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របាយការណ៍ 

គោលគៅយុទ្ធសាស្ត រ្ចមបង រប្់ រ.ទ្.្.ភ. មានដូចខាងគរោម៖ 
- ពរងីកោរផរតផ់គងទ់្ឹកគៅតំបនជុ់ំវញិរាជធានីភនគំពញ គោយរកាអរា និង្រងោ់រដូចោន  គៅកនុងរាជធានីភនគំពញ។ 

- វភិាគថ្លៃគដើម និងកំណែទ្រមងដ់ំគែើ រោរ និងណបបបទ្គដើមបោីតប់នថយថ្លៃគដើមទ្ឹក 
- បគងកើនរប្ិទ្ធភាពបុគគលិក និងបនរកសាង្មតថភាពរប្់្ហរោ្។ 

- ាងំចិតរខ្ព្់ ចំគ ោះោរទ្ទួ្លខុ្្រតូវដល់្ងគម និងបរសិាថ ន។ 
- គរបៀបគ ៀបណបបយុទ្ធសាស្ត្រ ជាមយួបណ្តរ អងគភាពទ្ឹកសាា ត 

នានា ណដលមានរប្ិទ្ធភាពបំផុតកនុងពិភពគោក។ 
 
 
 

 

គោលគៅយុទ្ធសាស្ត្រចមបង រប្់ រ.ទ្.្.ភ. មានដូចខាងគរោម៖ 
ពរងីកោរផរតផ់គងទ់្ឹកគៅតំបនជុ់ំវញិរាជធានីភនគំពញ គោយរកាអរា និង្រងោ់រដូចោន  គៅ
កនុងរាជធានីភនគំពញ។ វភិាគថ្លៃគដើម និងកំណែទ្រមងដ់ំគែើ រោរ និងណបបបទ្គដើមបោីតប់នថយថ្លៃ
គដើមទ្ឹក បគងកើនរប្ិទ្ធភាពបុគគលិក នងិបនរកសាង្មតថភាពរប្់្ហរោ្។ ាងំចិតរ
ខ្ព្់ ចំគ ោះោរទ្ទួ្លខុ្្រតូវដល់្ងគម និងបរសិាថ ន។ គរបៀបគ ៀបណបបយុទ្ធសាស្ត្រ ជាមយួ 
បណ្តរ អងគភាពទ្ឹកសាា តនានា ណដលមានរប្ិទ្ធភាពបំផុតកនុងពិភពគោក។ 

 
 
 

 
គលខ្៤៥ ផៃូ វ១០៦ ្ង្កក ត់រ្ោះចក ខ្ែឌ ដូនគពញ 

រាជធានីភនំគពញ រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
 
 

 

 

អុីណម៉ែលៈ 
ir@ppwsa.com.kh 

 
 

 

 

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

 
 

 

របាយការណ៍ព្រចាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទស្សនវស័ិ្យ 
 

រ.ទ.ស.ភ. បានប្តតជ្ញា ចិត្តតនតប្្វើឲ្យប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ខ្លួន មានការរ ើកចប្រមើនរតកតប្ោយប្ចរភាព    
រពមទាំងប្្វើជ្ញអនកផ្តល់រតកឹា ជ្ញអនកសរមតសរមួល ប្ដើមបើឲ្យរតជ្ញពលរដឋ រស់ប្ៅកនុងទើរតជុាំជនប្ខ្ត្ត-រកងុ    
ប្ៅទូទាំងរពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ និងរតជ្ញពលរដឋរស់ប្ៅកនុងតណាត រតប្ទសកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍កនុងពិភពប្ោក 
មានទឹកស្អា ត្ប្រតើរបាស់ទាំងអស់គ្នន ។ 

 

 

 

i 



 
       ii                        របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បបស្កកមម 
 

ប្តសកកមមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺធានាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្គ្នម នប្មប្រាគ២៤ប្ម៉ាងកនុងមួយថ្ងង៧ថ្ងងកនុងមួយសបាត ហ៍ 
មានសមាព ្រគត់រគ្នន់ និងកនុងត្ថ្មលមួយសមរសតជូនរតជ្ញពលរដឋទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ និងទើរតជុាំជនរតស់ 
ប្ខ្ត្តកណាត លដដលជ្ញត់ នឹងរាជធានើភនាំប្ពញប្ោយមនិប្មើលរ ាំលងរតជ្ញពលរដឋរកើរក។ ប្រៅពើប្នះ រ.ទ.ស.ភ. 
បាននឹងកាំពុងដចករ ាំដលកតទពបិ្ស្អ្ន៍ការងាររតស់ខ្លួនដល់តណាត រោឋ ករទឹកប្ខ្ត្ត-រកុងមយួចាំនួន ប្ៅកនុង 
រពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញរពមទាំងតណាត អងគភាពទឹកស្អា ត្កនុងត្ាំតន់ នងិកនុងពិភពប្ោកតាមសាំណូមពរ សាំប្ៅ 
សប្រមចប្ោយបាននូវ SDGs។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រទពយសកមមសរុត(ពាន់ប្រៀល) ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥ ១.៣៦២.០១១.៧៧៧ 
តាំណុលសរុត(ពាន់ប្រៀល) ៦៩០.៦៣៩.២៨៣ ៥៥០.០៧០.៧២៩ ៥២២.៨៨៦.៩៩១ 
មូល្នសរុត(ពាន់ប្រៀល) ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ 

 

លទធផ្លហរិញ្ញវត្ថុ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ចាំណូលសរុត(ពាន់ប្រៀល) ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ២៦៥.០៩៣.២៩៣ ២៣២.៨៩៣.០៨៩ 
ចាំប្ណញមុនតង់ពនធរបាក់ចាំប្ណញ(ពានប់្រៀល) ៤៩.២៩០.៥៣០ ៩៥.៥០៨.៦៥៨ ៥២.៨២៦.៧៨៥ 
ចាំប្ណញសុទធកនុងការយិតរបិ្ចឆទ(ពាន់ប្រៀល) ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៦.៥០០.៧០៥ ៣៥.៩៣៤.២០៣ 
លទធផ្លលមាិត្កនុងការយិតរបិ្ចឆទ(ពាន់ប្រៀល) ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៣.៦០៧.១៦៨ ៣៣.០៦៧.៨២៦ 

 

អនុបាត្ហរិញ្ញវត្ថុ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៧ 
អនុបាត្ស្អ្នភាព 

អនុបាត្សនទនើយភាព 
អនុបាត្ចរនត(ចាំនួនដង) ១,១៥ ១,៧៩ ២,៥៦ 
អនុបាត្ចរនតប្លឿន(ចាំនួនដង) ០,៦២ ១,១៥ ១,៩៧ 

 

 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៧ 

អនុបាត្ចាំប្ណញភាព 

អនុបាត្ចាំប្ណញប្្ៀតនងឹ 
រទពសកមម(ភាគរយ) ២,១៨ ៥,២៤ ២,៤៩ 
អនុបាត្ចាំប្ណញប្្ៀតនងឹ  
មូល្ន(ភាគរយ) ៣,៦៧ ៨,៤៧ ៣,៩៩ 
អនុបាត្គមាល ត្ចាំប្ណញដុល(ភាគរយ) ២៤,១៧ ៣៥,៧៩ ៣៤,១៣ 
អនុបាត្គមាល ត្ចាំប្ណញភាព(ភាគរយ) ១៥,៣៨ ២៧,៧៧ ១៤,២០ 
ចាំប្ណញកនុងមយួឯកតា 
មូលតរត្កមមសិទធិ(ប្រៀល) ៣៨២,៧៨ ៨៤៦,៣២ ៣៨០,២១ 

អនុបាត្លទធភាពសងការរបាក ់(ចាំនួនដង) ៤,៥២ ៥,៨៦ ២,៤២ 
 
 

ពត័ម៌ាន 
ហរិញ្ញ វតថុ 
ស្បងេប 

iii 



 

 
       iv                           របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តដរមតរមួលត្ថ្មលភាគហុ៊ន (គតិ្ជ្ញប្រៀល) នងិទាំហាំជញួដូរ 

របាក់ចាំប្ណញសរមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ (ោនប្រៀល) 

របាក់ចាំប្ណញតាមតណាត ឆ្ន ាំនើមយួៗ (ោនប្រៀល) 

 



ស្មាស្ភាព 
រកុមរបកឹាភបិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្មាា ល់៖ 

- បោងតាមអនុរកឹតបលខ១១២២ អនរក.តត ចុុះថ្ថៃទី១៦ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីការបនតអាណតតកិារងារជូន ឯកឧត្តម សមឹ ណារ៉ា  
អគានាយកថ្ន អគានាយកដ្ឋា នឧស្ាហកមម តាំណាងរកសួ្ងឧស្ាហកមម និងសិ្បបកមម កនុងមុខតាំខណងជារបធានរកមុរបឹកាភបិាល 
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័រកងុភនាំបពញកនុងអាណតតទិី៦ រតូវបានចបអ់ាណតតិបៅ ថ្ថៃទី១៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។  

- បោងតាមអនុរកឹតបលខ១៩៦ អនរក.តត ចុុះថ្ថៃទ២ី៥ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ស្តីពកីារខតងតាាំងរកមុរបឹកាភបិាល រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ 
រកុងភនាំបពញ អាណតតទិី៧ ឯកឧត្តម អ  ៊ុំ ស ថា រដ្ាបលខាធកិាររកសួ្ងឧស្ាហកមម និងសិ្បបកមម រតូវបានខតងតាាំងជារបធានរកុមរបឹកា-
ភបិាលរដ្ឋា ករទកឹស្វយត័រកុងភនាំបពញ ចបព់ីថ្ថៃទី២៥ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

- បោងលកេនតិកៈរបស់្រដ្ឋា ករទឺកស្វយត័រកងុភនាំបពញ ចុុះថ្ថៃទី២៧-០៦-២០១២ និងបោងកាំណតប់ហតុស្តីពលីទធផលថ្នការបបាុះបឆ្ន ត 
បរជើស្តាាំងតាំណាងនិបោជិតអាណតតទិី៧ ថ្នរដ្ឋា ករទកឺស្វយត័រកុងភនាំបពញ ចុុះថ្ថៃទី២៤ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ លោក ម៉ា  ណូរ៉ា វីន 
រតូវបានបរជើស្តាាំងជាតាំណាង និបោជិត និងជាស្មាជកិរកមុរបកឹាភបិាលអាណតតិទី៧។  
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ឯកឧត្តមបណឌិ ត្ ស មឹ ស ថីា 
 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 

ឯកឧត្តម ម ី វ៉ា ន់ 
 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 

ឯកឧត្តម នួន ផារត័្ន 
 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 

លោក ម៉ា  ណូរ៉ា វីន 
 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 

លោក ចាង យ នលវវង 
 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 

លោក លោម លសង បូរ៉ា  
 

អភបិាលឯករាជយ 

ឯកឧត្តម អ  ៊ុំ ស ថា 
 

របធានរកុមរបឹកាភិបាល 

រដ្ាបលខាធកិារកសួ្ងឧស្ាហកមម វទិាសាស្រស្ត 

របតិភរូាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលបនទុកជាអគានាយក   
ថ្នអគានាយកដ្ឋា នឧស្ាហកមមហិរញ្ញ វតថុ             

ថ្នរកសួ្ងបស្ដ្ាកិចច និងហិរញ្ញ វតថុ 

អគានាយក 
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត៍រកុងភនាំបពញ 

បបចចកវទិា និងនវានុវតតន ៍

អភបិាលរងថ្នគណៈអភិបាល 

រាជធានីភនាំបពញ 

តាំណាងនិបោជិត 
ថ្នរដ្ឋា ករទឹកស្វយត៍រកុងភនាំបពញ 

អភបិាលមនិរបតិបតតិតាំណាង 
ភាគហ ុនិកឯកជន 

សមជិករកុមរបឹកាភិបាល 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បដ្ឋយទទួលបានទាំនុកចិតតពរីាជរដ្ឋា ភបិាល ជាមយួនឹងការ 
ឧបតថមភ គាំរទពី រកសួ្ងអាណាពាបាលទាំងពីរ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ 
រកុងភនាំបពញ បានបាំបពញកាតពវកិចចបដ្ឋយបជាគជយ័ រគបស់្កមមភាព 
ធុរកិចចរបស់្ខលួន។បយើងកាំពុងបនត អភវិឌ្ឍបស្វាទឹកសាា តជាបរៀងរាល់ថ្ថៃ 
ទាំងគុណភាព ទាំងបរមិាណបដ្ើមបបីឆលើយតបបៅនឹងតរមវូការបរបើរបាស់្ 
របស់្របជាជនថ្នទីរកងុភនាំបពញនិងទីរកងុតាប ម  និងចូលរមួចាំខណកកនុង
ដ្ាំបណើ រការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់្ទីរកងុទាំងពីរ។ 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៩លនេះ 

ឯកឧត្តម អ  ៊ុំ ស ថា 
 

របធានរកមុរបឹកាភបិាល 

“ 

” 

 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៩រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលចាំណូលសរុត ២១៦.៤៩៦.៨១៦ពាន់ប្រៀល និងរបាក់ចាំប្ណញមុនតង់ពនធប្លើរបាក់ 
ចាំប្ណញ៤៩.២៩០.៥៣០ពាន់ប្រៀល។ លទធផ្លលមាិត្សរុតរតស់ភាគហុ៊និកមានចាំនួន៣៣.២៩១.៩១៣ពាន់ប្រៀល។ ចាំប្ណញ 
កនុងមួយភាគហុ៊នជ្ញមូលោឋ ន(basic earnings per share) គឺ៣៨២,៧៨ប្រៀល។ 

 
រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញវនិិប្ោគកស្អងពរងើកដាំប្ណើ រការ និងជួសជុលដងរកាមប្្ោបាយសរមាត់ផ្លិត្ និង

រតព័នធដចកចាយទឹកស្អា ត្ និងអនាម័យ។ ប្រតើរបាស់នូវរគត់វធិានការប្ដើមបើតប្ងកើនផ្លិត្កមមប្សវាកមម និងធានាគុណភាពទឹកស្អា ត្ 
ប្ឆលើយត្តប្ៅនឹងត្រមូវការសរមាត់ជើវភាពរស់ប្ៅោជើវកមម-ប្សវាកមមនិងឧសាហកមម។ ប្្វើោជើវកមម ប្សវាកមមនិងការងារប្ផ្េងៗប្ទៀត្ 
ដដលទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកស្អា ត្ និងអនាម័យប្ៅកនុង្ប្រៅរតប្ទសតាមការសប្រមចរតស់រកុមរតឹកាភិបាល និងប្ោយអនុប្ោម 
តាមចាត់។ 

 
សហរតត្ិតត្តិការប្លើដផ្នកតប្ចចកប្ទសពាណិជជកមម និងហរិញ្ញវត្ថុជ្ញមួយថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍កនុង និងប្រៅរតប្ទសប្ដើមបើពរងើក 

និងអភិវឌ្ឍរ.ទ.ស.ភ. ប្ៅតាមប្គ្នលនប្ោបាយ រតស់រាជរោឋ ភិបាល។ ធានាឲ្យបាននូវប្ចរភាពដាំប្ណើ រការផ្លិត្កមមោជើវកមម 
និងហរិញ្ញវត្ថុប្ោយផ្ារភាជ ត់ជ្ញមួយរតប្ោជន៍សងគមតប្ងកើនរតសិទធភាពតុគគលិក និងតនតកស្អងសមត្ថភាពរតស់សហរគ្នស 
វភិាគកតាត ថ្ងលប្ដើមនិងកាំដណទរមង់ដាំប្ណើ រការ និងដតតតទប្ដើមបើកាត់្តនថយថ្ងលប្ដើមទឹកប្រតៀតប្្ៀតដតតយុទធស្អស្តសតជ្ញមួយតណាត  
អងគភាពទឹកស្អា ត្នានាដដលមានរតសិទធភាពតាំផុ្ត្កនុងពិភពប្ោក។ 
  

vii 
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លសវដម៏នរបសទិ្ធភាព 

ប្យើងប្ៅដត្តនតធានាការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្២៤ប្ម៉ាងប្លើ២៤ប្ម៉ាងជ្ញមួយនឹងគុណភាព ដដលោចទទួលទនបានប្ោយ 
ផ្ទទ ល់ពើកាលរ ៉ូត៊ើប្ណ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ ប្យើងផ្លិត្បាន២២១.៦៥៦.៥០៥ម៣។ ទនទឹមប្នះប្យើងបានប្រតើតូ៉លើោលុយមើញូ៉ម 
កល័ររាយ(PAC) ជាំនួសស្អច់ជូរវញិប្ដើមបើតប្ងកើនគុណភាពទឹក និងកាត់្តនថយចាំណាយប្លើស្អរធាតុ្គើមើ។ 

ជ្ញលទធផ្លប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ កាំប្ណើ នអត្ិងិជនកនុងរគ្នបានប្កើនចាំនួន២៦.៨៤៥តណាត ញ។ កនុងប្នាះកាំប្ណើ នអត្ិងិជន 
ដដលមានចាំណូលទតចាំនួន ១.៣៩០តណាត ញដដលប្យើងដត្ងយកចិត្តទុកោក់ជ្ញប្ទៀងទត់្។ ជ្ញមួយគ្នន ប្នះប្យើងបានខ្ិត្ខ្ាំោ៉ង 
សវិត្ស្អវ ញកនុងការរកាអរតាទឹកបាត់់្តង់ ដដលជ្ញសូចនករដ៏សាំខាន់កនុងវស័ិយទឹកស្អា ត្ឲ្យសថិត្កនុងករមិត្ប្លខ្មួយខ្ទង់គឺ ៨,៩៤% 
រតប្សើរជ្ញងប្គកនុងត្ាំតន់ោសុើ។ 

 
ប្យើងបានផ្េពវផ្ាយពើការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ប្យើង ដដលដត្ងប្្វើជ្ញប្ទៀងទត់្ជូនដល់រតជ្ញពលរដឋកនុងសហគមន៍បាន

រជ្ញតប្ហើយរាល់សាំប្ណើ រប្ផ្េងៗដដលប្យើងបានទទួលពើអត្ិងិជនពាក់ព័នធនឹងប្សវាទឹកស្អា ត្រត្ូវបានប្ោះរស្អយទន់ប្ពលប្វោកាំណត់្។ 
តាំពង់ប្មនាាំទឹក និងតណាត ញដចកចាយទឹកស្អា ត្ រត្ូវបានពរងើកជ្ញប្រៀងរាល់ថ្ងងតាំពង់រតដវង២៤២.៦៩៦,២៩ដម៉រត្ រត្ូវបានោក់កនុង 
ឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ។ 

 
ការរ ាំពឹងទ្ កសរមប់ឆ្ន ាំខាងម ខ 
ប្ដើមបើឈានប្ឆ្ព ះប្ៅសប្រមចទសេនវស័ិយរតស់ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្្វើការងារសាំខាន់ៗដូចខាងប្រកាម៖ 
  - ការអភិវឌ្ឍន៍ស្អថ ត័ននិង្នធានមនុសេ 
  - ការអភិវឌ្ឍន៍មប្្ោបាយនិងសមាា រប្រតើរបាស់ 
  - សូចនករប្សវាកមមនិងសូចនកររតសិទធភាពការងារ។ 
 
តណាត សូចនករសាំខាន់ៗដដលរត្ូវតាមោននិងរត្ួត្ពិនិត្យមានដូចខាងប្រកាម៖ 
  - ថ្ផ្ទប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅរាជធានើភនាំប្ពញៈ ១០០% ប្ៅឆ្ន ាំ២០២៥ 
  - អរតាដាំប្ណើ រការសហរគ្នសៈ  ទតជ្ញង៤០% 
  - អរតាទររបាក់ថ្ងលប្រតើរបាស់ទឹកៈ  មិនទតជ្ញង៩៩% 

- អរតាទឹកបាត់្តង់ៈ   កនុងករមិត្៨% 
 

 រ.ទ.ស.ភ. មានយុទធស្អស្តសតចាស់ោស់កនុងការពរងើកតណាត ញដចកចាយទឹក ប្ោយមានទាំនាក់ទាំនងជ្ញមួយនឹងការពរងើក 
សមត្ថភាពរតរពឹត្តកមម ប្ហើយការពរងើកការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្ៅត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ គឺប្្វើោ៉ងណារកាអរតា និងសតង់ោរដូចគ្នន  
ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងតាាំងចិត្តខ្ពស់ ចាំប្ពាះការទទួលខុ្សរត្ូវដល់សងគម និងតរសិ្អថ ន។ សរមាត់ឆ្ន ាំ២០២០ ប្យើងរ ាំពឹងថានឹង 
បានទទួលរបាក់ចាំប្ណញពិត្រតមាណ ១០០.៨៩៧.០១២.០០០ប្រៀល ដូចដដលបានអនុម័ត្ប្ោយរកុមរតឹកាភិបាល និងរកសួង 
ោណាពោបាលទាំងពើរ។ 
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លសចកតីថ្លលងអាំណរគ ណ 
 ប្យើងខ្ាុ ាំសូមដងលងប្សចកតើដឹងគុណដ៏រជ្ញលប្រៅចាំប្ពាះរាជរោឋ ភិបាលោណាពោបាលទាំងពើរ គឺរកសួងឧសាហកមម និង សិតបកមម 

និង រកសួងប្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុគណៈកមមការមូលតរត្កមពុជ្ញរកុមហុ៊នផ្ារមូលតរត្កមពុជ្ញ និងភាគហុ៊និកទាំងអស់ 
ដដលបានផ្តល់ទាំនុកចិត្តនិងការគ្នាំរទចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ។ 

 

 ប្យើងក៏មានប្មាទនភាព និងសូមដងលងអាំណរគុណចាំប្ពាះមស្តនតើ និងនិប្ោជិត្រគត់ថាន ក់រតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ 
ដដលបានខ្ិត្ខ្ាំតាំប្ពញការងារ ប្ោយស្អម រត្ើទទួលខុ្សរត្ូវខ្ពស់ជាំរុញឲ្យបានសប្រមចនូវលទធផ្លដ៏លារតប្សើរប្នះ។ 
 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្ ប្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
                          ១២    មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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សកមមភាពសាំខាន់ៗ កន ងឆ្ន ាំ២០១៩ 
ប្ោយមានការគ្នាំរទោ៉ងប្ពញទាំហងឹពើរាជរោឋ ភិបាល រកសួងោណាពោបាល និងរកុមរតឹកាភិបាល ប្ៅកនុងអាំឡុងឆ្ន ាំប្នះ 

រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្មានការវឌិ្ឍន៍ោ៉ងខាល ាំងកាល  ប្ោយការរគត់រគងហានិភ័យបានលារតប្សើរបានប្រតើរបាស់នូវ្នធានហរិញ្ញវត្ថុ 
មានរតសិទធភាពខ្ពស់ និងរគត់រគងការចាំណាយបានោ៉ងហមត់្ចត់្ ជ្ញពិប្សសប្ោយការយកចិត្តទុកោក់ខ្ពស់ប្លើការកាត់្តនថយ 
អរតាទឹកបាត់្តង់ ប្ទះតើសកមមភាពជួសជុល និងពរងើកងនល់ទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញមូលប្ហតុ្មួយកនុងចាំប្ណាមមូលប្ហតុ្ 
ជ្ញប្រចើន ដដលតណាត លឲ្យមានការប្លចធាល យតាំពង់ទឹកក៏ប្ោយ ដូចតងាា ញកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុដដលបានរត្ួត្ពិនិត្យ 
ប្ោយសវនករឯករាជយរចួ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ទទួលបានចាំណូលសរុត ចាំនួន២១៦.៤៩៦.៨១៦ 
ពាន់ប្រៀល ប្ហើយរបាក់ចាំប្ណញមុនតង់ពនធប្លើរបាក់ចាំប្ណញមានចាំនួន៤៩.២៩០.៥៣០ពាន់ប្រៀល និងរបាក់ចាំប្ណញរតស់ 
ភាគហុ៊និកមានចាំនួន៣៨២,៧៨ប្រៀល។  

នាចុងការយិតរបិ្ចឆទប្នះរទពយសកមមសរុតបានប្កើនប្ឡើងរហូត្ដល់ចាំនួន១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ពាន់ប្រៀល ប្ដើមទុនបាន 
ប្កើនប្ឡើងរហូត្ដល់ចាំនួន៩១៣.៧០៤.៦៣៩ពាន់ប្រៀល។ ការប្កើនប្ឡើងប្នះ គឺប្ោយស្អរ រ.ទ.ស.ភ. សប្រមចបានប្ជ្ញគជ័យោ៉ង 
្ាំប្្ង កនុងការកាត់្តនថយអរតាបាត់្តង់ទឹកឲ្យប្ៅកនុងករមិត្ប្លខ្១ខ្ទង់ ដដលអរតាកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ មានរត្ឹមដត្៨,៩៤%។ 
ការកាត់្តនថយទឹកបាត់្តង់ជ្ញកតាត ស្អល ត់-រស់ រតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងដាំប្ណើ រការរតរពឹត្តកមម និងោជើវកមមរតស់ខ្លួនរតកតប្ោយ 
គុណភាព និងប្ចរភាព ក៏ដូចជ្ញោចតងកលកខណៈឲ្យប្យើងមានទឹកស្អា ត្សរមាត់ផ្គត់្ផ្គង់ ោចផ្ឹកបានពើកាលរ ៉ូត៊ើប្ណដល់រាត់មុឺន 
រគួស្អរ រមួទាំងរគួស្អរមានចាំណូលទតតាំផុ្ត្កនុងត្ថ្មលមួយដ៏សមរសត ប្ដើមបើចូលរមួចាំដណកកនុងប្គ្នលនប្ោបាយកាត់្តនថយភាព 
រកើរករតស់រាជរោឋ ភិបាល។ រ.ទ.ស.ភ មានសមត្ថភាពផ្គត់្ផ្គង់ទឹក២៤ប្ម៉ាង/ថ្ងង និង៧ថ្ងង/សបាត ហ៍ ប្ោយកនុងឆ្ន ាំប្នះោចប្្វើការ 
ផ្លិត្បានចាំនួន២២១.៦៥៦.៥០៥ម៣។  

 

តាងនាម រ.ទ.ស្.ភ. ខ្ុ ាំមានកិតតិយស្ និងកតីបសាមនស្សរកីរាយកនុងការ 
បងាា ញជូននូវរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ របស់្ 
រ.ទ.ស្.ភ. ស្រមាបក់ារយិបរបិចឆទបញ្ចបថ់្ថៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ រ.ទ.ស្.ភ. 
បានកតរ់តានូវរបាយការហិរញ្ញ វតថុ ស្រមាបក់ារយិបរបិចឆទឆ្ន ាំឆ្ន ាំ២០១៩ បនុះ 
រ.ទ.ស្.ភ. ទទួលបានចាំណូលស្របុចាំនួនរបមាណ ២១៦ពានល់ានបរៀល 
និងចាំបណញមុនបងព់នធបលើរបាក់ចាំបណញចាំនួនរបមាណ ៤៩ពានល់ានបរៀល 
និងលទធផលលមាតិ ស្របុរបស់្ភាគហ ុនិកចាំនួនរបមាណ៣៣ពានល់ានបរៀល។ 

សមទិ្ធផិលសលរមចបាន 
កន ងឆ្ន ាំ២០១៩ 

ឯកឧត្តម ស មឹ ស ថីា 
 

អគានាយក 

 

“ 

” 

xi 
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ការរតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្ គឺប្គ្នរពតាមសតង់ោរគុណភាពទឹកជ្ញត្ិ និងអងគការ សុខ្ភាពពិភពប្ោក(WHO) ប្ោយមានតនទត់ 
ពិប្ស្អ្ន៍គុណភាពទឹក ោចវភិាគបាន៥៣មុខ្ ជ្ញងប្នះប្ទៀត្ចុងឆ្ន ាំប្នះ ប្យើងមាន ការវភិាគប្លើ២១៣មុខ្ ពើមនទើរពិប្ស្អ្ន៍ 
ប្រៅរតប្ទស (មនទើរពិប្ស្អ្ន៍ សិងាតុរ ើ និងប្សៀងថ្ហ)។ ការយកចិត្តទុកោក់ប្លើគុណភាព ទឹកប្នះប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. 
ោចធានាជូនអត្ិងិជនបាននូវការផ្ឹកប្ោយផ្ទទ ល់ពើកាលរ ៉ូត៊ើប្ណ ប្ដើមបើចូលរមួចាំដណកកនុងការទទួល ខុ្សរត្ូវចាំប្ពាះសងគម 
កនុងប្គ្នលប្ៅជាំរុញឲ្យរតជ្ញជនរគត់រូតមានទឹកស្អា ត្ប្រតើរបាស ់ ដដលជ្ញកមមវ ិ្ ើទឹកស្អា ត្សរមាត់ទាំងអស់គ្នន  (Water for All) 
ប្ោយមានប្សវាអនាម័យរត្ឹមរត្ូវ ប្ដើមបើការរស់ប្ៅរតកត ប្ោយសុខុ្មាលភាព មានជើវភាពលារតប្សើរ និងមានតរសិ្អថ នលា។ 

ទិសប្ៅថ្នការពរងើកតណាត ញដចកចាយទឹក គឺប្ៅត្ាំតន់មានសកាត នុពលប្សដឋកិចច ប្ោយមិនប្មើលរ ាំលងរតជ្ញពលរដឋដដល 
មានចាំណូលទត ប្ោយកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ោក់តាំពង់បានរតដវង ២៤២.៦៩៦,២៩ដម៉រត្ ដដលប្្វើឲ្យរតដវងតាំពង់ប្ម 
និងតាំពង់ដចកចាយទឹកតចចុតបនន សរុតប្សមើនឹងរតមាណ៣.៣៤៤គើឡូដម៉រត្ និងរកាសមាព ្ជ្ញម្យម២០ដម៉រត្ កនុងតណាត ញ                   
ដចកចាយទឹកទាំងមូល ដដលតាំពង់ប្មនាាំទឹកទាំហាំ១៤០០ម.ម. និង១៦០០ម.ម. រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការោក់ប្ោយខ្លួនឯង។ 
ប្យើងបានខ្ិត្ខ្ាំប្្វើឲ្យកាន់ដត្រតប្សើរប្ឡើងនូវគុណភាព ប្សវាអត្ិងិជនប្ដើមបើដសវងរក និងតប្ងកើនចាំនួនអត្ិងិជន្ាំៗដដលមានត្រមូវការ    
ទឹកប្រចើន ប្ដើមបើធានាបាននូវរតសិទធភាពថ្នការរតមូលរបាក់ថ្ងលទឹកដដលអរតាទររបាក់កនុងឆ្ន ាំប្នះ រកាបានជ្ញអត្ិតរមិា ប្ហើយ 
កាំប្ណើ នតណាត ញអត្ិងិជន សរមាត់ចុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ បានប្កើនប្ឡើងចាំនួន ៣៩០.០៦៧តណាត ញ។ 
 

ការរ ាំពឹងទ្ កសរមប់ឆ្ន ាំ២០២០ 
ចាំប្ពាះឆ្ន ាំ២០២០ ខាងមុខ្ ប្យើងនឹងខ្ិត្ខ្ាំរតឹងដរតងពោោមតដនថមប្ទៀត្ប្ដើមបើប្្វើឲ្យកាន់ដត្រតប្សើរកនុងការពរងឹងនូវ 

អភិបាលកិចច ស្អជើវកមមលារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ហើយប្ៅដត្រតកាន់ខាជ ត់នូវទសេនវស័ិយ និងប្តសកកមម ដដលបានប្លើក 
ពើតណាត រត្ើមាសមុនដដដល។ ជ្ញទិសប្ៅសរមាត់រត្ើមាសតនាទ ត់ រ.ទ.ស.ភ. សងឃមឹថានឹងទទួលបានរបាក់ចាំប្ណញពិត្ មិនត្ិចជ្ញង 
ចាំនួនរតមាណ ១០០.៨៩៧.០១២.០០០ប្រៀល ដដលរកុមរតឹកាភិបាល និងរកសួងោណាពោបាលបានអនុម័ត្។ 

រ.ទ.ស.ភ. ក៏ប្ៅដត្ប្តតជ្ញា ចិត្តផ្តល់ប្សវាកមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតកតប្ោយគុណភាព និងរតសិទធភាព ប្ដើមបើផ្តល់ការ      
ប្ជឿជ្ញក់ពើអត្ិងិជន។ ជ្ញងប្នះប្ៅប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្ខ្ិត្ខ្ាំផ្តល់តណាត ញទឹកជូនរតជ្ញពលរដឋដដលមានចាំណូលទតតាមរូតភាព 
ឧតត្ថមាថ្ងលចាត់ជ្ញវទឹក រសតប្ៅតាមករមិត្ជើវភាពរគួស្អរនើមួយៗ ពើ៣០% ៥០% ៧០% និង ១០០% ប្ដើមបើអនុវត្តគប្រមាង   
ដចកចាយទឹក ពិប្សសជូនសហគមន៍រកើរក ប្ោយប្រតើងវកិារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ដើមបើរតប្ោជន៍រតជ្ញជន។  

 

លសចកតីថ្លលងអាំណរគ ណ 
ជ្ញងមើមតងប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. មានប្សចកតើប្ស្អមនសេរ ើករាយ សូមដងលងអាំណរគុណោ៉ងរជ្ញលប្រៅចាំប្ពាះការគ្នាំរទពើ             

រាជរោឋ ភិបាល ក៏ដូចជ្ញោណាពោបាលទាំងពើរ គឺរកសួងឧសាហកមម និងសិតបកមម និងរកសួងប្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ  និងសូម   
សដមតងនូវអាំណរគុណដល់រកុមរតឹកាភិបាល ចាំប្ពាះការគ្នាំរទ និងការដឹកនាាំលា សរមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ និងសូមដងលងអាំណរគុណ 
ជូនចាំប្ពាះអត្ិងិជនទាំងអស់ ដដលប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលប្ជ្ញគជ័យដូចសពវថ្ងងប្នះ។ 
 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្ ប្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤  
     រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ទស្សនវស័ិ្យ បបស្កមម i 
ពត័ម៌ានហិរញ្ញតថុស្បងេប iii 
រកាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្បងេប iv 
ស្មាស្ភាពរកមុរបឹកាភបិាល vi 
បស្ចកតខីថលងរបស់្របធានរកមុរបឹកសភបិាល vii 
បស្ចកតខីថលងរបអ់គានាយក xi 
  

ដផ្នកទើ១: ពត័្ម៌ានទូប្ៅពាកព់ន័ធនឹងរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ០១ 
     ក- អត្តសញ្ញញ ណរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ០២ 
     ខ្- លកខណៈថ្ន្ុរកិចច ០២ 
     គ- សមពន័ធភាពរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ០២ 
     ឃ- រពឹត្តិការណ៍សាំខាន់ៗ រតចាាំឆ្ន ាំ ០៣ 
     ង- ស្អថ នភាពទើផ្ារ ០៣ 
     ច- ស្អថ នភាពរតកតួ្រតដជង ០៣ 
     ឆ- ដផ្នការអនាគត្ ០៣ 
     ជ- កតាត ហានិភយ័ ០៤ 
  

ដផ្នកទើ២: ពត័្ម៌ានអាំពើលទធផ្លរតតិ្តត្តិការ្ុរកិចច ០៧ 
     ក- លទធផ្លរតតិ្តត្តិការ្ុរកិចច ០៨ 
     ខ្- រចនាសមពន័ធចាំណូល ១៤ 
  

ដផ្នកទើ៣: ពត័ម៌ានអាំពីអភិបាលកិចចស្អជើវកមម ១៥ 
     ក- អងគការប្លខ្ ១៦ 
     ខ្- រកុមរតឹកាភិបាល        ១៧ 
     គ- តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ១៨ 
  

ដផ្នកទើ៤: ពត័្ម៌ានអាំពើការជញួដូរមូលតរត្ និងភាគហុ៊និករតសរ់ោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ១៩ 
     ក- ពត័្ម៌ានអាំពើមូលតរត្ ២០ 
     ខ្- ថ្ងល និងតរមិាណជញួដូរមូលតរត្ ២០ 
     គ- ភាគហុ៊និកដដលកានក់ាតភ់ាគហុ៊នមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំននួប្រចើនប្លើសលត់ ២០ 
     ឃ- ភាគហ ុនិកខដ្លកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាុះបឆ្ន តចាំននួបរចើន ២១ 
     ង- ពត័្ម៌ានអាំពើការដតងដចកភាគោកនុងរយៈប្ពល ៣ (តើ) ឆ្ន ាំចុងប្រកាយ ២១ 
  
ដផ្នកទើ៥: របាយការណ៍សវនកមមរតសស់វនករថ្ផ្ទកនុងប្លើការរតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុង ២៣ 
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ដផ្នកទើ៦: របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុដដលប្ វ្ើសវនកមមប្ោយសវនករឯករាជយ ៣៧ 
  

ដផ្នកទើ៧: ពត័្ម៌ានអាំពើរតតិ្តត្តិការជ្ញមយួភាគើជ្ញតព់ាក់ពន័ធ និងទាំនាសផ់្លរតប្ោជន៍ ៩៩ 
     ក- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួភាគហុ៊និកដដលមានភាគហុ៊នចាតព់ើ៥(របាាំ)ភាគរយប្ឡើងប្ៅ ១០០ 
     ខ្- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួអភិបាល និងតុគគលិកជ្ញនខ់្ពស់ ១០០ 
     គ- រតតិ្តត្តិការជ្ញមយួអភិបាល និងភាគហុ៊និកពាកព់ន័ធនឹងការទិញ-លករ់ទពយសកមម និងប្សវាកមម ១០០ 
     ឃ- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗ ជ្ញមយួសមាជិករគួស្អរផ្ទទ លរ់តស់អភិបាល តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់    
          និងភាគហុ៊និកដដមានភាគហុ៊នចាតព់ើ៥(របាាំ)ភាគរយប្ឡើងប្ៅ 

១០០ 

     ង- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួតុគគលដដលមានទាំនាកទ់ាំនងជ្ញមយួអភិបាលរតសតុ់គគលចុះតញ្ជ ើ 
          លកមូ់លតរត្រកុមហុ៊នតុរត្សមពន័ធ្រកុមហុ៊នហូលឌ្ើងរតសរ់ោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ 

១០០ 

     ច- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួតុគគលធាល តជ់្ញអភិបាល  
         ្តុគគលជ្ញតព់ាកព់ន័ធជ្ញមួយតុគគលធាល តជ់្ញ អភិបាល 

១០០ 

     ឆ- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួអភិបាលដដលកានមុ់ខ្ត្ាំដណងណាមយួប្ៅកនុងសមាគម    
         ្អងគភាពមិនដសវងរករបាកច់ាំប្ណញ ្ប្ៅកនុងរកុមហុ៊នណាមយួប្ផ្េងប្ទៀត្ប្រៅពើ រ.ទ.ស.ភ. 

១០០ 

     ជ- រតតិ្តត្តិការសាំខាន់ៗជ្ញមយួអភិបាលដដលទទលួបានផ្លរតប្ោជនព៍ើ រ.ទ.ស.ភ. 
         ប្ទះជ្ញហរិញ្ញវត្ថុ ្មិនដមនហរិញ្ញវត្ថុ 

១០០ 
  

ដផ្នកទើ៨: ការពិភាកា និងការវភិាគរតសគ់ណៈរគតរ់គង ១០១ 
     ក- ទិដឋភាពទូប្ៅថ្នរតតិ្តត្តិការ ១០២ 
     ខ្- កតាត សាំខាន់ៗ ដដលតះ៉ពាលប់្លើផ្លចាំប្ណញ ១០៨ 
     គ- ការដរតរតួលសាំខាន់ៗ ប្លើការលក ់និងចាំណូល ១០៨ 
     ឃ- ផ្លតះ៉ពាលថ់្នការតតូររូតិយតណណ អរតាការរបាក ់និងថ្ងលទាំនិញ ១០៨ 
     ង- ផ្លតះ៉ពាលថ់្នអតិ្ផ្រណា ១០៩ 
     ច- ប្គ្នលនប្ោបាយប្សដឋកិចច ស្អរប្ពើពនធ និងរូតិយវត្ថុ រតសរ់ាជរោឋ ភិបាល ១០៩ 
  

ហត្ថប្លខាអភិបាលរតសរ់ោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ១១០ 
  

ឧតសមពន័ធ៖ របាយការណ៍សតើពើអភិបាលកិចចស្អជើវកមមតាមទរមង់កាំណត្ប់្ោយអគគនាយកថ្ន គ.ម.ក.  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី១:  
ព័ត្៌មនទ្ូលៅ 
របសរ់ដ្ឋា ករទ្កឹសវយត័្រកុងភនាំលពញ 



 
       ២                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្១ី: ព័ត្៌មនទ្ូលៅរបសរ់ដ្ឋា ករទ្ឹកសវយត័្រកុងភនាំលពញ 
ក- អតតស្ញ្ញញ ណ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័រកុងភនាំបពញ 
     រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័រកុងភនាំបពញ (រ.ទ.ស្.ភ.) 
     PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

- ប្លខ្កូដសតង់ោរៈ KH1000010004 
- ទើស្អន ក់ការៈ អគ្នរ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សងាក ត់្រសះចក ខ្ណឌ ដូនប្ពញ រាជធានើភនាំប្ពញ រពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
- ប្លខ្ទូរស័ពទៈ +៨៥៥(០)២៣៦៣៥៨០៨០ / ៧២៤០៤៦ 
- ប្លខ្ទូរស្អរៈ +៨៥៥(០)២៣៤២៧៦៥៧ 
- ប្គហទាំព័រៈ www.ppwsa.com.khអុើដម៉លៈ ir@ppwsa.com.kh 
- ប្លខ្វញិ្ញញ តនតរត្ចុះតញ្ជ ើពាណិជជកមមៈCo.០៨៣៩Et/២០១២     កាលតរបិ្ចឆទៈថ្ងងទើ២៧ដខ្មើនាឆ្ន ាំ២០១២ 
- ប្លខ្ោជ្ញា តណណោជើវកមមៈអនុរកឹត្យប្លខ្៥២អនរក.តក       កាលតរបិ្ចឆទៈថ្ងងទើ១៩ដខ្្នូឆ្ន ាំ១៩៩៦ 
- ប្សចកតើសប្រមចអនុញ្ញញ ត្ និងចុះតញ្ជ ើឯកស្អរផ្តល់ព័ត៌្មានប្លខ្ៈ ០១២/១២គ.ម.ក/ស.ស.រ. 
 កាលតរបិ្ចឆទៈថ្ងងទើ២៣ ដខ្មើនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
- ប្ឈាម ះតុគគលត្ាំណាងរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញៈឯកឧត្តមបណឌិ ត្ ស មឹ ស ថីា 

 

 
ខ- លកេណៈថ្នធុរកិចច  

- វនិិប្ោគ កស្អង ពរងើក ដាំប្ណើ រការ និងជួសជុលដងរកាមប្្ោបាយសរមាត់ផ្លិត្ និងរតព័នធដចក ចាយទឹកស្អា ត្ 
និងអនាម័យ 

- ប្រតើរបាស់នូវរគត់វធិានការប្ដើមបើ តប្ងកើន ផ្លិត្មម ប្សវាកមម និងធានាគុណភាព ទឹកស្អា ត្ប្ឆលើយ ត្តប្ៅ នឹងត្រមូវការ 
សរមាត់ជើវភាពរស់ប្ៅ ោជើវកមម-ប្សវាកមម និងឧសាហកមម ប្្វើោជើវកមម ប្សវាកមម និងការងារ ប្ផ្េងៗ 
ប្ទៀត្ដដលទក់ទង នឹងវស័ិយ ទឹកស្អា ត្ និងអនាម័យប្ៅកនុង ្ប្រៅរតប្ទស តាមការសប្រមចរតស់ រកុមរតឹកាភិបាល 
និងប្ោយអនុប្ោមតាមចាត់ 

- សហរតត្ិតត្តិការប្លើដផ្នកតប្ចចកប្ទស ពាណិជជកមម និងហរិញ្ញវត្ថុ ជ្ញមួយថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍កនុង និងប្រៅ រតប្ទស 
ប្ដើមបើពរងើក និងអភិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ ប្ៅតាមប្គ្នលនប្ោបាយរតស់រាជរោឋ ភិបាល 

- ធានាឲ្យបាននូវចិរភាពដាំប្ណើ រការផ្លិត្កមម ោជើវកមម និងហរិញ្ញវត្ថុប្ោយផ្ារភាជ ត់ជ្ញមួយផ្ល រតប្ោជន៍សងគម។ 
- ពរងើកការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្ៅត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយរកាអរតា និងសតង់ោដូចគ្នន ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ 
- តប្ងកើនរតសិទធិភាពតុគគលិក និងតនតកស្អងសមត្ថភាពរតស់សហរគ្នស 
- វភិាគកតាត ថ្ងលប្ដើម និងកាំដណទរមង់ដាំប្ណើ រការ និងដតតតទប្ដើមបើកាត់្តនថយថ្ងលប្ដើមទឹក 
- ប្រតៀតប្្ៀតដតតយុទធស្អស្តសត ជ្ញមួយតណាត ញអងគភាពទឹកស្អា ត្នានាដដលមានរតសិទធភាពតាំផុ្ត្កនងពិភពប្ោក 
- តាាំងចិត្តខ្ពស់ ចាំប្ពាះការទទួលខុ្សរត្ូដល់សងគម និងតរសិ្អថ ន។ 

 

គ- ស្មពន័ធភាព រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័រកុងភនាំបពញ 
រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ពុាំមានសមព័នធភាពជ្ញមួយរកុមហុ៊នណាមួយប្ឡើយ។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ- រពឹតតការណ៍ស្ាំខាន់ៗ របចាំឆ្ន ាំ 
ប្ៅថ្ងងសុរក ១ប្រាច ដខ្រស្អពណ៍ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ រត្ូវនឹងថ្ងងទើ១៦ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៩ រកសួង 

ឧសាហកមម និងសិតបកមម បានប្ចញប្សចកតើសប្រមចប្លខ្ ១៦៩ MIH/២០១៩ សតើពើ ការដកសរមួលថ្ងលលក់ទឹកស្អា ត្ដដលផ្លិត្ 
និងផ្គត់្ផ្គង់ប្ោយរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ប្ោយមានការកាំណត់្ដូចខាងប្រកាម៖ 

រតប្ភទអត្ងិជិន 
តរមិាណប្រតើរបាស់ដកសរមលួងមើ ថ្ងលលក់ដកសរមលួងមើ 

(ម៣ កនុង១ដខ្) (ប្រៀល/ម៣) 

 
 
អត្ិងិជនជើវភាព 

មិនប្លើសពើ ៧ម៣ កនុង១ដខ្ ៤០០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ៨ម៣ ដល់១៥ម៣ កនុង១ដខ្ ៧២០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ១៦ម៣ ដល់២៥ម៣ កនុង១ដខ្ ៩៦០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ២៦ម៣ ដល់៥០ម៣ កនុង១ដខ្ ១២៥០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ៥១ម៣ ដល់១០០ម៣ កនុង១ដខ្ ១៩០០ប្រៀល/ម៣ 

ចាត់ពើ ១០១ម៣ កនុង១ដខ្ ២២០០ប្រៀល/ម៣ 

 
 
 
អត្ិងិជនោជើវកមម 

មិនប្លើសពើ ១៥ម៣ កនុង១ដខ្ ៩៥០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ១៦ម៣ ដល់៤៥ម៣ កនុង១ដខ្ ១១០០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ៤៦ម៣ ដល់១០០ម៣ កនុង១ដខ្ ១៤០០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ១០១ម៣ ដល់២០០ម៣ កនុង១ដខ្ ១៧០០ប្រៀល/ម៣ 
ពើ២០១ម៣ ដល់៥០០ម៣ កនុង១ដខ្ ២១០០ប្រៀល/ម៣ 

ចាត់ពើ ៥០១ម៣ កនុង១ដខ្ ២៤០០ប្រៀល/ម៣ 
អត្ិងិជនជ្ញរកសួង-ស្អថ ត័ន 
អងគភាពនានា និងស្អថ នទូត្ 

មិនកាំណត់្តាមតរមិាណប្រតើរបាស់ ២៥០០ប្រៀល/ម៣ 
 

ការកាំណត់្ថ្ងលលក់ទឹកស្អា ត្ខាងប្លើប្នះ រត្ូវអនុវត្តចាត់ពើថ្ងងទើ០១ ដខ្មករា ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ប្ៅ។ 
ង- សាថ នភាពទីផារ 
 ទើផ្ាររតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញគឺ“ថ្ផ្ទប្សវា”ដដលរគត់រគងប្ោយរោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញកនុងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្
ជូនរតជ្ញជនប្រតើរបាស់កនុងរាជធានើភនាំប្ពញនិងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ។ 
ច- សាថ នភាពរបកតួរបខជង 
 រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញគឺជ្ញអនកផ្គត់្ផ្គង់ទឹកដត្មួយគត់្ (មូ៉ណូតូ៉លើ) ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងមិនប្្វើការរតកួត្រតដជង 
ប្លើថ្ងលប្ៅប្លើទើផ្ារប្ទប្ទះសថិត្កនុងដាំណាក់កាលណាក៏ប្ោយ។ 
ឆ- ខផនការអនាគត 

ប្ដើមបើឈានប្ឆ្ព ះប្ៅសប្រមចទសេនវស័ិយខាងប្លើ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្្វើការងារសាំខាន់ៗ ដូចខាងប្រកាម៖ 
 - ការអភិវឌ្ឍស្អថ ត័ន និង្នធានមនុសេ 
 - ការអភិវឌ្ឍន៍មប្្ោបាយ និងសមាា រប្រតើរបាស់ 
 - សូចនាករប្សវាកមម និងសូចនាកររតសិទធភាពការងារ។ 
តណាត សូចនាករសាំខាន់ៗ ដដលរត្ូវតាមោន និងរត្ួត្ពិនិត្យមានដូចខាងប្រកាម៖ 
 - ថ្ផ្ទប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅរាជធានើភនាំប្ពញៈ  ១០០%ប្ៅឆ្ន ាំ២០២០ 
 - អរតាដាំប្ណើ រការសហរគ្នសៈ   ទតជ្ញង៤០% 
 - អរតាទររបាក់ថ្ងលប្រតើរបាស់ទឹកៈ   មិនទតជ្ញង៩៩% 
 - អរតាទឹកបាត់្តង់ៈ     កនុងករមិត្ ៥% 
 - ថ្ងលប្រតើរបាស់ទឹកម្យម(ោរស័យប្ោយស្អថ នភាពជ្ញក់ដសតង) ១.០០០ប្រៀល/ម៣។ 

៣ 



 
       ៤                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជ- កតាត ហានិភយ័ (ការវភិាគ និងទស្សនៈអនករគបរ់គង និងវធិានការទបស់ាា ត)់ 
រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ទទួលតនទុកការងារផ្លិត្កមម និងដចកចាយទឹកសរមាត់ប្រតើរបាស់ទូប្ៅកនុងការតប្រមើដល់ 

ដផ្នកប្សវាកមមស្អធារណៈជ្ញលកខណៈរដឋបាល និងតប្ចចកប្ទស ប្ោយមានការធានាទាំងតរមិាណ និងគុណភាពទឹកស្អា ត្គ្នម ន ប្មប្រាគ 
រពមទាំងោចផ្ឹកបានពើតណាត ញប្ោយផ្ទទ ល់។ ប្ទះជ្ញោ៉ងណាក៏ប្ៅមានកតាត  ហានិភ័យមួយចាំនួនដដលកាំពុងជួតរតទះ និងមាន 
វធិានការទត់ស្អក ត់្ដូចខាងប្រកាម៖ 

 
ជ.១- នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្រមាង 
តចចុតបនន សកមមភាពអភិវឌ្ឍ និងកាំប្ណើ នប្សដឋកិចចប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងរកុងតាប្មម  មានសនទុះោ៉ងខាល ាំង ដដលជ្ញប្ហតុ្ 

ប្្វើឲ្យរតជ្ញពលរដឋមកកាន់ទើរកុងមានការប្កើនប្ឡើង។ កតាត ប្នះជះឥទធិពលខាល ាំងដល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ និងប្្វើឲ្យសមត្ថភាពផ្លិត្ទឹក 
មិនប្ឆលើយត្តប្ៅនឹងត្រមូវការប្រតើរបាស់ជ្ញក់ដសតង។  

ជ្ញដាំប្ណាះរស្អយ នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្រមាង បាន៖ 
 តនតពរងើកសមត្ថភាពរតព័នធផ្លិត្កមម រសតតាមដផ្នការប្មដាំណាក់កាលទើ៣ (២០១៦-២០៣០) ប្ដើមបើរមួចាំដណក 
ដល់ការអនុវត្តន៍ប្គ្នលនប្ោបាយរតស់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជ្ញ ប្ោយកាំណត់្វស័ិយផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ គឺពរងើក 
វសិ្អលភាព ថ្នការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅទើរកុង ទើរតជុាំជនឲ្យបាន៩០%ដល់ឆ្ន ាំ២០២៣ និង១០០% រត្ឹមឆ្ន ាំ 
២០២៥។ 

 តនតការងារជួសជុលដងទាំរតព័នធផ្លិត្កមមឲ្យមានរតសិទធភាពនិងខ្ិត្ខ្ាំរគត់រគងទឹកគ្នម នចាំណូលឲ្យសថិត្ប្រកាម១០%។ 
 
ជ.២-នាយកោឋ នផ្លិត្កមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 
 រតប្ទសកមពុជ្ញទទួលរងបាតុ្ភូត្ ដអលនើណូ (EL NINO) ដដលតងកឲ្យមានោកាសធាតុ្ប្ៅត ហួត្ដហង មានប្ភលៀងត្ិចត្ួចប្ៅ 

រដូវរបាាំង កាំពស់ទឹកទប្នលរសកខាល ាំង ប្ហើយប្ៅរដូវវសា ករមិត្ទឹកប្ឡើងយតឺ្។ ជ្ញមួយគ្នន  ប្នាះដដរ ត្រមូវការប្រតើរបាស់ទឹកក៏មានការប្កើន 
ប្ឡើងខ្ពស់ោ៉ងគាំហុក ប្ោយស្អរកាំប្ណើ នរតជ្ញពលរដឋមានការប្កើនប្ឡើង។ ប្លើសពើប្នះ កាំប្ណើ នដើលាត់ដដលកកសទះប្ៅជុាំវញិ 
ស្អថ នើយតូមទឹកប្ៅ ប្ៅប្រាងចរកផ្លិត្ ប្្វើឲ្យត៉ះពាល់ដល់តរមិាណថ្នការតូម និងគុណភាពទឹកប្ៅ រពមទាំងមានការោច់ចរនតអគគិសនើ 
ជ្ញញឹកញាត់ប្ៅប្រាងចរកផ្លិត្ស្អា ត្និប្រា្ន៍ ប្ោយស្អរការផ្គត់្ផ្គង់អគគិសនើពើអគគើសនើកមពុជ្ញមិនរគត់រគ្នន់។ 

នាយកោឋ ន ផ្លិត្កមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក បានកាំពុងប្្វើការប្ោះរស្អយដូចខាងប្រកាម៖ 
 តាមប្រាងចរកទាំងតួន បានខ្ិត្ខ្ាំផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ប្លើសពើសមត្ថភាព ប្្វើការតូមតដនថមទឹកប្ៅប្ៅប្រាងចរក ផ្លិត្ 
ទឹកស្អា ត្ប្រជ្ញយចងាវ រ សនេាំសាំថ្ចកនុងការោងសមាា ត្ោងប្រចាះប្ៅប្រាងចរកផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ភូមិដរពក។ សរមាត់ 
ប្រាងចរកចាំការមន បានផ្លិត្ និងដចកចាយចាត់ពើដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 ការតូមស្អត រភក់ប្ៅជុាំវញិស្អថ នើយតូ៍មទឹកប្ៅរតស់ប្រាងចរកផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ភូមិដរពក  បានអនុវត្តរចួរាល់ប្ៅដខ្ប្មស្អ 
ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 សហការជ្ញមួយអគគិសនើកមពុជ្ញ ប្ដើមបើតប្ងកើត្កមមវ ិ្ ើផ្ទល ស់តតូរតណាត ញចរនតអគគិសនើប្ៅប្រាងចរក និប្រា្ន៍។ 
តញ្ញា រតឈមមួយចាំនួនប្ទៀត្ដដលកាំពុងជួតរតទះ និងកាំពុងរកដាំប្ណាះរស្អយ៖ 
 ការត្តណាត ញទឹកប្ៅត្ាំតន់ជ្ញយរកុងឆ្ង យកាន់ដត្ប្្វើឲ្យសមាព ្ទឹកសរមាត់ផ្គត់្ផ្គង់មិនរគត់រគ្នន់ 
 ការប្លចធាល យប្ៅតាមផ្លូវប្តតុ្ង ផ្តល់ការលាំបាកកនុងការជួសជុល 
ប្ហោឋ រចនាសមព័នធមានការមមាញឹកកនុងការអភិវឌ្ឍ ដូប្ចនះមានការឈូសឆ្យពរងឹកផ្លូវ និងោក់រតព័នធលូ ពុាំមានការជូន 

ដាំណឹងឲ្យ បានទន់ប្ពល និងប្្វើឲ្យត៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកជូនរតជ្ញពលរដឋ។ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជ- កតាត ហានិភយ័ (ការវភិាគ និងទស្សនៈអនករគបរ់គង និងវធិានការទបស់ាា ត)់ “ត” 
ជ.៣- នាយកោឋ នោជើវកមម 
 កាំឡុងប្ពលចុះតាំប្ពញការងាររតស់រកុមការងារតិទទឹក ថ្នការោិល័យទាំនាក់ទាំនងអត្ិងិន មានតញ្ញា រតឈម 
ជ្ញមួយអត្ិងិជន។ 

 ការជួលពលកមមខាងប្រៅសរមាត់ការងារត្តណាត ញទឹក ោចតងកបាតុ្ភាពជ្ញមួយអតិ្ងិជន។ 
ជ្ញដាំប្ណាះរស្អយ៖ 
 តប្ងកើនការផ្េពវផ្ាយពើលាំហូរការងាររតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ ប្ដើមបើឲ្យអត្ិងិជនយល់កាន់ដត្ចាស់។ 
 ជួលរកុមហុ៊នប្ ៉ការ សរមាត់ការងារត្តណាត ញទឹកងមើ។ 

 
ជ.៤- មណឌ លព័ត៌្មានវទិោ 
រតត្ិតត្តិការរតចាាំថ្ងងមួយចាំនួនតូ្ចោចមិនទន់តញ្ច ត់ប្ៅតាមកាលកាំណត់្ ប្ោយស្អររតព័នធដាំប្ណើ រការយតឺ្ ្គ្នាំង (Table 

Locked and Posting not allowed)។ 
ជ្ញដាំប្ណាះរស្អយ៖ 
 មណឌ លព័ត៌្មានវទិោ នឹងប្្វើការជ្ញមួយរកុមហុ៊ន ប្ដើមបើរកដាំប្ណាះរស្អយ និងប្្វើការរត្ួត្ពិនិត្យ Job Queue 
ជ្ញរតចាាំថ្ងងកនុងប្ម៉ាងការងារ។ 

 
ជ.៥- អងគភាពលទធកមម 
សរមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ អងគភាពបានជួតតញ្ញា ចាំនួន ២៖ ការប្ដញថ្ងលថ្នធាតុ្តណតុ ាំ កករ (PAC) មានការប្កើនប្ឡើងត្ថ្មល 

២៣.៩៥% និងការប្ដញថ្ងលថ្នអាំតិលសមុរទសរមាត់ផ្លិត្កល័រទឹក មានការប្កើនប្ឡើងត្ថ្មល ១៨.៦៤%   ប្តើប្្ៀតប្ៅនឹងឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ោយស្អរដត្វត្ថុធាតុ្ប្ដើមមានរតភពមកពើរតប្ទសចិន ដដលតចចុតបននកាំពុងមានជមងឺរ ើករាលោល ជ្ញប្ហតុ្រា ាំងសទះដល់ការផ្លិត្ 
និងដឹកជញ្ជូ ន ោចប្្វើឲ្យត៉ះពាល់ដល់ដាំប្ណើ រការផ្លិត្កមម។  

ដាំប្ណាះរស្អយ និងវធិានការទត់ស្អក ត់្៖ 
 អងគភាពលទធកមម បានសហការជ្ញមួយនាយកោឋ នផ្លិត្កមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក ប្ដើមបើសិកាពើប្លបឿនថ្នការប្រតើរបាស់ 
វត្ថុធាតុ្ប្ដើម ប្្វើការតាមោនសតុកកនុងឃ្ល ាំង និងតរមិាណដដលរត្ូវតញ្ញជ ទិញតដនថម។ អងគភាពកាំពុងរស្អវរជ្ញវ 
និងពិនិត្យលទធភាពថ្នការទិញពើរតប្ទសប្ផ្េង កនុងករណើ មានការចាាំបាច់។ 

 
ជ.៦- អងគភាពនើត្ិកមម និងអ្ិការកិចច 
ប្សចកតើកាំណត់្សរមាត់យកមកអនុវត្តពិន័យដល់ជនប្លមើសកនុងការលួចទឹកប្រតើរបាស់ ពុាំទន់ប្្វើវបិ្ស្អ្នកមម ប្ៅប្ឡើយ 

និងខ្វះកមាល ាំងជាំនាញសរមាត់ចុះអនុវត្តការងាររតចាាំថ្ងង។  
ប្ទះជ្ញោ៉ងណា អងគភាពនើត្ិកមម និងអ្ិការកិចច សាំណូមពរតាមតណាត នាយកោឋ នពាក់ព័នធចូលរមួសហការ ប្ដើមបើប្រៀតចាំ 

