជរោា ភ្ិបាល។ 

 ធានាឱ្យបាននូវច៊ីរភាព្ដំលណ្៊ី រោរផ្លិតក ម អាជ៊ីវក ម  និងហរិញ្ញវតថ លោយផ្ារភាជ ប់ជា ួយផ្លស្បលោជន៍សងគ ។ 
 ព្ស្ង៊ីកោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកលៅតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ លោយរកាអស្ា និងសតង់ោដូចោន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
 បលងា៊ីនស្បសិទធភាព្ប គគលិក និងបនតកសាងស តថភាព្របស់សហស្ោស។ 
 វភិាគកាត ថ្លលលដ៊ី  និងកំមណ្ទស្ ង់ដំលណ្៊ី រោរ និងមបបបទលដ៊ី ប៊ីោត់បនថយថ្លលលដ៊ី ទឹក។ 
 លស្បៀបល ៀបមបបយ ទធសាស្រសតជា ួយបណាត អងគភាព្ទឹកសាា តនានាមដលមានស្បសិទធភាព្បំផ្ តកន ងព្ិភ្ព្លោក។ 
 ាងំចិតតខពស់ ចំល ះោរទទួលខ សស្តូវដល់សងគ  និងបរសិាថ ន។ 
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២៥៦ ២៤៣ ២០៨ ២៩៧ ១១៦

៣.១០១
៣.៣៤៤

៣.៥៥២
៣.៨៤៩

៤.២៦០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ២០២២
ស្បមវងបំព្ងោ់កក់ន ងស្ោ ស្បមវងបំព្ងស់រ បច ងស្ោ

ថ្ផនកទី២: េ័ត៌មានអេំីលទធផលក្រតរិតតិការធ្ុរកិចច 
ក- លទធផលត្រតិ្រត្តិការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក 
ក.១- លទធផលការងារផលិត្ ត្រពន័ធថ្ច្កចាយទឹក និងការងារកាត្រ់នាយទឹកបាត្រ់ង ់
ក.១.១- លទធផលការងារផលិត្ 

➢ ោរង្ករផ្លិតទឹកសាា តលៅកន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២លនះ មានដូចកន ងារាងខាងលស្ោ ៖ 

ររយិាយ ថ្ផនការ 
(គិតជាម ៉ែស្តគូប) 

អនុវតតជាក់ថ្ស្តង 
(គិតជាម ៉ែស្តគូប) 

អក្ា 
(គិតជា %) 

លរាងចស្កភូ្ ិមស្ព្ក ១៤.៨១២.០០០ ១៥.៧១១.៥១៥ ១០៦ 
លរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ រ ១៤.៩០៦.០០០ ១៦.៤១២.៣៣០ ១១០ 
លរាងចស្កចំោរ ន ៤.៨៩០.៥០០ ៥.៣៨៩.៩៨៨ ១១០ 
លរាងចស្កនិលរា  ២៣.៧៦៧.០០០ ២៤.០០៥.៧២០ ១០១ 
លរាងចស្កល លច ៩៩.៦៣៦ ១១២.៦៩៦ ១១៣ 
លរាងចស្កតបូងឃម  ំ ១១០.៤០០ ៦៥.០៥៥ ៥៩ 

ស្ររុ ៥៨.៥៨៥.៥៣៦ ៦១.៦៩៧.៣០៤ ១០៥ 
 

➢ គ ណ្ភាព្ទឹកា បណាត លរាងចស្កផ្លិតទឹកសាា ត និងបណាត ញមចកចយ៖ 

  ខវភិាគ ឯកា WHO 
លរាងចស្ក 
ភូ្ មិស្ព្ក 

លរាងចស្ក 
លស្ជាយចង្កវ រ 

លរាងចស្ក 
ចោំរ ន 

លរាងចស្ក 
នលិរា  

លរាងចស្ក 
ល លច 

លរាងចស្ក 
តបូងឃម  ំ

បណាត ញមចកចយ 

          

ភាព្លាក់ NTU ≤ ៥ ០,៣៣ ០,៦១ ០,២៤ ០,៣៤ ០,៥៦ ០,៤៣ ០,៤៥ 
តថ្ លលប៉ែហាស់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,២៩ ៧,៤៨ ៧,១៦ ៧,០៩ ៧,២៨ ៧,៥៨ ៧,២២ 
កលរ័លសរ ៊ី mg/l ០,១ - ១ ១,៦៥ ១,៣៦ ១,១៧ ១,៤៣ ១,២ ០,៨៤ ០,៣៦ 
កលរ័សរ ប mg/l <២ ១,៨៧ ១,៥៥ ១,៣៦ ១,៥៩ ១,៤២ ១,០២ ០,៤៩ 
ល លរាគកូល៊ីហវ  cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 
ល លរាគអ ៊ីកូល៊ី cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 

 
ក.១.២- លទធផលការងារពរៀរច្ាំត្រពន័ធថ្ច្កចាយទឹកស្ថា ត្ 

ត្រថ្វងរាំពងថ់្ដ្លបានដ្ឋកត់ាមឆ្ន ាំនីមយួៗ (គិ្ត្ជាគី្ឡូថ្ម៉ែត្ត្)  
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ក- លទធផលត្រតិ្រត្តិការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក (ត្) 
ក.១- លទធផលការងារផលិត្ត្រពន័ធថ្ច្កចាយទឹកនិងការងារកាត្រ់នាយទឹកបាត្រ់ង ់(ត្) 
ក.១.៣- លទធផលការងារកាត្រ់នាយទឹកបាត្រ់ង ់

អស្ាទឹកបាត់បង់របស់រោា ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញលៅកន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ មានអស្ា ៩,៧០% ដូចបាន
បង្កា ញកន ងស្ោហវចិខាងលស្ោ ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ក.២- សកមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវកមម  
ក.២.១- ការងារផគត្ផ់គងទឹ់កស្ថា ត្ជូនត្រជាពលរដ្ាមានច្ាំណូលទារ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ក.២.២- ការងារត្រណាត ញចូ្លផទះ និងការត្គ្រត់្គ្ងអតិ្លិជន 

ក្រពភ្ទអតិលិជន 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ក្តីមាស្ទី៤ ២០២២ 

(ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ភាគរយ) 
ជ៊ីវភាព្ ៣០១.៨៣៤ ៣២១.២១២ ៣៣៣.០៩៩ ៣៥០.៤៦៣ ៣៦០.៩៤៨ ៧៩,៩៣៤៦ 
អាជ៊ីវក ម ៥៨.៧៨៩ ៦២.៣៦៦ ៦៨.១៣៦ ៧៤.៣៤៤ ៨៣.៨៧៤ ១៨,៥៧៤៥ 
អងគភាព្រដា ៦៦៤ ៦៩៦ ៧៤៤ ៨២៣ ៩១៣ ០,២០២២ 
អនកលកទ់ឹក ០៧ ០៧ ១០ ១១ ០៩ ០,០០២០ 
តំណាងមចកចយ ២១ ១៧ ១៤ ១៦ ០៥ ០,០០១១ 
Standpipe ១៤ ១៧ ១៧ ១៦ ១៦ ០,០០៣៥ 
បនទបជ់ួល ៥.៧០៣ ៥.៧៥២ ៥.៧៥៩ ៥.៧២៨ ៥.៧៨៩ ១,២៨២០ 

សរ ប ៣៦៧.០៣២ ៣៩០.០៦៧ ៤០៧.៧៧៩ ៤៣១.៤០១ ៤៥១.៥៥៤  

ត្កាហវិច្រងាា ញពីអត្តាទឹកបាត្រ់ងព់ីឆ្ន ាំ២០០៥ ដ្ល់ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ (គ្ិត្ជាភាគ្រយ) 

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
៨,៩០ ៩,៧៤ ៩,៧០៩,៧០

៥៤២ ៥៣១

១.៣៩០

៨២០

១.១៦២

៤០៨

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ២០២២

បណ្តា ញអតលិជិនមានចណូំលទាបក្ន៊ុងគ្រាតាមបណ្តា ឆ្ន នំមីយួៗ



 

4|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 
ក- លទធផលត្រតិ្រត្តត្ិការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក (ត្) 
ក.៣- ការងារត្គ្រត់្គ្ងធនធានមនុសស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ- រច្នាសមពន័ធច្ាំណូល 

ល. រ ក្រភ្េចំណ៉ូ ល 
ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ 
( ន់លរៀល) ភាគរយ ( ន់លរៀល) ភាគរយ ( ន់លរៀល) ភាគរយ 

១ ចំណូ្លព្៊ីោរលក ់ ៧៩.៦០៧.០៦២ ៨៦,២៨ ៧៦.៦៧០.៧៦០ ៨២,៧៣ ៧៦.៥៩០.២៨០ ៨៨,១៥ 
២ កថ្ស្ ព្៊ីលសវាសាងសង ់ ១១.៤៧៦.៦៩៨ ១២,៤៤ ៦.៧០៩.៤០៩ ៧,២៤ ៨.៣៣៣.៣០៤ ៩,៥៩ 
៣ ចំណូ្លព្៊ីោរបតូររូបិយបណ្ណ-ស ទធ - - ១.៦៥២.២៨៦ ១,៧៨ - - 
៤ ចំណូ្លលផ្េងៗ ១.១៨២.៧០៥ ១,២៨ ៧.៦៤៣.៩០៧ ៨,២៥ ១.៩៦០.៥៤៤ ២,២៦ 

