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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ

ឯរសារ
សព្ាប់ការចូលរមួ្

ម្ហាសន្និបាតភាគហ ុន្ិរ 
លលើរទី៦

០៩ ឧសភា ២០១៨



 

 

មាតិកា 
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១/. ការច ុះឈ ម្ ុះ  .............................................................................................................................. ១ 
២/. ការតែងតាំងអាណែតគិាហកៈ (អ្នកែាំណាង) .................................................................................... ១ 
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ឧបសម្ពន័្ធ  

ឧបសម្ពន័្ធ ១: លិខិែតែងតាំងអាណែតិគាហកៈ (អ្នកែាំណាង)  
ឧបសម្ពន័្ធ ២: របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧  
ឧបសម្ពន័្ធ ៣: ទ្ិសឈៅអាជីវកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨  
ឧបសម្ពន័្ធ ៤: ឈសចកតសីឈប្ម្ចសតីពី ការឈផេរសិទ្ធិឈលើការឈរៀបចាំ ន្ងិដាំ ឈណើ រការម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិក ឈលើកទ្៦ី  
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ក. សេចកតីណែនាំេតពី ីការចូលរមួមហាេន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិ សលើកទី៦ 

១/. ការច ុះឈ ម្ ុះ 
ភាគហ ៊ុន្ិកដែ បាន្ល្វើការបញ្ជា ក់ការចូ រមួ មហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្កិ ល ើកទើ៦ របស់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កងុ

ភ្នំលេញ (“រ.ទ.ស.ភ្”) ជាមយួ ្នាគារ លេស៊ុើ ើដ្ឋ ភ្ើេ ិស៊ុើ (ភាន ក់ងារច៊ុុះបញ្ា ើលទេរមូ បក្ត ន្ិងភាន ក់ងារទូទាត់) ក្តូវច៊ុុះ
វតតមាន្លៅទើកដន្ែងតាមកា បរលិចេទ ន្ងិលេ លវលាកណំត់ែូចខាងលក្កាម៖ 

➢ ទើកដន្ែង: ស្នន ក់ការរដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កងុភ្នំលេញ(សូមេិន្តិយឯកស្នរបងាា ញទែូវសក្មាប់ចូ រមួមហាសន្និ- 
បាតភាគហ ៊ុន្ិក ល ើកទើ៦ ែូចមាន្កន៊ុង ទំេ័រទើ២ នន្ឯកស្នរលន្ុះ) 

➢ កា បរលិចេទ: នងៃេ៊ុ្ ១០លោច ដែេិស្នែ ឆ្ន ចំ សំរទឹធិស័ក េ.ស.២៥៦២ ក្តូវន្ឹងនងៃទើ០៩ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
➢ លេ លវលា: ចាប់េើលមា៉ោ ង ០៨:០០  ែ ់លមា៉ោ ង ០៩:០០ ក្េឹក 

កន៊ុងករណើ ភាគហ ៊ុន្ិកបញ្ាូ ន្េនកតំណាងមកចូ រមួជំន្ួសលៅកន៊ុងមហាសន្និបាតលន្ុះ ភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវដតងតាងំ
អាណតតគិាហកៈ (េនកតំណាង) របស់ែែួន្លែើមបើចូ រមួជំន្សួ។ អាណតតិគាហកៈលន្ុះ ក្តូវក្បគ ់នូ្វ ិែិតដតងតាងំអាណតតិ
គាហកៈ ដែ ដតងតាងំលដ្ឋយភាគហ ៊ុន្ិកជូន្ រ.ទ.ស.ភ្ លៅលេ ច៊ុុះវតតមាន្លៅ ស្នន ក់ការ រ.ទ.ស.ភ្ ដែ មាន្អាសយដ្ឋា ន្
េគារល ែ៤៥ ទែូវ១០៦ សងាា ត់ក្សុះចក ែណឌ ែូន្លេញ ោជធាន្ើភ្នំលេញ (ខាងលជើងោជាយសម័យាន្កមព៊ុជា) លែើមបើចូ រមួ
លៅកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក ល ើកទើ៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

ភាគហ ៊ុន្ិកដែ ចូ រមួលដ្ឋយផ្ទេ  ់ ឬតាមរយៈអាណតតិគាហកៈ (េនកតំណាង) កន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក
ល ើកទើ៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្តវូភាា ប់មកជាមួយនូ្វ ិែិតេលញ្ា ើញ លៅនងៃក្បារេធមហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកលន្ុះ តាមលេ លវលា 
ន្ិងកា បរលិចេទខាងល ើ លែើមបើច៊ុុះល ម្ ុះចូ រមួលៅកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកលន្ុះ។ 

២/. ការតែងតាំងអាណែតគិាហកៈ (អ្នកែាំណាង) 
ភាគហ ៊ុន្ិកដែ ចូ រមួកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក ល ើកទើ៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ តាមរយៈអាណតតិគាហកៈ 

ក្តូវដតងតាងំអាណតតិគាហកៈតាមទក្មង់ “ ែិតិដតងតាងំអាណតតគិាហកៈ (េនកតណំាង)“ ែូចមាន្លៅកន៊ុង ឧបសមព័ន្ធ១ នន្
ឯកស្នរលន្ុះ។ 

ភាគហ ៊ុន្ិកមាន ក់ដតងតាងំអាណតតិគាហកៈបាន្ដត ០១របូ ប៉ោ៊ុលណាណ ុះ។ ភាគហ ៊ុន្កិលក្ចើន្នាក់អាចដតងតាងំ
អាណតតគិាហកៈរមួគាន បាន្។ 
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ខ. ឯកសារបង្ហា ញផ្លវូេម្រាប់ចលូរមួមហាេន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក សលើកទី៦ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ 
ក្កងុភ្នលំេញ 

Phnom Penh Water 
Supply Authority អាគារវឌ្ឍន្ៈ 

Vattanak Capital 

រាជាយសម័យយាន្ 

Railway Station 

អាគារកាណាឌ្ីយា៉ា  
Canadia Tower 



មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក ល ើកទើ៦ 3  

 

គ. ឯកសារេម្រាបម់ហាេន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក សលើកទី៦ 
១/. របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 ទធទ អាជើវកមម ឆ្ន ២ំ០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្តូវបាន្បងាា ញលៅកន៊ុង របាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន ២ំ០១៧ ែូចមាន្
លៅកន៊ុង ឧបសមព័ន្ធ ២ នន្ឯកស្នរលន្ុះ។ 

២/. ទ្ិសឈៅអាជីវកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ទិសលៅអាជើវកមម ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ក្តូវបាន្បងាា ញលៅកន៊ុង ឧបសមព័ន្ធ ៣ នន្ឯកស្នរលន្ុះ។ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ១ 
លខិិតណតងតាំងអាែតតិគាហកៈ(អ្នកតាំណាង) 
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ល្វើលៅ ................................................................... 
Written at 

នងៃ........................ ដែ....................... ឆ្ន .ំ............... 
 Date Month Year 

ល ែេតតសញ្ជា ណវនិ្លិយាគនិ្លចញលដ្ឋយគណៈកមមការមូ បក្តកមព៊ុជា............................................... 
Investor ID number issued by Securities and Exchange Commission of Cambodia 

រូបវន្តប៊ុគគ  / Individual 
ន្ើតិប៊ុគគ  / Institution 

ែ្៊ុ ំ / លយើងែ្៊ុ ំ...................................................................................................................... សញ្ជា តិ........................................ 
I / We Nationality 

មាន្អាសយដ្ឋា ន្ល ែ............................................. ទែូវ...................................................... ឃ៊ុ/ំសងាា ត់.......................................... 
Address no.   Street Commune/Sangkat 

ក្សុក/ក្កុង/ែណឌ ..................................................... លែតត/ោជធាន្ើ........................................ ក្បលទស.............................................  
District/Town/Khan  Province/Capital  Country 

គឺជាភាគហ ៊ុន្ិករបស់ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្នំលេញ (“រ.ទ.ស.ភ្”) លៅកា បរលិចេទកំណត់ទ៊ុក នានងៃទើ១៨  ដែលមស្ន  ឆ្ន ២ំ០១៨ 

Being a shareholders of Phnom Penh Water Supply Authority (“PPWSA”) at its Record Date, 18th April 2018 
កាន់្កាប់ភាគហ ៊ុន្្មមតាសរ៊ុបចំន្ួន្...................................................ភាគហ ៊ុន្ 
Holding the total number of odinary share  share(s) 

ដតងតាងំ 
Hereby appoint 

ល ម្ ុះ.....................................................................លភ្ទ...................អាយ៊ុ...............ឆ្ន  ំ    សញ្ជា តិ.............................................. 
Name Sex  Age   Year  Nationality 

កាន់្េតតសញ្ជា ណបណណ ឬ ិែិតឆ្ែងដែន្ល ែ.................................................មាន្អាសយដ្ឋា ន្ល ែ.............ទែូវ.................................. 
Holding identity card or passport number Address no. Street 

ឃ៊ុ/ំសងាា ត់............................................................................ក្សុក/ក្កុង/ែណឌ .............................................................................. 
Commune/Sangkat  District/Town/Khan 

លែតត/ោជធាន្ើ........................................................................ក្បលទស..........................................................................................  
Province/Capital  Country 

ជាអាណតតិគាហកៈរបស់ ែ្៊ុ ំ/លយើងែ្៊ុ ំ  លែើមបើចូ រមួកន៊ុងនាម ែ្៊ុ ំ/លយើងែ្៊ុ ំ  លៅកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក ល ើកទើ៦ ដែ ន្ឹងក្បក្េឹតតលៅលៅនងៃេ៊ុ្ 
១០លោច ដែេិស្នែ ឆ្ន ចំ សំរទឹធិស័ក េ.ស.២៥៦២ ក្តូវន្ឹងនងៃទើ០៩ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ លវលាលមា៉ោ ង ០៨:០០ ក្េឹក លៅស្នន ក់ការ រ.ទ.ស.ភ្ ឬ
កា បរលិចេទ លេ លវលា ទើកដន្ែងណាមួយ ដែ មហាសន្និបាតលន្ុះអាចក្បក្េឹតតលៅ។ ោ ់សកមមភាេទាងំឡាយរបស់អាណតតិគាហកៈខាងល ើ 
លៅកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកលន្ុះ ក្តូវបាន្ចាត់ទ៊ុកថាជាសកមមភាេតំណាងឱ្យ ែ្៊ុ ំ/លយើងែ្៊ុ ំ ជាភាគហ ៊ុន្ិករបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

As my/our proxy to attend on my/our behalf at the 6th General Meeting of Shareholders to be held on 09th May 2018 at 08:00 AM at 
PPWSA headquarter or such other date, time and place as this meeting may be held. Any acts performed by the above proxy in this 
General Meeting of Sharehoders shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves as PPWSA’s shareholder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ហតថល ខា ក្តា1 ន្ងិល ម្ ុះភាគហ ៊ុន្កិ         ហតថល ខា ន្ងិល ម្ ុះអាណតតគិាហកៈ 
Signature Stamp1 and Name of shareholder             Signature and Name of proxy

                                                 
1 កន៊ុ ងករណើ ភាគហ ៊ុនិ្កជាន្ើតិប៊ុគគ  
In case of shareholder is institution 



 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ២ 
របាយការែ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 
  

 
 
 
 
 
 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj 

ជាតិ     សាសនា      ព្រះម្ហារសព្ត 

3 

www.ppwsa.com.kh 

របាយការណ៍ 

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

- វភិាគថ្លៃគដើម្ និងកំណែទ្រម្ងដ់ំគែើ រោរ និងណបបបទ្គដើម្បោីតប់នថយថ្លៃគដើម្ទ្ឹក 
- បគងកើនរប្ិទ្ធភាពបុគគលិក និងបនរកសាង្ម្តថភាពរប្់្ហរោ្។ 

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

នានា ណដលមានរប្ិទ្ធភាពបំផុ្តកនុងពិភពគោក។ 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

ព្រចាំឆ្ន ាំ  ២០១៧ 

គលខ្៤៥ ផ្ៃូ វ១០៦ ្ង្កក ត់រ្ោះចក ខ្ែឌ ដូនគពញ 
រាជធានីភនំគពញ រពោះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា 

 
 

 

 

អុីណម្៉ែលៈ 
ir@ppwsa.com.kh 

 
 

 

 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

i 
 



 
       ii                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទស្សនវស័ិ្យ 
រ.ទ.ស.ភ. បានប្តេជ្ញា ចិត្េតនេប្្វើឲ្យប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ខ្លួន មានការរ ើក 
ចប្្រើន ្តកតប្ោយប្ចរភាព ទាំងប្្វើជ្ញអ្នកផ្េល់្តឹកា ជ្ញអ្នកស្រតស្រលួ 
ប្ដ្ើរបើឲ្យ្តជ្ញពលរដ្ឋ រស់ប្ៅកនុងទើ្តជុាំជន ប្ខ្ត្េ-្កុង ប្ៅទូទាំង្ពះរាជ្ញណាច្ក 
ករពុជ្ញ នងិ្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងតណាេ ្តប្ទសកាំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ កនុងពិភពប្ោក 
មានទឹកស្អា ត្ប្្តើ្បាស់ទាំងអ្ស់គ្នន ។ 

 

បរស្កកម្ម 
ប្តសកករមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺធានាផ្គត់្ផ្គង់ទកឹស្អា ត្គ្នម នប្រប្រាគ ២៤ប្មា៉ោ ងកនុង 
រួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃកនុងរយួសបាេ ហ៍ មានសមាព ្្គត់្គ្នន់ និងកនុងត្ថ្រលរួយសរ្សត 
ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋ ទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ និងទើ្តជុាំជនរតស់ប្ខ្ត្េកណាេ លដដ្ល 
ជ្ញត់នឹងរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយរិនប្រើលរ ាំលង្តជ្ញពលរដ្ឋ្កើ្ក។ ប្្ៅពើប្នះ 
រ.ទ.ស.ភ. បាននឹងកាំពុងដចករ ាំដលកតទពិប្ស្អ្ន៍ការងាររតស់ខ្លួន ដ្ល់តណាេ  
រោឋ ករទឹកប្ខ្ត្េ-្កុងរួយចាំនួនប្ៅកនុង្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ ្ពរទាំងតណាេ  
អ្ងគភាពទឹកស្អា ត្កនុងត្ាំតន់ និងកនុងពិភពប្ោកតារសាំណូរពរ សាំប្ៅសប្្រច 
បាននូវប្គ្នលប្ៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ សហសសវត្សរក៍រពុជ្ញ ក៏ដូ្ចជ្ញប្គ្នលប្ៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ 
សហសសវត្សរព៍ភិពប្ោក។ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បរយិាយ 
ឆ្ន ាំ 

២០១៧ 
ឆ្ន ាំ 

២០១៦ 
ឆ្ន ាំ 

២០១៥ 
    
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ    
   ក- ្ទពយសករមសរុត (ពាន់ប្រៀល) ១.៣៦២.០១១.៧៧៧ ១.២៩៧.៧២៩.៦០០ ១.២៤៥.៤៣២.១២៨ 
   ខ្- តាំណុលសរុត (ពាន់ប្រៀល) ៥២២.៨៨៦.៩៩១ ៤៧៧.៧៥៧.៨០៤ ៤៦១.៤៦៣.៩៤៦ 
   គ- រូល្នសរុត (ពាន់ប្រៀល) ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ ៨១៩.៩៧១.៧៩៦ ៧៨៣.៩៦៨.១៨២ 
    
លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ    
   ក- ចាំណូលសរុត (ពាន់ប្រៀល) ២៣២.៨៩៣.០៨៩ ១៩៨.១៧៩.៨៧៤ ១៩១.៣៤៨.២៤៦ 
   ខ្- ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ្បាក់ចាំប្ណញ (ពាន់ប្រៀល) ៥២.៨២៦.៧៨៥ ៦០.៥៩១.២៨៩ ៦៧.៩៨៣.២៤៦ 
   គ- លទធផ្លលរាិត្កនុងការយិតរបិ្ចេទ (ពាន់ប្រៀល) ៣៣.០៦៧.៨២៦ ៤៩.២៧៣.១០៤ ៥៦.៩៤៩.១៣១ 
    
អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ    
   ក- អ្នុសនទនើយភាព    
       ១- អ្នុបាត្ចរនេ (ចាំនួនដ្ង) ២,៥៦ ៣,៩៥ ៥,០៣ 
       ២- អ្នុបាត្ចរនេប្លឿន (ចាំនួនដ្ង) ១,៩៧ ៣,២៤ ៣,៩៩ 
   ខ្- អ្នុបាត្ចាំប្ណញភាព    
       ១- ផ្លចាំប្ណញកនុងរួយឯកតា្ទពសករម (ភាគរយ) ២,៤៩ ៣,៨៧ ៤,៧២ 
       ២- ផ្លចាំប្ណញកនុងរួយឯកតារូល្ន (ភាគរយ) ៣,៩៩ ៦,១៤ ៧,៤៩ 
       ៣- ចាំប្ណញកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធ ិ(ប្រៀល) ៣៨០,២១ ៥៦៦,៥៣ ៦៥៤,៧៩ 
ភាគោភកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ (ប្រៀល)  ១៥៩,៩៩ ១៥២,៥៧ 

 
 

ភាគហ ៊ុនិក ចាំនួនភាគហ ៊ុន កម្មសទិ្ធិភាព ផ្សេងៗ 
    

ភាគហ ុន្តប្ភទ (ក)    
  ១- រដ្ឋ ត្ាំណាងប្ោយ “ស.ហ.វ.” (*) ៣៩១.១០០.៩៤២ ១០០%  
    

ភាគហ ុន្រមតា    
  ១- រដ្ឋ ត្ាំណាងប្ោយ “ស.ហ.វ.” (*) ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% គ្នម នរយៈប្ពលឡុកអាត ់
  ២- ESOP (**) ១.០១៨.៣៣០ ១,១៧១% គ្នម នរយៈប្ពលឡុកអាត ់
  ៣- ភាគហ ុនិកឯកជន ១២.០២៧.៦៤៥ ១៣,៨២៩%  

សរុតភាគហ ុន្រមតា ៨៦.៩៧៣.១៦២ ១០០%  
(*) ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
(**) អ្ភិបាល តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ និងនិប្ោជិត្ដដ្លកាន់កាត់រូលត្ត្ករមសិទធិរតស់ រ.ទ.ស.ភ. 
 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ 
 រ.ទ.ស.ភ. អាចប្្វើការផ្លិត្ទឹកស្អា ត្បាន ១៩៤.០៣៧.៨៣៣រ៣  ប្សមើនងឹ ៩៥% ថ្នដផ្នការ  និងោក់តណាេ ញ ដចកចាយទឹកកនុងរាជធានើភនាំប្ពញបាន 
្តដវង ១៩៥.៣៧៧,៤៤ដរ៉ោ្ត្។ ត្តណាេ ញទកឹស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋមានចាំណូលទត ប្ោយអ្នុវត្េប្គ្នលការណ៍ឧតត្ថរភ្ន និងតង់រ ាំលសរ់តសអ់្ងគភាព 
បានចាំនួន៥៤២្គួស្អរ  ប្យើងបានប្្តើ្បាស់្ បាក់ឧតត្ថរភ្ នចាំនួន ១១២.៤០៨.៧០០ប្រៀល ដដ្លជ្ញរូលនិ្ិរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 
្ទពយសករមមានចាំនួនរហូត្ដ្ល ់១.៣៦២.០១១.៧៧៧.០០០ប្រៀល ្បាកច់ាំណូលសរុតមានចាំនួន ២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០ប្រៀល កនុងប្នាះចាំប្ណញ 
រុនតង់ពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញ មានចាំនួន ៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០ប្រៀល និង្បាកច់ាំប្ណញកនុងការយិតរបិ្ចេទចាំនួន ៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ប្រៀល។ 

 
 

 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសផ្ងេប 
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៣,២០០ 

៣,៤០០ 

៣,៦០០ 

៣,៨០០ 

៤,០០០ 

៤,២០០ 

៤,៤០០ 

០ 

១០,០០០ 

២០,០០០ 

៣០,០០០ 

៤០,០០០ 

៥០,០០០ 

ទាំហាំជញួដូ្រ (ភាគហ ុន) ថ្ងលតិទ 
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ករមសិទធភិាព ថ្នភាគហ ុន្រមតា 

 

១,១៧១% 

១៣,៨២៩% 

៨៥% ESOP ១,៥០% 
ភាគហ ុនិកឯកជន  ១៣,៥០% 
រដ្ឋ ត្ាំណាងប្ោយ្កសួង ស.ហ.វ. ៨៥% 

តដ្រត្រួលត្ថ្រលភាគហ ុន (គតិ្ជ្ញប្រៀល) នងិទាំហាំជញួដូ្រ 

្បាក់ចាំប្ណញតារតណាេ ឆ្ន ាំនើរយួៗ (ោនប្រៀល) 

 

៣៨.០៨៨ 
៤៥.៧៤៧ 

៥៦.៩៤៩ 
៤៩.២៧៣ 

៣៣.០៦៧ 

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 
 

២៣២.៨៩៣ 

៥២.៨២៦ 

៣៣.០៦៧ 
ចាំណូលសរុត  

ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ្បាក់
ចាំប្ណញ 

ចាំប្ណញកនុងការយិតរបិ្ចេទ 

្បាក់ចាំប្ណញស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៧ (ោនប្រៀល) 

១,១៧១% 

១៣,៨២៩% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្មាស្ភាព 
ប្កុម្ប្រកឹាភបិាល 
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ឯកឧតតម្ ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
ឯកឧតតម្ ម្៊ុ៊ី វ៉ា ន់ 