និងប្្វើវបិ្ស្អ្នកមមប្ឡើងវញិឲ្យរសតប្ៅនឹងស្អថ នភាពជ្ញក់ដសតងដូចជ្ញ៖ 
 ប្គ្នលការណ៍រ ាំលឹក និងពិន័យ 
 កិចចសនោសិទធិជ្ញវទឹកប្រតើរបាស់ 
 លិខ្ិត្តទោឋ នគត្ិយុត្តិមួយចាំនួន 
 ដតតទដាំប្ណើ រការការងារនើត្ិកមម និងអ្ិការកិចច (SOP) 
 អងគភាពនើត្ិកមម និងអ្ិការកិចច ប្សនើសុាំកមាល ាំងជាំនាញតដនថម និងកមមវ ិ្ ើតណតុ ះតណាត លដផ្នកចាត់។ 

 

៥ 



 
       ៦                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី២:  
ព័ត្៌មនអាំព ី
លទ្ធផលរបត្ិបត្តិការធ រកិចច 
របសរ់ដ្ឋា ករទ្កឹសវយត័្រកុងភនាំលពញ 



 
       ៨                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
បរយិាយ 

 
ថ្ផនការ 

(គិត្ជ្ញ ដមរ៉ត្គុត) 
អន វត្តជាក់ថ្សតង 
(គិត្ជ្ញ ដមរ៉ត្គុត) 

អរា 
(គិត្ជ្ញ %) 

ប្រាងចរកភូមិដរពក ៥៩.០៤១.០០០ ៦១.៥៥៤.០១៥ ១០៤ 
ប្រាងចរកប្រជ្ញយចងាវ រ ៥៧.១៤៦.០០០ ៦១.៧៧៣.១៣៩ ១០៨ 
ប្រាងចរកចាំការមន ៣.០១៧.២០០ ២.៨០៦.១៤០ ៩៣ 
ប្រាងចរកនិប្រា្ ៩៣.៣៩៧.០០០ ៩៥.៥២៣.២១១ ១០២ 

សរ  ប ២១២.៦០១.២០០ ២១១.៦៥៦.៥០៥ ១០៤ 
 

ថ្ផនកទ្ី ២.- ព័ត្៌មនអាំពីលទ្ធផលរបត្ិបត្តិការធ រកិចច 
ក- លទធផលរបតិបតតិការធុរកិចច បដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក 
ក.១- លទធផលការងាររបរពឹតតកមមរបពន័ធខចកចយទឹក និងការងារកាតប់នថយទឹកបាតប់ង ់
ក.១.១- លទធផលការងាររបរពឹតតកមម 
តនតធានាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រសតប្ៅតាមត្រមូវការប្រតើរបាស់រតស់អត្ិងិជន ប្ោយដាំប្ណើ រការរតព័នធផ្លិត្កមម ដដលមាន 

រស្អត់ និងធានាគុណភាពទឹកស្អា ត្គ្នម នប្មប្រាគ និងោចផ្ឹកបានពើតណាតដ ញប្ោយផ្ទទ ល់។  
ជ្ញរមួការងាររតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្ប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ មានដូចកនុងតារាងខាងប្រកាម៖ 

មុខ្វភិាគ ឯកតា WHO 
ប្រាងចរក 
ភូមដិរពក 

ប្រាងចរក 
ប្រជ្ញយចងាវ រ 

ប្រាងចរក 
ចាំការមន 

ប្រាងចរក 
នបិ្រា្ 

តណាត ញដចកចាយ 

        

ភាពលាក ់ NTU ≤ ៥ ០,៥២ ០,៦៣ ០,៣០ ០,៤៣ ០,៨២ 
        

ត្ថ្មលប្តហ៉ាស ់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,៣៤ ៧,៧៧ ៧,៣២ ៧,៧១ ៧,៥០ 
        

កលរ័ប្សរ ើ mg/l ០,១ - ១ ១,២៤ ០,៩២ ០,៩៤ ១,០១ ០,១៨ 
        

កលរ័សរតុ mg/l <២ ១,៣៦ ១,០៣ ១,១៣ ១,១៦ ០,៣០ 
        

ប្មប្រាគកូលើហវម cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ 
        

ប្មប្រាគអុើកូលើ cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ 
 

រត្ួត្ពិនិត្យគុណភាពទឹកតាមប្រាងចរកផ្លិត្ទឹកទាំងតើចាំនួន៣ដង/ថ្ងង រត្ួត្ពិនិត្យគុណភាពទឹកប្ៅតាមតណាត ញ 
ដចកចាយចាំនួន ៨០កដនលង/សបាត ហ៍ោ៉ងប្ទៀត្ទត់្ គុណភាពទឹកសថិត្កនុងករមិត្អនុញ្ញញ ត្រតស់សតង់ោរគុណភាពទឹកផ្ឹក 
ថាន ក់ជ្ញត្ិ។ ការងាររត្ួត្ពិនិត្យគុណភាព-ទឹក ទាំងប្ៅតាមប្រាងចរក និងតាមតណាត ញដចកចាយតាមយនតការ និងកមមវ ិ្ ើមានរស្អត់ 
បានជ្ញត់ោត់ និងប្ទៀងទត់្ ប្ោយធានាបាននូវ គុណភាពទឹកគ្នម នប្មប្រាគ និងផ្ឹកបានប្ោយផ្ទទ ល់ពើតណាត ញ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក- លទធផលរបតិបតតិការធុរកិចចបដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក (ត) 
ក.១- លទធផលការងាររបរពឹតតកមមរបពន័ធខចកចយទឹកនិងការងារកាតប់នថយទឹកបាតប់ង ់(ត) 
ក.១.២- លទធផលការងារបរៀបចាំ របពន័ធខចកចយទឹកសាា ត 
 

បរយិាយ  អន វត្តជាក់ថ្សតង 
(គិត្ជ្ញដមរ៉ត្) 

 
 

 

១- ខ្ណឌ ដូនប្ពញ  ៦៥១,៣០ 
២- ខ្ណឌ ៧មករា  ១,០០ 
៣- ខ្ណឌ ចាំការមន  ១.៤៧២,៣៥ 
៤- ខ្ណឌ ទួលប្គ្នក  ៥៤៧,៦០ 
៥- ខ្ណឌ ឫសេើដកវ  ៧.២១៤,៩០ 
៦- ខ្ណឌ មានជ័យ  ១៦.៨០៤,០៩ 
៧- ខ្ណឌ ដប្ងាក   ៥២.៩១១,២០ 
៨- ខ្ណឌ ប្ពា ិ្៍ដសនជ័យ  ៥៣.១៨២,២៥ 
៩- ខ្ណឌ ដសនសុខ្  ១៣.២៦៩,៦០ 
១០- ខ្ណឌ ប្រជ្ញយចងាវ រ  ២២.០៣៤,៧០ 
១១- ខ្ណឌ ចារអាំប្ៅ  ៤៩.៩០៨,៨០ 
១២- ខ្ណឌ ដរពកប្ៅន   ១១.៨៤៥,៣០ 
១៣- រកុងតាប្មម   ៧.៧១៣,៦០ 
១៤- រសុកស្អា ង  ៥.១៣៩,៤០ 
   

សរុត  ២៤២.៦៩៦,២៩ 
 

 

របខវងបាំពងខ់ដ្លបានដ្ឋកត់ាមឆ្ន ាំនីមយួៗ 
(គិតជាគីឡូខម៉ែរត) 

៩ 



 
     ១០                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អរតាទឹកបាត់្តង់រតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញប្ៅមានករមិត្ប្ៅកនុងរងវង់ប្លខ្មួយខ្ទង់តុ៉ប្ណាណ ះប្ពាលគឺរោឋ ករទឹកសវយត័្
រកុងភនាំប្ពញបានតនថយទឹកបាត់្តង់មកប្ៅរត្ឹមអរតា៨,៩៤% ដូចបានតងាា ញកនុងរកាហវចិខាងប្រកាម។ 

រកាហវិចបងាា ញពីអរតាទឹកបាតប់ងពី់ឆ្ន ាំ២០០៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៩ (គិតជាភាគរយ) 

ក- លទធផលរបតិបតតកិារធុរកិចចបដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក (ត) 
ក.១- លទធផលការងាររបរពឹតតកមមរបពន័ធខចកចយទឹកនិងការងារកាតប់នថយទឹកបាតប់ង ់(ត) 
ក.១.៣- លទធផលការងារកាតប់នថយទឹកបាតប់ង ់
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បណាត ញជូនរបជាពលរដាមនចាំណូលទាប 
សរ  ប 

(រគួស្អរ) 
កន ងរកុង 
(រគួស្អរ) 

ជាយរកុង 
(រគួស្អរ) 

 តងរ់ ាំលស១់២ដខ្ - - - 
ឧតត្ថមា្ន៣០% និងតងរ់ ាំលស១់២ដខ្ ២៥៧ - ២៥៧ 
ឧតត្ថមា្ន៥០% និងតងរ់ ាំលស១់២ដខ្ ៥៦០ ០១ ៥៥៩ 
ឧតត្ថមា្ន៧០% និងតងរ់ ាំលស១់២ដខ្ ៣៤៩ ០៥ ៣៤៤ 
ឧតត្ថមា្ន១០០% និងតងរ់ ាំលស០់៤ដខ្ ២២៤ ២៦ ១៩៨ 

សរតុ ១.៣៩០ ៣២ ១.៣៥៨ 
 

 

ប្តើគិត្ចាត់ពើប្ពលអនុវត្តកមមវ ិ្ ើ “ផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូនរតជ្ញពលរដឋមានចាំណូលទត” រហូត្ដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ        
រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញបានផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូនរតជ្ញពលរដឋមានចាំណូលទតសរុត៣៦.៣១៦តណាត ញ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ 
បានឧតត្ថមា្ន សរុតចាំនួន២៥.៧៧០តណាត ញ។ 

ការវាយតថ្មល 
 ការផ្តល់ប្សវាទឹកស្អា ត្ដល់រតជ្ញពលរដឋមានចាំណូលទត ពិប្សសរតជ្ញពលរដឋរកើរករស់ប្ៅមានលកខណៈ រតមូលផ្តុ ាំកនុង 
សហគមន៍ ដដលកនលងមកមិនធាល ត់បានទទួលទឹកស្អា ត្ប្រតើរបាស់ផ្ទទ ល់ពើរដឋកនុងត្ថ្មលមួយ សមរសតប្ថាកជ្ញងឯកជន ផ្គត់្ផ្គង់២៤ 
ប្ម៉ាងកនុង១ថ្ងង ៧ថ្ងងកនុង១សបាត ហ៍ធានានូវគុណភាពហូតបានផ្ទទ ល់ពើកាលម៉ាសុើន និងមានការឧតត្ថមា្នផ្ងប្នាះបាន ប្្វើឲ្យ 
រតជ្ញពលរដឋមានចាំណូលទត សតាយរ ើករាយ និងដឹងគុណោ៉ងរជ្ញលប្រៅចាំប្ពាះរាជរោឋ ភិបាល និងមាច ស់ជាំនួយដដលបាន 
យកចិត្តទុកោក់ចាំប្ពាះជើវភាពរស់ប្ៅរតស់ពួកគ្នត់្។ 
  

ក- លទធផលរបតិបតតិការធុរកិចចបដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក (ត) 
ក.២- ស្កមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវកមម 
ក.២.១-ការងារផាតផ់ាងទឹ់កសាា ត ជូនរបជាពលរដ្ាមានចាំណូលទប 
 

១១ 



 
     ១២                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ការងារតបណាត ញចូលផទុះ 
 ការងារត្តណាត ញចូលផ្ទះរត្ូវអនុវត្តតាមដតតតទដាំប្ណើ រការតាមសតង់ោរមួយដដលមានលកខណៈស្អមញ្ញ និងងាយអនុវត្ត 
ទាំងមស្តនតើ- និប្ោជិត្រតស់រ.ទ.ស.ភ. និងអត្ិងិជន។ ប្គ្នលតាំណងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺជួយសរមួលរតជ្ញពលរដឋកនុងការតាំប្ពញ 
ដតតតទត្តណាត ញទឹកឲ្យបានប្លឿន ទទួលរបាក់ថ្ងលទឹកប្ៅនឹងកដនលងកាត់្តនថយការចាំណាយប្លើការប្្វើដាំប្ណើ ររតស់រតជ្ញពលរដឋ។ 

- ការងាររគបរ់គងអតិថិជន 
  

 ប្យើងរគត់រគងអត្ិងិជនបានលានិងមានរតសិទធភាពប្ោយ៖ 
 តញ្ចូ លទិននន័យអត្ិងិជនត្តណាត ញងមើនិងទិននន័យនាឡិកាតតូ រងមើប្ៅកនុងរតព័នធបានរត្ឹមរត្ូវនិង
ទន់ប្ពលប្វោ“ មនិប្លើសពើតើថ្ងងការងារប្រកាយថ្ងងត្តណាត ញនងិតតូរនាឡកិារចួ”។ 

 តញ្ចូ លរាល់សាំប្ណើ ដកត្រមូវទិននន័យអត្ិងិជនប្ៅកនុងរតព័នធទន់ប្ពលប្វោ។ 
 ប្្វើBack Up ទុករាល់ថ្ងងនិងសបាត ហ៍ ទិននន័យអត្ិងិជនប្ៅកនុងរតព័នធប្ដើមបើធានាសុវត្ថិភាពប្ោយប្្វើការ 
រត្ួត្ពិនិត្យប្ៅរាល់ចុងរត្ើមាសប្ទៀត្ផ្ង ។ 

 ប្្វើការដងទាំកុាំពយូទ័រនិង Hardware ទូទាំងអងគភាពតាមកមមវ ិ្ ើដដលបានកាំណត់្។ 
 

 
របលភទ្អត្ិលិជន 

 
២០១៥ 

 
២០១៦ 

 
២០១៧ 

 
២០១៨ 

 
២០១៩ 

ជើវភាព ២៣២.៣៣២ ២៥១.០៦៧ ២៧១.៣១៧ ៣០១.៨៣៤ ៣២១.២១២ 
ោជើវកមម ៥១.២៥៦ ៥៤.២២៨ ៥៥.៨៩១ ៥៨.៧៨៩ ៦២.៣៦៦ 
អងគភាពរដឋ ៧៩៦ ៦៥៥ ៦៥៥ ៦៦៤ ៦៩៦ 
អនកលកទ់កឹ ១៣ ១១ ០៨ ០៧ ០៧ 
ត្ាំណាងដចកចាយ ២៤ ២២ ២០ ២១ ១៧ 
Standpipe - - - ១៤ ១៧ 
តនទតជ់លួ ៤.៦០៣ ៤.៨៥២ ៥.៣៩៧ ៥.៧០៣ ៥.៧៥២ 

សរុត ២៨៩.០២៤ ៣១០.៨៣៥ ៣៣៣.២៨៨ ៣៦៧.០៣២ ៣៩០.០៦៧ 

 
រកាហវិចបងាា ញពីបាំខណងខចកអតិថិជនចុងឆ្ន ាំ២០១៩ (អតិថិជនស្របុចាំននួៈ ៣៩០.០៦៧អតិថិជន)  

ក- លទធផលរបតិបតតតិការធុរកិចចបដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក (ត) 
ក.២- ស្កមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវកមម (ត) 
ក.២.២-ការងារតបណាត ញចូលផទុះ និងការរគបរ់គងអតិថិជន 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. មានមស្តនតើនិប្ោជិត្ទាំងអស់ចាំនួន១.០៩២រូត (នារ ើ៖១៩៤រូត) កនុងប្នាះមាន៖ 
 មស្តនតើរកតខ័្ណឌ រដឋ ចាំនួន០២រូត គឺអគគនាយក និងអគគនាយករងទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចច និងផ្ារមូលតរត្ 
និងជ្ញរតធាននាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

 មស្តនតើនិប្ោជិត្រកតខ័្ណឌ សហរគ្នស ចាំនួន១.០២៥រូត (នារ ើ៖១៨៨រូត) 
 និប្ោជិត្ជ្ញត់កិចចសនោ ចាំនួន៦៥រូត (នារ ើ៖០៦រូត) 

 
ក.៣.១- ការអនុវតតនល៍កេនតិកៈបុគាលិក និងបទបញ្ញជ ថ្ផទកនុង 
 ចាំនួនតុគគលិកដដលបានប្រតើរបាស់កនុងរយៈកាលកនលងមកកនុងករមិត្២,៨០ ប្លើ១.០០០អត្ិងិជន 

(ចាំនួនអត្ិងិជនសរុតចុងរគ្ន៣៩០.០៦៧)។ 
 ការអនុវត្តន៍ត្ួនាទើភារកិចចវន័ិយការងារប្ពលប្ម៉ាងប្្វើការសាំប្លៀកតាំពាក់ និងការប្រតើរបាស់សមាា រការពារសុវត្ថិភាព 
ពលកមមរតស់មស្តនតើ-និប្ោជិត្កមមករកាន់ដត្រតប្សើរ។ 

 
ក.៣.២- ករមតិជាំនាញរបស់្មស្រនតីនិបោជិត 

ក- លទធផលរបតិបតតតិការធុរកិចចបដ្ឋយរមួបញ្ចូ លពត័ម៌ានធុរកិចចតាមខផនក (ត) 
ក.៣- ការងាររគបរ់គងធនធានមនុស្ស 
 

 

អនកមានតទពិប្ស្អ្នក៍ារងារ 

ការតណតុ ះតណាត លរយៈប្ពលខ្លើ 

ប្លើ១០ឆ្ន ាំ ប្ឡើង  

១៣ 



 
     ១៤                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខផនកទី ២.- ពត័ម៌ានអាំពីលទធផលរបតិបតតិការធុរកិចច (ត) 
ខ- រចនាស្មពន័ធចាំណូល 
 

ល. រ របភពចាំណូល 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

(ពានប់្រៀល) (ពានប់្រៀល) (ពានប់្រៀល) 
        
១ ចាំណូលពើការលក ់ ១៩៤.២៧២.២៦១ ៨៩,៧៣% ២០៥.៨៤១.៤៩៨ ៧៧,៦៥% ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ ៨៣,០២% 
២ កថ្រមពើប្សវាស្អងសង ់ ៣.៣៥៩.៨២៧ ១,៥៥% ៨.០៩២.១០៣ ៣,០៥% ១០.៧៤១.៥៣៦ ៤,៦១% 
៣ ចាំណូលពើការតតូររូតិយត័ណណ-សុទធ ១.៤៦១.២៣៧ ០,៦៧% - - - - 
៤ ចាំណូលប្ផ្េងៗ ១៧.៤០៣.៤៩១ ៨,០៤% ៥១.១៥៩.៦៩២ ១៩,៣០% ២៨.៧៩៥.១០៨ ១២,៣៦% 

ចាំណូលសរុត ២១៦.៤៩៦.៨១៦  ២៦៥.០៩៣.២៩៣  ២៣២.៨៩៣.០៨៩  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី៣:  
ព័ត្៌មនអាំព ី
អភិបាលកចិចសាជីវកមម 
របសរ់ដ្ឋា ករទ្កឹសវយត័្រកុងភនាំលពញ 



 
     ១៦                                     របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អង្
គកា

រលេ
ខគិ

តត្
តឹម

ថ្ង
ៃទី៣

១ 
ខខ

ធ្ន ូ 
ឆ្ន

ាំ២០
១៩

 



 

ខផនកទី ៣.- ពត៌ម័ានអាំពីអភបិាលកិចចសាជីវកមម (ត) 
ខ- រកុមរបឹកាភបិាល 

ល.រ. ល ម្ េះអភិបាល ត្ាំថ្ណង 
កាលបរលិចេទ្ 

កាល យជាអភិបាល 
កាលបរលិចេទ្ 

បញ្ជប់ោណត្តិបចច បបនន 
១ ឯកឧត្តម អុ៊៊ុំ សុថា រតធានរកុមរតឹកាភិបាល ២៥/០២/២០២០ ២៥/០២/២០២៣ 
២ ឯកឧត្តមតណឌិ ត្សឹុម សុើថា  សមាជិករកុមរតឹកាភិបាល ២៧/០៧/២០១២ ២៧/០៧/២០២១ 
៣ ឯកឧត្តម មុើ វ៉ាន់ សមាជិករកុមរតឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 
៤ ឯកឧត្តម នួន ផ្ទរត័្ន សមាជិករកុមរតឹកាភិបាល ១៨/០៨/២០១៧ ១៨/០៨/២០២០ 
៥ ប្ោកម៉ា ណូរ៉ាវ ើន សមាជិករកុមរតឹកាភិបាល ២៤/០២/២០២០ ២៤/០២/២០២៣ 

៦ ប្ោកឧកញ៉ាចាងយុនប្ហវង 
អភិបាលមិនរតត្ិតត្តិ 
ត្ាំណាងភាគហុ៊និកឯកជន 

២០/០២/២០១៣ ២៥/០២/២០២៣ 

៧ ប្ោក ប្ោម ប្សងតូរ៉ា អភិបាលឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២៥/០២/២០២៣ 
     

៨ ឯកឧត្តម សឹម ណារ៉ា រតធានរកុមរតឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ១៦/១១/២០១៩ 
៩ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ូ សមាជិករកុមរតឹកាភិបាល ០៨/០២/២០១៧ ០៩/០២/២០២០ 

 

 ប្ឈាម ះប្លខា្ិការសហរគ្នសរតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញៈ 
- បណឌិ ត្ ជា វិស ទ្ធ  អគគនាយករងទទួលតនទុកប្លខា្ិការសហរគ្នស 
- លោក វួត្ ស ខលវង ប្លខា្ិការសហរគ្នស 

 

១៧ 



 
       ១៨                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ- បុគាលិកជានខ់ពស់្ 
ស្មាស្ភាពបុគាលិកជានខ់ពស់្ 

ល.រ ល ម្ េះ លភទ្ ត្ាំថ្ណង 
    

១ ឯកឧត្តមតណឌិ ត្ សឹុ មសុើថា រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

២ ឯកឧត្តម ប្នត្ មុននើ រតុស មស្តនតើរតួ្ត្ពិនិត្យរដឋ 

៣ ប្ោក រស ់គឹមោង រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៤ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ូ រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៥ ប្ោកសាំរទិធ សុវទិោ រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៦ តណឌិ ត្ ជ្ញ វសុិទធ រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៧ ប្ោក ចាន ់ពិសិដឋ រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៨ ប្ោករសើ ងិន ចស្តនាទ  រសើ អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

៩ ប្ោក ម៉ា ណូរ៉ាវ ើន រតុស អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. 

១០ ប្ោក ជ្ញ សតិ្ភទទ រតុស រតធាននាយកោឋ នដផ្នការនិងគប្រមាង 

១១ ប្ោក ឱម អដឋរស រតុស រតធាននាយកោឋ នោជើវកមម 

១២ ប្ោករសើ ប្រឿន ណារ ើ រសើ រតធាននាយកោឋ នរដឋបាលនិង្នធានមនុសេ 

១៣ ប្ោក ប្ផ្ង ទើ រតុស រតធាននាយកោឋ ន ផ្លិត្កមម និងផ្គត្ផ់្គងទឹ់ក 

១៤ ប្ោករសើ ប្សង គ្នតារា រសើ រតធានសវនកមមថ្ផ្ទកនុង 

១៥ ប្ោក ស្អវុ្ វឌ្ឍនា រតុស រតធានមណឌ លពត័្ម៌ានវទិោ 

១៦ ប្ោក ឈន ឆ្ន រតុស រតធាននិតិ្កមម និងអ្ិការកិចច 
១៧ ប្ោក ហាក ់ វុឌ្ឍើ(*) រតុស ជាំនយួការអគគនាយក 

*ប្ោក ហាក់វុឌ្ឍើ រត្ូវបានសប្រមចឲ្យចូលនិវត្តន៍ចាត់ពើថ្ងងទើ០១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ (តាមប្សចកតើសប្រមចប្លខ្០៨០ ស.ស.រ. ចុះថ្ងងទើ៣០ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨)  
និងសប្រមចរតគលភ់ារកចិចជូន ជ្ញជាំនួយការអគគនាយក រ.ទ.ស.ភ. ចាត់ពើថ្ងងទើ១២ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ (តាមប្សចកតើសប្រមចប្លខ្០៨៣ ស.ស.រ. 
 ចុះថ្ងងទើ១២ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨)។ 
 
សមាគ លៈ់ ពត័្ម៌ានលមាិត្ពាកព់ន័ធអភិបាលកិចចស្អជើវកមមមានភាជ តជ់្ញឧតសមពន័ធ។ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី៤:  
ព័ត្៌មនអាំពកីារជួញដូរ 
មូលបរត្ នងិភាគវ  នកិ 
របសរ់ដ្ឋា ករទ្កឹសវយត័្រកុងភនាំលពញ 



 
       ២០                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី ៤.- ព័ត្៌មនអាំពីការជួញដូរមូលបរត្ និងភាគវ  និក 
ក- ពត័ម៌ានអាំពីមូលបរត 
១- ពត័ម៌ានអាំពីមូលបរតកមមសិ្ទធិ 

 ប្ឈាម ះមូលតរត្កមមសិទធិៈ ភាគហុ៊ន្មមតា 
 និមិត្តសញ្ញញ មូលតរត្កមមសិទធិៈ PPWSA 
 ចាំណាត់្ថាន ក់ថ្នមូលតរត្កមមសិទធិៈ មូលតរត្កមមសិទធិមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ 
 ត្ថ្មលចារកឹកនុងមួយឯកតាមូលតរត្កមមសិទធិៈ ១.០០០ ប្រៀល 
 ថ្ងលលក់កនុងមួយឯកតាមូលតរត្កមមសិទធិ (IPO Price): ៦.៣០០ ប្រៀល 
 តរមិាណមូលតរត្កមមសិទធិសរុតទាំងអស់ដដលកាំពុងប្្វើចរាចរប្លើទើផ្ារៈ ១៣.០៤៥.៩៧៥ មូលតរត្កមមសិទធិ 
 មូល្នូតនើយកមមទើផ្ារៈ ៥២១.៨៣៨.៩៧២.០០០ ប្រៀល(ថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩) 
 ប្ឈាម ះទើផ្ារមូលតរត្រតត្ិរសុត្ៈ រកុមហុ៊នផ្ារមូលតរត្កមពុជ្ញ 
 កាលតរបិ្ចឆទថ្នការចុះតញ្ជ ើលក់មូលតរត្ៈ ថ្ងងទើ១៨ ដខ្ប្មស្អ ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
ខ- ថ្ថល និងបរមិាណជញួដូ្រមូលបរត 
 
មូលបរត្កមមសទិ្ធិ មករ ក មភៈ មីនា លមសា ឧសភា មិល នា 

ថ្ងល 
ជួញដូរ 

អត្ិតរមា ៦.៣០០ ៦.២០០ ៥.៨០០ ៥.៧០០ ៦.៣០០ ៦.១៤០ 
ម្យម ៤.៨៣០ ៥.៦៦៨ ៥.៥៣៩ ៥.៦១៥ ៦.០៣៩ ៥.៩៨៥ 
អតបតរមា ៤.១២០ ៥.០០០ ៥.៤២០ ៥.៥២០ ៥.៦០០ ៥.៩០០ 

តរមិាណ 
ជួញដូរ 

អត្ិតរមា ៤២.០៧៨ ១៦.២៧២ ៧.៧៩២ ១២.៥៣៥ ១០.៤០០ ៦.៣៩៩ 
ម្យម ១១.៣៨៩ ៥.៧៥២ ២.១៣៤ ២.៥៤៩ ៣.៦៩១ ២.៣៩១ 
អតបតរមា ២០០ ៤៦៥ ០ ១០៥ ៥៨ ២០០ 

 
មូលបរត្កមមសទិ្ធិ កកកដ្ឋ សហីា កញ្ញា  ត្ ោ វិចេិកា ធនូ 

ថ្ងល 
ជួញដូរ 

អត្ិតរមា ៦.១០០ ៦.០៨០ ៦.២៦០ ៦.២៨០ ៦.១០០ ៦.០០០ 
ម្យម ៦.០១០ ៦.០២៥ ៦.១១០ ៦.១៥២ ៥.៩៧២ ៥.៩៥២ 
អតបតរមា ៥.៨៨០ ៥.៩៦០ ៥.៩៨០ ៥.៩០០ ៥.៨៨០ ៥.៩០០ 

តរមិាណ 
ជួញដូរ 

អត្ិតរមា ៦.៦៤៩ ២៣.២៨៤ ៨.៣១៨ ១៧.១៦៧ ១៦.៧១២ ២៨.១៩២ 
ម្យម ១.៥១៣ ៥.៥៨១ ៣.៧០០ ៣.១២០ ៣.១២៦ ៦.៣២៧ 
អតបតរមា ០ ០ ២១ ៤១១ ១០ ២១២ 

 
គ- ភាគហ ុនិកខដ្លកានក់ាបភ់ាគហ ុនមសិ្ទធិបបាុះបឆ្ន តចាំននួបរចើនបលើស្លប ់
 
ល.រ ល ម្ េះ សញ្ញជ ត្ិ ចាំនួនូលបរត្ ភាគរយ 
១ រដឋ ត្ាំណាងប្ោយរកសួងប្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ដុ ដខ្មរ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

សរុត ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី ៤.- ព័ត្៌មនអាំពីការជួញដូរមូលបរត្ និងភាគវ  និក (ត្) 
ឃ- ភាគហ ុនិកខដ្លកានក់ាបភ់ាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាុះបឆ្ន តចាំននួបរចើន 
        គិត្រត្ឹមថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ ពុាំមានភាគហុ៊និកដដលកាន់កាត់ភាគហុ៊នមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្រចើនប្នាះប្ទ។ 
 
ង- ពត័ម៌ានអាំពីការខបងខចកភាគលាភកនុងរយៈបពល៣(បី)ឆ្ន ាំចុងបរកាយ 
 

ពិពណ៌នាលាំអិត្អាំពីការថ្បងថ្ចកភាគោភ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ 
ចាំប្ណញសុទធ (ពាន់ប្រៀល) ៧៣.៦០៧.១៦៨ ៣៣.០៦៧.៨២៦ ៤៩.២៧៣.១០៤ 
ភាគោភជ្ញស្អច់របាក់សរុត (ពាន់ប្រៀល) ២១៨.៩៥២.៣៦០ ១៣.៣៩៣.៨៦៦ ១៣.៩១៤.៨៣៦ 
ភាកោភជ្ញមូលតរត្កមមសិទធិសរុត គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
ភាគោភប្ផ្េងៗប្ទៀត្ គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
អនុបាត្ថ្នការដតងដចកភាគោភ ២៥,៧១% ៤០,៥០% ២៨,២៤% 
ទិននផ្លភាគោភ *៥,១៨% **៣,៩៩% ***៣,៩០% 
ភាគោភកនុងមួយឯកតាមូលតរត្កមមសិទធិ ២១៧,៦០ប្រៀល ១៥៤ប្រៀល ១៥៩,៩៩ប្រៀល 

*ថ្ងលតិទទើផ្ាររតចាាំថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ គឺ៤.២០០ប្រៀល 
**ថ្ងលតិទទើផ្ាររតចាាំថ្ងងទើ២៩ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ គឺ៣.៨៦០ប្រៀល 
***ថ្ងលតិទទើផ្ាររតចាាំថ្ងងទើ៣០ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺ៤.១០០ប្រៀ់ល 

២១ 



 
       ២២                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី៥:  
របាយការណ៍សវនកមម 
របសស់វនករផ្ផទកន ង 
លលើការរត្ួត្ពនិិត្យផ្ផទកន ង 



 
       ២៤                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៥ 



 
       ២៦                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៧ 



 
       ២៨                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៩ 



 
       ៣០                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៣១ 



 
       ៣២                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៣៣ 



 
       ៣៤                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៣៥ 



 
       ៣៦                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី៦:  
របាយការណ៍វរិញ្ាវត្ថ  
ថ្ដលលធវើសវនកមមលដ្ឋយ 
សវនករឯករជយ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
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       ៣៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

  

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មពៅក្េុះរាជាណាចក្កកម្ពុជា) 

 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង 

របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  
 
អភបិាេ      ឯកឧត្តម្ អ ុ៊ុំ សុថា (H.E. Oum Sotha) 
      ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន ់(H.E. Mey Vann) 

      ឯកឧត្តម្ សុ៊ឹម្ សីុថា (H.E. Sim Sitha) 

      ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន (H.E. Noun Pharath) 
      លោក ម៉ា  ណូរា៉ា វនី (Mr. Ma Noravin) 
      លោក លោម្ លសង បូរា៉ា  (Mr.Om Sengbora) 

      លោក ចាង យុនលវេង (Mr. Zhang Yun Feng) 
 
ទីស្នន កក់ារ     លេខ៤៥ ផ្លូវ ១០៦ សង្កា ត្ព់្សុះចក ខណឌ ដូនលរញ  
      រាជ្ធានីភនលំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 
ធនាគារ      ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  
      ធនាគារ វឌឍនៈ 
      ធនាគារ វឌឍនភារោសីុ 
      ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មលព្ៅព្បលទសននកម្ពុជា 

ធនាគារ លអសីុេីដា ភអីិេសីុ 
ធនាគារ កម្ពុជាស្នធារណៈ 
ព្្៊ឹុះស្នា នម្ពី្កូវិរញ្ញ វត្ាុ ព្បាស្នក ់
ធនាគារ វត្ថា កសិករ េីម្តី្ធីត្ 
ព្្៊ឹុះស្នា នម្ពី្កូវិរញ្ញ វត្ាុ លអ អ៊ឹម្ លខ ភអីិេសីុ 
ធនាគារ ស្នា បនា ភអីិេសីុ  
ជ្ីប ម្៉ាុង ខម្លម្ើសេ បប ង ម្.ក 

      រត្នាគារជាត្ិ 
      រត្នាគារ រាជ្ធានីភនលំរញ 
      រត្នាគារត្ថលមម  
       
សវនករ      ប  ីឌី អូ (លខម្បូឌា) េីម្តី្ធីត្ 
 
  
 
 
 
 

៣៩ 
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       ៤០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
មាតិកា  ទំេ័រ 

របាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ  
 

១ - ៥ 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ  
 

៦- ១០ 

របាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ 
 

១១ - ១២ 

របាយការណ៍ចំលណញឬខាត្ និងចំណូេលផ្េងៗ 
 

១៣ 

របាយការណ៍បបព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធន  
 

១៤ 

របាយការណ៍េំវូរស្នចព់្បាក់  
 

១៥ - ១៦  

កំណត្ស់មា េ់របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  
 

១៧ - ៥៨ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 
 ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេមនលសចកតីលស្នម្នេរកីរាយកនុងការដាកជូ់្ននូវរបាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំ ព្រម្ទងំរបាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុបដេបានលធេើសវនកម្មរចួរបស់ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ លៅកាត្ថ់ា “រ.ទ.ស.ភ” សព្មប់                
ការយិបរលិចឆទ្ិត្ព្ត្៊ឹម្នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
សកម្មភារចម្បង 
 សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ ្ឺព្បព្រ៊ឹត្តកម្ម និងផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកស្នា ត្ លៅរាជ្ធានីភនលំរញ និងត្ំបនល់ៅជុ្ំវញិ  រមួ្
មន ព្កុងត្ថលមម  និងសកម្មភារលផ្េងលទៀត្បដេទកទ់ងលៅន៊ឹងការផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹក។ រុំមនការផាល ស់បតូរជាស្នរវនតសព្មប់
សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះលទ។ 
 
េទធផ្េននព្បត្បិត្តកិារ 
 ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
   
ព្បាកច់ំលណញសព្មប់ការយិបរលិចឆទ ៣៣.២៩១.៩១៣ 
 
ភា្ោភ 

ការបបងបចកភា្ោភលៅកនុងការយិបរលិចឆទលនុះ មនដូចខាងលព្កាម្៖ 
 ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

សព្មប់ការយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨៖  
ភា្ោភដំបូងនិងចុងលព្កាយ ត្នម្ល ២១៧,៦០លរៀេកនុងម្យួភា្វ ុន  ១៨.៩២៥.៣៦០ 
 
ទុនបព្ម្ងុ នងិសំវធិានធន 
 មនការលផ្េរទ៊ឹកព្បាកច់ំនួន៥៤.៦៨១.៨០៨.០០០លរៀេរីព្បាក់ចំណូេរកាទុកលៅទុនបព្ម្ុងត្ថម្ចាប ់ ទូលៅ 
និងសព្មប់ការអភវិឌឍន៍បដេបានអនុម្ត័្កនុងអំឡុងលរេននកិចចព្បជុ្ំព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ លៅនងៃទី២៧ បខម្នីា ឆ្ន ំ
២០១៩។ 
 
បណុំេរបិាកទរ នងិ បណុំេជាបស់ងេយ័ 
 លៅម្ុនលរេបដេរបាយការណ៍ចំលណញឬខាត្និងចំណូេលផ្េងៗ និងរបាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវបាន
លរៀបចំលឡើង   ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបានចាត្់វធិានការបដេមនម្ូេដាា នសម្រម្យ លដើម្បបីញ្ជជ ក់ថាវធិានការទកទ់ងលៅន៊ឹង
ការេុបលចាេនូវបំណុេរិបាកទរ និង ការលធេើសំវធិានធនចំលពាុះបំណុេជាបស់ងេ័យព្ត្ូវបានលធេើលឡើងលវើយលជ្ឿជាកថ់ា
ម្និមនបំណុេរិបាកទរ និងរុំមនភារចាបំាចល់ដើម្បលីធើេសំវធិានធនសព្មបប់ំណុេជាប់សងេ័យលឡើយ។ 

លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនុះព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ រុំបានដ៊ឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួបដេន៊ឹងបណាត េ
លោយមនភារចាបំាច់លដើម្បេុីបលចាេនូវបំណុេរិបាកទរ ឬកល៏ធើេសំវធិានធនចំលពាុះបំណុេជាបស់ងេ័យ លៅកនុង 
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ លឡើយ។ 
  

៤១ 
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       ៤២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
ព្ទរយសកម្មចរនត 
 លៅម្ុនលរេបដេរបាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ និងចំណូេលផ្េងៗ និង របាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវ
បានលរៀបចំលឡើងព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបានចាត្់វធិានការបដេមនម្ូេដាា នសម្រម្យ លដើម្បបីញ្ជជ កថ់ាបណាត ព្ទរយសកម្មចរនត
បដេម្និមនត្នម្លលសមើន៊ឹងត្នម្លទីផ្ារលៅកនុងព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មធម្មត្ថ បដេបានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងបញ្ជ ី្ណលនយយរបស់     
រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានកាត្់បនាយត្នម្លលោយលៅព្ត្៊ឹម្ត្នម្លបដេររំ៊ឹងទុកន៊ឹងោចេកប់ានលេើទីផ្ារ។ 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរុំបានដ៊ឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួបដេន៊ឹងបណាត េ
លោយមនការភន័តព្ចឡំដេ់ការកំណត្ត់្នម្លព្ទរយសកម្មចរនតលៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថាមនភារ
ម្និព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវលឡើយ។ 
 
វធិសី្នស្រសតកណំត្ត់្នម្ល 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ រុំបានដ៊ឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួបដេបានលកើត្
លឡើងបណាា េលោយមនការភ័នតព្ចឡំ ឬមនភារម្និព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវដេ់វធិីស្នស្រសតកំណត្ត់្នម្លបដេបានអនុវត្តកនលងម្កលេើ 
ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេលៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ លឡើយ។ 
 
បណុំេយថាលវតុ្ នងិបណុំេលផ្េងៗ 

លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនុះ រុំមន៖ 
(១) បនេុកណាម្យួលេើព្ទរយសកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ បដេបានលកើត្លឡើង លដាយស្នរការដាកប់ញ្ជច ំសព្មប់ការធានា

ចំលពាុះបំណុេរបស់បុ្ាេណាមន កល់ឡើយចាប់ត្ថងំរីដំណាច់ឆ្ន នំនរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ឬ 
(២) បំណុេយថាលវតុ្ណាម្យួលកើត្លឡើងចំលពាុះ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ត្ថងំរីដំណាចឆ់្ន នំនរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ។ 

ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ រុំមនបំណុេយថាលវតុ្ ឬបណុំេលផ្េងៗបដេព្ត្ូវបានទម្ទរលោយ
សងកនុងកំឡុងលរេ ១២បខលព្កាយនងៃការយិបរលិចឆទរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ បដេន៊ឹងោចមនផ្េប៉ាុះពាេ់ធៃនធ់ៃរដេ់
េទធភាររបស់ រ.ទ.ស.ភ កនុងការសងបំណុេរបស់ខលួនលៅនងៃកំណត្ស់ងលនាុះលទ។ 
 
ការផាល ស់បតូរននលវតុ្ការណ៍ 
 លៅនងៃការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ រុំបានដ៊ឹងរីលវតុ្ការណ៍ណាម្យួបដេបានលកើត្
លឡើងពាករ់ន័ធន៊ឹងរបាយការណ៍លនុះ ឬរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបដេបណាត េលោយមនចំនួនទ៊ឹកព្បាក់លៅកនុងរបាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ មនកំវុសឆ្ាងធៃនធ់ៃរលនាុះលទ។ 
 
ព្បត្បិត្តកិារម្និព្បព្កត្ ី
 ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ េទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះ 
ម្និបានទទួេរងនូវឥទធិរេធៃន់ធៃរបដេលកើត្លចញរីកត្ថត លផ្េងៗ ព្បត្ិបត្តិការ ឬព្រ៊ឹត្តិការណ៍ទងំឡាយបដេមនេកខណៈ
ជាស្នរវនត និងម្និព្បព្កត្ីលនាុះលឡើយ។ 

ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ លៅចលនាល ុះចុងការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្កទេ់ន៊ឹងនងៃលចញ    
របាយការណ៍លនុះរុំមនព្បត្ិបត្តិការ ឬលវតុ្ការណ៍បដេមនេកខណៈជាស្នរវនត ឬម្និព្បព្កត្ីណាម្យួបានលកើត្លឡើង 
បដេោចប៉ាុះពាេ់ដេ់េទធផ្េោជ្ីវកម្មកនុងការយិបរលិចឆទបដេរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់      រ.ទ.ស.ភ       ព្ត្ូវបាន
លធេើលឡើង។ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
បាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
លដើម្ទុន 
 រ.ទ.ស.ភ រុំមនការលបាុះផ្ាយភា្វ ុន លៅកនុងការយិបរលិចឆទលនុះលទ។ 
 រ.ទ.ស.ភ រុំមនកិចចសនាផ្តេ់ភា្វ ុនម្និទន់លបាុះផ្ាយ និងម្និមនភា្វ ុនលព្កាម្កិចចសនាផ្តេ់សិទធិជា 
ភា្វ ុន នន រ.ទ.ស.ភ នាចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុលទ។ 
 
សមជ្កិព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេ 
 សមជ្ិកព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបដេលៅបលព្ម្ើការចាបត់្ថងំរីនងៃលចញរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុចុងលព្កាយរមួ្មន៖ 

ឯកឧត្តម្ អ ុ៊ុំ សុថា   (បត្ងត្ថងំនងៃទី២៥ បខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២០) 
ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន់ 

 ឯកឧត្តម្ សុ៊ឹម្ សីុថា   
ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន 
លោក ម៉ា  ណូរា៉ា វនី  (បត្ងត្ថងំនងៃទី២៤ បខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២០) 
លោក លោម្ លសង បូរា៉ា   

 លោក ចាង យុនលវេង    
ឯកឧត្តម្ ស៊ឹម្ ណារា៉ា   (ចបោ់ណត្តិនងៃទី១៦ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
លោក ឡុង ណារ ៉ាូ   (ចបោ់ណត្តិនងៃទី៩ បខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២០) 
 

អត្ាព្បលយជ្នរ៍បស់ព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេ 
 លៅកនុង និងចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុលនុះ រុំមនការលរៀបចំណាម្យួ បដេមន រ.ទ.ស.ភ ជាភា្ីម្យួកនុង
លគាេបំណងជ្ួយ ដេ់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរបស់ រ.ទ.ស.ភ លដើម្បទីទួេបាននូវអត្ាព្បលយជ្នល៍ដាយការទិញយកភា្វ ុន 
ឬេិខិត្ បំណុេរី រ.ទ.ស.ភ ឬរី រ.ទ.ស.ភ ដន៏ទម្យួលទៀត្លឡើយ។ 
 ចាបត់្ថងំរីចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុននឆ្ន កំនលងលៅ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរុំបានទទួេ ឬមនសិទធិទទួេនូវ         
អត្ាព្បលយជ្នណ៍ាម្យួ ត្ថម្រយៈការចុុះកិចចសនាបដេបានលធេើលឡើងលដាយ រ.ទ.ស.ភ ឬលដាយព្កុម្វ ុនបដេពាករ់ន័ធ 
ណាម្យួជាម្យួន៊ឹង រ.ទ.ស.ភ បដេអ្ានាយកជាសមជ្ិក ឬកជ៏ាម្យួ រ.ទ.ស.ភ បដេអ្ានាយកលនាុះមន                   
អត្ាព្បលយជ្នប៍ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុជាស្នរវនតលឡើយ លេើកបេងបត្ផ្េព្បលយជ្ន៍លផ្េងៗបដេោចចាត្ទុ់កថាបានលកើត្លឡើង
លដាយស្នរ្ុណសម្បត្តិបដេព្បត្ិបត្តិការទងំលនាុះដូចបានបង្កា ញកនុងកំណត្់សមា េ់ ៣២ននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេកនុងការលរៀបចរំបាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
 ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ មនភារកិចចលធេើការបញ្ជជ កអ់ុះោងថា របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបដេបានលរៀបចំលឡើងបង្កា ញនូវ    
ទិដាភាររិត្ និងព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សព្មបក់ារយិបរលិចឆទ្ិត្ព្ត្៊ឹម្នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និងស្នា នភារេំវូរស្នចព់្បាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ សព្មបក់ារយិបរលិចឆទលនុះ។ 
កនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះអ្ានាយកត្ព្ម្ូវលោយ៖ 
ក. លព្ជ្ើសលរ ើសលគាេការណ៍្ណលនយយសម្ព្សបលដាយបផ្ាកលេើការវនិិចឆ័យ និងការបា៉ា នស់្នម នសម្លវតុ្ផ្េ និង   

ព្បុងព្បយត័្ន លវើយបនាេ បម់្កលធេើការអនុវត្តលគាេការណ៍ទងំលនុះលោយបានជាប់ោប។់ 
  

៤៣ 
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       ៤៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេកនុងការលរៀបចរំបាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
ខ. អនុលោម្ត្ថម្លគាេការណ៍សតងដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ងន៊ឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយព្បសិនលបើមន

ការព្បាសចាកណាម្យួរីសតង់ដារទងំលនុះកនុងការបង្កា ញនូវទិដាភាររិត្ និងព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវ អ្ានាយកព្ត្ូវព្បាកដថា
ការព្បាសចាកទងំលនុះព្ត្ូវបាន    ោត្ព្ត្ដាង    រនយេ់    និងកំណត្ប់រមិណលោយបានព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវលៅកនុង        
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 

្. ធានាលោយបាននូវភារព្្ប់ព្គានន់នការកត្់ព្ត្ថ្ណលនយយ   និងព្បរន័ធព្្បព់្្ងនផ្េកនុងលោយមនព្បសិទធិភារ 
ឃ. លរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ លដាយបផ្ាកលេើម្ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លេើកបេងបត្កនុងករណី

ម្និសម្រម្យកនុងការសនមត្ថា  រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងបនតលធេើព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មរបស់ខលួននាលរេអនា្ត្  និង 
ង. ព្ត្ួត្រិនិត្យ និងដ៊ឹកនា ំ រ.ទ.ស.ភ លោយមនព្បសិទធិភារលេើរាេ់លសចកតីសលព្ម្ចចិត្តសំខាន់ៗ បដេប៉ាុះពាេ់ដេ់

ព្បត្ិបត្តិការ និងដំលណើ រការ រ.ទ.ស.ភ លវើយព្ត្ូវព្បាកដថាកិចចការទងំលនុះព្ត្ូវបានបង្កា ញព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវលៅកនុង    
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេអុះោងថា រ.ទ.ស.ភ បានអនុវត្តត្ថម្រាេ់ត្ព្ម្ូវការខាងលេើកនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
ព្រ៊ឹត្តកិារណ៍សំខាន់ៗ កនុងរយៈលរេននរបាយការណ៏ 

ព្បត្ិបត្តិការសំខាន់ៗកនុងរយៈលរេននរបាយការណ៏ ព្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្ស់មា េ់ទី ៣៧ លៅកនុង  
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ព្រ៊ឹត្តកិារណ៍សំខាន់ៗ បនាេ បរ់កីារបញ្ចបរ់យៈលរេននរបាយការណ៍ 

ព្បត្ិបត្តិការសំខាន់ៗបនាេ បរ់ីការបញ្ចបរ់យៈលរេននរបាយការណ៍ ព្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្ស់មា េ់ទី៣៨ 
លៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល(ត) 
 
លសចកតបីងលងការណ៍របស់ព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេ 
 ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបដេបានភាជ ប់ចាបរ់ីទំររ័ទី ១០ ដេ់ ៥៨ ព្ត្ូវ
បានលរៀបចអំនុលោម្ត្ថម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ងន៊ឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយបង្កា ញនូវទិដាភាររិត្ និង    
ព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម 
និងស្នា នភារេំវូរស្នចព់្បាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ នាដំណាច់ឆ្ន លំនុះ ។ 
 
ចុុះវត្ាលេខាកនុងនាម្ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
ឯកឧតតម្ ស្មឹ្ ណារា៉ា   ឯកឧតតម្ ស្ុមឹ្ ស្ុថីា 
ព្បធានព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ អ្ានាយក 
 
 
 

___________________________ 
ពោក រស្ ់គឹម្ោង 
អ្ានាយករងទទួេបនេុក 
ការង្ករវិរញ្ញកិចច និងផ្ារម្ូេបព្ត្ 
 
រាជ្ធានីភនលំរញ  
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
នងៃទី១២ បខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

៤៥ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
(លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) 
 
ពស្ចកតីរាយការណ៍ពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ម្ត្លិយបេ់ 
លយើងខ្ុ ំបានលធេើសវនកម្មលេើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រដាា ករទ៊ឹកសេយត័្ព្កុងភនលំរញ លៅកាត្់ថា ("រ.ទ.ស.ភ") 

បដេរមួ្មន របាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុនានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្រម្ទងំរបាយការណ៍ ចំលណញ ឬខាត្ និង
ចំណូេលផ្េងៗ របាយការណ៍បបព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធន និង របាយការណ៍េំវូរស្នចព់្បាកសំ់រាបដ់ំណាចឆ់្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ 
និងលសចកតសីលងខបលគាេការណ៍្ណលនយយសំខាន់ៗ ព្រម្ទងំកំណត្់សមា េ់លផ្េងៗ បដេបានបង្កា ញលៅលេើទំរ័រទី ១១ 
ដេ់  ៥៨ ។ 

ត្ថម្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបង្កា ញនូវទិដាភាររិត្ និង ព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ        
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និង ស្នា នភារេំវូរស្នច់ព្បាកស់ព្មបដ់ំណាច់       
ឆ្ន លំនុះ លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ងន៊ឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.រ.វ.អ.ក”)។ 
 

ម្េូដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្លិយបេ់ 
លយើងខ្ុ ំបានលធេើសវនកម្មលដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.្.អ.ក”)។ ទំនួេខុស

ព្ត្ូវរបស់លយើងខ្ុពំ្សបត្ថម្សតង់ដារលនុះ ព្ត្ូវបានរណ៌នាបបនាម្កនុងកថាខណឌ  ទំនួេខុសព្ត្ូវរបស់សវនករ ឯករាជ្យលេើការ
លធេើ  សវនកម្មរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  ននរបាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំ។ លយើងខ្ុ ំលជ្ឿជាក់ថាភសតុត្ថងសវនកម្មបដេលយើងខ្ុ ំ
ព្បម្ូេបានមនភារព្្បព់្គាន ់និង សម្ព្សបសព្មប់ជាម្ូេដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្ិរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

 

ទនំេួខុសព្ត្វូឯករាជ្យភារ នងិព្កម្សីេធម្ ៌
លយើងខ្ុមំនភារឯករាជ្យរី រ.ទ.ស.ភ ព្សបត្ថម្ ព្កម្សីេធម្៌សព្មប់្ ណលនយយករជ្នំាញ និងសវនករ នន          

វទិាស្នា ន្ណលនយយករស្នធារណៈ និងសវនករកម្ពុជា (“ព្កម្សីេធម្៌”) និងព្កម្សីេធម្អ៌នតរជាត្ិសព្មប់
្ណលនយយករព្កម្សីេធម្៌សព្មប់្ ណលនយយករជ្នំាញ ("ព្កម្សីេធម្ ៌ IESBA") លវើយលយើងបានបំលរញនូវការ
ទទួេខុសព្ត្ូវខាង សីេធម្ល៌ផ្េងលទៀត្របស់លយើង លដាយអនុលោម្ត្ថម្ព្កម្សីេធម្៌ និងព្កម្សីេធម្ ៌IESBA ។ 

 

បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  ្ឺជាបញ្ជា ទងំឡាយណា បដេមនស្នរៈសំខាន់បំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរបស់

លយើងខ្ុលំេើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សព្មប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ លយងត្ថម្ការវនិិចឆយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈរបស់
លយើងខ្ុ ំ។ បញ្ជា ទងំលនុះព្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកនុងបរបិទននការលធេើសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ  ំ     លេើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ 
រ.ទ.ស.ភ ទងំម្ូេ លវើយលៅកនុងការបលងាើត្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំនាលរេបនាេ ប ់ លយើងខ្ុ ំម្និផ្តេ់នូវម្ត្ិលយបេ់ដាច់
លដាយបឡកចំលពាុះបញ្ជា ទងំលនុះលឡើយ។

 
       ៤៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
(លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្)  
ក. ការទទេួស្នា េ់ចណូំេ 

ចំណូេបងាររីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ ចំនួន ១០,៤ពាន់ោនលរៀេ ព្ត្ូវបានបង្កា ញនូវកនុងកំណត្់សមា េ់ ១០ 
ននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ បដេបង្កា ញរីត្នម្លននការផ្ាត្ផ់្ាង់ទ៊ឹកស្នា ត្លៅអត្ិងិជ្នរវងកាេបរលិចឆទអំនានចុង
លព្កាយជាម្យួកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍លៅលរេបដេវកិាយបព្ត្ម្និទនប់ានលចញលដាយ រ.ទ.ស.ភ ឱ្យលៅ
អត្ិងិជ្នលៅចុងការយិបរលិចឆទរបាយការណ៍។ ចំណូេបងាររីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ ្ឺបផ្ាកលៅលេើការសនមត្ននការលព្បើ
ព្បាស់ទ៊ឹកស្នា ត្លដាយអត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ និងនងលទ៊ឹកបដេោចលព្បើព្បាស់បាន។ លយើងបានកំណត្់លៅលេើ
ចំណូេបងារលនុះលដាយស្នរបត្ត្ព្ម្ូវត្ថម្ការវនិិច័ឆយដ៏សំខាន់របស់អនកព្្បព់្្ង លដើម្បលីធេើការបា៉ា នស់្នម នការលព្បើ
ព្បាស់ទ៊ឹកស្នា ត្ជាម្យួនងៃលចញវកិាយបព្ត្ចុងលព្កាយ និងនងៃបញ្ចបន់នរបាយការណ៍ លដើម្បកីំណត្់ចំណូេបងារទ៊ឹក
ស្នា ត្លៅការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍។ 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

លយើងខ្ុ ំបានចូេរមួ្ជាម្យួអនកឯកលទសរត័្ម៌នវទិារបស់លយើងខ្ុ ំ លដើម្បលីធេើលត្សតលេើព្បសិទធភារ
ព្បត្ិបត្តិការននការព្ត្ួត្រិនិត្យលដាយសេ័យព្បវត្តិ និងម្និសេ័យព្បវត្តិ លេើព្បរន័ធទូទត្វ់កិាយបព្ត្អត្ិងិជ្ន។    ការ
លត្សតរបស់លយើងខ្ុ ំ បានវយត្នម្លការព្ត្ួត្រិនិត្យលៅន៊ឹងកបនលងលដើម្បធីានាថាលសវកម្មទងំអស់បដេបានផ្ាត្ផ់្ាង់
លៅអត្ិងិជ្នព្ត្ូវបានបញ្ចូ េ និងដំលណើ រការត្ថម្រយៈព្បរន័ធលចញវកិាយបព្ត្។ ការអនុវត្តវធិីស្នស្រសតលនុះបាន
អនុញ្ជញ ត្លោយលយើងលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលេើព្បរន័ធលចញវកិាយបព្ត្។ បនាេ បម់្កលយើងខ្ុ ំក៏បានអនុវត្តការរមួ្បញ្ចូ េ
គាន នននីត្ិវធិីរិនិត្យវភិា្   និងការលធេើលត្សតេម្ាតិ្លដើម្បទីទួេបានការធានាលេើសុរេភារ និងលរញលេញនន
េទធផ្េបដេបានរាយការណ៍ននព្បរន័ធលនាុះ។ 

 
ខ. ឱ្នភារនន្ណនពីាណិជ្ជកម្ម 

្ណនីពាណិជ្ជកម្មដុេរបស់ រ.ទ.ស.ភ នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មនចំនួន ៨,៥ពាន់ោនលរៀេ
ដូចបដេបានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្សំ់គាេ់លេខ ៩ ននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

លយើងបានកំណត្់ថាលនុះជាបញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ លព្ពាុះវត្ព្ម្ូវឱ្យអនកព្្បព់្្ងអនុវត្តការវនិិចឆយ័
សំខានក់នុងការកំណត្េ់ទធភារននការខកខានរបស់្ណនីពាណិជ្ជកម្ម លដាយបផ្ាកលេើការទទួេបានរត្ម៌ននា
អនា្ត្កាេ ការលកើនលឡើងយ៉ា ងខាល ងំនូវហានិភយ័ឥណទន និងេំវូរស្នច់ព្បាក់បដេោចបា៉ា នស់្នម នបានលៅ
កនុងករណីធៃនធ់ៃរ បំផុ្ត្។ 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

នីត្ិវធិីសវនកម្មរបស់លយើងរមួ្មន៖ 
- ្ណនាលឡើងវញិរីេទធភារននការខកខានលដាយលព្បើព្បាស់នូវទិនននយ័ព្បវត្តិស្នស្រសត និងការបកត្ព្ម្ូវ

រត័្ម៌នបដេកំរុងបសេងរកលដាយ រ.ទ.ស.ភ 

៤៧ 

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

បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្) 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

នីត្ិវធិីសវនកម្មរបស់លយើងរមួ្មន៖ (ត្) 
- ្ណនាលឡើងវញិនូវ    ការជាបទ់កទ់ងរវងសូចនាករម៉ា ព្កូលសដាកិចច បដេព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់

លដាយ   រ.ទ.ស.ភ និងការបាត្ប់ងជ់ាព្បវត្តិស្នស្រសតលដើម្បកីំណត្ភ់ារសម្ព្សបននរត័្៌មនបដេ
លម្ើេលៅម្ុខបដេព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់លដាយ រ.ទ.ស.ភ 

- ស្នកសួរលៅកានអ់នកព្្បព់្្ង លដើម្បវីយត្ំនេលវតុ្ផ្េបដេបង្កា ញរីទំនាកទ់ំនងរវងរត័្៌មន
បដេលឆ្ព ុះលៅម្ុខនិងការបាត្ប់ងឥ់ណទនររំ៊ឹងទុក និង 

- លធេើការវភិា្រីការបាត្ប់ងជ់ាក់បសតង   បនាេ បរ់ីការបញ្ចបរ់យៈលរេរបាយការណ៍លនុះសព្មប់
ទំនាកទ់ំនងរបស់វជាម្យួសូចនាករនានា បដេមនការលកើនលឡើង្ួរឱ្យកត្់សមា េ់ននហានិភ័យ
ឥណទនបដេអនុវត្តលដាយអនកព្្បព់្្ង។ 

 

រត័្ម៌នលព្ៅររីបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ នងិរបាយការណ៍សវនកម្មខាងលេើ 
ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរបស់ រ.ទ.ស.ភ  មនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើរត័្ម៌នលផ្េងៗ។   រត័្ម៌នលផ្េងៗរមួ្មនរត័្ម៌ន

បដេរមួ្បញ្ចូ េលៅកនុងរបាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំប៉ាុបនតម្និរមួ្បញ្ចូ េរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ និងរបាយការណ៍
សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំលទ។ 

ម្ត្ិលយបេ់លយើងខ្ុ ំលេើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ម្និរមួ្បញ្ជូ េរត័្ម៌នលផ្េងៗ លវើយលយើងខ្ុ ំន៊ឹង
ម្និផ្តេ់នូវទព្ម្ងស់ននិដាា នជាបបបធានាណាម្យួលឡើយ។ 

ទកទ់ងន៊ឹងការលធេើសវនកម្មរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ លយើងខ្ុ ំមនទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការោននូវ
រត័្ម៌នលផ្េងៗ និងរិចារណាថាលត្ើរត័្ម៌នលផ្េងៗមនភារម្និសម្ព្សបជាស្នរវនត ជាម្យួន៊ឹងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
របស់ រ.ទ.ស.ភ ឬកច៏ំលណុះដ៊ឹងរបស់លយើងខ្ុ ំទទួេបានរីសវនកម្ម      ឬលបើម្និដូលចាន ុះលទលេចលឡើងមនកំវុសឆ្ាងជា
ស្នរវនត។ 