 ចណូំ្លសរ ប ៩២.២៦៦.៤៦៥  ៩២.៦៧៦.៣៦២  ៨៦.៨៨៤.១២៨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៩៤ រូប

១៥៥ រូប

៣៩ រូប

៣៨២ រូប

៧៦ រូប

៣៤៥ រូប

៦៨ រូប

០ ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០

ក្មមក្រពលក្មម

អនក្មានបទពិសោធនក៍ារងារ

អនក្បសចេក្សទស+ក្មមក្រជំនាញ

មធយមសិក្ាទ៊ុតិយភូមិ 

បរញិ្ញា បគ្រតរង

បរញិ្ញា បគ្រត/វសិវក្រ

អន៊ុបណឌិ ត



 

5|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ថ្ផនកទី៣:  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ដលបាន 
ក្តួតេិនិតយពឡើងវិញពដ្ឋយ 
ស្វនករឯករាជយ 



 

6|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេរចពនាែ ះពេល 
ស្ក្មារ់ក្តីមាស្ និងរយៈពេល ១២ថ្ែ គិតក្តឹម្ថ្លៃទី៣១ ថ្ែធ្ន៉ូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

ក្តូវបានភាា រជ់៉ូនកនងុឧរស្ម្ព័នធ ១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ថ្ផនកទី៤: ការេិភាកា និងការវិភាគររស្គ់ណៈក្គរ់ក្គង 
ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ  
 ១- ការវភិាគ្ច្ាំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្ល៣ស្បលភ្ទ ំៗគឺចំណូ្លបាន កព្៊ីោរលក់ទឹក លសវាសាងសង់  និងចំណូ្លលផ្េងៗ៖ 

- ចំណូ្លបាន កព្៊ីោរលក់ទឹករ ួមានៈចំណូ្លព្៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់ស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្ អាជ៊ីវក ម ឧសាហក ម អងគភាព្រដា 
បនទប់ជួល និងអនកលក់ទឹកបនត។ ចំណូ្លទាងំលនះស្តូវបានរាយោរណ៍្ា តថ្ លទទួលបានស ទធ លស្ោយោរោត់កងជា ួយ 
អបបហារវភិាជន៍ និងឥណ្ទានលហ៊ីយស្តូវបានទទួលសាគ ល់ា បរមិាណ្ទឹកមដលបានផ្គត់ផ្គង់ជូនអតិលិជនរបស់ខលួន។ ោរល វ៊ី 
វកិាយបស្តថ្នោរលស្ប៊ីស្បាស់ទឹក ស្តូវបានល វ៊ីលឡ៊ីងកន ងរយៈលព្លលរៀងរាល់២មខ តង។ 

- ចំណូ្លបានព្៊ីលសវាសាងសង់: គឺជាចំណូ្លបាន កព្៊ីលសវាសាងសង់ ទាក់ទិនលៅនឹងោរបតូរ និងោរព្ស្ង៊ីក 
ស្បព័្នធមចកចយទឹកមដល រ.ទ.ស.ភ្ បានសាងសង់ជូនស្កុ ហ  នសំណ្ង់ ួយ។ 
 - ចំណូ្លលផ្េងៗរ ួមាន: ចំណូ្លបាន កព្៊ីោរមលទានំាឡោិ លក់សមាា រតបណាត ញទឹក ោរផ្ទកព្ិន័យលល៊ីោរលស្ប៊ី 
ស្បាស់ទឹកព្ ំមានោរអន ញ្ញញ តព្៊ី រ.ទ.ស.ភ្ និងលផ្េងៗ។ 

▪ ចណូំ្លមលទានំាឡោិ៖គឺចំណូ្លបានព្៊ីថ្លលឈ្នួលមលទានំាឡោិលោយគិតថ្លល៥០លរៀលកន ង១ ៊ីល៊ីម ៉ែស្តកន ង
 ួយមខថ្នទំហនំាឡោិទឹកកន ងអំឡ ងវដតថ្នោរគិតស្បាក់ លហ៊ីយស្តូវបានកត់ស្ាជាស្បាក់ចំណូ្ល។ ចំណូ្ល 
លនះស្តូវបានលស្ប៊ីស្បាស់សស្មាប់ផ្ទល ស់បតូរនាឡោិជូនអតិលិជននាលព្លអនាគត។ 

▪ ចណូំ្លព្៊ីោរលក់សមាា រតបណាត ញទកឹ៖ គឺជាចំណូ្លទទួលបានព្៊ីោរលក់នាឡោិសទង់ទឹក  បំព្ង់  និង 
សមាា រតភាជ ប់។ 

▪ ចណូំ្លព្៊ីោរផ្ទកព្ន័ិយ៖ គឺជាចំណូ្លទទួលបានព្៊ីោរផ្ទកព្ិន័យលល៊ីោរបង់ថ្លលលស្ប៊ីស្បាស់ទឹកយតឺោ៉ែ វ 
និងព្ិន័យលល៊ីបទលលម៊ីសតបណាត ញទឹកលោយព្ ំមានោរអន ញ្ញញ តព្៊ី រ.ទ.ស.ភ្។ 

▪ ចណូំ្លលផ្េងៗ៖  គឺជាចំណូ្លទទួលបាន កព្៊ីោររ ួចំមណ្ករបស់អតិលិជនស្បលភ្ទ ណិ្ជជក ម    និង 
ឧសាហក មកន ងោរវនិិលោគសស្មាប់ោរភាជ ប់បណាត ញព្ិលសសចូលទ៊ីាងំផ្ទទ ល់របស់ព្ួកលគ។លស្ៅព្៊ីលនាះ
គឺជាចំណូ្លមដលទទួលបានព្៊ីកថ្ស្ លសវាលល៊ីោរទារថ្លលមលទាលូំទឹកសា យរបស់សាោរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 

 

➢ដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា យួដណំាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
( ន់លរៀល) 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ 
( ន់លរៀល) បមស្ បស្ លួ( ន់លរៀល/ភាគរយ) 

ចំណូ្លសរ ប ៩២.២៦៦.៤៦៥ ៩២.៦៧៦.៣៦២ (៤០៩.៨៩៧) (០,៤៤%) 
 

 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្លសរ ប ៩២.២៦៦.៤៦៥.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 
និង ៩២.៦៧៦.៣៦២.០០០លរៀល    សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១  មដលមានទឹកស្បាក់លយច ះ
ចំនួន ៤០៩.៨៩៧.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ០,៤៤%។ លយ៊ីងបានលឃ៊ីញថ្នកាត ច បងថ្នោរលយច ះចំណូ្លលនះ គឺលោយសារ 
ចំណូ្លលផ្េងៗបា លយច ះចាំ ួ  ៦.៤៦១.២០២.០០០លរៀល នសមី ឹង៨៤,៥៣% និងលយច ះចំលណ្ញព្៊ីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ
ចាំ ួ  ១.៦៥២.២៨៦.០០០លរៀល។ 

២- ការវភិាគ្ច្ាំណូលតាមថ្ផនក 
 ោរវភិាគចំណូ្លា មផ្នករបស់ រ.ទ.ស.ភ្ មានដូចខាងលស្ោ ៈ 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២  
( នល់រៀល) ភាគរយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ 

( នល់រៀល) ភាគរយ 

ចំណូ្លថ្លលលក់ ៧៩.៦០៧.០៦២ ៨៦,២៨ ៧៦.៦៧០.៧៦០ ៨២,៧៣ 
ចំណូ្លព្៊ីលសវាសាងសង់ ១១.៤៧៦.៦៩៨ ១២,៤៤ ៦.៧០៩.៤០៩ ៧,២៤ 
ចំណូ្លព្៊ីោរបតូររូបិយបណ័្ណ-ស ទធ - - ១.៦៥២.២៨៦ ១,៧៨ 
ចំណូ្លលផ្េងៗ ១.១៨២.៧០៥ ១,២៨ ៧.៦៤៣.៩០៧ ៨,២៥ 
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ក-ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្ិរត្តិការ (ត្) 
 ២- ការវភិាគ្ច្ាំណូលតាមថ្ផនក (ត្) 
 មានមតស្បាក់ចំណូ្លា ស្បលភ្ទជាសារវនតស្តូវបានលល៊ីកលឡ៊ីងសស្មាប់ោរវភិាគខាងលស្ោ ៖ 
 

➢ដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា យួដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

 
បរោិយ 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ បមស្ បស្ លួ 
បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់ បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់ បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់