 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន 

 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

ផ្ោក ឡ៊ុង ណារ៉ា៉ូ 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
ផ្ោក ចាង យ៊ុនផ្ហេង 

 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
ផ្ោក ផ្ោម្ ផ្សង ប៉ូរ៉ា  

 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម្ ស៊ឹម្ ណារ៉ា  
 

ប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភបិាល 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បោយទទួលបានទាំនុកចិត្តពរីាជរោា ភបិាល ជាម្យួនឹងការ 
ឧរត្ាម្ភ គាំប្ទពីប្កសួ្ងអាណាពាបាលទាំងពីរ រោា ករទឹកស្វយត័្ 
ប្កុងភនាំបពញ បានរាំបពញកាត្ពវកិចចបោយបជាគជយ័ ប្គរស់្កម្មភាព 
ធុរកិចចររស់្ខ្លួន។ បយើងកាំពុងរនតអភវិឌ្ឍបស្វាទឹកស្ថា ត្ជាបរៀងរាល់ថ្ងៃ 
ទាំងគុណភាព ទាំងររមិាណ ប ើម្បបី្លើយត្របៅនឹងត្ប្ម្ូវការបប្រើប្បាស់្ 
ររស់្ប្រជាជនថ្ន ទីប្កុងភនាំបពញ និងទីប្កុងតាបមម  និងចូលរមួ្ចាំណណក 
កនុង ាំបណើ រការអភវិឌ្ឍនរ៍រស់្ទីប្កុងទាំងពីរ។   

កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៧ ផ្នេះ 

ឯកឧតតម្ ស៊ឹម្ ណារ៉ា  
 

ប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភបិាល 

“ 

” 
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កនុងឆ្ន ាំប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលចាំណូលសរុត ២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០ប្រៀល និង្បាក់ចាំប្ណញរុនតង់ពនធប្លើ្បាក់ 

ចាំប្ណញ ៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០ប្រៀល។ លទធផ្លលរាិត្សរុតរតស់ភាគហ ុនិកមានចាំនួន ៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ប្រៀល។ 
ចាំប្ណញកនុងរួយភាគហ ុន ជ្ញរូលោឋ ន(basic earnings per share) គឺ ៣៨០,២១ប្រៀល។  

ផ្លចាំប្ណញកនុងរួយឯកតា្ទពយសករមប្សមើនឹង២,៤៩% ចាំដណកឯផ្លចាំប្ណញកនុងរួយឯកតារូល្នប្សមើនឹង ៣,៩៩%។ 
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ វនិិប្ោគ កស្អង ព្ងើកដ្ាំប្ណើ រការ និងជួសជុលដងរការប្្ោបាយស្មាត់ផ្លិត្ និង្តព័នធ 

ដចកចាយទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ។ ប្្តើ្បាស់នូវ្គត់វធិានការប្ដ្ើរបើតប្ងកើនផ្លិត្ករម ប្សវាករម និងធានាគុណភាពទឹកស្អា ត្      
ប្្លើយត្តប្ៅនឹងត្្រូវការស្មាត់ជើវភាពរស់ប្ៅ អាជើវករម-ប្សវាករម និងឧសាហករម។ ប្្វើអាជើវករម ប្សវាករម និងការងារប្ផ្សងៗ 
ប្ទៀត្ ដដ្លទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យប្ៅកនុង ឬប្្ៅ្តប្ទស តារការសប្្រចរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល និងប្ោយ 
អ្នុប្ោរ តារចាត់។ សហ្តត្ិតត្េិការប្លើដផ្នកតប្ចចកប្ទស ពាណិជជករម និងហរិញ្ញវត្ថុ ជ្ញរួយថ្ដ្គូរអ្ភិវឌ្ឍន៍ កនុង និងប្្ៅ្តប្ទស 
ប្ដ្ើរបើព្ងើក និងអ្ភិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅតារប្គ្នលនប្ោបាយ រតស់រាជរោឋ ភិបាល។ ធានាឲ្យបាននូវប្ចរភាពដ្ាំប្ណើ រការផ្លិត្ករម    
អាជើវករម និងហរិញ្ញវត្ថុប្ោយផ្ារភាជ ត់ជ្ញរួយ្តប្ោជន៍សងគរ តប្ងកើន្តសិទធភាពតុគគលិក និងតនេកស្អងសរត្ថភាពរតស់       
សហ្គ្នសវភិាគកតាេ ថ្ងលប្ដ្ើរ និងកាំដណទ្រង់ដ្ាំប្ណើ រការ និងដតតតទប្ដ្ើរបើកាត់្តនថយថ្ងលប្ដ្ើរទឹក ប្្តៀតប្្ៀតដតតយុទធស្អស្តសេ 
ជ្ញរួយ  តណាេ អ្ងគភាពទឹកស្អា ត្នានា ដដ្លមាន្តសិទធភាពតាំផុ្ត្កនុងពិភពប្ោក។ 
 ផ្សវដ៏មានប្បសទិ្ធភាព 

ប្យើងប្ៅដត្តនេធានាការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្២៤ប្មា៉ោ ងប្លើ២៤ប្មា៉ោ ង ជ្ញរួយនឹងគុណភាព ដដ្លអាចទទួលទនបានប្ោយផ្ទទ ល់  
ពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ ប្យើងផ្លិត្បាន១៩៤.០៣៧.៨៣៣រ៣។ ទនទឹរប្នះប្យើងបានប្្តើត៉ោូលើអាលុយរើញ៉ោូ រកល័ររាយ 
(PAC) ជាំនួសស្អច់ជូរវញិ ប្ដ្ើរបើតប្ងកើនគុណភាពទឹក និងកាត់្តនថយចាំណាយប្លើស្អរធាតុ្គើរើ។ ជ្ញលទធផ្លប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ 
កាំប្ណើ នអ្ត្ិងិជនកនុង្គ្នបានប្កើនចាំនួន ២២.៤៥៣តណាេ ញ។ កនុងប្នាះកាំប្ណើ នអ្ត្ិងិជន ដដ្លមានចាំណូលទតចាំនួន 
៥៤២តណាេ ញ ដដ្លប្យើងដត្ងយកចិត្េទុកោក់ជ្ញប្ទៀងទត់្។ ជ្ញរួយគ្នន ប្នះប្យើងបានខ្ិត្ខ្ាំ ោ៉ោ ងសវិត្ស្អវ ញ កនុងការរកាអ្្តាទឹក 
បាត់់្តង់ ដដ្លជ្ញសូចនករដ៏្សាំខាន់កនុងវស័ិយទឹកស្អា ត្ឲ្យសថិត្កនុងក្រិត្ ប្លខ្រួយខ្ទង់គឺ ៨,៣០% ្តប្សើរជ្ញងប្គកនុងត្ាំតន់អាសុើ។ 

ប្យើងបានផ្សពវផ្ាយពើការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ប្យើង ដដ្លប្យើងដត្ងប្្វើជ្ញប្ទៀងទត់្ ជូនដ្ល់្តជ្ញពលរដ្ឋកនុងសហគរន៍  



 
       viii                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បាន្ជ្ញតប្ហើយរាល់សាំប្ណើ រប្ផ្សងៗ ដដ្លប្យើងបានទទួលពើអ្ត្ិងិជនពាក់ព័នធនឹងប្សវាទឹកស្អា ត្្ត្ូវបានប្ោះ្ស្អយទន់ប្ពលប្វោ 
កាំណត់្។ តាំពង់ប្រនាាំទឹក និងតណាេ ញដចកចាយទឹកស្អា ត្ ្ត្ូវបានព្ងើកជ្ញប្រៀងរាល់ថ្ងៃ តាំពង់្តដវង ១៩៥.៣៧៧,៤៤ដរ៉ោ្ត្ 
្ត្ូវបានោក់កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ។ 
ការអន៊ុវតតន៍ការងាររបសប់្កុម្ប្ប៊ឹកាភិបាល 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានជួត្តជុាំចាំនួន ០៦ប្លើក កនុងឆ្ន ាំប្នះ៖ 
១- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េទិើ៥ រតស ់រ.ទ.ស.ភ. ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េិទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើ
រប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះសវនករមប្ៅ

នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៦ និង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល (២០ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមាន
ទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ១០.៤១១.២៨៣.២៥៦‚៨៨ប្រៀល។ 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរដដ្លបានអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២.១៤៦.០២៧.៣២២ប្រៀល និងចាំណាយសរុត្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាំនួន 
២១១.៨៦១.៩៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្លើការជួសជុលផ្លូវ្កាល្គួស
្កហរ្តដវង ២.០០០ដរ៉ោ្ត្។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៧.០៨១.៦១៧.១០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.២៩៥.២៨៩.៥០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.០៣៦.២៣១.៦០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៦០.៣៣៥.៩៣៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.៩៦៤.០៨៨.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.៥៧១.២៧០.៤០០ ប្រៀល 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លហរិញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ប្្កាយសវនករម) ដដ្លទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញចាំនួន 
៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ប្រៀល។ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើការដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារចាត់ចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារប្សរ ើចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 ្បាក់ចាំប្ណញរកាទុក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ៣០.៤៣០.៩៥៧.៤១២ប្រៀល 
 ភាគោភជ្ញស្អច់្បាក់ ស្មាត់ភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុន្រមតារតស់ រ.ទ.ស.ភ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦៖ 

- អ្នុបាត្ថ្នការដតងដចកភាគោភ   ចាំនួន   ២៨‚២៤% 
- ភាគោភសរុតដដ្ល្ត្ូវដតងដចក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ ប្រៀល 
- ភាគោភកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ ចាំនួន ១៥៩,៩៩ប្រៀល/ភាគហ ុន 
- កាលតរបិ្ចេទ្តកាសតញ្ជ ើប្ ម្ ះភាគហ ុនិកដដ្ល្ត្ូវទទួលបានភាគោភ:  ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
- កាលតរបិ្ចេទចាត់ប្ផ្េើរទូទត់្ភាគោភ: ២៨  ប្រស្អ  ២០១៧ 
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៦. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥៖ 
 កាលតរបិ្ចេទកាំណត់្ទុក (Record Date): ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
 កាលតរបិ្ចេទរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥:១១  ឧសភា  ២០១៧ 
 ប្ពលប្វោ: ប្មា៉ោ ង ០៨:០០  ដ្ល ់ប្មា៉ោ ង ១១:០០ 
 ទើកដនលងរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥: ស្អល្តជុាំ្ាំ (ស្អន ក់ការរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ) 
 រប្តៀតវារៈសាំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធផ្លអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៦ និងទិសប្ៅអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៧ 

៧. ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្លើកប្ៅពិភាកាកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 
៨. ្កុរ្តឹកាភិបាលទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សប្ងេតសេើពើដផ្នការប្រ ២០១៦-២០៣០ និងដផ្នការសករមភាពកនុង

្កតខ្ណឌ រាជធានើភនាំប្ពញ និងដណនាាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការសិកាតនេ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ការសិកាប្នះ ប្ៅកនុងប្ពលឆ្ត់ៗខាងរុខ្។ 
៩. ្កុរ្តឹកាភិបាលអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ និងប្សនើសុាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. អ្នុវត្េការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋ

កនុងសងាក ត់្ចាំនួន ០៤ ប្ៅកនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ រាជធានើភនាំប្ពញ តារនិត្ិវ ិ្ ើ។ 
១០. ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិភាកា និងប្្វើការសប្្រចដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

ក. អ្នុរ័ត្-ឯកភាពប្លើការដកស្រួលសមាសភាពថ្នគណៈកមាម ្ិការសវនករម ប្ោយដត្ងតាាំង ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ 
អ្ភិបាលត្ាំណាងនិប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៦  ជ្ញសមាជិក  ជាំនួស ប្ោក្សើ  ងនិ ចស្តនាទ   អ្ភិបាលត្ាំណាង
និប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៥។ 

ខ្. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញព័ត៌្មានប្លើការតេូរទើតាាំងភាជ ត់ចរនេអ្គគើសនើពើអ្គគើសនើករពុជ្ញ។ 
គ. ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍តារសាំប្ណើ ប្លើគប្្មាងស្អងសង់អ្គ្នរអាជើវករមងមើ។ 

២- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ កាលពើថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ១៤:០០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្ៅ
ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រច
ប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវប្រៀតចាំគណៈករមការ ប្ដ្ើរបើប្ោះ្ស្អយការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងសងាក ត់្កាលប្កាះ 

ដ្ពកឯង ដ្ពកងមើ និងវាលសបូវ កនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្ោយអ្នុវត្េតារចាត់ និងតទតបញ្ញត្ិេជ្ញ្រមាន។ 
២. អ្នុវត្េតារអ្នុស្អសន៍ដណនាាំដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់រតស់ សផ្ម្តចអគគម្ហាផ្សនាបត៊ីផ្តផ្ោ ហ ៊ុន សសន   នាយករដ្ឋរស្តនេើ

ថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវប្រៀតចាំសាំប្ណើ សុាំប្ៅ្កសួងអាណាពោបាល ប្លើករណើ ដកដ្តត្ថ្រលលក់ទឹកស្អា ត្
រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទូទត់្ជូន្កុរហ ុន VINCI Construction Grands 
Projets នូវអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) កនុងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្កនិប្រា្ ជាំហាន២។ 
៣- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅ

នាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ 

ឆ្ន ាំ២០១៧ មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៤៩៥.៦៣១.៧០០ប្រៀល។ 
៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ២-្មាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

 ចាំណូលសរុត ៥៨.៥៩៦.២០៥.៦០០ ប្រៀល 



 
       x                      របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨១៤.០៦៤.៨០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៥១.២៥២.៥០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ ្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៨.៩៩៩.០០៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨៥២.២៧៩.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៨១.៩២៥.០០០ ប្រៀល  

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល 
(៧ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងបានចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន 
១១.២១៧.៥៧៥.៦៥១‚៧៥ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្  ប្ៅប្លើដផ្នការលទធករមដកត្្រូវ  ្មាសទើ២ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ (១៩កញ្ច ត់) ដដ្លប្្គ្នងទឹក្បាក់សរុត្តមាណជ្ញ ១៤.២៨០ោនប្រៀល។ 

៥. ឯកភាពអ្នុវត្េតារាងថ្ងលទឹកងមើ តារ្តកាសប្លខ្ ១៤៩ MIH / ២០១៧ ចុះថ្ងៃទើ១៥ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ចញប្ោយ្កសួងឧសាហករម និងសិតបករម និងអ្នុរ័ត្វធិានគណនាថ្ងលលក់ទឹក។ 

៦. អ្នុរ័ត្ប្លើ ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តដនថរការោិល័យចាំណូលខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នអាជើវករម 
 តដនថរការោិល័យតលង់្តព័នធដចកចាយទឹក ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង 
 ត្ាំប្ឡើងរនទើរពិប្ស្អ្ន៍ទឹក មានឋានៈប្សមើការោិល័យ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នផ្លិត្ករម 
និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 

 ដកប្ ម្ ះ “រណឌ លកុាំពយូទ័រ” ប្ៅជ្ញ “រណឌ លព័ត៌្មានវទិោ” 
 តដនថរអ្ងគភាពនើត្ិករម និងអ្្ិការកិចច 

៧. អ្នុរ័ត្ប្លើការទិញតាំពង់ដដ្ក និងតាំពង់ជ័រ ដដ្លមាន្តដវងសរុត ៤៤.៩១៨ដរ៉ោ្ត្ ប្ោយផ្ទទ ល់ពើ្កុរហ ុន Powercode 
Enterprise ។ 

៨. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការប្រ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០៣០ ។ 
ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួល្ជ្ញតអ្ាំពើ ករណើ សុាំជ្ញវចរនេអ្គគើសនើផ្ទទ ល់ពើទវ រចរនេត្ង់សយុងរ្យរថ្ន 

អ្នុស្អថ នើយ រកតប្្រើឲ្យប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ទាំង៤ កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ប្លើការចាំណាយប្ៅ 
ប្លើអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) នូវរាល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទាំនិញ និងប្សវាស្អងសង់កនុង្សុក ស្មាត់គប្្មាងនិប្រា្ ជាំហាន២ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ 
គប្្មាង។ 
៤- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េិទើ៦ ប្ៅថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្វោប្មា៉ោ ង 
១៤:៣០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

ឯកភាពទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សេើពើការប្ចញវកិកយត្ត្ថ្ងលទឹកនាប្ពលតចចុតបនន និងសប្្រចឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ប្្វើការសិកាប្ឡើងវញិ
នូវសូចនាកររួយចាំនួន ប្ដ្ើរបើពោករណ៍ដផ្នការហរិញ្ញវត្ថុរយៈប្ពលដវង ស្មាត់ការពិភាកាប្ៅកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 

៥- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅ
រណឌ លកុាំពយូទ័រ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ៨ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ៤ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣២.១៣៨.២៨៧.៦០០ ប្រៀល 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥២.០០៩.៨៤២.៣០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤១.៦០៧.៨៧៣.៩០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ២៤៣.៥០៩.២៦៤.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥៧.៦៨៥.៧៦៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤៦.១៤៨.៦១៣.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង្ត្ើមាសទើ៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៥៨.០៩១.៦៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាង
ថ្នការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុត្តមាណ 
២.៤០៣.៥៧៣.០០០ប្រៀល។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល (១៣ករណើ )  និង 
ពិប្្គ្នះថ្ងល (០១ករណើ ) មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២០.១០៦.៧១០.៥៦២,៩៨ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាល បានអ្នុរ័ត្ប្លើ 
គប្្មាងដផ្នការកិចចលទធករម ឆ្ន ាំ២០១៨ (៦៣កញ្ច ត់) ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុតចាំនួន 
៨៤.៨៥១.៤៧៥.០៣៧ប្រៀល។ 

៥. អ្នុរ័ត្ប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) លើរើត្្ើត្ ជ្ញសវនករឯករាជយ ប្ដ្ើរបើប្្វើសវនករមប្លើ Project Account 
ទក់ទងនឹងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក្តព័នធដចកចាយ។ 

៦. អ្នុរ័ត្ចូលររួវភិាគទននូវទឹក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០.០០០ប្រៀល ស្មាត់រូលនិ្ិអ្ភិវឌ្ឍន៍ទើផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ 
កនុងប្គ្នលតាំណងអ្ភិវឌ្ឍន៍វស័ិយរូលត្ត្ប្ៅ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ។ 

 ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍កនុងការកត់្្តានូវសមាភ រត្តណាេ ញចូលផ្ទះ
ជូនអ្ត្ិងិជន ចូលជ្ញអ្ចលន្ទពយរតស់ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយគិត្រ ាំលស់រយៈប្ពល ១២ឆ្ន ាំ។ 
 
៦- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤  អាណត្េទិើ៦  រតស ់ រ.ទ.ស.ភ  ថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្  ដខ្តុសស  ឆ្ន ាំរកា នពវសក័     
     ព.ស.២៥៦១ ្ត្វូនងឹថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤ អាណត្េិទើ៦ កាលពើ្ពឹកថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្ ដខ្តុសស ឆ្ន ាំរកា 
នពវស័ក  ព.ស. ២៥៦១  ្ត្ូវនឹងថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  ប្វោប្មា៉ោ ង  ០៨:៣០នាទើ្ពឹក  ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ 
អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើ ជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ 
ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ប្ៅនាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ១០ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ២ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣៥.៤៣៦.៩៣១.៤៤៧ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៤៨.៧៥០.០៤៩.៤៩១ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៣៩.០០០.០៣៩.៦៣៣ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៦.៧៨២.៦៤០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១១.២៤៣.៩៨០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៨.៩៩៥.១៨៤.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៣៦៨.៥០២.៥០០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើការចាំណាយងវកិាចាំនួន 
៤២ោនប្រៀល/ឆ្ន ាំ (ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១៨) ស្មាត់សករមភាពរនុសស្រ៌កនុងការជួយរ ាំដលកនូវទុកេលាំបាករតស់្តជ្ញពលរដ្ឋដខ្មរ 
ដដ្លកាំពុងរស់ប្ៅ ប្្វើការ និងសិកាប្ៅស្អធារណរដ្ឋកូប្រ ៉ោ។ 

 

xi 
 



 
       xii                    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល(១៥ករណើ ) 
ពិប្្គ្នះថ្ងល(១ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់(១ករណើ ) មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៨.២៥៧.៦០៧.០៩៧,៥៣ប្រៀល។ 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក
្តព័នធដចកចាយទឹក ដដ្លបានតញ្ច ត់កិចចលទធករម ១០០% ប្ៅដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៦. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមប្ៅភាគខាងលិចរាជធានើភនាំប្ពញ 
និងអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍ ប្ដ្ើរបើប្្វើការសិកាប្លើគប្្មាងប្នះតនេប្ទៀត្។ 

៧. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ដដ្លបានប្សនើសុាំកិចចអ្នេរាគរន៍រតស់
្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ កនុងការរកទុនវនិិប្ោគ ប្ដ្ើរបើអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ជាំហាន១។ 

៨. ឯកភាពប្លើសាំប្ណើ សុាំតដងវរគប្្មាងកាត់្តនថយ CO2 (JCM) ប្ៅអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 
 