បផ្ាកលេើកិចចការបដេលយើងខ្ុ ំបានអនុវត្ត    ព្បសិនលបើលយើងខ្ុសំននិដាា នថាមនកំវុសឆ្ាងជាស្នរវនតលេើរត័្ម៌ន
លផ្េងៗ លយើងខ្ុ ំត្ព្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍នូវលវតុ្ការណ៍ទងំលនាុះ។ លយើងខ្ុ ំរុំមនអេីលដើម្បរីាយការណ៍កនុងករណីលនុះលទ។ 

 

ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្ប៊ឹកាភបិាេលេើរបាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេទទួេខុសព្ត្ូវកនុងការលរៀបចំ និងបង្កា ញនូវទិដាភាររិត្ និងព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 

លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដាររបាយការណ៍ទក់ទងន៊ឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា។ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេកទ៏ទួេខុសព្ត្ូវ
កនុងការរកានូវព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងសំខាន់ៗ បដេអ្ានាយកកំណត្់ថាមនភារចាបំាច់កនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុឱ្យលជ្ៀសផុ្ត្រីកំវុសឆ្ាង ជាស្នរវនតបដេបណាត េម្ករីការបកលងបនលំ ឬការភន័តព្ចឡំ ។ 

លៅកនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេជាអនកទទួេការខុសព្ត្ូវ កនុងការវយ
ត្នម្លលៅលេើេទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ព្កុម្វ ុន លដាយឈរលេើម្ូេដាា ននិរនតរភារ ននដំលណើ រការោជ្ីវកម្មលវើយលធេើ
ការបង្កា ញ ព្បសិនជាមននូវកត្ថត បដេពាក់រន័ធន៊ឹងនិរនតរភារ ននដំលណើ រការោជ្ីវកម្មលវើយលព្បើព្បាស់នូវម្ូេដាា ន
្ណលនយយបបបអនិរនតរភារ េុុះព្ត្ថបត្ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេមនបំណងរោំយ រ.ទ.ស.ភ ឬបញ្ឈបព់្បត្ិបត្តិការ ឬម្និមន
ជ្លព្ម្ើសព្បាកដណាម្យួ ប៉ាុបនតព្ត្ូវបត្លធេើដូលចនុះ។ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
(លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 

ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់សវនករឯករាជ្យលេើសវនកម្មរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 
 លគាេបំណងរបស់លយើងខ្ុ  ំ ្ឺទទួេបានអំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ ថាលត្ើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់            
រ.ទ.ស.ភ រុំមនកំវុសឆ្ាងជាស្នរវនតបដេបណាត េម្ករីការបកលងបនលំ ឬការភន័តព្ចឡំ និងលចញនូវរបាយការណ៍សវនកម្ម
បដេរមួ្មន ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ។ អំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ ្ឺជាអំណុះអំណាងកព្ម្តិ្ខពស់ម្យួ ប៉ាុបនតម្និ
បានធានាថាការលធេើសវនកម្មបដេអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា បត្ងបត្រកលឃើញនូវកំវុសឆ្ាងជា
ស្នរវនតលរេបដេវលកើត្មនលឡើងលនាុះលទ។ កំវុសឆ្ាងោចលកើត្លឡើងរីការបកលងបនលំ ឬការភន័តព្ចឡំ ព្ត្ូវបានចាត្ទុ់កជា
ស្នរវនត ព្បសិនលបើជាេកខណៈម្យួៗ ឬជាេកខណៈរមួ្ផ្តុ ំ ោចមនឥទធិរេលេើការសលព្ម្ចចិត្តលសដាកិចចរបស់អនកលព្បើព្បាស់
លេើម្ូេដាា ននន   របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ។ 

ជាបផ្នកម្យួននសវនកម្មអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា     លយើងខ្ុ ំអនុវត្តនូវការវនិិចឆយ័
លដាយវជិាជ ជ្ីវៈ និងរកានូវការសងេយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈលៅកនុងសវនកម្មទងំម្ូេ ។ លយើងខ្ុ ំកប៏ាន៖     
‐ កំណត្ ់និងវយត្នម្លលេើហានិភយ័កំវុសឆ្ាងជាស្នរវនតកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ       ថាលត្ើវ

បណាត េម្ករីការបកលងបនលំ ឬការភន័តព្ចឡំ  លវើយលធេើការលរៀបចំ និងអនុវត្តនីត្ិវធិីសវនកម្ម  បដេលឆ្លើយត្បន៊ឹង
ហានិភយ័ទងំលនាុះ និងទទួេបាននូវភសតុត្ថងសវនកម្មបដេព្្បព់្គាន ់ និងព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវលដើម្បជីាម្េូដាា នដេ់ម្ត្ិ
លយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ។ ហានិភយ័ននការម្និបានរកលឃើញនូវកំវុសឆ្ាងជាស្នរវនតបដេបណាត េម្ករីការបកលង
បនលំ ្ឺខពស់ជាងហានិភយ័បដេបណាត េម្ករីការភន័តព្ចឡំ        លដាយស្នរបត្ការបកលងបនលំោចពាករ់ន័ធន៊ឹងការ
ឃុបឃិត្គាន  ការបកលងបនលំ  ការេុបលចាេលដាយលចត្នា  ការបកព្ស្នយខុស  ឬកក៏ារបំពានលេើព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យ
នផ្េកនុង។ 

‐ បសេងយេ់រីព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងបដេពាករ់ន័ធន៊ឹងសវនកម្ម       លដើម្បលីរៀបចំនិត្ិវធិីសវនកម្មបដេព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវ
លៅត្ថម្ស្នា នភារ          ប៉ាុបនតម្និបម្នកនុងលគាេបំណងបលញ្ចញម្ត្ិលយបេ់រីព្បសិទធភារននព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យ
នផ្េកនុងរបស់ រ.ទ.ស.ភ លនាុះលឡើយ  ។ 

‐ វយត្នម្លភារសម្ព្សបននលគាេការណ៍្ណលនយយបដេបានអនុវត្ត និងភារសម្លវតុ្ផ្េនន្ណលនយយ         
បា៉ា នស់្នម ន និងកំណត្់បង្កា ញបដេពាក់រន័ធបដេបានលរៀបចលំដាយព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ  ។ 

‐ លធេើលសចកតីសននិដាា នលេើភារសម្ព្សបននម្ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម  បដេ្ណៈព្្បព់្្ងលព្បើ
ព្បាស់ និងបផ្ាកលេើភសតុត្ថងបដេទទួេបានថា លត្ើមនភារម្និព្បាកដព្បជាលកើត្លឡើងជាស្នរវនតបដេពាក់រន័ធ
ន៊ឹងព្រ៊ឹត្ិតការណ៍ ឬេកខខណឌ បដេោចប៉ាុះពាេ់ដេ់េទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរលេើម្ូេដាា ន
និរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ ព្បសិនលបើលយើងខ្ុសំននិដាា នថា ភារម្និព្បកដព្បជាជាស្នរវនតម្យួលកើត្លឡើង 
លយើងខ្ុ ំព្ត្ូវបានត្ព្ម្ូវឱ្យទញការយកចិត្តទុកដាកក់នុង          របាយការណ៍សវនកម្មភាជ បន់៊ឹងការបង្កា ញលៅកនុង     
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ  ឬកប៏កបព្បម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ ព្បសិនលបើការបង្កា ញទងំលនាុះម្និ
ព្ត្៊ឹម្ព្ត្ូវ។ លសចកតីសននិដាា នលយើងខ្ុ ំ        ្ឺបផ្ាកលេើភសតុត្ថងបដេទទួេបានរវូត្ដេ់នងៃលចញរបាយការណ៍      
សវនកម្ម។    លទុះជាយ៉ា ងណាព្រ៊ឹត្តិការណ៍      ឬេកខខណឌ នាលរេអនា្ត្ោចន៊ឹងបងាឱ្យព្កុម្វ ុនបញ្ឈប់នូវ
និរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ 

‐ វយត្នម្លលេើបទបង្កា ញ រចនាសម្ពន័ធ និងមត្ិកាទូលៅលៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ រមួ្ទងំ
កំណត្់បង្កា ញថាលត្ើព្កុម្វ ុនត្ំណាងព្បត្ិបត្តិការនិងព្រ៊ឹត្តិការណ៍លផ្េងៗ កនុងេកខខណឌ ម្យួបដេបង្កា ញនូវ
ទិដាភារសម្ព្សបម្យួ។ 

៤៩ 

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

កនុងចំលណាម្ចំណុចពាក់រន័ធលផ្េងៗ               លយើងខ្ុទំកទ់ងជាម្យួព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេអំរីបផ្នការទំវំការង្ករ 
និងលរេលវោននសវនកម្ម និង ចំណុចសំខាន់ៗ បដេបានរកលឃើញ រមួ្មនកងេុះខាត្លៅកនុងព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងបដេ
លយើងខ្ុបំានរកលឃើញលៅកនុងអំឡុងសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

លយើងផ្តេ់ជូ្នព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ   នូវលសចកតីបងលងការណ៍ម្យួបដេលយើងបានអនុវត្តលៅត្ថម្ត្ព្ម្ូវការននព្កម្
សីេធម្ព៌ាករ់ន័ធលផ្េងៗ បដេទកទ់ិនន៊ឹងឯករាជ្យភារ និងលធេើការព្បាព្ស័យទកទ់ងជាម្យួន៊ឹងអនកបដេពាករ់ន័ធលវើយ     
និងចំនុចលផ្េងលទៀងបដេោចមនឥទធិរេលេើឯករាជ្យរបស់លយើងខ្ុ ំ និងការការពារបដេពាក់រន័ធព្បសិនលបើមន។ 

អំរីបញ្ជា បដេលយើងខ្ុ ំបានទក់ទងជាម្យួន៊ឹងព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ      លយើងខ្ុបំានកំណត្ថ់ាបញ្ជា ទងំលនាុះ្ឺមន     
ស្នរៈសំខានប់ំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្កុម្វ ុនសព្មប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ      លវើយវកច៏ំណុច
សំខាន់ៗ រីសវនកម្មផ្ងបដរ។ លយើងខ្ុ ំន៊ឹងរណ៌នាបញ្ជា ទងំលនាុះលៅកនុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ  ំ េុុះព្ត្ថបត្
មនចាប ់ ឬបញ្ញត្តិ រារាងំការបង្កា ញជាស្នធារណៈអំរីចំណុចទងំលនុះ ឬកក៏នុងកាេៈលទសៈដក៏ព្ម្ លយើងខ្ុកំំណត្ថ់ា
ចំណុចលនុះម្និ្ួរបង្កា ញលៅកនុងរបាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំលទ លដាយស្នរបត្ផ្េវបិាកជាអវជិ្ជមនរីការបង្កា ញលនាុះោច
ន៊ឹងមនផ្េប៉ាុះពាេ់ដេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍ស្នធារណៈ។ 
 

បញ្ជា ដនទ 
របាយការណ៍លនុះព្ត្ូវបានលធេើលឡើងបត្ចំលពាុះភា្វ ុនិករបស់ រ.ទ.ស.ភ ប៉ាុលណាណ ុះ។ លយើងម្និទទួេខុសព្ត្ូវ

ចំលពាុះបុ្ាេដនទណាមន កច់ំលពាុះខល៊ឹម្ស្នរននរបាយការណ៍លនុះលទ។ 
 
 
 
 
េីម្ លសងសីុវ 
Partner 
 

ប  ីឌ ីអ ូ(លខម្បឌូា) េីម្ធីតី្ 
្ណលនយយករជ្ំនាញ 
 

រាជ្ធានីភនលំរញ 
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
នងៃរុធ ១៥លកើត្ បខផ្េាុន ឆ្ន ចំ នរេស័ក រ.ស. ២៥៦២ 
រាជ្ធានីភនលំរញ នងៃទី១២ បខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០

 
       ៥០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
នានងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 កំណត្ ់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្ម     
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេបវង     
ព្ទរយសម្បត្ត ិលរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ៥  ១.៣៧៤.០៣១.៥៥៤   ១.២១៥.៦៧៩.៨២៤ 
ព្ទរយសកម្មអរូបី ៦  ១៣.៤១១.០១៣    ១៤.៣២៦.០៩២  

     
  ១.៣៨៧.៤៤២.៥៦៧  ១.២៣០.០០៥.៩១៦ 
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខល ី     
សននិធិ ៨  ១០៣.៧៥៥.៨៦៨    ៩៧.០១៤.១៧៨  
្ណនីពាណិជ្ជកម្ម និង្ណនីព្តូ្វទទូេលផ្េងៗ ៩  ១៣.៥៦៤.៨០១    ១៨.៤៦៨.០១០  
កិចចសនាព្ទរយសកម្ម ១០  ១៣.៣២១.០៨៣    ៤៦.០៤១.៧៦៩  
ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ៧  -      ១១២.៣៦៥  
ឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ ា្េិក ១១  ៧.៨២៦.២១៤    ៥.៤៧៨.៣៥០  
ការវនិិលយ្រយៈលរេខលី ១២  ១៧.៩០៩.២៦៧    ៣៣.៦២២.៤១៧  
ឥណទនរនធលផ្េងៗ   ៥.៣១២.០៥២    ៥.៣១២.០៥២  
សម្តុ្េយស្នចព់្បាក ់និងធនាគារ ១៣  ៥៥.២១២.០៧០    ១៣.៣៥៣.៧៥៨  

     
  ២១៦.៩០១.៣៥៥  ២១៩.៤០២.៨៩៩ 
     

ព្ទរយសកម្មសរបុ  ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២  ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥ 
     
មូ្េធន និងបំណុេ     
មូ្េធនរបស់ភា្វ ុនិក     
លដើម្ទុន ១៤  ៥៤១.២២៧.២៨២    ៥៤១.២២៧.២៨២  
ទុនបព្មុ្ង ១៥  ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤    ២៨៤.៥០៣.៦៣៦  
ចំលណញរកាទុក  ៣៣.២៩១.៩១៣   ៧៣.៦០៧.១៦៨  
     
មូ្េធនរបស់ភា្វ ុនិកសរបុ  ៩១៣.៧០៤.៦៣៩  ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 
     
បំណុេ     
បំណុេរយៈលរេបវង     
ព្បាកក់ម្ច ី ១៦ ៣០៣.៩៤៨.១៤៤   ២៨៥.៦៣៥.៩០១  
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ -  -   
ជំ្នយួរនារីរដាា ភបិាេ និងជំ្នយួលផ្េងៗ ១៨ ២០.៩៥៩.៨៣៨   ២៣.១៣១.០២៩  
បំណុេរនធរនារលេើព្បាកចំ់លណញ ១៩ ៥៩.៥២៦.៨២៨   ៤៥.៥៨០.០៧០  
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ២០ ៦៥.៣៩៨.៨៧៩  ៥៦.៨៤៨.៦២៣ 
     
  ៤៤៩.៨៣៣.៦៨៩  ៤១១.១៩៥.៦២៣ 

៥១ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២  12 

កំណត្ស់មា េ់ដូចមនភាជ បជ់ាម្យួ្ឺជាបផ្នកម្យួននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៥២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថុ (ត) 
នានងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 
 

 កំណត្ ់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
បំណុេរយៈលរេខល ី     
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និង្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ២០ ១៩៦.៦៦១.៣៣៣  ៨២.២៥០.២២៣ 
ព្បាកក់ម្ច ី ១៦ ៣៣.១៣៦.៦៩៨   ៤២.១១៨.៦២៩  
កិចចសនាបំណុេ ១០ ២.៨៧៦.២៦០   ៣៦.៦៤៥  
បំណុេរនធលេើព្បាកចំ់លណញព្តូ្វបង ់  ៨.១៣១.៣០៣   ១៤.៤៦៩.៦០៩  
     
  ២៤០.៨០៥.៥៩៤  ១៣៨.៨៧៥.១០៦ 
     
បំណុេសរបុ  ៦៩០.៦៣៩.២៨៣  ៥៥០.០៧០.៧២៩ 
     
មូ្េធនរបស់ភា្វ ុនិក និងបំណុេសរបុ  ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២  ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥ 
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កំណត្ស់មា េ់ដូចមនភាជ បជ់ាម្យួ្ឺជាបផ្នកម្យួននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងចំណូលពសេងៗ 
សព្មបក់ារយិបរលិចឆទ្តិ្ព្ត្៊ឹម្នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 កំណត្ ់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
     
ចំណូេ៖     
ចំណូេរីការេក ់ ២១ ១៩៤.២៧២.២៦១   ២០៥.៨៤១.៤៩៨ 
កនព្ម្រីលសវស្នងសង ់ ២២  ៣.៣៥៩.៨២៧   ៨.០៩២.១០៣ 
ចំណូេរីការបតូរររូបិយបណ័ណ  - សុទធ ២៧ ១.៤៦១.២៣៧  - 
ចំណូេលផ្េងៗ ២៣ ១៧.៤០៣.៤៩១  ៥១.១៥៩.៦៩២ 

     
  ២១៦.៤៩៦.៨១៦  ២៦៥.០៩៣.២៩៣ 
ចំណាយ៖     
ចំណាយរេំស់ព្ទរយសកម្មរូបី និងព្ទរយសកម្មអរូបី  (៤៩.៧០៣.៥៣២)   (៤៣.០៦៩.៥២៤) 
ចំណាយអ្ិាសនី   (៣៧.៣០៨.២៦៦)   (៣៨.៨២៦.៧៣២) 
ចំណាយព្បាកល់បៀវត្េ ព្បាកឈ់នួេ និងចំណាយពាករ់ន័ធលផ្េងៗ ២៤  (៥១.៤០៩.១០៤)   (៥៣.៩៩៦.៤៥២) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្មបផ់្េិត្ទ៊ឹកស្នា ត្ ២៥  (៧.៦៧១.៣៤០)   (៧.៥០២.៦៦៧) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្មបត់្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ល្វដាា ន ២៦  (២.៨៤៤.៧១៧)   (៣.៥៥៦.៩០៥) 
ចំណាយជ្សួជុ្េ និងបងទ ំ   (៧.២៣០.៦៦៦)   (៨.៣១៣.២៧៩) 
ចំណាយលសវស្នងសង ់   (២.៧៥២.៩៣២)   (៥.៦៧២.៣៣៩) 
ការបព្បព្ត្េបន់នឱ្នភារលេើឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ ា្េិក ១១  ២.៣៤៧.៨៦៤    ៤៤៣.៤៨៦  
ចំណាយព្បតិ្បត្តិការលផ្េងៗ  (៧.៩៤៩.៦៧៩)   (៨.៧៨៥.៨២៨) 
ខាត្រីការបតូរររូបិយបណ័ណ  - សុទធ ២៧ -   (៩៤១.៨២២) 

     
  (១៦៤.៥២២.៣៧២)  (១៧០.២២២.០៦២) 

     
ចំលណញព្បតិ្បត្តិការ  ៥១.៩៧៤.៤៤៤  ៩៤.៨៧១.២៣១ 
ចំណូេការព្បាក ់ ២៨  ៨.៨២៤.៤០៤    ១៦.៨១៤.២៥៤  
ចំណាយការព្បាក ់ ២៨  (១១.៥០៨.៣១៨)   (១៦.១៧៦.៨២៧) 

     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធលេើព្បាកចំ់លណញ  ៤៩.២៩០.៥៣០  ៩៥.៥០៨.៦៥៨ 
ចំណាយរនធលេើព្បាកចំ់លណញ ២៩ (១៥.៩៩៨.៦១៧)  (១៩.០០៧.៩៥៣) 
     
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  ៣៣.២៩១.៩១៣  ៧៦.៥០០.៧០៥ 
     
ចំណូេេម្ាតិ្លផ្េងៗ     
     
ខេង់្ ណនីបដេម្និបានបបងបចកចំលណញ ឬខាត្៖     
ខាត្រីការវយត្នម្លហានិភយ័កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត ១៧ -     (២.៨៩៣.៥៣៧) 
     
េទធផ្េេម្ាតិ្កនុងការយិបរលិចឆទ  ៣៣.២៩១.៩១៣  ៧៣.៦០៧.១៦៨ 
     
ចំលណញកនុង១ភា្វ ុន របស់ភា្វ ុននកិនន រ.ទ.ស.ភ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះមនដូចខាងលព្កាម្៖ 
     
ចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនមូ្េដាា ន  ៣០  ៣៨២.៧៨    ៨៤៦.៣២  
ចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនងយចុុះ  ៣០  ៣៨២.៧៨    ៨៤៦.៣២  

 

៥៣ 
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កំណត្ស់មា េ់ដូចមនភាជ បជ់ាម្យួ្ឺជាបផ្នកម្យួននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍បខក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធ្ន 
សព្មបក់ារយិបរលិចឆទ្តិ្ព្ត្៊ឹម្នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 កំណត្ ់ មូ្េធនភា្វ ុន  ទុនបព្ម្ងុ  ចំលណញរកាទុក  សរបុ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២៦៤.៨២៩.៦៧៨  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ 
         
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៧៦.៥០០.៧០៥  ៧៦.៥០០.៧០៥ 
ខាត្បដេបណាត េម្ករីការវយត្នម្ល    

ហានិភយ័លស្នធននិវត្ត  -  -  (២.៨៩៣.៥៣៧)  (២.៨៩៣.៥៣៧) 
         
េទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៧៣.៦០៧.១៦៨ 
         
ព្បតិ្បត្តកិារជាម្យួមច ស់ភា្វ ុន         
ការលផ្េរលៅ្ណនីទុនបព្មុ្ង ១៥ -   ១៩.៦៧៣.៩៥៨  (១៩.៦៧៣.៩៥៨)  - 
ភា្ោភ ៣១ -   -  (១៣.៣៩៣.៨៦៨)  (១៣.៣៩៣.៨៦៨) 
         
សរុបព្បតិ្បត្តិការជាម្យួមច ស់ភា្វ ុន  -   ១៩.៦៧៣.៩៥៨    (៣៣.០៦៧.៨២៦)  (១៣.៣៩៣.៨៦៨) 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨/       

នងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២៨៤.៥០៣.៦៣៦  ៧៣.៦០៧.១៦៨  ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 
         
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទតំ្ណាង    

លោយេទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុង
ការយិបរលិចឆទ  -  -  ៣៣.២៩១.៩១៣  ៣៣.២៩១.៩១៣ 

         
 ព្បតិ្បត្តកិារជាម្យួមច ស់ភា្វ ុន         
ការលផ្េរលៅ្ណនីទុនបព្មុ្ង ១៥ -   ៥៤.៦៨១.៨០៨   (៥៤.៦៨១.៨០៨)  -    
ភា្ោភ ៣១ -   -  (១៨.៩២៥.៣៦០)  (១៨.៩២៥.៣៦០) 
         
សរុបព្បតិ្បត្តិការជាម្យួមច ស់ភា្វ ុន  -   ៥៤.៦៨១.៨០៨  (៧៣.៦០៧.១៦៨)  (១៨.៩២៥.៣៦០) 
         
សម្តុ្េយនានងៃទី៣១ បខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥៤១.២២៧.២៨២  ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤  ៣៣.២៩១.៩១៣  ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       ៥៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់ 
សព្មបក់ារយិបរលិចឆទ្តិ្ព្ត្៊ឹម្នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 កំណត្ ់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
     
េំវូរស្នចព់្បាករី់សកម្មភារព្បតិ្បត្តកិារ     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធ  ៤៩.២៩០.៥៣០  ៩៥.៥០៨.៦៥៨ 
និយត័្កម្ម៖     

រេំស់ព្ទរយសកម្មអរូបី ៦ ២.១៩៦.១០៤   ១.៧៦២.២១០  
រេំស់ជំ្នយួរនាររីរដាា ភបិាេ និងជំ្នយួលផ្េងៗ ១៨ (២.១៧១.១៩១)   (២.៣៥៩.៩៧២) 
រេំស់ព្ទរយសកម្មរូបី ៥ ៤៧.៥០៧.៤២៨   ៤១.៣០៧.៣១៤  
ចំណូេការព្បាក ់ ២៨ (៨.៨២៤.៤០៤)   (១៦.៨១៤.២៥៤) 
ចំណាយការព្បាក ់ ២៨ ១១.៥០៨.៣១៨   ១៦.១៧៦.៨២៧  
ចំលណញរីការទូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ -  (៣២.៩២៨.១៤៣) 
ការបព្បព្ត្េបន់នឱ្នភារលេើឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ ា្េិក ១១ (២.៣៤៧.៨៦៤)  (៤៤៣.៤៨៦) 
ការជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ  ៧២៨.៦៦០  ៣.៨២២.១០៧ 
ចំណាយកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៧ -  ៥.៤១៥.៩៣៧ 

     
ចំណូេព្បតិ្បត្តិការមុ្នបបព្ម្បព្មួ្េលដើម្ទុនបងេិេ  ៩៧.៨៨៧.៥៨១  ១១១.៤៤៧.១៩៨ 
បបព្ម្បព្មួ្េលដើម្ទុនបងេិេ៖     

សននិធិ  (៦.៧៤១.៦៩០)   (៣២.៤៨៨.០៥៤) 
្ណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និង្ណនីអតិ្ងិជ្នលផ្េងៗ  ៤.៤០១.៤០២   ២៤.៩៦៤.៤៩៩  
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និង្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ  ៩៥.៥៥៥.០៣០  ២៩.៣៨៤.៨៤៩ 
កិចចសនាព្ទរយសកម្ម  ៣២.៧២០.៦៨៦   (៤៦.០៤១.៧៦៩) 
កិចចសនាបំណុេ  ២.៨៧៦.២៦០   ៣៦.៦៤៥  
ព្បាកក់ករ់បស់អតិ្ងិជ្ន  ៦.៤០៩.៥១៦  ៤.៨៤៨.០៦៥ 

     
ស្នចព់្បាកប់ានម្ករីព្បតិ្បត្តិការ  ២៣៣.១០៨.៧៨៥  ៩២.១៥១.៤៣៣ 
រនធលេើព្បាកចំ់លណញបានបង ់  (៨.៣៩០.១៦៥)  (៧.៧៣៧.៩២៨) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តនប៍ានបង ់ ១៧ -  (១.៣០២.៦៦៤) 

     
ស្នចព់្បាកសុ់ទធបានម្ករីសកម្មភារព្បតិ្បត្តិការ  ២២៤.៧១៨.៦២០  ៨៣.១១០.៨៤១ 

     
េំវូរស្នចព់្បាកសុ់ទធរីសកម្មភារវនិិលយ្     
ការទិញព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ៥ (២០០.១២៥.៨២៩)  (១៦១.៨៤៣.២៨៤) 
មូ្េធនការព្បាកល់េើព្ទរយសម្បត្តិបដេមនេកខណៈព្្បព់្គាន ់ ៥ (២.៦៦៦.១៨៦)  (២.៧២០.១៥៩) 
ការទិញព្ទរយសម្បត្តិអរូបី ៦ (២០៣.២០៩)  (២៦.៧៨៦) 
ទ៊ឹកព្បាកសំ់ណងរីឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់  ១១២.៣៦៥   ១៤២.៣៨០  
ចំណូេរីការជំ្រុះបញ្ជ ី រីការវនិិលយ្រយៈលរេខលី  ១៥.៧១៣.១៥០   ៦៣.០៨១.២៨៧  
ការព្បាកប់ានទទេួ  ១.១៩៨.០៦២   ២.៥៥៣.៦១៣  
     
ស្នចព់្បាកសុ់ទធបានលព្បើកនុងសកម្មភារវនិិលយ្  (១៨៥.៩៧១.៦៤៧)  (៩៨.៨១២.៩៤៩) 

៥៥ 
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កំណត្ស់មា េ់ដូចមនភាជ បជ់ាម្យួ្ឺជាបផ្នកម្យួននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៥៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់ 
សព្មបក់ារយិបរលិចឆទ្តិ្ព្ត្៊ឹម្នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (ត្) 
 

 កំណត្ ់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សមា េ់ ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
េំវូរស្នចព់្បាកសុ់ទធរីសកម្មភារវរិញ្ញបបទន     
ការបបងបចកភា្ោភ  (២.៨៣៨.៨០៤)   (៦.៥០៩.០៨១) 
ស្នចព់្បាកប់ានម្ករីព្បាកក់ម្ច ី  ៤៧.២៦៨.០៦២    ៧៣.៣៣៩.២១១  
ការព្បាកប់ានបង ់  (៤.៧០៤.៥៥៦)  (៧.៩៩៤.៩៨១) 
ការបងស់ងព្បាកក់ម្ច ី  (៣៦.៦១៣.៣៦៣)   (៤៥.៧៧១.៨១០) 
     
ស្នចព់្បាកសុ់ទធបានម្ករីសកម្មភារវិរញ្ញបបទន  ៣.១១១.៣៣៩  ១៣.០៦៣.៣៣៩ 
     
កំលណើ ន/(តំ្វយ)ស្នចព់្បាក ់និងស្នចព់្បាកស់ម្មូ្េសុទធ  ៤១.៨៥៨.៣១២  (២.៦៣៨.៧៦៩) 
ស្នចព់្បាក ់និងស្នចព់្បាកស់ម្មូ្េលៅលដើម្ការយិបរលិចឆទ  ១៣.៣៥៣.៧៥៨  ១៥.៩៩២.៥២៧ 

     
ស្នចព់្បាក ់និងស្នចព់្បាកស់ម្មូ្េលៅចុងការយិបរលិចឆទ ១៣ ៥៥.២១២.០៧០  ១៣.៣៥៣.៧៥៨ 
 
ការលផ្េៀងផាេ ត្ន់នបណុំេបដេបានម្ករីសកម្មភារវិរញ្ញបបទន 

 

ព្បាកក់ម្ច ី 
(កំណត្ស់មា េ់ ១៦)  

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ 

  

នានងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 
  
េំវូរស្នចព់្បាក ់ ១៩.៥៧២.៤២០ 
េំវូរម្និបម្នស្នចព់្បាក ់  
- ផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថបតូរព្បាក ់ (៧.៧៤៧.៩១៨)   
- ការបងារការព្បាក ់ ៨.២៩២.៤៤១ 
  
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 
  

នានងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 
  
េំវូរស្នចព់្បាក ់ ៥.៩៥០.១៤៣ 
េំវូរម្និបម្នស្នចព់្បាក ់  
- ផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថបតូរព្បាក ់  ៨០៣.៨២១  
- ការបងារការព្បាក ់  ២.៥៧៦.៣៤៨ 
  
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

កំណត់ស្មាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 
១. េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  

 រដាា ករទ៊ឹកសេយត័្ព្កុងភនលំរញ លៅកាត្់ថា (“រ.ទ.ស.ភ”) សាិត្លព្កាម្ការព្្បព់្្ងបផ្នកបលចចកលទសរបស់ 
ព្កសួងឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម  និងសាិត្លព្កាម្ការព្្បព់្្ងបផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ 
លវើយមនការយិេ័យកណាត េលៅរាជ្ធានីភនលំរញ។ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លដាយព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ថាជាសវព្គាសស្នធារណៈបដេមនេកខណៈលសដាកិចច និងមនលេខចុុះបញ្ជ ី Co.០៨៣៩ Et/២០១២ចុុះ 
នងៃទី២៧ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

ការយិេ័យចុុះបញ្ជ ីរបស់ រ.ទ.ស.ភ មនទីត្ថងំសាិត្លៅអគារលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ១០៦ សង្កា ត្់ព្សុះចក 
ខណឌ ដូនលរញ រាជ្ធានីភនលំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា។ 

រត័្ម៌នវិរញ្ញ វត្ាុកនុងព្គាសលងខបព្ត្ូវបានបង្កា ញជាព្បាកល់រៀេបដេជារូបិយវត្ាុ រ.ទ.ស.ភ កំរុងលព្បើព្បាស់ 
ផ្ងបដរ។ 

រត័្ម៌នវិរញ្ញ វត្ាុកនុងព្គាសលងខបព្ត្ូវបានព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេអនុម្័ត្ឱ្យលចញផ្ាយ លៅនងៃទី១២ បខម្ងុិនា 
ឆ្ន ២ំ០២០។ 

 
២.  ស្កម្មភាេចម្បង 

សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ  ្ឺការផ្េិត្ និងការបចកចាយទ៊ឹកស្នា ត្សព្មបក់ារលព្បើព្បាស់ 
ទូលៅរបស់ស្នធារណជ្នលៅរាជ្ធានីភនលំរញ។ កម្មវត្ាុោជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ ្ឺ៖ 
 វនិិលយ្ កស្នង រព្ងីក ដំលណើ រការជ្ួសជុ្េ និងបងរកាម្លធាបាយសព្មបផ់្េិត្ និងព្បរន័ធបចកចាយ

ទ៊ឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ 
 លព្បើព្បាស់នូវព្្ប់វធិានការលដើម្បបីលងាើនផ្េិត្កម្ម-លសវកម្ម និងធានា្ុណភារទ៊ឹកស្នា ត្ លឆ្លើយត្បលៅន៊ឹង 

ត្ព្ម្ូវការសព្មបជ់្ីវភាររស់លៅ ោជ្ីវកម្ម-លសវកម្ម និងឧសាវកម្ម 
 លធេើោជ្ីវកម្ម-លសវកម្ម និងការង្ករលផ្េងៗលទៀត្បដេទកទ់ងន៊ឹងវស័ិយទ៊ឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ ត្ថម្ការ

សលព្ម្ចរបស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ និងអនុលោម្ត្ថម្ចាប់ 
 លធេើសវព្បត្ិបត្តិការលេើបផ្នកបលចចកលទស ពាណិជ្ជកម្ម និងវិរញ្ញ វត្ាុជាម្យួនដ្ូអភវិឌឍនក៍នុងព្សុក និងលព្ៅ

ព្បលទសលដើម្បរីព្ងីក និងអភវិឌឍន ៍រ.ទ.ស.ភ លៅត្ថម្លគាេនលយបាយរបស់រាជ្រដាា ភបិាេ 
 ធានាឱ្យបាននូវចិរភារដំលណើ រការផ្េិត្កម្ម ោជ្ីវកម្ម និងវិរញ្ញ វត្ាុ លដាយផ្ារភាជ ប់ជាម្យួផ្េព្បលយជ្ន៍

សងាម្។ 
 
៣.  ម្ូលដ្ឋា នថៃនការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតថុ 

របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដារបាយការណ៍ 
ទកទ់ងន៊ឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“ស.រ.វ.អ.ក”) លចញផ្ាយលដាយព្កុម្ព្ប៊ឹកាជាត្ិ្ណលនយយនន
ព្កសួងលសដាកិចច និងវរញិ្ញ វត្ាុ។ 

 
  

៥៧ 
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       ៥៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ  
លគាេនលយបាយ្ណលនយយបដេបានអនុវត្ត្ឺ ព្សបត្ថម្ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុម្ុន លេើកបេងបត្ផ្េប៉ាុះពាេ់

ននការអនុម្ត័្វលិស្នធនកម្មងមីចំលពាុះ ស.រ.វ.អ.ក កនុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ។ ស.រ.វ.អ.ក ងមីបដេព្ត្ូវបានអនុវត្ត លៅកនុង
ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវបានលៅកនុងកំណត្ស់មា េ់លេខ ៣៩ ននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងត្ថម្វធិីស្នស្រសតសនមត្នងលលដើម្ លេើកបេងនូវ 
អេីបដេបានបញ្ជជ កក់នុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ និងលៅលេើម្ូេដាា នននការបនតនិរនតភារ។ 

នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រ.ទ.ស.ភ ឱ្នភារបំណុេសុទធរយុះលរេខលីបដេមនចំនួន ២៣.៩០៤
ោនលរៀេ។ ស្នា នភារទងំលនុះបញ្ជជ កថ់ារីវត្តមនននភារម្និចាស់ោស់បដេប៉ាុះពាេ់ដេ់ រ.ទ.ស.ភ បដេ
ោចន៊ឹងនាឱំ្យមនការសងេ័យលេើ េទធភាររបស់ព្កុម្វ ុនលៅលេើការបនតនិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ 
េទធភាររបស់ព្កុម្វ ុន លៅលេើការបនតនិរនតរភារននដំលណើ រការ   ោជ្ីវកម្មលៅលរេអនា្ត្បដេ្ិត្ទុកជាម្ុន
្ឺ រ៊ឹងបផ្ាកលៅលេើេទធភារកនុងការទទួេបានការឧបត្តម្ភបនតបផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរីមច ស់ភា្វ ុនធំ លដើម្បពី្ទព្ទង់    
ព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន និងការបំលរញកាត្រេកិចចរបស់ខលួនលៅដេ់នងៃកំណត្់សង។ 

មច ស់ភា្វ ុនបានយេ់ព្រម្បនតគាពំ្ទ រ.ទ.ស.ភ លដាយផ្តេ់នូវជ្ំនួយវិរញ្ញ វត្ាុ បដេអនុញ្ជញ ត្ឱ្យ     
ព្កុម្វ ុនបនតនិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្មរបស់ខលួននាលរេអនា្ត្។ ដូលចនុះ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរិចារណាថា
វមនភារស្នកសម្កនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់រ.ទ.ស.ភ ត្ថម្រយុះម្ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រ
ការោជ្ីវកម្ម និងត្ថម្រយៈលនុះបដរ   របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្និរមួ្បញ្ចូ េនូវការលធេើនិយត័្កម្មបដេពាករ់ន័ធលៅ
ន៊ឹងេទធភារននការទទួេបានម្កវញិ និងការចាត្ថ់ាន ក់ននចំនួនព្ទរយសកម្មបដេបានកត្់ព្ត្ថទុក ឬ ការចាត្ថ់ាន ក់
ននបំណុេបដេោចមនភារចាបំាច់ ព្បសិនលបើម្ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្មននការលរៀបចំ      
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ មនភារម្និសម្រម្យ។ 
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៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ 
 

 

ដធីល ី ោគារ លព្្ឿងយនត បរំងប់ងាូរទ៊ឹក 
បរកិាខ រម្នេីរ
រិលស្នធន ៍

សង្កា រ ៊ឹម្ នងិ បរកិាខ រ
ការយិេ័យ បរកិាខ រអ្ាិសន ី យនយនត 

វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្បាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទ៊ឹក 

ការត្ភាជ ប ់        
បណាត ញចូេផ្េុះ 

ការង្ករករុំង  
ដំលណើ រការ សរបុ 

 

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

          

 

  សម្តុ្េយនងៃទ១ី       
បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 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  

ការទិញបបនាម្  -     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) -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយអរូបី 

(កំណត្់សមា េ់ 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 
បខធនូ 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 

ការទិញបបនាម្  -     -     ៣.៣៥៤.១២៦   -     ៨៣.៦៤៣   ១.៣១៥.១៨៨   ១.២៨១.៦២៨   ២.៨៤៨.៥១១   ១.០៣៣.៦២៨   ៤.០២៣   -     ១៩៧.៧៤៤.៨៨៧   ២០៧.៦៦៥.៦៣៤  
ការលផ្េរ  -     ៣.០៥២.៥០៧   ៣.៦៤០.៥៣៥   ៨.៦៦០.៥៣៧   -     ១៣៦.៩៣៩   ១៧.៦៩៩   -     ១៧៩.៧៦២   ៧២១.៤៦២   ៦.៦៣៣.៥៦៩   (២៣.០៤៣.០១០)  -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយអរូបី 

(កំណត្់សមា េ់ ៦)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     (១.០៧៧.៨១៦)  (១.០៧៧.៨១៦) 
ការជ្ព្ម្ុះលចញរីបញ្ជ ី  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     (៧២៨.៦៦០)  (៧២៨.៦៦០) 

 

             
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៧៤.២៣៨.៣៨១  

 
៣២៧.៩០៧.៧០០  ១០៣.៩១៣.០៧០  ៦៣៤.៦២៣.១៥២   ៧៧៧.៧២៩   ២២.៧០៩.៥២៨  

 
១៤៩.៧៣៦.៥៣៦  ៤៤.៤៤៣.៥៩៤  

 
២៦.០៧៦.៨៤៧  

 
៨.៣៦៨.៧២១  

 
១១.៩៧៨.៨៨០   ៣២២.៨០៥.៣៦០ ១.៨២៧.៥៧៩.៤៩៨ 
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៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
 

 

ដីធល ី ោគារ លព្្ឿងយនត បំរងប់ងាូរទ៊ឹក 
បរកិាខ រម្នេរី
រលិស្នធន ៍

សង្កា រ ៊ឹម្ និង 
បរកិាខ រការយិេ័យ បរកិាខ រអ្ាសិន ី យនយនត 

វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្បាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទ៊ឹក 

ការត្ភាជ ប ់          
បណាត ញចូេផ្េុះ 

ការង្ករករុំង  
ដំលណើ រការ សរុប 

 

ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
រេំស់បងារ 

          
 

  សម្តុ្េយនងៃទ១ី       
  បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ - (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 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទ៣ី១     
បខធនូ 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) 

រេំស់កនុងឆ្ន  ំ -  (៦.៨៤០.៦១៤)  (៥.៥៦៥.៥៩០)  (១៧.១៤៥.៥៩០)  (១៩.៧៣៨)  (២.៧៩៩.៦៧៩)  (៦.៦៦១.៨៣២)  (៤.៣៥៨.៥១៧)  (២.២២២.៧០៦)  (១.១៥៧.១៧៤)  (៧៣៥.៩៨៨)  -     (៤៧.៥០៧.៤២៨) 

 
             

សម្តុ្េយនងៃទ៣ី១    
បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  -     (៧៤.៧០០.៣៣៦)  (៥៤.៣០៩.០០៩)  (១៧៣.៩០០.៤៧៨)  (៦៣៩.៩១៨) (១២.៦៣៧.៧៩៤)  (៨៧.៦០៧.៦១៨)  (៣០.៨៨០.៣២២)  (១៣.០៧០.៤០៨)  (៤.៨៦៧.៩៩១)  (៩៣៤.០៧០) - (៤៥៣.៥៤៧.៩៤៤) 

 

             
ត្នម្លរិត្្ណលនយយ              
សម្តុ្េយនងៃទ៣ី១   
បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ១៧៤.២៣៨.៣៨១   ២៥៣.២០៧.៣៦៤   ៤៩.៦០៤.០៦១   ៤៦០.៧២២.៦៧៤   ១៣៧.៨១១   ១០.០៧១.៧៣៤   ៦២.១២៨.៩១៨   ១៣.៥៦៣.២៧២   ១៣.០០៦.៤៣៩   ៣.៥០០.៧៣០  ១១.០៤៤.៨១០  ៣២២.៨០៥.៣៦០  ១.៣៧៤.០៣១.៥៥៤  

              
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខ
ធនូ 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 
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៥. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
(ក) ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រទងំអស់ បានកត្់ព្ត្ថដំបូងត្ថម្នងលលដើម្។ លព្កាយការទទួេស្នា េ់ដំបូង 

ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រព្ត្ូវបានកត្់ព្ត្ថត្ថម្នងលលដើម្ដករេំស់បងារ និងការខាត្បង់បងាររីឱ្នភារ
លផ្េងៗ។ 

(ខ) រេំស់ព្ត្ូវបាន្ណនា លដើម្បជី្ព្ម្ុះនងលលដើម្ននព្ទរយសម្បត្តិឱ្យលៅព្ត្៊ឹម្ត្នម្លសំណេ់របស់ខលួនលៅលេើ             
ម្ូេដាា នរេំស់លងរលេើោយុកាេលព្បើព្បាស់បា៉ា ន់ស្នម ន។ ោយុកាេរេំស់មនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 

អគារ ៥០ឆ្ន  ំ
លព្្ឿងយនត ១០ ១៥ និង ២០ឆ្ន  ំ
បំរងប់ងាូរទ៊ឹក ១៥ ៣៥ ៤០ និង ៥០ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រ ម្នេីររិលស្នធន៍ ៧ ឆ្ន  ំ
សង្កា រ ៊ឹម្ និងបរកិាខ រការយិេ័យ ៧ ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រអ្ាិសនី ៧ ឆ្ន  ំ
យនយនត ៧ ឆ្ន  ំ
វ៉ា ន និងឧបករណ៍លព្បើព្បាស់លផ្េងៗ ៧ ឆ្ន  ំ
នាឡិកាទ៊ឹក ៥ ឆ្ន  ំ
ការត្ភាជ បប់ណាត ញចូេផ្េុះ ១២ឆ្ន  ំ

 

ដីធលីមនោយុកាេម្និកំណត្ ់និងម្និព្ត្ូវបានល្លធេើរេំស់លទ។ 
ការស្នងសងក់ំរុងដំលណើ រការបង្កា ញ អំរីការស្នងសង់លរាងចព្កព្បព្រ៊ឹត្តកម្មទ៊ឹកស្នា ត្ងមី ការរព្ងីក              
បណាត ញបញ្ជូ ន និងបចកចាយ និងការជ្ួសជុ្េលឡើងវញិ។ ការស្នងសង់កំរុងដំលណើ រការម្និព្ត្ូវបានដក
រេំស់រវូត្ដេ់លរេបដេសំណង់ស្នងសង់រចួរាេ់សព្មបល់ព្បើព្បាស់។ 

(្) លៅអំឡុងឆ្ន នំនរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ បានទូទត្ព់្បាកក់នុងការទិញ ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង
បរកិាខ រដូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
ការទិញបបនាម្ ២០៧.៦៦៥.៦៣៤  ១៤៧.៤៨៧.១៧២ 
(ការលកើនលឡើង)/ការងយចុុះកនុងការសងលៅអនកផ្ាត្ផ់្ាង ់និងធានា
ព្បតិ្បត្តិការ (៤.៨៧៣.៦១៩)  ១៧.០៧៦.២៧១ 

មូ្េធនកម្មការព្បាកល់េើព្ទរយសកម្មមនេកខណៈព្្បព់្គាន ់ (២.៦៦៦.១៨៦)  (២.៧២០.១៥៩) 
    
 ២០០.១២៥.៨២៩  ១៦១.៨៤៣.២៨៤ 

  

៦១ 
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       ៦២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

៦. ក្ទេយស្កម្មអរបូី  
 

 ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្  
សម្តុ្េយនងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៩.៨៤៥.២៣៧ 
ការទិញបបនាម្ ២៦.៧៨៦ 
ការលផ្េររីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ (កំណត្ស់មា េ់ ៥) ១០.៨៥០.១១០ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ២០.៧២២.១៣៣ 
ការទិញបបនាម្ ២០៣.២០៩ 
ការលផ្េររីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ (កំណត្ស់មា េ់ ៥) ១.០៧៧.៨១៦ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ២២.០០៣.១៥៨ 
  
រេំស់បងារ  
សម្តុ្េយនងៃទី១ បខម្ករាឆ្ន ២ំ០១៨ (៤.៦៣៣.៨៣១) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (១.៧៦២.២១០) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ (៦.៣៩៦.០៤១) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (២.១៩៦.១០៤) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (៨.៥៩២.១៤៥) 
  
ត្នម្លរិត្្ណលនយយ  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៣.៤១១.០១៣ 
  

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ១៤.៣២៦.០៩២ 
 

(ក) ព្ទរយសកម្មអរូបីព្ត្ូវបានវយត្នម្លដំបូងជានងលលដើម្។ លព្កាយការទទួេស្នា េ់ដំបូង ព្ទរយសកម្មអរូបីព្ត្ូវបាន
កត្ព់្ត្ថជានងលលដើម្ ដករេំស់បងារ និងឱ្នភារបងារព្បសិនលបើមន។ 

(ខ) ព្ទរយសកម្មអរូបី រមួ្មនកម្មវធិី្ណលនយយ និងកម្មវធិីបណាត ញព្ត្ូវបានលធេើរេំស់រយៈលរេ៧ឆ្ន ។ំ 
 

៧. ឥណទានសតលឱ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់  
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
ម្និលេើសរី ១ឆ្ន  ំ -  ១១២.៣៦៥ 
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៧. ឥណទានសតលឱ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់ (ត) 
(ក) ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន ក់ជាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវង

ត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវបានលធេើលឡើងជាព្បាកដុ់ោល ោលម្រកិ លដាយអនុលោម្ត្ថម្

កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនបដេបានចុុះវត្ាលេខាលដាយ រ.ទ.ស.ភ និងរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ល់ៅនងៃទី៤ 
បខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៨ កនុងទ៊ឹកព្បាកច់ំនួន ១.១៥៦ោនលរៀេ (២៨៣.១៩២ដុោល ោលម្រកិ)។ លគាេ
បំណងននឥណទនលនុះ ្ឺលដើម្បលីធេើវរញិ្ញ បបទនសព្មបក់ារស្នា បនាបណាត ញផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកលម្លៅ         
ព្សុកកលណត ៀង លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ បដេព្ត្ូវស្នា បនា និងបញ្ចបល់ដាយ រ.ទ.ស.ភ កនុងបខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
ឥណទនលនុះម្និមនការធានាលទ និងមនអព្ត្ថការព្បាក់ ៥% កនុង១ឆ្ន ។ំ 

(្) លយងត្ថម្ត្ថរាងសងព្បាកន់នកិចចសនាឥណទន ឥណទនន៊ឹងព្ត្ូវសងរេំស់លដាយ រដាា ករទ៊ឹក              
លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់កនុងរយៈលរេ ១២០បខ។ ប៉ាុបនតលយងត្ថម្េិខិត្លសនើសំុរបស់រដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់     
លេខ០៥ IME.WS.PS ចុុះនងៃទី៩ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ត្ថរាងសងព្បាក់លនុះព្ត្ូវបានបកសព្ម្ួេលៅជា
ការសងរេំស់ចំនួន ១២៦បខវញិ លដាយរនារការសងព្បាក់លដើម្រីបខម្ករា លៅបខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣  
(ចាបល់ផ្តើម្សងព្បាកល់ឡើងវញិលៅបខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១៣) ។ ការសងការព្បាក់លៅបត្លធេើលឡើងត្ថម្ម្ូេដាា ន
ព្បចាបំខដបដេ។ េិខិត្លសនើសំុលនុះ ព្ត្ូវបានអនុម្ត័្លដាយ រ.ទ.ស.ភ លៅនងៃទី២៤ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

 ឥណទនព្ត្ូវបានសងកនុងបខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
(ឃ) អព្ត្ថការព្បាកប់ដេមនព្បសិទធិភារជាម្ធយម្ននឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់នន រ.ទ.ស.ភ  

លៅចុងការយិបរលិចឆទរបាយការណ៍នីម្យួៗមនដូចខាងលព្កាម្៖ 
 អព្ត្ថការព្បាកប់ដេ

មនព្បសិទធភិារោព្ត្ថ តិ្ចជាង  
 
 

 កនុងម្យួឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំ សរបុ 
 % ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨    
    
អព្ត្ថលងរ ៥.០០ ១១២.៣៦៥ ១១២.៣៦៥ 

 

(ង) ត្នម្លទីផ្ារននឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់សាិត្លៅកនុងកព្ម្តិ្ ៣ ននឋានានុព្កម្ត្នម្លទីផ្ារ។ 
ម្និមនការផាល ស់បតូរកព្ម្តិ្លៅកនុងឋានានុព្កម្កនុងអំឡុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលទ។ 

 បលចចកលទសវយត្នម្ល ព្ត្ូវបានលព្បើ និងធាតុ្ចូេសំខាន់ៗ លដើម្បវីយត្នម្លលេើឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹក
លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ បដេបានវស់បវងលៅកព្ម្តិ្ទី ៣ ព្ត្ូវបានរិរណ៌នាដូចខាងលព្កាម្៖ 
ព្ទរយសកម្មវរិញ្ញ វត្ាុ  វយត្នម្ល និង 

បលចចកលទសព្តូ្វបានលព្បើ 
ធាតុ្ចូេបដេម្និ

បានអលងាត្ 
អនតរទំនាកទំ់នងរវងធាតុ្ចូេបដេម្និ
បានអលងាត្ និងត្នម្លទីផ្ារ 

    
ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករ

ទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់
វធីិស្នស្រសតអបបហារេំវូរ
ស្នចព់្បាក ់

អព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថត្នម្លអបបហារខពស់ លធេើលោយត្នម្ល   
ទីផ្ារននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុមន
ត្នម្លទប 

  

៦៣ 
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       ៦៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

៧. ឥណទានសតលឱ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់ (ត) 
(ច) ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ បដេម្និព្ត្ូវបានលធេើលឡើងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ និងត្នម្លរិត្

្ណលនយយបដេម្និព្បហាកព់្បបវេលៅន៊ឹងត្នម្លទីផ្ារមនដូចខាងលព្កាម្៖ 
   ២០១៨ 
     ត្នម្លរិត្្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ 
     ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
        

ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្ត
លពាធិ៍ស្នត្ ់     ១១២.៣៦៥  ១១១.៤៥១ 

 ត្នម្លទីផ្ារនន ឥណទនផ្តេ់ឱ្យរដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវបានបា៉ា ន់ស្នម នលដាយវធិីស្នស្រសតអបបហារ     
េំវូរស្នច់ព្បាក់នាលរេអនា្ត្ លដាយលព្បើព្បាស់នូវអព្ត្ថទីផ្ារបចចុបបននបដេោចរកបានសព្មប់                 
រ.ទ.ស.ភ សព្មបឧ់បករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្សលដៀងគាន លនាុះ។ 

 

៨. ស្ននិធ្ិ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្    
បំរងប់ចកចាយទ៊ឹក និងបរកិាខ រភាជ ប ់  ៧១.១៤៥.៨២២    ៦៦.៦០០.២១៤  
នាឡិកាទ៊ឹក  ១៦.៦៤៧.៩៨០    ១៨.២៦៥.៤៣០  
លព្្ឿងបនាល ស់ និងឧបករណ៍លផ្េងៗ  ៦.៣៩៨.៦៥៥    ២.៨៩៥.២៩០  
ស្នរធាតុ្្ីម្ ី  ៩០៦.៥៩៧    ៩៨៦.១៣៧  
ធុងសតុកទ៊ឹក និងកញ្ចបល់ផ្េងៗ  ១០០.២១៦    ១០០.២១៦  
សននិធិកំរុងបញ្ចូ នម្ក(*)  ៥២៨.៦៥២    ២.២៣៨.១៤៣  
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងៗ  ៨.០២៧.៩៤៦    ៥.៩២៨.៧៤៨  
    

 ១០៣.៧៥៥.៨៦៨  ៩៧.០១៤.១៧៨ 
 
 *សមភ រៈកំរុងបញ្ជូ នម្ក្ឺបំរង់ទីប បដេបានម្កដេ់កំរងប់ផ្ននព្បលទសកម្ពុជា។ 

(ក) នងលលដើម្សននិធិព្ត្ូវបានកំណត្ល់ដាយលព្បើព្បាស់ម្ូេដាា នជាម្ធយម្ និងព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លទបជាង
រវងត្នម្លលដើម្ និងត្នម្លេករ់ិត្។ 

(ខ) កនុងអំឡុងឆ្ន នំនរបាយការណ៍វរញិ្ញ វត្ា រ.ទ.ស.ភ បានទទួេស្នា េ់ចំណាយចំនួន ១០.៥១៦ោនលរៀេ 
(២០១៨៖ ១១.០៥៩ោនលរៀេ)។ 
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៩.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពសេងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
្ណនីពាណិជ្ជ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកលព្បើព្បាស់ត្ថម្ផ្េុះ  ២.៧៣៦.៩៧៤    ៤.៧០៤.៩២២  
្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកលព្បើព្បាស់កនុងេកខណៈោជី្វកម្ម  ១.៨៥២.៣៧៦    ៤.០២៧.៤៨៣  
្ណនីព្តូ្វទទេួរីព្ ៊្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ  ៣.៧៧៥.៣៨៣    ២.៨៣៦.៦៨២  
្ណនីព្តូ្វទទេួរីអនកបចកចាយទ៊ឹកស្នា ត្  ១៤៥.៣៣៨   ៣៣៨.៧២៩ 
ដក៖ ឱ្នភារ (អនកលព្បើព្បាស់ត្ថម្ផ្េុះ)  (៥.៥៥៣)  (៥.៥៥៣) 
    
 ៨.៥០៤.៥១៨  ១១.៩០២.២៦៣ 

   
្ណនីព្តូ្វទទេួលផ្េងៗ    
ការព្បាកព់្តូ្វទទេួ  ៧២៥.៣៧៤    ១.២២៧.១៨១  
បុលរព្បទនឱ្យអនកផ្ាត្ផ់្ាង ់  ២២៦.៩៤៩    ២២១.៥២០  
ោករលេើត្នម្លបបនាម្ព្តូ្វទទេួសុទធ  ៤៥៦.៣៩៧    ៨៩៧.៨៩៦  
្ណនីអតិ្ងិជ្នលផ្េងៗ  ៣.៦៥១.៥៦៣    ៤.២១៩.១៥០  
    
 ៥.០៦០.២៨៣  ៦.៥៦៥.៧៤៧ 
    
សរបុ្ណនីពាណិជ្ជកម្ម ១៣.៥៦៤.៨០១  ១៨.៤៦៨.០១០ 
 

(ក) ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវបានចាត្់ថាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ ្ឺជា្ណនីម្និមនការព្បាក់ លវើយរយៈលរេននការកំណត្ស់ងរបស់                 

រ.ទ.ស.ភ សព្មបអ់ត្ិងិជ្នត្ថម្ផ្េុះ និងេកខណៈោជ្ីវកម្មមនរយៈលរេម្យួបខ (២០១៨: រយៈលរេម្យួ
បខ និងស្នា បន័រដាា ភបិាេរយៈលរេម្យួឆ្ន  ំ(២០១៨: រយៈលរេម្យួឆ្ន )ំ។  

(្) ្ណនីអត្ិងិជ្នរីព្្៊ឹុះស្នា នស្នធារណៈ ្ឺ្ណនីអត្ិងិជ្នរីស្នា បន័រដាា ភបិាេបដេស្នា ប័នទងំលនាុះរុំ
មនព្បវត្តិម្និសងព្បាកស់ព្មប់លរេ ងមីៗលនុះលទ។ 

(ឃ)  ្ណនីពាណិជ្ជ្ិត្ជាព្បាកល់រៀេ និង្ណនីពាណិជ្ជលផ្េងៗក៏្ិត្ជាព្បាក់លរៀេបដរ។ 
(ង) ចលំពាុះឱ្នភារនន្ណនីពានិជ្ជបដេម្និមនសមសធាតុ្វិរញ្ញបបទន្ួរឱ្យកត្ស់មា េ់ រ.ទ.ស.ភ បាន

អនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយបផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតស្នម្ញ្ញ (Simplified approach) លដាយលព្បើសំវធិានធន
ននការខាត្បងឥ់ណទនររំ៊ឹងទុកលរញម្យួជ្ីវតិ្ សព្មប់្ ណនីអត្ិងិជ្ន។ លដើម្បវីស់បវងការខាត្បងឥ់ណ
ទនបដេបផ្ាកលេើម្ូេដាា នព្បម្ូេទូលៅ ្ណនីអត្ិងិជ្ន ព្ត្ូវបានចាប់ជាព្កុម្លដាយបផ្ាកលេើហានិភ័យ
ឥណទន និងោយុកាេ។ អព្ត្ថខាត្បងប់ដេររំ៊ឹងទុក ្ឺបានបផ្ាកលេើបទរិលស្នធនន៍ន  ឥណទនខាត្
បងរ់បស់ រ.ទ.ស.ភ។ ព្បវត្តិននអព្ត្ថខាត្បង ់ ្ឺព្ត្ូវបានបកត្ព្ម្ូវសព្មបល់រេបចចុបបនន និង   រត៌្ម័ន
អនា្ត្លដាយបផ្ាកលេើកត្ថត ម៉ា ព្កូលសដាកិចច បដេប៉ាុះពាេ់ដេ់អត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

   

លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗ ហានិភយ័ឥណទន និងការលផាត ត្ោរម្មណ៍ទកទ់ងន៊ឹង
្ណនីពាណិជ្ជកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានសលងខបលៅកនុងត្ថរាងខាងលព្កាម្: 

 

២០១៩  ២០១៨ 

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ការប៉ាុះពាេ់អតិ្បរម ៨.៥០៤.៥១៨  ១១.៩០២.២៦៣ 
ព្ទរយធានាបដេមន (ព្បាកក់ករី់អតិ្ងិជ្ន) (៨.៥០៤.៥១៨)  (១១.៩០២.២៦៣) 

 

   
ផ្េប៉ាុះពាេ់សុទធចំលពាុះហានិភយ័ឥណទន -  - 
 
កនុងកឡុំងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ រុំបានចរចារអំរីេកខខណឌ ននបំណុេពាណិជ្ជកម្មលឡើងវញិលទ។  

៦៥ 
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       ៦៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

៩.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពសេងៗ (ត) 
(ច) បបព្ម្បព្ម្ួេសំវធិានធនលេើឱ្នភារសព្មប់្ ណនីអត្ិងិជ្នមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 សំវធិានធន  សំវធិានធន 
 ជាកោ់ក ់  សរបុ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    

នានងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 
សំវធិានធនកនុងការយិបរលិចឆទ -  - 
    
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 

 

(ឆ្) ឱ្នភារសព្មប់្ ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ត្ថម្វធិីស្នស្រសតទូលៅ (General approach)  
របស់ ស.រ.វ.អ.្ ៩ លដាយលព្បើព្បាស់រត៌្ម័នអនា្ត្ររំ៊ឹងទុកននកាខាត្បងឥ់ណទន (Forward 

looking expected credit loss model)។ វធិីស្នស្រសតលនុះព្ត្ូវបានលព្បើលដើម្បកីំណត្ច់ំនួនទ៊ឹកព្បាកឱ់្នភារ 
លដាយបផ្ាកថាលត្ើចាប់ត្ថងំរីការទទួេស្នា េ់ដំបូងននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ វមនការលកើនលឡើង្ួរឱ្យកត្់
សមា េ់កនុងហានិភ័យឥណទនបដរឬលទ ។ ចំលពាុះហានិភ័យទងំឡាយ បដេហានិភ័យឥណទនម្និបាន
លកើនលឡើងខាល ងំចាប់ត្ថងំរីការទទួេស្នា េ់ដំបូងននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ លនាុះការខាត្បងឥ់ណទនររំ៊ឹង
ទុកកនុងរយៈលរេ ១២បខ រមួ្ជាម្យួចំណូេការព្បាកព់្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់។ សព្មប់ហានិភយ័ឥណទន 
បដេបានលកើនលឡើង្ួរលោយកត្ស់មា េ់លនាុះ ការខាត្បងឥ់ណទនបដេររំ៊ឹងទុកលរញម្យួជ្ីវតិ្
(Lifetime expected credit loss) រមួ្ជាម្យួចំណូេការព្បាកដុ់េព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់។ ចំលពាុះ      
ហានិភយ័ឥណទន បដេព្ត្ូវបានកំណត្់ថាជាឱ្នភារឥណទន បដេររំ៊ឹងទុកថាន៊ឹងខាត្បងឥ់ណទន 
រមួ្ជាម្យួព្បាកច់ំលណញលេើម្ូេដាា នសុទធ ព្ត្ូវបានល្ទទួេស្នា េ់។ 