ភាគរយ 
 ៣  នល់រៀល  ៣  នល់រៀល  ៣  នល់រៀល 

ជ៊ីវភាព្ ២៩.១៩៧.២៨៥ ២៨.៤៩២.៤០១ ២៨.៣៤៨.០៣៣ ២៨.៦២៦.៩១៨ ៨៤៩.២៥២ (១៣៤.៥១៧) (០,៤៧%) 
អាជ៊ីវក ម ២៣.៦៩៥.០៥២ ៤៤.៩៦៣.២៨៩ ១៩.៨៨៣.៥៩១ ៣៥.២៤៧.៥២២ ៣.៨១១.៤៦១ ៩.៧១៥.៧៦៧ ២៧,៥៦% 
ស្គឹះសាថ នសាធារណ្ៈ ២.៦១៩.៣២៥ ៤.៩៩៨.៦៤៣ ២.០៧១.១៧០ ៧.២២៤.១៧៦ ៥៤៨.១៥៥ (២.២២៥.៥៣៣) (៣០,៨១%) 
តំណាងមចកចយ/
បនទប់ជួល 

៣.០៨៦.១៨៨ ២.៩០១.៥២០ ៣.០១១.១០១ ២.៦២៧.២៥៩ ៧៥.០៨៧ ២៧៤.២៦១ ១០,៤៤% 

 
 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ា ផ្ទះ (ស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្) 

 ចំណូ្លថ្លលលក់ទឹកជូនអតិលិជនស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្មានចំនួន ២៨.៤៩២.៤០១.០០០លរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិ
ររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  ិង ២៨.៦២៦.៩១៨.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែលមា ទឹក្ត្បាក់្ងយចុេះចាំ ួ  ១៣៤.៥១៧.០០០នរៀល  លសម៊ីនឹង ០,៤៧%។ នយងីន ញីថាោរងយចុេះន េះន យស្មរ 
ថ្ងាលក់្ទឹក្ជាមធ្យមបា ងយចុេះចំនួន ៣៣,៩៨នរៀល/ ៣ ពី ១.០០៩,៨៤លរៀល/ ៣ មក្ត្រឹម ៩៧៥,៨៦លរៀល/ ៣។ លោយមឡក 
ចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ១០.៥៥០បណាត ញ ព្៊ី ៣៥០.៣៩៨បណាត ញ លៅ ៣៦០.៩៤៨បណាត ញ និងបរមិាណ្
ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់កន ង១បណាត ញកន ង១មខបានលក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ០,០៣ ៣ ព្៊ី ២៧,១២ ៣ នៅ ២៧,១៥ ៣។ 

 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ជាលកខណ្ៈអាជ៊ីវក ម (ស្បលភ្ទអាជ៊ីវក ម នងិឧសាហក ម) 
 ចំណូ្លថ្លលលក់ទឹកជូនអតិលិជនស្បលភ្ទអាជ៊ីវក មចំនួន ៤៤.៩៦៣.២៨៩.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  ិង ៣៥.២៤៧.៥២២.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១  មដល
មានទឹកស្បាក់នក្ី នឡងីចាំ ួ  ៩.៧១៥.៧៦៧.០០០នរៀល នសមី ឹង ២៧,៥៦%។ នយងីន ញីថាោរនក្ី នឡងីន េះន យស្មរ 
ចាំ ួ អតិលិជនបានលក៊ីនលឡ៊ីង ៩.៥៣០បណាត ញ ព្៊ី ៧៤.៣៤៤រណាត ញ លៅ ៨៣.៨៧៤បណាត ញ បរមិាណ្ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់
កន ង ួយបណាត ញកន ង ួយមខបានលក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ១,៧១ ៣ ព្៊ី ៩៣,៣១ម៣ នៅ ៩៥,០២ ៣ និងថ្លលលក់ទឹកជា  យ បាន
លក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ១២៤,៨៩លរៀល/ ៣ ព្៊ី ១.៧៧២,៦៩លរៀល/ ៣ នៅ ១.៨៩៧,៥៨លរៀល/ ៣។ 

 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ស្គះឹសាថ នសាធារណ្ៈ (ស្បលភ្ទអងគភាព្រដា)  
ចំណូ្លថ្លលលក់ទឹកជូនអតិលិជនស្បលភ្ទអងគភាព្រដាចាំ ួ  ៤.៩៩៨.៦៤៣.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ 

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  ិង ៧.២២៤.១៧៦.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ មដល
មានទឹកស្បាក់លយច ះចំនួន ២.២២៥.៥៣៣.០០០នរៀល លសម៊ីនឹង ៣០,៨១%។ នយងីន ញីថាោរងយចុេះន េះន យស្មរ 
បរមិាណ្លស្ប៊ីស្បាស់កន ង១បណាត ញកន ង១មខបានងយចុេះចំនួន ១៧,៩៤ ៣ ព្៊ី ៧៨៩,៩២ ៣ មក្ត្រឹម ៧៧១,៩៨ ៣ ។ 
លោយមឡក ចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ៩០បណាត ញ ព្៊ី ៨២៣បណាត ញ លៅ ៩១៣បណាត ញ។ 

 ចណូំ្លបានព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនតណំាងមចកចយ/បនទប់ជលួ 
ចំណូ្លព្៊ីោរលក់ទឹកសាា តជូនតំណាងមចកចយ/បនទប់ជួលចំនួន ២.៩០១.៥២០.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់

ោរយិររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  ិង ២.៦២៧.២៥៩.០០០នរៀល សត្មារ់ែាំណាច់ោរយិររនិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ ខែលមា ទឹក្ត្បាក់្នក្ី នឡងីចាំ ួ  ២៧៤.២៦១.០០០នរៀល  លសម៊ីនឹង ១០,៤៤%។ នយងីន ញីថាោរនក្ី 
នឡងីន េះន យស្មរ ចាំ ួ អតិលិជនបានលក៊ីនលឡ៊ីង ៤៨បណាត ញ ព្៊ី ៥.៧៧១បណាត ញ នៅ ៥.៨១៩បណាត ញ បរមិាណ្
ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់កន ង ួយបណាត ញកន ង ួយមខបា នកី្ នឡីងចំនួន ៣,១១ ៣ ព្៊ី ១៧៤,៣៧ ៣ នៅ ១៧៧,៤៩ ៣ និងថ្លលលក់ទឹកជា
  យ បានលក៊ីនលឡ៊ីងចំនួន ៦៧,៦៤លរៀល/ ៣ ព្៊ី ៨៧២,៥២លរៀល/ ៣ នៅ ៩៤០,១៦លរៀល/ ៣។  
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ក-ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្ិរត្តិការ (ត្) 
៣-ការវភិាគ្គ្មាែ ត្ច្ាំពណញដុ្ល 

   រ.ទ.ស.ភ្ បានលរៀបចំរបាយោរណ៍្លទធផ្លរបស់ខលួនកន ងទស្ ង់ជារបាយោរណ៍្លទធផ្លា ស្បលភ្ទ ដូច
លនះព្ ំមាន ោរបង្កា ញ ឲ្យលឃ៊ីញលៅចំលណ្ញដ លលនាះលទ។ ប៉ែ មនតកន ងទស្ ង់របាយោរណ៍្លនះអាចឲ្យលយ៊ីងល វ៊ីោរព្ិភាកា និង
វភិាគលល៊ី ចំលណ្ញស្បតិបតតិោរ មដលទទួលបានព្៊ីចំណូ្លសរ បដកនឹងចំណាយស្បតិបតតិោរ។ 
 ចំណាយស្បតតិបតតិោរនឹងលល៊ីកយក កព្ិភាកាលៅចំណ្ ចទ៊ី ៤- ោរវភិាគចំលណ្ញ/(ខាត)  នបង់ព្នធខាងលស្ោ ។ 

៤- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) មុនរងព់នធ 
   ោរចំលណ្ញ  នបង់ព្នធគឺជាលទធផ្លមដលទទួលបានព្៊ីចំណូ្លសរ បដកនឹងចំណាយស្បតិបតតិោរ និង 
ចំណូ្ល (ចំណាយ) ោរស្បាក់ស ទធ។ កន ងោរព្ិភាកា និងោរវភិាគថ្នចំណាយស្បតិបតតិាោរ លយ៊ីងលល៊ីកយកមតចំណាយរលំស់ 
ស្ទព្យសក មរូប៊ីនិងអរូប៊ី ចំណាយលល៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់អគគិសន៊ី និងចំណាយលល៊ីស្បាក់លបៀវតេរ ៍ និងស្បាក់ឈ្នួល  ចំណាយវតថ ធាត - 
លដ៊ី សស្មាប់ផ្លិតទឹកសាា ត ចំណាយលសវាសាងសង់ ចំណូ្ល (ចំណាយ)ោរស្បាក់ យក កព្ិភាកាដូចខាងលស្ោ ៖ 

➢ ដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា យួដណំាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 
( នល់រៀល) 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ 
( នល់រៀល) 

បមស្ បស្ លួ 
( នល់រៀល/ភាគរយ) 

ចំណូ្លសរ ប ៩២.២៦៦.៤៦៥ ៩២.៦៧៦.៣៦២ (៤០៩.៨៩៧) (០,៤៤%) 
ចំណាយរលំសល់ល៊ី 
ស្ទព្យសក មរូប៊ី និងអរូប៊ី 

(១៤.៨៤៦.០៦២) (១៤.៧៣៨.៩៦២) (១០៧.១០០) (០,៧៣%) 

ចំណាយោរលស្ប៊ីស្បាសអ់គគិសន៊ី (៨.៥៧៩.៣១៦) (៨.៤៩៥.៨១៥) (៨៣.៥០១) (០,៩៨%) 
ចំណាយស្បាកល់បៀវតេរស៍្បាកឈ់្នួល 
និងចំណាយ កព់្ន័ធ 