ការរ ាំព៊ឹងទ្៊ុកសប្មាប់ប្ត៊ីមាសខាងម្៊ុខ 
 ប្ដ្ើរបើ្ នប្ឆ្ព ះប្ៅសប្្រចទសសនវស័ិយរតស់ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្្វើការងារសាំខាន់ៗ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
  - ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្អថ ត័ន និង្នធានរនុសស 
  - ការអ្ភិវឌ្ឍន៍រប្្ោបាយ និងសមាភ រប្្តើ្បាស់ 
  - សូចនករប្សវាករម និងសូចនករ្តសិទធភាពការងារ។ 
 តណាេ សូចនករសាំខាន់ៗ ដដ្ល្ត្ូវតារោន និង្ត្ួត្ពិនិត្យមានដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
  - ថ្ផ្ទប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅរាជធានើភនាំប្ពញៈ ១០០% ប្ៅឆ្ន ាំ ២០២៥ 
  - អ្្តាដ្ាំប្ណើ រការសហ្គ្នសៈ  ទតជ្ញង ៤០% 
  - អ្្តាទរ្បាក់ថ្ងលប្្តើ្បាស់ទឹកៈ  រិនទតជ្ញង ៩៩% 

 - អ្្តាទឹកបាត់្តង់ៈ   កនុងក្រិត្ ៨% 
  រ.ទ.ស.ភ. មានយុទធស្អស្តសេចាស់ោស់កនុងការព្ងើកតណាេ ញដចកចាយទឹក ប្ោយមានទាំនាក់ទាំនងជ្ញរួយនឹងការព្ងើក 
សរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករម ប្ហើយការព្ងើកការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្ៅត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ គឺប្្វើោ៉ោ ងណារកាអ្្តា និងសេង់ោរដូ្ចគ្នន  ប្ៅកនុង 
រាជធានើភនាំប្ពញ និងតាាំងចិត្េខ្ពស់ ចាំប្ពាះការទទួលខុ្ស្ត្ូវដ្ល់សងគរ និងតរសិ្អថ ន។ ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្យើងរ ាំពឹងថានឹងបានទទួល 
្បាក់ចាំប្ណញពិត្ រិនត្ិចជ្ញង ៤៦.១៤៨.៦១៣.០០០ប្រៀល ដូ្ចដដ្លបានអ្នុរ័ត្ប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាល និង្កសួងអាណាពោបាល 
ទាំងពើរ។ 
ផ្សចកត៊ីសលែងអាំណរគ៊ុណ 
 ប្យើងខ្ាុ ាំសូរដងលងប្សចកេើដ្ឹងគុណដ៏្្ជ្ញលប្្ៅចាំប្ពាះរាជរោឋ ភិបាល អាណាពោបាលទាំងពើរ គឺ្កសួងឧសាហករម និង  សិតបករម 
និង ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ គណៈករមការរូលត្ត្ករពុជ្ញ ្កុរហ ុនផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ និងភាគហ ុនិកទាំងអ្ស់ ដដ្លបានផ្េល់ 
ទាំនុកចិត្េ និងការគ្នា្ំ ទចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 
 ប្យើងក៏មានប្មាទនភាព និងសូរដងលងអ្ាំណរគុណចាំប្ពាះរស្តនេើ និងនិប្ោជិត្្គត់ថាន ក់ រតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 
ដដ្លបានខ្ិត្ខ្ាំតាំប្ពញការងារ ប្ោយស្អម រត្ើទទួលខុ្ស្ត្ូវខ្ពស់ ជាំរុញឲ្យបានសប្្រចនូវលទធផ្លដ៏្លា្ តប្សើរប្នះ។ 
 

ថ្ងៃពុ្ ១៤ប្កើត្ ដខ្ផ្លគុន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១       
រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងៃទើ២៨ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ប្បធានប្កុម្ប្ប៊ឹកាភិបាល 
 
 
 
 

ស៊ឹម្ ណារ៉ា  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាពសាំខាន់ៗកន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ោយមានការគ្នា្ំ ទោ៉ោ ងប្ពញទាំហងឹពើរាជរោឋ ភិបាល ្កសួងអាណាពោបាល និង្កុរ្តឹកាភិបាល ប្ៅកនុងអ្ាំឡុង      

្ត្ើមាសប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្មានការវឌិ្ឍន៍ោ៉ោ ងខាល ាំងកាល  និងកាំប្ណើ នថ្ន្បាក់ចាំប្ណញ មានការប្កើនប្ឡើងជ្ញលាំោត់លទធផ្លប្នះ 
គឺជ្ញ្គឹះោ៉ោ ងរងឹមាាំស្មាត់ការរ ើកចប្្រើនលូត្ោស់រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។ ប្ោយការ្គត់្គងហានិភ័យបានលា្ តប្សើរបានប្្តើ្បាស់ 
នូវ្នធានហរិញ្ញវត្ថុ មាន្តសិទធភាពខ្ពស់ និង្គត់្គងការចាំណាយបានោ៉ោ ងហមត់្ចត់្ ជ្ញពិប្សសប្ោយការយកចិត្េ ទុកោក់ខ្ពស ់
ប្លើការកាត់្តនថយអ្្តាទឹកបាត់្តង់ ប្ទះតើសករមភាពជួសជុល និងព្ងើកងនល់ទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញរូលប្ហតុ្រួយកនុង 
ចាំប្ណាររូលប្ហតុ្ជ្ញប្្ចើន ដដ្លតណាេ លឲ្យមានការប្លចធាល យតាំពង់ទឹកក៏ប្ោយ ដូ្ចតងាា ញកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ដដ្លបាន 
្ត្ួត្ពិនិត្យប្ោយសវនករឯករាជយរចួ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ទទួលបានចាំណូលសរុតចាំនួន 
២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០ប្រៀល ប្ហើយ្បាក់ចាំប្ណញរុនតង់ពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញមានចាំនួន ៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០ប្រៀល និង 
្បាក់ចាំប្ណញរតស់ភាគហ ុនិក មានចាំនួន ៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០ប្រៀល។ នាចុងការយិតរបិ្ចេទប្នះ ្ទពយសករមសរុតបានប្កើនប្ឡើង 
រហូត្ដ្ល់ចាំនួន ១.៣៦២.០១១.៧៧៧.០០០ប្រៀល ប្ដ្ើរទុនបានប្កើនប្ឡើងរហូត្ដ្ល់ចាំនួន៥៤១.២២៧.២៨២.០០០ប្រៀល។   
ការប្កើនប្ឡើងប្នះ គឺប្ោយស្អរ រ.ទ.ស.ភ. សប្្រចបានប្ជ្ញគជ័យោ៉ោ ង្ាំប្្ង កនុងការកាត់្តនថយអ្្តាបាត់្តង់ទឹក ឲ្យប្ៅកនុងក្រិត្ 
ប្លខ្ ១ខ្ទង់ ដដ្លអ្្តាកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ មាន្ត្ឹរដត្៨,៣០%។ ការកាត់្តនថយទឹកបាត់្តង់ជ្ញកតាេ ស្អល ត់-រស់ រតស់ រ.ទ.ស.ភ. 
កនុងដ្ាំប្ណើ រការ្ត្ពឹត្េករម និងអាជើវករមរតស់ខ្លួន្តកតប្ោយគុណភាព និងប្ចរភាព ក៏ដូ្ចជ្ញអាចតងកលកេណៈឲ្យប្យើងមាន 
ទឹកស្អា ត្ស្មាត់ផ្គត់្ផ្គង់ អាចផ្ឹកបានពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណដ្ល់រាត់រុឺន្គួស្អរ ររួទាំង្គួស្អរមានចាំណូលទតតាំផុ្ត្កនុងត្ថ្រលរួយដ៏្ 
សរ្សត ប្ដ្ើរបើចូលររួចាំដណកកនុងប្គ្នលនប្ោបាយកាត់្តនថយភាព្កើ្ករតស់រាជរោឋ ភិបាល។ រ.ទ.ស.ភ. មានសរត្ថភាពផ្គត់្ផ្គង់ 
ទឹក ២៤ប្មា៉ោ ង/ថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃ/សបាេ ហ៍  ប្ោយកនុងឆ្ន ាំប្នះ អាចប្្វើការផ្លិត្បានចាំនួន ១៩៤.០៣៧.៨៣៣រ៣។.   ដ្.......   

 

 

           តាងនាម្ រ.ទ.ស្.ភ. ខ្្ុ ាំមានកិត្តិយស្ និងកតីបស្ថម្នស្សរកីរាយកនុងការ 
រង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ររស់្ 
រ.ទ.ស្.ភ. ស្ប្មារ់ការយិររបិចេទរញ្ចរថ់្ងៃទី៣១ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧។ រ.ទ.ស្.ភ. 
បានកត្ប់្តានូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ណ លប្រករបោយការរកីចបប្ម្ើនម្យួបទៀត្កនុង 
ប្គរវ់ស័ិ្យថ្នប្រត្ិរត្តិការររស់្ រ.ទ.ស្.ភ.។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧បនេះ រ.ទ.ស្.ភ. ទទួលបាន 
ចាំណូលស្ររុចាំនួនប្រមាណ២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០បរៀល និងចាំបណញម្ុនរងព់នធ 
បលើប្បាកច់ាំបណញចាំនួនប្រមាណ ៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០បរៀល និងលទធផលលម្ាតិ្ 
ស្ររុររស់្ភាគហ ុនិកចាំនួនប្រមាណ ៣៣.០៦៧.៨២៦.០០០បរៀល។ 

សម្ិទ្ធិសលសផ្ប្ម្ចបាន 
កន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៧ 

ឯកឧតតម្ ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
 

អគគនាយក 
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       xiv                    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ដ្ើរបើប្្លើយត្តប្ៅនឹងត្្រូវការទឹកស្អា ត្ ឥត្ឈត់ឈរកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងជ្ញយរាជធានើ ប្យើងបានស្អងសង់ប្រាងច្ក 
និប្រា្ជាំហាន២ ដដ្លមានសរត្ថភាពផ្លិត្ ១៣០.០០០រ៣/ថ្ងៃ ប្រាងច្កប្នះនឹងមានលទធភាព ព្ងើកការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកជូនអ្ត្ិងិជន 
ប្ៅត្ាំតន់ជ្ញយរាជធានើភនាំប្ពញ ដដ្លពុាំទន់បានទទួលប្សវាករម្គតដ្ណេ ត់ប្ៅប្ឡើយ ដដ្លការស្អងសង់ប្រាងច្កនិប្រា្ជាំហាន២ 
ប្នះបានរចួរាល់្តមាណ ១០០ភាគរយប្ហើយ (ដដ្លបាននិងកាំពុងោក់ឲ្យដ្ាំប្ណើ រការស្អកលបង)។ ការ្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ 
គឺប្គ្នរពតារសេង់ោរគុណភាពទឹកជ្ញត្ិ និងអ្ងគការសុខ្ភាពពិភពប្ោក(WHO) ប្ោយមានតនទត់ពិប្ស្អ្ន៍គុណភាពទឹក 
អាចវភិាគបាន៥៣រុខ្ ជ្ញងប្នះប្ទៀត្ចុងឆ្ន ាំប្នះ ប្យើងមានការវភិាគប្លើ២១៣រុខ្ ពើរនទើរពិប្ស្អ្ន៍ប្្ៅ្តប្ទស (រនទើរពិប្ស្អ្ន៍ 
សិងាតុរ ើ និងប្សៀងថ្ហ)។ ការយកចិត្េទុកោក់ប្លើគុណភាពទឹកប្នះប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. អាចធានាជូនអ្ត្ិងិជនបាននូវការផ្ឹកប្ោយ-
ផ្ទទ ល់ ពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណ ប្ដ្ើរបើចូលររួចាំដណកកនុងការទទួលខុ្ស្ត្ូវចាំប្ពាះសងគរ កនុងប្គ្នលប្ៅជាំរុញឲ្យ្តជ្ញជន្គត់រូតមានទឹកស្អា ត្         
ប្្តើ្បាស់ ដដ្លជ្ញករមវ ិ្ ើទឹកស្អា ត្ស្មាត់ទាំងអ្ស់គ្នន (Water for All) ប្ោយមានប្សវាអ្នារ័យ្ត្ឹរ្ត្ូវ ប្ដ្ើរបើការរស់ប្ៅ្តកត 
ប្ោយសុខុ្មាលភាព មានជើវភាពលា្ តប្សើរ និងមានតរសិ្អថ នលា។ 

ទិសប្ៅថ្នការព្ងើកតណាេ ញដចកចាយទឹក គឺប្ៅត្ាំតន់មានសកាេ នុពលប្សដ្ឋកិចច ប្ោយរិនប្រើលរ ាំលង្តជ្ញពលរដ្ឋដដ្ល 
មានចាំណូលទត ប្ោយកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ោក់តាំពង់បាន្តដវង ១៩៥.៣៧៧,៤៤ដរ៉ោ្ត្ ដដ្លប្្វើឲ្យ្តដវង តាំពង់ប្រ 
និងតាំពង់ដចកចាយទឹកតចចុតបនន សរុតប្សមើនឹង្តមាណ២.៨៤៥គើឡូដរ៉ោ្ត្ និងរកាសមាព ្ជ្ញរ្យរ២០ដរ៉ោ្ត្ កនុងតណាេ ញ                   
ដចកចាយទឹកទាំងរូល ដដ្លតាំពង់ប្រនាាំទឹកទាំហាំ១៤០០រ.រ. និង១៦០០រ.រ. រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការោក់ប្ោយខ្លួនឯង។ 
ប្យើងបានខ្ិត្ខ្ាំប្្វើឲ្យកាន់ដត្្តប្សើរប្ឡើងនូវគុណភាព ប្សវាអ្ត្ិងិជនប្ដ្ើរបើដសវងរក និងតប្ងកើនចាំនួនអ្ត្ិងិជន្ាំៗដដ្លមានត្្រូវការ    
ទឹកប្្ចើន ប្ដ្ើរបើធានាបាននូវ្តសិទធភាពថ្នការ្តរូល្បាក់ថ្ងលទឹកដដ្លអ្្តាទរ្បាក់កនុងឆ្ន ាំប្នះ រកាបានជ្ញអ្ត្ិតរមិា ប្ហើយ 
កាំប្ណើ នតណាេ ញអ្ត្ិងិជន ស្មាត់ចុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ បានប្កើនប្ឡើងចាំនួន ៣៣៣.២៨៨តណាេ ញ ប្សមើនឹង ១០១% ថ្នដផ្នការ 
ដដ្លមានចាំនួន ៣៣០.៣៣០តណាេ ញ។ 
 

ការរ ាំព៊ឹងទ្៊ុកសប្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ចាំប្ពាះឆ្ន ាំ២០១៨ ខាងរុខ្ ប្យើងនឹងខ្ិត្ខ្ាំ្តឹងដ្តងពោោរតដនថរប្ទៀត្ប្ដ្ើរបើប្្វើឲ្យកាន់ដត្្តប្សើរកនុងការព្ងឹងនូវ 

អ្ភិបាលកិចច ស្អជើវករមលារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ហើយប្ៅដត្្តកាន់ខាជ ត់នូវទសសនវស័ិយ និងប្តសកករម ដដ្លបានប្លើក 
ពើតណាេ ្ត្ើមាសរុនដ្ដដ្ល។ ជ្ញទិសប្ៅស្មាត់្ត្ើមាសតនាទ ត់ រ.ទ.ស.ភ. សងឃរឹថានឹងទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញពិត្ រិនត្ិចជ្ញង 
ចាំនួន្តមាណ ៤៦.១៤៨.៦១៣.០០០ប្រៀល ដដ្ល្កុរ្តឹកាភិបាល និង្កសួងអាណាពោបាលបានអ្នុរ័ត្។ 

រ.ទ.ស.ភ. ក៏ប្ៅដត្ប្តេជ្ញា ចិត្េផ្េល់ប្សវាករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្្តកតប្ោយគុណភាព និង្តសិទធភាព ប្ដ្ើរបើផ្េល់ការ      
ប្ជឿជ្ញក់ពើអ្ត្ិងិជន។ ជ្ញងប្នះប្ៅប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្ខ្ិត្ខ្ាំផ្េល់តណាេ ញទឹកជូន្តជ្ញពលរដ្ឋដដ្លមានចាំណូលទតតាររូតភាព 
ឧតត្ថរភថ្ងលចាត់ជ្ញវទឹក ្សតប្ៅតារក្រិត្ជើវភាព្គួស្អរនើរួយៗ ពើ៣០% ៥០% ៧០% និង ១០០% ប្ដ្ើរបើអ្នុវត្េគប្្មាង   
ដចកចាយទឹក ពិប្សសជូនសហគរន៍្កើ្ក ប្ោយប្្តើងវកិារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ដ្ើរបើ្ តប្ោជន៍្តជ្ញជន។  

 

ផ្សចកត៊ីសលែងអាំណរគ៊ុណ 
ជ្ញងមើរេងប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. មានប្សចកេើប្ស្អរនសសរ ើករាយ សូរដងលងអ្ាំណរគុណោ៉ោ ង្ជ្ញលប្្ៅចាំប្ពាះការគ្នា្ំ ទពើ             

រាជរោឋ ភិបាល ក៏ដូ្ចជ្ញអាណាពោបាលទាំងពើរ គឺ្កសួងឧសាហករម និងសិតបករម និង្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ  និងសូរ   
សដរេងនូវអ្ាំណរគុណដ្ល់្កុរ្តឹកាភិបាល ចាំប្ពាះការគ្នា្ំ ទ និងការដ្ឹកនាាំលា ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៧ និងសូរដងលងអ្ាំណរគុណ 
ជូនចាំប្ពាះ អ្ត្ិងិជនទាំងអ្ស់ ដដ្លប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលប្ជ្ញគជ័យដូ្ចសពវថ្ងៃប្នះ។ 
 

ថ្ងៃពុ្ ១៤ប្កើត្ ដខ្ផ្លគុន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក ព.ស.២៥៦១     
     រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងៃទើ២៨ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អគគនាយក រ.ទ្.ស.ភ. 
 

 
 

     ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
 
 

 



មាតិ្កា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទស្សនវស័ិ្យ និងបរស្កកម្ម i 
ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ាុស្បងេរ iii 
ស្មាស្ភាពប្កុម្ប្រឹកាភបិាល v 
បស្ចកតីណងលងររស់្ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាល vii 
បស្ចកតីណងលងររស់្អគគនាយក xiii 
  

ដផ្នកទើ១: ពត័្ម៌ានពាក់ពន័ធនឹងរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ០២ 
     ១- ពត័្ម៌ានទូប្ៅអ្ាំពើរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ០២ 
     ២- ដ្ាំប្ណើ រការ្ុរកិចចសប្ងេត ០២ 
     ៣- ស្អថ នភាពទើផ្ារ ០៥ 
     ៤- ស្អថ នភាព្តកតួ្្តដជង ០៥ 
  

ដផ្នកទើ២: ពត័្ម៌ានអ្ាំពើលទធផ្ល្តតិ្តត្េិការ្ុរកិចច ០៨ 
     ១- លទធផ្ល្តតិ្តត្េិការ្ុរកិចច ប្ោយររួតញ្ចូ លពត័្ម៌ាន្ុរកិចចតារដផ្នក ០៨ 
     ២- ការដ្ត្តួលសាំខាន់ៗ ពាកព់័នធនឹង្តតិ្តត្េិការ្ុរកិចច ៣២ 
     ៣- រចនាសរពន័ធចាំណូល ៣២ 
  

ដផ្នកទើ៣: អ្ភិបាលកិចចស្អជើវករម ៣៤ 
     ១- ភាគហ ុនិក ៣៤ 
     ២- អ្ងគការប្លខ្ ៣៧ 
     ៣- ្កុរ្តឹកាភិបាល និងគណៈកមាម ្ិការនានា ៣៨ 
     ៤- តុគគលិកជ្ញនខ់្ពស់ ៥៧ 
     ៥- ការជ្ញតព់ាកព់ន័ធរតសអ់្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញនខ់្ពសក់នុងដ្ាំប្ណើ រការផ្លូវចាត ់ ៥៩ 
     ៦- ោភការ ឬ្បាកត់ាំណាចច់ាំប្ពាះអ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញនខ់្ពស់ ៦០ 
     ៧- ្ករសើល្រ៌ស្មាតអ់្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញនខ់្ពស់ ៦២ 
  

ដផ្នកទើ៤: តញ្ជ ើរាយនារភាគហ ុនិកកានក់ាតភ់ាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំននួប្្ចើនប្លើសលត ់ 
             និងភាគហ ុនកានក់ាតភ់ាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំននួប្្ចើន 

៦៦ 

     ១- ភាគហ ុនិកកានក់ាតភ់ាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្្ចើនប្លើសលត់ ៦៦ 
     ២- ភាគហ ុនិកកានក់ាតភ់ាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំននួប្្ចើន ៦៦ 
  

ដផ្នកទើ៥: ពត័្ម៌ានអ្ាំពើការជញួដូ្ររូលត្ត្រតសតុ់គគលប្បាះផ្ាយ ៦៦ 
     ១- ពត័្ម៌ានអ្ាំពើរូលត្ត្ករមសិទធិ ៦៦ 
     ២- ថ្ងល និងតរមិាណជញួដូ្រ ៦៧ 
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដផ្នកទើ៦: របាយការណ៍សវនករមរតសស់វនករថ្ផ្ទកនុងប្លើការ្តួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុង ៦៨ 
  
ដផ្នកទើ៧: របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ស្វនកម្មរតសស់វនករឯករាជយ ៧៤ 
  
ដផ្នកទើ៨: ពត័្ម៌ានអ្ាំពើ្តតិ្តត្េិការជ្ញរយួភាគើជ្ញតព់ាក់ពន័ធ ១៥០ 
     ១- ្តតិ្តត្េិការជ្ញរយួភាគហ ុនិក ប្ោយតញ្ញជ កព់ើប្ ម្ ះភាគហ ុនិក  
          ្តប្ភទ្តតិ្តត្េិការ និងកាលតរបិ្ចេទ ១៥០ 