 
១០.  កិចចស្នាក្ទេយស្កម្ម/(បំណុល) 

 ២០១៩ ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

   

កិចចសនាព្ទរយសកម្ម   
្ណនីព្តូ្វទទេួរីលសវស្នងសង ់  ២.៩១៦.៧១៦  ៥១៥.៦១៤ 
ចំណូេបងាររីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ ១០.៤០៤.៣៦៧  ៤៥.៥២៦.១៥៥ 
   
 ១៣.៣២១.០៨៣ ៤៦.០៤១.៧៦៩ 
កិចចសនាបំណុេ   
ចំណូេម្និទនស់លព្ម្ច  (៥.២៧៨)  (៥.២៧៨) 
ចំណូេរនា (២.៨៧០.៩៨២)  (៣១.៣៦៧) 
   
 (២.៨៧៦.២៦០) (៣៦.៦៤៥) 
   
 ១០.៤៤៤.៨២៣ ៤៦.០០៥.១២៤ 
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១០.  កិចចស្នាក្ទេយស្កម្ម/(បំណុល) (ត) 
(ក) ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់និងចំណូេរនា 

្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់ និងចំណូេរនាត្ំណាងឱ្យភារខុសគាន ននលរេលវោកនុងការ
ទទួេស្នា េ់ព្បាកច់ំណូេ និងវកិាយបព្ត្សំខាន់ៗ។ វកិ័យបព័្ត្ដសំ៏ខាន់ព្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើង និង/ឬ   
ចរចារជាម្យួអត្ិងិជ្នលដើម្បឆី្លុុះបញ្ជច ំងរីការបញ្ចប់ននកិចចសនា។ 

្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់ ព្ត្ូវបានលផ្េរលៅឱ្យ្ណនីព្ត្ូវទទួេលៅលរេបដេសិទធិទទួេ
បានផ្េព្បលយជ្នល៍សដាកិចចលដាយគាម នេកខខណឌ ។ ជាធម្មត្ថវលកើត្លឡើងលៅលរេបដេ រ.ទ.ស.ភ លចញ
វកិាយបព្ត្ជូ្នអត្ិងិជ្ន។ 

ចំណូេរនា ្ឺត្ំណាងឱ្យព្បាកប់ដេទទួេបានជាម្ុន សព្មបល់សវកម្មស្នងសង់បដេទក់ទង
ន៊ឹងការរព្ងីកព្បរន័ធបចកចាយទ៊ឹកលៅកានអ់នកបចកចាយទ៊ឹកលៅត្ថម្បណាត លខត្តលផ្េងៗ។ ចំណូេរនាព្ត្ូវ
បានទទួេស្នា េ់ជាចំណូេលៅលរេកាត្រេកិចចព្ត្ូវបានបំលរញ។ 

(ខ) ចណូំេបងាររីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ 
ចណូំេបងាររីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ត្ំណាងឱ្យទ៊ឹកបដេបានផ្ាត្ផ់្ាង់លៅដេ់អត្ិងិជ្ន ប៉ាុបនតម្និទន់

បានលចញវកិាយបព្ត្លៅចុងឆ្ន ។ំ កិចចសនាព្ទរយសកម្មទងំលនុះព្ត្ូវបានលផ្េរលៅឱ្យ្ណនីអនកព្ត្ួវទទួេលៅ
លរេបដេសិទធិទទួេបានផ្េព្បលយជ្ន៍បផ្នកលសដាកិចច កាល យលៅជាគាម នេកខខណឌ បដេលកើត្លឡើងលៅ
លរេបដេ រ.ទ.ស.ភ លចញវកិាយបព្ត្។ 

(្) ទ៊ឹកព្បាកច់ំនួន ៤៧៦ោនលរៀេ (២០១៨៖ ៤៧៦ោនលរៀេ) បដេទទួេស្នា េ់កនុងកិចចសនាបំណុេ 
លៅលដើម្ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ជាចំណូេសព្មប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ  បដេបានបញ្ចប់ព្ត្៊ឹម្នងៃទី៣១           
បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

(ឃ) ត្នម្លកិចចសនាម្និទន់ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ជាចំណូេ 
ព្បាកច់ំណូេបដេព្ត្ូវបានល្ររំ៊ឹងថាន៊ឹងព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លៅលរេអនា្ត្ ទកទ់ងលៅន៊ឹង

កាត្រេកិចចអនុវត្តបដេម្និទន់បានបំលរញ (ឬបានបំលរញខលុះ) លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរបាយការណ៍លនុះ
មនដូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៩ ២០២០ សរបុ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  -  ២.៨៧៦.២៦០ ២.៨៧៦.២៦០ 
នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣៦.៦៤៥  -  ៣៦.៦៤៥ 

 
(ង) រ.ទ.ស.ភ បានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយបផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតស្នម្ញ្ញ  (Simplified approach) លេើកិចច

សនាព្ទរយសកម្មលដើម្បវីស់បវងការបាត្ប់ងឥ់ណទនបដេររំ៊ឹងទុក លដាយលព្បើការផ្តេ់ឥណទនបាត្ប់ង់  
រយៈលរេដូចបានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្ស់មា េ់ ៩ ននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 

១១.  ឥណទានសតលឱ់្យបុគាលកិ 

 

២០១៩  ២០១៨ 

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 

   

ព្តូ្វទទេួរីបុ ា្េិក  ៨.២១៧.៥២៥   ៨.២១៧.៥២៥ 
ដក៖  ឱ្នភារលេើឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ ា្េិក  (៣៩១.៣១១)  (២.៧៣៩.១៧៥) 
    
  ៧.៨២៦.២១៤   ៥.៤៧៨.៣៥០ 
  

៦៧ 
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       ៦៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

១១.  ឥណទានសតលឱ់្យបុគាលកិ (ត) 
(ក) ឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ្ាេិកព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ)  លៅនងៃទី១៥ បខកុម្ភៈ ឆ្ន  ំ ២០១២ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបានអនុម្័ត្ភា្វ ុនបដេន៊ឹងលបាុះផ្ាយេកច់ំនួន

១០% បព្ម្ុងសព្មប់បុ្ាេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ។ កាេបរលិចឆទបបងបចកចំនួនភា្វ ុនជូ្នបុ្ាេិកនីម្យួៗ 
ព្ត្ួវបានកំណត្់លៅ  នងៃទី៣ បខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២   បដេព្ត្ូវបានចាត្ទុ់កថាជាការបរលិចឆទផ្តេ់្លព្មង
ភា្វ ុនរបស់បុ្ាេិក។ ទ៊ឹកព្បាកឥ់ណទនសរុបមនចំនួន ៨.២១៨ោនលរៀេ ព្ត្ូវបានផ្តេ់ឱ្យខចីលៅនងៃ
ទី៦ បខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២។ រ.ទ.ស.ភ ផ្តេ់ឥណទនដេ់បុ្ាេិក និងម្ស្រនតីជាន់ខពស់លដើម្បទីិញភា្វ ុន
ទងំលនុះកនុងរយៈលរេបីឆ្ន លំដាយម្និ្ិត្ការព្បាក។់ លៅនងៃកំណត្ឥ់ណទនលនុះព្ត្ូវសងវញិទងំព្សុងជូ្ន 
រ.ទ.ស.ភ។ លយងត្ថម្កំណត្ល់វតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្ប៊ឹកាភបិាេ ចុុះនងៃទី២០ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២បុ្ាេិកទងំ
អស់ព្ត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឱ្យជ្ួញដូរភា្វ ុនរបស់ខលួនបាន លៅលរេបដេរួកល្សងឥណទនលនុះរចួរាេ់។ 

  ត្នម្លសម្ព្សបននឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ្ាេិក ្ឺបផ្ាកលៅលេើេំវូរស្នចព់្បាកអ់បបហារលដាយលព្បើអព្ត្ថ      
ការព្បាកម់្ធយម្្ឺ ១៤,៤០%កនុងម្យួឆ្ន ។ំ ្ណៈព្្បព់្្ងបានវយត្នម្លថាអព្ត្ថការព្បាក់ ១៤,៤០% លនុះ 
្ឺជាអព្ត្ថដ៏សម្លវតុ្ផ្េលពាេ ្ឺវសម្ម្ូេន៊ឹងអព្ត្ថបដេបុ្ាេិកោចខចីរីធនាគារពាណិជ្ជបានចំលពាុះ
រូបិយវត្ាុជាព្បាកល់រៀេសព្មប់រយៈលរេ៣ឆ្ន ។ំ ម្និមនការបព្បព្បួេកនុងអព្ត្ថលនុះលៅធនាគារពាណិជ្ជ
លទ។ 
លៅនងៃព្ប្េ់ព្បាកក់ម្ច ីនិយត័្កម្មលេើត្នម្លទីផ្ារននសម្តុ្េយឥណទនចំនួន២.៧២៩ោនលរៀេ ព្ត្ូវបាន
កត្ព់្ត្ថលៅកនុង្ណនីព្បាកល់បៀរវត្េរ ៍ ព្បាក់ឈនួេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ លដាយស្នរត្នម្លសម្ព្សបរបស់
ឥណទនព្ត្ូវបានកាត្ប់នាយលដាយអព្ត្ថអនុលព្គាុះ (ម្និយកការព្បាក)់ លវើយអត្ាព្បលយជ្ន៍លនុះ ព្ត្ូវបាន
ផ្តេ់ជូ្នបុ្ាេិក។  
ឥណទនលនុះន៊ឹងដកលេើការកំណត្ក់នុងបខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៥។ លទុះបីជាយ៉ា ងណា លដាយស្នរបត្មនការ
ធាល កចុ់ុះននត្នម្លវ ុនថាន កព់្្ប់ព្្ងបានសលព្ម្ចចិត្ត       លធេើសំវធិានធនសព្មបឱ់្នភារភារលេើចំនួន 
៥៧៤ោនលរៀេ លៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុសព្មប់ការយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន  ំ ២០១៧ លដាយ 
បផ្ាកលេើត្នម្លភា្វ ុន លៅនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ លនាុះ ព្បសិនលបើនិលយជ្ិត្េកភ់ា្វ ុនលនាុះ        
ថាន កព់្្បព់្្ង្ិត្ថាត្នម្លបដេព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់្ឺជាត្នម្លននភា្វ ុននានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧។  
លៅនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ត្នម្លភា្វ ុនបានលកើនលឡើង លវើយ្ណៈព្្បព់្្ងបានសលព្ម្ចថាលធេើការ
បព្បព្ត្ឡបឱ់្នភារបដេមនចំនួន ២.៣៤៨ោនលរៀេ (២០១៨៖ ៤៤៣ោនលរៀេ)   ម្កវញិកនុង   
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេកំរុងរិភាកា និងការផ្តេ់លយបេ់រី្ណៈកម្មការម្ូេបព្ត្កម្ពុជា អំរីបញ្ជា បផ្នការ
សិទធិទិញវ ុនរិលសសរបស់និលយជ្ិក។ 

(្) រ.ទ.ស.ភ បានអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ លដាយបផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតទូលៅ (General approach) លដើម្បវីស់បវង
ការបាត្ប់ងឥ់ណទនបដេររំ៊ឹងទុក លដាយលព្បើរត៌្័មនអនា្ត្ររំ៊ឹងទុកននការខាត្បងឥ់ណទន (Forward 

looking expected credit loss model) ដូចបានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្់សមា េ់ ៩ ននរបាយការណ៍    
វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

(ឃ) លៅចុងបញ្ចប់ននរយៈលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗ ហានិភយ័ឥណទន និងការលផាត ត្ោរម្មណ៍ទកទ់ងន៊ឹង
ឥណទនផ្តេ់ឱ្យបុ្ាេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានសលងខបលៅកនុងត្ថរាងខាងលព្កាម្: 

 

២០១៩  ២០១៨ 

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ការប៉ាុះពាេ់អតិ្បរម ៧.៨២៦.២១៤  ៥.៤៧៨.៣៥០ 
ព្ទរយធានាបដេមន  (៧.៨២៦.២១៤)  (៥.៤៧៨.៣៥០) 
 

   
ផ្េប៉ាុះពាេ់សុទធចំលពាុះហានិភយ័ឥណទន -  - 
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១១.  ឥណទានសតលឱ់្យបុគាលកិ (ត) 
(ង) បបព្ម្បព្ម្ួេសំវធិានធនលេើឱ្នភារសព្មបឥ់ណទនផ្តេ់ឱ្យបុ្ាេិកមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    

នានងៃទី១ បខម្ករា   ២.៧៣៩.១៧៥   ៣.១៨២.៦៦១ 
ការបព្បព្ត្េបន់នឱ្នភារ  (២.៣៤៧.៨៦៤)  (៤៤៣.៤៨៦) 
    
នានងៃទី៣១ បខធនូ  ៣៩១.៣១១   ២.៧៣៩.១៧៥ 

១២.  ការវិនិពោគរយៈពេលែលី 
(ក) ការវនិិលយ្រយៈលរេខលីព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ) ការវនិិលយ្រយៈលរេខលីលនុះរមួ្មនព្បាកប់លញ្ញ ើបដេមនទ៊ឹកព្បាកច់ំនួន ១៧,៩ពានោ់នលរៀេ (២០១៨ 

៖ ៣៣,៦ពាន់ោនលរៀេ) បដេបានលរៀបចំជារិលសសសព្មបប់ងអ់ត្ាព្បលយជ្នជូ៍្នបុ្ាេិកបដេមន
សិទធទទួេបានអត្ាព្បលយជ្ន៍លនុះលរេចូេនិវត្ត។ ម្និមនេកខខណឌ បដេថា រ.ទ.ស.ភ ម្និោចលព្បើ
ព្បាស់ការវនិិលយ្រយៈលរេខលី សព្មប់លគាេបំណងលផ្េងលទៀត្លនាុះលទ។ 

(្) ការវនិិលយ្រយៈលរេខលី ្ឺជាព្បាកប់លញ្ញ ើមនកាេកំណត្ប់ដេបានលផ្្ើលៅព្្៊ឹុះស្នា នវិរញ្ញ វត្ាុនានាកនុង     
រយៈលរេរី ៤បខ លៅ១២បខ លវើយទទួេបាននូវការព្បាកនូ់វចលនាល ុះរី ៤.០០% (២០១៨៖ ៤.០០% និង 
៥.៥០% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 
អព្ត្ថការព្បាកប់ដេមនព្បសិទធិភារជាម្ធយម្ននការវនិិលយ្រយៈលរេខលីរបស់ រ.ទ.ស.ភ លៅចុងបញ្ចបន់ន 
រយៈលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗមនដូចខាងលព្កាម្៖  

 អព្ត្ថការព្បាក ់   
 ព្បសិទធិភារព្បចាឆំ្ន  ំ លៅកនុងកំឡុងលរេ  
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជាម្ធយម្ ១ឆ្ន  ំ សរបុ 
 % ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
អព្ត្ថលងរ ៤,០០% ១៧.៩០៩.២៦៧ ១៧.៩០៩.២៦៧ 
    
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨    
    
អព្ត្ថលងរ ៤,២៨% ៣៣.៦២២.៤១៧ ៣៣.៦២២.៤១៧ 

 

(ឃ) ការវនិិលយ្រយៈលរេខលី ្ឺ្ិត្ជាព្បាកដុ់ោល រ។ 
 
១៣.  ស្ម្តុលយស្ថច់ក្បាក់ និងធ្នាោរ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្តិ្ជាពានល់រៀេ  ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ស្នចព់្បាកក់នុងនដ  ៥៣៨.០៤០    ១.៣៨៤.៩៩៥  
ស្នចព់្បាកល់ៅកនុងធនាគារ  ៥៤.៦៧៤.០៣០    ១១.៩៦៨.៧៦៣  
    
  ៥៥.២១២.០៧០   ១៣.៣៥៣.៧៥៨ 

  

៦៩ 
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១៣.  ស្ម្តុលយស្ថច់ក្បាក់ និងធ្នាោរ (ត) 
(ក)  សម្តុ្េយស្នច់ព្បាក់ និងធនាគារ ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន កជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្ល

រេំស់។ 
(ខ) ការបង្កា ញរីការព្បឈម្ននរូបិយបណ័ណ របស់សម្តុ្េយស្នចព់្បាក ់និងធនាគារមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្តិ្ជាពានល់រៀេ  ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
 បខមរលរៀេ  ៤៤.៨៦៥.៤២៨    ១២.២៦៦.២៤៩  
 ដុោល រោលម្រកិ  ១០.៣៤៦.៦៤២    ១.០៨៧.៥០៩  
    
  ៥៥.២១២.០៧០   ១៣.៣៥៣.៧៥៨ 
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១៤.  ព ើម្ទុន 
 ភា្វ ុនធម្មត្ថ ភា្វ ុនព្បលភទ “ក” បរុេោភភា្វ ុន សរុប 
 ចនំនួ ្តិ្ជាពានល់រៀេ ចនូំន ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
នានងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៨៦.៩៧៣.១៦២   ៨៦.៩៧៣.១៦២   ៣៩១.១០១.៩៤២   ៣៩១.១០០.៩៤២   ៦៣.១៥៣.១៧៨   ៥៤១.២២៧.២៨២  
       
នានងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៦៣.១៥៣.១៧៨ ៥៤១.២២៧.២៨២ 
 

(ក)  លៅនងៃទី១៥ បខកុម្ភុះ ឆ្ន ២ំ០១២ ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបានអនុម្័ត្ឱ្យបំបបកលដើម្ទុនបដេមនទងំអស់ចំនួន   ៤៦៥.០២៨.០០០លរៀេ លៅជាភា្វ ុនធម្មត្ថចំនួន ៧៣.៩២៧.១៨៧   
ភា្វ ុន និងភា្វ ុនព្បលភទ (ក) ចំនួន ៣៩១.១០០.៩៤២ភា្វ ុន បដេកនុងម្យួវ ុន មនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ។ ភា្វ ុនព្បលភទ (ក) ម្និបានទទួេការព្បាក់ ឬភា្ោភលទ 
លវើយមនសិទធ និងេកខខណឌ ដូចមនេម្ាតិ្លៅកនុងមព្ត្ថ ១២.២ននេកខនតិកៈចុុះលៅនងៃទី២៧ បខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

(ខ)  លៅនងៃទី១៨ បខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២រ.ទ.ស.ភ បានចុុះបញ្ជ ីកនុងផ្ារម្ូេបព្ត្កម្ពុជាលដាយលជា្ជ្យ័។ រ.ទ.ស.ភ ្ឺជាព្កុម្វ ុនដំបូងល្កនុងផ្ារម្ូេបព្ត្កម្ពុជា។   ភា្វ ុនធម្មត្ថសរុប
ចំនួន ៨៦.៩៧៣.១៦២ភា្វ ុន បដេកនុងម្យួវ ុនមនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ ។ នងលលដើម្កនុងការលចញផ្ាយភា្វ ុនងមី ចំនូន ១៣.០៤៥.៩៧៥ភា្វ ុន មនទ៊ឹកព្បាកច់ំនួន 
៦.០០០ោនលរៀេ ព្ត្ូវបានកាត្ក់ងជាម្យួន៊ឹងបុរេោភភា្វ ុន។ រាេ់ភា្វ ុនបដេបាន លចញផ្ាយទងំអស់ព្ត្ូវបានបងព់្បាករ់ចួរាេ់ទងំព្សុង។ លសចកតីេម្ាតិ្អំរីភា្វ ុនធម្មត្ថ
មនដូចខាងលព្កាម្៖ 
ភា្វ ុនកិ   
 ចនូំនភា្វ ុន % 
   
ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 
ភា្វ ុនិកដនទលទៀត្ ១១.៧៤១.៦០៦ ១៤% 
្លព្មងភា្វ ុនរបស់បុ្ាេិក* ១.៣០៤.៣៦៩ ១% 
   
 ៨៦.៩៧៣.១៦២ ១០០% 

  
 * លយងត្ថម្កំណត្ល់វតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ ចុុះនងៃទី២០ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២បុ្ាេិកទងំអស់ព្ត្ួវបានអនុញ្ជញ ត្ឱ្យជ្ួញដូរភា្វ ុនរបស់ខលួនបាន លៅលរេបដេរួកល្សង

ឥណទនរចួរាេ់។ 
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១៥. ទនុបក្ម្ុង 
 ទុនបព្ម្ងុ 

លដើម្ទុន 
ទុនបព្ម្ងុ 
ត្ថម្ចាប ់

ទុនបព្ម្ងុ 
ទូលៅ 

ទុនបព្ម្ងុ  
សព្មបក់ារអភវិឌឍ សរបុ 

 ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

នងៃទី១ បខម្ករា         
ឆ្ន ២ំ០១៨ ១.៦៤៨.៤៣៥ ២០.៧០២.០៤២ ២០.៧០២.០៤២ ២២១.៧៧៧.១៥៩ ២៦៤.៨២៩.៦៧៨ 

ការលផ្េររីចំលណញ   
រកាទុក  -     ១.៦៥៣.៣៩១   ១.៦៥៣.៣៩១   ១៦.៣៦៧.១៧៦  ១៩.៦៧៣.៩៥៨ 

      
នងៃទី៣១ បខធនូ            

ឆ្ន ២ំ០១៨/ នងៃទី១ 
បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១.៦៤៨.៤៣៥ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២៣៨.១៤៤.៣៣៥ ២៨៤.៥០៣.៦៣៦ 

ការលផ្េររីចំលណញ    
រកាទុក  -     ៣.៦៨០.៣៥៦   ៣.៦៨០.៣៥៦   ៤៧.៣២១.០៩៦   ៥៤.៦៨១.៨០៨  

      
នងៃទី៣១ បខធនូ           

ឆ្ន ២ំ០១៩  ១.៦៤៨.៤៣៥   ២៦.០៣៥.៧៨៩   ២៦.០៣៥.៧៨៩   ២៨៥.៤៦៥.៤៣១   ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤  
 

(ក) លយងត្ថម្េកខនតិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចុុះនងៃទី២២ បខកុម្ភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ព្ត្ងម់ព្ត្ថ២៩ បានបចងថាព្បាក់
ចំលណញ របស់ រ.ទ.ស.ភ បនាេ បរ់ីកាត្ក់ងន៊ឹងការខាត្លយងរីឆ្ន មំ្ុន (ព្បសិនលបើមន) ោចព្ត្ូវបានលព្បើ
ព្បាស់ដូចខាងលព្កាម្៖ 
-  សព្មប់ព្បាក់រង្កេ ន់របស់្ណៈព្្បព់្្ង និងបុ្ាេិក 
- សព្មបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប់ ៥% 
- សព្មបទុ់នបព្ម្ុងទូលៅ ៥% 
- សម្តុ្េយលៅសេ់សព្មបទុ់នបព្ម្ុងសព្មបអ់ភវិឌឍ 

(ខ)  លដាយចូេជាធរមនរីដំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧ ត្លៅ ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុបាន
យេ់ព្រម្ត្ថម្សំលណើ រី រ.ទ.ស.ភ ត្ថម្រយៈេិខិត្លេខ ២២៥៤ ចុុះនងៃទី០២បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ បដេ
បានលសនើសំុបបងបចក ព្បាកច់ំលណញព្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួនចំនួន ១០% ជូ្នព្កសួងលសដាកិចច និង   វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
កប៏៉ាុបនតចាបរ់ីឆ្ន ២ំ០១២លៅបនាេ បរ់ី     រ.ទ.ស.ភ    បានចុុះបញ្ជ ីរចួលវើយការបបងបចកភា្ោភន៊ឹងព្ត្ូវ
អនុវត្តត្ថម្េកខនតិកៈងមីរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចុុះនងៃទី២៧ បខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ ការបបងបចកភា្ោភមនដូច
ខាងលព្កាម្៖ 

 លគាេការណ៍កនុងការបបងបចកភា្ោភបានកំណត្ត់្ថម្េកខខណឌ ននការបបងបចកព្បាកច់ំលណញដូចខាង
លព្កាម្៖ 
១.  ការទូទត្់ការខាត្កនុងឆ្ន កំនលងលៅ 
២. បនាេ បរ់ីបានទូទត្់ការបង់ព្បាក់កនុងឆ្ន កំនលងលៅរចួ ព្បសិនលបើលៅមនព្បាកច់ំលណញ លនាុះព្បាក់

ចំលណញលនាុះព្ត្ូវបបងបចកដូចខាងលព្កាម្៖ 
i. ផ្តេ់ជារង្កេ នជូ់្ន្ណៈព្្បព់្្ង និងបុ្ាេិក ត្ថម្េកខខណឌ ដូចខាងលព្កាម្៖ 

-  ផ្តេ់ជូ្ននូវព្បាកល់បៀវត្េ ១បខចំលពាុះបុ្ាេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើមនព្បាកច់ំលណញ
សុទធចាបរ់ី ៥% លៅ ១០%ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

-  ផ្តេ់ជូ្ននូវព្បាកល់បៀវត្េ ២បខចំលពាុះបុ្ាេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើមនព្បាក់ចលំណញ
សុទធចាបរ់ី ១០% លៅ ២០%ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

-  ផ្តេ់ជូ្ននូវព្បាកល់បៀវត្េ ៣បខចំលពាុះបុ្ាេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើមនព្បាក់ចលំណញ
សុទធលព្ចើនជាង២០% ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    33 

  

១៥. ទនុបក្ម្ុង (ត) 
(ខ)  ២. បនាេ បរ់ីបានទូទត្់ការបង់ព្បាក់កនុងឆ្ន កំនលងលៅរចួ ព្បសិនលបើលៅមនព្បាកច់ំលណញ លនាុះព្បាក់

ចំលណញលនាុះព្ត្ូវបបងបចកដូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
ii. ២% សព្មប់ព្បាក់លស្នធននិវត្តន ៍និងអសម្ត្ាភារវជិាជ ជ្ីវៈ 
iii. ៥% សព្មបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប ់
iv. ៥% សព្មបទុ់នបព្ម្ុងទូលៅ 
v. ៥% សព្មបម់្ូេនិធិសងាម្ បដេន៊ឹងព្ត្ូវកត្់ព្ត្ថជាចំណាយកនុងឆ្ន បំដេព្បត្ិបត្តិការលនាុះ

លកើត្លឡើង 
៣. ចំនួនទ៊ឹកព្បាកប់ដេលៅសេ់បនាេ បរ់ីការបបកបចកខាងលេើលនុះព្ត្ួវបនតបបងបចកដូចខាងលព្កាម្៖ 

i. បព្ម្ុងសព្មបក់ារវនិិលយ្លរេអនា្ត្ (ព្បាកច់ំលណញរកាទុក) បដេទ៊ឹកព្បាក់លនុះព្ត្ូវ
អនុម្ត័្លដាយព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេ 

ii. ទ៊ឹកព្បាកល់ៅសេ់ រីទុនបព្ម្ុងសព្មប់ការវនិិលយ្ ព្ត្ូវបបងបចកជូ្នព្កសួងលសដាកិចចនិង
វិរញ្ញ វត្ាុចំនួន ៨៥% និង១៥%លទៀត្ជូ្នវនិិលយ្ិនស្នធារណៈ។ 

(្) ការលព្បើព្បាស់្ណនីបព្ម្ុងសព្មបប់ងស់កម្មភារសងាម្ ្ឺអនុលោម្ត្ថម្េិខិត្លេខ២៨៤ របស់ទីសតីការ
្ណៈរដាម្ស្រនតីចុុះនងៃទី១១ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១០។ សកម្មភារសងាម្លនុះទកទ់ងន៊ឹងការអភវិឌឍព្បរន័ធផ្ាត្ផ់្ាង ់
ទ៊ឹកស្នា ត្សព្មប់ព្កុម្លយធាលៅត្ថម្បណាត លខត្តម្យួចំនួន។ សកម្មភារព្ត្ូវបានបនតរវូត្ដេ់ឆ្ន ២ំ០១១ 
លដាយលយងត្ថម្េិខិត្របស់ឯកឧត្តម្ឧបនាយករដាម្ស្រនតី គាត្ ឈន់ លេខ២២១០ សវវ ចុុះនងៃទី២២   
បខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១១។ 

 
១៦. ក្បាក់កម្ច ី

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេបវង    
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S ៤.៥៨២.៦០៤   ១៣.៨៤៥.២០៧  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA ៤៩.៤២៥.០៧៩   ៦១.១៣៤.០៧៥  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភវិឌឍនោ៍សីុ ៣៨.២៤២.៥០០   ២៨.៧២២.៩៥៦  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F ៨២.៥១២.៤៩៩   ១០១.៥៦៣.០៦៨  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ១២៩.១៨៥.៤៦២   ៨០.៣៧០.៥៩៥  

 
   

 
៣០៣.៩៤៨.១៤៤  ២៨៥.៦៣៥.៩០១ 

ព្បាកក់ម្ចរីយៈលរេខល ី    
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S ៩.១៧៥.៦២៦   ៩.២៤៧.៦២៤  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA ១.៨២៧.៦៤៦   ១០.៨៨៣.៦៦៩  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភវិឌឍនោ៍សីុ ២.៤៨៥.០៣៨   ២.២០០.១៨៩  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F ១៨.៤១១.០៤៧   ១៨.៥៥៥.២០១  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ១.២៣៧.៣៤១   ១.២៣១.៩៤៦  

 
   

 
៣៣.១៣៦.៦៩៨  ៤២.១១៨.៦២៩ 

  

៧៣ 
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       ៧៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 

 
២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

ព្បាកក់ម្ចសីរបុ    
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S  ១៣.៧៥៨.២៣០    ២៣.០៩២.៨៣១  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA  ៥១.២៥២.៧២៥    ៧២.០១៧.៧៤៤  
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភវិឌឍនោ៍សីុ  ៤០.៧២៧.៥៣៨    ៣០.៩២៣.១៤៥  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F  ១០០.៩២៣.៥៤៦    ១២០.១១៨.២៦៩  
ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍនប៍ារាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P  ១៣០.៤២២.៨០៣    ៨១.៦០២.៥៤១  

 
   

 
៣៣៧.០៨៤.៨៤២  ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 

 

(ក) ព្បាកក់ម្ច ីព្ត្ូវបានចាត្់ថាន កជ់ាបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុបដេព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
 

(ខ) ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍន៍បារាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀង ជ្ំនួយឥណទនលេខ CKH ១០៧៥ ០៣ S ចុុះនងៃទី៨ បខឧសភា        

ឆ្ន ២ំ០០៩  រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទនជាអត្ិបរមចំនួន ១៦.០០០.០០០ អឺរ ៉ាូ រី AFD។ 
លគាេបំណងននឥណទន លនុះ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទន ដេ់ការស្នងសងល់រាងចព្កផ្េិត្ទ៊ឹក

ស្នា ត្ងមីទី១លៅសង្កា ត្ន់ិលរាធ និងបបនាម្ព្បរន័ធបញ្ចូ ន និងបណាា ញបចកចាយ លោយព្ត្ូវលៅន៊ឹងការផ្េិត្
ទ៊ឹកស្នា ត្បបនាម្ (កញ្ចបង់វកិារង ក)។ 

ការព្បាកព់្បចាឆំ្ន  ំ ្ឺ EURIBOR ដក ១,៣៥%។ អព្ត្ថការព្បាក ់ ម្និព្ត្ូវត្ិចជាង ០,២៥% ឬ
លេើសរី ៥,២១%។ អព្ត្ថអបណត ត្ព្ត្ូវបានបាូរលៅជា អព្ត្ថការព្បាកល់ងរ លៅដំណាច់ការយិបរលិចឆទសង
ព្បាក់ ០,៨៨% ចាបរ់ីនងៃទី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ។ 

កម្ចលីនុះន៊ឹងព្ត្ូវបានសងរេំស់១៦ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្មសចាប់លផ្ាើម្រីនងៃទី៣០ បខវចិឆិកា        
ឆ្ន ២ំ០១៣ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី៣១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវបានលធេើលឡើងជាព្បាកអ់ឺរ ៉ាូ 
ទងំការដកការព្បាក់ និងការសងព្បាក។់ 

ឥណទនលនុះព្ត្ូវបានធានាលដាយេិខិត្ធានារបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង ព្កសួង
ឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម។ 

 

(្) ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងព្បាក់កម្ចបីនាេ បប់នេចុំុះនងៃទី១៨ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១០ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវ

បានផ្តេ់ព្បាកក់ម្ច ីជាអត្ិបរមចំនួន JPY ៣.៥១៣.០០០.០០០ រីព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ។ 
លគាេបំណងននព្បាកក់ម្ចលីនុះ   ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទនដេ់ការរចនា  និងការស្នងសង់លរាងចព្ក

ទ៊ឹកស្នា ត្ និងការបញ្ជូ នទ៊ឹកស្នា ត្ លៅនិលរាធ (អនុកញ្ចប ់ខ)។ 
ការព្បាកព់្បចាឆំ្ន ំ្ ឺ ០,៦៦% (២០១៨៖៧,៣៥%) កនុងម្យួឆ្ន ។ំ    
កម្ចលីនុះន៊ឹងព្ត្ូវបានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្មស ចាបល់ផ្តើម្រីនងៃទី២០ បខកញ្ជញ         

ឆ្ន ២ំ០១៤ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី២០ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៦។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវបានលធេើលឡើងជាព្បាក់ដុោល រ
ោលម្រកិ ទងំការដកព្បាក់ និងការសងព្បាក។់ 
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១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(្) ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA (ត្) 

ការលធេើវលិស្នធនកម្មលេើកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ចបីនាេ បប់នេលំេខ CP-P៩ (MoEF - JICA) ចុុះលៅ   
នងៃទី១៥ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបាន្ិត្ជា ព្បាកល់យ៉ានជ្ប៉ាុន (“JPY”) លវើយ                             
រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងព្ត្ូវសងព្ត្េបល់ៅវញិនូវព្បាកល់ដើម្ និងការព្បាកជ់ារូបិយប័ណណ កនុងព្សុក កនុងអព្ត្ថបតូរព្បាក់
បដេ ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ បងជូ់្នលៅឱ្យ JICA។ អព្ត្ថការព្បាកព់្បចាឆំ្ន ពំ្ត្ូវបានបកបព្បរី    
៧,៥០%លៅ ០,៦៦% កនុងម្យួឆ្ន  ំ និងកាេកំណត្ឥ់ណទនព្ត្ូវបានរនាររីរយៈលរេ ១២ឆ្ន  ំ លៅ     
៤០ឆ្ន  ំបដេព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបញ្ចបល់ៅនងៃទី២០ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០៤៩ ។ 

 (ឃ) ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ - ធនាគារអភវិឌឍន៏ោសីុ 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទន ចុុះនងៃទី៥ បខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានផ្តេ់ជ្ំនួយ

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

ឥណទនបដេផ្តេ់លនុះកនុងលគាេបំណងផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ទ៊ឹកស្នា ត្លៅត្ថម្លខត្ត និង
ជុ្ំវញិទីព្កុង។ 

អព្ត្ថការព្បាក់ ១,៦៥% (២០១៨៖ ៦,៥%) កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
កម្ចលីនុះព្ត្ូវបានបង់រេំស់ព្បចាឆំ្មស លៅលរៀងរាេ់នងៃទី១៥ បខម្ករា និងនងៃទី១៥ បខកកាដា ននឆ្ន ំ

នីម្យួៗ លដាយចាបល់ផ្តើម្រីឆ្ន ២ំ០១២ត្លៅ។ ហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណ លកើត្រីការបព្បព្បួេរវងត្នម្ល
រូបិយប័ណណ ននឥណទន និងរូបិយបណ័ណ លព្បើព្បាស់ចំលពាុះការសងព្បាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ (ព្បាក់លរៀេ) ន៊ឹង
ព្ត្ូវបានធានាលដាយព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ។ អព្ត្ថបតូរព្បាកល់រៀេ (លរៀេ/SDR) ព្ត្ូវបានកំណត្ល់ៅ
នងៃចុុះកិចចសនា។ 

ការលធេើវលិស្នធនកម្មលេើកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ចបីនាេ បប់នេលំេខ ១៤៦៨ - CAM (MoEF - ADB)

ចុុះនងៃទី១៥ បខម្នីា ឆ្ន  ំ២០១៩។ ព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបាន្ិត្ជា Special Drawing Right (“SDR”)  លវើយ 
រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងព្ត្ូវសងព្ត្េបល់ៅវញិនូវព្បាកល់ដើម្ និងការព្បាកជ់ារូបិយប័ណណ កនុងព្សុក កនុងអព្ត្ថបតូរព្បាក់
បដេព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ បងជូ់្នលៅឱ្យធនាគារអភវិឌឍនោ៍សីុ។ អព្ត្ថការព្បាកព់្បចាឆំ្ន ពំ្ត្ូវបាន
បកបព្បរី ៦,៥០% លៅ ១,៦៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ ព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបងរ់េំស់ ព្បចាឆំ្មស លៅលរៀងរាេ់        
នងៃទី១ បខលម្ស្ន និងនងៃទី១ បខតុ្ោ ននឆ្ន នំីម្យួៗលដាយចាបល់ផ្តើម្រីឆ្ន  ំ២០១៩លនុះត្លៅ ។ 

 

(ច) ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍន៍បារាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F 

លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១២១ ០១ F ចុុះនងៃទី១១ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៣    
រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទន អត្ិបរមចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ាូ រី AfD។ 

ឥណទនបដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទ៊ឹកស្នា ត្ងមីទី២លៅសង្កា ត្់
និលរាធ និងបបនាម្ព្បរន័ធបញ្ចូ ន រមួ្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធបចកចាយកានប់ត្មនភារព្បលសើរលឡើង។ អព្ត្ថ     
ការព្បាក់្ ឺ អព្ត្ថEURIBOR ៦បខ ដក ០,៥៩%កនុងម្យួឆ្ន  ំ(កំណត្ព់្ត្៊ឹម្ ៥,១៩% កនុងម្យួឆ្ន  ំលវើយអ
ព្ត្ថការព្បាកអ់បបបរម ្ឺ០,២៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 

កម្ចលីនុះព្ត្ូវបានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្មស លដាយរមួ្បញ្ចូ េរយៈលរេអនុលព្គាុះ      
៤ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការទងំអស់ព្ត្ូវបានលធេើលឡើងជាព្បាកអ់ឺរ ៉ាូ ទងំការដកការព្បាក់ និងការសងព្បាក់។ 

  

៧៥ 
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       ៧៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ឆ្) ទីភាន កង់្ករអភវិឌឍន៍បារាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១P  

លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១៧៤ ០១ P ចុុះនងៃទី២៧ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦          
រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទនអត្ិបរមចំនួន ៤៧.១០០.០០០ដុោល រ បដេលសមើន៊ឹង 
៣០.០០០.០០០អឺរ ៉ាូ រី AfD។ 

ឥណទនបដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទ៊ឹកស្នា ត្ងមី លៅលរាងចព្ក    
ផ្េិត្ទ៊ឹកចំការម្ន និងបបនាម្ព្បរន័ធបញ្ចូ ន រមួ្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធបចកចាយកានប់ត្មនភារព្បលសើរ      
លឡើង។  

អព្ត្ថការព្បាកជ់ាសកេ (អព្ត្ថព្បសិទធភារជាសកេ) បដេអនុវត្តចំលពាុះឥណទនោចព្ត្ូវបាន
វយត្នម្លកនុងអព្ត្ថព្បចាឆំ្ន  ំ១,១៦% លេើម្ូេដាា ននន ៣៦៥ នងៃ និងការព្បាករ់យៈលរេ ៦បខ បដេកំណត្់
ព្ត្៊ឹម្ ១,១៤% កនុងម្យួឆ្ន បំូក ០,៦៥% បដេព្ត្ូវបង់លៅព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង ជាម្យួអព្ត្ថ
អបបបរម ០,២៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ  

កម្ចលីនុះព្ត្ូវបានបង់រេំស់ ២៦ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្មស លដាយរមួ្បញ្ចូ េរយៈលរេអនុលព្គាុះ     
៧ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវបានលធេើលឡើងជាព្បាកដុ់ោល រ ទងំការដកការព្បាក់ និងការសងព្បាក់។ 

(ជ្) ត្នម្លទីផ្ារននព្បាកក់ម្ចសីាិត្លៅកនុងកព្ម្តិ្ ៣ ននឋានានុព្កម្ត្នម្លទីផ្ារ។ ម្និមនការផាល ស់បតូរកព្ម្តិ្លៅ
កនុងឋានានុព្កម្កនុងអំឡុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលទ។ 

  

 បលចចកលទសវយត្នម្លព្ត្ូវបានលព្បើ និងធាតុ្ចូេសំខាន់ៗ  លដើម្បវីយត្នម្លលេើព្បាកក់ម្ច ីបដេបានវស់បវងលៅ
កព្ម្តិ្ទី ៣ ព្ត្ូវបានរិរណ៌នាដូចខាងលព្កាម្៖ 
បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ  វយត្នម្ល និង 

បលចចកលទសព្តូ្វបានលព្បើ 
ធាតុ្ចូេបដេ
ម្និបានអលងាត្ 

អនតរទំនាកទំ់នងរវងធាតុ្ចូេបដេម្និ
បានអលងាត្ និងត្នម្លទីផ្ារ 

    
ព្បាកក់ម្ច ី វធីិស្នស្រសតអបបហារេំវូរ

ស្នចព់្បាក ់
អព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថត្នម្លអបបហារខពស់ លធេើលោយត្នម្ល   

ទីផ្ារននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុមនត្នម្ល
ទប 

 

(ឈ) ព្បាកក់ម្ច ី បដេម្និព្ត្ូវបានលធេើលឡើងលដាយត្នម្លទីផ្ារ និងត្នម្លរិត្្ណលនយយបដេម្និព្បហាកព់្បបវេ
លៅន៊ឹងត្នម្លទីផ្ារមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ត្នម្លរិត្្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ  ត្នម្លរិត្្ណលនយយ  ត្នម្លទីផ្ារ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
        

ព្បាកក់ម្ចបីដេមនអព្ត្ថ
លងរ ៣៣៧.០៨៤.៨៤២  ១៩៨.៣៩៩.៧៧០  ៣២៧.៧៥៤.៥៣០  ២៤៦.៣៥៣.៤១១ 

 

ត្នម្លទីផ្ាររបស់ ព្បាកក់ម្ច ី ព្ត្ូវបានបា៉ា ន់ស្នម នលដាយវធិីស្នស្រសតអបបហារេំវូរស្នច់ព្បាក់នាលរេអនា្ត្ 
លដាយលព្បើព្បាស់នូវអព្ត្ថទីផ្ារបចចុបបននបដេោចរកបានសព្មប ់ រ.ទ.ស.ភ សព្មបឧ់បករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
ព្សលដៀងគាន ។  
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១៦. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ញ) ត្ថរាងខាងលព្កាម្លនុះបង្កា ញរីត្នម្លរិត្្ណលនយយ អព្ត្ថការព្បាកប់ដេមនព្បសិទធភារជាម្ធយម្លៅចុង

បញ្ចបន់នរយៈលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗ និងកាេកំណត្់បដេលៅសេ់ននកម្ចរីបស់ រ.ទ.ស.ភ បដេព្ត្ូវ
ព្បឈម្ន៊ឹងហានិភ័យអព្ត្ថការព្បាក៖់ 

 អព្ត្ថការព្បាក ់      
 ព្បសិទធភិារ      

នានងៃទ៣ី១   
បខធនូ  

ព្បចាឆំ្ន  ំ
ជាម្ធយម្ 

លៅកនុងរយៈលរេ 
លរេ១ឆ្ន  ំ

រ១ីឆ្ន  ំលៅ            
២ឆ្ន  ំ

រ២ីឆ្ន  ំលៅ      
    ៥ឆ្ន  ំ លេើសរ៥ីឆ្ន  ំ សរុប 

ឆ្ន ២ំ០១៩ % ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

       
អព្ត្ថលងរ ១,១០ ៣៣.១៣៦.៦៩៩ ២៦.៩៧០.៦៥៥ ៦៧.១៦៤.១៥៥ ២០៩.៨១៣.៣៣៣ ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
       
នានងៃទ៣ី១    

បខធនូ          
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

     
       
អព្ត្ថលងរ ២,៦៤ ៤២.១១៨.៦២៩ ៣៨.៤០៦.៩៨២ ៩២.១៤៥.៦០០ ១៥៥.០៨៣.៣១៩ ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 

 
(ឆ្) ត្ថរាងខាងលព្កាម្សលងខបទព្ម្ង់កាេកំណត្ន់នការខចីព្បាក់របស់ រ.ទ.ស.ភ លៅចុងការយិបរលិចឆទរបាយ

ការណ៍នីម្យួៗ លដាយបផ្ាកលៅលេើកាត្រេកិចចទូទត្ស់ងបដេម្និបានបញ្ចុ ុះត្នម្លត្ថម្កិចចសនាដូចខាង
លព្កាម្៖ 

 

 
ត្ថម្ត្ព្ម្វូការឬ 

កនុងរយៈលរេម្យួឆ្ន  ំ រមី្យួលៅព្បាឆំ្ន  ំ លេើសរពី្បាឆំ្ន  ំ សរុប 
នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ដុោល រោលម្រកិ ដុោល រោលម្រកិ ដុោល រោលម្រកិ ដុោល រោលម្រកិ 
     
កម្ច ី ៣៤.៤២៩.២៩៧ ១២៤.១៩៩.៧៤១ ២០៥.៩៥១.៩៥៤ ៣៦៤.៥៨០.៩៩២ 
     
នងៃទ៣ី១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨     
កម្ច ី ៤៥.៩២៧.៩៥៣ ១៥៧.១៩៣.០០៩ ១៧៦.០៦៥.៣៥៤ ៣៧៩.១៨៦.៣១៦ 

 
(ញ) ព្បាកក់ម្ចជីារូបិយប័ណណ លផ្េងៗ មនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 
   

ព្បាកល់រៀេ   -   ១៤៣.២១១.១០០  
ព្បាកដុ់ោល រោលម្រកិ ១៣០.៤២២.៨០៣   ១៥៣.៦២០.២៨៥  
ព្បាកអឺ់រ ៉ាូ ១១៤.៦៨១.៧៧៦      ៣០.៩២៣.១៤៥  
Special Drawing Right ៤០.៧២៧.៥៣៨    - 
លយ៉ានជ្ប៉ាុន ៥១.២៥២.៧២៥    - 

 
   

 
៣៣៧.០៨៤.៨៤២  ៣២៧.៧៥៤.៥៣០ 

 
  

៧៧ 
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       ៧៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ 
  ចំនួនទ៊ឹកព្បាកប់ដេបានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរបាយការណ៍ស្នា នភារវរញិ្ញ វត្ាុមនដូចខាងលព្កាម្៖ 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ត្នម្លបចចុបបននននកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នប៍ដេបានកំណត្ ់ -  - 
ត្នម្លសម្ព្សបននព្ទរយត្ម្ាេ់ -  - 
 

   
បំណុេសុទធបដេបានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរបាយការណ៍ 

ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ -  - 
   

បបព្ម្បព្ម្ួេលៅកនុងកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នប៍ដេបានកំណត្ក់នុងឆ្ន លំនុះមនដូចខាងលព្កាម្៖  
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
 

   

នានងៃទី១ បខម្ករា -   ៤០.១៣៣.៧១៧  
ព្បាកចំ់ណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន -   ២.២៦០.០៤៦  
ចំណាយការព្បាក ់ -   ៣.១៥៥.៨៩១  
អត្ាព្បលយជ្នប៍ានបង ់ -    (១.៣០២.៦៦៤) 
ខាត្រីការវយត្នម្លហានិភយ័កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត -  ២.៨៩៣.៥៣៧ 
ចំលណញរីការទូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ -  (៣២.៩២៨.១៤៣) 
ចំណាត្ថ់ាន កល់ឡើងវញិលៅ្ណនីផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ -  (១៤.២១២.៣៨៤) 

 

   
នានងៃទី៣១ បខធនូ -  - 

   
ចំនួនទ៊ឹកព្បាកប់ដេបានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំណូេលផ្េងៗមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
ព្បាកចំ់ណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន    ២.២៦០.០៤៦  
ចំណាយការព្បាក ់    ៣.១៥៥.៨៩១  
ចំននួទ៊ឹកព្បាកស់រុបបដេបានកត្ព់្ត្ថកនុង្ណនីព្បាកល់បៀវត្េ  
    ព្បាកឈ់នូេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ   ៥.៤១៥.៩៣៧ 

 
ទ៊ឹកព្បាកប់ដេររំ៊ឹងថាព្ត្ូវបងក់នុងរយៈលរេ១២បខមនចំនួន ១.៣០៣ោនលរៀេ សព្មប់ដំណាចឆ់្ន នំងៃទី៣១   
បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 

ការសនមត្ការ្ណនាហានិភយ័សំខាន់ៗ មនដូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
    
អព្ត្ថអបបហារ -  ៤,០០% 
អព្ត្ថកំលណើ ននូវព្បាកល់បៀវត្េ (ក)    
អព្ត្ថននការដកព្បាក ់(ខ)    
អព្ត្ថម្រណៈ (្)    
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១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(ក)     អព្ត្ថកលំណើ ននូវព្បាកល់បៀវត្េ 

វធិីស្នស្រសត actuarial លចញលដាយ ស.្.អ.ក ១៩ សតីរីអត្ាព្បលយជ្នប៍ុ្ាេិក ត្ព្ម្ូវឱ្យមនការ
ដំលឡើងព្បាកល់បៀវត្េនាលរេអនា្ត្ ន៊ឹងព្ត្ូវបា៉ា ន់ព្បមណនិងបានអនុញ្ជញ ត្ឱ្យកំណត្ ់បំណុេ actuarial 

និងការចំណាយ នន្លព្មងលស្នធននិវត្ត ("្លព្មង") ។ ផ្េព្បលយជ្ន ៍លៅលព្កាម្ ្លព្មង លនុះព្ត្ូវបាន 
កំណត្ល់ៅកនុង ការទកទ់ងន៊ឹង ព្បាក់បខ សរុបចុងលព្កាយ ព្គានប់ត្ម្ុនលរេចូេនិវត្តនប៍នាេ ប់ម្កការវយ
ត្នម្លលនុះ ត្ព្ម្ូវឱ្យមនការសនមត្បានកំណត្់ទកទ់ងលៅន៊ឹងការលកើនលឡើង ព្បាក់បខបបនាម្លទៀត្។ 

លដើម្បកីំណត្អ់ព្ត្ថការបលងាើនព្បាកប់ខរយៈលរេបវងនាលរេអនា្ត្ វធិីស្នស្រសតមនរីរព្ត្ូវបានលេើក
លឡើងម្យួ ្ឺព្ត្ូវបានបផ្ាកលេើអត្ិផ្រណាបូកព្បាកប់ខ្ំរូរិត្ព្បាកដខណៈលរេ បដេការ ្ណនាលផ្េង
លទៀត្បផ្ាកលេើបទរិលស្នធនច៏ាស់កនុងកំលណើ នព្បាកល់បៀវត្េ។ 

កនុងវធិីស្នស្រសតទីម្យួ ការបលងាើនព្បាកល់បៀវត្េបានរមួ្បញ្ចូ េសមសសធាតុ្សំខានរ់ីរដូចបដេបាន
បង្កា ញកនុងរូបម្នតខាងលព្កាម្: 

កំលណើ នព្បាក់លបៀវត្េ = អត្ិផ្រណា + កំលណើ នព្បាក់លបៀរវត្េរិត្ព្បាកដ 
លដាយបផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតលនុះ អព្ត្ថបលងាើនព្បាកប់ខសម្លវតុ្សម្ផ្េលចញម្ករីអត្ិផ្រណា រី ៥% 

លៅ ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
ត្ថម្វធិីស្នស្រសតទីរីរ ការវភិា្លេើការបលងាើនព្បាក់លបៀវត្េបានអនុវត្តលៅលេើព្បាក់បខទងំរីរទងំ

ទិនននយ័ព្បាក់បខចាស់ និងកាពំ្បាកប់ខ។     លេើសរីលនុះលៅលទៀត្ការបលងាើនព្បាកប់ខ្ឺបផ្ាកជាម្យួន៊ឹងការ
លឡើងត្ំបណង។ រមួ្ជាម្យួគាន ផ្ងបដរ ព្បាក់លបៀវត្េន៊ឹងលធេើការរិនិត្យលឡើងវញិ១០% លរៀងរាេ់រីរឆ្ន មំ្តង 
(ព្បមណ ៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ អព្ត្ថននការត្ំលឡើងព្បាក់បខបានម្ករីការបលងាើនការដំលឡើងព្បាកល់បៀវត្េជា  
បទរិលស្នធចាស់ ោចមន រី ៧% លៅ ៩ % កនុងម្យួឆ្ន  ំ។ 

លដាយបផ្ាកលេើការបកព្ស្នយខាងលេើ អព្ត្ថននការបលងាើនព្បាក់បខរយៈលរេបវងសម្លវតុ្ផ្េោច
មនរី ៥% លៅ ៩% កនុងម្យួឆ្ន  ំ(លពាេ្ឺ ៥% លៅ ៧% លចញម្ករីអត្ិផ្រណា បូក្ំរូកំលណើ ន ព្បាក់បខ
រិត្ព្បាកដ ៧% លៅ ៩% បានម្ករីការដំលឡើងព្បាក់លបៀវត្េបទរិលស្នធចាស់)។ សព្មបក់ារវយត្នម្ល   
នាលរេបចចុបបននមនអព្ត្ថកំលណើ នព្បាកល់បៀវត្េរយៈលរេបវង ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

(ខ) អព្ត្ថននការដកព្បាក ់
អព្ត្ថននការដកព្បាក់ព្ត្ូវបានលព្បើកនុងការវយត្នម្លលនុះ លដើម្បបីា៉ា នព់្បមណចំនួនរបស់សមជ្ិកបដេ

ន៊ឹងចាកលចញរីលរៀងរាេ់ឆ្ន លំៅកនុងលរេអនា្ត្ម្ុនោយុចូេនិវត្តន។៍ អព្ត្ថននការដកព្បាកក់ានប់ត្ខពស់
ការដកកាន់បត្ត្ិចចំលពាុះចំនួនសមជ្ិកបដេមនព្ស្នប ់ បដេររំ៊ឹងថាន៊ឹងរស់បាន ដេ់ោយុចូេនិវត្តន៍
ធម្មត្ថ។ អព្ត្ថននការដកព្បាក់ ជាធម្មត្ថព្ត្ូវបានផ្ារភាជ បល់ៅន៊ឹងោយុ ឬព្បបវងននលសវ ឧទវរណ៍ 
បុ្ាេិកបដេមនវយ័ចំណាស់ ្ឺម្និសូវោបេងរីត្ំបណងជាងសម្ភា្ីវយ័លកមង។ 

អព្ត្ថកំលណើ នបុ្ាេិកបដេព្ត្ូវបានលព្បើកនុងការវយត្នម្ល ្ឺទក់ទងលៅន៊ឹងោយុបដេព្ត្ូវគាន លៅន៊ឹង 
អព្ត្ថបុ្ាេិកជាម្ធយម្ព្បមណ ១% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ  

៧៩ 
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       ៨០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

១៧. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(ខ) អព្ត្ថននការដកព្បាក ់(ត្) 

 សព្មប់ការវយត្នម្លនាលរេបចចុបបននអព្ត្ថននការដកបដេព្ត្ូវបានលព្បើមនដូចខាងលព្កាម្: 
 

ោយុទទូេបាន អព្ត្ថននការដកព្បាក ់
២០ ២,៣ 
២៥ ១,៨ 
៣០ ១,២ 
៣៥ ០,៨ 
៤០ ០,៦ 
៤៥ ០,៧ 
៥០ ០,៥ 
៥៥ ០,២ 

(្)  អព្ត្ថម្រណៈ 
លដាយស្នរម្និមនអព្ត្ថម្រណៈព្ត្ូវបានផ្េរេផ្ាយលៅព្បលទសកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ បានលព្បើព្បាស់

ត្ថរាងោយុកាេររំ៊ឹងទុកននម្រណៈរបស់ព្បលទសនងឆ្ន ២ំ០០៨ លវើយបានបកសព្ម្ួេលដើម្បឱី្យសម្ព្សប
លៅន៊ឹងោយុកាេររំ៊ឹងទុករបស់ព្បជាជ្នកម្ពុជា។ ត្ថរាងអព្ត្ថម្រណៈរបស់ព្បលទសនង ឆ្ន ២ំ០០៨ ្ឺជា 
ត្ថរាងម្រណៈបដេបានលចញចុងលព្កាយល្បំផុ្ត្លៅកនុងព្បលទសនង។ 
ត្ថរាងខាងលព្កាម្លនុះ បង្កា ញរីត្ថរាងអព្ត្ថម្រណៈ្ំរូបដេ រ.ទ.ស.ភ បានលព្បើព្បាស់ ៖ 

 

ោ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 ភបិាេ ជំ្នយួរបស់ JICA ជំ្នយួលផ្េងៗ សរបុ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

     នានងៃទី១ បខម្ករា 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 បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៤.៤១១.២៦៥ ១៧.៩៨៧.០៦១ ៧៣២.៧០៣ ២៣.១៣១.០២៩ 

 
    

 
    

នានងៃទី១ បខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៤.៤១១.២៦៥ ១៧.៩៨៧.០៦១ ៧៣២.៧០៣ ២៣.១៣១.០២៩ 
រេំស់  (៣៨.១១៧) (២.១០៨.៦៧៩)   (២៤.៣៩៥) (២.១៧១.១៩១) 
 

    
នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៤.៣៧៣.១៤៨  ១៥.៨៧៨.៣៨២     ៧០៨.៣០៨   ២០.៩៥៩.៨៣៨ 
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១៨. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជំ្នួយពសេងៗ (ត) 
រេំស់លេើជ្ំនួយរនាររីរដាា ភបិាេ និងជ្ំនួយលផ្េងៗ ព្ត្ូវបានកត្ព់្ត្ថជាចំណូេលផ្េងៗ លៅកនុងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ និងចំណូេេម្ាតិ្លផ្េងៗ។ 
(ក) ជ្នំយួររីាជ្រដាា ភបិាេ  

ជ្ំនួយរីរាជ្រដាន ភបិាេ លកើត្ម្ករីការចំលណញលេើេលម្ាៀងននអព្ត្ថលងរ  បដេបានលព្បើលដើម្បបីតូរព្បាក ់
(លរៀេ/SDR) លព្កាម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនបនតរវងព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង         រ.ទ.ស.ភ 
ចុុះនងៃទី០៥ បខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ បដេមនទ៊ឹកព្បាកស់រុបចំនួន ៩.៦៩៥.០០០SDR រី   ធនាគារ
អភវិឌឍនោ៏សីុ។ រ.ទ.ស.ភ បានសលព្ម្ចរកាទុកចំលណញរីការបតូរព្បាក ់ លនុះកនុងបញ្ជ ីរបស់  រ.ទ.ស.ភ ថា
ជាជ្ំនួយ (លដាយស្នរ ម្និមនត្ព្ម្ូវការលោយបងេិេព្បាកច់ំលណញលនុះលៅវញិលទ) លវើយព្បាកច់ំលណញ
លនុះន៊ឹងព្ត្ូវរេំស់លដាយបផ្ាក លេើលគាេការណ៍ដូចគាន ន៊ឹងជ្ំនួយរនារលផ្េងៗបដរ។ 

(ខ) ជ្នំយួរJីICA 
ជ្ំនួយរី JICA ្ឺជ្ំនួយលេើ្លព្មងអនុវត្តថាម្រេស្នា ត្ លដាយព្បរន័ធព្បត្ិបត្តិការអ្ាីសនីត្ថម្

ព្បរន័ធសូឡា។ 
 (្) ជ្នំយួលផ្េងៗ 

ជ្ំនួយលផ្េងៗ្ឺជាការឧបត្ាម្ភព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ ររីទីស្នន ក់ការសវព្បត្ិបត្តិការ   
អនតរជាត្ិរបស់ Associate International des Maires Francophones (AIMF) និង ព្កុម្វ ុន 
KUBOTA Construction Co.. Ltd។ 

 

១៩. បំណុលេនធេនាពលើក្បាក់ចំពណញ 
បបព្ម្បព្ម្ួេ្ណនីរនធរនាមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 

នានងៃទី១ បខម្ករា       
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង 
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ 

(កំណត្ស់មា េ់២៩) 
នានងៃទី៣១ បខធនូ  

ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ (៥៧.២៦៧.១៧៨) (៥.៩៥០.៥៩៥) (៦៣.២១៧.៧៧៣) 
សំវធិានធនលេើសននិធិ  ៥០.៦៤៥   -     ៥០.៦៤៥  
សំវធិានធនសព្មបព់្បាកព់្តូ្វទទេួម្និោច