(១៩.០១៦.១៣២) (១៧.៤១៤.៧០៤) (១.៦០១.៤២៨) (៩,២០%) 

ចំណាយវតថ ធាត លដ៊ី សស្មាប់ 
ផ្លិតទឹកសាា ត 

(៣.៤៦៣.៧១៧) (២.៧០៧.៦៧៤) (៧៥៦.០៤៣) (២៧,៩២%) 

ចំណាយលសវាសាងសង ់ (៨.០២៧.១០៤) (៩.១៥៣.៥០៤) ១.១២៦.៤០០ ១២.៣០% 
ចំណូ្លោរស្បាក ់ ៤.៨៦៣.២១៤ ៤.៩៨៩.០៩៧ (១២៥.៨៨៣) (២,៥២%) 
ចំណាយោរស្បាក់ (៨.៣២៧.៧៨៩) (៩៣៧.១៨២) (៧.៣៩០.៦០៧) (៧៨៨,៦០%) 
ចំលណ្ញ  នបងព់្នធលល៊ីស្បាកចំ់ណូ្ល ២៤.៥៤០.៧០៨ ៣៣.០៦៥.៣៥៦ (៨.៥២៤.៦៤៨) (២៥,៧៨%) 

  

 រ.ទ.ស.ភ្   មានចំលណ្ញ  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូ្លចំនួន  ២៤.៥៤០.៧០៨.០០០លរៀល     សស្មាប់ដំណាច់ 
ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ និង ៣៣.០៦៥.៣៥៦.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ  ថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ 
ឆ្ន ២ំ០២១ មដលមានទឹកស្បាក់លយច ះចំនួន ៨.៥២៤.៦៤៨.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ២៥,៧៨%។ លយ៊ីងលឃ៊ីញថ្នកាត ច បង
ថ្នោរលយច ះចំលណ្ញ  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូ្លលនះគឺលោយសារ ចំណាយោរស្បាក់-ស ទធ ងយចុេះចាំ ួ ត្រមាណជា 
៧.៥១៦.៤៩០.០០០លរៀល នសមី ឹង ១៨៥,៥០%។  

 ៥- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) និងលទធផលលមាតិ្កនុងការយិររពិច្េទ 
   រ.ទ.ស.ភ្ សថិតលស្ោ ចាប់ថ្នស្កុ ហ  ន ណិ្ជជក មកន ងវស័ិយព្នធោរ និងអាករ ដូចលនះ រ.ទ.ស.ភ្ មាន
ោតព្វកិចេស្តូវបង់ព្នធ លល៊ីស្បាក់ចំណូ្លអស្ា  ២០%។   លោយមឡកព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូ្លមដលជាប់អស្ា ២០%  បាន កព្៊ី
លទធផ្លថ្នស្បាក់ចំលណ្ញគណ្លនយយទូទាត់ជា ួយនឹងចំណាយមដល ិនអាចោត់កងបានកន ងអស្ាព្នធ ២០%។ 

 
 



 

10|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 
ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ (ត្) 

៥- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) និងលទធផលលមាតិ្កនុងការយិររពិច្េទ(ត្) 
➢ ដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា យួដណំាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

បរោិយ 
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

( នល់រៀល) 
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ 

( នល់រៀល) 
បមស្ បស្ លួ 

( នល់រៀល/ភាគរយ) 

ចំលណ្ញ  នបងព់្នធ (ក) ២៤.៥៤០.៧០៨ ៣៣.០៦៥.៣៥៦ (៨.៥២៤.៦៤៨) (២៥,៧៨%) 
ចំណាយព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូ្ល (ខ) (២.៤៥០.១០៣) (១១.១១២.៤៩៥) ៨.៦៦២.៣៩២ ៧៧,៩៥% 
ចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទ ២២.០៩០.៦០៥ ២១.៩៥២.៨៦១ ១៣៧.៧៤៤ ០,៦៣% 
លទធផ្លល ាិតកន ងោរយិបរលិចេទ ២២.០៩០.៦០៥ ២១.៩៥២.៨៦១ ១៣៧.៧៤៤ ០,៦៣% 
អស្ាព្នធស្បសិទធភាព្លល៊ីស្បាកចំ់លណ្ញ 
(ខ)/(ក) 

៩,៩៨% ៣៣,៦១%   
 

 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទចំនួន ២២.០៩០.៦០៥.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី
៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ និង ២១.៩៥២.៨៦១.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២១ មដល
ទឹកស្បាក់លនះមានោរលក៊ីនលឡ៊ីងស្បមាណ្ ១៣៧.៧៤៤.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ០,៦៣%។ លយ៊ីងបានលឃ៊ីញថ្នកាត ច បងថ្នោរ
លក៊ីនលឡ៊ីង ចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទលោយសារ ចំណូ្លព្៊ីោរលក់នកី្ នឡីង ២.៩៣៦.៣០២.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ៣,៨៣% 
និងចំណូ្លព្៊ីោរសាងសង់លក៊ីនលឡ៊ីង ៤.៧៦៧.២៨៩.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ៧១,០៥% រួមទាំងចាំនណញមុ រង់ព្នធនលីស្បាក់
ចណូំលលយច ះ ៨.៥២៤.៦៤៨.០០០លរៀល ល ៀបនឹងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

 ៦-ការវភិាគ្ពីកតាត  និងនិនាន ការថ្ដ្លរ៉ែះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
 សាថ នភាព្អូសបនាល យលព្លថ្នសស្រង្កគ  រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កន ក៏្ែូចជាស្មថ  ភាពមិ ត្បាក្ែត្រជាថ្ នសែឋកិ្ចេ
ពិភពនលាក្បានបនតល វ៊ីលអាយប៉ែះ ល់ដល់ោររ ៊ីកចំលរ ៊ីនថ្នលសដាកិចេព្ិភ្ព្លោក និងលៅកន ងតំបន់ផ្ងមដរ ប៉ែ មនតលទាះជាោ៉ែ ងណា  
រ.ទ.ស.ភ្ លៅមតបនតស្បតិបតតិោរស្បចថំ្លៃ និងលៅមតមានផ្លចំលណ្ញ កន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២។ ោរបនតរកាបាននូវផ្ល
ចំលណ្ញលនះ លោយសារចំណូ្លព្៊ីោរលក់លៅមតមានកំលណ្៊ី នព្៊ី ួយស្ត៊ីមាសលៅ ួយស្ត៊ីមាសផ្ងមដរ គឺលោយសារមតមាន
កាត ោសំ្ទ ដូចខាងលស្ោ ៖ 
  - អស្ាទឹកបាត់បង់៖ រ.ទ.ស.ភ្ បានលស្ប៊ីស្បាស់នូវយនតោរដ៏មានស្បសិទធភាព្ លដ៊ី ប៊ីោត់បនថយអស្ាទឹក បាត់បង់
នសមី ឹង៩,៧០%លៅស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ឆ្ន ២ំ០២២លនះ។ ោររក្ាបា អត្តាទឹក្បារ់រង់នៅត្រឹមក្ត្មិរលនះជាកាត ច បងមដលល វ៊ីឲ្យ 
រ.ទ.ស.ភ្ មានលចរភាព្ហរិញ្ញវតថ  និងអភ្ិវឌ្ឍ សហស្ោសរកានូវសាថ នភាព្ហរិញ្ញវតថ  និងោរអភ្ិវឌ្ឍសហស្ោសស្បកបលោយនិរនតភាព្ 
  - ោរបលងា៊ីនចំនួនអតិលិជន៖ លដ៊ី ប៊ីទទួលបាននូវចំណូ្លព្៊ីោរលក់ទឹកសាា ត រ.ទ.ស.ភ្. បានបលងា៊ីនចំនួន 
អតិលិជន របស់ខលួន លោយព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា តលៅតំបន់មដលព្ ំទាន់មានោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត ដូចជាោរបំលព្ញ ថ្ផ្ទ
លសវាឲ្យបាន ១០០% លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ តំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ជាព្ិលសសតំបន់មដលមានសោត ន ព្ល លសដាកិចេ 
  - ោរបលងា៊ីនថ្លលលក់ទឹក  យ ៖ ា រយៈោរមសវងរកអតិលិជន មដលជាស្បលភ្ទអាជ៊ីវក ម-ឧសាហក ម   ល វ៊ីឲ្យ 
ថ្លលលក់ទឹក  យ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លក៊ីនលឡ៊ីងលោយសារមតថ្លលលស្ប៊ីស្បាស់ទឹករបស់អតិលិជនស្បលភ្ទលនះ     មានកស្ ិតខពស់ជាង 
អតិលិជនស្បលភ្ទលផ្េងលទៀត 
  - ោរស្គប់ស្គងលល៊ីោរចំណាយស្បតិបតតិោរ៖ រ.ទ.ស.ភ្ ល វ៊ីោរស្គប់ស្គងលល៊ីោរចំណាយលនះ ព្ិលសសោរ 
ចំណាយលល៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់ថ្ន ព្លអគគិសន៊ីមដលជាចំណាយដ៏ ំ និងសំខាន់កន ងដំលណ្៊ី រោរផលរិទឹកសាា ត ា រយៈោរលស្ប៊ី
ស្បាស់នូវ បលចេកវទិោលម៊ីៗ ដូចជាលស្ជ៊ីសលរ ៊ីសយកោរលស្ប៊ីស្បាស់មា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹកមដលអាចមស្បស្បួលលៅា សំ  ទឹក ក៏ដូចជា
ោរចត់មចងោរលស្ប៊ីស្បាស់នូវវតថ ធាត លដ៊ី កន ងោរផ្លិតទឹកស្បកបលោយស្បសិទធភាព្ និងសនេសំំថ្ចខពស់។ 
 ចំល ះោរចំណាយដំលណ្៊ី ោរសហស្ោស រ.ទ.ស.ភ្ ក៏បានខិតខំោត់បនថយនូវោរចំណាយមដល ិនចបំាច់   ដូចជា 
ចំណាយរដាបាលទូលៅ ចំណាយលល៊ីោរជួសជ លមលទាទូំលៅ មដលអងគភាព្បានយកចិតតទ កោក់កន ងោរស្តួតព្ិនិតយ និងមលទា ំ
ឧបករណ៍្បរោិខ លស្ប៊ីស្បាស់ជាស្បច ំលដ៊ី ប៊ីធានាបានគ ណ្ភាព្លស្ប៊ីស្បាស់ និងោត់បនថយោរចំណាយជួសជ លនានា។ 
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ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ (ត្) 
៦-ការវភិាគ្ពីកតាត  និងនិនាន ការថ្ដ្លរ៉ែះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 

  - ោរអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក ម៖ រ.ទ.ស.ភ្ បានអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវចាប់បញ្ញតតិ និង
លោលោរណ៍្  មណ្នាលំផ្េងៗសស្មាប់ដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក មកន ងោរទិញសមាា រ  បរោិខ   និងវតថ ធាត លដ៊ី  មដលដំលណ្៊ី រោរលនះ
ឆ្ល ះបញ្ញេ ងំឱ្យលឃ៊ីញព្៊ី តមាល ភាព្  និងោរស្បកួតស្បមជងថ្លលទំនិញលៅលល៊ីទ៊ីផ្ារ មដលជាលហត ល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្.  ទទួលបានោរ
ទិញទំនិញមានតថ្ លស រ យ គ ណ្ភាព្អាចទទួលយកបាន។ 
  - ោរស្គប់ស្គងសាច់ស្បាក់៖ ា រយៈអស្ាទារស្បាក់មដលមានកស្ ិតខពស់៩៩.៩០% បានល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ 
មានលទធភាព្ស្គប់ស្ោន់កន ងោរស្គប់ស្គងសាច់ស្បាក់លោយទទួលបាននូវស្បសិទធភាព្ខពស់។  កន ងោរស្គប់ស្គង រ.ទ.ស.ភ្  បាន 
រកាទ កនូវសាច់ស្បាក់សស្មាប់លស្ប៊ីស្បាស់ជាទ នបងវិលកន ងរយៈលព្ល ២លៅ៣មខ    ឯសាច់ស្បាក់មដលទំលនរព្ ំមានតស្ ូវោរលស្ប៊ី 
ស្បាស ់ រ.ទ.ស.ភ្ បានល វ៊ីោរវនិិលោគរយៈលព្លខល៊ី លោយោក់ស្បាក់បលញ្ញ៊ីមានោលកំណ្ត់រយៈលព្លខល៊ីលៅ នាោរ ណិ្ជជ 
ជា ួយនឹងោរទទួលបាននូវអស្ាោរស្បាក់ខពស់ ប៉ែ មនត រ.ទ.ស.ភ្  ក៏បានល វ៊ីោរលលឹងមលលងព្៊ីហានិភ័្យ  និងផ្លចំលណ្ញព្៊ីអស្ា 
ោរស្បាក់ខពស់លនះផ្ងមដរ។ 
  - ោរលស្ជ៊ីសលរ ៊ីសយកនូវអនកផ្តល់ហរិញ្ញបបទានមដលផ្តល់អស្ាោរស្បាក់ទាប៖      លោយសារមានតស្ ូវោរលស្ប៊ី 
ស្បាស់ទឹកសាា ត លក៊ីនលឡ៊ីងខពស់ ល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្  មានតស្ ូវោរហរិញ្ញបបទានសស្មាប់គលស្មាងវនិិលោគដូចជាោរ   សាងសង់ 
លរាងចស្កផ្លិតទឹកសាា ត ោរតបណាត ញល នាទំឹក និងបណាត ញមចកចយ។ រ.ទ.ស.ភ្ បានមសវងរកថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍអនតរជាតិ 
ដូចជាទ៊ីភាន ក់ង្ករបារាងំ សស្មាប់អភ្ិវឌ្ឍន៍(AFD) លដ៊ី ប៊ីទទួលបាននូវហរិញ្ញបបទាន មដលមានអស្ាោរស្បាក់ទាប។ 
  - សាថ នភាព្លសដាកិចេ៖  លទាះប៊ីជាសាថ នភាព្លសដាកិចេថ្នស្បលទសក ព ជាកន ងឆ្ន ២ំ០២២ ស្តូវបានព្ោករោរលក៊ីន
លឡ៊ីងកន ងកស្ ិត ៥.៣% ទាបជាងោរព្ោករោលព្៊ីលដ៊ី ឆ្ន  ំ លោយសស្រង្កគ  រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កនបនតអូសបនាល យ 
និងភាព្ ិនចាស់ោស់ថ្នកំលណ្៊ី នលសដាកិចេស្បលទសចិន មដលនាលំអាយប៉ែះ ល់ដល់លសដាកិចេព្ិភ្ព្លោក ក៏ដូចស្បលទសក ព 
ជា ក៏ថ្លលលក់ទឹក  យ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ ំមានោរប៉ែះ ល់ខាល ងំលឡ៊ីយ។ 

ខ- កតាត សាំខានថ់្ដ្លរ៉ែះពាល់ពលើត្បាកច់្ាំពណញ 
 ១- ការវភិាគ្ពីលកេខណឌ ននត្ត្មូវការ និងការផគត្ផ់គង ់
 លោយលោងលៅា ោរសិកា ថ្នតស្ ូវោរលស្ប៊ីស្បាស់ទឹកល ៀបលៅនឹងកំលណ្៊ី នស្បជាជន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ 
លោយសារោរព្ស្ង៊ីកតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ រ.ទ.ស.ភ្ បានកំព្ ងល វ៊ីោរសាងសង់លរាងចស្កផលិរទឹកសាា តបាក់មខងជំហាន១ 
មដលមានស តថភាព្ផ្លិត ១៩៥.០០០ ៣/ថ្លៃ និងលស្ោងោក់លអាយដំលណ្៊ី ោរផ្លិតលៅកន ងឆ្ន ២ំ០២៣ និងកំព្ ងបនតសាង
សង់លរាងចស្កផលិរទឹកសាា តបាក់មខងជំហាន២ មដលមានស តថភាព្ផ្លិត ១៩៥.០០០ ៣/ថ្លៃ ដូចោន   ិងនរាងចត្ក្ផលិរ
ទឹក្ស្មា ររឹងធ្ាំ ខែលមា សមរថភាពផលិរ ៥.០០០ម៣/ថ្ងៃ លដ៊ី ប៊ីបំលព្ញតស្ ូវោរទឹកសាា តនាបចេ បបនន និងលព្លអនាគត។ 

 ២- ការវភិាគ្ពីការពឡើងចុ្ះនននលែវត្ាុធាតុ្ពដ្ើម 
 ោរមស្បស្បួលថ្នថ្លលវតថ ធាត លដ៊ី សស្មាប់ផ្លិតទឹកសាា ត អាចប៉ែះ ល់ដល់ថ្លលលដ៊ី ផ្លិត    ប៉ែ មនត ិនមានផ្លប៉ែះ ល់
 ៃន់ ៃរលនាះលទ លោយសារោរចំណាយលនះមានអស្ា ិនលល៊ីសព្៊ី១០% ថ្នចំណាយស្បតិបតតិោរ។ លទាះជាោ៉ែ ងណា ក៏លោយ 
រ.ទ.ស.ភ្ ក៏បានអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវន៊ីតិវ ិ៊ីលទធក ម លដ៊ី ប៊ីធានាថ្លលវតថ ធាត លដ៊ី ស ស្សបលៅា តថ្ លលល៊ីទ៊ីផ្ារ ជាក់មសតង 
លហ៊ីយន៊ីតិវ ិ៊ីលនះ ក៏ផ្តល់លទធភាព្សស្មាប់ រ.ទ.ស.ភ្ ទទួលបាននូវតថ្ លស្បកួតស្បមជងមដលមានតថ្ លទាប។  

 ៣- ការវភិាគ្ពលើពនធ 
 រ.ទ.ស.ភ្. សថិតលស្ោ ចាប់ថ្នស្កុ ហ  ន ណិ្ជជក មកន ងវស័ិយព្នធោរ និងអាករ ដូចលនះ រ.ទ.ស.ភ្ មានោតព្វកិចេ ស្តូវ
បង់ព្នធអាករលៅា ចាប់ និងបញ្ញតតិជា រមាន។ រ.ទ.ស.ភ្ មានោតព្វកិចេបង់ព្នធអាករ លៅា របបសវ័យស្បោស និង 
ជាសហស្ោសជាប់ព្នធ ំ មដលកំណ្ត់លោយអគគនាយកោា នព្នធោរ។ 