     ២- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗ ជ្ញរយួអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញនខ់្ពស់ ឬ្តតិ្តត្េិការ  
          សាំខាន់ៗ ជ្ញរយួតុគគលដដ្លអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញនខ់្ពសម់ានផ្ល្តប្ោជន៍ ១៥០ 
     ៣- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗជ្ញរយួសមាជិក្គួស្អរផ្ទទ លរ់តស់អ្ភិបាល  
           និងតុគគលិកជ្ញនខ់្ពស ់ ១៥០ 

     ៤- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗ ជ្ញរយួតុគគលដដ្លមានទាំនាកទ់ាំនងជ្ញរយួអ្ភិបាលរតស់  
          រ.ទ.ស.ភ. ្កុរហ ុនតុ្ត្សរពន័ធ ឬ្កុរហ ុនហូលឌ្ើងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដដ្ល  
          ទាំនាកទ់ាំនងរតសតុ់គគលទាំងប្នាះប្កើត្មានប្ៅកនុង្តតិ្តត្េិការ ឬការចាត្ដ់ចង  
          ណារយួដដ្លប្ វ្ើប្ឡើងប្ោយ រ.ទ.ស.ភ. ១៥០ 
     ៥- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗ ជ្ញរយួតុគគលធាល តជ់្ញអ្ភិបាល ឬតុគគលជ្ញត់ពាកព់ន័ធ  
          ជ្ញរយួតុគគលធាល តជ់្ញអ្ភិបាលកនុងរយៈប្ពល ០២ (ពើរ) ឆ្ន ាំចុងប្្កាយ ១៥០ 
     ៦- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗ ជ្ញរយួអ្ភិបាល ដដ្លទទលួបានផ្ល្តប្ោជន ៍ឬកថ្្រ  
          វជិ្ញជ ជើវៈ ស្មាតប់្សវាដដ្លខ្លួនបានផ្េលត់ាររយៈ្កុរហ ុនណារួយ ដ្ល់   
          រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ១៥០ 
     ៧- ្តតិ្តត្េិការសាំខាន់ៗ ជ្ញរយួភាគើជ្ញតព់ាកព់័នធប្ផ្សងប្ទៀត្ ១៥០ 
  
ដផ្នកទើ៩: ការពិភាកា និងការវភិាគរតសគ់ណៈ្គត់្ គង ១៥១ 
     ១- ទិដ្ឋភាពទូប្ៅថ្ន្តតិ្តត្េិការ ១៦១ 
     ២- កតាេ សាំខាន់ៗ ដដ្លត៉ោះពាលប់្លើផ្លចាំប្ណញ ១៥៧ 
     ៣- ការដ្ត្តួលសាំខាន់ៗ ប្លើការលក់ និងចាំណូល ១៥៨ 
     ៤- ផ្លត៉ោះពាលថ់្នការតេូររូតិយតណណ អ្្តាការ្បាក ់និងថ្ងលទាំនិញ(Commodity) ១៥៨ 
     ៥- ផ្លត៉ោះពាលថ់្នអ្តិ្ផ្រណា ១៥៩ 
     ៦- ប្គ្នលនប្ោបាយប្សដ្ឋកិចច ស្អរប្ពើពនធ និងរូតិយវត្ថុ រតសរ់ោឋ ភិបាល ១៥៩ 
  
ដផ្នកទើ១០: ពត័្ម៌ានចាាំបាចប់្ផ្សងប្ទៀត្ស្មាតក់ារពារវនិិប្ោគិន ១៦១ 
  
ហត្ថប្លខារតសអ់្ភិបាលរតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ១៦៦ 
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ២                 របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ពត័្ម៌ានទូបៅអាំពី រោា ករទឹកស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
រោា ករទឹកស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ (រ.ទ.ស្.ភ.) 
PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

 

 អ្កសរកូដ្ៈ KH1000010004 
 អាសយោឋ នៈ ប្លខ្៤៥ ផ្លូវ១០៦ សងាក ត់្្សះចក ខ្ណឌ ដូ្នប្ពញ ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ 
 ប្លខ្ទូរស័ពទៈ +៨៥៥(០)២៣ ៤៣០ ៥៤១ / ៧២៤ ០៤៦ 
 ប្លខ្ទូរស្អរៈ +៨៥៥(០)២៣ ៤២៧ ៦៥៧ 
 ប្គហទាំព័រៈ www.ppwsa.com.kh      អុ្ើដរ៉ោលៈ ir@ppwsa.com.kh 
 ប្លខ្វញិ្ញញ តនត្ត្ចុះតញ្ជ ើពាណិជជករមៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២  
 កាលតរបិ្ចេទៈ ថ្ងៃទើ២៧ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 ប្លខ្អាជ្ញា តណណអាជើវករមៈ  អ្នុ្កឹត្យប្លខ្ ៥២ អ្ន្ក.តក 
 កាលតរបិ្ចេទៈ ថ្ងៃទើ១៩ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ 
 ប្សចកេើសប្្រចអ្នុញ្ញញ ត្ និងចុះតញ្ជ ើឯកស្អរផ្េល់ព័ត៌្មាន ប្លខ្ៈ  ០១២/១២ គ.រ.ក/ស.ស.រ. 
 កាលតរបិ្ចេទៈ ថ្ងៃទើ២៣ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 ប្ ម្ ះតុគគលត្ាំណាង រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញៈ ឯកឧតតម្ ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 

 

២-  ាំបណើ រការធុរកិចចស្បងេរ 
 រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ គឺជ្ញសហ្គ្នសដដ្លផ្លិត្ និងដចកចាយទឹកស្អា ត្ ដូ្ចប្នះដ្ាំប្ណើ រការថ្ន្តព័នធ 
្ត្ពឹត្េករម ្តព័នធដចកចាយទឹកស្អា ត្ និងការងារ្គត់្គងទឹកបាត់្តង់តារត្ាំតន់ ជ្ញដ្ាំប្ណើ រការដ៏្សាំខាន់ថ្ន្ុរកិចចរតស់ 
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 
២.១-  ាំបណើ រការថ្នប្រពន័ធប្រប្ពឹត្តកម្មទឹកស្ថា ត្ 
 តចចុតបនន រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានលទធភាពផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ជ្ញរ្យរបាន ៥៣០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ 
ប្លើសរត្ថភាពប្ដ្ើរ្តមាណ ៥៦០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ ប្ោយប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំនួន៤គឺ៖ 

 ប្រាងច្កភូរិដ្ពកៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំនួន ១៥០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំនួន ១៣០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កចាំការរនៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំនួន ២០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កនិប្រា្ៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំនួន ២៦០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ 

  

 ្ត្ពឹត្េករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្្តចាាំថ្ងៃ គឺដផ្ាកតារត្្រូវការប្្តើ្បាស់ទឹករតស់្តជ្ញជនកនុងថ្ផ្ទប្សវាដដ្ល   
ត្្រូវការប្នះអាចប្កើនប្ឡើង ឬងយចុះរិនប្ទៀងទត់្ ដដ្លទក់ទងនឹងកតាេ រដូ្វកាល និងអាកាសធាតុ្។ ការចាត់្ដចង 
ដ្ាំប្ណើ រការប្រាងច្កនើរួយៗ ប្ដ្ើរបើតាំប្ពញត្្រូវការប្្តើ្បាស់ ្ត្ូវបានគិត្គូរដ្ល់្តសិទធភាពប្សដ្ឋកិចច រតស់ប្រាងច្ក 
នើរួយៗជ្ញចរបង។ 
 ជ្ញររួសងាវ ក់ផ្លិត្ករមទឹករតស់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ទាំងអ្ស់រតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ    
ដចកប្ចញជ្ញ ៣ដ្ាំណាក់គឺ៖ 

  ស្អថ នើយតូរទឹកលាក់  
 ស្អថ នើយតូរទឹកលាក់មានត្ួនាទើតូរទឹកលាក់ពើ្តភពប្ដ្ើរ (ទប្នល) ប្ដ្ើរបើតញ្ជូ នប្ៅកាន់ស្អថ នើយ្ត្ពឹត្េករម រតស់ 
ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករម តារតាំពង់ប្រនាាំទឹក ដដ្លកនុងប្នាះប្រាងច្កភូរិដ្ពកតូរយកទឹកពើទប្នលស្អត ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២-  ាំបណើ រការធុរកិចចស្បងេរ (ត្) 
  

 

២.១-  ាំបណើ រការថ្នប្រពន័ធប្រប្ពឹត្តកម្មទឹកស្ថា ត្ (ត្) 
តូរយកទឹកពើទប្នលប្រគងគប្លើ ប្រាងច្កចាំការរនតូរយកទឹកពើទប្នលបាស្អក់ និងប្រាងច្កនិប្រា្តូរយកទឹក ពើទប្នល      
ប្រគងគប្្ការ។ សាំណង់ស្អថ នើយតូរទឹកលាក់រតស់ប្រាងច្កភូរិដ្ពក ប្្ជ្ញយចងាវ រ និងនិប្រា្ ្ត្ូវបានស្អងសង់ជ្ញ 
អ្គ្នរប្តតុ្ងសថិត្កនុងទប្នល ប្ោយដឡកស្អថ នើយតូរទឹកលាក់រតស់ប្រាងច្កចាំការរន ជ្ញ្តប្ភទ ស្អថ នើយតដណេ ត្។ 

ជ្ញទូប្ៅ ករពស់ទឹកទប្នលទាំង៣ ដ្ត្តួលប្ៅតាររដូ្វកាល ប្ហើយករពស់ទឹកកនុងឆ្ន ាំនើរួយៗក៏ពុាំដូ្ចគ្នន ដដ្រ 
ប្ោយស្អរដត្កតាេ អាកាសធាតុ្ និងជ្ញពិប្សសអា្ស័យប្ៅនឹងរតតទឹកទប្នលប្រគងគ។ 

 ស្អថ នើយ្ត្ពឹត្េករមទឹក  
 ្តព័នធ្ត្ពឹត្េករមទឹកដចកជ្ញ ៦ដ្ាំណាក់កាលគឺ (ទើ១)អាងទទួលទឹក (ទើ២)អាងកូរ (ទើ៣)អាងផ្េុ ាំកករ (ទើ៤) 
អាររង (ទើ៥) អាងប្្ចាះ និង(ទើ៦) អាងសេុកទឹកស្អា ត្។ កនុងការច្មាញ់ទឹកប្ដ្ើរ “ទឹកទប្នល” ឲ្យប្ៅជ្ញទឹកស្អា ត្ 
ចាាំបាច់្ត្ូវប្្តើស្អរធាតុ្គើរើ ស្អច់ជូរ/ត៉ោូលើអាលុយរើញ៉ោូ រកល័ររាយ(PAC) កាំប្បារ និងឧសម័នកល័រ ដដ្លស្អរធាតុ្នើរួយៗ 
មានត្ួនាទើប្ផ្សងៗគ្នន កនុងការសមាា ត្ទឹក៖  

- ស្អច់ជូរ/ត៉ោូលើអាលុយរើញ៉ោូ រកល័ររាយ (PAC): មានត្ួនាទើប្្វើឲ្យភាគលាិត្តូ្ចៗថ្នកករចាត់ផ្េុ ាំគ្នន  ជ្ញដុ្ាំកករ្ាំ 
មានទរៃន់្ៃន់ ដដ្លអាចរងចុះបាន។ ភាគលាិត្ទាំងប្នះ ររួមានដ្ើឥដ្ឋ និងដ្ើលាត់ ស្អរធាតុ្គើរើសរ ើរាងគ 
កាកសាំណល់ពើដ្ាំប្ណើ រការ្ត្ពឹត្េករមប្ផ្សងប្ទៀត្ និងស្អរធាតុ្ សរ ើរាងគ តូ្ចៗជ្ញប្្ចើនប្ទៀត្។  

- កាំប្បារៈ ស្មាត់តប្ងកើន pH ថ្នទឹក មានន័យថាតនថយជ្ញត្ិអាសុើត្កនុងទឹក។  
- កល័រៈ មានត្ួនាទើសមាល ត់ប្រប្រាគ និងកមាច ត់្ស្អរធាតុ្ជើវស្អស្តសេ (ពពួកដសល) ប្ចញពើទឹក។ 

 សងាវ ក់្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ ្ត្ពឹត្េប្ៅតារដ្ាំណាក់ៗ ដូ្ចខាងប្្ការៈ 
 ដ្ាំតូងតងាស់ ទឹកលាក់ដដ្លតូរប្ចញពើទប្នលប្ោយស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ ្ត្ូវបានតញ្ជូ នប្ៅកាន់អាងទទួលទឹក។ 
ប្ៅកនុងអាងទទួលទឹក ដដ្លជ្ញចាំណុចចាត់ប្ផ្េើរថ្នដ្ាំប្ណើ រការ្ត្ពឹត្េករម ស្អរធាតុ្គើរើមានស្អច់ជូរ/ត៉ោូលើអាលុយរើញ៉ោូ រ 
កល័ររាយ(PAC) កាំប្បារ និងកល័រ ្ត្ូវបានតញ្ចូ លប្ៅកនុងទឹក រចួប្ទើតទឹកហូរចូលប្ៅអាងកូរ។ កនុងអាងកូរ ស្អរធាតុ្គើរើ្ត្ូវ 
បានកូរឲ្យសពវជ្ញរួយទឹកប្ោយមា៉ោ សុើនកូរ(កូរកនុងប្លបឿនប្លឿន) ឬប្ោយតដ្រត្រួលប្លបឿនថ្នលាំហូរទឹកកនុងអាង។ 
តនាទ ត់ពើកូរសពវប្ហើយ ទឹកហូរប្ៅអាងផ្េុ ាំកករ ដដ្លកនុងអាងប្នះ មានតាំពាក់ប្ោយមា៉ោ សុើនកូរកនុងប្លបឿនយតឺ្ៗ          
កនុង តាំណងឲ្យកករជួតគ្នន  និងចាត់គ្នន ជ្ញដុ្ាំកករ្ាំ។ 
 ប្ៅកនុងអាងរង ដុ្ាំកករ្ាំៗ រងធាល ក់ចុះប្ៅបាត្អាង ប្ហើយទឹកតនេហូរចូលប្ៅកនុងអាងប្្ចាះ ជ្ញរួយនឹងកករ      
តូ្ចៗ ដដ្លពុាំអាចរងចុះប្ៅកនុងអាងរង ប្ោយក្រិត្លាក់ថ្នទឹកដដ្លហូរចូលប្ៅកនុងអាងប្្ចាះប្ៅ ្ត្ូវដត្សថិត្ប្ៅកនុង 
ចប្នាល ះ ៤ ប្ៅ ៨ NTU។ 
 អាងប្្ចាះមានត្ួនាទើជ្ញត្្រង ដដ្លច្មាញ់ ឬ្ត្ងយកប្ចញនូវភាគលាិត្ថ្នកករ ដដ្លប្សសសល់ពើអាងរង 
និងដ្កយកសាំរារដដ្លអ្ដណេ ត្ប្ចញពើទឹក។ 
 ប្ៅទើប្នះ ភាគលាិត្ថ្នពពួកដសល ក៏្ត្ូវបាន្ត្ងយកប្ចញផ្ងដដ្រ។ 
 ទឹកដដ្លប្ចញពើអាងប្្ចាះ ្ត្ូវមានក្រិត្លាក់រិនប្លើសពើ៥ NTU។ ទឹកដដ្លប្្ចាះរចួ ្ត្ូវបានតញ្ចូ លស្អរធាតុ្ 
កល័រប្ៅកនុងទឹករួយប្លើកប្ទៀត្ ស្មាត់កមាច ត់្ប្រប្រាគ និងស្អរធាតុ្ដសលដដ្លប្ៅប្សសសល់ និងត្រុង ស្មាត់កាំចាត់្   
ប្រប្រាគអាចមានប្ៅតារតាំពង់ដចកចាយទឹក ជ្ញពិប្សសប្ៅតារតរកិាេ រទឹកតារផ្ទះ មានជ្ញអាទិ៍ អាងទឹក និងរូត ើប្ណ    
ជ្ញប្ដ្ើរ។ ការតញ្ចូ លកល័រ្ត្ូវបាន្ត្ួត្ពិនិត្យ ប្ដ្ើរបើធានាឲ្យមានតរមិាណកល័រប្សរ ើសរលមរ តារក្រិត្កាំណត់្ប្ៅកនុងទឹក 
ស្អា ត្។ ទឹកដដ្លប្ចញពើអាងប្្ចាះជ្ញទឹកស្អា ត្ ្ត្ូវបានតញ្ជូ នប្ៅសេុកកនុងអាងសេុកទឹកស្អា ត្ ស្មាត់តូរតញ្ជូ នប្ៅកនុង 
្តព័នធដចកចាយ។ 
   

៣ 



 
       ៤                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ោយស្អរត្្រូវការទឹកស្អា ត្្តចាាំប្មា៉ោ ងរិនប្សមើគ្នន  ប្ហតុ្ប្នះអាងសេុកទឹកស្អា ត្កនុងប្រាងច្កមានត្ួនាទើស្រត- 
ស្រួល រវាងតរមិាណទឹក្ត្ពឹត្េករម និងតរមិាណទឹកផ្គត់្ផ្គង់ ប្ពាលគឺសេុកទឹកប្ៅប្មា៉ោ ងមានត្្រូវការត្ិច និងតប្ញ្ចញ 
ទឹក តស្តងគត់ស្មាត់ប្មា៉ោ ងមានត្្រូវការទឹកខ្ពស់។ សរត្ថភាពសេុកទឹកស្អា ត្រតស់ប្រាងច្កនើរួយៗមានដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

- ប្រាងច្កភូរិដ្ពក មានអាងសេុកទឹកស្អា ត្ ២៥.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត 
- ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ មានអាងសេុកទឹកស្អា ត្ ២៥.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត 
- ប្រាងច្កចាំការរន  មានអាងសេុកទឹកស្អា ត្ ១.៥០០ដរ៉ោ្ត្គុត 
- ប្រាងច្កនិប្រា្ មានអាងសេុកទឹកស្អា ត្ ៤៦.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត 
 ស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ 

  មានត្ួនាទើតូរតញ្ជូ នទឹកស្អា ត្ប្ៅកនុង្តព័នធដចកចាយទឹក។ ស្អថ នើយប្នះតាំពាក់ប្ៅប្ោយរ៉ោូទ័រតូរទឹក និង 
្តព័នធតញ្ញជ  ្ពរទាំង្តព័នធស្រតស្រួលសមាព ្ទឹកសវ័យ្តវត្េិ ប្ដ្ើរបើធានាប្សថរភាពកនុងការផ្គត់្ផ្គង់។ 

 
២.២-  ាំបណើ រការថ្នប្រពន័ធណចកចយទឹកស្ថា ត្ 
 ្តព័នធដចកចាយទឹកស្អា ត្្ត្ូវបានដតងដចកជ្ញ ២ដផ្នកគឺ៖ 

 តាំពង់ប្រនាាំទឹកៈ ជ្ញតាំពង់ប្រ្ាំៗមានទាំហាំចាត់ពើ ២៥០រ.រ. ប្ឡើងប្ៅ ដដ្លមានត្ួនាទើតញ្ជូ នទឹកស្អា ត្ពើ 
ស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ប្ៅតាំពង់ដចកចាយ។ តចចុតបនន រ.ទ.ស.ភ. មានតាំពង់ប្រទាំហា្ំ ាំ តាំផុ្ត្ ១.៦០០រ.រ.។ 
ប្ោយដផ្ាកប្លើត្ួនាទើ និងសមាព ្ទឹកកនុងតាំពង់ ដូ្ចប្នះតាំពង់ប្រនាាំទឹក ្ត្ូវបានកាំណត់្ឲ្យប្្តើ្បាស់តាំពង់ 
្តប្ភទដដ្កសវិត្ (Ductile Iron)។ 

 តាំពង់ដចកចាយទឹកៈ ជ្ញតាំពង់មានទាំហាំចាត់ពើ៥០រ.រ. ដ្ល់២០០រ.រ. ដដ្លទទួលទឹកស្អា ត្ពើតាំពង់ប្រនាាំ-
ទឹក រចួដចកចាយដ្ល់អ្ត្ិងិជន។ រ.ទ.ស.ភ. កាំណត់្ឲ្យប្្តើ្បាស់តាំពង់ដចកចាយជ្ញ្តប្ភទHDPE ប្្ពាះ 
មានត្ថ្រលប្ថាកសរររយ ដត្មានគុណភាពខ្ពស់សរ្សត ប្លើកដលងដត្តាំពង់ដចកចាយកនុងខ្ណឌ ៧រករា 
និងរួយដផ្នកថ្នខ្ណឌ ទួលប្គ្នក ដដ្លសថិត្កនុងគប្្មាងជាំនួយរតស់្តប្ទសជត៉ោុន ប្ទើតជ្ញតាំពង់ដដ្កសវិត្។ 

 