ព្បមូ្េបាន  ៥២២.៨៥៨   -     ៥២២.៨៥៨  
ព្បាករ់ង្កេ ន ់ ៥.៥៨២.៦៤២  (២.៧០៦.២៤១)  ២.៨៧៦.៤០១  
ការបតូររូបិយបណ័ណ បដេម្និទនទ់ទួេស្នា េ់  ៥.៥៣០.៩៦៣  (៥.២៨៩.៩២២)  ២៤១.០៤១  

 
   

 
(៤៥.៥៨០.០៧០)  (១៣.៩៤៦.៧៥៨)  (៥៩.៥២៦.៨២៨) 

  

៨១ 
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       ៨២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
១៩. បំណុលេនធេនាពលើក្បាក់ចំពណញ (ត) 

បបព្ម្បព្ម្ួេ្ណនីរនធរនាមនដូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 

 

នានងៃទី១ បខម្ករា  
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង  
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ 

(កំណត្ស់មា េ់ ២៩) 
នានងៃទី៣១ បខធនូ  

ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

 
  

  ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង បរកិាខ រ  (៥០.១៧៩.១៨៥)  (៧.០៨៧.៩៩៣) (៥៧.២៦៧.១៧៨) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍  ៧.៤៥៣.៤៩២  (៧.៤៥៣.៤៩២) - 
សំវធិានធនលេើស្នរលរើភណ័ឌ   ៥០.៦៤៥   -     ៥០.៦៤៥  
សំវធិានធនសព្មបព់្បាកព់្តូ្វទទេួម្និោច

ព្បមូ្េបាន  ៥២២.៨៥៨   -     ៥២២.៨៥៨  
ព្បាករ់ង្កេ ន ់  ១.៥០៣.៥៨៦  ៤.០៧៩.០៥៦  ៥.៥៨២.៦៤២ 
ការបតូររូបិយបណ័ណ បដេម្និទនទ់ទេួស្នា េ់   ៥.៤៤១.២៤៥  ៨៩.៧១៨ ៥.៥៣០.៩៦៣ 
  

   
 

(៣៥.២០៧.៣៥៩) (១០.៣៧២.៧១១) (៤៥.៥៨០.០៧០) 
 
២០. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ 

 
២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ - រយៈលរេបវង    
ព្បាកក់ករ់បស់អតិ្ងិជ្ន  ៦០.៨១៤.២៦២    ៥៤.៤០៤.៧៤៦  
ព្បាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ  ៤.៥៨៤.៦១៧    ២.៤៤៣.៨៧៧  
    

  ៦៥.៣៩៨.៨៧៩   ៥៦.៨៤៨.៦២៣ 
    
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម - រយៈលរេខល ី    
ភា្ីទីបី ១៣.៤០១.៧៦៦  ៣០.៨៧០.៨៨៦ 
    
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ - រយៈលរេខល ី    
ព្បាកប់ងារលេើកទ៊ឹកចិត្តបុ ា្េិក ៨.២៦១.៦៨០   ៧.៦២៦.០១៥  
ទ៊ឹកព្បាកជំ់្ពាកស់្នោរាជ្ធានីភនលំរញ ២៥.២៩៤.៧៤៧   ១២.៦៧១.៤២៤  
ទ៊ឹកព្បាកជំ់្ពាកល់ៅបុ ា្េិក ១.២៩៥.១០៧  ១៤.២១២.៣៨៤ 
ព្បាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ ៦៧.៣៤៥   ៦៧.២៨៥  
ភា្ោភបដេព្តូ្វបង ់ ២២.៩៧១.៣៤៣  ៦.៨៨៤.៧៨៧ 
រនធព្តូ្វបងល់ផ្េងៗ ១៦២.៤៦៨   ២០៩.១៨៨  
ព្បាកប់ងារអតី្ត្ភារការង្ករ ៧.៤៥៧.៤៦៥  ៥.២៧០.៩៩២ 
ទ៊ឹកព្បាកជំ់្ពាកអ់នកស្នងសង ់ ១១៣.០៦៦.៨៨៥   -    
្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ៤.៦៨២.៥២៧  ៤.៤៣៧.២៦២ 

 ១៨៣.២៥៩.៥៦៧  ៥១.៣៧៩.៣៣៧ 
 ១៩៦.៦៦១.៣៣៣  ៨២.២៥០.២២៣ 
    
 ២៦២.០៦០.២១២  ១៣៩.០៩៨.៨៤៦ 
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២០. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ (ត) 
(ក) ្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និង្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ព្ត្ូវបានចាត្់ថាន កជ់ាបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុបដេ

ព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លរេំស់។ 
(ខ)  ្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម ្ឺជា្ណនីម្និមនការព្បាក់ និងេកខខណឌ ឥណទនពាណិជ្ជកម្មធម្មត្ថ

បដេផ្តេ់ជូ្ន រ.ទ.ស.ភ ចាបរ់ីម្យួបខដេ់បីបខ (២០១៨៖ម្យួបខដេ់បីបខ) ។ 
(្) ព្បាកក់ករ់បស់អត្ិងិជ្នព្ត្ូវបានព្បម្ូេរីអត្ិងិជ្ន បដេមនម្ូេដាា នបផ្ាកលេើទំវំនននាឡិការទ៊ឹកម្ុន

លរេត្ភាជ ប ់ លវើយព្ត្ូវបានកត្ព់្ត្ថទុកនូវទ៊ឹកព្បាក់បដេទទួេបានលនាុះជាព្បាកក់ករ់បស់អត្ិងិជ្នបដេ
សាិត្លៅលព្កាម្បំណុេរយៈលរេបវង។ 

(ឃ) ទ៊ឹកព្បាកជ់្ំពាក់លៅបុ្ាេិក ្ឺត្ំណាងឱ្យទ៊ឹកព្បាកទ់ងំអស់បដេព្ត្ូវទូទត្ល់ៅឱ្យបុ្ាេិកបដេលកើត្លឡើង 
ម្ករីការបញ្ចប់្ លព្មងព្បាកល់ស្នធននិវត្តន៍របស់ រ.ទ.ស.ភ បដេមនព្បសិទធិភារលៅនងៃទី៣១ បខធនូ        
ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

(ង) ្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និងព្បាកធ់ានាព្បត្ិបត្តិការ្ិត្ព្បាកដុ់ោល រោលម្រកិ និង្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាង់
លផ្េងៗ្ិត្ជាព្បាក់លរៀេ។ 

 (ច) ត្ថរាងដូចខាងលព្កាម្សលងខបអំរីកាេបរលិចឆទននការជ្ួញដូរនិងការទូទត្់លផ្េងៗរបស់ រ.ទ.ស.ភ លៅចុង
បញ្ចបន់នរយៈលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗ លដាយបផ្ាកលេើកាត្រេកិចចទូទត្ស់ងបដេម្និទនទូ់ទត្ដូ់ច
ត្លៅ: 

នានងៃទី៣១ បខធនូ          
ត្ថម្ត្ព្ម្វូការ ឬ 

កនុងរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំ រី ១ឆ្ន លំៅ ៥ឆ្ន  ំ លេើសរី ៥ឆ្ន  ំ សរបុ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

     

្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាង់
ពាណិជ្ជកម្ម        
និង្ណនីអនក     
ផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ១៩៦.៦៦១.៣៣៣ ៤.៥៨៤.៦១៧ ៦០.៨១៤.២៦២ ២៦២.០៦០.២១២ 

     
នានងៃទី៣១ បខធនូ     

ឆ្ន ២ំ០១៨ 
    

្ណនីអនកផ្ាត្ផ់្ាង់
ពាណិជ្ជកម្ម        
និង្ណនីអនក     
ផ្ាត្ផ់្ាងល់ផ្េងៗ ៨២.២៥០.២២៣ ២.៤៤៣.៨៧៧ ៥៤.៤០៤.៧៤៦ ១៣៩.០៩៨.៨៤៦ 

  

៨៣ 
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       ៨៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

 

២១. ចំណូលេីការលក់  
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

ការេកទ់៊ឹកស្នា ត្៖    
- អនកលព្បើព្បាស់ត្ថម្ផ្េុះ  ៨១.៩៧២.០០៦    ៨៥.៤៤៩.១៣១  
- អនកលព្បើព្បាស់ជាេកខណៈោជី្វកម្ម  ៨៤.៩៩៦.៣៦៤    ៩១.៧០៤.៥៤៦  
- ស្នា បន័ព្ ៊្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ  ៦.៦២៤.២២៥    ៨.០៤៤.៩៤១  
- ោជ្ាធររដាសេយត័្នានា  ៣២៥.៩៩៧    ៤១៥.៥៩៥  
- អនកបចកចាយ  ៧.៥៨៧.៣១២    ៨.៣២៥.០០២  

- បងាត្ភ់ារខុសគាន លេើព្បាកចំ់ណូេ រីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្  ៤៤.៦១៧    ៥៧.០៣៥  
- ដក៖ ការេុបលចាេវកិាយបព្ត្  (១.៤៩១.៧៥៩)   (១.២១៩.៤៤៣) 
    
 ១៨០.០៥៨.៧៦២  ១៩២.៧៧៦.៨០៧ 

    
ចំណូេបានរីការភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ  ១០.២៩៦.៦០៦    ៩.៧៨២.៤៧១  
ចំណូេការផាល ស់បតូរនាឡិកាទ៊ឹក  ៣.៧៩៩.៧១៣    ៣.១៦៤.១៥៧  
ការេកល់ព្្ឿងបនាល ស់ និងនាឡិកាទ៊ឹក  ១១៧.១៨០    ១១៨.០៦៣  

    
 ១៩៤.២៧២.២៦១  ២០៥.៨៤១.៤៩៨ 

 (ក) ការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ 
ចំណូេបដេទទួេបានរីការេកទ់៊ឹកស្នា ត្ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លៅចំណុចលរេម្យួបដេទ៊ឹកព្ត្ូវ

បានផ្ាត្ផ់្ាងល់ដាយ រ.ទ.ស.ភ និងព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់លដាយអត្ិងិជ្ន។ 
(ខ) ចំណូេបានរីការត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ 

ចំណូេបានរីការត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ចំណុចលរេម្យួបដេការត្
ភាជ បប់ណាត ញព្ត្ូវបានលធេើរចួរាេ់។ 

(្) ចំណូេការផាល ស់បតូរនាឡិកាទ៊ឹក 
ចំណូេការផាល ស់បតូរនាឡិកាទ៊ឹក រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ចំណុចលរេម្យួបដេ រ.ទ.ស.ភ 

លធេើការលចញវកិយ័បព្ត្លដាយ្ិត្នងល ៥០លរៀេ កនុង១ម្េីីបម្ព្ត្កនុងម្យួបខននទំវំនាឡិកា។ 
 

២២. កថៃក្ម្េីពស្វាស្ថងស្ង់ 
នងលឈនួេលសវកម្មស្នងសងប់ង្កា ញរី នងលឈនួេននលសវកម្មសំណង់បដេមនទកទ់ងន៊ឹងការរព្ងីកព្បរន័ធ

បចកចាយទ៊ឹកលៅកានអ់នកបចកចាយទ៊ឹកលៅត្ថម្បណាត លខត្តនានា។ 
ចំណូេរីកិចចសនាស្នងសង់ ព្ត្ូវបានវស់បវងត្ថម្ត្នម្លព្បត្ិបត្តិការលងរបដេបានយេ់ព្រម្លព្កាម្កិចចព្រម្

លព្រៀង។ 
ព្បាកច់ំណូេព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់ លៅលរេការព្្ប់ព្្ងព្ទរយសម្បត្តិព្ត្ូវបានលផ្េរលៅឱ្យអត្ិងិជ្នលវើយវ

ទំនងជាថា រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងព្បម្ូេការត្បសនងបដេខលួនន៊ឹងព្ត្ូវបានផ្តេ់ជាងនូរន៊ឹងព្ទរយសម្បត្តិបដេន៊ឹងព្ត្ូវលផ្េរជូ្ន
អត្ិងិជ្ន។ ោព្ស័យលេើេកខខណឌ ននកិចចសនា និងចាបប់ដេអនុវត្តចំលពាុះការព្្បព់្្ងកិចចសនាព្ទរយសម្បត្តិ
ោចលផ្េរលៅត្ថម្លរេលវោ ឬលៅលរេណាម្យួ។ ការព្្បព់្្ងននព្ទរយសម្បត្តិ្ឺព្ត្ូវបានលផ្េរជាដំណាក់ៗ  
ព្បសិនលបើការអនុវត្ានរ៍បស់ រ.ទ.ស.ភ ម្និទនប់ានបលងាើត្ព្ទរយសកម្ម លវើយ រ.ទ.ស.ភ មនសិទធិទូទត្ស់ព្មប់
ការអនុវត្តបដេបានបំលរញរវូត្ដេ់សរេនងៃ។  
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២២. កថៃក្ម្េីពស្វាស្ថងស្ង់ (ត) 
ព្បសិនលបើការព្្បព់្្ងការលផ្េរព្ទរយសកម្មកនុងរយៈលរេម្យួ ព្បាកច់ំណូេព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់កនុងកំឡុង

លរេននកិចចសនាលដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតធាតុ្ចូេ លដាយលយងលៅវឌឍនភារលឆ្ព ុះលៅរកការលរញលេញននកាត្រេកិចច
អនុវត្តលនាុះ។ លបើម្និដូលចាន ុះលទព្បាកច់ំណូេព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លៅចំណុចម្យួលៅលរេបដេអត្ិងិជ្នទទួេ
បានការព្ត្ួត្រិនិត្យព្ទរយសម្បត្តិ។ 

ការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ  ព្ត្ូវបានទម្ទរលៅកនុងការកំណត្់កាត្រេកិចចព្បត្ិបត្តិការ ការបបងបចកត្នម្ល និងការ
ចំណាយលេើការដាកប់ញ្ជូ េវធិីស្នស្រសតធាតុ្ចូេលដើម្បទីទួេស្នា េ់ព្បាកច់ំណូេត្ថម្លរេលវោ។ 

រ.ទ.ស.ភ កំណត្នូ់វកាត្រេកិចចអនុវត្ត បដេមនេកខណៈខុសៗគាន  និងជាសមភ រៈបដេជាការវនិិចឆយ័លៅ
កនុងបរបិទននកិចចសនា។ ត្នម្លព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវបានកំណត្់លដាយបផ្ាកលៅលេើព្បាកច់ំលណញបដេបានបា៉ា ន់ព្បមណ
ម្ុនន៊ឹងបបងបចកលៅកាត្រេកិចចអនុវត្តបដេបានកំណត្់ រ.ទ.ស.ភ កប៏ានបា៉ា ន់ព្បមណនូវត្នម្លកិចចសនាសរុបកនុង
ការអនុវត្តវធិីស្នស្រសតធាតុ្ចូេលដើម្បទីទួេបានព្បាកច់ំណូេត្ថម្លរេលវោ។ 

 
២៣. ចំណូលពសេងៗ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណូេរីរាជ្រដាា ភបិាេ និងចំណូេលផ្េងៗ ២.១៧១.១៩១   ២.៣៥៩.៩៧២  
ចំលណញរីការទូទត្ន់នកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ -  ៣២.៩២៨.១៤៣ 
ការេកល់ព្្ឿងបនាល ស់ និងនាឡិកាទ៊ឹក ១១.៣៥៦.២៣៣   ១៣.០៩៩.២៣៦  
ចំណូេរីការផាករិនយ័ ៩១២.២០០   ៣៥០.៧៨៦  
ចំណូេលផ្េងៗ ២.៩៦៣.៨៦៧   ២.៤២១.៥៥៥  

 ១៧.៤០៣.៤៩១  ៥១.១៥៩.៦៩២ 
 
២៤. ចំណាយក្បាក់ពបៀវតេ ក្បាក់ឈ្នលួ និង ចំណាយពាក់េ័នធពសេងៗ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្បាកល់បៀវត្េបុ ា្េិក ២៤.០០៤.០៧៣   ២៣.៣៣៤.៣៨៦  
ព្បាកល់េើកទ៊ឹកចិត្ត ៩.៧៥៤.១១០   ៨.៧៦១.៤៦៣  
ព្បាករ់ង្កេ ន ់ ៦.៥១១.៤៨៤   ៦.១២៥.៩៥២  
ចំណាយអត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន ៍ ១.២៦៥.៧៤១   ៤.១៥៥.០១៦  
ព្បាកឈ់នួេសព្មបអ់នកល ៉ាការ  ៧៦៦.៣៧៩    ៤៥៦.៨០៤  
ចំណាយលផ្េងៗទកទ់ងន៊ឹងបុ ា្េិក  ៩.១០៧.៣១៧    ១១.១៦២.៨៣១  

    
  ៥១.៤០៩.១០៤   ៥៣.៩៩៦.៤៥២ 

 
២៥. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់សលតិទឹកស្ថា ត 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
កលរ (Chlorine)  ១.៩៨១.០៣៥    ២.៧៣៣.៣៧១  
ប៉ាូេី ោេុយម្ញី៉ាួ ម្ កលរដី (Poly Aluminium Chloride)  ៤.៣១៥.៨៦៥    ៣.៧៤៩.៤៦៩  
អំបិេ (Salt) ១.០៧៥.២៤៥  ៥២០.៨៥៩ 
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងលទៀត្ ២៩៩.១៩៥  ៤៩៨.៩៦៨ 
    
 ៧.៦៧១.៣៤០  ៧.៥០២.៦៦៧ 

 
៨៥ 
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       ៨៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

២៦. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់ការតភាជ ប់បណាត ញពាមគម្ពគហដ្ឋា ន 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្មបក់ារត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ 
ល្វដាា ន  ២.២១៥.៤០៤    ២.៨៩៨.២១៩  

ចំណាយលេើការបតូរនាឡិការទ៊ឹក  ៣៩៤.១៥៥    ៤៧១.៣៤៩  
នងលលដើម្បំរង ់  ១១.១៣៧    ៩.៤៤៤  
នងលលដើម្លផ្េងៗ  ២២៤.០២១    ១៧៧.៨៩៣  
    
 ២.៨៤៤.៧១៧  ៣.៥៥៦.៩០៥ 

២៧. ចំពណញ/(ខាត)េីការបតូររបូិយប័ណណ  - ស្ទុធ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំលណញរីការបតូររូបិយបណ័ណ   ១៥.៦១០.១០០    ២.៩៦៩.២៧៤  
ខាត្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   (១៤.១៤៨.៨៦៣)   (៣.៩១១.០៩៦) 
    
  ១.៤៦១.២៣៧   (៩៤១.៨២២) 

 
២៨. ចំណូល/(ចំណាយ) ការក្បាក់ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំណូេការព្បាក៖់    
- ចំណូេការព្បាករី់ព្បាកប់លញ្ញ ើលៅធនាគារ (ក)  ៦៩៤.៣៧៩   ១.១៧២.៩៩២ 
- ចំលណញរីការបតូររូបិយបណ័ណ របស់ព្បាកក់ម្ច ី  ៨.១២៨.១៤៩    ១៥.៦៣២.៣០៤  
- ចំណូេការព្បាករី់ឥណទនលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់  ១.៨៧៦    ៨.៩៥៨  
    
  ៨.៨២៤.៤០៤   ១៦.៨១៤.២៥៤ 
ចំណាយការព្បាក៖់    
- ចំណាយការព្បាកល់េើព្បាកក់ម្ច ី(ខ)  (៥.២៤២.៥៣៤)   (១១.០១២.៦០០) 
- ខាត្សុទធរីការបាូររូបិយបណ័ណ របស់ព្បាកក់ម្ច ី  (៨.៩៣១.៩៧០)   (៧.៨៨៤.៣៨៦) 
- ចំណាយការព្បាកប់ដេបានលធេើមូ្េធនកម្ម 

   លេើព្ទរយសកម្ម  ២.៦៦៦.១៨៦    ២.៧២០.១៥៩  
    
  (១១.៥០៨.៣១៨)  (១៦.១៧៦.៨២៧) 
    

ចំណូេ/(ចំណាយ)ការព្បាកសុ់ទធ (២.៦៨៣.៩១៤)  ៦៣៧.៤២៧ 
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២៨. ចំណូល/(ចំណាយ) ការក្បាក់ (ត) 
(ក)  ចំណូេការព្បាក់្ ឺជាចំណូេរី្ណនីព្បាកប់លញ្ញ ើសនេ ំ   និងព្បាកប់លញ្ញ ើលផ្េងៗបដេលៅកនុងធនាគារកនុង

ព្សុកកនុងឆ្ន ។ំ 
(ខ)  ចំណាយការព្បាក ់ ្ឺជាចំណាយការព្បាក់លៅលេើព្បាកក់ម្ចរីី AfD និងព្បាកក់ម្ចបីដេទទួេបានបនតរី

ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ បដេព្ត្ូវទទួេបានការឧបត្ាម្ភត្ថម្រយៈកម្ចបីដេទទួេបានរី ADB និង 
JICA។ 

 
២៩. ចំណាយេនធ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណាយរនធលេើព្បាកចំ់លណញ៖    
កនុងការយិបរលិចឆទ ២.០៥១.៨៥៩  ៨.៦៣៥.២៤២ 
    
រនធរនារលេើព្បាកចំ់លណញ (កំណត្ស់មា េ់ ១៩)៖    
ភារខុសគាន បលណាត ុះោសនន  ៨.០៤៤.៧៣៥    ១០.៩៤៥.៩៦២  
សំវធិានធនខេុះ/(លេើស)លេើរនធននព្បាកចំ់លណញកនុងការយិបរលិចឆទមុ្ន  ៥.៩០២.០២៣    (៥៧៣.២៥១) 
    

 ១៣.៩៤៦.៧៥៨  ១០.៣៧២.៧១១ 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៥.៩៩៨.៦១៧  ១៩.០០៧.៩៥៣ 

 
បផ្ាកលេើចាប់សតីរីស្នរលរើរនធរបស់ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ មនការត្រេកិចចកនុងការបងរ់នធលេើ

ព្បាក់ចំលណញកនុងអព្ត្ថ ២០% (២០១៨៖ ២០%) លេើព្បាក់ចំលណញជាបរ់នធ ឬរនធអបបបរមកនុងអព្ត្ថ ១% 
(២០១៨៖ ១%) ននចំណូេសរុប ព្បសិនលបើម្យួណាមនត្នម្លលព្ចើនជាង។  

ត្ួលេខកនុងការសព្ម្បសព្ម្ួេរវងចំណាយរនធ និងផ្េ្ុណននព្បាកច់ំលណញ្ណលនយយន៊ឹងអព្ត្ថ     
រនធដាររបស់ រ.ទ.ស.ភ មនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្បាកចំ់លណញមុ្នលរេបងរ់នធ ៤៩.២៩០.៥៣០  ៩៥.៥០៨.៦៥៨ 
    
រនធ្ណនាត្ថម្អព្ត្ថរនធព្សបចាប ់២០%  ៩.៨៥៨.១០៦  ១៩.១០១.៧៣២ 
    
ឥទធិរេរនធដារលៅលេើ៖    
    
ចំណាយបដេម្និោចកាត្ក់ងបានសព្មប់្ ណនារនធ ២៣៨.៤៨៨  ៤៧៩.៤៧២ 
    
 ១០.០៩៦.៥៩៤  ១៩.៥៨១.២០៤ 
សំវធិានធនខេុះ/(លេើស)លេើរនធននព្បាកចំ់លណញកនុងការយិបរលិចឆទមុ្ន ៥.៩០២.០២៣  (៥៧៣.២៥១) 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៥.៩៩៨.៦១៧  ១៩.០០៧.៩៥៣ 

  

៨៧ 
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       ៨៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

៣០. ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន 
   ២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
ចំលណញសព្មបផ់្តេ់ដេ់ភា្វ ុនិកធម្មត្ថ ៣៣.២៩១.៩១៣  ៧៣.៦០៧.១៦៨ 

ចំចំននួភា្វ ុនធម្មត្ថបដេបានដាកេ់ក់្ ិត្ជាម្ធយម្ ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
    
ចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនលគាេ ៣៨២,៧៨   ៨៤៦,៣២   
ចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនងយចុុះ ៣៨២,៧៨   ៨៤៦,៣២   

ចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនងយចុុះ ព្ត្ូវបាន្ណនាលដាយបកបព្បចំនួនម្ធយម្ននភា្វ ុនធម្មត្ថបដេមន 
លដាយសនមត្ថាមនការលផ្េរភា្វ ុនបដេមនសកាត នុរេទងំអស់លៅជាភា្វ ុនធម្មត្ថ។  

្ិត្ព្ត្៊ឹម្ដំណាច់ការយិបរលិចឆទលនុះ រ.ទ.ស.ភ ម្និមនភា្វ ុនបដេមនសកាត នុរេោចលផ្េរលៅជា     
ភា្វ ុនធម្មត្ថលនាុះលទ។  ដូចលនុះចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុនងយចុុះ ្ឺមនត្នម្លលសមើន៊ឹងចំលណញកនុងម្យួភា្វ ុន
ជាម្ូេដាា ន។ 

 

៣១.  ភាគោភ្ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ភា្ោភ  ចនំនួនន   ភា្ោភ  ចនំនួនន  
 កនុងម្យួវ ុន  ភា្ោភ  កនុងម្យួវ ុន  ភា្ោភ 
 ្តិ្ជាពានល់រៀេ  ្តិ្ជាពានល់រៀេ  ្តិ្ជាពានល់រៀេ  ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
        
ការព្បកាសភា្ោភលេើកដំបូង 

និងលេើកចុងលព្កាយ ២១៧,៦០  ១៨.៩២៥.៣៦០  ១៥៤,០០  ១៣.៣៩៣.៨៦៨ 
 

នានងៃទី២៧ បខម្នីា  ឆ្ន ២ំ០១៩  ព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេបានលសនើ       និងអនុម្ត័្ភា្ោភសព្មបដ់ំណាច់ឆ្ន  ំ  
នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ បដេមនត្នម្ល ២១៧,៦០លរៀេកនុងម្យួវ ុន និងមនភា្ោភសរុបចំនួន ១៨.៩ពាន់
ោនលរៀេជូ្នភា្វ ុនិក។ 

 
៣២.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ 

(ក) ភា្ីម្យួព្ត្ូវបានចាត្ទុ់កថាជាសម្ពន័ធញាត្ិជាម្យួ រ.ទ.ស.ភ ព្បសិនលបើភា្ីលនាុះមនេទធភារ ព្្បព់្្ង
លដាយផាេ េ់ឬលដាយព្បលយេ ឬមនឥទធិរេជាខាល ងំលេើភា្ីម្យួលទៀត្កនុងការសលព្ម្ចចិត្តវិរញ្ញ វត្ាុ និង
ព្បត្ិបត្តិការ ឬលបើ រ.ទ.ស.ភ និងភា្ីលនាុះសាិត្លព្កាម្ការព្្ប់ព្្ង ឬមនឥទធិរេជាខាល ងំរមួ្។ សម្ពន័ធញាត្ិ 
ោចជារូបវន័ត  ឬនីត្ិបុ្ាេ។  
ថាន កដ់៊ឹកនាសំំខាន់ៗ  របស់ព្កុម្វ ុនរមួ្មនបុ្ាេទងំឡាយណា(រមួ្បញ្ចូ េទងំអ្ានាយក រ.ទ.ស.ភ) 
បដេមនសិទធិ និងទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការលព្គាង ដ៊ឹកនា ំនិងព្្បព់្្ង សកម្មភាររបស់ព្កុម្វ ុនលដាយផាេ េ់ 
ឬលដាយព្បលយេ។  
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៣២.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ (ត) 
(ខ) រ.ទ.ស.ភ មនព្បត្ិបត្តិការជាម្យួន៊ឹងសម្ពន័ធញាត្ិកនុងការយិបរលិចឆទលនុះដូចខាងលព្កាម្៖  

 
២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

ព្កុម្វ ុនលព្កាម្ការព្្បព់្្ងបត្ម្យួ    
ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ     

ការព្បាកល់េើព្បាកក់ម្ច ី ៩.២៨៨.៤០៧  ១០.០១៨.២៨៣ 
រដាា ករទ៊ឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់    

ការព្បាកល់េើឥណទន ១.៨៧៦  ៨.៩៥៨ 
សម្តុ្េយសំខាន់ៗបដេទកទ់ងន៊ឹងសម្ពន័ធញាត្ិ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ

ព្ត្ូវបានបង្កា ញ លៅកនុងកំណត្់សំគាេ់លេខ៧ និង១៦។  
ព្បត្ិបត្តិការជាម្យួសម្ពន័ធញាត្ិបដេបង្កា ញខាងលេើ   ព្ត្ូវបានលធេើលឡើងត្ថម្េកខណៈពាណិជ្ជកម្ម

ធម្មត្ថ។ 
 (្)  អត្ាព្បលយជ្ន៍្ ណៈព្្បព់្្ងសំខាន់ៗ  

អត្ាព្បលយជ្ន៍្ ណៈព្្ប់ព្្ងសំខាន់ៗ សព្មប់ដំណាច់ការយិបរលិចឆទមនដូចខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
ព្បាកល់បៀវត្េ និងការចំណាយលផ្េងៗ ២.១៤៨.៧៩១   ២.២៤៧.៨០៥  
អត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន ៍ -   ២៧.៥៦៧  

 
   

 
២.១៤៨.៧៩១  ២.២៧៥.៣៧២ 

 

៣៣.  ចំណាយជាប់កិចចស្នា 
លៅចុងការយិបរលិចឆទវរញិ្ញ វត្ាុលនុះ រ.ទ.ស.ភ បានជាបក់ិចចសនាកនុងការចំណាយម្ូេធនកម្មលៅលេើព្ទរយសកម្ម           
ខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៩  ២០១៨ 

 
្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

    
ការស្នងសងល់រាងចព្កផ្េិត្ទ៊ឹកស្នា ត្ ៧១៥.៦៥០.១៨១  ៣៤.៩៣២.៩៤៩ 
លសវផ្តេ់ការព្ប៊ឹកាលយបេ់ ៦៩៩.០១៤   ៤.៧៥៤.៤៩៤  
ការទិញបំរងប់ដកសេិត្ បរកិាខ រភាជ ប ់និងបរកិាខ រលផ្េងៗ ១.០៥៦   ១៥.៥៦៧.៩៣៦  

    
 

៧១៦.៣៥០.២៥១  ៥៥.២៥៥.៣៧៩ 
  

៨៩ 
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       ៩០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

 

៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 
ក) ការព្្បព់្្ងម្េូធន 

កម្មវត្ាុបឋម្របស់ រ.ទ.ស.ភ កនុងការព្្ប់ព្្ងម្ូេធន ្ឺលដើម្បធីានាបានថា រ.ទ.ស.ភ ោចបនត
ព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរលេើម្ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លវើយព្សបលរេជាម្យួគាន
លនុះលធេើលោយមនកំលណើ នផ្េោភដេ់ភា្វ ុនិក ត្ថម្រយៈការលធេើលោយព្បលសើរលឡើងនូវអនុបាត្បំណុេ 
និងម្ូេធន។ រុំមនការផាល ស់បតូរយុទធស្នស្រសតទូលៅរបស់ព្កុម្វ ុនលទ។ 

រ.ទ.ស.ភ បានលរៀបចំរចនាសម្ព័នធ និងលធេើនិយត័្កម្មលេើម្ូេធនរបស់ខលួន លដើម្បលីឆ្លើយត្បលៅន៊ឹងការ
ផាល ស់បតូរននេកខខណឌ លសដាកិចច។ លដើម្បរីកា និងលធេើនិយត័្កម្មលេើរចនាសម្ពន័ធម្ូេធន រ.ទ.ស.ភ ោចលធេើ      
និយត័្កម្មលេើការចំណាយភា្ោភលៅលេើភា្វ ុនិក បងេិេភា្វ ុនលោយលៅភា្វ ុនិក ឬលបាុះផ្ាយ
ភា្វ ុនងមី។ រុំមនការបព្បព្បួេលេើកម្មវត្ាុលគាេនលយបាយ ឬដំលណើ រការលផ្េងៗលទ លៅកនុងការយិបរលិចឆទ 
្ិត្ព្ត្៊ឹម្នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងនងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

រ.ទ.ស.ភ ព្្ប់ព្្ង និងបងរកាលដាយព្បុងព្បយត័្ននូវបំណុេសរុប និងធានាលោយបាននូវ 
អនុលោម្ភារននត្ព្ម្ូវការម្ូេធនបផ្នកខាងលព្ៅ។ 

ខ) ការព្្បព់្្ងហានភិយ័វិរញ្ញ វត្ាុ 
កម្មវត្ាុននការព្្ប់ព្្ងហានិភយ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ្ឺលដើម្បបីលងាើនព្បសិទធភារត្នម្លសព្មប ់   

ភា្វ ុនិកលវើយទនេ៊ឹម្គាន លនុះក៏ លដើម្បកីាត្ប់នាយសកាា នុរេននផ្េប៉ាុះពាេ់ម្និេាបដេោចលកើត្លឡើង
លដាយស្នរការបព្បព្បួេននទីផ្ារវិរញ្ញ វត្ាុ។ 

អ្ានាយកមនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើការកំណត្ក់ម្មវត្ាុលនុះ និងលគាេការណ៍ម្ូេដាា នននការព្្បព់្្ង   
ហានិភយ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ លវតុ្លនុះ្ណៈព្្បព់្្ងបលងាើត្លគាេការណ៍េម្ាតិ្ដូចជាកព្ម្តិ្សិទធិ
អំណាចព្ត្ួត្រិនិត្យការទទួេខុសព្ត្ូវការកំណត្់ និងវស់បវងអត្តសញ្ជញ ណហានិភ័យ និងកំណត្ផ់្េ      
ប៉ាុះពាេ់លដាយអនុលោម្ត្ថម្កម្មវត្ាុ និងលគាេការណ៍ម្ូេដាា នបដេបានអនុម្ត័្លដាយអ្ានាយក។ 

រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានផ្ារភាជ ប់ជាចម្បងលៅន៊ឹងហានិភ័យរូបិយប័ណណ បរលទស ហានិភយ័អព្ត្ថការព្បាក ់     
ហានិភយ័ឥណទន និងេំវូរស្នចព់្បាក។់ រត័្ម៌នសតីរីការព្្បព់្្ងហានិភ័យបដេពាករ់ន័ធមនដូចខាង
លព្កាម្: 
(១)  ហានភិយ័រូបយិបណ័ណ បរលទស 

ហានិភយ័រូបិយប័ណណ បរលទស ្ឺហានិភយ័បដេត្នម្លសម្រម្យឬេំវូរស្នចព់្បាកន់ាលរេ
អនា្ត្ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុមនការផាល ស់បតូរលៅកនុងអព្ត្ថបតូរព្បាកប់រលទស។ 

រ.ទ.ស.ភ    ព្្បព់្្ងស្នច់ព្បាកន់ិងស្នចព់្បាកស់ម្ម្ូេ រមួ្ទងំការវនិិលយ្រយៈលរេខលី
បដេជារូបិយប័ណណ បរលទស។ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍សម្តុ្េយននរូបិយបណ័ណ
បរលទសជាដុោល រមនរបស់ស្នចព់្បាក់ និងស្នច់ព្បាកស់ម្ម្ូេសរុបចំនួន១០.៣៤៧ោនលរៀេ 
(២០១៨៖ ១.០៨៨ោនលរៀេ) និងរូបិយប័ណណ បរលទសជាដុោល ររបស់ការវនិិលយ្រយៈលរេខលី
មនសរុបចំនួន ១៧.៩០៩ោនលរៀេ (២០១៨៖ ៣៣.៦២២ោនលរៀេ) សព្មប់ រ.ទ.ស.ភ។ 

កម្ចនីន រ.ទ.ស.ភ រី ADB AfD និងJICA បដេមនរូបិយប័ណណ ជា SDR អឺរ ៉ាូ                    
ដុោល រោលម្រកិ  និងលយ៉ានជ្ប៉ាុនមនចំនួនសរុប៤០.៧២៧ ោនលរៀេ (២០១៨៖៣០.៩២៣ 
ោនលរៀេ) ២៤៥.១០៥ ោនលរៀេ (២០១៨៖ ២២៤.៨១៤ ោនលរៀេ) និង៥១.២៥៣                
ោនលរៀេ (២០១៨៖ ៧២.០១៨ ោនលរៀេ)លរៀងគាន ។ 
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៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(១)  ហានភិយ័រូបយិបណ័ណ បរលទស (ត្) 

ត្ថរាងខាងព្កុម្លនុះបង្កា ញអំរីការបវកបញកនន រ.ទ.ស.ភ លេើការបព្បព្បួេលៅលេើអព្ត្ថបតូរ
ព្បាកជ់ាដុោល រោលម្រកិ អឺរ ៉ាូ SDR និងលយ៉ានជ្ប៉ាុន លៅន៊ឹងរូបិយប័ណណ ជាត្ិនន រ.ទ.ស.ភ ជាម្យួអលងរ
លផ្េងៗលទៀត្: 

    

២០១៩  ២០១៨ 
ព្បាកចំ់លណញលព្កាយដករនធ 

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 
ដុោល រ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៨៖ ៣%)  (២.៤៥២.០០៥)   (២.៨៥៣.៨៤៩) 

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៨៖ ៣%)  ២.៤៥២.០០៥   ២.៨៥៣.៨៤៩  

  
   

អឺរ ៉ាូ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៨៖ ៣%)  (២.៧៥២.៣៦៣)   (៣.៤៣៧.០៦៦) 

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៧៖ ៣%)  ២.៧៥២.៣៦៣    ៣.៤៣៧.០៦៦  

     
SDR/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៨៖ ៣%)  (៩៧៧.៤៦១)  - 
 – ចុុះលខាយ ៣% (២០១៨៖ ៣%)  ៩៧៧.៤៦១   - 
     
លយ៉ានជ្ប៉ាុន/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៨៖ ៣%)  (១.២៣០.០៦៥)  - 
 – ចុុះលខាយ ៣% (២០១៨៖ ៣%)  ១.២៣០.០៦៥   - 

 

(២)  ហានភិយ័អព្ត្ថការព្បាក ់
ហានិភយ័អព្ត្ថការព្បាក់ ្ជឺាហានិភ័យបដេត្នម្លទីផ្ារ ឬេំវូរស្នចព់្បាកន់ាលរេ

អនា្ត្ននឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ោចន៊ឹងបព្បព្បួេលដាយស្នរបត្ការបព្បព្បួេរបស់    
អព្ត្ថការព្បាក់ទីផ្ារ។ 

ការព្បឈម្របស់ រ.ទ.ស.ភ លៅន៊ឹងហានិភយ័អព្ត្ថការព្បាក ់ ្ឺទកទ់ងលៅន៊ឹងកម្ច។ី             
រ.ទ.ស.ភ ព្្បព់្្ងហានិភយ័អព្ត្ថការព្បាក់របស់ខលួនលដាយព្ត្ួត្រិនិត្យយ៉ា ងយកចិត្តទុកលេើ
បំណុេទីផ្ារ លវើយសំខាន់ជាងលនុះលទៀត្្ឺ រកាឱ្យបានការោយគាន រវង កម្ចមីនអព្ត្ថលងរ និង
បព្បេព្បួេ។ រ.ទ.ស.ភ រុំបានលព្បើព្បាស់ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលដរលីវ ៉ាលដើម្បកីាត្់បនាយហានិភ័យរបស់
ព្បាក់បំណុេបដេព្ត្ូវសងលនាុះលទ។ 
ការវភិា្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្បាក់ 

ត្ថរាងខាងលព្កាម្បង្កា ញរីការវភិា្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ ននអព្ត្ថការព្បាករ់បស់     
រ.ទ.ស.ភ លៅចុងការយិបរលិចឆទ  លដាយឈរលេើលគាេការណ៍បបព្ម្បព្ម្ួេ   ០,១%   និងកត្ថត          
អលងរលផ្េងលទៀត្ម្និមនការបព្បព្បួេ៖ 

 

២០១៩  ២០១៨ 

 

្ិត្ជាពានល់រៀេ  ្ិត្ជាពានល់រៀេ 

ផ្េចំលណញបនាេ បរី់កាត្រ់នធ 
 

 

 - កំលណើ ន ០,១% (២០១៨៖:០,១%) (៣០៧.៩៦៧)  (២២០.៥៧២) 
- តំ្វយ ០.,១% (២០១៨៖០,១%) ៣០៧.៩៦៧  ២២០.៥៧២ 

 
ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្បាកក់នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ខពស់ជាងឆ្ន ២ំ០១៨ លដាយស្នរ

បត្កំលណើ នននការដកព្បាកក់ម្ចលីៅកនុងការយិបរលិចឆទ។ ការបា៉ា ន់ស្នម នននបបព្ម្បព្ម្ួេជាភា្រយលេើ
ការវភិា្ ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្បាក់ ្ឺបផ្ាកលេើបរសិ្នា នទីផ្ារបចចុបបននបដេោច
លធេើវភិា្បាន។ 

  

៩១ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២    52 

  

 
       ៩២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

៣៤.  ការក្គប់ក្គងម្ូលធ្ន និងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(៣)  ហានភិយ័ឥណទន 

ហានិភយ័ឥណទន ្ឺជាការខាត្បងប់ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ លដាយសម្ភា្ីម្និបាន
បំលរញកាត្រេកិចចដូចមនបចងកនុងកិចចសនា។ រ.ទ.ស.ភ ព្បឈម្ន៊ឹងហានិភយ័ឥណទនភា្លព្ចើន
រីការេក់ជាឥណទន។ ត្ថម្លគាេការណ៍របស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវព្ត្ួត្រិនិត្យជាព្បចាលំៅលេើ        
ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ សម្ភា្ី លដើម្បធីានាថា រ.ទ.ស.ភ ព្បឈម្ន៊ឹងហានិភ័យឥណទនត្ិច  
បំផុ្ត្។ 

ហានិភយ័ឥណទនបដេ រ.ទ.ស.ភ ង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់្ឺ ត្ថម្រយៈ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវ
ទទួេរីអត្ិងិជ្ន។ រ.ទ.ស.ភ ព្្បព់្្ងហានិភ័យឥណទនលេើការេក់លដាយធានាថាអត្ិងិជ្ន
របស់ខលួនមនស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុនិងព្បវត្តិស្នស្រសតឥណទន។ 

លដើម្បពី្្ប់ព្្ងហានិភយ័លេើ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ រ.ទ.ស.ភ ត្ំរូវលោយមនព្បាកក់ក់
ម្ុនលរេមនការត្ភាជ បទ់៊ឹកព្ត្ូវបានលធេើលឡើង។ ចំលពាុះរដាា ភបិាេ រ.ទ.ស.ភ ម្និត្ព្ម្ូវឱ្យមនព្បាក់
កកល់ឡើយ លដាយ រ.ទ.ស.ភ លជ្ឿជាកថ់ាោចព្បម្ូេរីលដបា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះត្ថម្រយៈព្កសួងលសដាកិចច 
និងវិរញ្ញ វត្ាុ (ព្បភរននវិរញ្ញ វត្ាុសំរាបល់ដបា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះ) បដេជាអនកព្្ប់ព្្ងវិរញ្ញ វត្ាុ និង
មច ស់ភា្វ ុននន រ.ទ.ស.ភ។ 

លគាេនលយបាយននការកាត្ព់្បាកក់ក់ ្ឺអនុវត្តលៅត្ថម្អត្ិងិជ្នបដេម្និទន់បានទូទត្់
បំណុេរបស់រួកល្លៅត្ថម្េកខខណឌ ឥណទន។ 

លដើម្បកីាត្ប់នាយហានិភយ័លេើស្នចព់្បាកល់ៅកនុងធនាគារ និងការវនិិលយ្រយៈលរេខលី 
(ព្បាកប់លញ្ញ ើធនាគារលងរ) រ.ទ.ស.ភ បានបបងបចកព្បាកប់លញ្ញ ើរបស់វលៅត្ថម្ធនាគារខុសៗគាន
លដាយលព្បើព្បាស់ធនាគារកនុងព្សុកធំៗ និងមនល ម្ ុះេបមី្យួចំនួនបដេលធេើព្បត្ិបត្តិការលៅកនុង
ព្បលទសកម្ពុជា។ 
ការព្បឈម្ម្ុខចំលពាុះហានិភយ័ឥណទន និងទព្ម្ង់ននការ្ិត្្ូរលេើហានិភ័យឥណទន 

ការព្បឈម្ន៊ឹងហានិភ័យឥណទនធំបំផុ្ត្របស់ រ.ទ.ស.ភ ត្ំណាងលដាយត្នម្លរិត្
្ណលនយយននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុនីម្យួៗ។ 
លៅចុងការយិបរលិចឆទននរបាយការណ៍:  
(១)  ព្បមណ៣៩% (២០១៨៖ ៣៩%) ្ណនីពាណិជ្ជ និង្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់        

រ.ទ.ស.ភ  ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាអនកលព្បើព្បាស់ត្ថម្ផ្េុះ។ 
(២)  ព្បមណ៣៤% (២០១៨៖ ៣៣%) ្ណនីពាណិជ្ជ និង្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់       

រ.ទ.ស.ភ ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាេកខណៈោជ្ីវកម្ម។ 
(៣)  ព្បមណ២៩% (២០១៨៖ ២៣%) ្ណនីពាណិជ្ជ និង្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់       

រ.ទ.ស.ភ  ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នព្្៊ឹុះស្នា នស្នធារណៈ។ 
 

(៤)  ហានភិយ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សួេ នងិេំវូរស្នចព់្បាក ់
ហានិភយ័ស្នច់ព្បាក់ង្កយព្សួេ និងេំវូរស្នចព់្បាក់ លកើត្លឡើងរីការព្្ប់ព្្ងរបស់          

រ.ទ.ស.ភ លៅលេើម្ូេធនបងេិេ។ វ្ឺជាហានិភយ័ម្យួបដេ រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងជ្ួបព្បទុះផ្េេំបាក
កនុងការបំលរញនូវកាត្រេកិចចវិរញ្ញ វត្ាុលៅលរេបដេដេ់កាេកំណត្់ព្ត្ូវសង។ 

រ.ទ.ស.ភ ព្្បព់្្ងរយៈកាេកំណត្រ់បស់បំណុេចាស់ៗ េំវូរស្នចព់្បាករ់ីព្បត្ិបត្តិការ 
និងភារមនព្ស្នប់ននម្ូេនិធិយ៉ា ងសកម្ម លដើម្បធីានាបាននូវរាេ់ត្ព្ម្ូវការព្បត្ិបត្តិការ វនិិលយ្ 
និងវិរញ្ញបបទន។ លៅកនុងយុទធស្នស្រសតននការព្្បព់្្ងហានិភ័យស្នច់ព្បាក់ង្កយព្សួេ រ.ទ.ស.ភ 
រកានូវកព្ម្តិ្ស្នច់ព្បាក ់     និងស្នច់ព្បាក់សម្ម្ូេព្្បព់្គាន់សព្មប់គាពំ្ទដេ់សកម្មភារ  
ព្បត្ិបត្តិការរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
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៣៥.  ចពក្ម្ៀកថៃនេ័ត៌មាន 
រ.ទ.ស.ភ ផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកលៅដេ់ព្កុម្ព្្ួស្នរ  បដេមនទីេំលៅលៅទីព្កុងភនលំរញ   និងត្ថម្បណាត ទីត្ថងំ

នានាបដេលៅជុ្ំវញិទីព្កុង។ លដើម្បពី្ទព្ទង់ោជ្ីវកម្មបចកចាយទ៊ឹកលព្បើព្បាស់. រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបត្ផ្ាត្ផ់្ាងនូ់វបណាត ញ 
ទ៊ឹកលធេើជាលសវកម្មព្ទព្ទង។់ ព្បាកច់ំណូេបានម្ករីការត្ភាជ បទ់៊ឹក (លសវកម្មព្ទព្ទងស់ព្មបក់ារផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកលព្បើ
ព្បាស់) មនចំនួនត្ិចជាង ៥% ននព្បាកច់ំណូេសរុបខណៈលរេបដេចំណូេបដេបានម្ករីការផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកលព្បើ
ព្បាស់មនចំនួន ៧៣%ននព្បាក់ចំណូេសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

រ.ទ.ស.ភ មនបផ្នកននរបាយការណ៍ម្យួបដេមនល ម្ ុះថាការផ្ាត្ផ់្ាងទ់៊ឹកលព្បើព្បាស់។   ព្បធានបផ្នក 
ព្បត្ិបត្តិការបានលធេើការសលព្ម្ចចិត្ត (ព្កុម្ខាងបផ្នកព្្បព់្្ង) រិនិត្យលឡើងវញិនូវរបាយការណ៍ព្្ប់ព្្ងបផ្នកខាង
កនុងបដេរាយការណ៍អំរីការបំលរញម្ុខង្កររបស់ចលព្ម្ៀកននការផ្ាត្់ផ្ាងទ់៊ឹកលព្បើព្បាស់ជាទងំម្ូេ លដើម្បវីយត្នម្ល
ការបំលរញម្ុខង្ករ និងបបងបចកធនធាន។ ព្បធានបផ្នកព្បត្ិបត្តិលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលេើការបំលរញម្ុខង្ករលេើបផ្នកនន
របាយការណ៏លដាយវស់បវងលេើព្បាកច់ំលណញដុេ ព្បាកច់ំលណញម្ុនលរេកាត្រ់នធ និងព្បាកច់ំលណញលព្កាយ
លរេកាត្រ់នធលដាយលព្បៀបលធៀបជាម្យួកាេបរលិចឆទឆ្ន មំ្ុន។ 

 
៣៦.  យថាភាេថៃនេនធ 

ព្បរន័ធននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជា ្ឺមនភារងមី និងព្ត្ូវបានកំណត្េ់កខណៈលដាយព្បលភទរនធជាលព្ចើន   
និងការផាល ស់បតូរជានិចចកាេននបទបញ្ជញ ត្តិ បដេជាធម្មត្ថមនេកខណៈម្និសូវជាក់ោក់មនភារផ្េុយគាន  និងបព្ប
ព្បួេលៅត្ថម្ការបកបព្ប។ ជានិចចកាេ ការបកបព្បលផ្េងៗគាន លកើត្មនកនុងចំលណាម្ោជ្ាធររនធ និងយុត្ថត ធិការជា
លព្ចើនខុសៗគាន ។   រនធព្ត្ូវបត្ព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិ  និងលសុើបអលងាត្លដាយោជ្ាធរជាលព្ចើនបដេអនុញ្ជញ ត្លដាយ
ចាបក់នុងការព្បត្ិបត្តិការផាករិនយ័ធៃនធ់ៃរ ការរិនយ័ព្រវមទ័ណឌ  និងការរិនយ័លេើការព្បាក់។ ការរិត្ទងំលនុះ
ព្បបវេជាោចបលងាើត្ហានិភ័យននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជាខាល ងំជាងលៅព្បលទសដនទលទៀត្។ អនកព្្ប់ព្្ង    
លជ្ឿជាក់ថាវបានផ្តេ់យ៉ា ងព្្ប់ព្គាន់ សព្មបប់ំណុេរនធលដាយបផ្ាកលេើការបកបព្បរបស់ននបទបញ្ជញ ត្ិននរនធ។ 
ប៉ាុបនតោជ្ាធរបដេពាករ់ន័ធោចមនការបកបព្បលផ្េងគាន   លវើយឥទធិរេរបស់វោចមនស្នរៈសំខានខ់ាល ងំ។ 

 
៣៧.  ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗកនងុរយៈពេលថៃនរបាយការណ៏ 

កនុងកំឡុងការយិបរលិចឆទ វលិស្នធនកម្មននកម្ចរីី MoEF – JICA និង MoEF – ADB លនុះព្ត្ូវបានអនុវត្ត
លដាយ រ.ទ.ស.ភ ដូចខាងលព្កាម្៖ 

(ក) ការលធេើវលិស្នធនកម្មលេើកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ចបីនាេ បប់នេលំេខ CP-P៩ (MoEF - JICA) ចុុះលៅនងៃ
ទី១៥ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបាន្ិត្ជា ព្បាកល់យ៉ានជ្ប៉ាុន (“JPY”) លវើយ                 
រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងព្ត្ូវសងព្ត្េបល់ៅវញិនូវព្បាកល់ដើម្ និងការព្បាកជ់ារូបិយប័ណណ កនុងព្សុក កនុងអព្ត្ថបតូរ
ព្បាកប់ដេ ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ បងជូ់្នលៅឱ្យ JICA។ អព្ត្ថការព្បាកព់្បចាឆំ្ន ពំ្ត្ូវបានបក
បព្បរី ៧,៥០% លៅ ០,៦៦% កនុងម្យួឆ្ន  ំ និងកាេកំណត្ឥ់ណទនព្ត្ូវបានរនាររីរយៈលរេ 
១២ឆ្ន  ំលៅ ៤០ឆ្ន  ំបដេព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបញ្ចប់លៅនងៃទី២០ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០៤៩ ។ 

(ខ)  ការលធេើវលិស្នធនកម្មលេើកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ចបីនាេ បប់នេលំេខ ១៤៦៨ - CAM (MoEF - ADB)

ចុុះនងៃទី១៥ បខម្នីា ឆ្ន  ំ២០១៩។ ព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបាន្ិត្ជា Special Drawing Right (“SDR”)  
លវើយ រ.ទ.ស.ភ ន៊ឹងព្ត្ូវសងព្ត្េបល់ៅវញិនូវព្បាកល់ដើម្ និងការព្បាកជ់ារូបិយប័ណណ កនុងព្សុក កនុង 
អព្ត្ថបតូរព្បាក់បដេព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ បងជូ់្នលៅឱ្យធនាគារអភវិឌឍនោ៍សីុ។ អព្ត្ថ        
ការព្បាកព់្បចាឆំ្ន ពំ្ត្ូវបានបកបព្បរី ៦,៥០% លៅ ១,៦៥% កនុងម្យួឆ្ន  ំ និងព្បាកក់ម្ចលីនុះព្ត្ូវបង់
រេំស់ព្បចាឆំ្មស លៅលរៀងរាេ់នងៃទី១ បខលម្ស្ន និងនងៃទី១ បខតុ្ោ ននឆ្ន នំីម្យួៗលដាយ      ចាប់
លផ្តើម្រីឆ្ន  ំ២០១៩លនុះត្លៅ ។ 

៩៣ 
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       ៩៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

៣៨.  ក្េឹតដិការណ៍ស្ខំាន់ៗបនាា ប់េីការបញ្ចប់រយៈពេលថៃនរបាយការណ៏ 
 អងាការសុខភាររិភរលោកបានព្បកាសថាជ្ម្ៃឆឺ្លងវរុីសណូបវេកូរ ៉ាូណា (“កូវដី-១៩”) ជាជ្ម្ៃរឺាត្ត្ាត្
លៅនងៃទី១១ បខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០។ លដាយការវវិឌឍន៍លកើត្លឡើងបនាេ បរ់ីរយៈលរេរបាយការណ៍ ជ្ំងឺរាត្ត្ាត្       
កូវដី-១៩ ព្ត្ូវបានចាត្ទុ់កជាព្រ៊ឹត្តិការណ៍ម្និមនការបកត្ព្ម្ូវ លដាយអនុលោម្ត្ថម្ ស.្.អ.ក ១០ ព្រ៊ឹត្តិការណ៍
លព្កាយរយៈលរេរបាយការណ៍។ ដូលចនុះរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុសព្មប់នានងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្និមន
ផ្េប៉ាុះពាេ់បដេលកើត្លឡើងរីព្រ៊ឹត្តិការណ៍លនុះលទ។ 
 រ.ទ.ស.ភ កំរុងសាិត្កនុងការវយត្នម្លថាលត្ើជ្ំងឺរាត្ត្ាត្ កូវដី-១៩ មនផ្េប៉ាុះពាេ់លៅលេើ           
របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ឬលទ  លដាយស្នរការវវិឌឍនរ៍បស់វម្និទនម់នភារព្បាកដព្បជា និងម្និោចរាករបាន
លដាយសម្លវតុ្ផ្េ នានងៃបដេរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវបានអនុម្ត័្។ 
 រ.ទ.ស.ភ បានររំ៊ឹងទុកថាផ្េប៉ាុះពាេ់លៅលេើរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុននជ្ំងឺរាត្ត្ាត្ កូវដី-១៩ ោច
ន៊ឹងព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លៅកនុងរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់រ.ទ.ស.ភ នងៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                     
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី 

៣៩.១ ការអនុវតតនូវ ស្.រ.ហ.អ.ក ្មី កនងុការយិបរពិចេទ  
រ.ទ.ស.ភបានអនុវត្តនូវសតង់ដារ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការបកបព្បកនុងការយិបរលិចឆទ ដូចខាងលព្កាម្៖ 
 នងៃចូេជាធរមន 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្ួេ ១ ម្ករា ២០១៩ 
ការបកព្ស្នយ ២៣ ភារមិ្នចាស់ោស់លេើការវនិិចឆ័យរនធលេើ ព្បាកច់ំណូេ ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ២៨ ការព្បាក់រយៈលរេបវងជាម្យួញាតិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ការទូទត្ជ់ាម្ុន ជាម្យួ សំណងបដេមនភារអវជិ្ជមន ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៣ ការរព្ង៊ឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតង់ដា ស.រ.វ.អ.ក ខួប២០១៥ ដេ់ 
២០១៧  ១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១១ ការរព្ង៊ឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតង់ដា ស.រ.វ.អ.ក ខួប២០១៥ ដេ់ 
២០១៧  ១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ១២ ការរព្ង៊ឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ខួប ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧ ១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ២៣ ការរព្ង៊ឹងព្បចាឆំ្ន  ំលេើសតង់ដា ស.រ.វ.អ.ក ខួប ២០១៥ ដេ់ 
២០១៧ ១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ១៩ ការបកបព្បបផ្នការ. ការកាត្ប់នាយបុ្ាេិក និងការទូទត្់ ១ ម្ករា ២០១៩ 
 

ការដាកឱ់្យលព្បើព្បាស់នូវវលិស្នធនកម្មខាងលេើ សតងដ់ារ្ណលនយយ និង ការបកព្ស្នយម្និមនឥទធិរេលៅ
លេើស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ។  

៣៩.២ ស្.រ.ហ.អ.ក ្មីខ លបានពចញសាយ ប៉ាុខនតនឹងចូលជាធ្រមានស្ក្មាប់ការយិបរពិចេទចាប់េី 
ឬបនាា ប់េី ថៃ្ងទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ខាងលព្កាម្លនុះ្ឺជាសតងដ់ារ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការបកព្ស្នយ បដេបានលចញផ្ាយរចួ ប៉ាុបនត       
រ.ទ.ស.ភ រុំទន់បានអនុវត្ត៖ 
 នងៃចូេជាធរមន 
វលិស្នធនកម្មលេើ លសចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទសេនទនកនុ ងសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៣ និយម្ន័យននោជី្វកម្ម  ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ១ និង ស.្.អ.ក ៨ និយម្នយ័ននភារជាស្នរវនត ១ ម្ករា ២០២០ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ស.្.អ.ក ៣៩ និង ស.រ.វ.អ.ក ៧ កំបណទព្ម្ងអ់ព្ត្ថ

ការព្បាក់ 
១ ម្ករា ២០២០ 

ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ១ ម្ករា ២០២១ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.្.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការបចកចាយននព្ទរយ 

រវងសវព្្ិន និងញ្ជញ តិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន 
រនា 

 
រ.ទ.ស.ភករុំងវភិា្លេើផ្េប៉ាុះពាេ់កនុងការអនុវត្តសតងដ់ារ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការបកព្ស្នយ 

លដាយលវតុ្ថាព្កុម្ព្ប៊ឹកាភបិាេរុំទនម់នជ្ំវរ លដើម្បសីននិដាា នលេើផ្េប៉ាុះពាេ់បដេោចមនលៅលេើេទធ
ផ្េ និងស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភលៅលទបើយលទ។  

៩៥ 
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       ៩៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

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

៣៩.២ ស្.រ.ហ.អ.ក ្មីខ លបានពចញសាយ ប៉ាុខនតនឹងចូលជាធ្រមានស្ក្មាប់ការយិបរពិចេទចាប់េី 
ឬបនាា ប់េី ថៃ្ងទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ (ត) 

ផ្េប៉ាុះពាេ់បដេោចលកើត្មនរីការអនុវត្តសតងដ់ារ្ណលនយយ  វលិស្នធនកម្ម  និងការបកព្ស្នយមន
ដូចខាងលព្កាម្៖ 