 ៤- ការវភិាគ្ពលើធាតុ្ថ្ដ្លខុសពីធមមតា និងធាតុ្វសិ្ថមញ្ញ  
 នាដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣១ មខ នូ ឆ្ន ២ំ០២២ លនះ គណ្ៈស្គប់ស្គងយល់ថ្ន រ.ទ.ស.ភ្  ព្ ំមានធាត មដលខ សព្៊ី
  មា និងវសិា ញ្ញលនាះលទ។ 
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គ្- ការថ្ត្រត្រួលសាំខាន់ៗ ពលើការលក ់និងច្ាំណូល  
 ចំណូ្លសំខាន់របស់  រ.ទ.ស.ភ្  គឺចំណូ្លព្៊ីោរលក់ (ចំណូ្លលក់្ទឹក និងភាជ ប់បណាត ញ) មដលជាតស្ ូវោរចបំាច់ 
របស់ស្បជាជនលៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។   ចំណូ្លលនះបានចូលរ ួចំមណ្កស្បមាណ្   ៨៦,២៨%    ថ្នចំណូ្លសរ បលៅកន ង
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ លហ៊ីយ រ.ទ.ស.ភ្ ក៏ជាអនកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទត ច់  ខលៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ និងតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
ស្បាក់ចំណូ្លលនះអាចមានោរលក៊ីនលឡ៊ីង អាស្ស័យលៅា កំលណ្៊ី នថ្នចំនួនស្បជាព្លរដាមដលរស់លៅ កន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ និង
តំបន់ទ៊ីស្កុងាលមម ផ្ងមដរ។ 

ឃ-ផលរ៉ែះពាល់ននការរតូរររូិយរណ័ណ  អត្តាការត្បាក ់និងនលែទាំនិញ 
 ឃ.១- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តារតូរត្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្ បានកត់ស្ាបញ្ជ ៊ីគណ្លនយយលោយលស្ប៊ីស្បាស់រូបិយប័ណ្ណលោលគឹ“ស្បាក់លរៀល”។ស្បតិបតតិោរជារូបិយប័ណ្ណ 
បរលទសស្តូវបានបតូរលៅជារូបិយប័ណ្ណលោលា អស្ាបតូរស្បាក់នាោលបរលិចេទថ្នស្បតិបតតិោរលនាះ។ ចំលណ្ញ  និង ខាតមដល
បណាត ល កព្៊ីោរទូទាត់ស្បតិបតតិោរមបបលនះោរបតូរស្ទព្យសក ម និងបំណ្ លរូបិយប័ណ្ណបរលទសស្តូវបានកត់ស្ាលៅកន ងរបាយ-
ោរណ៍្លទធផ្លល ាិត។  សស្មាប់ស្ត៊ីមាសទ៊ី៤  ឆ្ន ២ំ០២២ លនះ  ោរធាល ក់ច ះថ្លលអស្ាបតូរស្បាក់លរៀលល ៀប  និងអស្ាបតូរស្បាក់
រូបបយិប័ណ្ណបរលទសបានល វ៊ីលអាយ រ.ទ.ស.ភ្ ខាត ិនព្ិតព្៊ីោរបតូររូបិយប័ណ្ណលល៊ីស្បាក់ក េ៊ី។លោយសារោរទូទាត់ទំនិញរបស់ 
រ.ទ.ស.ភ្ ភាគលស្ច៊ីនល វ៊ីលឡ៊ីងលោយស្បាក់លរៀល ដូចលនះព្ ំមានផ្លប៉ែះ ល់ខាល ងំលោយអស្ាបតូរស្បាក់លនាះលទ។  

 ឃ.២- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាក ់
  ឃ.២.១- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាកព់លើច្ាំណូលការត្បាក ់
 លោយសារលៅស្បលទសក ព ជាព្ ំមានទ៊ីផ្ាររូបិយប័ណ្ណ ដូលចនះ រ.ទ.ស.ភ្ មានលទធភាព្ស្តឹ មតវនិិលោគរយៈលព្លខល៊ី 
លល៊ីោរោក់ស្បាក់បលញ្ញ៊ីមានោលកំណ្ត់រយៈលព្ល ៣ខែ នៅ៩មខ លៅ១២មខ លៅ នាោរ ណិ្ជជកន ងស្សុកមតប៉ែ លណាណ ះ។ 

  ឃ.២.២- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាកព់លើច្ាំណាយការត្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្ មានស្បភ្ព្ហរិញ្ញបបទានព្៊ីរ មដលមានអស្ាោរស្បាក់លលរ និងមស្បស្បួល។ ហរិញ្ញបបទានមដលមានអស្ា
ោរស្បាក់ លលរមាន ហរិញ្ញបបទានមដលទទួលា រយៈស្កសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ញវតថ  ព្៊ី នាោរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ៊ី (ADB)   មាន
កស្ ិតអស្ា១,៦៥% និងភាន ក់ង្ករសហស្បតិបតតិោរអនតរជាតិជប៉ែ ន(JICA)មានកស្ ិតអស្ា០,៦៦% កន ង ួយឆ្ន ។ំ  

ហរិញ្ញបបទានមដលមានអស្ាោរស្បាក់មស្បស្បួលមាន ហរិញ្ញបបទានព្៊ីទ៊ីភាន ក់ង្ករបារាងំសស្មាប់អភ្ិវឌ្ឍន៍(AFD) លៅ 
អស្ា EURIBOR ៦មខ ដក១,៣៥ព្ិនទ ។ មតអស្ាលនះ ិនឲ្យទាបជាង០,២៥% និង ិនខពស់ជាង៥,២១% កន ងឆ្ន លំនាះលទ។  
 
 
 

 ឃ.៣- ផលរ៉ែះពាល់នននលែទាំនិញ 
 ា រយៈដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក មរបស់  រ.ទ.ស.ភ្    មដលអន លោ លៅា ចាប់ និង  បញ្ញតតិជា រមាន  រ ួផ្េនំឹង 
លោលោរណ៍្មណ្នាលំផ្េងៗ មដលតស្ ូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្   ល វ៊ីកិចេសនោជា ួយអនកផ្គត់ផ្គង់សមាា រ និង   វតថ ធាត លដ៊ី លៅា តថ្ ល 
ស្បកួតស្បមជងឬតថ្ លចរចររចួ។ោរអូសបនាល យថ្នសស្រងគ រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កនបានល វ៊ីលអាយតថ្ លសមាា រវតថ ធាត លដ៊ី 
លៅលល៊ីទ៊ីផ្ារកន ងស្សុក  និងលស្ៅស្សុកមានោរលក៊ីនលឡ៊ីងលោយសារ៖ ោរលក៊ីនលឡ៊ីងតថ្ លលស្បងឥនធនៈ ោរដឹកជញ្ជូ ន ស្ព្ ទាងំ
តស្ ូវោរ និងោរផ្គត់ផ្គង់ព្ ំមានត លយភាព្។  ោរលក៊ីនលឡ៊ីងថ្នតថ្ លសមាា រ  និងវតថ ធាត លដ៊ី    ក៏បានជះឥទធិព្លដល់ចំណាយ
វនិិលោគនិងចំណាយដំលណ្៊ី រោររបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្ងមដរ។ ប៉ែ មនតលទាះប៊ីជាោរលក៊ីនលឡ៊ីងថ្នតថ្ លសមាា រ និងវតថ ធាត លដ៊ី ដូចលនះ
កត៊ីក៏គណ្ៈស្គប់ស្គងបានគិតគូរោ៉ែ ងហមត់ចត់លល៊ីមផ្នោរ និង តស្ ូវោរសមាា រ បរោិខ  វតថ ធាត លដ៊ី    លដ៊ី ប៊ីធានាលអាយោរលស្ប៊ី
ស្បាស់បានទាន់លព្ល និងមានតថ្ លស រ យ លោយអន វតតា ចាប់លទធក មសាធារណ្ៈជា រមាន។ 
ង- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្ិផរណា 
 រ.ទ.ស.ភ្ បានរកានូវថ្លលលក់ទឹកលលរ ិនមស្បស្បួលចប់ាងំព្៊ីឆ្ន ២ំ០០១ រហូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៩។ លដ៊ី ប៊ីល វ៊ីោរមក
សស្ ួលលៅ ា ោរមស្បស្បួលថ្នអតិផ្រណា លយ៊ីងបានល វ៊ីោរមកសស្ ួលនូវថ្លលលក់ទឹកសាា តចប់ព្៊ីថ្លៃទ៊ី០១ មខ ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ដល់បចេ បបនន លហ៊ីយលៅមតរកាបាននូវលចរភាព្ហរិញ្ញវតថ បានោ៉ែ ងលាស្បលស៊ីរ។ 
 



 