២.៣- ការង្ហរប្គរប់្គងទឹកបាត្រ់ងត់ាម្ត្ាំរន ់
 ការងារដដ្លមានលកេណៈជ្ញគនលឹះតាំផុ្ត្ប្នាះគឺ ការងារ្គត់្គងទឹកបាត់្តង់តារត្ាំតន់ ប្ោយប្ហតុ្ថា រ.ទ.ស.ភ. 
បានចាត់្ទុកការងារកាត់្តនថយទឹកបាត់្តង់ គឺជ្ញកតាេ ស្អល ត់-រស់ រតស់អ្ងគភាព ប្្ពាះការកាត់្តនថយទឹកបាត់្តង់ឲ្យ     
ចុះទត ជ្ញប្ហតុ្នាាំឲ្យតប្ងកើនបាននូវអ្្តាប្្វើវកិកយត្ត្ និង្នប្ៅតប្ងកើនបាននូវចាំណូលថ្ងលទឹក។  
 លទធផ្លដដ្ល រ.ទ.ស.ភ. សប្្រចបានប្ជ្ញគជ័យដ៏្្ាំប្្ងកនុងការកាត់្តនថយអ្្តាបាត់្តង់ទឹក ឲ្យប្ៅកនុងក្រិត្ 
ប្លខ្១ខ្ទង់ គឺប្ោយ រ.ទ.ស.ភ. បានតប្ងកើត្នូវវធិានការចាំនួន ៦ កនុងករមវ ិ្ ើកាត់្តនថយទឹកបាត់្តង់ រតស់ខ្លួនគឺ៖ 

 ការងារ្គត់្គងអ្ត្ិងិជន 

 ការងារ្គត់្គងនាឡកិាទឹក 

 ការផ្ទល ស់តេូរតាំពង់ចាស់ប្ោយោក់តាំពង់ងមើ 
 ការជួសជុលទឹកធាល យទន់ប្ពលប្វោ 

 ការងារ្គត់្គងទឹកជ្ញត្ាំតន់ 

 ការតងាក រ និងតស្តងាក តតទប្លមើស 
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  ទើផ្ាររតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ គឺ “ថ្ផ្ទប្សវា” ដដ្ល្គត់្គងប្ោយ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ    
កនុងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញជនប្្តើ្បាស់កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ។ 
 រាជធានើភនាំប្ពញមានខ្ណឌ ចាំនួន១៣ប្ហើយ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ បានគូសតលង់ដតងដចកខ្ណឌ ទាំងប្នាះ 
ប្ៅជ្ញត្ាំតន់ និងអ្នុត្ាំតន់ ប្ោយមានតញ្ញជ ក់ពើទើតាាំងនាឡកិាទឹកអ្នុត្ាំតន់ ដដ្លបានដ្ាំប្ឡើងកនុងអ្នុត្ាំតន់នើរួយៗ។  
កនុង្កុងមាន ៤ខ្ណឌ  និងជ្ញយ្កុងមាន ៩ខ្ណឌ ។ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ បានផ្េល់ប្សវា ១០០% ប្ៅកនុង្កុង 
មាន ខ្ណឌ ដូ្នប្ពញ ៧រករា ចាំការរន និងទួលប្គ្នក។ ថ្ផ្ទប្សវាស្មាត់ខ្ណឌ ទាំង៩ តារត្ាំតន់ជ្ញយ្កុងប្ៅមានក្រិត្ 
ជ្ញក់ដសេងកនុងខ្ណឌ ដ្ប្ងាក  មានជ័យ និងឬសសើដកវ មានថ្ផ្ទប្សវា្តមាណ្ត្ឹរដត្ ៦៥% និង្កុងតាប្មម មានថ្ផ្ទប្សវា 
្តមាណ៦០%ត៉ោុប្ណាណ ះ។  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
៤- ស្ថា នភាពប្រកួត្ប្រណជង 
 រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ គឺជ្ញអ្នកផ្គត់្ផ្គង់ទឹកដត្រួយគត់្ (រ៉ោូណូត៉ោូលើ) ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងរិនប្្វើការ 
្តកួត្្តដជងប្លើថ្ងលប្ៅប្លើទើផ្ារប្ទ ប្ទះសថិត្កនុងដ្ាំណាក់កាលណាក៏ប្ោយ។ 
   

៣- ស្ថា នភាពទីផារ 
 

 

ល.រ ខណឌ  ចាំនួនបណាត ញអតិលិជន  
    

០១ ដូ្នប្ពញ ១៩.៣៤៧  
០២ ៧រករា ១៨.៦១៦  
០៣ ចាំការរន ២៩.៤៥៥  
០៤ ទួលប្គ្នក ២៩.៣០៦  
០៥ ឬសសើដកវ  ៣១.៦៩៩  
០៦ មានជ័យ ៣៣.៤៣០  
០៧ ដ្ប្ងាក   ៣២.០៩០  
០៨ ប្ពា ិ្៍ដសនជ័យ ៤០.៥១៦  
០៩ ដសនសុខ្ ៤៥.៨០០  
១០ ប្្ជ្ញយចងាវ រ ៦.៣៧៥  
១១ ចារអ្ាំប្ៅ ២០.៥០៥  
១២ ដ្ពកប្ៅន  ២.៤៤៩  
១៣ តាប្មម  ២៣.៧០០  
    

 សរុតររួ ៣៣៣.២៨៨  
 
 

 

 

៥ 



 
       ៦                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ថ្ផ្ទប្សវា្គតដ្ណេ ត ់កនុងទើ្ កុងភនាំប្ពញ 
ថ្ផ្ទប្សវា្គតដ្ណេ ត ់
្ពាំ្តទលដ់ដ្លនងឹ្ត្ូវផ្គត្់ផ្គង់ដ្ល ់២០២០ 
ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ៨                  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- លទធផលប្រតិ្រត្តិការធុរកិចច បោយរមួ្រញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិចចតាម្ណផនក 
១.១- លទធផលការង្ហរប្រប្ពឹត្តកម្ម ប្រពន័ធណចកចយទឹក និងការង្ហរកាត្រ់នាយទឹកបាត្រ់ង ់
   

 ាំបណើ រការថ្នប្រពន័ធប្រប្ពឹត្តកម្មទឹកស្ថា ត្ 
 តចចុតបនន រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានលទធភាពផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ជ្ញរ្យរបាន ៥៣០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ ប្លើសរត្ថភាព 
ប្ដ្ើរ្តមាណ ៥៦០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ ប្ោយប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំននួ៤គឺ៖ 

 ប្រាងច្កភូរិដ្ពកៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំននួ ១៥០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំននួ ១៣០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កចាំការរនៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំននួ ២០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ 
 ប្រាងច្កនិប្រា្ៈ មានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំននួ ២៦០.០០០ដរ៉្ោ ត្គុត/ថ្ងៃ  
្ត្ពឹត្េករម និងផ្គត្ផ់្គងទឹ់កស្អា ត្្តចាាំថ្ងៃ គឺដផ្ាកតារត្្រូវការប្្តើ្បាសទឹ់ករតស់្ តជ្ញជនកនុងថ្ផ្ទប្សវា ដដ្លត្្រូវការ   

ប្នះអាចប្កើនប្ឡើង ឬងយចុះរិនប្ទៀងទត្ ់ដដ្លទក់ទងនឹងកតាេ រដូ្វកាល និងអាកាសធាតុ្ ។  
ការចាត្ដ់ចងដ្ាំប្ណើ រការប្រាងច្កនើរួយៗ ប្ដ្ើរបើតាំប្ពញត្្រូវការប្្តើ្បាស់្ តូ្វបានគិត្គូរប្ៅដ្ល់្ តសិទធភាពប្សដ្ឋកិចច 

រតសប់្រាងច្កនើរយួៗជ្ញចរបង ប្ហតុ្ប្នះប្ទើតអ្្តាដ្ាំប្ណើ រការរតសប់្រាងច្កនើរយួៗ ប្្ៀតនឹងសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមពុាំដូ្ចគ្នន     
ទាំង្សុង។ 

ជ្ញររួ សងាវ កផ់្លិត្ករមទឹករតសប់្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ទាំងអ្សរ់តស ់រ.ទ.ស.ភ. ដចកប្ចញជ្ញ ៣ដ្ាំណាកក់ាល៖ 
១- ស្អថ នើយតូរទឹកលាក ់(ទឹកទប្នល) 
២- ស្អថ នើយ្ត្ពឹត្េករមទឹក 
៣- ស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ 
 

 

ប្រពន័ធណចកចយទឹកស្ថា ត្ 
្តពន័ធដចកចាយទឹកស្អា ត្្ត្ូវបានដតងដចកជ្ញ ២ដផ្នកគឺៈ 
 តាំពងប់្រនាាំទឹកៈ ជ្ញតាំពងប់្រ ា្ំៗមានទាំហាំចាត់ពើ ២៥០រ.រ. ប្ឡើងប្ៅ ដដ្លមានត្ួនាទើតញ្ជូ នទឹកស្អា ត្ ពើ 

ស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ប្ៅតាំពងដ់ចកចាយ។ តចចុតបនន រ.ទ.ស.ភ. មានតាំពងប់្រទាំហា្ំ ាំតាំផុ្ត្ 
១.៦០០រ.រ.។ ប្ោយដផ្ាកប្លើត្នួាទើ និងសមាព ្ទឹកកនុងតាំពងដូ់្ចប្នះតាំពងប់្រនាាំទឹក ្តូ្វបាន 
កាំណត្ឲ់្យប្្តើ្បាសត់ាំពង់្ តប្ភទដដ្កសវិត្ (Ductile Iron)។ 
 

 តាំពងដ់ចកចាយទឹកៈ ជ្ញតាំពងម់ានទាំហាំចាតព់ើ ៥០រ.រ. ដ្ល២់០០រ.រ. ដដ្លទទលួទឹកស្អា ត្ពើតាំពងប់្រនាាំទឹក     
រចួដចកចាយដ្លអ់្តិ្ងិជន។ រ.ទ.ស.ភ. កាំណត្ឲ់្យប្្តើ្បាសត់ាំពងដ់ចកចាយ ជ្ញ្តប្ភទ HDPE 
ប្្ពាះមានត្ថ្រលប្ថាកសរររយ ដត្មានគុណភាពខ្ពសស់រ្សត ប្លើកដលងដត្តាំពងដ់ចកចាយ 
កនុងខ្ណឌ ៧រករា និងរយួដផ្នកថ្នខ្ណឌ ទលួប្គ្នក ដដ្លសថិត្កនុងគប្្មាងជាំនយួរតស់្ តប្ទស   
ជត៉ោុនប្ទើតជ្ញតាំពងដ់ដ្កសវិត្ ។ 

 

ការបាត្រ់ងទឹ់ក 
ការងារដដ្លមានលកេណៈជ្ញគនលឹះតាំផុ្ត្ប្នាះគឺ ការងារ្គត់្ គងទឹកបាត្់តងត់ារត្ាំតន ់ប្ោយប្ហតុ្ថា រ.ទ.ស.ភ. បានចាត្ ់

ទុកការកាត្ត់នថយទឹកបាត្់តង ់ គឺជ្ញកតាេ ស្អល តរ់សរ់តសអ់្ងគភាព ប្ោយប្ហតុ្ថាការកាត្ត់នថយទឹកបាត្ត់ងប់្អាយចុះទត ជ្ញប្ហតុ្នាាំ 
ឲ្យតប្ងកើនបាននូវអ្្តាប្ វ្ើវកិកយត្ត្ និង្នប្ៅតប្ងកើនបាននូវចាំណូលថ្ងលទឹក។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កនុងរយៈប្ពលប្ពញរួយឆ្ន ាំ២០១៧ កនលងប្ៅប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានតនេធានាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្្សតប្ៅតារត្្រូវការ 
ប្្តើ្បាស់ រតស់អ្ត្ិងិជនប្ោយធានាទាំងតរមិាណ និងគុណភាពទឹកស្អា ត្គ្នម នប្រប្រាគ ្ពរទាំងអាចផ្ឹកបានពើតណាេ ញ 
ប្ោយផ្ទទ ល់។ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រផ្លិត្ទតជ្ញងដផ្នការ្តមាណជ្ញ ៦% ចាំនុចប្នះតណាា លរកពើជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ 
ប្លខ្៣ ប្លខ្៤ និងប្លខ្៥និងរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់៤ និងប្លខ្៨ ខូ្ចកាត្(IGBT) និង្ត្ង់សវូរប្ភលើងប្្ះខូ្ច។ កនលងរកតូរទឹកស្អា ត្ 
បាន ដ្ាំប្ណើ រការផ្លិត្ចាំនួន ៧ប្្គឿង ត៉ោុដនេចាត់ពើថ្ងៃទើ០៦ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ តូរទឹកស្អា ត្អាចដ្ាំប្ណើ ររបានដត្៦ប្្គឿងត៉ោុប្ណាណ ះ 
ដដ្លរួយប្្គឿង ប្ទៀត្តូរទឹកស្អា ត្ ប្លខ្៨ ខូ្ច Soft Startor និងតិទោងអាងរង-កាត់្ជញ្ញជ ាំងខ្ណឌ អាងកូរយតឺ្។ ោច់ចរនេ 
អ្គិគសនើករពុជ្ញមានចាំនួន១៨ដ្ង ប្សើមនឹង៦ ប្មា៉ោ ង២៥នាទើ។ ប្ោយដឡកប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ចាំការរនកនុងដផ្នការឆ្ន ាំ២០១៧   
ប្យើងរិនបានប្លើកដផ្នការផ្លិត្ប្ឡើយ ប្្ពាះកនុងការចង្កងប្រៀតចាំប្្ើវដផ្នការឆ្ន ាំប្រាងច្កចាំការរន  ប្្គ្នងនឹងផ្ទា កដ្ាំប្ណើ រការ 
ផ្លិត្ចាត់ពើដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ត្ប្ៅ ប្ោយ្ត្ូវស្អងសង់ប្រាងច្កងើមជាំនួសដត្ជ្ញក់ដសេងប្រាងច្កចាំការរនរិនទន់្ត្ូវបាន 
ដ្ាំប្ណើ រការស្អងសង់ប្ៅប្ឡើយ  និងកាំពុងដ្ាំប្ណើ រផ្លិត្ទឹកតារប្រាងច្កចាស់ដ្ដដ្ល។ ចាំដណកឯប្រាងច្កនិប្រា្ បានផ្លិត្ទឹក 
ទតជ្ញងដផ្នការ ១១% កតាេ ប្នះតណាេ លរកពើតារដផ្នការដដ្លបានប្្គ្នង គឺប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្និប្រា្ ជាំហាន២  
ប្្គ្នងនឹងផ្លិត្ទឹក ប្ពញសរត្ថភាពចាត់តាាំងពើប្ដ្ើរឆ្ន ាំ២០១៧ រ ើឯការងារោក់តាំពង់ប្រនាាំទឹកប្្គ្នងថានឹងអ្នុវត្េចត់សពវ្គត់ 
ប្ហើយអាចោក់ឲ្យដ្ាំប្ណើ រការបានប្ៅប្ដ្ើរឆ្ន ាំ២០១៧ផ្ងដដ្រ។ ដត្ជ្ញក់ដសេងប្រាងច្កនិប្រា្ន៍ជាំហាន២ បាននិងកាំពុងសថិត្កនុង 
ដ្ាំណាក់កាលថ្នការស្អកលបង (Test & Commissioning) រ ើឯការោក់ភាជ ត់តាំពង់ប្រនាាំទឹកក៏ប្ទើតដត្តញ្ច ត់ប្ៅចុងដខ្កុរភៈប្នះ 
និងភាជ ត់តាំពង់ប្រនាាំទឹកប្ៅរងវង់រូលប្ចារប្ៅ ពើផ្លូវប្វងប្្សង កាត់្រកផ្លូវជ្ញត្ិប្លខ្៤ ប្ៅកនុងដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ និងផ្លូវ៥៥កា 
្លងកាត់្ផ្លូវសហព័នធរុសសើរកផ្ារដ្ើហុយប្ទើតនឹងភាជ ត់ប្ៅដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ហតុ្ដូ្ប្ចនះប្ហើយការផ្លិត្ និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្ចញពើ 
ប្រាងច្កនិប្រា្ គឺពុាំទន់ប្ពញសរត្ថភាព និងទតជ្ញងដផ្នការប្ៅប្ឡើយ។ ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្និប្រា្ បានោច់ចរនេអ្គិគសនើ 
ចាំនួន ៤៧ដ្ង ប្សមើនឹង ១៦ប្មា៉ោ ង០០នាទើ។ 
 ជ្ញររួលទឋផ្លជ្ញក់ដសេង ការងារផ្លិត្ករមប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចមានកនុងតារាងខាងប្្ការ៖ 

 

 

បរយិាយ 
 

សសនការ 
(គិត្ជ្ញ ដរ៉្ោ ត្គុត) 

អន៊ុវតតោក់សសតង 
(គិត្ជ្ញ ដរ៉្ោ ត្គុត) 

អប្ា 
(គិត្ជ្ញ %) 

  ប្រាងច្ក ភូរិដ្ពក ៥៥.០៨៤.០០០ ៥៦.០៨១.៧៥៤ ១០២ 
  ប្រាងច្ក ប្្ជ្ញយចងាវ រ ៥៥.០៥៤.០០០ ៥១.៩០៥.១៤៧ ៩៤ 
  ប្រាងច្ក ចាំការរន - ១.៩៩៣.៥៩០ - 
  ប្រាងច្ក និប្រា្ ៩៤.៤៣៨.២៨០ ៨៤.០៥៧.៣៤២ ៨៩ 

សរ ៊ុប ២០៤.៥៧៦.២៨០ ១៩៤.០៣៧.៨៣៣ ៩៥ 
 
 

៩ 



 
       ១០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កម្ពស់្ទឹកទបនលទាំង៣ តាម្រ ូវកាល 

 

១ 

២ 

៣ 

៤ 

៥ 

៦ 

៧ 

៨ 

៩ 

ស្ថា នីយរូម្ បរាងចប្កនិបរាធ ស្ថា នីយរូម្ បរាងចប្កភូម្ណិប្ពក ស្ថា នីយរូម្ បរាងចប្កបប្ជាយចង្ហវ រ 

ស្អថ នើយតូរទឹកលាកម់ានត្នួាទើតូរទឹកលាកព់ើ្តភពប្ដ្ើរ(ទប្នល) ប្ដ្ើរបើតញ្ជូ នប្ៅកានស់្អថ នើយ្ត្ពឹត្េករម រតសប់្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករម តារ 
តាំពងប់្រនាាំទឹក ដដ្លកនុងប្នាះប្រាងច្កភូរិដ្ពកតូរយកទឹកពើទប្នលស្អត ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ តូរយកទឹកពើទប្នលប្រគងគប្លើ និងប្រាងច្ក       
ចាំការរន តូរយកទឹកពើទប្នលបាស្អក ់ ប្រាងច្កនិប្រា្ តូរយកទឹកពើទប្នលប្រគងគប្្ការ។ រ.ទ.ស.ភ. មានសាំណងស់្អថ នើយតូរ ទឹកលាករ់តស់    
ប្រាងច្កភូរិដ្ពក និងប្្ជ្ញយចងាវ រ និងនិប្រា្ ្តូ្វបានស្អងសងជ់្ញអ្គ្នរប្តតុ្ងសថិត្ប្ៅកនុងទប្នល ប្ោយដឡកស្អថ នើយតូរទឹកលាករ់តសប់្រាងច្ក 
ចាំការរន ជ្ញ្តប្ភទស្អថ នើយតដណេ ត្។ ជ្ញទូប្ៅករពសទឹ់កទប្នលទាំង៤ ដ្ត្តួលប្ៅតាររដូ្វកាល ប្ហើយករពសទឹ់កកនុងឆ្ន ាំនើរយួៗ កពុ៏ាំដូ្ចគ្នន ដដ្រ 
ប្ោយស្អរដត្កតាេ អាកាសធាតុ្ និងជ្ញពិប្សសអា្សយ័ប្ៅនឹងរតតទឹកទប្នលប្រគងគ។ រ.ទ.ស.ភ. រិនអាចផ្េលក់ារធានាណារយួថា ករពសទឹ់ក 
ទាំងប្នះរិនមានតដ្រត្រួលខាល ាំង នាប្ពលអ្នាគត្ខាងរុខ្ប្នះប្ទ។ 
 ជ្ញទូប្ៅ ករពសទឹ់កទប្នលទាំង៣ ដ្ត្តួលប្ៅតាររដូ្វកាល ប្ហើយករពស់ទឹកកនុងឆ្ន ាំនើរយួៗកពុ៏ាំដូ្ចគ្នន ដដ្រ ប្ោយស្អរដត្កតាេ អាកាសធាតុ្ 
និងជ្ញពិប្សសអា្សយ័ប្ៅនឹងរតតទឹកទប្នលប្រគងគ។ ខាងប្្ការប្នះជ្ញតារាងសប្ងេត ថ្នករពស់ទឹកពើអ្ត្ើត្កាល ទប្នលទាំង៣ (ឯកតាគិត្ជ្ញ 
ដរ៉្ោ ត្)៖  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តរមិាណថ្នការប្្តើ្បាស់ PAC សរុតទតជ្ញងដផ្នការ្តមាណជ្ញ១,៣២្ការ/រ៣ ចាំណុចប្នះគឺតណាេ លរកពើ ៖ 
- បាតុ្ភូត្្រមជ្ញតិ្ គួតផ្សាំនឹងឆ្ន ាំប្នះមានប្ភលៀងធាល កប់្្ចើនប្ៅប្ដ្ើររដូ្វវសា កាំពសទឹ់កទប្នលប្រគងគមានការប្កើនប្ឡើងខ្ពស ់ និងទឹកហូរប្លឿន 

ដដ្លប្ ើ្វឲ្យ ភាពលាកក់កភក ់ស្មារប្ៅកនុងទឹកទប្នលស្អត ទឹកទប្នលបាស្អក ់និងទឹកទប្នល ប្រគងគប្្ការប្កើនប្ឡើងខ្ពសដ់ដ្លជ្ញប្ហតុ្ប្ ើ្វឲ្យ 
ត្្រូវការប្្តើ្បាសវ់ត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរមានការប្កើនប្ឡើង។     