វលិស្នធនកម្មលេើ លសចកតីព្ពាងលេើព្កបខណឌ ទសេនទនកនុ ងសតងដ់ា ស.រ.វ.អ.ក 
  រមួ្ជាម្យួព្កបខ័ណឌ ននទសេនៈបដេបានបកសព្ម្ួេលនុះ IASB បានលធេើវលិស្នធនកម្មលសចកតីលយងលៅ
ព្កបខណ័ឌ លគាេ្ំនិត្កនុងសតង់ដារ ស.រ.វ.អ.ក បដេរមួ្មនការបកបព្បចាប់ ស.រ.វ.អ.ក ២ ស.រ.វ.អ.ក ៦     
ស.រ.វ.អ.ក ១៤ ស.្.អ.ក ១ ស.្.អ.ក ៨ ស.្.អ.ក ៣៤ ស.្.អ.ក ៣៧ ស.្.អ.ក ៣៨ IC ការបក
ព្ស្នយលេខ ១២ ១៩ ២០ និង២២ កម៏ន្ណៈកមម ធិការការបកបព្បសតង់ដា -៣២។ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៣ និយម្ន័យននោជី្វកម្ម 
 វលិស្នធនកម្មលនុះបានផាល ស់បតូរនិយម្នយ័ននោជ្ីវកម្ម លដើម្បជី្ួយ ព្កុម្វ ុនកំណត្ថ់ាលត្ើការទិញបដេបានលធេើ
្ឺជាោជ្ីវកម្ម ឬព្កុម្ព្ទរយសកម្ម។ 
 និយម្នយ័ងមីននោជ្ីវកម្ម ្ឺជាសកម្មភាររមួ្គាន  និងព្ទរយសកម្មបដេមនសម្ត្ាភារលរៀបចំ និងព្្បព់្្ង
សព្មប់លគាេបំណងផ្តេ់ទំនិញ ឬលសវកម្មដេ់អត្ិងិជ្ន បលងាើត្ព្បាកច់ំណូេវនិិលយ្ (ដូចជាភា្ោភ ឬ
ការព្បាក)់ ឬបលងាើត្ព្បាកច់ំណូេលផ្េងលទៀត្រីសកម្មភារធម្មត្ថ។ 
 លនុះបញ្ជជ កថ់ាេទធផ្េននោជ្ីវកម្ម ្ឺផ្តេ់ទំនិញនិងលសវកម្មដេ់អត្ិងិជ្ន។ វផ្េុយរីនិយម្ន័យម្ុនបដេ
លផាត ត្លេើអត្ាព្បលយជ្នល៍សដាកិចចដេ់វនិិលយ្ិន និងអនកដនទ។ 
 វលិស្នធនកម្មលនុះកប៏ញ្ជជ កប់ដរថា លដើម្បចីាត្ទុ់កថាជាោជ្ីវកម្ម ការទិញព្ត្ូវបត្រមួ្បញ្ចូ េ េទធផ្េនិង
ដំលណើ រការសំខាន់ បដេរមួ្បញ្ចូ េគាន យ៉ា ងសំខានក់នុងការបលងាើត្េទធផ្េ។ វលិស្នធនកម្ម រមួ្មនព្កបខណ័ឌ លដើម្បី
ជ្ួយ លៅលរេវយត្នម្លលៅលរេបដេមនការបញ្ចូ េ និងដំលណើ រការសំខាន់ៗ បដេរមួ្មនសព្មប់ព្កុម្វ ុន
ដំណាកក់ាេដំបូងបដេម្និទនប់ានបលងាើត្េទធផ្េលៅលឡើយ។ 
 លេើសរីលនុះលទៀត្វលិស្នធនកម្មបានបណនា ំ "Concentration test" លដើម្បសំីលរចចិត្តអនុញ្ជញ ត្ឱ្យមនការ
វយត្នម្លស្នម្ញ្ញម្យួថាលត្ើសំណំុសកម្មភារ និងព្ទរយសកម្មបដេទទួេបាន្ឺជាោជ្ីវកម្មឬយ៉ា ងណា។ ការលធេើ
លត្សតលនុះោចព្ត្ូវបានអនុវត្តលដាយលៅលេើព្បត្ិបត្តិការលដាយម្ូេដាា នព្បត្ិបត្តិការ។ ព្បត្ិបត្តិការម្យួន៊ឹងចាត្់
ទុកថាជាការទិញព្ទរយសកម្មម្យួ (លពាេ្ឺម្និបម្នោជ្ីវកម្មម្យួ) ព្បសិនលបើត្នម្លព្ទរយសកម្មសរុបបដេបាន
ទទួេទងំអស់ព្ត្ូវបានព្បម្ូេផ្តុ ំកនុងព្ទរយសកម្មបដេោចកំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណ ឬព្កុម្បដេមនព្ទរយសកម្ម
បដេោចកំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណបាន។ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.្.អ.ក ១ និង ស.្.អ.ក ៨និយម្នយ័ននភារជាស្នរវនត  

វលិស្នធនកម្មព្ត្ូវបានបញ្ជជ ក់លៅកនុងនិយម្នយ័ននភារជាស្នរវន័ត លៅកនុងបរបិទបដេ ស.រ.វ.អ.ក បាន  
អនុវត្ត។ ្ំនិត្បដេភារជាស្នរវន័ត និងម្និបម្នជាស្នរវនត ្ឺមនស្នរៈសំខានក់នុងការលរៀបចំរបាយការណ៍    
វិរញ្ញ វត្ាុព្សបត្ថម្ ស.រ.វ.អ.ក ការផាល ស់បតូរនិយម្នយ័ោចជ្ុះឥទធិរេជាម្ូេដាា នលៅ អនកលរៀបចំកនុងការវនិិចឆ័
យកនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

និយម្នយ័ងមីននភារជាស្នរវនត ្ឺជារត័្ម៌នបដេមនភារជាស្នរវន័ត ព្បសិនលបើមនការេុបលចាេ មន
កំវុសឆ្ាង ឬោក់បាងំ បដេវោចររំ៊ឹងទុកថាន៊ឹងមនឥទធិរេលេើការសលព្ម្ចចិត្ត បដេអនកលព្បើព្បាស់ចម្បងនន
លគាេបំណងទូលៅរបស់របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ បផ្ាកលេើម្ូេដាា នននរបាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុទងំលនាុះ បដេផ្តេ់
រត័្ម៌នវិរញ្ញ វត្ាុអំរីរបាយការណ៍ជាក់ោក់របស់អងាភារ។  
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៣៩. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                     
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត)    

៣៩.២ ស្.រ.ហ.អ.ក ្មីខ លបានពចញសាយ ប៉ាុខនតនឹងចូលជាធ្រមានស្ក្មាប់ការយិបរពិចេទចាប់េី 
ឬបនាា ប់េី ថៃ្ងទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ (ត) 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ស.្.អ.ក ៣៩ និង ស.រ.វ.អ.ក ៧ កំបណទព្ម្ងអ់ព្ត្ថការព្បាក ់

 វលិស្នធនកម្មលនុះន៊ឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់ស្នា បន័ណាបដេអនុវត្ានូវ្ណនីការពារហានិភយ័ននស.រ.វ.អ.ក ៩ ឬ 
ស.្.អ.ក ៣៩ លៅលេើទំនាកទ់ំនងននការពារហានិភ័យបដេប៉ាុះពាេ់លដាយផាេ េ់ លដាយស្នរកំបណទព្ម្ងអ់ព្ត្ថ
ការព្បាក។់ 
 លយងលៅត្ថម្វលិស្នធនកម្មលនុះ ស្នា បន័ោចអនុវត្ាត្ព្ម្ូវការនន្ណនីការពារហានិភ័យលដាយសនមត្ថា
កំបណទព្ម្ងអ់ព្ត្ថការព្បាកម់្និលធេើឱ្យមនការបព្បព្បួេខាល ងំបណាា េម្ករីកំបណទព្ម្ងល់នុះ។ 
 ការផាល ស់បាូរលនុះន៊ឹងអនុវត្ា លៅលេើទំនាកទ់ំនងននការពារហានិភ័យទងំទាយណា បដេមនផ្េប៉ាុះពាេ់
លដាយផាេ េ់រីកំបណទព្ម្ងអ់ព្ត្ថការព្បាកល់នុះ។ 

ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 

ស.រ.វ.អ.ក ១៧ ព្ត្ូវបានជ្ំនួសឱ្យ ស.រ.វ.អ.ក ៤ និងត្ព្ម្ូវឱ្យវស់បវងត្ថម្ត្នម្លបចចុបបនន បដេការ    
បា៉ា នស់្នម នព្ត្ូវបានវស់បវងលឡើងវញិននលរេរបាយការណ៍នីម្យួៗ។ 

កិចចសនាព្ត្ូវបានវស់បវងលដាយលព្បើ៖ 

 អបបហាននព្បូបាប េីីលត្េំវូរស្នចព់្បាក់ 
 និយត័្កម្មហានិភ័យជាក់ោក ់និង 
 ចំលណញននលសវកិចចសនា (''CSM'') បដេត្ំណាងឱ្យកិចចសនាននព្បាកច់ំលណញបដេម្និទនប់ាន      

ទទួេស្នា េ់ បដេព្ត្ូវបានល្ទទួេស្នា េ់ថាជាព្បាកច់ំណូេកនុងកំឡុងលរេននការធានារា៉ា បរ់ង។ 

 សតងដ់ារអនុញ្ជញ ត្ឱ្យមនជ្លព្ម្ើសរវងការទទួេស្នា េ់ ការផាល ស់បតូរត្ថម្អព្ត្ថអបបហាលៅកនុងរបាយការណ៍
ចំណូេ ឬទទួេស្នា េ់លដាយផាេ េ់លៅកនុងព្បាកច់ំណូេលផ្េងៗលទៀត្។ ជ្លព្ម្ើសលនុះ ្ឺទំនងជាឆ្លុុះបញ្ជច ំងរី
រលបៀបបដេព្កុម្វ ុនធានារា៉ា ប់រងបកព្ស្នយរី ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ខលួនលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ៩។ 
 ជ្លព្ម្ើសម្ា៉ាងលទៀត្ ្ឺវធិីស្នស្រសតបបងបចកបុរេោភ ព្ត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្សព្មបប់ំណុេសព្មបក់ារធានា
រា៉ា បរ់ងបដេលៅសេ់សព្មបក់ិចចសនារយៈលរេខលីបដេព្ត្ូវបានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងម្និមនជ្ីវតិ្។  

ការផាល ស់បតូរ្ំរូននការវស់សេងទូ់លៅបដេល្លៅថា "វធិីស្នស្រសតត្ំនេអលងរ "សព្មបក់ិចចសនាម្យួចំនួន
បដេបានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងមនជ្ីវតិ្ បដេអនកលធេើលគាេនលយបាយ បចករបំេកជាការទទួេបានម្ក
វញិនូវត្នម្លម្ូេដាា ន។ លៅលរេអនុវត្តវធិីកំណត្ត់្នម្លអលងរ ការបព្បព្បួេត្នម្លទីផ្ារននភា្វ ុនព្កុម្វ ុនននត្នម្ល     
ម្ូេដាា ន ព្ត្ូវបានរមួ្បញ្ចូ េលៅកនុងចំលណញកព្ម្តិ្ននកិចចសនាលសវ។ ជាេទធផ្េព្កុម្វ ុនធានារា៉ា បរ់ងបដេ
លព្បើព្បាស់វធិីស្នស្រសតលនុះទំនងជាម្និសូវបព្បព្បួេខាល ងំជាងវធិីស្នស្រសតទូលៅលទ។ 

ចាបង់មីលនុះ ន៊ឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់របាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ និងសូចនាករេទធផ្េសំខាន់ៗ របស់ព្កុម្វ ុនទងំ
អស់បដេបានលចញកិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ឬកិចចសនាវនិិលយ្បដេមនេកខណៈរិលសសននការចូេរមួ្។ 

  

៩៧ 
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       ៩៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

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

៣៩.២ ស្.រ.ហ.អ.ក ្មីខ លបានពចញសាយ ប៉ាុខនតនឹងចូលជាធ្រមានស្ក្មាប់ការយិបរពិចេទចាប់េី 
ឬបនាា ប់េី ថៃ្ងទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ (ត) 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.្.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការបចកចាយននព្ទរយ រវងអនក 
វនិិលយ្និងព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ព័នធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន                              

វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ ករ់ីវសិ្នេភារននព្បាកច់ំលណញឬខាត្ បដេព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លៅលរេបដេព្កុម្
វ ុនេក់ ឬរមួ្ចំបណកព្ទរយសកម្មលៅឱ្យព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុនរបស់ខលួន។ លៅលរេព្បត្ិបត្តិការ
ពាករ់ន័ធន៊ឹងោជ្ីវកម្មការចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់លរញលេញ ផ្េុយលៅវញិ លៅលរេបដេព្បត្ិបត្តិ
ការទកទ់ងន៊ឹងព្ទរយសកម្ម បដេម្និបម្នជាោជ្ីវកម្មលនាុះការចំលណញឬខាត្ ព្ត្ូវបានទទួេស្នា េ់បត្លៅលេើ
វសិ្នេភារននផ្េព្បលយជ្ន៍វនិិលយ្ិន បដេម្និទកទ់ងគាន លៅកនុងព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន ឬ ព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ។ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថ្ផនកទ្ី៧:  
ព័ត្៌មនអាំពអីាំពីរបត្ិបត្តកិារ 
ជាមួយភាគជីាប់ពាក់ពន័ធ 
និងទ្ាំនាសផ់លរបលយាជន៍ 



 
       ១០០                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថ្ផនកទ្ី ៧.- ព័ត្៌មនអាំពីរបត្ិបត្តិការជាមួយភាគីជាប់ពាក់ព័នធ 
                  និងទ្ាំនាសផ់លរបលយាជន៍ 
 
ក- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួភាគហ ុនិកខដ្លមានភាគហ ុនចបពី់៥ (របាាំ) ភាគរយបឡើងបៅ ថ្នមូលបរត 

កមមសិ្ទធិកាំពុងបធវើចរាចរបលើទីផារ 
 គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុង 
ភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
ខ- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួអភបិាល និងបុគាលិកជានខ់ពស់្ 
  គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុង 
ភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
គ- របតិបតតិការជាមយួអភបិាល និងភាគហ ុនិកពាកព់ន័ធនឹងការទិញ-លករ់ទពយស្កមម និងបស្វាកមម 
  គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុង 
ភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
ឃ- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួស្មាជិករគួសារផ្ទទ ល់របស់្អភបិាល និងបុគាលិកជានខ់ពស់្ និងភាគហ ុនិក 

ខដ្លមានភាគហ ុនចបពី់៥ (របាាំ) ភាគរយបឡើងបៅ 
  គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្       
រកុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
ង- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួបុគាលខដ្លមានទាំនាកទ់ាំនងជាមយួអភបិាលរបស់្ រ.ទ.ស្.ភ.  
 រកុមហ ុនបុរតស្មពន័ធ ឬរកុមហ ុនហូលឌី្ងរបស់្បុគាលបបាុះផាយ ខដ្លទាំនាកទ់ាំនងរបស់្បុគាលទាំងបនាុះ 
 បកើតមានបៅកនុងរបតិបតតិការ ឬការចតខ់ចងណាមយួខដ្លបធវើបឡើងបដ្ឋយ រ.ទ.ស្.ភ. 
  គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្        
រកុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
ច- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួ បុគាលធាល បជ់ាអភបិាល ឬបុគាលជាបព់ាកព់ន័ធជាមយួបុគាលធាល បជ់ាអភបិាល  
  គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្         
រកុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 

ឆ- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលខដ្លកានមុ់ខតាំខណងណាមយួបៅកនុងស្មាគម ឬអងាភាពមនិខស្វង 
រករបាកច់ាំបណញ ឬបៅកនុងរកុមហ ុនណាមយួបផសងបទៀតបរៅពី រ.ទ.ស្.ភ.  
គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្      

រកុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
ជ- របតិបតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមយួអភបិាលខដ្លទទលួបានផលរបបោជនពី៍ រ.ទ.ស្.ភ. បទុះជាហិរញ្ញ វតថុ 

ឬមនិខមនហិរញ្ញ វតថុ 
គិត្រត្ឹមការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ពុាំមានរតត្ិតត្តិការរតប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើយចាំប្ពាះ រោឋ ករទឹកសវយត័្      

រកុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ផនកទ្ី៨:  
ការពិភាកា 
និងការវិភាគរបសគ់ណៈរគប់រគង 



 
       ១០២                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក- ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ  

 ១- ការវភិាគចាំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូល៣រតប្ភទ្ាំៗគឺចាំណូលបានមកពើការលក់ទឹកប្សវាស្អងសង់និងចាំណូលប្ផ្េងៗ។ 
 - ចាំណូលបានមកពើការលក់ទឹករមួមានៈ ចាំណូលពើការប្រតើរបាស់រតប្ភទជើវភាពោជើវកមម ឧសាហកមម អងគភាពរដឋ តនទត់ជួល 
និងអនកលក់ទឹកតនត។ ចាំណូលទាំងប្នះរត្ូវបានរាយការណ៍តាមត្ថ្មលទទួលបានសុទធ ប្រកាយការកាត់្កងជ្ញមួយអតបហារវភិាជន៍ 
និងឥណទនប្ហើយរត្ូវបានទទួលស្អគ ល់តាមតរមិាណទឹកដដលបានផ្គត់្ផ្គង់ជូនអត្ិងិជនរតស់ខ្លួន។ ការប្្វើវកិកយតរត្ថ្នការប្រតើរបាស់ទឹក 
រត្ូវបានប្្វើប្ឡើងកនុងរយៈប្ពលប្រៀងរាល់២ដខ្មតង។ 
 - ចាំណូលបានពើប្សវាស្អងសង់: គឺជ្ញចាំណូលបានមកពើប្សវាស្អងសង់ ទក់ទិនប្ៅនឹងការតតូរ និងការពរងើករតព័នធ 
ដចកចាយទឹក ដដល រ.ទ.ស.ភ. បានស្អងសង់ជូនរកុមហុ៊នសាំណង់មួយ។ 
 -ចាំណូលប្ផ្េងៗរមួមាន: ចាំណូលបានមកពើការដងទាំនាឡកិាលក់សមាា រ ត្តណាត ញទឹក ការផ្ទកពិន័យពើការប្រតើរបាស់ទឹក 
ពុាំមានការអនុញ្ញញ ត្ពើ រ.ទ.ស.ភ. និងប្ផ្េងៗ។ 
 

 ចាំណូលដងទាំនាឡកិា៖ គចឺាំណូលបានពើថ្ងលឈនួលដងទាំនាឡកិាប្ោយគិត្ថ្ងល៥០ប្រៀលកនុង១មើលើដម៉រត្កនុងមួយដខ្ 
ថ្នទាំហាំនាឡកិាទឹកកនុងអាំឡុងវដតថ្នការគិត្របាក់ ប្ហើយរត្ូវបានកត់្រតាជ្ញរបាក់ចាំណូល។ ចាំណូលប្នះរត្ូវបាន 
ប្រតើរបាស់សរមាត់ផ្ទល ស់តតូរនាឡកិាជូនអត្ិងិជននាប្ពលអនាគត្។ 

 ចាំណូលពើការលក់សមាា រត្តណាត ញទកឹ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានពើការលក់នាឡកិាសទង់ទឹកតាំពង់ និងសមាា រត្ភាជ ត់។ 
 ចាំណូលពើការផ្ទកពន័ិយ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានពើការផ្ទកពិន័យប្លើការតង់ថ្ងលប្រតើរបាស់ទឹកយតឺ្ោ៉វ និងពិន័យប្លើ 
តទប្លមើស ត្តណាត ញទឹកប្ោយពុាំមានការអនុញ្ញញ ត្ពើ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 ចាំណូលប្ផ្េងៗ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានមកពើការរមួចាំដណករតស់អត្ិងិជនរតប្ភទពាណិជជកមម និងឧសាហកមម 
កនុងការវនិិប្ោគសរមាត់ការភាជ ត់តណាត ញពិប្សសចូលទើតាាំងផ្ទទ ល់រតស់ពួកប្គ។ ប្រៅពើប្នាះគឺជ្ញចាំណូលដដលទទួល 
បានពើកថ្រមប្សវាប្លើការទរថ្ងលដងទាំលូទឹកសាុយរតស់ស្អោរាជធានើភនាំប្ពញ។ 
 

 

ដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ដខ្្នូឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រតៀតប្្ៀតជ្ញមយួដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨  
 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 (ពាន់ប្រៀល) 
តដរមតរមលួ 

(ពាន់ប្រៀល/ភាគរយ) 
ចាំណូលសរុត ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ២៦៥.០៩៣.២៩៣ (៤៨.៥៩៦.៤៧៧) ១៨,៣៣% 

 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលសរតុ២១៦.៤៩៦.៨១៦.០០០ប្រៀល សរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង
២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០ប្រៀល សរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាកង់យចុះចាំនួន 
៤៨.៥៩៦.៤៧៧.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១៨,៣៣%។ ប្យើងប្ឃើញថាកតាត ចមបងថ្នការងយចុះប្នះគឺប្ោយស្អរចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ 
បានងយចុះចាំនួន ១១.៥៦៩.២៣៧.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៥,៦២% និងចាំណូលពើប្សវាស្អងសង់មានការងយចុះរតមាណ៥៨,៤៨% 
ប្សមើនឹងទឹករបាក់ចាំនួន ៤.៧៣២.២៧៦.០០០ប្រៀល ប្ហើយកតាត ចមបងមួយប្ទៀត្គឺចាំណូលប្ផ្េងៗបានងយចុះរហូត្ ៦៥,៩៨% ប្សមើនឹងចាំនួន 
៣៣.៧៥៦.២០១.០០០ប្រៀល។ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក-ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ (ត) 
 ២- ការវភិាគចាំណូលតាមខផនក 
 ការវភិាគចាំណូលតាមដផ្នករតស់រ.ទ.ស.ភ. មានដូចខាងប្រកាមៈ 
 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ចាំណូលថ្ងលលក់ទឹក ១៩៤.២៧២.២៦១ ៨៩,៧៣% ២០៥.៨៤១.៤៩៨ ៧៧,៦៥% 
ចាំណូលពើប្សវាស្អងសង់ ៣.៣៥៩.៨២៧ ១,៥៥% ៨.០៩២.១០៣ ៣,០៥% 
ចាំណូលពើការតតូររូតិយត័ណណ-សុទធ ១.៤៦១.២៣៧ ០,៦៧% - - 
ចាំណូលប្ផ្េងៗ ១៧.៤០៣.៤៩១ ៨,០៤% ៥១.១៥៩.៦៩២ ១៩,៣០% 
 
 មានដត្របាក់ចាំណូលតាមរតប្ភទជ្ញស្អរវនតរត្ូវបានប្លើកប្ឡើងសរមាត់ការវភិាគខាងប្រកាម៖ 
 

ដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រតៀតប្្ៀតជ្ញមយួដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ តដរមតរមលួ 
តរមិាណ ទឹករបាក ់ តរមិាណ ទឹករបាក ់ តរមិាណ ទឹករបាក ់ ទឹករបាក ់
ម៣/តណ ពានប់្រៀល ម៣/តណ ពានប់្រៀល ម៣/តណ ពានប់្រៀល ភាគរយ 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនអនកប្រតើ 
របាស់តាមផ្ទះ 

៩២.៨៩៧.០៩០ ៨១.៤៦០.២៩៨ ៩៦.៦៩០.៧៥៨ ៨៥.០៨៧.៧៧២ (៣.៧៩៣.៦៦៨) (៣.៦២៧.៤៧៤) (៤,២៦%) 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនអនកប្រតើ 
របាស់ជ្ញលកខណៈោជើវកមម 

៧០.៥១២.៨១២ ៨៤.២១៩.៣៤២ ៧៥.០៥១.៤៥៥ ៩០.៧០៩.១៤៣ (៤.៥៣៨.៦៤៣) (៦.៤៨៩.៨០១) (៧,១៥%) 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូន 
រគឹះស្អថ នស្អធារណៈ 

៦.៤៤២.៣៧៨ ៦.៧៩៦.៥៦៩ ៧.៧២៨.៩៥៥ ៧.៩៨៣.៨៦៣ (១.២៨៦.៥៧៧) (១.១៨៧.២៩៤) (១៤,៨៧%) 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនត្ាំណាង 
ដចកចាយ និងតនទត់ជួល 

១០.៩៥៥.៧៤៩ ៧.៩៦៨.៥២៤ ១២.០៣៣.៨៨៣ ៨.៥៩៤.៧៤៩ (១.០៧៨.១៣៤) (៦២៦.២២៥) (៧,២៩%) 

ចាំណូលប្ផ្េងៗ - ១៧.៤០៣.៤៩១ - ៥១.១៥៩.៦៩២ - (៣៣.៧៥៦.២០១) (៦៥,៩៨%) 

 
- ចាំណូលពើការលកទឹ់កស្អា ត្ជូនអនកប្រតើរបាសត់ាមផ្ទះ (រតប្ភទជើវភាព) 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹកជើវភាពចាំននួ៨១.៤៦០.២៩៨.០០០ប្រៀលសរមាតដ់ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង 
៨៥.០៨៧.៧៧២.០០០ប្រៀល សរមាតដ់ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាកង់យចុះចាំននួ 
៣.៦២៧.៤៧៤.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៤,២៦%។ ប្យើងប្ឃើញថាការងយចុះប្នះប្ោយស្អរប្យើងមិនបានប្ចញវកិកយតរត្អសស់រមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រតមាណ ៩.៩១៥.០៥២.០០០ប្រៀល។ 
 

- ចាំណូលពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូនអនកប្រតើរបាស់ជ្ញលកខណៈោជើវកមម (រតប្ភទោជើវកមម នងិឧសាហកមម) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹករតប្ភទោជើវកមម និងឧសាហកមមចាំនួន ៨៤.២១៩.៣៤២.០០០ប្រៀល សរមាតដ់ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទ 
ថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង៩០.៧០៩.១៤៣.០០០ប្រៀល សរមាតដ់ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាកង់យចុះ 
ចាំននួ៦.៤៨៩.៨០១.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង៧,១៥%។ ប្យើងប្ឃើញថាការងយចុះប្នះប្ោយស្អរប្យើងមិនបានប្ចញវកិកយតរត្អសស់រមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រតមាណ ៩.៩២៤.៦៧១.០០០ប្រៀល។ 

១០៣ 



 
       ១០៤                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក- ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ (ត) 
 ២- ការវភិាគចាំណូលតាមខផនក (ត) 
 

- ចាំណូលពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូនរគះឹស្អថ នស្អធារណៈ (រតប្ភទអងគភាពរដឋ) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹករតប្ភទអងគភាពរដឋចាំនួន៦.៧៩៦.៥៦៩.០០០ប្រៀលសរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ 
ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង៧.៩៨៣.៨៦៣.០០០ប្រៀលសរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាក់ 
ងយចុះចាំនួន១.១៨៧.២៩៤.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១៤,៨៧% ប្ោយស្អរប្យើងមិនបានប្ចញវកិកយតរត្អសស់រមាតឆ់្ន ាំ២០១៩ រតមាណ 
៨៦៩.០៩១.០០០ប្រៀល។ 
 

- ចាំណូលបានពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូនត្ាំណាងដចកចាយ នងិតនទត់ជលួ 
រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនតនទត់ជួលចាំនួន៧.៩៦៨.៥២៤.០០០ប្រៀល សរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទ 

ថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង៨.៥៩៤.៧៤៩.០០០ពាន់ប្រៀលសរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមាន 
ទឹករបាក់ងយចុះចាំនួន១.០៧៨.១៣៤.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង៧,២៩%។ ប្យើងប្ឃើញថាការងយចុះប្នះ ប្ោយស្អរប្យើងមិនបានប្ចញ 
វកិកយតរត្អស់សរមាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ រតមាណ ៩៥៤.៨០៩.០០០ប្រៀល។ 

 
 
- ចាំណូលប្ផ្េងៗ 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលប្ផ្េងៗចាំនួន១៧.៤០៣.៤៩១.០០០ប្រៀល សរមាត់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
និង៥១.១៥៩.៦៩២.០០០ប្រៀល សរមាត់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាក់ប្កើនប្ឡើងចាំនួន 
៣៣.៧៥៦.២០១.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង៦៥,៩៨%។ ប្យើងប្ឃើញថាការងយចុះប្នះជ្ញចមបងគឺប្ោយស្អរប្ៅដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការរ ាំោយនូវកាត្ពវកិចចប្ស្អ្និវត្ត ដដលត្រមូវឲ្យប្្វើការប្ផ្ទរទឹករបាក់ដដលជ្ញកាត្ពវកិចចរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅជ្ញ 
ចាំណូលប្ផ្េងចាំនួនរតមាណ ៣២.៩២៨.១៤៣.០០០ប្រៀល ផ្ទុយប្ៅវញិសរមាត់ការយិតរបិ្ចឆទឆ្ន ាំ២០១៩ ប្យើងមិនមាន 
រតត្ិតត្តិការប្នះប្កើត្ប្ឡើងប្នាះប្ទ។ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក-ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ (ត) 
៣-ការវភិាគគមាល តចាំបណញដុ្ល 

 រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំរបាយការណ៍លទធផ្លរតស់ខ្លួនកនុងទរមង់ជ្ញរបាយការណ៍លទធផ្លតាមរតប្ភទ ដូចប្នះពុាំមានការតងាា ញ 
ឲ្យប្ឃើញប្ៅចាំប្ណញដុលប្នាះប្ទ។ តុ៉ដនតកនុងទរមង់របាយការណ៍ប្នះោចឲ្យប្យើងប្្វើការពិភាកា និងវភិាគប្លើចាំប្ណញរតត្ិតត្តិការ 
ដដលទទួលបានពើចាំណូលសរុតដកនឹងចាំណាយរតត្ិតត្តិការ។ 
 ចាំណាយរតត្តតិត្តិការនឹងប្លើកយកមកពិភាកាប្ៅចាំណុចទើ ៤- ការវភិាគចាំប្ណញ/(ខាត្)មុនតង់ពនធខាងប្រកាម។ 
 

 
៤- ការវភិាគចាំបណញ/(ខាត) មុនបងព់នធ 

 ការចាំប្ណញមុនតង់ពនធគឺជ្ញលទធផ្លដដលទទួលបានពើចាំណូលសរុតដកនឹងចាំណាយរតត្ិតត្តិការ និងចាំណូល/(ចាំណាយ) 
ការរបាក់សុទធ។ កនុងការពិភាកា និងការវភិាគថ្នចាំណាយរតត្ិតត្តិកការ ប្យើងប្លើកយកចាំណាយរ ាំលស់រទពយសកមមរូតើអរូតើចាំណាយប្លើ 
ការប្រតើរបាស់អគគិសនើ និងចាំណាយប្លើរបាក់ប្តៀវត្េរ ៍និងរបាក់ឈនួលយកមកពិភាកាដូចខាងប្រកាម៖ 
 

 ដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រតៀតប្្ៀតជ្ញមយួដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ឆ្ន ាំ២០១៩ 
(ពាន់ប្រៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
(ពាន់ប្រៀល) 

តដរមតរមលួ 
(ពាន់ប្រៀល/ភាគរយ) 

ចាំណូលសរុត ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ២៦៥.០៩៣.២៩៣ (៤៨.៥៩៦.៤៧៧) (១៨,៣៣%) 
ចាំណាយរ ាំលសប់្លើ 
រទពយសកមមរូតើ និងអរូតើ 

(៤៩.៧០៣.៥៣២) (៤៣.០៦៩.៥២៤) (៦.៦៣៤.០០៨) (១៥,៤០%) 

ចាំណាយ ថ្ងលប្ភលើង (៣៧.៣០៨.២៦៦) (៣៨.៨២៦.៧៣២) ១.៥១៨.៤៦៦ ៣,៩១% 
ចាំណាយរបាកប់្តៀវត្េររ៍បាកឈ់នួល 
និងចាំណាយពាកព់ន័ធ 

(៥១.៤០៩.១០៤) (៥៣.៩៩៦.៤៥២) ២.៥៨៧.៣៤៨ ៤,៧៩% 

ចាំណាយវត្ថុធាតុ្ប្ដើមសរមាត ់
ផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ 

(៧.៦៧១.៣៤០) (៧.៥០២.៦៦៧) ១៦៨.៦៧៣ ២,២៥% 

ចាំណាយប្សវាស្អងសង ់ (២.៧៥២.៩៣២) (៥.៦៧២.៣៣៩) ២.៩១៩.៤០៧ ៥១,៤៧% 
ចាំណូលការរបាក ់ ៨.៨២៤.៤០៤ ១៦.៨១៤.២៥៤ (៧.៩៨៩.៨៥០) (៤៧,៥២%) 
ចាំណាយការរបាក ់ (១១.៥០៨.៣១៨) (១៦.១៧៦.៨២៧) ៤.៦៦៨.៥០៩ ២៨,៨៦% 
ចាំប្ណញមុនតងព់នធប្លើរបាកច់ាំប្ណញ ៤៩.២៩០.៥៣០ ៩៥.៥០៨.៦៥៨ (៤៦.២១៨.១២៨) (៤៨,៣៩%) 
  

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំប្ណញមុនតងព់នធប្លើរបាកច់ាំប្ណញចាំននួ៤៩.២៩០.៥៣០.០០០ប្រៀល សរមាតដ់ាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ  
ឆ្ន ាំ២០១៩ និង៩៥.៥០៨.៦៥៨.០០០ប្រៀល សរមាតដ់ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាកង់យចុះចាំននួ 
៤៦.២១៨.១២៨.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៤៨,៣៩%។ ប្យើងប្ឃើញថាកតាត ចមបងថ្នការងយចុះប្នះគឺប្ោយស្អរ ចាំណូលសរុតបានងយចុះ 
ចាំននួ៤៨.៥៩៦.៤៧៧.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង ១៨,៣៣% ប្ទះតើជ្ញចាំណាយបានងយចុះរតមាណចាំននួ ៥.៦៩៩.៦៩០.០០០ប្រៀល 
ប្សនើនឹង៣,៣៥% កប៏្ោយ។ ប្ទៀត្ប្ស្អត្ចាំណាយការរបាក់-សុទធ កប៏ានប្កើនប្ឡើងសរមាតដ់ាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទឆ្ន ាំ២០១៩ រតមាណចាំននួ 
៣.៣២១.៣៤១.០០០ប្រៀល។  

 

១០៥ 



 
       ១០៦                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក- ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ (ត) 
 ៥- ការវភិាគចាំបណញ/(ខាត) និងលទធផលលមាតិកនុងការយិបរបិចឆទ 
 រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ប្រកាមចាត់ថ្នរកុមហុ៊នពាណិជជកមមកនុងវស័ិយពនធោរ និងោករ ដូចប្នះរ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចចរត្ូវតង់ពនធ 
ប្លើរបាក់ចាំប្ណញជ្ញត់ពនធនូវអរតា ២០%។ ប្ោយដឡកពនធប្លើរបាក់ចាំប្ណញដដលជ្ញត់អរតា២០% បានមកពើលទធផ្លថ្នរបាក់ 
ចាំប្ណញគណប្នយយ ទូទត់្ជ្ញមួយនឹងចាំណាយដដលមិនោចកាត់្កងបានកនុងអរតាពនធ ២០%។ 
 ដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រតៀតប្្ៀតជ្ញមយួដាំណាចក់ារយិតរបិ្ចឆទ ថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(ពានប់្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

(ពានប់្រៀល) 
តដរមតរមលួ 

(ពានប់្រៀល/ភាគរយ) 
ចាំប្ណញមុនតង់ពនធ (ក) ៤៩.២៩០.៥៣០ ៩៥.៥០៨.៦៥៨ (៤៦.២១៨.១២៨) (៤៨,៣៩%) 
ចាំណាយពនធប្លើរបាកច់ាំប្ណញ (ខ្)  (១៥.៩៩៨.៦១៧)  (១៩.០០៧.៩៥៣) ៣.០០៩.៣៣៦ ១៥,៨៣% 
ចាំប្ណញកនុងការយិតរបិ្ចឆទ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៦.៥០០.៧០៥ (៤៣.២០៨.៧៩២) (៥៦,៤៨%) 
លទធផ្លលមាិត្កនុងការយិតរបិ្ចឆទ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៣.៦០៧.១៦៨ (៤០.៣១៥.២៥៥) (៥៤,៧៧%) 
អរតាពនធរតសិទធភាពប្លើរបាក់ចាំប្ណញ 
(ខ្)/(ក) ៣២,៤៦% ១៩,៩០%   
 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំប្ណញកនុងការយិតរបិ្ចឆទចាំនួន ៣៣.២៩១.៩១៣.០០០ប្រៀល សរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ 
ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង៧៦.៥០០.៧០៥.០០០ប្រៀល សរមាត់ដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដលមានទឹករបាក់ 
ងយចុះចាំនួន៤៣.២០៨.៧៩២.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៥៦,៤៨%។ ការងយចុះប្នះប្ោយស្អរ ចាំប្ណញមុនតង់ពនធបានងយចុះចាំនួន 
៤៦.២១៨.១២៨.០០០ប្រៀល ប្សនើនឹង ៤៨,៣៩% និងមូលប្ហតុ្ចមបងមួយប្ទៀត្ដដលប្្វើឲ្យរបាក់ចាំប្ណញកនុងការយិតរបិ្ចឆទ 
ងយចុះ គបឺ្ោយស្អរប្ៅដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលការរបាក់-សុទធ ចាំនួន 
៦៣៧.៤២៧.០០០ប្រៀល តុ៉ដនតផ្ទុយប្ៅវញិប្ៅដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទ ថ្ងងទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រោឋ ករទឹកសវយត័្រកុងភនាំប្ពញ 
មានចាំណាយការរបាក់-សុទធ ចាំនួន២.៦៨៣.៩១៤.០០០ប្រៀល ដដលប្្វើឲ្យមានតដរមតរមួលរហូត្ដល់៣.៣២១.៣៤១.០០០ប្រៀល 
ប្សមើនឹង ៥២១,០៥%។ 
 

 ៦-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការខដ្លប៉ែុះពាល់សាថ នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ 
 ផ្លចាំប្ណញដដលទទួលបានកនលងមក ក៏ដូចជ្ញកាំប្ណើ នពើមួយឆ្ន ាំប្ៅមួយឆ្ន ាំ គឺប្ោយស្អរដត្មានកតាត គ្នាំរទដូចខាងប្រកាម៖ 
 

  - អរតាទកឹបាត់្តង់៖ រ.ទ.ស.ភ. បានប្រតើរបាស់នូវយនតការដ៏មានរតសិទធភាព ប្ដើមបើកាត់្តនថយអរតាទឹកបាត់្តង់ 
មករត្ឹម ៨,៩៤% តុ៉ប្ណាណ ះប្ៅឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ។ កតាត ប្នះជ្ញកតាត ចមបងដដលប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានប្ចរភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍ 
សហរគ្នសរកានូវស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍសហរគ្នសរតកតប្ោយនិរនតភាព។ 
 

  - ការតប្ងកើនចាំននួអត្ងិជិន៖ ប្ដើមបើទទួលបាននូវចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ រ.ទ.ស.ភ. បានតប្ងកើនចាំនួនអត្ិងិជន 
រតស់ខ្លួន ប្ោយពរងើកថ្ផ្ទប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅត្ាំតន់ដដលពុាំទន់មានការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ ដូចជ្ញការតាំប្ពញថ្ផ្ទប្សវាឲ្យបាន 
១០០% ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ ត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញពិប្សសត្ាំតន់ដដលមានសកាត នុពលប្សដឋកិចច។ 
 
  -ការតប្ងកើនថ្ងលលក់ទកឹម្យម៖ តាមរយៈការដសវងរកអត្ិងិជន ដដលជ្ញរតប្ភទោជើវកមម-ឧសាហកមម ប្្វើឲ្យថ្ងលលក់ទឹក 
ម្យមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្កើនប្ឡើង ប្ោយស្អរដត្ថ្ងលប្រតើរបាស់ទឹករតស់អត្ិងិជនរតប្ភទប្នះមានករមិត្ខ្ពស់ជ្ញងអត្ិងិជនរតប្ភទ 
ប្ផ្េងប្ទៀត្។ 

 
 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក- ទិដ្ាភាពទូបៅថ្នរបតិបតតិការ (ត) 
 ៦-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការខដ្លប៉ែុះពាល់សាថ នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ (ត) 
 -ការរគត់រគងប្លើការចាំណាយរតត្តិត្តកិារ៖ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការរគត់រគងប្លើការចាំណាយប្នះ ពិប្សសការចាំណាយ 
ប្លើការប្រតើរបាស់ថាមពលអគគិសនើដដលជ្ញចាំណាយដ៏្ាំ និងសាំខាន់កនុងដាំប្ណើ រការរតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្ តាមរយៈការប្រតើរបាស់នូវ 
តប្ចចកវទិោងមើៗ ដូចជ្ញប្រជើសប្រ ើសយកការប្រតើរបាស់ម៉ាសុើនតូមទឹកដដលោចដរតរតួលប្ៅតាមសាំពា្ទឹក។ ប្ៅឆ្ន ាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ. 
ចាត់ប្ផ្តើមប្រតើរបាស់វត្ថុធាតុ្ប្ដើមកនុង ការប្្វើរតរពឹត្តកមមទឹកដដលមានរតសិទធភាពខ្ពស់ គឺមានត្ថ្មលទត ដូចជ្ញការប្រតើរបាស់ស្អរធាតុ្ 
តណតុ ាំ កករ(PAC) ជាំនួសស្អច់ជូរ។ 
 
 -ការអនុវត្តោ៉ងខាជ ត់ខ្ជួននូវដាំប្ណើ រការកចិចលទធកមម៖ រ.ទ.ស.ភ. បានអនុវត្តោ៉ងខាជ ត់ខ្ជួននូវចាត់តញ្ញត្តិ និងប្គ្នលការណ៍ 
ដណនាាំប្ផ្េងៗសរមាត់ដាំប្ណើ រការកិចចលទធកមមកនុងការទិញតាំពង់ សមាា រ និងវត្ថុធាតុ្ប្ដើម ដដលដាំប្ណើ រការប្នះឆលុះតញ្ញច ាំងឲ្យប្ឃើញពើ 
ត្មាល ភាព និងការរតកួត្រតដជងថ្ងលទាំនិញប្ៅប្លើទើផ្ារ ដដលជ្ញប្ហតុ្ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលបានការទិញនូវត្ថ្មលទត ដត្ក៏មិនប្មើល 
រ ាំលងនូវគុណភាពប្នាះដដរ។ 
 
 -ការរគត់រគងស្អច់របាក់៖ តាមរយៈអរតាទររបាក់ដដលមានករមិត្ខ្ពស់ខាងប្លើប្នះប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាព 
រគត់រគ្នន់កនុងការរគត់រគងស្អច់របាក់ប្ោយទទួលបាននូវរតសិទធភាពខ្ពស់។ កនុងការរគត់រគងប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានរកាទុកនូវ 
ស្អច់របាក់សរមាត់ប្រតើរបាស់ជ្ញទុនតងវិលកនុងរយៈប្ពល ២ប្ៅ៣ដខ្ ឯស្អច់របាក់ដដលទាំប្នរប្នាះ រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការវនិិប្ោគ 
រយៈប្ពលខ្លើ ប្ោយោក់របាក់តប្ញ្ញើមានកាលកាំណត់្រយៈប្ពលខ្លើប្ៅ្នាគ្នរពាណិជជ ជ្ញមួយនឹងការទទួលបាននូវអរតាការរបាក់ 
ខ្ពស់ដត្ រ.ទ.ស.ភ. ក៏បានប្្វើការងលឹងដងលងពើហានិភ័យ និងផ្លចាំប្ណញពើអរតាការរបាក់ខ្ពស់ប្នះដដរ។ 
 
 -ការប្រជើសប្រ ើសយកនូវអនកផ្តល់ហរិញ្ញតបទនដដលផ្តល់អរតាការរបាក់ទត៖ ប្ោយស្អរមានត្រមូវការប្រតើរបាស់ទឹកស្អា ត្ 
ប្កើនប្ឡើងខ្ពស់ ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានត្រមូវការហរិញ្ញតបទនសរមាត់គប្រមាងវនិិប្ោគដូច ជ្ញការស្អងសង់ប្រាងចរករតរពឹត្តកមម 
ទឹកស្អា ត្ ការត្តណាត ញប្មនាាំទឹក និងតណាត ញដចកចាយ។ រ.ទ.ស.ភ. បានដសវងរកថ្ដគូអភិវឌ្ឍអនតរជ្ញត្ិដូចជ្ញទើភាន ក់ងារបារា ាំង 
សរមាត់អភិវឌ្ឍន៍(AFD) ប្ដើមបើទទួលបាននូវហរិញ្ញតបទន ដដលមានអរតាការរបាក់ទត។ 
 
 -ស្អថ នភាពប្សដឋកចិច៖ ការដរតរតួលនូវស្អថ នភាពប្សដឋកិចចជះឥទធិពលប្លើម្យមភាគថ្នការប្រតើរបាស់ កនុងមួយតណាត ញ 
កនុងមួយដខ្ ដដលប្្វើឲ្យមានការដរតរតួលប្ៅប្លើករមិត្ថ្នថ្ងលលក់ទឹកម្យម។ 
 

ខ- កតាត ស្ាំខានខ់ដ្លប៉ែុះពាល់បលើរបាកច់ាំបណញ 
  ១- ការវភិាគពីលកេខណឌ ថ្នតរមូវការ និងការផាតផ់ាង ់
 ប្ោយប្ោងប្ៅតាមការសិកាថ្នត្រមូវការប្រតើរបាស់ទឹកប្្ៀតប្ៅនឹងកាំប្ណើ នរតជ្ញជន ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយស្អរ 
ការពរងើកត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការស្អងសង់ប្រាងចរករតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្ចាំការមនងមើដដលមានសមត្ថភាព 
ផ្លិត្៥២.០០០ម៣/ថ្ងង និងរត្ូវប្្វើការស្អងសង់ប្រាងចរករតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្សរមាត់គប្រមាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ងជាំហាន១ 
ដដលមានសមត្ថភាពផ្លិត្១៩៥.០០០ម៣/ថ្ងងប្ដើមបើតាំប្ពញត្រមូវការទឹកស្អា ត្នាប្ពលអនាគត្។ 

 

១០៧ 



 
       ១០៨                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ- កតាត ស្ាំខានខ់ដ្លប៉ែុះពាល់បលើរបាកច់ាំបណញ (ត) 
  ២- ការវភិាគពីការបឡើងចុុះថ្នថ្ថលវតថុធាតុបដ្ើម 
 ការដរតរតួលថ្នថ្ងលវត្ថុធាតុ្ប្ដើមសរមាត់រតរពឹត្តកមមទឹកស្អា ត្ ោចត៉ះពាល់ដល់ថ្ងលប្ដើមផ្លិត្ តុ៉ដនតមិនមានផ្លត៉ះពាល់្ងន់្ងរ 
ប្នាះប្ទ ប្ោយស្អរការចាំណាយប្នះមានអរតាមិនប្លើសពើ១០% ថ្នចាំណាយរតត្ិតត្តិការ។ ប្ទះជ្ញោ៉ងណាក៏ប្ោយ រ.ទ.ស.ភ. 
ក៏បានអនុវត្តោ៉ងខាជ ត់ខ្ជួននូវនើត្ិវ ិ្ ើលទធកមម ប្ដើមបើធានាថ្ងលវត្ថុធាតុ្ប្ដើមសមរសតប្ៅតាមត្ថ្មលប្លើទើផ្ារជ្ញក់ដសតង ប្ហើយនើត្ិវ ិ្ ើប្នះ 
ក៏ផ្តល់លទធភាពសរមាត់ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលបាននូវត្ថ្មលរតកួត្រតដជងដដលមានត្ថ្មលទត។  
 
  ៣- ការវភិាគបលើពនធ 
 រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ប្រកាមចាត់ថ្នរកុមហុ៊នពាណិជជកមមកនុងវស័ិយពនធោរ និងោករ ដូចប្នះរ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចចរត្ូវតង់ពនធ 
ោករ ប្ៅតាមចាត់ និងតញ្ញត្តិជ្ញ្រមាន។ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចចតង់ពនធោករ ប្ៅតាមរតតពិត្ និងជ្ញសហរគ្នសជ្ញត់ពនធ្ាំ 
ដដលកាំណត់្ប្ោយអគគនាយកោឋ នពនធោរ។ 
 
  ៤- ការវភិាគបលើធាតុខដ្លខុស្ពីធមមតា និងធាតុវសិាមញ្ញ  
 នាដាំណាច់ការយិតរបិ្ចឆទថ្ងងទើ៣១ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ គណៈរគត់រគងយល់ថា រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានធាតុ្ដដលខុ្សពើ្មមតា 
និងវសិ្អមញ្ញប្នាះប្ទ។ 

គ- ការខរបរបួលស្ាំខាន់ៗ បលើការលក ់និងចាំណូល 
 ចាំណូលសាំខាន់រតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺការលក់ទឹកស្អា ត្ ដដលជ្ញត្រមូវការចាាំបាច់រតស់រតជ្ញជនប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ 
ចាំណូល ពើការលក់ទឹកស្អា ត្ប្នះ បានចូលរមួចាំដណកប្លើសពើ៩០% ថ្នចាំណូលសរុតប្ៅឆ្ន ាំ២០១៩ប្នះ ប្ហើយ រ.ទ.ស.ភ. ក៏ជ្ញអនក 
ផ្គត់្ផ្គង់ផ្ទត ច់មុខ្ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ។ របាក់ចាំណូលោចមានការប្កើនប្ឡើងោរស័យប្ៅតាមចាំនួន 
រតជ្ញពលរដឋដូចជ្ញការពរងើករាជធានើភនាំប្ពញ និងការប្្វើចាំណាករសុករតស់រតជ្ញជនប្ៅតាមតណាត ប្ខ្ត្តមករស់ប្ៅកនុង 
រាជធានើភនាំប្ពញ។ 
 
ឃ-ផលប៉ែុះពាល់ថ្នការបតូររបិូយបណ័ណ  អរតាការរបាក ់និងថ្ថលទាំនិញ 
 ឃ.១- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាបតូររបាក ់
 រ.ទ.ស.ភ. បានកត់្រតាតញ្ជ ើគណប្នយយប្ោយប្រតើរបាស់រូតិយត័ណណប្គ្នលគឹ “របាក់ប្រៀល”។ រតត្ិតត្តិការជ្ញរូតិយត័ណណ 
តរប្ទសរត្ូវបានតតូរប្ៅជ្ញរូតិយត័ណណប្គ្នលតាមអរតាតតូររបាក់នាកាលតរបិ្ចឆទថ្នរតត្ិតត្តិការប្នាះ។ ចាំប្ណញ និងខាត្ដដលតណាត ល 
មកពើការទូទត់្រតត្ិតត្តិការដតតប្នះការតតូររទពយសកមម និងតាំណុលរូតិយត័ណណតរប្ទសរត្ូវបានកត់្រតាប្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល 
លមាិត្។រ.ទ.ស.ភ.ខា 

 ឃ.២- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបាក ់
  ឃ.២.១- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបាកប់លើចាំណូលការរបាក ់
 ប្ោយស្អរប្ៅរតប្ទសកមពុជ្ញពុាំមានទើផ្ាររូតិយត័ណណ ដូប្ចនះ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាពរត្ឹមដត្វនិិប្ោគរយៈប្ពលខ្លើប្លើការ 
ោក់របាក់តប្ញ្ញើមានកាលកាំណត់្រយៈប្ពល១ឆ្ន ាំ ប្ៅ្នាគ្នរពាណិជជកនុងរសុកដត្តុ៉ប្ណាណ ះ។  
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នការបតូររបិូយបណ័ណ  អរតាការរបាក ់និងថ្ថលទាំនិញ "ត"   
 ឃ.២.២- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអរតាការរបាកប់លើចាំណាយការរបាក ់
 រ.ទ.ស.ភ. មានរតភពហរិញ្ញតបទនពើរ ដដលមានអរតាការរបាក់ប្ងរ និងដរតរតួល។ ហរិញ្ញតបទនដដលមានអរតាការរបាក់ 
ប្ងរមាន ហរិញ្ញតបទនដដលទទួលតាមរយៈរកសួងប្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ ពើ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍ោសុើ (ADB)ប្ៅអរតា១,៦៥% 
និងភាន ក់ងារសហរតត្ិតត្តិការអនតរជ្ញត្ិជតុ៉ន(JICA)ប្ៅអរតា០,៦៦%កនុងមួយឆ្ន ាំ។  

ហរិញ្ញតបទនដដលមានអរតាការរបាក់ដរតរតួលមាន ហរិញ្ញតបទនពើទើភាន ក់ងារបារា ាំងសរមាត់អភិវឌ្ឍន៍(AFD) ប្ៅអរតា 
EURIBOR ៦ដខ្ ដក១,៣៥ពិនទុ។ ដត្អរតាប្នះមិនឲ្យទតជ្ញង០,២៥% និងមិនខ្ពស់ជ្ញង៥,២១% កនុងឆ្ន ាំប្នាះប្ទ។  
 

 ឃ.២.៣- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នថ្ថលទាំនិញ 
 តាមរយៈដាំប្ណើ រការកិចចលទធកមមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដដលអនុប្ោមប្ៅតាមចាត់ និងតញ្ញត្តិជ្ញ្រមាន រមួផ្េាំនឹងប្គ្នល-
ការណ៍ដណនាាំប្ផ្េងៗ ដដលត្រមូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើកិចចសនោជ្ញមួយអនកផ្គត់្ផ្គង់សមាា រ និងវត្ថុធាតុ្ប្ដើមប្ៅតាមត្ថ្មលរតកួត្រតដជង 
្ត្ថ្មលចរចាររចួ។ ប្ទះតើជ្ញមានតដរមតរមួលថ្នតរមិាណប្រតើរបាស់វត្ថុធាតុ្ប្ដើមក៍ប្ោយ វត្ថុធាតុ្សរមាត់ការរតរពឹត្តកមមទឹកមាន
ចាំដណកតូ្ចប្តើប្រតៀតប្្ៀតនងឹការចាំណាយដាំប្ណើ រការប្ៅឆ្ន ាំនើមួយៗ។ គណៈរគត់រគងប្ជឿជ្ញក់ថា តដរមតរមួលថ្នតរមិាណ 
ប្រតើរបាស់ប្នះមិនត៉ះពាល់្ងន់្ងរដល់ស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរតស់សហរគ្នសប្ឡើយ។ 

 
ង- ផលប៉ែុះពាល់ថ្នអតិផរណា 
 រ.ទ.ស.ភ. បានរកានូវថ្ងលលក់ទឹកប្ងរមិនដរតរតួលចាត់តាាំងពើ២០០១ រហូត្ដល់តចចុតបនន ប្ោយមិនប្្វើការដកសរមួលប្ៅ 
តាមការដរតរតួលថ្នអត្ិផ្រណាប្ឡើយ ប្ហើយប្ៅដត្រកាបាននូវប្ចរភាពហរិញ្ញវត្ថុបានោ៉ងលារតប្សើរ។ 

 
ច- បគលនបោបាយបស្ដ្ាកិចច សារបពើពនធ និងរបិូយវតថុរបស់្រដ្ឋា ភបិាល 
 ្ុរកិចចរតស់ រ.ទ.ស.ភ ទទួលការជះឥទធិពលពើប្គ្នលនប្ោបាយមួយចាំនួន ដដលកាំណត់្ប្ោយរាជរោឋ ភិបាលដូចជ្ញ៖ 

- ការពរងើកថ្ផ្ទប្សវា៖ ការពរងើកថ្ផ្ទប្សវាតដនថមប្ដើមបើផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្ប្ោយប្តសកកមមរតស ់ រ.ទ.ស.ភ. 
ដដលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យផ្លិត្ និងដចកចាយទឹកសរមាត់ការប្រតើរបាស់រតស់ស្អធារណជនប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញដត្តុ៉ប្ណាណ ះ 
ការរតឹ្ត្បតិ្ប្នះរត្ូវបានកាំណត់្ប្ោយអនុរកឹត្យប្លខ្៥២អនរក.តក ចុះថ្ងងទើ១៩ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សតើពើការតប្ងកើត្ 
រ.ទ.ស.ភ.។ 

- ការពរងើករាជធានើភនាំប្ពញ៖ រាជរោឋ ភិបាលមានប្គ្នលនប្ោបាយពរងើករាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយតញ្ចូ លឃុាំតដនថមប្ទៀត្ 
ប្ៅកនុងត្ាំតន់រាជធានើភនាំប្ពញដដលប្្វើឲ្យថ្ផ្ទប្សវារតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ក៏រត្ូវពរងើកតដនថមដដរ។ 

- ប្គ្នលនប្ោបាយពនធប្លើអចលនរទពយ៖ រកសួងប្សដឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុបានោក់ឲ្យអនុវត្តនូវ រតកាសប្លខ្ 
៤៩៣សហវ.រតក ចុះថ្ងងទើ១៩ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ សតើពើ " ការរតមូលពនធប្លើអចលនរទពយ" ។ អចលនរទពយរតស់ 
រ.ទ.ស.ភ. គឺសរមាត់តប្រមើឲ្យរតព័នធផ្លិត្កមមទឹកស្អា ត្ ដដលអចលនរទពយរតប្ភទប្នះរត្ូវបានប្លើកដលងពនធ តាមរយៈ 
ប្សចកតើជូនដាំណឹងរតស់រកសួងប្សដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុប្លខ្០០៦សហវ.អពដ. ចុះថ្ងងទើ១៨ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១។ 

 
 
  

១០៩ 



 
       ១១០                 របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហត្ថប្លខា 

ស មឹ ស ថីា 
អភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

ម ី វ៉ា ន់ 
អភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

នួន ផារត័្ន 
អភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

 

 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
បានោន និងឯកភាព 

ហត្ថប្លខា 

លោម លសងបូរ៉ា  
អភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

ចាង យ នលវវង 
អភិបាល 

ម៉ា  ណូរ៉ា វីន 
អភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

អ  ៊ុំ ស ថា 
រតធានរកុមរតឹកាភិបាល 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  

បានោន និងឯកភាព បានោន និងឯកភាព បានោន និងឯកភាព 

បានោន និងឯកភាព បានោន និងឯកភាព បានោន និងឯកភាព 

ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងងទើ១២ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ថ្ងងសុរក ៧ប្រាច ដខ្ប្ជសឋ ឆ្ន ាំជូត្  
ប្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩ 
របសរ់ដ្ឋា ករទឹកសវយត័ប្កុងភ្នាំពេញ 

របាយការណ៍អភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកម្មប្បច ាំឆ្ន ាំ 
 
 
ផ្ននកទ១ី: ភាគហ ៊ុន្ិក 
ក- រចនាសម្ពន័្ធភាគហ ៊ុន្ិក (គិតត្តឹម្ថ្ងៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩) 
១- ពត័ម៌ាន្ភាគហ ៊ុន្ិក 
 

បរយិាយ សញ្ជា ត ិ
ប្បពភ្ទ 
ភាគហ ៊ុន្ិក 

ច្ាំន្នួ្ 
ភាគហ ៊ុន្ិក 

ច្ាំន្នួ្ 
ម្ូលបប្ត 

ភាគរយ 

តិចជាង ៥% 
សញ្ជា តិ 

រូបវន្តបុគ្គល ១.៤៩៩ ៤.៣១៧.២៤២ ៤,៩៦៤% 
នី្តិបុគ្គល ៥ ១.១៥៩.៥៦២ ១,៣៣៣% 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល ៥៤៩ ៥.២៥០.០៦៩ ៦,០៣៦% 
នី្តិបុគ្គល ៧ ២.៣១៩.១០២ ២,៦៦៧% 

ចាប់ពី៥% 
ដល់តិចជាង 
៣០% 

សញ្ជា តិ 
រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
នី្តិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
នី្តិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ចាប់ពី ៣០%  
ឡ ងីឡៅ 

សញ្ជា តិ 
រូបវន្តបុគ្គល ១ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 
នី្តិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
នី្តិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

 
១- ភាគហ ៊ុន្កិជាអភបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ិងន្ិយោជិត រ.ទ.ស.ភ. 
 