13|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ច្- ពោលនពោបាយពសដ្ាកិច្ច ស្ថរពពើពនធ និងររូយិវត្ាុររស់រដ្ឋា ភ្បិាល 
        រកិចេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទទួលោរជះឥទធិព្លព្៊ីលោលនលោបាយ ួយចំនួន មដលកំណ្ត់លោយរាជរោា ភ្ិបាលដូចជា៖ 

- ោរព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវា៖  ោរព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវាបមនថ លដ៊ី ប៊ីផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត ស្តូវបានរតឹតបតិលោយលបសកក មរបស់       
រ.ទ.ស.ភ្ មដលអន ញ្ញញ តឲ្យផ្លិត និងមចកចយទឹកសស្មាប់ោរលស្ប៊ីស្បាស់របស់សាធារណ្ជនលៅកន ងរាជធាន៊ី 
ភ្នំលព្ញមតប៉ែ លណាណ ះ ោររតឹតបតិលនះស្តូវបានកំណ្ត់លោយអន ស្កឹតយលលខ៥២អនស្ក.បក ច ះថ្លៃទ៊ី១៩ មខ នូ ឆ្ន ំ
១៩៩៦ សត៊ីព្៊ីោរបលងា៊ីត រ.ទ.ស.ភ្។ 

- ោរព្ស្ង៊ីករាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ៖រាជរោា ភ្ិបាលមានលោលនលោបាយព្ស្ង៊ីករាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ លោយបញ្េូ លឃ  ំបមនថ  
  ចំនួន២០ឃ  ំលទៀត  លៅកន ងតំបន់រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញមដលល វ៊ីឲ្យថ្ផ្ទលសវារបស់  រ.ទ.ស.ភ្   កន ងោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត 
  ក៏ស្តូវព្ស្ង៊ីកបមនថ មដរ។ 
- លោលនលោបាយព្នធលល៊ីអចលនស្ទព្យ៖ ស្កសួងលសដាកិចេនិងហរិញ្ញវតថ បានោក់ឲ្យអន វតតនូវ ស្បោសលលខ 
៤៩៣សហវ.ស្បក ច ះថ្លៃទ៊ី១៩ មខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១០ សត៊ីព្៊ី " ោរស្ប ូលព្នធលល៊ីអចលនស្ទព្យ" ។ អចលនស្ទព្យ
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ គឺសស្មាប់បលស្ ៊ីឲ្យស្បព័្នធផ្លិតក មទឹកសាា ត មដលអចលនស្ទព្យស្បលភ្ទលនះ ស្តូវបានលល៊ីកមលង
ព្នធ ា រយៈ លសចកត៊ីជូនដំណឹ្ងរបស់ស្កសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ញវតថ លលខ០០៦សហវ. អព្ដ. ច ះថ្លៃទ៊ី១៨ មខ
ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១។ 

 
ថ្ផនកទី៥: េ័ត៌មានចបំាច់ពផសងពទៀតស្ក្មារ់ការពារវិនិពយាគិន 

រ.ទ.ស.ភ បា   ិងក្ាំពុងែិរែាំត្រឹងខត្រងផលិរទឹក្ស្មា រត្រក្រន យគុណភាព  ិងមា សុេរថិភាពជូ 
ត្រជាពលរែឋខែលនត្រីត្បាស់ទឹក្ស្មា រររស់ រ.ទ.ស.ភ ។ នែីមបទីទួលបា ទាំ ុក្ចិរតរខ ថមពីត្រជាពលរែឋ ខែលជាអរិងិជ 
ររស់ែាួ  នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ រ.ទ.ស.ភ បា រញ្ាូ  ទឹក្សាំណាក្នៅនរាងចត្ក្ផលិរទឹក្ស្មា រចាំោរម  នៅម ាីរ
ពិនស្មធ្ ៍ទឹក្ឯក្រាជយ TUY SUD PSB Pts Ltd. ថ្ ត្រនទសសឹងហរូរ ីខែលមា មុែេភិាគ ១១៦មុែ ែូចខាងនត្ោម៖ 

១. មីត្ក្ូជីេស្មស្តសត ចាំ ួ   ១ មុែ 
២. លក្ខណៈរូរ ចាំ ួ   ៦ មុែ 
៣. លក្ខណៈគីមី ចាំ ួ   ១០៩ មុែ 

ជាលទធផល ទឹក្ស្មា រខែលផលិរពីនរាងចត្ក្ផលិរទឹក្ស្មា រចាំោរម ររស់ រ.ទ.ស.ភ គឺអ ុនលាមនៅតាម
សតង់ រររស់អងគោរសុែភាពពិភពនលាក្ សត្មារ់គុណភាពទឹក្ផឹក្ (4th Edition 2011) ែូចមា រងាហ ញលទធផលទាំងត្សុង
នៅក្នុងឧរសមព័ ធ២ TEST REPORT 7191297902-01-CHM22-PN។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧរស្ម្ព័នធ ១ 
េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថសុ្ពងេរចពនាែ ះពេល 

ស្ក្មារ់ក្តីមាស្ និងរយៈពេល ១២ថ្ែ គិតក្តឹម្ថ្លៃទី៣១ ថ្ែធ្ន៉ូ ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧរស្ម្ព័នធ ២ 
លទ្ធផលពិនតិ្យគ ណភាពទ្៊ឹក ព៊ីរោងចក្កផលតិ្ទ្៊ឹកស្អា ត្ចំការមន 

TEST REPORT 7191297902-01-CHM22-PN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST REPORT:  7191297902-01-CHM22-PN 
 
Date: 28 DEC 2022 Tel: +65 6973 6164 
 

Client’s Ref:  Email: na.pi@tuvsud.com 
 
Note: This report is issued subject to the Testing and Certification Regulations of the TÜV SÜD Group and the 
General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD PSB Pte Ltd.  In addition, this report is governed by the 
terms set out within this report. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Laboratory: 

TÜV SÜD PSB Pte. Ltd. 

TÜV SÜD @ IBP 
15 International Business Park 
Singapore 609937 

Phone : +65-6778 7777 
E-mail:  info.sg@tuvsud.com 
https://www.tuvsud.com/en-sg 
Co. Reg : 199002667R 

Regional Head Office: 

TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd. 

TÜV SÜD @ IBP 
15 International Business Park 
Singapore 609937 
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SUBJECT 
 
Analysis of Drinking Water Sample 

 
 
CLIENT 
 
Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) 

#45, Street 106, Phnom Penh12202 

Cambodia 

 
Attention: Mr. Keo Heng 
 
 
DATE OF SAMPLE SUBMISSION / TESTING 
 
24 Nov 2022 / 25 Nov to 27 Dec 2022 
 
 
DESCRIPTION OF SAMPLE 
 
One water sample was received and labelled as “Drinking Water” 
 
 
METHOD OF TEST 
 
APHA-AWWA-WEF 22nd Edition 2012 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
USEPA Method 200.8 Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by ICP-MS 
USEPA Method 300.1 Determination of Inorganic Anions in Drinking Water by Ion Chromatography 
USEPA Method 508 Determination of Chlorinated Pesticides in Water by GC/ECD 
USEPA Method 515 Determination of Chlorinated Acids in Drinking Water by Liquid-Liquid Extraction, 

Derivitization, and GC/ECD 
USEPA Method 524.3 Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water By Capillary Column 

GC/MS 
USEPA Method 525.2 Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction 

and Capillary Column GC/MS 
USEPA Method 551.1 Determination of Chlorination Disinfection Byproducts, Chlorinated Solvents, and 

Halogenated Pesticides/Herbicides in Drinking Water by Liquid-Liquid Extraction and 
GC/ECD 

USEPA Method 552.2 Determination of Haloacetic Acids and Dalapon in Drinking Water by Liquid-Liquid 
Extraction, Derivatization and GC/ECD 

Determination of EDTA and NTA by Solid Phase Extraction, Derivatization and GC/MS 
Determination of Bromate by Derivatization and GC/MS (SIM mode) 
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 RESULTS 

Test parameter Drinking water Detection Limit 
*WHO  

Guideline Value 

Microbiological Parameter 

Escherichia coli cfu/100mL Not detected 1 < 1 

     

Physical Parameters 

Color Hazen Not detected 2.5 15 

Conductivity at 25oC μS/cm 122 - - 

Odour  Unobjectionable - - 

pH @ 25°C units 7.2 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 73 1 - 

Turbidity NTU 0.26 0.1 5 

     