- ប្រាងច្កចាំការរនការប្្តើ្បាស់PACប្កើនប្ឡើងខ្ពសប់្លើសពើកតាេ ប្នះតណាេ លរកពើ៖ កនុងការប្រៀតចាំចង្កងឯកស្អរ ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្យើង 
សនមត្ប្រាងច្កចាំការរននឹង្តូ្វផ្ទា កដ្ាំប្ណើ រការផ្លិត្ទឹកកនុងដខ្កកកោឆ្ន ាំ ២០១៦ ប្ដ្ើរបើប្ ើ្វការដកស្រួល ជសួជុលស្អងសងប់្រាងច្ក 
ដត្ជ្ញកដ់សេងប្ោយមានត្្រូវការប្្តើ្បាសទឹ់កោ៉ោ ងគាំហុកប្នាះ ប្ទើតប្រាងច្ក្តូ្វតនេដ្ាំប្ណើ រការ ប្ដ្ើរបើផ្គត្់ផ្គងប់្ ើ្លយត្តនឹងត្្រូវការ 
អ្តិ្ងិជន។ 

- ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្និប្រា្ ចាតប់្ផ្េើរដ្ាំប្ណើ រការជាំហាន២ ដដ្លជ្ញប្ហតុ្ប្ ើ្វឲ្យមានការប្្តើ្បាសក់ាំប្បារ ស្មាតប់្ត្សេ  (test 
commissioning) ។ 
 

តរមិាណថ្នការប្្តើ្បាស់កល័រទតជ្ញងដផ្នការ ០,៣្ការ/រ៣ ប្ោយស្អរ៖ 
- ការផ្លិត្ទឹករតសប់្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ និងប្រាងច្កនិប្រា្មានការងយចុះប្ វ្ើឲ្យការប្្តើ្បាសក់លរ័ក៏មានការងយចុះផ្ងដដ្រ រ ើឯ 

ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ចាំការរនការប្្តើ្បាសក់លរ័ ប្លើសដផ្នការតណាេ លរកកនុងការប្រៀតចាំចង្កងឯកស្អរ ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្យើងសនមត្ 
ប្រាងច្កចាំការរននឹង្តូ្វផ្ទា កដ្ាំប្ណើ រការផ្លិត្ទឹក កនុងដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្ដ្ើរបើប្ ើ្វការដកស្រួលជសួជុលស្អងសងប់្រាងច្ក 
ដត្ជ្ញកដ់សេង ប្ោយមានត្្រូវការប្្តើ្បាសទឹ់កោ៉ោ ងគាំហុកប្នាះ ប្ទើតប្រាងច្ក្តូ្វតនេដ្ាំប្ណើ រការប្ដ្ើរបើផ្គត្់ផ្គង់្ តឹ្រដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្នះប្ដ្ើរបើប្ ើ្លយត្តនឹងត្្រូវការអ្តិ្ងិជន។ ប្រាងច្កភូរិដ្ពកបានប្្តើ្បាសអ់្ាំតិលស្មាត់ផ្លិត្កលរទឹកជាំនួសប្លើការប្្តើ្បាសក់លរឧសមន័ 
ដូ្ចប្នះប្ហើយប្ទើតការប្្តើ្បាសក់លរឧសមន័មានការងយចុះ។ 
 

ការប្្តើ្បាស់អ្ាំតិល ៖ 
- ប្ោយការប្្តើ្បាសវ់ត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរអ្ាំតិលមានប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក ប្្ពាះកនលងរកប្រាងច្កភូរិដ្ពកបានប្្តើ្បាសក់លរ័ឧសមន័ត៉ោុដនេឥឡូវប្នះ 

ប្យើងបានយកវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរអ្ាំតិលរកផ្លិត្ជ្ញកលរ័ទឹក ប្ហើយកលរ័ទឹកប្នះ្តូ្វបានប្្តើជាំនសួប្ោយកលរ័ឧសមន័ ប្ហើយតរមិាណថ្នការប្្តើ្បាស ់
អ្ាំតិលទតជ្ញងដផ្នការប្ោយគុណភាពអ្ាំតិលមានលកេណៈលា្ តប្សើរជ្ញងរុន និងថារពលអ្គិគសនើបានប្ ើ្លយត្តតារត្្រូវការរតស ់
មា៉ោ សុើនផ្លិត្កលរទឹកដដ្លជ្ញប្ហតុ្ប្ ើ្វឲ្យការប្្តើ្បាសត់រមិាណអ្ាំតិលមានការងយចុះ។ ប្ោយដឡកកម៏ានការប្្តើ្បាសក់ាំប្បារផ្ងដដ្រ 
ស្មាតដ់្ាំប្ណើ រការស្អកលបងនិប្រា្ជាំហា ន២។ 
 

ការប្្តើ្បាស់ថារពលអ្គគិសនើជ្ញររួប្លើសដផ្នការ កតាេ ប្នះតណាេ លរកពើ៖ 
- តណាេ ញដចកចាយទឹកមានតរមិាណកានដ់ត្ប្្ចើន និងធាៃ យប្ៅៗដដ្លត្្រូវឲ្យប្រាងច្កតាំប្ពញទឹកឲ្យ។ 
- សមាព ្ទឹកប្ៅតារតណាេ ប្រាងច្កទាំង ៤ ្តូ្វបានតប្ងកើនប្ដ្ើរបើរុញទឹកឲ្យបានដ្លត់្ាំតនជ់្ញយ្កុង។ 
- កតាេ ោចច់រនេអ្គិគសនើញឹកញាត ់ប្ ើ្វឲ្យចាំណាយថារពលប្្ចើន ប្ៅប្ពលដ្ាំប្ណើ រការមា៉ោ សុើនតូរទឹកប្ឡើងវញិ។ 

ររយិាយ 
បរាងចប្ក ភូម្ណិប្ពក បរាងចប្ក បប្ជាយចង្ហវ រ បរាងចប្ក ចាំការម្ន បរាងចប្ក នបិរាធ ស្ររុរមួ្ 

ណផនការ ជាកណ់ស្តង ណផនការ ជាកណ់ស្តង ណផនការ ជាកណ់ស្តង ណផនការ ជាកណ់ស្តង ណផនការ ជាកណ់ស្តង 
  PAC ៧,៧៧ប្ក/ម្៣  ៩,១០ប្ក/ម្៣  ៤,៦៨ប្ក/ម្៣  ៥,៤៥ប្ក/ម្៣ - ១២,៥២ប្ក/ម្៣  ៧,០៧ ប្ក/ម្៣  ៨,៦០ប្ក/ម្៣  ៦,៦២ប្ក/ម្៣  ៧,៩៤ប្ក/ម្៣ 

  កាំបបារ - - - - - - - ០,០១ប្ក/ម្៣ - ០,០១ប្ក/ម្៣ 

  កលរ័ ០,៨២ប្ក/ម្៣  ០,១៥ប្ក/ម្៣  ២,១២ប្ក/ម្៣  ២,២២ប្ក/ម្៣ -  ២,៦៥ប្ក/ម្៣  ២,៥៧ប្ក/ម្៣  ២,៣៣ប្ក/ម្៣  ១,៩៨ប្ក/ម្៣  ១,៦៨ប្ក/ម្៣ 

  អាំរលិ ២,២៤ប្ក/ម្៣ ១,៤២ប្ក/ម្៣ - - - - - - ២,២៤ប្ក/ម្៣ ១,៤២ប្ក/ម្៣ 
  អគគសិ្ន ី ២៦២វា៉ា ត្/់ម្៣ ២៧៧វា៉ាត្/់ម្៣ ២៦៧វា៉ាត្/់ម្៣ ២៧៤វា៉ា ត្/់ម្៣ - ២៩៧វា៉ាត្/់ម្៣ ២៥៤វា៉ា ត្/់ម្៣ ២៧៨វា៉ា ត្/់ម្៣ ២៦០វា៉ា ត្/់ម្៣ ២៧៧វា៉ាត្/់ម្៣ 

 
 

១១ 



 
       ១២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២៦០ 

២៦៥ 

២៧០ 

២៧៥ 

២៨០ 

២៨៥ 

២៩០ 

២៩៥ 

៣០០ 

០ 

២ 

៤ 

៦ 

៨ 

១០ 

១២ 

១៤ 

PAC កាំប្បារ កលរ័ អ្ាំតិល អ្គគើសនើ 

 

ប្កាហវិករង្ហា ញពីការបប្រើប្បាស់្វត្ាុធាតុ្ប ើម្ តាម្រណាត ញបរាងចប្កនីម្យួៗ 

រុខ្វភិាគ ឯកតា WHO 
ប្រាងច្ក  
ភូរដិ្ពក 

ប្រាងច្ក  
ចាំការរន 

ប្រាងច្ក 
ប្្ជ្ញយចងាវ រ 

ប្រាងច្ក 
 នបិ្រា្ 

តណាេ ញដចកចាយ 

        

  ភាពលាក ់ NTU ≤ ៥ ០,៦១ ១,៣៨ ០,៩៦ ០,៣៧ ០,៩២ 
        

  ត្ថ្រលប្ត៉ោហាស ់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,៣៩ ៧,៤៤ ៧,២៥ ៧,៣០ ៧,៣៣ 
        

  កលរ័ប្សរ ើ mg/l ០,១ - ១ ១,០៥ ០,៨៣ ០,៨៥ ០,៦៧ ០,២១ 
        

  កលរ័សរតុ mg/l < ២ ១,២០ ០,៩៥ ០,៩៩ ០,៧៨ ០,៣៣ 
        

  ប្រប្រាគកូលើហវរ cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
        

  ប្រប្រាគអុ្ើកូលើ cfu/100ml ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
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/ រ
៣ ) 

តរ
មា
ណ
 អ្
គគ ិស

ន ើ 
( វា
៉ោ ត្ ់

/ រ
៣ ) 

្តួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពទឹកតារប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកទាំងតួនចាំននួ ៣ដ្ង/ថ្ងៃ ្តួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពទឹកប្ៅតារតណាេ ញដចកចាយចាំននួ 
៨០កដនលង/សបាេ ហ៍ ោ៉ោ ងប្ទៀត្ទត្់ គុណភាពទឹកសថិត្កនុងក្រិត្អ្នុញ្ញញ ត្រតសស់េងោ់រគុណភាពទឹកផឹ្កថាន កជ់្ញតិ្។ ការងារ្តួ្ត្ពិនិត្យគុណភាព 
ទឹក ទាំងប្ៅតារប្រាងច្ក និងតារតណាេ ញដចកចាយតារយនេការ និងករមវ ិ្ ើមាន្ស្អត ់ បានជ្ញតោ់ត ់ និងប្ទៀងទត្ ់ ប្ោយធានាបាននូវ 
គុណភាពទឹកគ្នម នប្រប្រាគ និងផឹ្កបានប្ោយផ្ទទ លព់ើតណាេ ញ ្សតតារសេងោ់រទឹកផឹ្ករតសអ់្ងគការសុខ្ភាពពិភពប្ោក។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តូរស្អេ រភក់កនុងស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ និងជួសជុលោតថាន ា្ំ តព័នធតូរោងអាងប្្ចាះ 
 ដ្ាំប្ឡើងតប្ងាគ ល និងប្ពាងសុវត្ិថភាពការពារតរបិ្វណស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ 
 តូរស្អេ រដ្ើភក់្ចាាំងទប្នលដផ្នកខាងត្បូង ខាងប្ជើង និងតារតប្ណាេ យមាត់្ទប្នល ខាងលិចអ្ណេូ ងស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ 
 ជួសជុលោតថាន ាំទវ រតនទត់ PAC និងកលរ ប្្ើវប្្ើនស្មាត់ផ្ទុកសមាភ រកនុងឃ្ល ាំងប្រាងច្ក 
 ជួសជុលរនាាំងទវ រទឹកប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ និងជួសជុលោលអាងប្្ចាះចាស់ប្លខ្ ៣ 
 ជួសជុលោតថាន ាំ ទ និងជញ្ញជ ាំងកនុងអាងប្្ចាះងើម ប្ៅទល់រុខ្អាងប្្ចាះងើមចាំនួន ១៥០រ២ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្១៨០Kw ប្លខ្៧ ចាំនួន១ប្្គឿង និងជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ចាស់ប្លខ្៤  
 ជួសជុល និងដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្ៅតនទត់ទូរតញ្ញជ ោងអាងប្្ចាះចាស់ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ 320kw ប្លខ្១ និងប្លខ្២ និងជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ 180kw ប្លខ្២ ចាំនួន១ប្្គឿង 
 តដនថរខ្ាច់ចាំនួន ៤១រ៣ ចូលអាងប្្ចាះចាំនួន២០អាង 
 ប្រៀតចាំប្្ើវតងាក ន់ថ្ដ្ និងជួសជុលដកស្រួលទវ រកនុងតនទត់ទូតញ្ញជ   
 ជួសជុលទុប្ោផ្លិចសុើត ស្មាត់បាញ់ោងភក់អាងរង  
 ជួសជុល្តព័នធ Vacuum+Sealed Water ចាំនួន ១្តព័នធ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Gland Packing 19x19mm Treated Water Pump 
 ផ្ទល ស់តេូរ Gland Packing 16x16mm Treated Water Pump 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរប្លឿនចាស់ប្លខ្ ២ ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ចាស់ប្លខ្២ និងជួសជុល្តព័នធប្លើកោក់្ុងកលរ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរ PAC ចាំនួន១ប្្គឿង និងជួសជុល្តព័នធតងាូរឧសម័នកលរ 
 ជួសជុលោលអាងប្្ចាះចាស់ ២អាង(អាងប្្ចាះចាស់ប្លខ្៤ និងអាង ប្្ចាះងើមប្លខ្១៧ 
 ជួសជុលោតថាន ា្ំ តព័នធតាំពង់ វា៉ោ ន និងកាល តប្ត៉ោ រតស់រ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្្ាំ 
 ជួសជូលតេូរការ ៉ោូផ្លូវប្ដ្ើររុខ្តនទត់ Air Comporessure ចាំនួន ៦០រ២  
 ជួសជុលោតថាន ាំជញ្ញជ ាំងកនុងអាងប្្ចាះងមើ និងទល់រុខ្អាងប្្ចាះងមើចាំនួន ១៥០រ២ ប្លខ្១៧ និងប្លខ្១៨ 
 ជួសជុល និងដ្ាំប្ឡើង Valve Control DN350 ងមើ ស្មាត់តូរទឹកស្អា ត្តូ្ចប្លខ្៤ 
 ជួសជុល និងដ្ាំប្ឡើង Valve Control DN500 ងមើ ស្មាត់តូរទឹកស្អា ត្តូ្ចប្លខ្២ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Ball Valve u.PVC DN25 និង្តព័នធទុប្ោកលរ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Ball Valve u.PVC DN80(Flange) និង្តព័នធទុប្ោតងាូរលាយPAC 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ងមើប្លខ្ ១៦ ចាំនួន ១ប្្គឿង 
 ជួសជុលោតថាន ាំជញ្ញជ ាំងកនុងអាងប្្ចាះងមើ និងទល់រុខ្អាងប្្ចាះងមើចាំនួន ១៥០រ២ ប្លខ្ ១៩ និងប្លខ្ ២០ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ងមើប្លខ្១៥ ចាំនួន១ប្្គឿង 
 ជួសជុល្តព័នធតូរទកឹលាក់ប្លខ្១ និងប្លខ្៥ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកលាក់  
 ជួសជុល្តព័នធ Vacuum និង Sealed Water ចាំនួន ១្តព័នធ 
 ជួសជុល្តព័នធរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់185kw ប្លខ្១ និងប្លខ្៥ ប្ៅស្អថ នើយ តូរទឹកលាក់ 
 ជួសជុលោតថាន ាំស្អល តកូររ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ចាស់៤ប្្គឿងប្លខ្៤ ប្លខ្៥ ប្លខ្៦និងប្លខ្១១  
 ជួសជុល្តព័នធទុប្ោខ្យល់ោងអាងប្្ចាះចាស់ និងងើម  
 ជួសជុលជប្ណេើ រកនុងអ្ណេូ ងស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ដដ្ល្ត្ូវប្្ចះសុើពុកផុ្យ 
 ជួសជុលដកស្រួលគ្រតរ ើដហគចិប្ពាច ើរអ្គ្នរតូរទឹកស្អា ត្ខាងរុខ្ និងប្រាងជ្ញង 

១៣ 



 
       ១៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្៥  និងជួសជុលោតថាន ាំគ្រតអាងសេុកទឹកចាស់ 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរការ ើឡារួយចាំនួនដដ្លខូ្ចបាក់ កនុងតរបិ្វណប្រាងច្ក 
 ជួសជុល្តព័នធតនាតកលរប្លខ្១ ជួសជុល្តព័នធកលរ និងជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្៤  
 ផ្ទល ស់តេូរ Rubber Bearing ស្មាត់តូរទឹកលាក់ចាំនួន ២ប្្គឿង 
 ជួសជុលទវ រទឹកអាងប្្ចាះចាំនួន៣  និងជួសជុល្តព័នធសុញ្ញញ កាសប្លខ្១ រតស់តូរទឹកស្អា ត្ 
 ជួសជុលទរទឹកអាងប្្ចាះចាំនួន២  និងជួសជុល្តព័នធរ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ 
 ជួសជុលតូរទឹកលាក់ប្លខ្៣ និងជួសជុល្តព័នធកាល ប្ត៉ោតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៧  
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរប្្គឿងតនាល ស់្តព័នធវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរ  
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរភក់ និងទវ រទឹកចូលស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ 
 តដនថរទឹកស ូត្ (NaHO) ប្លើ្តព័នធតនាតកលរ និងដកស្រួលជញ្ញជ ាំងខ្ណឌ អាងកូរយតឺ្ចាំនួន ៨អាង 
 តដនថរខ្ាច់ចាំនួន ២២រ៣ ចូលអាងប្្ចាះចាំនួន ១២អាង 
 ជួសជុលកាល ប្ត៉ោតូរទឹកលាក់ប្លខ្៤ និងប្លខ្៦ ចាំនួន ២ប្្គឿង 
 ជួសជុល្តព័នធប្កៀរភក់អាងរងចាស់ប្លខ្១ និងជួសជុល្តព័នធោយលាយ PAC ប្លខ្១ និងប្លខ្២  
 ជួសជុល្តព័នធកូរយតឺ្អាងរងចាស់ ចាំនួន ១្តព័នធ 
 ជួសជុលោតថាន ាំខាងប្កើត្តនទត់កលរ និងខាងប្ជើងតនទត់ ២២Kv  
 ជួសជុល្តព័នធសុញ្ញញ កាសប្លខ្២ រតស់តូរទឹកស្អា ត្ 
 ផ្ទល ស់តេូរ្តព័នធមា៉ោ សុើនខ្យល់ និងកុាំប្្តះស័រប្លខ្១  
 ជួសជុល្តព័នធប្កៀរភក់អាងរងងមើប្លខ្២ ចាំនួន១្តព័នធ 
 ជួសជុលទវ រទឹកអាងប្្ចាះចាំនួន២ប្្គឿង និងជួសជុលទទឹកអាងរងងមើប្លខ្១  
 ដកស្រួលករពស់ជញ្ញជ ាំងខ្ណឌ អាងកូរយតឺ្ប្លខ្១ និងប្លខ្៣ អាងរងចាស់ទើ១ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Gland Packing ស្មាត់តូរទឹកលាក់ ចាំនួន ៤ប្្គឿង 
 ជួសជុលោតថាន ាំកាំរាលតនទត់ោយលាយជ្ញត្ិគើរើ  
 ជួសជុល្តព័នធកលរប្លខ្២ និងតណាេ ញដចកចាយសូលុយសយុង 
 ជួសជុល និងោតថាន ាំគ្រតអាងសេុកទឹកងើម និងជួសជុល្តព័នធោយលាយ PAC ប្លខ្ ៣ និងប្លខ្៤ 
 ជួសជុលអ្គ្នរ្ទង់្ទយតូ្ច ដផ្នកថ្ផ្ទពិោន ប្ស្អទវ រ កញ្ច ក់ និងតងាួច  
 ជួសជុល និងផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍រួយចាំនួនប្លើ្តព័នធការពារសាំពា្គាំហុក  
 ជួសជុលការ ើឡា និងតប្ងាគ លសសរ្ចាាំងទប្នល 
 ជួសជុល និងោតថាន ាំទាំរសាំតុកឃមុ ាំអាងរងងមើ ប្ៅដផ្នកខាងប្្ការសាំតុកឃមុ ាំ កនុងទឹក និងជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្ ២  
 ជួសជុលការ ើឡា និងោតថាន ាំតប្ងាគ លសសរ្ចាាំងទប្នល 
 ជួសជុល និងោតថាន ាំទាំរសាំតុកឃមុ ាំអាងរងងើមដផ្នកខាងប្្ការសាំតុកឃមុ ាំកនុងទឹក 
 ជួសជុល្តព័នធរ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្២ និងជួសជុលកាល ត់ប្ត៉ោតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៥  
 ជួសជុលមា៉ោ សុើន Air Blower និង Air Compressor ប្លខ្ ២ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្១ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរភក់ និងទវ រទឹកស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ងើម 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរប្្គឿងតនាល ស់្តព័នធវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជួសជុលមា៉ោ សុើនតូរទឹកោងអាងប្្ចាះ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ចាំនួន ១ប្្គឿង  
 និងជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ចាំនួន ១ប្្គឿង 

 