ភាគហ ៊ុន្ិក ច្ាំន្នួ្ភាគហ ៊ុន្ិក ច្ាំន្នួ្ម្ូលបប្ត ភាគរយ 
អភិបាល ១ ១២.៧៦២ ០,០១៥% 

បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ១៥ ១៣២.៨០១ ០,១៥២% 
និ្ឡោជិត ៤១៥ ៨០៩.៧៧១ ០,៩៣១% 
                    សរបុ ៤៣១ ៩៥៥.៣៣៤ ១,0៩៨% 
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ែ- សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក ន្ិងការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក 
១- សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក 

- សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ព័ត៌មាន្មដលផ្តល់ឡោយ រ.ទ្.ស.ភ. ស្សបតាមចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ ។ 
- សិទ្ធិចូលរួមមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុនិ្ករបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយស្តូវអនុ្វតតតាមឡសចកតីមែនាំសស្មាប់ការចូលរួម

មហាសន្និបាតភាគ្ហ ុនិ្ក។ 
- សិទ្ធឡបាោះឡនន តឡៅកនុងមហាសន្និបាទ្ភាគ្ហ ុនិ្ក ឡោយស្តូវអនុ្វតតតាមឡសចកតីមែនាំសស្មាប់ការចូលរួម 

មហាសន្និបាទ្ភាគ្ហ ុនិ្ក។ 
- សិទ្ធិទ្ទ្ួលភាគ្លាភ មដលស្បកាសឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ. តាមសមាមាស្តភាគ្ហ ុន្មដល 

មលួន្កាន្់កាប់ 
- សិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលនូ្វស្ទ្ពយមដលឡសសសល់របស់ រ.ទ្.ស.ភ. ឡៅឡពលមាន្ការរ ាំលាយតាមសមាមាស្ត     

ភាគ្ហ ុន្។ 
- សិទ្ធិឡផ្េងឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយចាប់ និ្ងបញ្ជា តតិជាធរមាន្។ 

 
២- ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុន្ិក ន្ងិភាគហ ៊ុន្ិកកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ភាគតចិ 

សិទ្ធិរបស់ភាគ្ហ ុនិ្ក និ្ងភាគ្ហ ុនិ្កកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ភាគ្តិចរបស់ រ.ទ្.ស.ភ. ស្តូវបាន្ការពារឡោយស្កុមស្បឹកា-    
ភិបាលនន្ រ.ទ្.ស.ភ. តាមរយៈការបឡងកីតឲ្យមាន្នូ្វស្កមសីលធម៌សស្មាប់អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ និ្ងមាន្ឡគ្មលបាំែង
ឡដីមប៖ី 

-  ឡលីកទឹ្កចិតតឲ្យមាន្ភាពឡ ែ្ ោះស្តង់ និ្ងឥរោិបថស្បកបឡោយសីលធម៌កនុងការឡធវីអាជីវកមែ កនុងឡគ្មល
បាំែងធានឲ្យបាន្នូ្វសមភាព និ្ងឡជៀសវាងអាំឡពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្។ 

- ឡលីកទឹ្កចិតតកនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្ចាាំបាច់នន មដលតស្មូវឡោយចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ឲ្យបាន្      
ឡពញឡលញ ចាស់លាស់ស្តឹមស្តូវ និ្ងទាន់្ឡពល។ 

- ឡលីកទឹ្កចិតតដល់ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងបទ្បបបញ្ជា តតិជាធរមាន្។ 
- ធានការពារផ្លស្បឡោជន៏្អាជីវកមែស្សបចាប់របស់ រ.ទ្.ស.ភ រមួបញ្ចូ លទាាំងកាលានុ្វតតភាពអាជីវកមែស្ទ្ពយ

សកមែរមួទាាំងស្ទ្ពយរូបិយ និ្ងស្ទ្ពយអរូបិយ និ្ងព័ត៌មាន្សមាា ត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ 
- បឡញ្ច ៀសនូ្វកិរោិមិន្ស្តឹមស្តូវ ឬ ទ្ឡងវីនគ ាំឆ្គងទាាំងឡាយ ។ 

 
ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ជា តតជិាធរមាន្ 

កនុងឡពលបាំឡពញតនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ទាាំងអស់ស្តូវមតអនុ្
វតត និ្ងពាោមឡធវីឲ្យ រ.ទ្.ស.ភ អនុ្វតតតាមចាបនិ់្ងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ ។ ស្បសិន្ឡបីអភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្
មពស់ណាមយួបាន្ដឹងពីព័ត៌មាន្មដលមលួន្ឡជឿជាក់ថា រ.ទ្.ស.ភ អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឬនិ្ឡោជិតណាមយួ
បាន្បាំពាន្ចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់មដលបាន្ដឹងស្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡន្ោះជូន្ អគ្គ
នយក ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬ សវន្ករនផ្ៃកនុង។ 
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អាំឡពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ 
  បមន្ែមឡលីបបទ្បបញ្ជា តតិទាាំងឡាយនន្មាស្តា ១៣៤ ១៣៥ ១៣៦ និ្ងមាស្តា១៣៨ នន្ចាប់សតីពីសហ

ស្គ្មសពាែិជាកមែ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡជៀសវាងនូ្វរាល់អាំឡពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្មដលអាចឡកីតមាន្
ជាមយួ រ.ទ្.ស.ភ ។ 

 ជាទូ្ឡៅទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ឡកីតឡ ងីឡៅឡពលមដលផ្លស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ ល់មលួន្របស់ អភិបាល ឬ បុគ្គលិក
ជាន់្មពស់ ឬ ផ្លស្បឡោជន៍្របស់សមាជិកស្គួ្្រផ្ទៃ ល់របស់អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ បាន្ឡស្ជៀតចូលកនុង 
ឬអាចនឹ្ងជោះឥទ្ធិពលធាន់្ធារដល់៖ 

(ក) ផ្លស្បឡោជន៍្ទូ្ឡៅ ឬអាជីវកមែរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 
(ម) លទ្ធភាពរបស់អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡផ្េងៗឡទ្ៀតកនុងការអនុ្វតតតនួទី្និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវ 
       របស់មលួន្។ 

 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡៅស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡហយីស្តូវឡធវីឡសចកតសី្បកាសជា 
្ធារែៈនូ្វស្បតិបតតិការ ឬទ្ាំនក់ទ្ន្ងណាមយួមដលមលួន្គិ្តថានឹ្ងនាំឲ្ឡកីតមាន្ទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ជាមយួ រ.ទ្.ស.ភ 
តាមការកាំែត់របស់គ្ែៈកមែការមូលបស្តកមពុជា ឬស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 
 អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវបង្ហា ញនូ្វផ្លស្បឡោជន្៍របសម់លួន្ជាលាយលកខែ៍អកេរឡៅ        
រ.ទ្.ស.ភ. ឬ ឡសនីឲ្មាន្ឡសចកតសី្បកាស មដលបាន្ោក់ចូលឡៅកនុងកាំែត់ឡហតុនន្កិចចស្បជុាំស្កមុស្បឹកាភិបាលកនុងករែីមដល៖ 

(ក) អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ ជាភាគី្នន្កិចចសន្ា ឬ ជាអនកឡសនឡីធវីកិចចសន្ាជាមយួនឹ្ង         
រ.ទ្.ស.ភ ឬ 

(ម) អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ មាន្ផ្លស្បឡោជន៍្សាំខាន់្ជាមយួនឹ្ងបុគ្គល ឬ នី្តិបុគ្គលមដល
ជាភាគី្    កនុងកិចចសន្ា ឬ ភាគី្មដលឡសនីឡធវីកិចចសន្ាជាមយួ រ.ទ្.ស.ភ ។ 

 ឡោយឡោងតាមចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្ អភិបាលឯករាជយមិន្ស្តូវមាន្ផ្លស្បឡោជន៍្ណាមយួឡៅកនុង         
រ.ទ្.ស.ភ មដលឡធវីឲ្ប ោះពាល់ឯករាជយភាពរបស់មលួន្ និ្ងមិន្ស្តូវកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ឡលីសពីមយួ (១) ភាគ្រយ នន្ភាគ្ហ ុន្សរុប
របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡ យី។ 

 
កាលានុ្វតតភាពអាជីវកមែ 

 ឡៅកនុងការអនុ្វតតតនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន្់មពសស់្តូវយកចិតតទុ្កឮោក់ជាអាទិ្
ភាព ដល់ផ្លស្បឡោជន្៍ស្សបចាប់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅឡពលសមស្សប។ 
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡជៀសវាង៖ 

(ក) ឡឆ្លៀតឱកាសឡធវកិីចចការឡដីមបផី្លស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ ល់មលួន្មដលមលួន្បាន្ដឹងកនុងឡពលអនុ្វតតតនួទី្ និ្ងការ
ទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់ មលួន្ឡៅកនុង រ.ទ្.ស.ភ។ 

(ម) ឡស្បីស្បាស់ស្ទ្ពយសមបតតិ ឬព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬឋាន្ៈ និ្ងមុមតាំមែងរបស់មលួន្ ឡដីមបផី្ល
ស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ ល់មលួន្។ 

(គ្) ស្បកតួស្បមជងជាមយួ រ.ទ្.ស.ភ។ 
 ស្កុមស្បឹកាភិបាលនឹ្ងកាំែត់ពីទ្ឡងវីមដលផ្ៃុយពីមលឹម្រនន្ស្បការឡន្ោះ ឡោយពិចារណាឡលីអងគឡហតុ និ្ង ែ្ ន្ការែ៍
មដលពាក់ព័ន្ធទាាំងឡាយនន្ទ្ឡងវីឡនោះ។ 
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ទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងឡោយឡសែភីាព 
 ឡៅកនុងការបាំឡពញតនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡធវីឲ្មាន្ភាពឡសែីគ្មន កនុង
ទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងរវាងគ្មន  និ្ងជាមយួអតិថិជន្ អនកផ្គត់ផ្គង់ គូ្ស្បមជង អនកឡ  ការ និ្ងនិ្ឡោជិតរ.ទ្.ស.ភ។ 
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ មិន្ស្តូវទាញយកស្បឡោជន៍្ពីបុគ្គលណាមាន ក់ឡោយមិន្ឡ ែ្ ោះស្តង់ឡោយឡស្បីស្បាស់ 
ឧបាយកល ការលាក់បាាំង ការបាំភ័ន្តព័ត៌មាន្សាំខាន្់ ការបង្ហា ញឡហតុការែ៍មដលមុសពីការពិត ឬឡោយអាំឡពីមិន្ឡ ែ្ ោះស្តង់
ឡផ្េងឡទ្ៀតកនុងអាជីវកមែ។ 
 ការឡស្បីស្បាស់ ព័ត៌មាន្អាំពីសិទ្ធិ ព័ត៌មាន្សមាា ត់នន្អាជីវកមែរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល អភិបាលបុគ្គលិកជាន់្
មពស់ និ្ងនិ្ឡោជិតរបស់រ.ទ្.ស.ភ ទាាំងអតីត និ្ងបចចុបបន្នឲ្ទ្មាល យនូ្វព័ត៌មាន្ទាាំងឡនោះ ស្តូវបាន្ហាមឃាត់ោច់ខាត។ 
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតតតនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ឡោយសុចរតិ និ្ងឡដីមបផី្ល
ស្បឡោជន៍្របស ់ រ.ទ្.ស.ភ និ្ងភាគ្ហ ុនិ្កទាាំងអស់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន្់មពសមិ់ន្ស្តូវទាញយកផ្ល
ស្បឡោជន៍្ពីមុមតាំមែង របស់មលួន្ជាអភិបាល ឬ ជាបុគ្គលិកជាន់្មពស់ និ្ងមិន្ស្តូវទ្ទ្លួអាំឡណាយណាមយួពីតតិយជន្ 
ឡោយ្រមុមតាំមែងជាអភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់។ 

 
ការការពារ និ្ងការឡស្បីស្បាស់ស្ទ្ពយសមបតតរិបស់ រ.ទ្.ស.ភ 

 ឡៅកនុងការអនុ្វតតតនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន្់មពសស់្តូវជាំរុញឲ្មាន្ការស្តតួពិនិ្តយ 
និ្ងការឡស្បីស្បាស់ឲ្បាន្ស្តឹមស្តូវ ឡោយមាន្ការទ្ទ្លួមុសស្តូវ នូ្វស្ទ្ពយសមបតតិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ រមួទាាំងស្ទ្ពយរូបិយ និ្ងស្ទ្ពយ    
អរូបិយ។ 
 ស្ទ្ពយសមបតតិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ មាន្ដូចជា ព័ត៌មាន្ សមាា រៈ ឡស្គ្ឿងបរកិាខ រ កមែសិទ្ធិបញ្ជា  ឧបករែ៍ ស្បភពធន្ធាន្ 
ស្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិ្ា និ្ងស្ទ្ពយដនទ្ឡទ្ៀត មដលជាកមែសិទ្ធិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬ ស្ទ្ពយមដល រ.ទ្.ស.ភជលួពីឡគ្ ឬ ស្ទ្ពយមដលសែិត
ឡស្កាម ការកាន់្កាប់របស ់រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវបាន្ឡស្បីស្បាស់សស្មាបម់តឡគ្មលឡៅអាជីវកមែស្សបចាបរ់បស ់រ.ទ្.ស.ភ មតប ុឡណាណ ោះ។ 

 
បែតឹ ងពាក់ព័ន្ធនឹ្ងគ្ែឡន្យយ 

 គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬសវន្ករនផ្ៃកនុងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទ្ទ្សួមុសស្តូវកនុងការឡរៀបចាំនី្តិវធីិសមស្សបមយួ
សស្មាប ់ ទ្ទ្លួពាកយបែតឹ ង និ្ងរកាទុ្កនូ្វពាកយបែតឹ ង និ្ងពិនិ្តយឡលីពាកយបែតឹ ងទាក់ទ្ងនឹ្ងគ្ែឡន្យយ ការស្តួតពិនិ្តយ
គ្ែឡន្យយនផ្ៃកនុង ឬបញ្ជា ឡផ្េងឡទ្ៀតមដលទាក់ទ្ងឡៅនឹ្ងសវន្កមែ។ 
 អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ អាចោក់ពាកយបែតឹ ងពីបញ្ជា ខាងឡលី ឡៅគ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬសវន្ករនផ្ៃកនុង
របស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ ការឡសនីសុាំឲ្ពិនិ្តយបែតឹ ងជាសមាា ត់អាចឡធវីឡ ងីបាន្តាមចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ាតតិជាធរ-មាន្។ 

 
ការឡលីកទឹ្កចិតតឲ្រាយការែ៍ពីទ្ឡងវមុីសចាប់ ឬអសីលធម៌ 

 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវមិតមាំជស្មុញឲ្ រ.ទ្.ស.ភ ស្បកាន់្ខាា ប់នូ្វស្កុមសីលធម៌ និ្ងឡលីកទឹ្កចិតតនិ្ឡោជិត
ឲ្រាយការែ៍ពីភសតុតាងនន្ទ្ឡងវមុីសចាប់ ឬ អសីលធម៌ឡៅនយកោា ន្ ឬ បុគ្គលមដលមាន្សមតែកិចចឡៅកនុង រ.ទ្.ស.ភ។ 
 

ការជញួដូរនផ្ៃកនុង 
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតត និ្ងស្បកាន់្ឲ្បាន្ខាា ប់នូ្វចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ាតតិ ជាធរមាន្បទ្បញ្ជា នផ្ៃកនុង 
និ្ងឡគ្មលន្ឡោបាយរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការលក់-ទិ្ញភាគ្ហ ុន្ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ 
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ការរកាការសមាា ត ់
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ស្តូវរកាការសមាា ត់នន្ព័ត៌មាន្សមាា ត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ មដលមលួន្បាន្ដឹងឡលីកមលងមត
កនុងករែីមដល រ.ទ្.ស.ភ អនុ្ញ្ជា តឲ្យផ្តល់ព័ត៌មាន្ ឬក៏ការផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡន្ោះស្តូវបាន្តស្មូវឡោយចាប់ បទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្ ឬ 
មាន្ការតស្មូវពីអាជាា ធរមាន្សមតែកិចច ឬតុលាការមាន្សមតែកិចចនន្ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា។ 
 ពាកយថា “ព័ត៌មាន្សមាា ត”់ រមួមាន្ជាអាទ្ិ៍ ព័ត៌មាន្មិន្មមន្្ធារែៈ មដលអាចស្តូវបាន្ឡស្បីឡោយគូ្ស្បកតួស្បមជង
របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬព័ត៌មាន្មិន្មមន្្ធារែៈមដលឡធវីឲ្យប ោះពាល់ដល់ រ.ទ្.ស.ភ ឬ អតិថិជន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្បសិន្ឡបី
ព័ត៌មាន្ឡនោះស្តវូបាន្បង្ហា ញ ។ 
 អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវពិភាកាជាមុន្ជាមយួអគ្គនយក ឬ ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ស្បសិន្ឡបីអភិបាល ឬ
បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ គិ្តថាមលួន្មាន្កាតពវកិចចតាមចាប់កនុងការបង្ហា ញព័ត៌មាន្សាំង្ហត់ឡនោះ។ 
 

ការផ្តលព់ត័ម៌ាន្ 
 អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់តស្មូវឲ្យយល់់ចាស់ពីនិ្តិវធីិ និ្ងការស្តួតពិនិ្តយការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡដីមបី
ឲ្យឡសចកតីស្បកាសជា្ធារែៈ របាយការែ៍ និ្ងឯក្រផ្តល់ព័ត៌មាន្ មដលស្តូវចុោះបញ្ា ីជាមយួអាជាា ធររដា រមួបញ្ចូ លទាាំង   
គ្ែៈកមែការមូលបស្តកមពុជា អាចឡរៀបចាំឡធវីឡ ងីឡោយអនុ្ឡលាមតាមចាប់និ្ងបទ្បបញ្ាតតជិាធរមាន្ រមួទាាំងឡគ្មលការែ៍
មែនាំរបស់គ្ែៈកមែការមូលបស្តកមពុជា និ្ងស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 
 ម ាងវញិឡទ្ៀត កនុងទ្ាំហាំនន្តនួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់មដលមាន្អាំណាច
ដឹកនាំ ឬ ស្គ្ប់ស្គ្ងការចុោះបញ្ា ីឯក្រជាមយួ គ្ែៈកមែការមូលបស្តកមពុជា និ្ង/ឬ ស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា ឬ ការជូន្
ដាំែឹងជា្ធារែៈឡផ្េងឡទ្ៀតរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ពាក់ព័ន្ាអាជីកមែទូ្ឡៅលទ្ាផ្លលកខមែឌ   និ្ងលទ្ាភាពហរិញ្ាវតែុ ស្តូវពិភាកា
ជាមយួនឹ្ងអភិបាល បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡផ្េងឡទ្ៀត និ្ងជាមយួនិ្ឡោជិតពាក់ព័ន្ា ឡហយីចាត់វធិាន្ការសមស្សបសស្មាប់នី្តិវធីិ 
និ្ងការស្តួតពិនិ្តយការផ្តល់ព័ត៌មាន្ ឡដីមបឲី្យ ការផ្តល់ព័ត៍មាន្ឡធវីបាន្ឡពញឡលញ ចាស់លាស់ ស្តឹមស្តូវ ទាន់្ឡពល និ្ងអាច
យល់បាន្ ។ 
 កនុងទ្ាំហាំមដលពាក់ព័ន្ានឹ្ងនី្តិវធីិ និ្ងការស្តួតពិនិ្តយការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់
មាន ក់ៗ៖ 

- ស្តូវយល់ចាស់អាំពីលកខមែឌ តស្មូវនន្ការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ក៏ដូចជាស្បតិបតតិការអាជីវកមែ និ្ងហរិញ្ា
វតែុរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 

- មិន្ស្តូវឡធវីឡសចកតីមថលងមុសពីការពិត ឬ ឡធវីឲ្យអនកដនទ្មថលងមុសពីការពិតទាក់ទ្ងអាំពីព័ត៌មាន្របស់ 
រ.ទ្.ស.ភ ស្បាប់អនកដនទ្ ឡទាោះបីជាអនកឡនោះឡៅកនុង ឬ ឡៅឡស្ៅ រ.ទ្.ស.ភ រមួទាាំងសវន្ករឯករាជយ និ្យត័កររបស់
រាជរោា ភិបាល និ្ង ែ្ ប័ន្ឡផ្េងឡទ្ៀត ។ 

 

វឡិ្ធន្កមែ និ្ងការឡលីកមលង 
 ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ អាចស្តូវបាន្ឡធវីវឡិ្ធន្កមែ ឬ ឡលីកមលងមិន្អនុ្វតតឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ 
ឡោយឡគ្មរពតាមលកខមែឌ តស្មូវកនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្ ចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្។ ជាវធិាន្ទូ្ឡៅស្កុមស្បឹកាភិបាលនឹ្ងមិន្
ផ្តល់ការឡលីកមលងមិន្អនុ្វតតស្បការណាមយួនន្ស្កមសិលធម៌ឡន្ោះឡ យី ស្បសិន្ឡបីគ្មែ ន្មូលឡហតុសមស្សប និ្ងចាាំបាច់ឡទ្
ឡនោះ។ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតតឡអាយបាន្ខាា ប់មាួន្តាម ែ្ រតី និ្ងមលឹម្រនន្ស្កមសិលធម៌ឡន្ោះ។ អភិបាល 
និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់មាន្កាតពវកិចចយល់ដឹងពីស្កមសិលធម៌ឡន្ោះ និ្ងមសវងរកការពន្យល់ និ្ងការផ្តល់ស្បឹកាបមន្ែមទាក់ទ្ងនឹ្ង
ការបកស្្យមលមឹ្រ និ្ងលកខមែឌ តស្មូវនន្ស្កមសិលធម៌ឡន្ោះជាពិឡសសឡៅឡពលមាន្ឡហតុការែ៍ណាមយួមដលអាចមាន្
ទ្ាំនស់ជាមយួនឹ្ងស្កមសិលធម៌ឡន្ោះ។ ស្កុមស្បឹកាភិបាលស្តូវចាត់វធិាន្ការសមស្សប កនុងករែីមដលមាន្ការបាំពាន្ស្កមសិល
ធម៌ឡន្ោះ។ អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់អាច្កសួរឡោយផ្ទៃ ល់ឡៅអគ្គនយក ទាក់ទ្ងនឹ្ងការអនុ្វតត ឬការបកស្្យស្ក
មសិលធម៌ឡន្ោះ ។ 
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អានុ្ភាព 
 ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះស្តូវបាន្អនុ្ម័តឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅនថាទី្១៥ មមកុមាៈ នន ាំ២០១២ និ្ងមាន្
អានុ្ភាពអនុ្វតតចាប់ពី រ.ទ្.ស.ភ ទ្ទ្លួបាន្ការយល់ស្ពមឲ្យឡធវីការឡបាោះផ្ាយលក់មូលបស្តកមែសិទ្ាិជា្ធារែៈឡោយ       
គ្ែៈកមែការមូលបស្តកមពុជា និ្ងស្តូវបាន្ចុោះបញ្ា ីលក់មូលបស្តឡៅស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 
 
គ- ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក 
១- និតិវធិីននការររៀបចំមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក និងការរបាោះរនន ត 

ការររៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុនិ្ក និ្ងការរបាោះរនន តត្តូវបាន្អន្៊ុវតតរៅតាមចាប់ និ្ងបញ្ញតតិជាធរមាន្។ 
 

២- ពត័ម៌ាន្ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក យលើកទី៧ 

ល.រ កាលបរពិច្េទ 
ប្បពភ្ទ 

កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ករូ  ៊ុម្ 

នន្កិច្ចប្បជ៊ុាំ 
រពបៀបវារៈ ពសច្កតី

សពប្ម្ច្ 

១ ៣១/ឧសភា/២០១៩ ្មញ្ា 
១៣៨នក់ 

(៧៤.៤២៦.៩៨៤ ភាគ្ហ ុន្) 

- របាយការែ៏លទ្ាផ្ល 

  អាជីវកមែនន ាំ២០១៨ 

- ទ្ិសឡៅអាជីវកមែនន ាំ 

  ២០១៩ 

គ្មែ ន្ 

 
ឃ- ការខបងខចកភាគលាភ 
១- យោលន្យោបាយខបងខចកភាគលាភ 
 ឡស្កាយពីបាន្អនុ្ម័តឡលីគ្ែនី្ ឡបីពិនិ្តយឡ ញីថាមាន្ចាំឡែញ ស្កុមស្បឹកាភិបាលនន្ រ.ទ្.ស.ភ អាចសឡស្មចឡផ្ៃរទឹ្ក
ស្បាក់ទាាំងឡនោះឡដីមប៖ី 
១.១- ការទូ្ទាត់ការខាតបង់ឡៅកនុងនន ាំកន្លងឡៅ 
១.២- បនៃ ប់ពីបាន្ទូ្ទាត់ការខាតបង់ឡៅកនុងនន ាំកន្លងឡៅរចួ ស្បសិន្ឡបីមាន្ស្បាក់ចាំឡែញ ឡនោះស្បាក់ចាំឡែញ        
         ឡន្ោះស្តូវមបងមចកសស្មាប៖់ 
 ក- មថលងសរឡសីដល់ថាន ក់ដឹកនាំ និ្ងនិ្ឡោជិត តាមលកខមែឌ ៖ 

- កនុងករែីស្បាក់ចាំឡែញឡៅសល់មាន្ចាំន្នួ្ពី ៥% ដល់ ១០% នន្ចាំណាយដាំឡែីរការរបស់ រ.ទ្.ស.ភ សរុបកនុង
នន ាំ ឡនោះការមថលងសរឡសីរស្តូវឡសែនឹី្ងមយួមមនន្ស្បាក់ឡបៀវតេសុទ្ា្ ធរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ និ្ងនិ្ឡោជិតមាន ក់ៗ។ 

- កនុងកែីស្បាក់ចាំឡែញឡលីសពី ១០% ដល់ ២០% នន្ចាំណាយដាំឡែីរការបស់ រ.ទ្.ស.ភ សរុបកនុងនន ាំ ឡនោះការ
មថលងសរឡសីរស្តូវឡសែីនឹ្ងពីរមមនន្ស្បាក់ឡបៀវតេសុទ្ធ្ ធរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ នឹ្ងនិ្ឡោជិតមាន ក់ៗ។  

- កនុងករែីស្បាក់ចាំឡែញល់សពី ២០% នន្វ ាំណាយដាំឡែីរការរបស់ រ.ទ្.ស.ភ សរុបកនុងនន ាំ ឡនោះ ការមថលង
សរឡសីរស្តូវឡសែនឹី្ងបីមមនន្ស្បាក់ឡបៀវតេសុទ្ធ្ធរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ នឹ្ងនិ្ឡោជិតមាន ក់ៗ។ 

 ម- ចាំន្នួ្២% សស្មាប់ស្បាក់ឡ្ធន្និ្វតត និ្ង អសមតែភាពវជិាា ជីវៈ។ 
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 គ្- បឡងកីតភាគ្បស្ងុងតាមចាប់ ៥%។ 
  - បឡងកីតភាគ្បស្មុងឡសរចីាំន្នួ្ ៥%។ 
 ង- មូលនិ្ធិ ៥% ឡលីស្បាក់ចាំឡែញសស្មាប់បឡស្មីផ្លស្បឡោជន៏្សងគម មដលស្តូវកត់ស្តាចូលកនុងបន្ៃុក  
      កនុងនន ាំមដលឡធវីស្បតិបតតិការចាំណាយឡនោះ។ 
១.៣- ចាំន្នួ្ស្បាក់មដរឡៅសល់បនៃ ប់ពីការមបងមចកខាងឡលីឡន្ោះស្តូវ៖ 
 ក- ដកស្បាក់រកាទុ្កឡដីមបធីវលការវនិិ្ឡោគ្នឡពលខាងមុមមដលចាំន្នួ្ឡន្ោះស្តូវអនុ្ម័តឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 
 ម- ស្បាក់ឡៅសល់ឡស្កាយពីការរកាទុ្កសស្មាប់ឡធវីការវនិិ្ឡោគ្ស្តូវឡធវី់ការមបងមចក ៨៥% ឡៅស្កសួងឡសដាកិចច និ្ង  
      ហរិញ្ាវតែុ និ្ង ១៥% ឡៅភាគ្ហ ុន្និ្កមដលជាវនិិ្ឡោគ្គិ្ន្្ធារែៈ។ 
 
២- ពត័ម៍ាន្អាំពីការខបងខចកភាគលាភកន៊ុងរយៈយពល ៣ (ប)ី ឆ្ន ាំច៊ុងយត្កាយ 
 

ល.រ 
េិេណ៌នាលម្អិត 

អាំេីការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ 
២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ 

១ កាលបរឡិចេទ្ស្បកាសមបងមចកភាគ្លាភ ២៧/មីន/២០១៩ ២៩/មីន/២០១៨ ៣១/មីន/២០១៧ 
២ កាលបរឡិចេទ្កាំែត់ទុ្ក ១២/ឡម្/២០១៩ ១៨/ឡម្/២០១៨ ២០/ឡម្/២០១៧ 
៣ កាលបរឡិចេទូ្ទាត់ភាគ្លាភ ២៥/ឡម្/២០១៩ ២៧/ឡម្/២០១៨ ២៨/ឡម្/២០១៧ 
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ផ្ននកទ២ី: ប្កុម្ប្បឹកាភ្បិាល 
ក- ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
១- សមាសភាពត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
 

ល.រ ព ម្ ោះអភ្ិបាល តាំផ្ណង កាលបរពិច្េទ 
កាា យជាអភ្បិាល 

កាលបរពិច្េទ 
បញ្ាបអ់ាណតតិ
បច្ច៊ុប្ន្ន 

១ ឯកឧតតម អ ុ៊ុំ សុថា ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ២៥/០២/២០២០ ២៥/០២/២០២៣ 
២ ឯកឧតតមបែឌិ តសឹុម សីុថា  សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ២៧/០៧/២០១២ ២៧/០៧/២០២១ 
៣ ឯកឧតតម មីុ វា ន់្ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 
៤ ឯកឧតតម ន្នួ្ ផ្ទរត័ន សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ១៨/០៨/២០១៧ ១៨/០៨/២០២០ 
៥ ឡលាកមា  ែូរា វនី្ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ២៤/០២/២០២០ ២៤/០២/២០២៣ 

៦ ឡលាកឧកញ ចាងយុន្ឡហវង អភិបាលមិន្ស្បតិបតតិ 
តាំណាងភាគ្ហ ុនិ្កឯកជន្ ២០/០២/២០១៣ ២៥/០២/២០២៣ 

៧ ឡលាក ឡអាម ឡសងបូរា  អភិបាលឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២៥/០២/២០២៣ 
     
៨ ឯកឧតតម សឹម ណារា  ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ១៦/១១/២០១៩ 
៩ ឡលាក  ុង ណារ  ូ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០៨/០២/២០១៧ ០៩/០២/២០២០ 

 

 ឡ ែ្ ោះឡលខាធិការសហស្គ្មសរបស់រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញៈ 
- បណឌិ ត ជា វសិ៊ុទធ  អគ្គនយករងទ្ទ្លួបន្ៃុកឡលខាធិការសហស្គ្មស 
- ពលាក ហួត ស៊ុខពហង ឡលខាធិការសហស្គ្មស 

២- ជីវត្បវតតសិយងេបរបស់អភបិាលន្ីម្យួៗ 
- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា 
ជន្ជាតិខែែរ សញ្ជា តិខែែរ ឯកឧតតម្យកើតយៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ១៩៦៣។ ឆ្ន ាំ២០០៥ ឯកឧតតម្បាន្ទទលួសញ្ជា បត្ត

បរញិ្ជា បត្តខននកនី្តិសាស្រសត យៅសាកលវទិាល័យនី្តិសាស្រសតនិ្ងវទិាសាស្រសតយសឋិកកិច( ាជធជននី្ភនាំយពញត្ពះជធជាណាចត្កកម្ព៊ុជា) 
និ្ងបាន្ទទលួសញ្ជា បត្តអន្៊ុបណ្ឌិ តឯកយទសនី្តិសាស្រសត យៅសាកលវទិាល័យចាំយរ ើន្ពហ៊ុបយច(កវទិា ាជធជននី្ភនាំយពញ ត្ពះជធជា
ណាចត្កកម្ព៊ុជា)កន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៨។ ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ឋកល់ឆ្ន ាំ២០១៨  ឯកឧតតម្បាន្បយត្ម្ើការងារជាអន្៊ុរឋិកយលខាធិ្ការ និ្ងបាន្យ ើង
តនួាទីជារឋិកយលខាធិ្ការ ថ្ន្ត្កសួងឧសាហកម្ែ និ្ងសិបបកម្ែ រហូតម្កឋកល់បច(៊ុបបន្ន។ ឯកឧតតម្ អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា ជាត្បនន្ត្កុម្
ត្បឹកាភបិាលអាណ្តតិទី៧ ថ្ន្ រ.ទ.ស.ភ ចាបពី់ថ្ងៃទី២៥ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ រហូតម្កឋកល់បច(៊ុបបន្ន។ 
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- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ ម្៊ុ ីវ៉ាន្ ់
ជន្ជាតិខែែរ សញ្ជា តិខែែរ ឯកឧតតម្ យកើតយៅថ្ងៃទី០៦ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ១៩៦៩ និ្ងបាន្ទទលួអន្៊ុបណ្ឌិ តយោលន្យោបាយ

យសឋិកកិច( ថ្ន្សកលវទិាល័យ D'AUVERGNE ត្បយទសបាជធ ាំង យៅឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ឯកឧតតម្បាន្ទទលួបណ្ឌិ តយសឋិកកិច(ពាណិ្ជា
កម្ែថ្ន្សកលវទិាល័យ PRESTON សហរឋិកអាយម្រកិ យៅឆ្ន ាំ២០០៩។ ឯកឧតតម្ បាន្បយត្ម្ើការងារឲ្យត្កសួងយសឋិកកិច( និ្ង
ហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាអគគនាយក ថ្ន្អគគនាយកដិ្ឋន្ឧសាហកម្ែហិរញ្ា វតថ៊ុ។  ឯកឧតតម្ ម្៊ុី វា ន្់ ចូលជាសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាភបិាល
អាណ្តតិទី៥ ថ្ន្រដិ្ឋករទឹកសវយត័ត្កុងភនាំយពញ ពីថ្ងៃទី២៤ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតឋកល់បច(៊ុបបន្ន។ 
 

- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត ស៊ុឹម្ ស៊ុីថា 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឯកឧតតម ឡកីតឡៅនថាទី្០៣ មមសីហា នន ាំ១៩៦១ និ្ងបាន្ទ្ទ្លួជាវសិវករ សាំែង់សីុវលិ 

ឧសាហកមែ ឡៅវទិ្ា ែ្ ន្បឡចចកវទិ្ាជាន់្មពស់មិតតភាពកមពុជា-សូឡវៀត (រាជធានី្ភនាំឡពញ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា) កនុងនន ាំ
១៩៨៩។ ឯកឧតតម ទ្ទ្លួបាន្បរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ ឡៅសកលវទិ្ាល័យស្គ្ប់ស្គ្ង និ្ងឡសដាកិចច       
ឡមតតស្ពោះសីហនុ្ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា កនុងនន ាំ២០០៧។ កនុងនន ាំ២០១៤ ឯកឧតតម បាន្បញ្ច ប់និ្ឡកខបបទ្ថាន ក់បែឌិ តឡោយ
ឡជាគ្ជ័យ ឡលីជាំនញស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ ឡៅ្កលវទិ្ាល័យ អាសីុ អឺរ  ុប រាជធានី្ភនាំឡពញ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា។      
ឯកឧតតម ជាអនុ្ស្បធាន្អងគភាព រោា ករទឹ្កឡមតត ស្ពោះសីហនុ្ពីមមកុមាៈ នន ាំ១៩៩៦ ដល់មម មិថុន នន ាំ២០០៣។ ចាប់ពីមមមិថុន 
នន ាំ២០០៣ ដល់នថាទី្០១ មមកកកោ នន ាំ២០១២ ឯកឧតតម មាន្តនួទី្ជា ស្បធាន្អងគភាពរោា ករទឹ្កឡមតតស្ពោះសីហនុ្ ចាប់ពីនថាទី្
០១ មមកកកោ នន ាំ២០១២ ឯកឧតតម្ ស៊ុមឹ្ ស៊ុថីា ជាអគ្គនយក រ.ទ្.ស.ភ. និ្ងជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលនន្ រ.ទ្.ស.ភ. 
អាែតតិទី្៥ ចាប់ពីនថាទី្២៧ មមកកកោ នន ាំ២០១២ រហូតមកដល់បចចុបបន្ន។ 
 

- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ ន្ួន្ ផារត័ន 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឯកឧតតម ឡកីតឡៅនថាទី្០១ មមមករា នន ាំ១៩៨០ និ្ងបាន្ទ្ទ្លួបរញិ្ជា បស្តចាប់ មផ្នក      

្ធារែៈ និ្ងមផ្នកឯកជន្ ឡៅនន ាំ២០០១ ឡៅ្កលវទិ្ាល័យភូមិន្ៃនី្តិ្ស្រសត និ្ងវទិ្ា្ស្រសតឡសដាកិចច។ ឡៅ Jean 
Moulin Lyon3 ឯកឧតតមបាន្ទ្ទ្លួបរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ វជិាា ជីវៈតុលាការ និ្ងវទិ្ា្ស្រសតស្ពហែទ្ែឌ  និ្ងបរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ 
នី្តិ្ស្រសត ឡៅនន ាំ២០០៣។ នន ាំ២០០៣ ដល់នន ាំ២០០៥ ឯកឧតតម ជាជាំន្យួការនយកិារ ឡៅ្លាភូមិន្ៃឡៅស្កម។ នន ាំ
២០០៥ ដល់នន ាំ២០០៦ ឯកឧតតម ជាមស្រន្តីទ្ទ្លួបន្ៃុកទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងអន្តរជាតិ ឡៅរាជបែឌិ តសភាវជិាជីវៈតុលាការ។ នន ាំ២០០៦ 
ដល់នន ាំ២០០៨ ឯកឧតតមជា្ស្រសតចារយចាប់ ឡៅចាំន្នួ្បី្កលវទិ្ាល័យ។ នន ាំ២០០៨ ដល់នន ាំ២០១៥ ឯកឧតតមជាស្បធាន្
ស្កុមអនកចាប់ នន្ការោិល័យឡៅស្កមឡសីុបអឡងកត ឡៅអងគជាំនុ្ោះ ជស្មោះវ ិ្ មញ្ាកនុងតុលាការកមពុជា។ នន ាំ២០០៧ ដល់បចចុបបន្ន 
ឯកឧតតមជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាអនកចាប់ ឡៅទី្សតីការគ្ែៈរដាមស្រន្តី។ ចាប់ពីនថាទី្១៧/០៦/២០១៧ មកដល់បចចុបបន្ន        
ឯកឧតតម ជាអភិបាលរង នន្្លារាជធានី្ភនាំឡពញ។ ឯកឧតតម្ ន្ួន្ ផារត័ន  ចូលជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតទីិ្៦ 
នន្រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ពីនថាទី្១៨ មមសីហា នន ាំ២០១៧ រហូតដល់បចចុបបន្ន។ 
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- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់យលាក មា៉ា  ណូ្ជធ៉ា វនី្ 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនថាទី្១៥ មមមិថុន នន ាំ១៩៧៣។ ឡៅនន ាំ១៩៩៦ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកា       

ថាន ក់បរញិ្ជា បស្ត ឡលីជាំនញមផ្នកវារ ី្ ស្រសតឡៅវទិ្ា ែ្ ន្បឡចចកវទិ្ាកមពុជា។ បនៃ ប់មក ឡៅនន ាំ២០០៨ ឡលាកទ្ទ្លួសញ្ជា បស្ត
ថាន ក់អនុ្បែឌិ ត ជាំនញ Socio-Environmental Engineering ឡៅស្បឡទ្សជប ុន្។ ឡលាកចូលបឡស្មីការឡៅ រ.ទ្.ស.ភ. ឡៅនន ាំ
១៩៩៧ និ្ងទ្ទ្លួការមតងតាាំងជាស្បធាន្ការោិល័យសិកាគ្ឡស្មាង ននន ាំ២០០៣។ ឡៅនន ាំ២០០៨ បាន្ទ្ទ្លួការមតងតាាំង
ជាអនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្ផ្លិតកមែ និ្ងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក ឡហយីចាប់ពីនន ាំ២០១២ រហូតដល់បចចុបបន្នជាស្បធាន្នយកោា ន្
ផ្លិតកមែ និ្ងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក។ ឡលាក ចូលជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតិទី្៧ នន្ រ.ទ្.ស.ភ. ពីនថាទី្២៤ មមកុមាៈ នន ាំ
២០២០ រហូតដល់បចចុបបន្ន។ 

 
- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់យលាកឧកញ៉ា  ចាង យ៊ុន្យហវង 
ជន្ជាតិចិន្ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនន ាំ១៩៧១។ ឡៅនន ាំ១៩៩៥ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បរញិ្ជា បស្ត          

មផ្នកគី្មីវទិ្ា ឡៅសកលវទិ្ាល័យបឡចចកឡទ្ស តាលាន្បទ្ពិឡ្ធន៍្ការង្ហរ។ ពីនន ាំ ២០០៣-២០០៨ ឡលាកជានយក
ស្គ្ប់ស្គ្ងទូ្ឡៅនន្ Cambodia of China State Farms Group។ ពីនន ាំ២០០៨-២០១០ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល 
នន្ Union Resource Investment Group Co., Ltd។ ពីនន ាំ២០១០ ដល់បចចុបបន្ន ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល        
នន្ Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc / Golden Fortune Investment Group Co., Ltd / Golden 
Fortune Real Estate Co., Ltd និ្ងGolden Fortune Mining Investment Co., Ltd។ ឡលាកបាន្ចូលជាសមាជិកស្កុម
ស្បឹកាភិបាល (ជាអភិបាលមិន្ស្បតិបតតិតាំណាងភាគ្ហ ុនិ្កឯកជន្) អាែតតិទី្៥ នន្រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចាប់ពីនថាទី្
២០ មមកុមាៈ នន ាំ២០១៣ រហូតមកដល់បចចុបបន្ន។ 

 
- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់យលាក យអាម្ យសង បូជធ៉ា  
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនន ាំ១៩៧៧។ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បរញិ្ជា បស្តស្គ្ប់ស្គ្ងគ្ែឡន្យយ    

អនុ្បែឌិ តស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ និ្ងឡលាកទ្ទ្លួបាន្បែឌិ តកិតតិយស ស្គ្ប់ស្គ្ង ពាែិជាកមែ។ ពីនន ាំ២០០៤ ដល់នន ាំ២០០៩ 
ឡលាកជាអគ្គនយកស្គឹ្ោះ ែ្ ន្មីស្កូហរិញ្ាវតែុ Vision Fund Cambodia។ ពីនន ាំ២០០៦ ដល់នន ាំ២០០៩ ឡលាកជាសមាជិក
សមាគ្មន៍្មីស្កូហរិញ្ាវតែុកមពុជា។ បចចុបបន្នឡលាកជាអគ្គនយក Garuna Fund និ្ងអនកសស្មបសស្មួលវនិិ្ឡោគ្ HG Capital 
Partners and Blue Energy Partners។ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល របស់ស្កុមហ ុន្ស្បឹកាផ្តល់ ឡោបល ់ Aplus 
Consultiing។ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល របស់មជឈមែឌ លអភិវឌ្ឍន៍្ អគ្គនយក និ្ងសហស្គិ្ន្ នន្ Aplus School 
For Professionals។ ឡលាកជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលឯករាជយរបស់ AEON Microfinance។ ឡលាក ចូលជាសមាជិកស្កុម
ស្បឹកាភិបាល (ជាអភិបាលឯករាជយ) អាែតតិទី្៥ នន្រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចាប់ពីនថាទី្២០ មមកុមាៈ នន ាំ២០១៣ រហូត
មកដល់បចចុបបន្ន។ 
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- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ សឹម្ ណាជធ៉ា  
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឯកឧតតម ឡកីតឡៅនថាទី្១២ មមសីហា នន ាំ១៩៦៧ និ្ងបាន្ទ្ទ្លួបរញិ្ជា បស្តវសិវករគី្មី ឡៅ 

វទិ្ា ែ្ ន្ជាន់្មពស់បឡចចកវទិ្ាគី្មី ទី្ស្កុងសូហវោី  ស្បឡទ្សប ុលហាគ រ ី កនុងនន ាំ១៩៩៣ និ្ងទ្ទ្លួបាន្បរញិ្ជា បស្តជាន្់មពស់
ស្គ្ប់ស្គ្ងអាជីវកមែឡៅ្កលវទិ្ាល័យ Swinburne University of Technology ទី្ស្កុងមមលប ន្ ស្បឡទ្សអូស្រ ត្ លី កនុងនន ាំ
២០០២។ ពីនន ាំ១៩៩៤ ដល់នន ាំ២០១៣ ឯកឧតតមបាន្បឡស្មីការង្ហរឲ្យស្កសួងឧសាហកមែ មរ   និ្ងថាមពល ឡៅនយកោា ន្
មផ្ន្ការ នយកោា ន្សហស្បតិបតតិការ និ្ងការង្ហរអា  ្ ន្ និ្ងអគ្គនយកោា ន្ឧសាហកមែ។ ឯកឧតតមបាន្បឡស្មីការង្ហរឲ្យ
ស្កសួងឧសាហកមែ និ្ងសិបបកមែ ជាអគ្គនយកនន្អគ្គនយកោា ន្ឧសាហកមែ ចាប់ពីនថាទី្៣១ មមមករា នន ាំ២០១៤។      
ឯកឧតតម្ សមឹ្ ណារ  ជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតិទី្៥ នន្ រ.ទ្.ស.ភ. ចាប់ពីនថាទី្២៤ មមកុមាៈ នន ាំ២០១៤ រហូត
ដល់នថាទី្១៦ មមវចិេិកា នន ាំ២០១៩។ 

 
- ជីវត្បវតតិសយងេបរបស់យលាក  ៊ុង ណារ ៉ា ូ
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនថាទី្២៤ មមកុមាៈ នន ាំ១៩៦៦។ ននន ាំ១៩៨៩ ឡលាកបាន្ទ្ទ្លួសញ្ជា បស្តវសិវករ 

ជាំនញ Mechanical  ឡៅ្លាវសិវកមែ សស្មាប ់Plant and Construction George Dimidroff នន្ស្បឡទ្សអាលលឺម ង់។ ឡៅ
នន ាំ២០០៦ ឡលាកបាន្ទ្ទ្លួអនុ្បែឌិ ត ជាំនញ ស្គ្ប់ស្គ្ងទូ្ឡៅ ពីសកលវទិ្ាល័យនល ត្ តនន្ស្បឡទ្សអូស្រ ត្ លី (Chales 
Sturt University of Australia) ។ ឡលាកចូលបឡស្មីការឡៅ រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ កនុងនន ាំ១៩៩១ ជាអនុ្ស្បធាន្ឡរាង
ចស្កភូមិមស្ពក។ ជាបន្តបនៃ ប់ ឡលាកបាន្កាន់្តាំមែងជាស្បធាន្ការោិល័យសិកា គ្ឡស្មាងជាស្បធាន្នយកោា ន្បឡចចកឡទ្ស 
និ្ងគ្ឡស្មាង និ្ងឡៅនន ាំ២០០២ ឡលាកជាអគ្គនយករង  នន្ រ.ទ្.ស.ភ. ទ្ទ្លួបន្ៃុកនយកោា ន្បឡចចកឡទ្សមផ្ន្ការ និ្ងនយក
ោា ន្ផ្លិតកមែ និ្ងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក។ ចាប់ពីនន ាំ២០១២ មកទ្ល់បចចុបបន្ន ឡលាកអគ្គនយករងនន្រោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ 
ទ្ទ្លួបន្ៃុក្ខាឡសវាកមែ ទឹ្ក ា្ ត និ្ងអនម័យ។ ឡលាក ចូលជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតទីិ្៦ នន្ រ.ទ្.ស.ភ. ពីនថា
ទី្០៩ មមកុមាៈ នន ាំ២០១៧ រហូតដល់នថាទី្០៩ មមកុមាៈ នន ាំ២០២០។ 

 
៣- ករណីអភបិាលណាម្នន ក ់ជាអភបិាល ជាភាគហ ៊ុនិក ឬសហកមមសិទ្ធិកររបស់ក្កមុហ ៊ុនរសេងរទ្ៀត 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ត្កុងភ្នំរេញ េ៊ុំមាន្េ័ត៌មាន្ករណីអភិ្បាលណាមាន ក់ ជាអភិ្បាល ជាភាគហ ៊ុនិ្ក ឬសហកមមសិទធិករ 
របស់ត្កុមហ ៊ុន្រសេងរទៀតរ ោះរទ។ 

 
៤- តួនាទ ីភារកិច( ការទទលួែ៊ុសត្តូវរបស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ន្ិងការអន្៊ុម្ត័ 

 កាំែត់គ្ឡស្មាងអភិវឌ្ឍន៍្សហស្គ្មស ឡោយអនុ្ឡលាមតាមទិ្សឡៅកាំែត់របស់រាជរោា ភិបាល ឡោងតាម
សាំឡែីរបស់អគ្គនយក 

 កាំែត់គ្ឡស្មាងថវកិាស្បចាាំនន ាំ និ្ងកមែវធីិវនិិ្ឡោគ្ ស្ពមទាាំងហរិញ្ាបបទាន្បស្មុងសស្មាប់សឡស្មចកមែវធីិវនិិ្ឡោគ្ 
 អនុ្ម័តឡលីរបាយការែ៍គ្ែឡន្យយ (របាយការែ៍ ែ្ ន្ភាពហរិញ្ាវតែុ និ្ងរបាយការែ៍លទ្ធផ្លលមាិត) 
 កាំែត់នូ្វរចនសមព័ន្ធចាត់តាាំងចាំន្នួ្ស្កបម័ែឌ ការមបងមចកមុមង្ហរទូ្ឡៅ និ្ងស្បាក់ឡបៀវតេររ៍បស់និ្ឡោជិត តាម

សាំឡែីរបស់អគ្គនយក 
 អនុ្ញ្ជា តឲ្យឡបីក ឬសឡស្មចឲ្យបិទ្សកមែភាពរបស់ការោិល័យភាន ក់ង្ហរ ឬតាំណាង 
 អនុ្ញ្ជា តឲ្យទិ្ញអចលន្ស្ទ្ពយស្គ្ប់ស្បឡភទ្ ឡោយឡគ្មរពតាមស្បកាស ឡលម៩៩៧ សហវ.ទ្រ ចុោះនថាទី្២៥ មមធនូ នន ាំ

១៩៩៧ សតីពីការ ស្គ្ប់ស្គ្ងលទ្ធកមែឡៅសហស្គ្មស្ធារែៈ 
 ឡស្ជីសឡរសីសនងការគ្ែនី្ និ្ងកាំែត់នូ្វលាភការជូន្ចាំឡពាោះសនងការគ្ែនី្ 
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 សឡស្មចយល់ស្ពមឡលីកិចចសន្ា ឬសន្ធិសញ្ជា ឡផ្េងៗ 
 ឡធវីការពិនិ្តយកនុងចឡនល ោះឡពលឡទ្ៀតទាត់មយួ ឡលីទិ្សឡៅមដលបាន្កាំែត់ឲ្យសហស្គ្មស និ្ងឡលីកឡ ងីនូ្វបណាត

វធិាន្ការមកសស្មួលឡលីកសាំឡែីសុាំមកមស្បលកខន្តកិៈ។ 
 
៥- កិច(ត្បជ៊ុាំត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
លទធនលការងាររបសប់្កមុ្ប្បឹកាភ្ិបាលឆ្ន ាំ២០១៩ 
រ.ទ្.ស.ភ. បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល ចាំន្នួ្០៥ឡលីក៖ 
១) លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលវ ិ្ មញ្ា ឡលីកទី្១  នន ាំ២០១៩  (ស្បជុាំឡលីកទី្១០)  នន្ស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតទីិ្៦  
របស ់រ.ទ្.ស.ភ ៖  នថាទី្១០មមមករានន ាំ២០១៩ ឡវលាឡមា ង១៤:០០ ឡៅទី្ចាត់ការស្បតិបតតិនន្ រ.ទ្.ស.ភ។  អងគស្បជុាំបាន្ពិនិ្តយ 
និ្ងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបលឡ់លីមលឹម្រលមាតិនន្របាយការែ៍ មដលបង្ហា ញឡោយមស្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្លួបាន្នូ្វ
លទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការសៃង់មតិរបស់និ្ឡោជិត រ.ទ្.ស.ភ អាំពីស្បាក់ឡ្ធនិ្វតត និ្ងសាំឡែីសុាំពិនិ្តយ-អនុ្ម័ត
ឡលីស្បាក់ឡ្ធនិ្វតត ឡោយអនុ្ម័ត-សឡស្មចជាឯកចេន្ៃបញ្ច ប់អនុ្សញ្ជា សតីពីកាចូលនិ្វតត និ្ងបាត់បង់សមបទាន្វជិាា ជីវៈ
របស ់រ.ទ្.ស.ភ ៖ 

- រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទូ្ទាត់សងជូន្មស្រន្តី-និ្ឡោជិតវញិនូ្វស្បាក់ឡ្ធន្និ្វតតមដលឡគ្បាន្បង់ រមួទាាំងការស្បាក់ 
- ផ្តល់ភារកិចចជូន្ ឯកឧតតមអគ្គនយក កនុងការឡោោះស្្យជាមយួមស្រន្តី-និ្ឡោជិត មដលបាន្ចូលនិ្វតតរចួ
ឡហយីឡោយវធីិផ្តល់ថវកិាជាកញ្ច ប់ជូន្ពកួគ្មត់ 

- ឡផ្ៃរទឹ្កស្បាក់មដលឡៅសល់ចូលជាថវកិាអងគភាពវញិ។  
២- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីមផ្ន្ការោក់បាំពង់ឡមនាំទឹ្កពីនន ាំ២០១៧ ដល់ នន ាំ២០២៦ 
៣- អនុ្ម័ត-សឡស្មចជាឯកចេន្ៃ៖ 

- ពន្ារអាែតតិជូន្អភិបាលឯករាជយ និ្ងអភិបាលមិន្ស្បតិបតតិតាំណាងភាគ្ហ ុនិ្កឯកជន្ ចាំន្នួ្៣នន ាំ។ 
- រ ា្ំ យគ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំង មដលបាន្អនុ្ម័តបឡងកីតកនុងសម័យស្បជុាំឡលីកទី្៩ អាែតត៦ិ និ្ងបាន្
បឡងកីតឡ ងីឡោយឡសចកតីសឡស្មចឡលម០៨៩សសរ.ចត ចុោះនថាទី្២៨ មមធនូ នន ាំ២០១៨។ 

- គ្ែៈកមែការមហាសន្និបាតនឹ្ងមិន្មាន្អនុ្គ្ែៈកមែការឡបាោះឡនន តឡទ្។  
៤- ឡផ្េង  ៗ

ក- ស្បកាសសតីពីការបង្ហា ញព័ត៌មាន្្ជីវកមែ  ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្លួស្ជាប ជាព័ត៌មាន្។ 
 សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអវតតមាន្ចាំន្នួ្០២រូប៖ 

- ឯកឧតតម្ ម្៊ុី វា ន្់      តាំណាងស្កសួងឡសដាកិចច និ្ង ហរិញ្ាវតែុ  
     មូលឡហតុ ឡៅពិនិ្តយសុមភាពឡស្ៅស្បឡទ្ស  

- ពលាកឧកញ  ចង យ៊ុន្ពហវង អភិបាលមិន្ស្បតិបតតិតាំណាងភាគ្ហ ុនិ្កឯកជន្ 
      មូលឡហតុ មាន្ធុរៈផ្ទៃ ល់មលួន្។ 

 
២) លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទី្១១  អាែតតទីិ្៦  របស ់ រ.ទ្.ស.ភ  នថាទី្២៧ មមមីន នន ាំ២០១៩ ៖ នថាទី្២៧ 
មមមីន នន ាំ២០១៩ ឡវលាឡមា ង៨:៣០ ឡៅទី្ចាត់ការស្បតិបតតិនន្ រ.ទ្.ស.ភ ។ អងគស្បជុាំបាន្ពិនិ្តយ និ្ងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបលឡ់លី
មលឹម្រលមាតិនន្របាយការែ៍មដលបង្ហា ញឡោយមស្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្លួបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពី លទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទី្១ នន ាំ២០១៩ មដលបាន្ចុោះសវន្កមែ
ឡៅនយកោា ន្មផ្ន្ការនិ្ងគ្ឡស្មាង។ 
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២- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពី លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែ ស្តីមាសទី្១ នន ាំ២០១៩ ឡោយបាន្ឡធវីការឡដញនថល(១៨
ករែី) ពិឡស្គ្មោះនថល(៣ករែី) មាន្ទឹ្កស្បាក់សរុបចាំន្នួ្ ១៦.៣០៧.១៦០.២១១,៤២ឡរៀល។ 

៣- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការឡស្បីស្បាស់មូលនិ្ធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម មដលបាន្អនុ្វតតឡៅចុងនន ាំ
២០១៨ និ្ងកនុងស្តីមាសទី្១ នន ាំ២០១៩ ឡោយមាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំណាយសរុបនន ាំ២០១៨ ចាំន្នួ្
២ .២១៧.៣៣០.៦២៤ឡរៀល និ្ងទឹ្កស្បាក់ឡៅសល់ ៩០.១០០.០២៦ឡរៀល  )មផ្ាកឡលីមផ្ន្ការស្បាក់ចាំឡែញ(  ឡសែី
នឹ្ង៣៩,០០%នន្មូលនិ្ធិសរុប និ្ងទឹ្កស្បាក់ចាំណាយសរុបកនុងស្តីមាសទី្១នន ាំ២០១៩ មដលមាន្ចាំន្នួ្សរុប 
៣៧៧.៦៧៥.២៧៧ឡរៀល និ្ងទឹ្កស្បាកឡ់ៅសល់ ១.៧៧៤.៨៦០ .៤២៣ ឡរៀល ឡសែីនឹ្ង៨២,៤៥%នន្មូលនិ្ធិសរុប។ 

៤- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទី្១ និ្ងមផ្ន្ការស្តីមាសទី្២នន ាំ២០១៩ ដូចខាងឡស្កាម៖ 
- ចាំែូលសរុប  ៥៦.៥៩២.០៣៨.៩០០ ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ១៧.៩០៤.២៦៥.០០០ ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត  ១១.១៥១.៥២៦.៦៧៩ ឡរៀល 

៥- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លហរិញ្ាវតែុនន ាំ២០១៨ (ឡស្កាយសវន្កមែ) មដលទ្ទ្លួបាន្ស្បាក់ ចាំឡែញចាំន្ួន្
៧៣.៦០៧.១៦៨.០០០ឡរៀល និ្ងអនុ្ម័តឡលីការមបងមចកស្បាក់ចាំឡែញ និ្ងមបងមចកភាគ្លាភជូន្     
ភាគ្ហ ុនិ្កកាន្់កាប់ភាគ្ហ ុន្ធមែតារបស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្បចាាំនន ាំ២០១៨ ដូចខាងឡស្កាម៖ 

- បឡងកីតភាគ្បស្មុងតាមចាប់ចាំន្នួ្៥%  មាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំន្នួ្៣.៦៨០.៣៥៨.៤០០ឡរៀល 
- បឡងកីតភាគ្បស្មុងឡសរចីាំន្នួ្៥%  មាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំន្នួ្៣.៦៨០.៣៥៨.៤០០ឡរៀល 
- ស្បាក់ចាំឡែញរកាទុ្ក  មាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំន្នួ្៤៧.៣២១.០៩១.១៤៨,៨០ឡរៀល 
- ភាគ្លាភជា្ច់ស្បាក់សស្មាប់ភាគ្ហ ុនិ្កកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ធមែតារបស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្បចាាំនន ាំ២០១៨៖ 

 អនុ្បាតនន្ការមបងមចកភាគ្លាភចាំន្នួ្២៥,៧១% 
 ភាគ្លាភសរុបមដលស្តូវមបងមចកមាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំន្នួ្ ១៨.៩២៥.៣៦០.០៥១,២០ឡរៀល 
 ភាគ្លាភកនុងមយួឯកតាមូលបស្តកមែសិទ្ធិចាំន្នួ្ ២១៧,៦០ឡរៀល/ភាគ្ហ ុន្ 
 កាលបរឡិចេទ្ស្បកាសបញ្ា ីឡ ែ្ ោះភាគ្ហ ុនិ្កមដលស្តូវទ្ទ្លួបាន្ភាគ្លាភ : ១២ ឡម  ្២០១៩ 
 កាលបរឡិចេទ្ចាប់ឡផ្តីមទូ្ទាត់ភាគ្លាភ : ២៥ ឡម្ ២០១៩ 

៦- ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្សឡស្មចឡលីពិធីមហាសន្នបិាតភាគ្ហ ុនិ្ក ឡលីកទី្៧៖ 
- កាលបរឡិចេទ្កាំែត់ទុ្ក (Record Date): ១២ ឡម្ ២០១៩ 
- កាលបរឡិចេទ្មហាសន្និបាតភាគ្ហ ុនិ្ក ឡលីកទី្៧ : ៣១ ឧសភា ២០១៩ 
- ឡពលឡវលា : ឡមា ង០៨:០០ ដលឡ់មា ង១១:០០ 
- ទី្កមន្លងមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុនិ្ក ឡលីកទី្៧ : ្លស្បជុាំធាំ ( ន្ ក់ការ រ.ទ្.ស.ភ) 
- រឡបៀបវារៈសាំខាន្់ៗ ៖ របាយការែ៍លទ្ធផ្លអាជីវកមែនន ាំ២០១៨ និ្ងទិ្សឡៅអាជីវកមែនន ាំ២០១៩ 
- ស្កុមស្បឹកាភិបាលសឡស្មចកនុងការឡផ្ៃរសិទ្ធិជូន្អគ្គនយក រ.ទ្.ស.ភ  កនុងការឡរៀបចាំពិធីមហាសន្និបាត
ភាគ្ហ ុនិ្កឡលីកទី្៧ របស ់រ.ទ្.ស.ភ ។ 

៧- ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័តមកសស្មួលឡ ែ្ ោះការោិល័យ “ មផ្ន្ការនិ្ងហរិញ្ាបបទាន្” ឡៅជាការោិល័យ 
“មផ្ន្ការនិ្ងគ្ឡស្មាងបរឡទ្ស”  

៨- ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីបចចុបបន្នភាពគ្ឡស្មាងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក ា្ តបាក់មមង 
៩- ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីបចចុបបន្នភាពគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក

ា្ តតាឡមែ  និ្ងឯកភាពឱយ រ.ទ្.ស.ភ ជលួស្កុមហ ុន្ទី្ស្បឹកាសស្មាប់ការសិកានិ្ងឡរៀបចាំរបាយការែ៍វាយតនមល
ឡហតុផ្លប ោះពាលប់រ ិ្ ែ ន្និ្ងសងគមដាំបូង (EIA) 
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១០-ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីបចចុបបន្នភាពគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក
ា្ តឡមលច និ្ងមែនាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ បន្តជស្មុញការង្ហរឡធវីបលង់កមែសិទ្ធិឡលីដីទ្ាំហាំដី ៣០.០០០មម ស្តកាឡរ   

១១-ឡៅកនុងរឡបៀបវារៈឡផ្េងៗ ស្កុមស្បឹកាភិបាលទ្ទ្លួស្ជាបនូ្វរបាយការែ៍ឡោយបាន្ផ្តល់នូ្វអនុ្្សន៍្មែនាំ 
និ្ងបាន្ អនុ្ម័តដូចខាងឡស្កាម៖ 
ក- ឯកភាពទ្ទ្លួស្ជាបជាព័ត៌មាន្និ្ងបាន្មែនាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីការសៃង់មតិរបស់មស្រន្ត-ីនិ្ឡោជិតសិន្      

ឡលីជឡស្មីស ៣ ដូចខាងឡស្កាម ឡដីមបជីាមូលោា ន្ ដលក់ារសឡស្មចកនុងកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលឡលីក
ឡស្កាយ ៖ 