Chemical Parameters 

Acrylamide mg/L Not detected 0.0004 0.5 

Alachlor mg/L Not detected 0.001 0.02 

Aldicarb  mg/L Not detected 0.005 0.01 

Aldrin & Dieldrin mg/L Not detected 0.00001 0.00003 

Antimony mg/L Not detected 0.001 0.02 

Arsenic mg/L Not detected 0.001 0.01 

Atrazine and its chloro-s-triazine metabolites mg/L Not detected 0.001 0.1 

Atrazine mg/L Not detected 0.001 - 

Aluminium mg/L 0.007 0.001 - 

Barium mg/L 0.05 0.001 1.3 

Benzene mg/L Not detected 0.001 0.01 

Benzo (a) pyrene mg/L Not detected 0.0001 0.0007 

Boron mg/L Not detected 0.01 2.4 

Bromate mg/L Not detected 0.005 0.01 

Bromodichloromethane mg/L Not detected 0.001 0.06 

Bromoform mg/L Not detected 0.001 0.1 

Cadmium mg/L Not detected 0.001 0.03 

Carbofuran mg/L Not detected 0.001 0.007 

Carbon Tetrachloride mg/L Not detected 0.001 0.004 

Chlorate mg/L Not detected 0.3 0.7 

Chlordane (total isomers) mg/L Not detected 0.0001 0.0002 

Chlorine (Free) mg/L Not detected 0.1 5 

Chlorite mg/L Not detected 0.1 0.7 

Chlorate mg/L 0.3 0.1 0.7 

Chloroform mg/L Not detected 0.001 0.3 

Chlorotoluron mg/L Not detected 0.005 0.03 

Chlorpyrifos mg/L Not detected 0.001 0.03 

Chromium (in all forms as a total) mg/L Not detected 0.01 0.05 

Copper mg/L Not detected 0.01 2 

Cyanazine mg/L Not detected 0.0001 0.0006 

Cyanide mg/L Not detected 0.1 - 
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RESULTS (Continued) 

Test parameter Drinking water Detection Limit 
*WHO  

Guideline Value 

Cyanogen chloride (as cyanide) mg/L Not detected 0.1 - 

Chloride mg/L 14.3 0.1 - 

2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) in free 
acid form 

mg/L Not detected 0.004 0.03 

2,4-DB [2,4-Dichlorophenoxy) butyric acid] mg/L Not detected 0.004 0.09 

DDT & Metabolites mg/L Not detected 0.0001 0.001 

Di(2-Ethylhexyl) phthalate mg/L Not detected 0.001 0.008 

1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) mg/L Not detected 0.001 0.001 

Dibromoacetonitrile mg/L Not detected 0.003 0.07 

Dibromochloromethane mg/L Not detected 0.001 0.1 

1,2-Dibromoethane (Ethylene Dibromide)  mg/L Not detected 0.0001 0.0004 

Dichloroacetate mg/L Not detected 0.01 0.05 

Dichloroacetonitrile mg/L Not detected 0.003 0.02 

Dichlorobenzene, 1,2- mg/L Not detected 0.001 1 

Dichlorobenzene, 1,4- mg/L Not detected 0.001 0.3 

Dichloroethane, 1,2- mg/L Not detected 0.001 0.03 

Dichloroethene (cis & trans), 1,2- mg/L Not detected 0.001 0.05 

Dichloromethane mg/L Not detected 0.001 0.02 

Dichloropropane, 1,2- mg/L Not detected 0.001 0.04 

Dichloropropene, 1,3- mg/L Not detected 0.001 0.02 

Dichlorprop mg/L Not detected 0.004 0.1 

Dicofol mg/L Not detected 0.001 - 

Dimethoate mg/L Not detected 0.001 0.006 

Dioxane, 1,4- mg/L Not detected 0.01 0.05 

Endrin mg/L Not detected 0.0001 0.0006 

Epichlorohydrin mg/L Not detected 0.0001 0.0004 

Ethylbenzene mg/L Not detected 0.001 0.3 

Edetic acid (EDTA-Ethylene Diamine 
Tetraacetic Acid) in free acid form 

mg/L Not detected 0.01 0.6 

Fenoprop (2,4,5-TP; 2,4,5-trichlorophenoxy 
propionic acid) 

mg/L Not detected 0.004 0.009 

Fluoride mg/L Not detected 0.1 1.5 

Hexachlorobutadiene (HCBD) mg/L Not detected 0.0001 0.0006 

Hydroxyatrazine mg/L Not detected 0.1 0.2 

Isoproturon mg/L Not detected 0.005 0.009 

Iron mg/L Not detected 0.02 - 

Lead mg/L Not detected 0.001 0.01 

Lindane mg/L Not detected 0.0001 0.002 

MCPA (4-Chloro-2-methylphenoxyacetic 
acid) 

mg/L 0.006 0.006 - 

Mecoprop (MCPP; [2(2-methyl-
chlorophenoxy) propionicacid] 

mg/L 0.005 0.004 0.01 

Mercury, in inorganic form mg/L Not detected 0.001 0.006 

Methoxychlor mg/L Not detected 0.001 0.02 

Metolachlor mg/L Not detected 0.001 0.01 

Microcystin-LR, in free and cellbound forms 
as a total 

mg/L Not detected 0.0005 0.001 

Molinate mg/L Not detected 0.001 0.006 

Monochloramine mg/L Not detected 0.1 3 

Monochloroacetic acid (chloroacetic acid) mg/L Not detected 0.001 0.02 

Manganese mg/L 0.02 0.01 - 

Molybdenum mg/L Not detected 0.02 - 
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RESULTS (Continued) 

Test parameter Drinking water Detection Limit 
*WHO  

Guideline Value 

Nitrate (as N) mg/L 0.3 0.02 11 

Nickel mg/L Not detected 0.01 0.07 

Nitrilotriacetic acid (NTA) mg/L Not detected 0.1 0.2 

Nitrite (as N) mg/L Not detected 0.1 0.9 

Nitrate plus nitrite combined units 0.3 0.12 1 

Nitrisodimethylamine (NDMA) mg/L Not detected 0.00001 0.0001 

Pendimethalin mg/L Not detected 0.001 0.02 

Pentachlorophenol (PCP) mg/L Not detected 0.001 0.009 

Perchlorate mg/L Not detected 0.005 0.07 

Permethrin  mg/L Not detected 0.04 - 

Pyriproxyfen mg/L Not detected 0.04 - 

Selenium mg/L Not detected 0.001 0.04 

Simazine mg/L Not detected 0.001 0.002 

Sodium mg/L 9.67 0.01 - 

Styrene mg/L Not detected 0.001 0.02 

Sulfate as SO4
2- mg/L 3.0 0.1 - 

Silica (as SiO2) mg/L 10.6 0.02 - 

Terbuthylazine (TBA) mg/L Not detected 0.001 0.007 

Tetrachloroethene mg/L Not detected 0.001 0.04 

Toluene mg/L Not detected 0.001 0.7 

Trichloroethene mg/L Not detected 0.001 0.02 

Trichlorophenol, 2,4,6- mg/L Not detected 0.001 0.2 

2,4,5-T (2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid) mg/L Not detected 0.004 0.009 

Trichloroacetate mg/L Not detected 0.01 0.2 

Trifluralin mg/L Not detected 0.001 0.02 

Total Trihalomethanes Ratio# unit Not detected 0.04 < 1 

Total Organic Carbon (TOC) mg/L 2.0 1 - 

Total Alkalinity (as CaCO3) mg/L 30.2 1 - 

Total Hardness as (CaCO3) mg/L 31.1 0.007 - 

Total Phosphorus (as P) mg/L Not detected 0.1 - 

Uranium mg/L Not detected 0.001 0.03 

Vinyl Chloride mg/L Not detected 0.0001 0.0003 

Xylenes mg/L Not detected 0.001 0.5 

Note: 
1. * Specification is based on WHO Guideline for Drinking Water Quality, 4th Edition 2011. 
2. # The sum of the ratio of the concentration of each to its respective guideline value should not 

exceed 1. 
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REMARKS 

The parameters tested for the water sample complied with the WHO Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th 
Edition 2011. 
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Please note that this Report is issued under the following terms : 

 
1. This report applies to the sample of the specific product/equipment given at the time of its testing/calibration.  The results are not used to indicate 

or imply that they are applicable to other similar items.  In addition, such results must not be used to indicate or imply that TÜV SÜD PSB 
approves, recommends or endorses the manufacturer, supplier or user of such product/equipment, or that TÜV SÜD PSB in any way 
“guarantees” the later performance of the product/equipment. Unless otherwise stated in this report, no tests were conducted to determine long 
term effects of using the specific product/equipment. 

 
2. The sample/s mentioned in this report is/are submitted/supplied/manufactured by the Client. TÜV SÜD PSB therefore assumes no responsibility 

for the accuracy of information on the brand name, model number, origin of manufacture, consignment or any information supplied.  
 
3. Nothing in this report shall be interpreted to mean that TÜV SÜD PSB has verified or ascertained any endorsement or marks from any other 

testing authority or bodies that may be found on that sample. 
 
4. This report shall not be reproduced wholly or in parts and no reference shall be made by the Client to TÜV SÜD PSB or to the report or results 

furnished by TÜV SÜD PSB in any advertisements or sales promotion.  
 
5. Unless otherwise stated, the tests were carried out in TÜV SÜD PSB Pte Ltd, 15 International Business Park Singapore 609937.   

 
6. The tests carried out by TÜV SÜD PSB and this report are subject to TÜV SÜD PSB’s General Terms and Conditions of Business and the 

Testing and Certification Regulations of the TÜV SÜD Group. 
 
 
 
 
 
Effective 01 January 2021 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ (រ.ទ.ស្.ភ្) 
 ------------------------------------------------------------------- 

                                  : + ៨៥៥(២៣) ៧២៤ ០៤៦ 
:  ir@ppwsa.com.kh  

                                                              :  www.ppwsa.com.kh 
                            ------------------------------------------------------------------- 

   អោរលលខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក ខណ្ឌ ដូនលព្ញ រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ព ជា 
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