១៥ 

 ជួសជុលមា៉ោ សុើនកូរយតឺ្ប្លខ្៣ ជួសជុល្តព័នធោងអាងរង ជួសជុល្តព័នធទុប្ោតូរ PAC  
 ជួសជុលទវ រទឹកអាងរងប្លខ្៦ 
 ជួសជុលោតថាន ាំ ជួសជុល្តព័នធកលរ ជួសជុល្តព័នធកាល ត់ប្ត៉ោតូរទឹកស្អា ត្ និងដ្ាំប្ឡើងប្ស្អគ្រតអាងសេុក  
 ជួសជុល្តព័នធអាងប្្ចាះ ប្លខ្១១ និងប្លខ្១២  
 ជួសជុលការ ៉ោូផ្លូវអ្គ្នរចូលប្រាងជ្ញង និងតូរស្អេ រភក់កនុងស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ 
 ជួសជុលពិោនប្ៅអ្គ្នរអាងប្្ចាះ និងអ្គ្នរតូរទឹកស្អា ត្ និងជួសជុលការ ៉ោូឡាកនុងតរបិ្វណប្រាងច្ក និងស្អថ នើយតូរទឹកទប្នល 
 ជួសជុល្តព័នធតប្ញ្ចញភក់ និងដកស្រួលប្ជើង Support Cable Trench ដដ្លចាត់ភាជ ត់និងអាងសេុក 
 ជួសជុលប្ពាងការពារតាំពង់នាាំទឹក ចូលអ្ណេូ ងតូរទឹកប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកកើេតាកុយ 
 ជួសជុលសាំអាត្ោតថាន ាំប្ខ្ឿនផ្លូវចូលកនុងតរបិ្វណប្រាងច្ក 
 ជួសជុល្តព័នធរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកកេើតាកុយ 
 ជួសជុល្តព័នធតនាតកលរ ជួសជុលោតថាន ាំចាំរងឹទវ រប្្កាយ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកទប្នល 
 តដនថរខ្ាច់ចាំនួន ៣៨រ៣ ចូលអាងប្្ចាះចាំនួន១២អាង  
 ជួសជុលោតថាន ាំចាំរងឹទវ រប្្កាយ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកកើេតាកុយ 
 ជួសជុល និងផ្ទល ស់តេូរទុប្ោរតស់មា៉ោ សុើនកាំណត់្តរមិាណកលរ  
 ជួសជុលការ ៉ោូឡាកនុងប្រាងច្កនិប្រា្ និងស្អថ នើយតូរទឹកទប្នល  
 ជួសជុល្តព័នធកូរ PAC រតស់រ៉ោូទ័រកូរប្លខ្៣  
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកសាំណល់ប្ៅកនុងស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ចាំនួន ១ប្្គឿង  
 ជួសជុលមា៉ោ សុើនកូរយតឺ្ប្លខ្៦  ផ្ទល ស់តេូរសមាភ រ Bursting Disk ស្មាត់្តព័នធកលរ  
 ដកស្រួលទវ រឃ្ល ាំងសេុកវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរគើរើ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Auto Change Over & LiguFilt ប្លើ្តព័នធកលរ  
 ជួសជុល្តព័នធអាងប្្ចាះប្លខ្៤ និងប្លខ្១០  
 ជួសជុលដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្រាងច្ក និងស្អថ នើយតូរទឹកទប្នល  
 ជួសជុល្តព័នធកលរ ចាំនួន ១្តព័នធ 
 ជួសជុល្តព័នធមា៉ោ សុើន Compressure ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកទប្នលកេើតាកុយ និងជួសជុល្តព័នធកូរប្លឿនប្លខ្២ 
 ជួសជុលប្ជើងប្ទប្តតុ្ង្ចាាំងទប្នល  
 ដកស្រួល្តព័នធលូទឹកប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកកេើតាកុយ 

 



 
       ១៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ផ្ទល ស់តេូរឌ្ើសយុងទ័រ និងអ្ាំពូលស្មាត់្តព័នធតាំភលឺប្ភលើងកនុងតនទត់ហវើលប្រាងច្កភូរិដ្ពក។ 
 ផ្ទល ស់តេូរនាឡកិាប្ភលើង (WatthourMeter)តេូរប្ៅអ្គ្នររដ្ឋបាល ថ្ននាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 
 ផ្ទល ស់តេូរពិញ៉ោុ ងងើម និងសមាភ រប្រកានិចរួយចាំនួន ប្លើតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៧ ប្រាងច្កភូរិដ្ពក។ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Soft Starter ប្លើតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្ ៨ និងផ្ទល ស់តេូរ Transformer កមាល ាំង 2500kva,22kV/0.4kV ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ។ 
 ជសួជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ដដ្លមានកមាល ាំង 55KW, 380V, 50Hz  
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្រាងច្កចាំការរន 
 ជួសជុល្ត្ង់សវូរដដ្លប្្ះ និងោក់ឲ្យដ្ាំប្ណើ រការប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរឌ្ើសយុទ័រ និងអ្ាំពូលប្លើ្តព័នធតាំភលឺកនុងតនទត់ហវើល ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ដកស្រួល្តព័នធ Control រតស់ Capacitor 3KV និងផ្ទល ស់តេូរVSD ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្៨ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ដកស្រួល្តព័នធ Solenoid Valve រតស់្តព័នធតប្ញ្ចញភក់ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល្តព័នធ Motor Valve និងដកស្រួល Support ដខ្សចូលទូ Incoming Supply ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Thermistor Relay ប្លើទូ VFD រ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៥០០៤  
 ដ្ាំប្ឡើងកាប្ររា៉ោ សុវត្ិថភាពប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ ោងអាងប្្ចាះ និងផ្ទល ស់តេូរសមាភ រប្រកានិច ពិញ៉ោុ ងងើមប្លើតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៧ ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរ WATTHOUR METER និងដកស្រួល្តព័នធតាំភឺលប្ភលើងប្ៅអ្គ្នររដ្ឋបាល 
 ផ្ទល ស់តេូរសមាភ រអ្គិគសនើប្ៅទូតញ្ញជ តូរទឹកលាក់ប្លខ្២  
 ជួសជុល Level Meter អាងសេុកទឹកប្លខ្៣ ប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុល្តព័នធតាំភឺលតារផ្លូវ ប្ៅកនុងអ្ងគភាព រ.ទ.ស.ភ. 
 ផ្ទល ស់តេូរអ្ាំពូលប្ភលើងតាំភឺលកនុងតនទត់តូរទឹកស្អា ត្ និងផ្ទល ស់តេូរកងាា តឺត្កាំប្ៅកនុង VFD ងើមចាំនួន២ប្្គឿង ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល Level Meter អាងសេុតទឹកប្លខ្៣ និងជួសជុលវា៉ោន (Auto) តិទ-ប្តើក្ុងកលរ ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរ WATTHOUR METER តេូរប្ៅប្រាងបាយ ប្រាងជ្ញង និងអ្គ្នរការោិល័យយនេស្អស្តសេ និងអ្គិគសនើ 
 ជួសជុលដកស្រួលសមាភ រអ្គិគសនើរួយចាំនួនប្ៅកនុងតនទត់ោក់មា៉ោ សុើនផ្លិត្កលរទឹក 

និងប្្ើវរនាាំងការពារសុវត្ថិភាពប្លើឧតករណ៍ផ្លិត្កលររួយប្ៅប្្ៅតនទត់ ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ដ្ាំប្ឡើង្ត្ង់សវូរងើម 22kVA,1250kV/3kV & 3kv/0.4  
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរសមាភ រអ្គិគសនើរួយចាំនួន និងផ្ទល ស់តេូរ Sensor Gas Detector ងមើចាំនួន២្គ្នត់ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Flow Phan T ប្លើ្តព័នធរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្១០០១ 
 ោងសមាា ត្ផ្ទទ ាំងកញ្ច ក់ Solar ដដ្លោក់ដ្ាំប្ឡើង ជួសជុល្តព័នធប្លើកោក់ប្ោង្ុងកលរប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកលាក់ប្លខ្១ និងប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កចាំការរន 
 ជួសជុល្តព័នធ VSD តញ្ញជ រ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្៨  
 ដកស្រួល្តព័នធ Solenoid Valve រតស់្តព័នធតប្ញ្ចញភក់  
 ផ្ទល ស់តេូរសមាភ រអ្គគិសនើប្លើតូរទឹកលាក់ប្លខ្១ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Amplifier Controller និងផ្ទល ស់តេូរ Sensor Gas Detector ងមើចាំនួន ១ប្្គឿង ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរដកស្រួលប្លើមា៉ោ សុើន COD Reactor ដដ្លខូ្ច Heater Controller និង Heater Sensor  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជួសជុលដកស្រួល្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកលាក់ប្លខ្ ៤ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរ Adapter & Camera ប្លខ្៦ ប្លខ្៧និងប្លខ្១១ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Solenoid Valve ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ ភក់ និង Float Level Switch ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៤ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរឌ្ើសយុងទ័រ 3P 250A KA 63A ប្លើ្តព័នធតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៣ ប្រាងច្កចាំការរន 
 ផ្ទល ស់តេូរ Thermistor Relay ងមើ ២្គ្នត់ ប្លើទូ VFD ប្លខ្៥ ប្លខ្៦ តូរទឹកស្អា ត្ ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Solenoid Valve ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ ភក់ប្លខ្១៧ ប្លខ្១៨ ប្លខ្៣៤ ប្លខ្៣៧ ប្លខ្៣៨ និងប្លខ្៤១ ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្ៅអាងត្រកល់ទឹកទាំងតួន និងផ្ទល ស់តេូរអាគុយសៃួត្ Rocket 12v/40A ប្លើ្តព័នធ Scada  
 ផ្ទល ស់តេូរ្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រកូរប្លឿនប្លខ្១ និងរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Transformer ្តព័នធតញ្ញជ រតស់ទូរតញ្ញជ រ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ចាស់ទាំង១២ប្្គឿង 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកលាក់ប្លខ្៣ ប្រាងច្កនិប្រា្  
 ជួសជុលដកស្រួល្តព័នធ Priming System ចាស់ប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍តដនថរសញ្ញញ តញ្ញជ ដ្ាំប្ណើ រការតូរទឹកលាក់ប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក ចូល្តព័នធ SCADA  
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកលាក់ប្លខ្៤ និងប្លខ្១ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុលដខ្សអ្ង់ដត្នរតស់្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Pressure Reducing Valve ស្មាត់្តព័នធកលរ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ  Evaporator ប្លខ្១ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុលកងាា តឺត្ខ្យល់ PAC ប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ដកស្រួល្តព័នធ Power Supply ពើ UPS ប្ៅឧតករណ៍រងាវ ស់ Level Transmitter for Filter ទឹកលាក់ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល្តព័នធ Transceiver (Icom) រតស់្តព័នធស្អក ោ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ និង RTU4 ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរ Card Control រតស់ VSD ACS600 ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរ្តព័នធតញ្ញជ តូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៧ និងប្លខ្៨ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុលផ្ទល ស់តេូរសមាភ រកនុងទូ RTU1 និងដខ្សកាតទញតប្ងាគ លអ្ង់ដត្នរតស់ ស្អក ោ ប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុល្តព័នធតាំភលឺប្ភលើងតារផ្លូវប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ និងស្អថ នើយតូរទឹកលាក់ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្ភលើងប្ៅនាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង  
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Solenoid Valve ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ តិទ-ប្តើកវា៉ោ នោងអាងប្្ចាះប្រាងច្កភូរិដ្ពក  
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រកូរយតឺ្ប្លខ្៤ រុ ាំរ៉ោូទ័រ និងជួសជុលរើញ៉ោុ ងរតស់ដ្ងកូរ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុលរ៉ោូទ័រតូរទឹកលាក់ប្លខ្៨ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រកូរ PAC ប្លខ្១ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Thermistor Relay ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រកូរ PAC ប្លខ្១ ចាស់ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្តព័នធកលររាវប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 

១៧ 



 
       ១៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺតារការោិល័យ និងប្ៅអ្គ្នរនាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Time Relay & Auxiliary Relay ប្ៅកនុងទូតញ្ញជ តូរទឹក ស្អា ត្ប្លខ្៣ ប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Adapter Camera ចាំនួន ១ដខ្ស ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល Transceiver (Icom) រតស់្តព័នធស្អក ោ RTU 7 ប្ៅអាងត្រកល់ទឹក្ចាាំងចាំប្រះដដ្លរិនតញ្ជូ នទិននន័យប្ៅ RTU 1 

ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ផ្ទល ស់តេូរ UPS 3KVA ចាំនួន ១្គ្នត់ រតស់នាឡកិា Flow តូរទកឹលាក់ចាស់ និងងមើ ប្អាយដ្ាំប្ណើ រការវញិ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ វា៉ោ នតប្ញ្ចញភក់ទាំង១២ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្ភលើង ប្ៅរណឌ លកុាំពយូទ័រ និងស្អល្តជុាំ  
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ Flow Phant T ប្លើ្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៣ ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ ត ូតុ្ងកុងតាក់ទ័ររ៉ោូទ័រប្ោង PAC និងអ្ាំតិលប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក  
 ជួសជុល Transceiver (Icom) រតស់្តព័នធស្អក ោ RTU6 ប្ៅអាងត្រកល់ទឹកប្ពា ិ្៍ចិនតុ្ងរិនតញ្ជូ នទិននន័យប្ៅ RTU 1 

ប្រាងច្កភូរិដ្ពក 
 ជួសជុល Control Board ស្មាត់រ៉ោូទ័រវា៉ោ នប្្ចាះប្លខ្១ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្ត្ង់សវូរស្មាត់រ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្១ ប្លខ្២ និងប្លខ្៣ ប្ៅស្អថ នើយតូរទឹកស្អា ត្ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុលោតថាន ា្ំ តព័នធតូរោងអាងប្្ចាះ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល Air Compressor ប្លខ្២ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្  
 ផ្ទល ស់តេូរ Pressure Switch ប្លើឧតករណ៍ Evaporator ប្លខ្១ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
  សជុល្តព័នធទិននន័យតញ្ជូ នប្ៅកុាំពយូទ័រស្មាត់្គត់្គងទិននន័យពើ្តព័នធ Solar  
 ផ្ទល ស់តេូរ្តព័នធសុើញាល់ Ammeter តូរទឹកស្អា ត្ និងទឹកលាក់ ប្ៅភូរិដ្ពក 
 ផ្ទល ស់តេូរ Thermistor Relay ចាំនួន ២្គ្នត់ប្លើ្តព័នធទូរ VFDតូរទឹកលាក់ ប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ផ្ទល ស់តេូរសមាភ រអ្គិគសនើរួយចាំនួនកនុងទូរអាគុយស្មាត់ផ្គត់្ផ្គង់ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្  
 ផ្ទល ស់តេូរ Time Relay & Auxiliary Relay ប្ៅទូតញ្ញជ តូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្ ៣ប្ៅភូរិដ្ពក 
 ផ្ទល ស់តេូរ Time Relay & Auxiliary Relay ប្ៅទូតញ្ញជ តូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្ ៤ប្ៅភូរិដ្ពក 
 ផ្ទល ស់តេូរ UPS 3kva ចាំនួន ១ប្្គឿងប្លើនាឡកិា Flow តូរទឹកលាក់ចាស់ និងងមើ ប្ៅប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ផ្ទល ស់តេូរសមាភ រអ្គិគសនើរួយចាំនួនប្លើ្តព័នធតញ្ញជ វា៉ោ នតប្ញ្ចញភក់ទាំង១២ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្  
 ផ្ទល ស់តេូរឧតករណ៍ប្រើលសមាព ្្តព័នធកល័ររាវប្នាប្រាងច្កភូរិដ្ពក  
 ជួសជុល្តព័នធ Motor Valve AV អាងប្្ចាះប្លខ្៨ និងប្លខ្៩ ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ 
 ដកស្រួល្តព័នធតាំភលឺប្ៅរណឌ លកុាំពយូទ័រ និងស្អល្តជុាំ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ រ៉ោូទ័រតូរទឹកស្អា ត្ប្លខ្៣ ប្ៅប្រាងច្កនិប្រា្ 
 ជួសជុល្តព័នធតញ្ញជ ត ូតុ្ងកុងតាក់ទ័រប្ៅប្រាងច្កភូរិដ្ពក 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បរយិាយ 
 

 អន៊ុវតតោក់សសតង 
(គិត្ជ្ញដរ៉្ោ ត្) 

  
 

 ១- ខ្ណឌ ដូ្នប្ពញ  ៣.៧៣៤,៦០ 
  

 

 ២- ខ្ណឌ ៧រករា  ១៨២,៨០ 
   

 ៣- ខ្ណឌ ចាំការរន  ៧៩០,៥០ 
   

 ៤- ខ្ណឌ ទួលប្គ្នក  ៣៣,៩០ 
   

 ៥- ខ្ណឌ ឫសសើដកវ  ៧.៨៤៧,២០ 
   

 ៦- ខ្ណឌ មានជ័យ  ១០.៧៩២,៦៥ 
   

 ៧- ខ្ណឌ ដ្ប្ងាក   ៣០.៤៦២,៨០ 
   

 ៨- ខ្ណឌ ខ្ណឌ ប្ពា ិ្៍ដសនជ័យ  ៥៩.០៦៨,២៧ 
   

 ៩- ខ្ណឌ ដសនសុខ្  ៣១.៦១២,៤៨ 
   

 ១០- ខ្ណឌ ប្្ជ្ញយចងាវ រ  ១៩.១១១,៦០ 
   

 ១១- ខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ  ១០.៥៣៥,០៤ 
   

 ១២- ខ្ណឌ ដ្ពកប្ៅន   ៩.១៦៩,៩០ 
   

 ១៣- ្កុងតាប្មម   ១២.០៣៥,៧០ 
   

សរុត  ១៩៥.៣៧៧,៤៤ 
 

 

១៤៧ ១៦១ ១៤៣ ១៩៥ ១៩៥ 

២.១៥១ 
២.៣១២ ២.៤៥៥ 

២.៦៥០ 
២.៨៤៥ 

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

្តដវងតាំពងប់ានោកក់នុង្គ្ន ្តដវងតាំពងស់រុតចុង្គ្ន 

ប្រណវងរាំពងណ់ លបានោកត់ាម្ឆ្ន ាំនីម្យួៗ  
(គិត្ជាគីឡូណម្៉ាប្ត្) 

 

១៩ 



 
       ២០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អ្្តាទឹកបាត់្តង់រតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ប្ៅឆ្ន ាំ២០១៧ មានក្រិត្ប្ៅកនុងរងវង់ប្លខ្រួយខ្ទង់ត៉ោុប្ណាណ ះ 
ប្ពាលគឺ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ បានតនថយទឹកបាត់្តង់ រកប្ៅ្ត្ឹរអ្្តា ៨,៣០% ដូ្ចបានតងាា ញកនុង្កាហវចិ 
ខាងប្្ការ។  
 ជ្ញលទធផ្លការងារ គិត្រកដ្ល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានអ្នុវត្េប្ោយសប្្រចបានដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 

ការង្ហរជសួ្ជុល និងណងទាំឧរករណ៍ប្រពន័ធផគត្ផ់គងទឹ់ក 
  

 

ប្បផ្ភទ្បាំពង់ ផ្គជ៊ីកប៉ាេះ បផ្ចេកផ្ទ្ស សមាា រ 
សរ ៊ុបកន៊ុង 
ឆ្ន ាំ២០១៧ 

     
តាំពង់ប្រ ៣៨ ១១៦ ១៤ ១៦៨ 
តណាេ ញចូលផ្ទះ ២៣២ ៧១ ៧៥១ ១.០៥៤ 

សរុត ២៧០ ១៨៧ ៧៦៥ ១.២២២ 
 
 ចាំនួនប្លចធាល យមានការងយចុះប្្ចើនប្តើប្្ៀតនឹងរយៈប្ពលដូ្ចគ្នន  កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ កតាេ ប្នះតណាេ លរកពើការចាត់្ដចង 
កាំោាំងសហការប្ៅតារតណាេ ការោឋ ននានា មានការសហការគ្នន លាពើខាងរនើទរស្អធារណការ ក៏ដូ្ចជ្ញតារតណាេ ឃុាំសងាក ត់្ និងពើ 
អ្ត្ិងិជនផ្ទទ ល់។ ប្ោយដឡកប្យើងបានតនេសហការ និងចាត់្ដចងកាំោាំងឲ្យប្ៅ្តចាាំការជ្ញត់ និងររួសហការជ្ញរួយតណាេ  
ការោឋ នស្អងសង់នានា ដដ្លជ្ញកតាេ ររួផ្សាំអាចកាត់្តនថយនូវការប្លចធាល យប្ៅដត្តនេអ្នុវត្េវធិាន ការកាត់្តនថយការប្លចធាល យ 
ទាំងប្លើកតាេ អ្ត្េប្នារ័ត្ និងសត្ោនុរ័ត្ ។ 

  ដងទាំនាឡកិាត្ាំតន់ ៧៦១ ប្្គឿង  ជួសជុល ប្លើកគ្រត្តអ្ត់ចុងតាំពង់ ១៧ កដនលង 
  ដងទាំវា៉ោ នសេុត ១៦២ កដនលង  ជួសជុល ប្លើកគ្រត្តអ្ត់នាឡកិាត្ាំតន់ ២៦ កដនលង  
  ដងទាំវា៉ោ នខ្យល់ ៣៨៦ កដនលង  ជើកប្រៀត្តអ្ត់ចុងតាំពង់ងមើ ៥១ កដនលង 
  ជើកប្រៀត្តអ្ត់នាឡកិាតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគិភ័យ ០២ កដនលង  ដូ្រតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគិភ័យ ០១ កដនលង 
  ជួសជុល ប្លើកគ្រត្តអ្ត់វា៉ោ នខ្យល់ ១០៤ កដនលង  ជើកប្លើក ត ូសអាប្កល (ដងទាំ-សមាា ត្) ១.២៨៧ កដនលង 
   ជួសជុល ប្លើកគ្រត្តអ្ត់វា៉ោ នសេុត ១៨ កដនលង  ការងារោក់ត ូសអាប្កលងមើ ២៧៣ កដនលង  
  ជើកដ្ាំប្ឡើងតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគើភ័យ ០២ កដនលង  តងាូរោងតារចុងតាំពង់ ១៣៥ កដនលង  
  ប្ោះដូ្រនាឡកិាតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគិភ័យងមើ ១៤ កដនលង  ជួសជុល្តអ្ត់នាឡកិាតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគិភ័យ ១១ កដនលង 
  ដងទាំចុងតពង់ ១៨ កដនលង  ជួសជុលវា៉ោនខ្យល់ ០២ កដនលង 
  ជួសជុលគ្រត្តអ្ត់ស្អកសមាព ្ ០២ កដនលង  ជើកប្រៀតគ្រត្តអ្ត់ស្អកសមាព ្ ០៣ កដនលង 
  តងាូរោងតប្ងាគ លពនលត់្អ្គគើភ័យ ៨០ កដនលង  
  ការងារប្រ ើតាំពង់ ្តដវង ២៦.៨២២,៤០ដរ៉ោ្ត្ និងការងារប្រៀតោក់តាំពង់ ្តដវង ២៧.៥៩៣,៤០ដរ៉ោ្ត្  
  - ទាំហាំ៦៣ រ.រ. - ទាំហាំ៩០ រ.រ. - ទាំហាំ១១០ រ.រ. 
  - ទាំហាំ១៦០ រ.រ. - ទាំហាំ២២៥ រ.រ. - ទាំហាំ៣០០ រ.រ. 
         