- ទិ្ញមកវញិនូ្វភាគ្ហ ុន្មដលបាន្លក់ជូន្មស្រន្តី-និ្ឡោជិត រ.ទ្.ស.ភ កនុងដាំណាក់កាល IPO 
- អនុ្ញ្ជា តឱយមស្រន្ត-ីនិ្ឡោជិត រ.ទ្.ស.ភ ជញួដូរភាគ្ហ ុន្ឡន្ោះ និ្ងសងស្បាក់ឡដីមជូន្ រ.ទ្.ស.ភ 
- ចរចារលក់ភាគ្ហ ុន្ជូន្ឡៅវនិិ្ឡោគិ្ន្សកាត នុ្ពល។ 

ម- ឯកភាពទ្ទ្លួស្ជាបជាព័ត៌មាន្និ្ងបាន្មែនាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ បន្តឡបីកស្បាក់ឡ្ធន្និ្វតតន៍្ជូន្និ្វតតន៍្ជន្
របស់ រ.ទ្.ស.ភ ជាបន្តឡទ្ៀតរហូតដល់រាជរោា ភិបាលអនុ្វតតចាប់ឡបឡាជាតិរបបសន្តិសុមសងគមពាក់ព័ន្ធ
នឹ្ងឡ្ធន្និ្វតតន៍្។ 

 សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអវតតមាន្ចាំន្នួ្០១រូប និ្ងមស្រន្តីស្តួតពិនិ្តយរដា ចាំន្នួ្០១រូប៖ 
- ឯកឧតតម្  ពន្ត  ម្៊ុន្នី          មស្រន្តីស្តួតពិនិ្តយរដាអមរោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ  

     មូលឡហតុ ជាប់ស្បជុាំកមន្លងឡផ្េង។ 
- ពលាក  ពអាម្  ពសងបរូ          អភិបាលឯករាជយ 

      មូលឡហតុ ជាប់ឡបសកកមែតាមឡមតត។ 
 

៣) លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ា  ឡលីកទី្១២  អាែតតទីិ្៦  របស ់  រ.ទ្.ស.ភ  ៖  នថាទី្១១មមកកកោនន ាំ
២០១៩ ឡវលាឡមា ង៨:៣០ ឡៅទី្ចាត់ការស្បតិបតតិនន្ រ.ទ្.ស.ភ។ អងគស្បជុាំបាន្ពិនិ្តយ និ្ងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបលឡ់លីមលឹម្រ
លមាិតនន្របាយការែ៍ មដលបង្ហា ញឡោយមស្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្លួបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទី្២ នន ាំ២០១៩ មដលបាន្ចុោះសវន្កមែឡៅ
នយកោា ន្គ្ែឡន្យយនិ្ងហរិញ្ាវតែុ។ 

២- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពី លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែ ស្តីមាសទី្២ នន ាំ២០១៩ ឡោយបាន្ឡធវីការឡដញនថល(៦ករែី) 
និ្ងពិឡស្គ្មោះនថល (១ករែី)  មដលមាន្ទឹ្កស្បាក់សរបុចាំន្នួ្២.០៤៤.២៧៩.៤៧០ឡរៀល។  ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្
ម័តឡលីមផ្ន្ការលទ្ធកមែមកតស្មូវឆ្មាសទី្២ នន ាំ២០១៩ (១៣កញ្ចប់) មដលមាន្ទឹ្កស្បាក់បា ន់្ ែ្ ន្សរុបស្បមាែ
ជា ១.៥៨៦.០០០.៣២០ឡរៀល និ្ងលទ្ធកមែសាំែង់ (០២កញ្ច ប់) ទឹ្កស្បាក់ ១.១២៣.០០០.០០០ឡរៀល។ 

៣- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការឡស្បីស្បាស់មូលនិ្ធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម មដលបាន្អនុ្វតតឡៅកនុងស្តីមាសទី្២ 
នន ាំ២០១៩ ឡោយមាន្ទឹ្កស្បាក់ចាំណាយសរុបចាំន្នួ្ ១.៤៣៩.៤១៣.៤៤៥ឡរៀល និ្ងទឹ្កស្បាក់ឡៅសល់ 
៧១៣.១២២.២៥៥ឡរៀល ឡសែីនឹ្ង ៣៣,១៣%នន្មូលនិ្ធិសរុប។ និ្ងបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពតាមសាំឡែីសុាំមូលនិ្ធិ
សស្មាប ់"សឡស្រង្ហគ ោះនិ្ឡោជិត" សាំរាប់នន ាំ២០១៩ និ្ងនន ាំបន្តបនៃ ប់។ 

៤- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទី្២-ឆ្មាសទី្១ នន ាំ២០១៩ ដូចខាងឡស្កាម៖ 
- ចាំែូលសរុប ៥៧.២៥៤.៣២៩.០០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ១១.៣៨៩.០៩០.០០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត ៩.២២៨.៤០៥.០០០ឡរៀល 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលក៏បាន្ឯកភាពឡលី មផ្ន្ការស្តីមាសទី្៣ នន ាំ២០១៩ ដូចខាងឡស្កាម៖ 
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- ចាំែូលសរុប ៦០.៣០១.៥៥១.០០០ ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ១៣.៩២៥.៩៥៤.០០០ ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត ១១.១៤០.៧៦៣.០០០ ឡរៀល 

៥- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការមកសស្មួលនថលទឹ្កថែី មដលឡស្គ្មងអនុ្វតតនមមមករានន ាំ២០២០ 
៦- ឯកភាពឡលីសាំឡែីសុាំឡោោះដូរដីជាកមែសិទ្ធិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ មដលមិន្ឡស្បីការ ឡោយស្តូវអនុ្វតតឡៅតាមនី្តិវធីិ 

មដលឡសនីឡ ងីឡោយឯកឧតតម ឡន្ត មុន្នី មុន្ឡពលឡសនីសុាំពិនិ្តយ-សឡស្មចពីស្កសួងឡសដាកិចចនិ្ងហរិញ្ាវតែុ។  
៧- ឯកភាពឡលីសាំឡែីសុាំការមែនាំបន្តឡលីការចាំណាយអាករឡលីតនមលបមន្ែម VAT កនុងគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្ក

ស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក ា្ តនិ្ឡរាធជាំហាន្ទី្២ 
៨- ឯកភាពឡលីសាំឡែីសុាំការមែនាំឡលីគ្ឡស្មាងសិកាមសវងរកលទ្ធភាពឡធវីវនិិ្ឡោគ្្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក

ា្ តឡៅឡលីដីបឹងតាឡមាក របស់ស្កុមហ ុន្ China Communications Construction Company (CCCC) 

Ecological and Environmental Investment Co.,Ltd 
៩- ឯកភាពឡលីសាំឡែីសុាំពិនិ្តយ-មែនាំករែីចាក់ដីបាំឡពញឡៅស្ចាាំងទ្ឡន្លឡកាោះន្រាឡធវីឱយប ោះពាល់ដល់ បណាត ញលូ

បងាូរទឹ្ករបសឡ់រាងចស្កនិ្ឡរាធ 
១០-ឯកភាព-អនុ្ម័តដូចខាងឡស្កាម៖ 

១/- ឡធវីការមកសស្មួលគ្ែៈកមាែ ធិការរបសស់្កុមស្បឹកាភិបាល ឡោយលុបឡចាលគ្ែៈកមែការ
ស្គ្ប់ស្គ្ងហានិ្ភ័យ មដលបាន្បឡងកីតឡ ងីឡោយឡសចកតីសាំឡរច០៣០ស.ស.រ ចុោះនថាទី្១០ មមមករា
នន ាំ២០១៥ និ្ងបញ្ចូ លឯកឧតតម មីុ វា ន់្ និ្ងឡលាកឧកញ  ចាង យុន្ឡហវង (អតីត សមាសភាពគ្
ែៈកមាែ ធិការហានិ្ភ័យ) ជាសមាជិកនន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ មដលស្តូវ ស្តួតពិនិ្តយទាាំង
ការង្ហរហានិ្ភ័យ និ្ងមាន្ឡលាក ឡអាម ឡសងបូរា  អភិបាលឯករាជយ ជាស្បធាន្ គ្ែៈកមាែ ធិការ
សវន្កមែ។   

២/-បឡងកីតគ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងនិ្ងលាភការ ស្សបតាមស្បកាសថែី ឡលម០១១/១៨គ្.ម.ក/ស្ប.ក ចុោះ
នថាទី្១៩មមធនូនន ាំ២០១៨ របសគ់្ែៈកមាែ ធិការមូលបស្តកមពុជា ឡោយមាន្សមាសភាព ដមដលពី
គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំង មដលបាន្បឡងកីតឡោយឡសចកតីសឡស្មចឡលម០៨៩ស.ស.រ.ច.ត ចុោះ
នថាទី្២៨ធនូ២០១៨ និ្ងបាន្អនុ្ម័តរ ា្ំ យឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល កនុង សម័យស្បជុាំឡលីកទី្១០
(វ ិ្ មញ្ា) កាលពីនថាទី្១០មករា២០១៩។ 

៣/-ឡលខាធិការោា ន្ស្តូវស្តួតពិនិ្តយឡផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់នូ្វមលឹម្រកនុងស្បការ១៥ សតីពីតនួទី្ភារកិចចរបស់ ស្កុម
ស្បឹកាភិបាល ឡៅនឹ្ងការអនុ្វតតជាក់មសតងរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល ឡដីមបរី ាំឡលចឡ ងីនូ្វ អវីមដល
បាន្ឡធវីនិ្ងអវីមដលមិន្ទាន់្បាន្ឡធវី ស្ពមទាាំងឡលីកសាំឡែីឡដីមបោីក់ឆ្លងកិចចស្បជុាំស្កុម ស្បឹកាភិបា
លឡលីកឡស្កាយ ឡធវីការពិនិ្តយ-សឡស្មច។ 

១១-ឯកភាពសឡស្មចឡលីកយករឡបៀបវារៈ សតីពីសាំឡែីសុាំពិនិ្តយ-អនុ្ម័តមកសស្មួលលកខន្តិកៈបុគ្គលិក រ.ទ្.ស.ភ ឡៅ
ស្បជុាំកនុងកិចចស្បជុាំឡលីកឡស្កាយ 

១២-ឡៅកនុងរឡបៀបវារៈឡផ្េងៗ ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ទ្ទ្លួស្ជាបនូ្វ៖ 
ក- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីគ្ឡស្មាងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក ា្ តតាឡមែ  
ម- ឯកភាពឡស្បីស្បាស់ស្តារោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញឡៅឡលីហតែឡលខា 
របស់ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 
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៤) លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ា  ឡលីកទី្១៣  អាែតតទីិ្៦  របស ់  រ.ទ្.ស.ភ ៖ នថាទី្៣០ មមកញ្ជា នន ាំ
២០១៩ ឡវលាឡមា ង១៤:០០ ឡៅទី្ចាត់ការស្បតិបតតិនន្ រ.ទ្.ស.ភ។  អងគស្បជុាំបាន្ពិនិ្តយ និ្ងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបលឡ់លីមលឹម
្រលមាិតនន្របាយការែ៍ មដលបង្ហា ញឡោយមស្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្លួបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទី្៣ នន ាំ២០១៩ និ្ងមផ្ន្ការនន ាំ២០២០ 
មដលបាន្ចុោះសវន្កមែឡៅនយកោា ន្ផ្លិតកមែនិ្ងផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក។ 

២- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហរ នន ាំ២០១៩ (ជាក់មសតង ៨មម + បា ន្់្ ែ ន្ ៤មម) ដូចខាងឡស្កាម៖ 
- ចាំែូលសរុប ២៤៤.០១៦.៣៨៧.៥០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ៦៩.៤៣៧.១៣៤.៧០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត ៥២.៤៤១.៨៣២.៩០០ឡរៀល 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលក៏បាន្ពិនិ្តយ-ពិភាកា និ្ងអនុ្ម័តឡលីគ្ឡស្មាងមផ្ន្ការសហស្គ្មស និ្ងទុ្ន្វនិិ្
ឡោគ្សស្មាបន់ន ាំ២០២០ ដូចខាងឡស្កាម៖ 

- ចាំែូលសរុប ៣២៧.៣១១.៦៦០.០០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ១២៦.១២១.២៦៥.០០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត ១០០.៨៩៧.០១២.០០០ឡរៀល 

៣- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទី្៣ នន ាំ២០១៩ មដលបាន្ឡដញនថល (០៩ករែី), 
ពិឡស្គ្មោះនថល (២ករែី) និ្ងលទ្ធកមែឡោយម ក (១ករែី) មាន្ទឹ្កស្បាក់សរុបចាំន្នួ្៦.៩០៨.៨៨៩.០០០ឡរៀល។  
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័តគ្ឡស្មាងមផ្ន្ការលទ្ធកមែនន ាំ២០២០ មដលមាន្ទឹ្កស្បាក់បា ន់្ ែ្ ន្សរុបស្បមាែ 
៤១.៦០០.៨៥៩.០០០ឡរៀល។ 

៤- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការឡស្បីស្បាស់មូលនិ្ធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគមអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទី្៣ នន ាំ២០១៩ 
មដលបាន្ឡស្បីស្បាស់ថវកិាមូលនិ្ធិសរុបចាំន្នួ្១ .៧៧៦.៧២០.៩១០ឡរៀល  និ្ងទឹ្កស្បាក់ឡៅសល់៣៧៥ .៨១៤.៧៩០
ឡរៀល ឡសែីនឹ្ង១៧ %នន្មូលនិ្ធិសរុប។   ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័តឡលីគ្ឡស្មាងឡស្បីស្បាស់មូលនិ្ធិបឡស្មីផ្ល
ស្បឡោជន៍្សងគមសស្មាប់នន ាំ២០២០ មដលមាន្ទឹ្កស្បាក់បា ន់្ ែ្ ន្សរុបស្បមាែ ៥.៩៤១.៦៨០.០០០ឡរៀល។ 

៥- ឯកភាពឡលីសាំឡែីសុាំពិនិ្តយ-អនុ្ម័តមកសស្មួលលកខន្តិកៈបុគ្គលិក រ.ទ្.ស.ភ 
៦- ឯកភាពទ្ទ្លួយកជាឡគ្មលការែ៍ មតឡសនី រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីការសិកាឡរៀបចាំមផ្ន្ការអាជីវកមែលមាិត  និ្ងស្តូវពិនិ្តយ

ពីនី្តិវធីិនន្ការឡផ្ៃរស្ទ្ពយសមបតតិរដារបស់រោា ករទឹ្កតបូង ែុ ាំ មកជារបស់ រ.ទ្.ស.ភ។  
៧- ឯកភាពទ្ទ្លួយកស្កុមឡមធាវ ី ឡអច.អឹម.អិល & មន់្្ល់ថិន្ ឱយក្ងជាបឋមនូ្វតនួទី្របស់ស្កុមស្បឹកាភិបា

លចាំន្នួ្៥ចាំែុច តាមតនមលមដលបាន្ឡសនីឡ ងី។ 
៨- ឡៅកនុងរឡបៀបវារៈឡផ្េងៗ ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពនូ្វ៖ 

ក/- ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍កនុងការសុាំអន្តរាគ្មន៍្ជាំន្យួឥតសាំែងពីរាជរោា ភិបាលជប ុន្ ឡដីមប ី ជួស
ជុលនិ្ងមកលមាឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក ា្ តភូមិមស្ពក និ្ងឯកភាពផ្តល់កិចចសន្ាជូន្ស្កុមហ ុន្ 
SPC ឡលីការមថទាាំនិ្ងជសួជុលសស្មាប់រយៈឡពល១០នន ាំ។ 

ម/- ឯកភាពឱយ រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីការផ្េពវផ្ាយឡសចកតសីឡស្មចឡន្ោះតាម្រព័ត៌មាន្ Fresh News និ្ងឡលី
ឡគ្ហទ្ាំពរ័ របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅឡស្កាយឡពលចប់ពិធិបុែយអុាំទូ្ក កនុងមមវចិេិកាខាងមុម និ្ងឯកភាព
ជាឡគ្មលការែ៍ឱយឡធវីវឡិ្ធន្កមែកិចចសន្ាមថទាាំស្បព័ន្ធ Spot Billing កនុងទឹ្កស្បាក់មិន្ឡលីសពី
៣មឺុន្ដុលាល រ សស្មាប់ការមកកមែវធីិ (Software) ឡចញវកិកយបស្ត។ 
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៥) លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ា  ឡលីកទី្១៤  អាែតតទីិ្៦  របស ់ រ.ទ្.ស.ភ ៖ នថាទី្០៥ មមធនូនន ាំ២០១៩ 
ឡវលាឡមា ង៨:៣០នទី្ ឡៅទី្ចាត់ការស្បតិបតតិនន្ រ.ទ្.ស.ភ។  អងគស្បជុាំបាន្ពិនិ្តយ និ្ង ពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបលឡ់លីមលឹម្រ
លមាិតនន្របាយការែ៍ មដលបង្ហា ញឡោយមស្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្លួបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទី្៤ នន ាំ២០១៩ មដលបាន្ចុោះសវន្កមែឡៅអងគ
ភាពលទ្ធកមែ 

២- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទី្៤ នន ាំ២០១៩ មដលបាន្ឡដញនថល (០៣ករែី) , 
ពិឡស្គ្មោះនថល (០២ករែី) មាន្ទឹ្កស្បាក់សរុបចាំន្នួ្ ៥.៤២៥.០៤៧.៧៣៨ឡរៀល   

៣- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការឡស្បីស្បាស់មូលនិ្ធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគមអនុ្វតតឡៅកនុងស្តីមាសទី្៤ នន ាំ
២០១៩ មដលបាន្ឡស្បីស្បាស់ថវកិាមូលនិ្ធិសរបុចាំន្នួ្ ២.០៥៧.០៦០.៨១៣ឡរៀល ឡសែីនឹ្ង៩៦% និ្ងទឹ្កស្បាក់
ឡៅសល៩់៥.៤៧៤.៨៨៧ឡរៀល ឡសែីនឹ្ង៤ %នន្មូលនិ្ធិសរុប។   

៤- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហរ១០មម បូក២មមបា ន្់្ ែ ន្ នន ាំ២០១៩ និ្ងមផ្ន្ការស្តីមាសទី្១ នន ាំ
២០២០ ដូចខាងឡស្កាម៖ 

- ចាំែូលសរុប ២៦៣.៧២៩.៦៤២.៤០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញមុន្បង់ពន្ធ ៧៧.៣៥២.៩៧១.១០០ឡរៀល 
- ចាំឡែញពិត ៦១.៨៨២.៣៧៦.៨០០ឡរៀល 

៥- ឯកភាពទ្ទ្លួស្ជាបជារបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លនន្ការសិកា ែ្ ន្ភាពហរិញ្ាវតែុរបស់រោា ករទឹ្កតបូង ែុ ាំ និ្ង
បាន្មែនាំឱយ ឡសនីពឡន្លឿន្នន្ការឡផ្ៃរតាមនី្តិវធីិ។  

៦- ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍សតីពីការឡរៀបចាំគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក ា្ តតាឡមែ  
៧- ឯកភាពតាមសាំឡែីសុាំចាំណាយឡលីគ្ឡស្មាងស្បព័ន្ធបងាូរទឹ្កលាងអាង (ឡរាងចស្កផ្លិតទឹ្ក ា្ តនិ្ឡរាធ) ទ្ាំហាំ 

១.២០០ម.ម  ស្បមវង៦៥មម ស្ត និ្ងបាន្មែនាំឱយ រ .ទ្.ស.ភ ឡធវីការជាមយួរដាបាល្លារាជធានី្ភនាំឡពញ  ឡលីទី្
តាាំងោក់បាំពង់កនុងដី្ធារែៈឱយបាន្ចាស់លាស់ ឡជៀសវាងមាន្ បញ្ជា នថាឡស្កាយ។ 

៨- ឯកភាពបន្តកិចចសន្ាជូន្ស្កុមហ ុន្ ប  ី ឌី្ អូ មយួនន ាំឡទ្ៀត  សស្មាប់នន ាំ២០២០ និ្ងស្បគ្ល់ការចរចារ តនមលជូន្ឡៅ
សវន្កមែនផ្ៃកនុង អនុ្វតត។ 

៩- ឯកភាពឡលីកមែវធីិស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលនន ាំ២០២០ 
១០-ឯកភាពមតងតាាំង ឡលាក ហតួ សុមឡហង ជាឡលខាធិការសហស្គ្មសរបស់ រ .ទ្.ស.ភ  
១១-ឯកភាពចាត់តាាំងឡលាក សុម ណាឡរ  ត អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយនិ្ងហរិញ្ាវតែុ  ជាសមាជិក គ្ែៈកមាែ ធិ

ការលទ្ធកមែ ជាំន្សួឡលាក ឡៅ ឡពស្ជសង្ហវ រ។ 
១២-ឡៅកនុងរឡបៀបវារៈឡផ្េងៗ ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពអនុ្ញ្ជា តឱយ រ .ទ្.ស.ភ មកសស្មួលអាយុចូល

និ្វតតន៍្របស់ស្គ្ប់និ្ឡោជិត -កមែករទាាំងពីរឡភទ្ ស្តឹមអាយុ៦០នន ាំ កនុងលកខន្តិកៈបុគ្គលិក ឡោយអនុ្ឡលាមតា មចាប់
សតីពីរបបសន្តិសុមសងគម។   

សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអវតតមាន្ចាំន្នួ្០១រូប និ្ងមស្រន្តីស្តួតពិនិ្តយរដា ចាំន្នួ្០១រូប៖ 
- ឯកឧតតម្   ន្ួន្ ផារត័ន      តាំណាង្លារាជធានី្ភនាំឡពញ 

    មូលឡហតុ ជាប់ស្បជុាំឡៅឡមតតឡសៀមរាប 
- ឯកឧតតម្  ពន្ត  ម្៊ុន្នី      មស្រន្តីស្តួតពិនិ្តយរដាអមរោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ  

          មូលឡហតុ ជាប់ស្បជុាំឡៅស្ពឹទ្ធសភា។ 
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ែ- គណ្ៈកមាែ ធ្ិការត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
១- រចនាសម្ពន័្ធគណ្ៈកម្ែធ្ិការត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
១.១- គណ្ៈកមាែ ធ្ិការសវន្កម្ែ 

ល.រ ព ម្ ោះ តាំផ្ណង 
កាលបរពិច្េទ 
ផ្តងតាំង 

ច្ាំន្ួន្នន្ 
ការច្ូលរមួ្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ច្ាំន្ួន្កចិ្ច
ប្បជ៊ុាំសរ ៊ុប 

១ ឡលាក ឡអាម ឡសងបូរា  
សមាជិកស្កមុស្បកឹាភិបាល- 
អភិបាលឯករាជយ 

១០-ឡម្-២០១៥ ៤ ៥ 

២ ឯកឧតតម មុ ីវា ន់្ សមាជិកស្កមុស្បកឹាភិបាល ២២-កកកោ-២០១៩ ៤ ៥ 
៣ ឡលាកឧកញ  ចាង យុន្ឡហវង សមាជិកស្កមុស្បកឹាភិបាល ២២-កកកោ-២០១៩ ៤ ៥ 
៤ ឯកឧតតម ឡន្ត មុន្នី មស្រន្តសី្តតួពនិ្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ ១០-ឡម្-២០១៥ ៣ ៥ 
៥ ឡលាក  ុង ណារ   ូ សមាជិកស្កមុស្បកឹាភិបាល ០៤-ឡម្-២០១៧ ៥ ៥ 

 

តនួទី្ និ្ងភារកិចចរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 
- ពិនិ្តយឡលីរបាយការែ៍ទាក់ទ្ងនឹ្ងហរិញ្ាវតែុ 
- ពិនិ្តយឡលីការស្តួតពិនិ្តយនផ្ៃកនុង 
- ពិនិ្តយឡលីការឡធវសីវន្កមែនផ្ៃកនុង 
- ពិនិ្តយឡលីការឡធវសីវន្កមែខាងឡស្ៅ 
- ពិនិ្តយឡលីការស្គ្ប់ស្គ្ងហានិ្ភ័យ ករែីមិន្មាន្គ្ែៈកមាែ ធិការស្គ្ប់ស្គ្ងហានិ្ភ័យ 
- រាយការែ៍ និ្ងផ្តល់ឡោបល់ជូន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល 
- អនុ្វតតកិចចការឡផ្េងៗឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 

 
លទ្ធផ្លការង្ហររបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 

- ការកាំែត់នូ្វអាទិ្ភាពហានិ្ភ័យ (មពស ់មធយម និ្ងទាប) បញ្ចូ លឡៅកនុងឡសចកដីសន្និោា ន្នន្របាយការែ៍  
ឡដីមបងី្ហយស្សួលពិនិ្តយ និ្ងតាមោន្បន្ត។ 

- របាយការែ៍ Top 5 Audit finding សស្មាប់រាយការែ៍ជូន្ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ  
និ្ងស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ស្ជាបពី ែ្ ន្ភាពរបស់អងគភាព។ 

- កនុងការឡរៀបចាំមផ្ន្ការស្បចាាំនន ាំ គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ តស្មូវឲ្យមាន្៖ 
 មផ្ន្ការស្បចាាំនន ាំ 
 សវន្កមែពុាំបាន្ស្ពាងទុ្ក 
 សវន្កមែសស្មាប់តាមោន្ 
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១.២- គណ្ៈកមាែ ធ្ិការខតងតាំង ន្ិងលាភការ 

ល.រ ព ម្ ោះ តាំផ្ណង 
កាលបរពិច្េទ 
ផ្តងតាំង 

ច្ាំន្ួន្នន្ 
ការច្ូលរមួ្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ច្ាំន្ួន្កិច្ចប្បជ៊ុាំ
សរ ៊ុប 

១ ឯកឧតតម សឹម ណារា  ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ២២ កកកោ ២០១៩ ១ ១ 
២ ឯកឧតតម មីុ វា ន់្ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ២២ កកកោ ២០១៩ ១ ១ 
៣ ឯកឧតតម ន្នួ្ ផ្ទរត័ន សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ២២ កកកោ ២០១៩ 0 ១ 
៤ ឡលាកបែឌិ ត ជា វសុិទ្ធ ឡលខា ២២ កកកោ ២០១៩ ១ ១ 

 
តនួទី្ និ្ងភារកិចចរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 

- ពិនិ្តយ និ្ងផ្តល់អនុ្្សន៍្ឡលីលកខមែឌ គុ្ែវឌ្ឍ និ្ងនី្តិវធីិនន្ការឡស្ជីសឡរសីឡបកខភាពជាអភិបាល  
និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ 

- វាយតនមលឡបកខភាពជាអភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឡដីមបោីក់ឡសនីឡៅស្កុមស្បឹកាភិបាល 
- ពិនិ្តយ និ្ងឡធវីបចចុបបន្នកមែឡលីយន្តការ និ្ងវាយតនមលស្បសិទ្ធភាពការង្ហររបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល  

អភិបាល និ្ងគ្ែៈកមាែ ធិការននោ ងឡហាចណាស់១(មយួ)ដង កនុង១(មយួ)នន ាំ 
- ឡរៀបចាំនី្តិវធីិពិនិ្តយ និ្ងផ្តល់អនុ្្សន៍្ឡលីលាភការ ឬស្បាក់បាំណាច់សស្មាប់អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ 
- អនុ្វតតកិចចការឡផ្េងឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 

 
លទ្ធផ្លការង្ហររបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 

- ស្បជុាំមតងតាាំងឡលាក ហតួ សុមឡហង ជាឡលខាធិការសហស្គ្មស កាលពីនថាទី្០៥ មមធនូ នន ាំ២០១៩។ 
 

គ- រោលនរោបាយសរងេបសតីពីលាភការ ឬក្បាកប់ំណាចស់ក្ម្នបអ់ភបិាល និងប៊ុគគលិកជានខ់្ពស់ 
រ.ទ.ស.ភ្. បាន្និ្ងកំេ៊ុងររៀបចំ និ្ងអភិ្វឌ្ឍន្រោលន្រោបាយសរងេបសតីេីលាភ្ការ ឬត្បាក់បំណាច់សត្មាប់អភិ្បាល 

និ្ងប៊ុគគលិកជាន់្ខ្ពស់។ 
 

ឃ- លាភការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់
ប៊ុគគលទទួលលាភការ ឬត្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទួលបាន្លាភ្ការ 

ឬប្បាក់បាំណាច្ ់

ច្ាំន្ួន្លាភ្ការ 
ឬប្បាក់បាំណាច្់ 

(គិ្តជាពាន់្ឡរៀល) 
ពនេងៗ 

១ អភិបាល ៧៥២.០៥៦  
២ អភិបាលស្បតិបតតិ ៣៥៩.៤៣៨  
៣ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ២.៥៦១.៦៦៧  

៤ 
បុគ្គលិកមដលទ្ទ្លួបាន្លាភការ ឬស្បាក់បាំណាច់មពស់
បាំផុ្ត ៥ រូប 

៥៤១.២៦០ 
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ឃ- ការវយតថ្ម្ៃលទធនលត្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល អភបិាលន្ីម្យួៗ 
          កនុងនន ាំ២០១៩ឡន្ោះ រ.ទ្.ស.ភ. ពុាំមាន្ការវាយតនមលលទ្ធផ្លស្បចាាំនន ាំរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល អភិបាលនី្មយួៗ ឡនោះឡទ្។ 

 

ង- ការបណ្ត៊ុ ះបណាត លសត្មាបអ់ភបិាល ន្ិងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
 កនុងនន ាំ២០១៩ឡន្ោះ រ.ទ្.ស.ភ. ពុាំមាន្ការបែតុ ោះបណាត លសស្មាប់អភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឡនោះឡទ្។ 
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ផ្ននកទ៣ី: ការអន្៊ុវតតប្កម្សលីធម្ស៌ប្ាបអ់ន្៊ុវតតធ៊ុរកចិ្ច 
ក- យោលន្យោបាយសត្មាបត់្គបត់្គង យលើត្បតិបតតកិារជាម្យួភាគហ ៊ុន្ិកខឋកលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្មាន្

សិទធិយបាះយឆ្ន តចាំន្ួន្យត្ចើន្ ន្ិងចាំន្ួន្យត្ចើន្យលើសលប ់
ពុាំមាន្ 

 
ែ- ត្បតិបតតិការសាំខាន្់ៗ ជាម្យួភាគហ ៊ុន្ិកខឋកលកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ មាន្សិទធិយបាះយឆ្ន តចាំន្ួន្យត្ចើន្  

យលើសលប ់
ឡៅនថាទី្០៧ មមវចិេិកា នន ាំ២០១៩ ស្កសូងឡសដាកិចច និ្ងហរិញ្ាវតែុ ជាភាគ្ហ ុនិ្កមដលកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ មាន្សិទ្ធឡបាោះ

ឡនន តចាំន្នួ្ឡស្ចីន្ឡលីសលប់ និ្ងរោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចុោះកិចចស្ពមឡស្ពៀងកមចីបន្តកនុងឡគ្មល បាំែងផ្តល់ហរិញ្ាបបទាន្កមចី
ចាំន្នួ្ ១០០ លាន្ដុលាល អាឡមរកិ ជូន្ រ.ទ្.ស.ភ សស្មាប់អនុ្វតតគ្ឡស្មាងផ្គត់ផ្គង់ ទឹ្កបាក់មមង(ជាំហាន្ ១) មដលស្បាក់កមចីឡន្ោះ
ទ្ទ្លួបាន្ពីហរិញ្ាបបទាន្កមចីពីធនគ្មរវនិិ្ឡោគ្អឺរ  ុប ។ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទូ្ទាត់សងការស្បាក់ជូន្ស្កសួងឡសដាកិចច និ្ងហរិញ្ាវតែុ 
តាមអស្តាការស្បាក់ឡថរ ឬ មស្បស្បួល មដលស្កសួង ឡសដាកិចច និ្ងហរិញ្ាវតែុស្តូវទូ្ទាត់សង់ការស្បាក់ឡៅធនគ្មវនិិ្ឡោគ្អឺរ  ុប និ្ង
បូកបមន្ែម ០,៣៥% កនុងមយួនន ាំ។ 

ឡៅនថាទី្០៣ មមឆ្នូ នន ាំ២០១៩ ស្កសួងឡសដាកិចច និ្ងហរិញ្ាវតែុ ជាភាគ្ហ ុនិ្កមដលកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្មាន្សិទ្ធិឡបាោះ
ឡនន តចាំន្នួ្ឡស្ចីន្ឡលីសលប់ និ្ងរោា កទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចុោះកិចចស្ពមឡស្ពៀងកមចីបន្ត ឡដីមបផី្តល់ហរិញ្ាបបទាន្ កមៃីចាំន្នួ្ ៨៥ 
លាន្ដុលាល រអាឡមរកិ ជូន្ រ.ទ្.ស.ភ សស្មាប់អនុ្វតតគ្ឡស្មាង ផ្គត់ផ្គង់ទឹ្កបាក់មមង (ជាំហាន្១) មដលស្បាក់កមចីឡន្ោះទ្ទ្លួបាន្ពី
ហរិញ្ាបបទាន្កមចីពីទី្ភាន ក់ង្ហរបារា ាំងសស្មាប់ការអភិវឌ្ឍ។ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទូ្ទាត់សងការស្បាក់ជូន្ស្កសួងឡសដាកិចច និ្ងហរិញ្ាវតែុ 
តាមអស្តាកាឡថរ (១,២២%កនុងមយួនន ាំ) មដលអស្តាឡន្ោះឡកីន្ឡ ងី ឬ ថយចុោះឡៅតាមអស្តាសន្ៃសេន៍្ឡៅកនុងរយ:ឡពលចាប់ពី
កាលបរឡិចេទ្ចុោះហតែឡលខារហូតដល់កាលបរឡិចេទ្កាំែត់អស្តា និ្ងបូកបមន្ែម ០,៣៥%។ 
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ផ្ននកទ៤ី: ការប្គប់ប្គងហាន្ិភ្យ័ ការប្តួតេនិ្ិតយននៃកន៊ុង ន្ិង 
ការពធវើសន្វកម្ម 

ក- សយងេបអាំពីត្បពន័្ធត្គបត់្គងហាន្ិភយ័ ឬយោលន្យោបាយត្គបត់្គងហាន្ិភយ័ 
           រ.ទ.ស.ភ្. បាន្និ្ងកំេ៊ុងររៀបចំ និ្ងអភិ្វឌ្ឍនូ្វការស្គ្ប់ស្គ្ងហានិ្ភ័យ និ្ងឡគ្មលន្ឡោបាយស្គ្ប់ស្គ្ងហានិ្ភ័យ។ 
 

ែ- សយងេបអាំពីត្បពន័្ធត្តួតពិន្ិតយថ្នៃកន៊ុង 
 ការត្តួតេិនិ្តយផ្សៃកន៊ុងត្តូវបាន្អន្៊ុវតតដូចខាងឡស្កាមៈ 
 - ពិនិ្តយឡ ងីវញិឡលីតនួទី្ភារកិចចសកមែភាពស្បតិបតតិការ និ្ងកមែវធីិរបស់អងគភាពកនុងការយិបរឡិចេទ្ សមស្សប

របស់ថាន ក់ដឹកនាំ កនុងការអនុ្វតតឲ្យបាន្ស្តឹមស្តូវឡលីការក្ងមផ្ន្ការ ការតស្មង់ទិ្ស      ការចាត់មចង និ្ងការ
ស្តួតពិនិ្តយ  ឡោយមផ្ាកតាមឡគ្មលការែ៍  និ្ងនី្តិវធីិនន្ការស្គ្ប់ស្គ្ង ឲ្យបាន្ស្តឹមស្តូវតាមឡគ្មលឡៅរបស់រោា ករ
ទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ។ 

 - សហការឡរៀបចាំមផ្ន្ការឡធវីសវន្កមែស្បចាាំនន ាំ ោក់ជូន្ថាន ក់ដឹកនាំរោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ  
  ពិនិ្តយ និ្ងសឡស្មច។ 
 - កាំែត់នូ្វភាពសមស្សបស្គ្ប់ស្គ្មន្ ់និ្ងការផ្តល់លទ្ធផ្លលា ឡលីស្បព័ន្ធស្តួតពិនិ្តយនផ្ៃកនុងមផ្នកគ្ែឡន្យយ 
  ហរិញ្ាវតែុ រដាបាល និ្ងកិចចស្បតិបតតិការរបស់អងគភាព។ 
 - ពិនិ្តយឡ ងីវញិនូ្វភាពមដលអាចឡជឿទុ្កចិតតបាន្ ភាពទាន្់ឡពលឡវលា និ្ងភាពចាស់លាស់នន្ព័ត៌មាន្ហរិញ្ាវតែុ 

និ្ងកិចចស្បតិបតតកិារ ស្ពមទាាំងវធីិ្ស្រសតមដលឡស្បីស្បាស់ឡដីមបកីាំែត់អតតសញ្ជា ែ វាស់មវង  ចាំណាត់ថាន ក ់ 
  រាយការែ៍ និ្ងបញ្ជា ក់អាំពីព័ត៌មាន្ទាាំងឡនោះ។ 
 - ពិនិ្តយឡ ងីវញិនូ្វស្បព័ន្ធមដលបាន្បឡងកីត និ្ងកាំពុងឡស្បីស្បាស់ឡដីមបធីានបាន្ឡៅតាម ឡគ្មលន្ឡោបាយមផ្ន្ការ, 

នី្តិវធីិចាប់  និ្ងបទ្បញ្ជា ទាាំងឡាយ  មដលមាន្ឥទ្ធិពលសាំខាន់្ៗឡលីកិចចស្បតិបតតិការ និ្ងរបាយការែ៍។ កនុង
ករែីអងគភាព អនុ្វតតពុាំបាន្សមស្សបដូចបាន្ឡរៀបរាប់ខាងឡលីចាាំបាច់សាំែូមពរឲ្យមាន្ការផ្ទល ស់បតូរ  

  និ្ងមកលមា។ 
 - ពិនិ្តយឡ ងីវញិឡលីការស្គ្ប់ស្គ្ងមថទាាំ ការពារ និ្ងឡផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ស្ទ្ពយសមបតត ិ និ្ងវាយតនមលភាពសន្េាំសាំនចស្បសិទ្ធ

ភាពឡស្បីស្បាស់ធន្ធាន្ និ្ងកាំែត់មកលមាឡលីការអនុ្វតតផ្តល់អនុ្្សន្៍។ 
 - សស្មបសស្មួលការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ជាមយួអាជាា ធរសវន្កមែជាតិ ឡដីមបធីានទ្ាំហាំការង្ហរឲ្យបាន្ស្គ្ប់ស្គ្មន្ ់

និ្ងកាត់បន្ែយការង្ហរសៃួន្គ្មន ។ 
 - ឡធវីរបាយការែ៍ និ្ងឡសចកតីសន្នោិា ន្នន្ការឡធវីសវន្កមែ ឡរៀងរាល់ស្តីមាស, ឆ្មាស និ្ងនន ាំោក់ជូន្     គ្ែៈកមាែ

ធិការសវន្កមែ និ្ងឡផ្ាីជូន្មផ្នកនី្មយួៗរបស់អងគភាព មដលទ្ទ្លួបន្ៃុកមកលមាតាម       អនុ្្សន្។៍ 
 - សវន្ករនផ្ៃកនុង ស្តូវរាយការែ៍ឡោយផ្ទៃ ល ់ ជូន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ និ្ងស្តូវមាន្ការទ្ទ្លួមុស ស្តូវ និ្ង

កាតពវកិចចដូចខាងឡស្កាម៖ 
   បង្ហា ញពីការវាយតនមលមដលអាចទ្ទ្លួយកបាន្ និ្ងមាន្តុលយភាពអាំពីស្បសិទ្ធភាព ែ្ ន្ភាព និ្ងរ ាំពឹង

របស់សហស្គ្មស្ធារែៈ។ 
   រាយការែ៍អាំពីដាំឡែីរការធុរកិចចរបស់សហស្គ្មសឡបាោះផ្ាយ និ្ងបញ្ជា ជាសកាត នុ្ពល។ 
   រកាភាពរងឹមាាំនូ្វស្បព័ន្ធស្តួតពិនិ្តយនផ្ៃកនុង ឡដីមបកីារពារផ្លស្បឡោជន៍្របស់ភាគ្ហ ុនិ្ក  
   និ្ងស្បសិទ្ធភាព នន្អភិបាលកិចច ស្បតិបតតិការ និ្ងស្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ឡោយរាប់បញ្ចូ លទាាំងការ  
   ការពារស្ទ្ពយសកមែ និ្ងការអនុ្វតតចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ាតិត។ 
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   គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ស្តូវមតផ្តល់របាយការែ៍ស្បចាាំនន ាំរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល ឲ្យភាគ្- ហ ុនិ្ករប
ស់សហស្គ្មសឡបាោះផ្ាយ។ 

 
គ. ការយធ្វើសវន្កម្ែ 
១- សវន្កម្ែថ្នៃកន៊ុង 
១.១- កាតពវកិច( ន្ិងការទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់សវន្ករថ្នៃកន៊ុង៖ 

- ឡរៀបចាំមផ្ន្ការឡធវីសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្បចាាំនន ាំ ោកជូ់ន្ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ពិនិ្តយ -សឡស្មច។  
- ឡរៀបចាំមផ្ន្ការសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្បចាាំនន ាំ និ្ងមផ្ន្ការយុទ្ធ្ស្រសត ជូន្អាជាា ធរសវន្កមែជាតិ         
អគ្គនយកោា ន្ សវន្កមែនផ្ៃកនុងស្កសួងឡសដាកិចច -ហរិញ្ាវតែុ។  

- ពិនិ្តយ និ្ងមបងមចកកមាល ាំងចុោះឡធវីសវន្កមែឡៅតាមបណាត នយកោា ន្ ឬអងគភាព។ 
- ពិនិ្តយឡ ងីវញិនូ្វបណាត មបបបទ្, ឡគ្មលការែ៍ រមួទាាំងបទ្ោា ន្បឡចចកឡទ្សមដលបាន្ោកឡ់ចញឲ្យ   
អនុ្វតត  និ្ងផ្តល់អនុ្្សន្៍កនុងការមកលមា។ 

- កាំែតភ់ាពសមស្សប ស្គ្ប់ស្គ្មន្់ និ្ងការផ្តល់លទ្ធផ្លលា  ឡលីកិចចស្បតិបតតិការរបស់អងគភាព។ 
- ពិនិ្តយឡ ងីវញិនូ្វភាពមដលអាចឡជឿទុ្កចិតតបាន្ ឡលីអនុ្ឡលាមភាព និ្ងកិចចស្បតិបតតិការ តាមបណាត        
នយកោា ន្ អងគភាព ស្ពមទាាំងវធីិ្ស្រសតមដលឡស្បីស្បាស់ឡដីមបកីាំែតអ់តតសញ្ជា ែ វាស់មវង ចាំណាតថ់ាន ក់ 
និ្ងរាយការែ៍ អាំពីពត័ម៌ាន្ទាាំងឡនោះ។ 

- ស្តួតពិនិ្តយឡលីការឡធវីសវន្កមែស្បចាាំ ស្តីមាស និ្ងនន ាំ ឡផ្ាីជូន្មផ្នកនី្មួយៗរបស់អងគភាព មដលទ្ទួ្លបន្ៃុក
មកលមាតាមអនុ្្សន្ ៍ និ្ងោកជូ់ន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ពិនិ្តយ -សឡស្មច , រាយការែ៍ជូន្ស្កុមស្បឹកា   
ភិបាល និ្ងឡផ្ាីជូន្ អាជាា ធរសវន្កមែជាតិ, អគ្គនយកោា ន្សវន្កមែនផ្ៃកនុងនន្ស្កសួងឡសដាកិចច និ្ង    
ហរិញ្ាវតែុ ឬស្កសួងពាកព់័ន្ធ។ 

- ស្តួតពិនិ្តយឡ ងីវញិ នូ្វស្បព័ន្ធមដលកាំពុងឡស្បីស្បាស់ ឡដីមបធីានបាន្តាមចាប់ និ្ងបទ្បញ្ាតិតននរបស់
រដា និ្ងអងគភាព ឡលីកិចចស្បតិបតតិការ និ្ងរបាយការែ៍។ 

- វាយតនមលឡ ងីវញិឡលី ការស្គ្បស់្គ្ង មថទាាំ ការពារ និ្ងឡផ្ៃៀងផ្ទៃ តស់្ទ្ពយសមបតតិ និ្ងវាយតនមលភាពសន្េាំ
សាំនចស្បសិទ្ធភាពឡស្បីស្បាស់ធន្ធាន្ និ្ងកាំែតម់កលមា ឡលីការអនុ្វតតន្៍ និ្ងផ្តល់អនុ្្សន្។៍ 

- សិកា និ្ងវភិាគ្ហានិ្ភ័យោកជូ់ន្ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ និ្ងស្កុមស្បឹកាភិបាល ពិនិ្តយ-
សឡស្មច  ឡដីមបរីកដាំឡណាោះស្្យតាម ែ្ ន្ភាពជាកម់សតង។ 

 

១.២- ការខតងតាំង ន្ិងការឋកកហូត/ការលាខលងតាំខណ្ងរបស់ត្បនន្ ន្ិង/ឬអន្៊ុត្បនន្សវន្ករថ្នៃកន៊ុង 
ពុាំមាន្ 
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១.៣- ការខតងតាំងងែីត្បនន្ ន្ិង/ឬអន្៊ុត្បនន្សវន្ករថ្នៃកន៊ុង 

ល.រ ឡ ែ្ ោះ 
កាលបរឡិចេទ្ 
មតងតាាំងថែ ី

មូលឡហតុ 

១ ឡលាក ឈមឹ ឡសរវីុធ ១០/កញ្ជា /២០១៩ 

ឡោយ្រមាន្ការបឡងកីតអងគភាពនី្តិកមែ និ្ងអធិការកិចច ឡទី្បឡធវី
ឲ្យមាន្ការផ្ទល ស់បតូររបស់ឡលាកហាក់ វុឌ្ឍ ីពីអនុ្ស្បធាន្ សវន្ករនផ្ៃ
កនុង ឡៅជាស្បធាន្នី្តិកមែ និ្ងអធិការកិចច។ ឡហតុដូចឡន្ោះ ស្បអប់
អនុ្ស្បធាន្សវន្កមែនផ្ៃកនុងឡៅទ្ាំឡន្រ ឡទី្បឡលាកស្សីស្បធាន្ឡសនីសុាំ
ឯកឧតតម្អគគនាយក ពិនិ្តយ និ្ងសឡស្មច មតងតាាំងថែី។ 

 

២- សវន្កម្ែខាងយត្ៅ 
ល.រ ឡ ែ្ ោះស្កុមហ ុន្ កាលបរឡិចេទ្ឡស្ជសីតាាំង តនមលឡសវាសវន្កមែ តនមលឡសវាមនិ្មមន្សវន្កមែ 

១ 
ប ី ឌ្ី អូ (ឡមមបូឌា) 

លីមីតធីត 

២៤/មីន/២០១៥ ១៩.៥០០$  
២០/មករា/២០១៧ ៩៤.០០០.០០០៛ 

១៣/ឡម្/២០១៨  & 
២០១៩ 

២៦.០០០$  
២៩.០០០$  

០៥/ធនូ/២០១៩ 
៣៤.០០០$ 

(កាំពុងឡសនីសុាំស្កុមស្បឹកា ភិ
បាលពិន្ិតយ-អនុ្ម័ត) 

មូលឡហតុនន្ការផ្ទល ស់បតូរ ការផ្ទា ក និ្ងការបញ្ឈប់ស្កុមហ ុន្ផ្តល់ឡសវាសវន្កមែកនុងវស័ិយមូលបស្តគឺ្ ពុាំមាន្ឡទ្។ 
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ផ្ននកទ៥ី: ភាគីពាក់េ័ន្ធ 
ក- បងាា ញពីយោលន្យោបាយ ន្ិងសកម្ែភាពទាកទ់ងន្ឹងចាំន្៊ុចឋូកចខាងយត្កាម្៖ 
ល.រ ខាឹម្សារ ពោលន្ពយាបាយ សកម្មភាេ 
១ សុមុមាលភាព

របស ់
អតិថិជន្ 

- ផ្តលឡ់សវា និ្ងផ្តល់ទឹ្ក ា្ តជូន្ជូន្ 
អតិថិជន្ ឡោយធានឡៅតាមសតង់ោរ
ជាតិ និ្ងសតង់ោរ ពិភពឡលាក 

 

២ ការឡស្ជីសឡរសីអនក
ផ្គត់ផ្តង់/អនកឡ  
ការ 

- អនុ្វតតឡៅតាមនិ្តិវធិិលទ្ធកមែ (ចាប់
លទ្ធកមែ ្រធារែៈរបស់ស្ពោះរាជា
ណាចស្កកមពុជា) 

 

៣ ការស្គ្ប់ស្គ្ង  
និ្ងការការពារ
និ្ឡោជិត 

- ចាប់ការង្ហរ 
- លកខន្តិកៈបុគ្គលិក និ្ងសហស្គ្មស 
- កិចចសន្ាការង្ហរ 
- បទ្បញ្ជា រនផ្ៃកនុង 
- វន័ិ្យ 

-  

៤ ការគ្មាំពារបរ ិ្ ែ ន្ - ស្សបតាមឡគ្មលន្ឡោបាយរបស ់
រាជរោា ភិបាល ជាពិឡសស ស្កសួងប
រ ិ្ ែ ន្ឡលីការគិ្តគូ្រ និ្ងគ្មាំពារបរ ិ្ ែ ន្ 

- រ.ទ្.ស.ភ បាន្អនុ្វតតគ្ឡស្មាងឡស្បីស្បាស់
ថាមពលអគ្គីសនី្ ឡដីរឡោយពន្លសឺ្ពោះអាទិ្តយ
(សូឡា) ឡៅឡរាងចស្ក ស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក ា្ ត
ភូមិមស្ពក ជាលទ្ធផ្លឡយងីបាន្កាត់បន្ែយ
ឧសែ័ន្ co2 ៥៩០ឡតាន្/នន ាំ (នន ាំ២០១៩) 

- បាន្សិការបាយការែ៍វាយតនមលឡហតុប ោះ
ពាល់បរ ិ្ ែ ន្ ឡលីគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាង
ចស្កស្បស្ពឹតតកមែទឹ្ក ា្ តបាក់មមង សមតែ
ភាព ៣៩០.០០០ម៣/នថា(សស្មាប់ជាំហាន្
ទី្១ និ្ងទី្២) 

- ទ្ទ្លួបាន្ការឯកភាពឡលីរបាយការែ៍វាយ
តនមលឡហតុប ោះពាល់បរ ិ្ ែ ន្ ពីស្កសួងបរ ិ្ ែ ន្ 
ននថាទី្២៩ មម មករា នន ាំ២០១៩ 

៥ អន្តរកមែជាមយួ
សហគ្មន៍្ 

- ពស្ងីកនផ្ៃឡសវាដល់សហគ្មន៍្ឡៅតាម
លទ្ធភាពជាក់មសតង 

 

៦ ការការពារសិទ្ធិ
របស់មាច ស់
បាំែុល 

- មាន្ការធានពីរាជរោា ភិបាល  

៧ កមែវធីិស្បនាំងអាំឡពី
ពុករលួយ 

- អនុ្វតតការង្ហរអាជីវកមែជាមយួអតិថិជន្
ឡោយមាន្តមាល ភាព 
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ែ- ពិពណ៌្នាអាំពីទាំន្ួលែ៊ុសត្តូវសងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ. 
ល.រ ខាឹម្សារ ទាំហាំនន្ការបរចិច គ សកម្មភាេ 
១ សហគ្មន៍្ និ្ងស្បជាជន្មាន្ចាំែូលទាប - ទឹ្កស្បាក់ស្បមាែ 

២.៧៤៣.៥២៨.០០០ឡរៀល 
- បាន្អនុ្វតតតាមឡគ្មលការែ៍ឧបតែមា
ធន្ សស្មាប់នន ាំ២០១៩ បាន្ចាំន្នួ្ 
១.៣៥៨ បណាត ញ ឡោយឡស្បីស្បាស់
ថវកិាមូលនិ្ធិ រ.ទ្.ស.ភ. 
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ផ្ននកទ៦ី: ការបង្ហា ញ 
ក- ការបង្ហា ញអំពីពត័ម៌្ននកន៊ុងរបាយការណ៍ក្បចនំន ដូំចខាងរក្កាម៖ 
ល.រ ព័តមាន មាន / គ្មា នបង្ហា ញ  
១ ចកេ៊ុវស័ិយ/ របសកកមម / រោលរៅអាជីវកមម មាន្បង្ហា ញ 
២ សូច ករហរិញ្ញវតថ៊ុ មាន្បង្ហា ញ 
៣ សូច ករមិន្មមន្ហរិញ្ញវតថ៊ុ មាន្បង្ហា ញ 
៤ កតាត ហានិ្ភ័្យសំខាន់្ៗ មាន្បង្ហា ញ 
៥ រោលន្រោបាយភាគលាភ្ មាន្បង្ហា ញ 
៦ ជីវត្បវតតិរបស់អភិ្បាល មាន្បង្ហា ញ 
៧ ការបណត៊ុ ោះបណាត លសត្មាប់អភិ្បាល ោម ន្បង្ហា ញ 
៨ ចំន្នួ្កិចចត្បជ៊ុំត្កុមត្បឹកាភិ្បាល មាន្បង្ហា ញ 
៩ វតតមាន្របស់អភិ្បាលកន៊ុងកិចចត្បជ៊ុំត្កុមត្បឹកាភិ្បាល មាន្បង្ហា ញ 
១០ លាភ្ការ ឬត្បាក់បំណាច់សត្មាប់អភិ្បាល និ្ងប៊ុគគលិកជាន់្ខ្ពស់ មាន្បង្ហា ញ 

 
ខ្- យន្តការថ្ន្ការបងាា ញពត័ម៌ាន្ ម្យធ្ាបាយ ន្ីតិវធិ្ី ន្ិងប៊ុគគលិកទទួលបន្ៃ៊ុកនតល់ពត័ម៌ាន្ 
 ឡលាក រស់ គី្មលាង អគ្គនយករងទ្ទ្លួបន្ៃុកហរិញ្ាកិចច និ្ងផ្ារមូលបស្ត ស្តូវបាន្មតងតាាំងជាបុគ្គលិកទ្ទ្លួបន្ៃុក
ផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ មដលមាន្ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ នន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ង
ហរិញ្ាវតែុជាជាំន្យួការកនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្្ជីវកមែ។ 
 អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ងហរិញ្ាវតែុទ្ទ្លួបន្ៃុកគ្ែឡន្យយ ឡរៀបចាំរបាយការែ៍ស្បចាាំស្តីមាស ឆ្មាស 
និ្ងស្បចាាំនន ាំឡដីមបោីក់ជូន្សុាំការអនុ្ម័តពីស្កុមស្បឹកាភិបាល បនៃ ប់ឡផ្ាីរជូន្ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្តនិ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្
(ទ្ស្មង់PDF) ឡដីមបឡីផ្ាីរជូន្គ្ែ:កមែការមូលបស្តកមពុជា និ្ងឡសនីសុាំការអនុ្ញ្ជា តផ្េពវផ្ាយរបាយការែ៍ទាាំងឡន្ោះជា្ធារ
ែោះ បនៃ ប់ពីទ្ទ្លួបាកការ ស្តួតពិនិ្តយរបស់ អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ងហរិញ្ាវតែុ ទ្ទ្លួបន្ៃុកហរិញ្ាវតែុ និ្ង
ទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ងបុគ្គលិកទ្ទ្លួបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៌មាន្។ ឡស្កាយពីទ្ទ្លួបាន្ការអនុ្ញ្ជា តរបស់ គ្ែ:
កមែការមូលបស្តកមពុជា ឡលីសាំឡែីរសុាំរចួមក ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ស្តូវបញ្ាូ ន្របាយការែ៍ឡន្ោះ
ឡៅការោិល័យមផ្ន្ការ និ្ងគ្ឡស្មាងបរឡទ្សនន្នយកោា ន្មផ្ន្ការ និ្ងគ្ឡស្មាងឡដីមបឡីធវីការផ្េពវផ្ាយជា្ធារែ:ឡៅឡលីឡគ្
ហទ្ាំព័របស់ រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ង្ធារែជន្។ 
 ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ ផ្តល់ព័ត៌មាន្ពិឡសស និ្ងតាមការឡសនីសុាំជូន្គ្ែ:កមែការ     
មូលបស្តកមពុជា បនៃ ប់ពីទ្ទ្លួបាន្ការស្តួតពិនិ្តយរបស់អុន្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ងហរិញ្ាវតែុ ទ្ទ្លួបន្ៃុកហរិញ្ាវតែុ 
និ្ងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ងបុគ្គលិកទ្ទ្លួបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៌មាន្ និ្ងអនុ្ញ្ជា តរបស់ ឯកឧតតមអគ្គនយក            
រ.ទ្.ស.ភ ។ ឡស្កាយពីទ្ទ្លួបាន្ការអនុ្ញ្ជា តពី គ្ែ:កមែការមូលបស្តកមពុជា ឡលីព័ត៌មាន្មដលឡសនីសុាំរចួមក ការោិល័យ
ទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត និ្ងវឡិោគិ្ន្ស្តូវបញ្ាូ ន្ព័ត៌មាន្ឡន្ោះ ឡៅការោិល័យមផ្ន្ការ និ្ងគ្ឡស្មាងបរទ្សនន្គ្ឡស្មាងបរឡទ្ស
នន្នយកោា ន្មផ្ន្ការ និ្ងគ្ឡស្មាង ឡដីមបឡីធវកីារផ្េពវផ្ាយជា្ធារែ:ឡៅឡលីឡគ្ហទ្ាំព័រ រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ង
្ធារែជន្។ 
 ឡោយម កព័ត៌មាន្ទាន់្ឡពល និ្ងព័ត៌មាន្តាមការសែ័ស្គ្ចិតតស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ឡៅស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជាតា
មស្បព័ន្ធ E-Disclosure របស់ស្កុមហ ុន្ផ្ាមូលបស្តកមពុជា ឡោយការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងឡោគិ្ន្ បនៃ ប់ពី
ការស្តួតពិនិ្តយរបស់អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ងហរិញ្ាវតែុ និ្ងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ងបុគ្គលិក
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ទ្ទ្លួបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៌មាន្។ ឡស្កាយពីទ្ទ្លួបាន្ការអនុ្ញ្ជា តរបស់ ស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា ឡលីព័ត៌មាន្មដលបាន្ឡសនីសុាំរចួ
មក ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្ស្តូវបញ្ាូ ន្ព័ត៌មាន្ឡន្ោះ ឡៅការោិល័យមផ្ន្ការ និ្ងគ្ឡស្មាង ឡដីមបឡីធវី
ការផ្េពវផ្ាយជា្ធារែ:ឡលីឡគ្ហទ្ាំព័ររបស់ រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិិ្ឡោគិ្ន្ និ្ង្ធារែជន្។ 
គ- ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ិយោគិន្ 
     ១- យន្តការ ន្ិងន្ីតិវធិ្ីថ្ន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ិយោគិន្ 

រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងឡៅវនិិ្ឡោគិ្ន្ តាមរយ:ភាន ក់ង្ហរចុោះបញ្ា ីឡផ្ៃរមូលបស្ត និ្ងភាន ក់ង្ហរទូ្ទាត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ 
កនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្អាំពី ការមបងមចកភាគ្លាភស្បចាាំ និ្ងមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្និ្ក។ ចាំឡពាោះវនិិ្ឡោគិ្ន្មដលមាន្បាំែង
មសវងយល់អាំពី រ.ទ្.ស.ភ ស្តវូោក់សាំឡែីរជាមុន្មកកាន់្ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយផ្ទៃ ស ់ឬ តាមរយ:ស្កុមហ ុន្មូលបស្តរបស់មលួន្ ឡដីមបី
ឡអាយ រ.ទ្.ស.ភ មាន្លទ្ធភាពឡរៀបចាំតាមសាំឡែីររបស់វនិិ្ឡោគិ្ន្។ 

ឡស្ៅពីយន្តការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងខាងឡលី វនិិ្ឡោគិ្ន្អាចឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងមកកាន់្បុគ្គលិន្ទ្ទ្លួបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៌មាន្ និ្ង/
ឬការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ាមូលបស្ត និ្ងវឡិោគិ្ន្នន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ និ្ងហរិញ្ាវតែុ តាមរយ:្រឡអ ចិស្តូនិ្ចដូច
ខាងឡស្កាម៖ 

- បុគ្គលិកទ្ទ្លួបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៌មាន្ Ros_Kim_Leang@ppwsa.com.kh ឬ 
- ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត និ្ងវឡិោគិ្ន្ Ckakada@ppwsa.com.kh ឬ iR@ppwsa.com.kh  

      ២- ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួន្ិងវនិ្យិោគិន្កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៩  
ឡៅកនុងនន ាំ២០១៩ រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងជាមយួនិ្ងវនិិ្ឡោគិ្ន្តាមរយ: ធនគ្មឡអសីុលីោភីអិលសីុ កនុង

ការផ្តល់ព័ត៌មាន្អាំពី ការមបងមចកភាគ្លាភស្បចាាំនន ាំ២០១៨ និ្ងមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ឡលីកទី្៧របស ់រ.ទ្.ស.ភ។ ឡោងតាម
សឡែីររបស់វនិិ្ឡោគិ្ន្ រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡធវីការឡឆ្លីយតបនូ្វកស្មងសាំែួរពាក់ព័ន្ធនិ្ងបរ ិ្ ែ ន្ សងគម និ្ងអភិបាលកិចចរបស់      
រ.ទ្.ស.ភ មដលបាន្អនុ្វតតកនុងនន ាំ២០១៨ កន្លងមក។ 

mailto:Ros_Kim_Leang@ppwsa.com.kh
mailto:Ckakada@ppwsa.com.kh
mailto:iR@ppwsa.com.kh
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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 