         
 
         
 

២១ 



 
       ២២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការប្គរប់្គងទឹកបាត្រ់ងត់ាម្ត្ាំរន ់
 

តាំបនប់្គបប់្គង 
 

អប្ាកាំណត ់
 

បរយិាយ 
 

លទ្ធសល 
 

១- ខ្ណឌ  ដូ្នប្ពញ ៨% 

- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- តទប្លមើសតាំដតករុខ្នាឡិកា 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

១៩.៣៤៣ 
០ 
៣២ 
៣ 

២- ខ្ណឌ  ៧រករា ៨% 

- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- តទប្លមើសតាំដតករុខ្នាឡិកា 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

៥៩.៦៩៧ 
០ 
៣៧ 
៦ 

៣- ខ្ណឌ  ចាំការរន ៨% 

- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- តទប្លើមសតាំដតករុខ្នាឡិកា 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

៣៩.៨៩១ 
៥៨ 
២ 
១៣ 

៥- ខ្ណឌ  ទលួប្គ្នក ៨% 
- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

២៦.៩៩២ 
៤០ 
៤ 

៥- ខ្ណឌ  ឬសសើដកវ ៨% 
- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

១៧.៤៣០ 
២១ 
២ 

៦- ខ្ណឌ  មានជយ័ ៨% 

- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- តទប្លមើសតាំដតករុខ្នាឡិកា 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

៣៣.២៩៥ 
០ 
៤៥ 
៤ 

៧- ខ្ណឌ  ដ្ប្ងាក  ៨% 
- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

៤៩៧ 
០ 
០ 

៨- ្កងុតាប្មម  ៨% 
- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

៣.៨៦៤ 
០ 
១ 

៩- ខ្ណឌ  ដសនសុខ្ ៨% 
- អ្ប្ងកត្ និង្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ត្ិងិជន 
- ទឹកធាល យ(រុខ្នាឡកិាសទង់) 
- រកប្ឃើញនាឡកិាងាត់ 

០ 
០ 
០ 

 

 

៧២% 

៨,៣% 
០ 

២០ 

៤០ 

៦០ 

៨០ 

១៩
៩៣

 
១៩

៩៤
 

១៩
៩៥

 
១៩

៩៦
 

១៩
៩៧

 
១៩

៩៨
 

១៩
៩៩

 
២០

០០
 

២០
០១

 
២០

០២
 

២០
០៣

 
២០

០៤
 

២០
០៥

 
២០

០៦
 

២០
០៧

 
២០

០៨
 

២០
០៩

 
២០

១០
 

២០
១១

 
២០

១២
 

២០
១៣

 
២០

១៤
 

២០
១៥

 
២០

១៦
 

២០
១៧

 

ប្កាហវិចរង្ហា ញពីអប្តាទឹកបាត្រ់ងពី់ឆ្ន ាំ១៩៩៣  ល់ឆ្ន ាំ២០១៧ (គិត្ជាភាគរយ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ២៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្រណាត ញទឹកជូនអតិ្ងិជន 
ប្្កាយពើបានប្រៀតចាំតណាេ ញដចកចាយទឹករចួ រ.ទ.ស.ភ. នឹង្តកាសជូនដ្ាំណឹងដ្ល់្ តជ្ញពលរដ្ឋឲ្យរកតាំប្ពញដតតតទ 

ត្តណាេ ញទឹកចូលផ្ទះប្រៀងៗខ្លួន ។ 
ការងារត្តណាេ ញទឹកចូលផ្ទះ ្តូ្វអ្នុវត្េតារដតតតទដ្ាំប្ណើ រការតារសេងោ់ររយួ ដដ្លមានលកេណៈស្អរញ្ញ និងងាយ 

អ្នុវត្េទាំងរស្តនេើ-និប្ោជិត្រតស ់ រ.ទ.ស.ភ. និងអ្តិ្ងិជន។ តណាេ រស្តនេើ-និប្ោជិត្ដដ្លតាំប្ពញការងារផ្ទទ លជ់្ញរយួអ្តិ្ងិជន 
្តូ្វបានអ្តរ់ ាំឲ្យមានអាកតបកិរោិសុភាពរាតស្អរ ររយទរ រាកទ់ក ់ រឺុងមា៉ោ ត្ ់ និងជយួស្រួលការងារត្តណាេ ញទឹកចូលផ្ទះ ឲ្យបាន 
ឆ្តត់ាំផុ្ត្។ 

កនុងករណើ ពិប្សស ដូ្ចជ្ញការត្តណាេ ញទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋប្ៅតារសហគរន៍្ កើ្ក ប្ៅតារត្ាំតនជ់្ញយរាជធានើ 
ភនាំប្ពញ រ.ទ.ស.ភ. បានចលត័្រស្តនេើ-និប្ោជិត្ ប្ៅតាំប្ពញការងារប្ៅសហគរនប៍្នាះដត្រេង។ ប្គ្នលតាំណងចរបងរតស ់ រ.ទ.ស.ភ. 
គឺជយួស្រួល្តជ្ញពលរដ្ឋកនុងការតាំប្ពញដតតតទត្តណាេ ញទឹកឲ្យបានប្លឿន ទទលួ្បាកថ់្ងលជ្ញវទឹកប្ៅនឹងកដនលង កាត្ត់នថយការ 
ចាំណាយប្លើការប្ វ្ើដ្ាំប្ណើ ររតស់្ តជ្ញពលរដ្ឋ។ល។ 

 

ការង្ហរប្គរប់្គងអតិ្ងិជន 
ប្ៅរុនឆ្ន ាំ១៩៩៣ ការ្គត់្ គងអ្តិ្ងិជនមានកងវះខាត្ោ៉ោ ងខាល ាំង។ ដូ្ចបានប្រៀតរាតរ់ចួប្ៅខាងប្ដ្ើរ ចាំននួអ្តិ្ងិជន    

កនុងតញ្ជ ើ ខុ្សពើចាំននួអ្តិ្ងិជនពិត្្បាកដ្ោ៉ោ ងប្្ចើន ជ្ញងប្នះប្ៅប្ទៀត្កនុងតញ្ជ ើពុាំបានកត្់្ តាអ្នកមានតណាេ ញទឹកប្ទ ដត្ដតរជ្ញមាន 
ប្ ម្ ះអ្នក ដដ្លគ្នម នតណាេ ញទឹកប្្តើ្បាសប់្ៅវញិ។ កតាេ ប្នះប្ទើតប្ វ្ើឲ្យអ្្តា្តរូល្បាកថ់្ងលទឹក ប្ៅប្ពលប្នាះ មាន្តឹ្រដត្៤៨% 
ត៉ោុប្ណាណ ះ។ ប្ដ្ើរបើដកត្ាំរូវតញ្ជ ើប្នះប្អាយ្តឹ្រ្តូ្វប្ឡើងវញិ ប្ោយបានប្សនើរសុាំកាំោាំងអ្នេរាគរន៍ ្តមាណ ១០០នាក ់ ពើស្អោ        
្កុងភនាំប្ពញ ជ្ញជាំនយួ រ.ទ.ស.ភ. បានប្តើកយុទឋនាការអ្ប្ងកត្អ្តិ្ងិជនរយួប្ៅទូទាំងថ្ផ្ទប្សវា ប្ោយចាតប់្ផ្េើរប្ៅកនុងដខ្រើនា ឆ្ន ាំ
១៩៩៤។ ជ្ញលទឋផ្លថ្នយុទឋនាការប្នះ គឺបានរកប្ឃើញអ្នកមានតណាេ ញទឹកប្្តើ្បាសដ់ត្ពុាំបានកត្់្ តាកនុងតញ្ជ ើអ្តិ្ងិជនចាំននួ 
១៣.៧២២ អ្តិ្ងិជន ប្ោយដឡកកប៏ានរកប្ឃើញអ្នកដដ្លមានប្ ម្ ះកនុងតញ្ជ ើ ដត្ជ្ញកដ់សេងពុាំមានតណាេ ញទឹកប្្តើ្បាស ់ ចាំននួ 
១២.៩៨០អ្តិ្ងិជន ។ កនុងប្នះដដ្រកប៏ានរកប្ឃើញអ្ណេូ ងររួចាំននួ ១.៩៤៥ ប្ោយពុាំដដ្លមានវកិកយត្ត្ទូទត្ថ់្ងលទឹក (ប្ោយស្អរ 
សមាព ្ទតប្ៅប្ពលប្នាះដដ្លទឹកពុាំអាចប្ឡើងផុ្ត្ពើថ្ផ្ទដ្ើ ប្គបាននាាំគ្នន ជើកអ្ណេូ ង រចួប្ចាះតាំពងប់្រដចកចាយទឹក ប្ដ្ើរបើតងាូរទឹកពើ 
តាំពងចូ់លប្ៅកនុងអ្ណេូ ង ប្ហើយប្្តើ្បាសរ់រួគ្នន ប្្ចើន្គួស្អរ)។ ដ្ាំប្ណាះ្ស្អយចាំប្ពាះរុខ្គឺ (ទើ១) ដ្ាំប្ឡើងនាឡកិាប្រប្លើតាំពង ់
ដដ្លតងាូរទឹកចូលអ្ណេូ ង រចួចាត្ប់្អាយមានត្ាំណាងប្ដ្ើរបើទូទត្ថ់្ងលទឹក (ទើ២) កនុងករណើ ពុាំអាចរកត្ាំណាងបាន្តូ្វប្រៀតចាំតណាេ ញ 
តារផ្ទះនើរយួៗ ប្ហើយលុតអ្ណេូ ងប្នះប្ចញ។ អ្ណេូ ងររួទាំងប្នះ ្ត្ូវបានលុតតាំបាត្ជ់្ញតនេតនាទ ត់ រហូត្តញ្ចតជ់្ញស្អថ ពរ ប្ៅកនុង 
ប្ពលផ្ទល សត់េូរតាំពងប់្រដចកចាយទឹកងមើ ប្ោយប្រៀតចាំជ្ញតណាេ ញចូលផ្ទះទាំងអ្ស។់ 

 

ការង្ហរប្គរប់្គងនាឡិកាទឹក 
ការងារ្គត់្ គងនាឡកិាទឹក្តូ្វបានដចកប្ចញជ្ញ ៣ដផ្នកគឺៈ (១)ការោកន់ាឡកិាទឹក ១០០% មាននយ័ថា្គតត់ណាេ ញ 

ចូលផ្ទះទាំងអ្ស់្ តូ្វដត្មាននាឡកិាទឹក (២)ការប្្ជើសប្រ ើស្តប្ភទនាឡកិាដដ្លមានសុ្កឹត្ភាពខ្ពស់ និងគុណភាព សរ្សត និង 
(៣)ករមវ ិ្ ើ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងផ្ទល សត់េូរ ។ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ តណាេ ញទឹកដដ្លមានតាំពាកន់ាឡកិាសទងម់ានចាំននួ ៣.៣៩១ ដដ្លប្សមើនឹង 
១២,៦១%ថ្នចាំននួតណាេ ញសរុត ប្ហើយការប្ចញវកិកយត្ត្ថ្ងលទឹកប្ពលប្នាះ ្តូ្វបានគណនាតរមិាណទឹកតារការបា៉ោ នស់្អម ន។    
ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ រ.ទ.ស.ភ. បានចាតប់្ផ្េើរប្ វ្ើការដ្ាំប្ឡើងនាឡកិាទឹកជ្ញតនេតនាទ ត់ ប្លើ្គតត់ណាេ ញចូលផ្ទះ ដដ្លប្ វ្ើឲ្យតញ្ឈតប់ាន 
ទាំង្សុងនូវការបា៉ោ នស់្អម នតរមិាណទឹកកនុងវកិកយត្ត្ថ្ងលទឹក។ តារាងខាងប្្ការប្នះតងាា ញពើកាំប្ណើ ននាឡកិាទឹកតារឆ្ន ាំនើរយួៗ 
ប្្ៀតនឹងចាំនួនតណាេ ញ ប្ហើយចាត់ពើឆ្ន ាំ២០០១ តណាេ ញចូលផ្ទះ ទាំងអ្សម់ាននាឡកិាទឹក១០០%។ 

 

១- លទធផលប្រតិ្រត្តិការធុរកិចច បោយរមួ្រញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិចចតាម្ណផនក (ត្) 
១.២- ស្កម្មភាព និងលទធផលការង្ហរអាជីវកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តបណាត ញជ៉ូនប្បោពលរដឋមានចាំណ៉ូ លទាប  
សរ ៊ុប 

(្គួស្អរ) 
កន៊ុងប្កុង 
(្គួស្អរ) 

ោយប្កុង 
(្គួស្អរ) 

 
 

រងរ់ ាំលស់្ ១២ណខ្ ៦៤ - ៦៤ 
 

ឧរត្ាម្ភធន ៣០% 
 

និង រងរ់ ាំលស់្ ១២ណខ្ ២៩ ០១ ២៨ 
 

ឧរត្ាម្ភធន ៥០% 
 

និង រងរ់ ាំលស់្ ១២ណខ្ ២២១ ០៥ ២១៦ 
 

ឧរត្ាម្ភធន ៧០% 
 

និង រងរ់ ាំលស់្ ១២ណខ្ ១៣២ ០២ ១៣០ 
 

ឧរត្ាម្ភធន ១០០% 
 

និង រងរ់ ាំលស់្ ០៤ណខ្ ៩៦ ០១ ៩៥ 
 

សរុត 
 

៥៤២ 
 

០៩ 
 

៥៣៣  
 

 

 

១.៤៤១ 

១.១៤៩ 

៨៨៧ 

១.២៤០ 

៥៤២ 

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

រណាត ញអតិ្ងិជនមានចាំណូលទរ កនុងប្គតាម្រណាត ឆ្ន ាំនីម្យួៗ 

លទធផលថ្នការត្រណាត ញជូនអតិ្ងិជន 
  ប្តើគិត្ចាតព់ើប្ពលអ្នុវត្េករមវ ិ្ ើ “ផ្គត្ផ់្គងទឹ់កស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋមានចាំណូលទត” រហូត្ដ្លចុ់ងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. 
បានផ្គត្ផ់្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋមានចាំណូលទតសរុត ៣៤.៣៩៥តណាេ ញ។ កនុងឆ្ន ាំប្នះបានឧតត្ថរភ្នសរុត ចាំននួ៥៤២តណាេ ញ ដដ្ល 
រ.ទ.ស.ភ. ្តូ្វចាំណាយទឹក្បាកស់រុត ១១២.៤០៨.៧០០ប្រៀល ប្សមើនឹង ២៨.១០២ដុ្ោល អាប្ររកិ។ 
  

 
  

ការវាយត្ថ្ម្ល 
 ការផ្េលប់្សវាទឹកស្អា ត្ដ្ល់្ តជ្ញពលរដ្ឋមានចាំណូលទត ពិប្សស្តជ្ញពលរដ្ឋ្កើ្ករសប់្ៅមានលកេណៈ ្តរូលផ្េុ ាំកនុងសហគរន ៍
ដដ្លកនលងរករិនធាល តប់ានទទួលទឹកស្អា ត្ប្្តើ្បាសផ់្ទទ លព់ើរដ្ឋ កនុងត្ថ្រលរួយ សរ្សតប្ថាកជ្ញងឯកជន ផ្គត្់ផ្គង់២៤ប្មា៉ោ ងកនុង១ថ្ងៃ ៧ថ្ងៃកនុង 
១សបាេ ហ៍ ធានានូវគុណភាពហូតបានផ្ទទ លព់ើកាលមា៉ោ សុើន និងមានការឧតត្ថរភ្នផ្ងប្នាះ បានប្ វ្ើឲ្យ្តជ្ញពលរដ្ឋមានចាំណូលទត សតាយ 
រ ើករាយ និងដឹ្ងគុណោ៉ោ ង្ជ្ញលប្្ៅចាំប្ពាះរាជរោឋ ភិបាល និងមាច សជ់ាំនួយ ដដ្លបានយកចិត្េទុកោកច់ាំប្ពាះជើវភាពរសប់្ៅរតសព់កួគ្នត្។់ 
  

 

 

២៥ 



 
       ២៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៨១,៤១% 
១៦,៧៧% 

០,២០% 

០,០០% 

០,០១% 
១,៦២% 

ជើវភាព 

អាជើវករម 

អ្ងគភាពរដ្ឋ 

អ្នកលក់ទឹក 

ត្ាំណាងដចកចាយ 

តនទត់ជួល 

 

 

ការង្ហរត្រណាត ញចូលផទេះ 
 ការងារត្តណាេ ញចូលផ្ទះ ្តូ្វអ្នុវត្េតារដតតតទដ្ាំប្ណើ រការតារសេង់ោររយួដដ្លមានលកេណៈស្អរញ្ញ និងងាយអ្នុវត្េ ទាំងរស្តនេើ- 
និប្ោជិត្រតស ់ រ.ទ.ស.ភ. និងអ្តិ្ងិជន។ ប្គ្នលតាំណងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺជយួស្រួល្តជ្ញពលរដ្ឋ កនុងការតាំប្ពញដតតតទ ត្តណាេ ញទឹកឲ្យ 
បានប្លឿន ទទលួ្បាកថ់្ងលទឹកប្ៅនឹងកដនលង កាត្ត់នថយការចាំណាយប្លើការប្ វ្ើដ្ាំប្ណើ ររតស់្ តជ្ញពលរដ្ឋ។ ជ្ញលទធផ្លកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ ប្យើង 
បានត្តណាេ ញជូន្តជ្ញពលរដ្ឋ បានចាំននួ ២២.៤៥៣តណាេ ញ។ 
 

ការង្ហរប្គរប់្គងអតិ្ងិជន 
  

 ប្យើង្គត់្ គងអ្តិ្ងិជនបានលា និងមាន្តសិទធភាពប្ោយ ៖ 
 តញ្ចូ លទិននន័យអ្តិ្ងិជនត្តណាេ ញងមើ និងទិននន័យនាឡិកាតេូ រងមើប្ៅកនុង្តព័នធបាន្តឹ្រ្តូ្វ និងទនប់្ពលប្វោ          

“ រិនប្លើសពើតើថ្ងៃការងារប្្កាយថ្ងៃត្តណាេ ញ និងតេូរនាឡកិារចួ” ។ 
 តញ្ចូ លរាលស់ាំប្ណើ ដកត្្រូវទិនននយ័អ្តិ្ងិជនប្ៅកនុង្តពន័ធទនប់្ពលប្វោ ។ 
 ប្ វ្ើ Back Up ទុករាលថ់្ងៃ និងសបាេ ហ៍ ទិននន័យអ្តិ្ងិជនប្ៅកនុង្តពន័ធ ប្ដ្ើរបើធានាសុវត្ថិភាពប្ោយប្ វ្ើការ 

្តួ្ត្ពិនិត្យប្ៅរាលចុ់ង្ត្ើមាសប្ទៀត្ផ្ង ។ 
 ប្ វ្ើការដងទាំកុាំពយូទរ័ និង Hardware ទូទាំងអ្ងគភាពតារករមវ ិ្ ើដដ្លបានកាំណត្ ់។ 

  
ប្បផ្ភទ្អតិលិជន 

 
២០១៣ 

 
២០១៤ 

 
២០១៥ 

 
២០១៦ 

 
២០១៧ 

ជើវភាព ២០៩.៩៩៧ ២២៥.៧៣៥ ២៣២.៣៣២ ២៥១.០៦៧ ២៧១.៣១៧ 
អាជើវករម ៤១.៥១០ ៤៤.២៥៨ ៥១.២៥៦ ៥៤.២២៨ ៥៥.៨៩១ 
អ្ងគភាពរដ្ឋ ៧៧៥ ៧៨៥ ៧៩៦ ៦៥៥ ៦៥៥ 
អ្នកលកទ់កឹ ១៣ ១៤ ១៣ ១១ ០៨ 
ត្ាំណាងដចកចាយ ២០ ២០ ២៤ ២២ ២០ 
តនទតជ់លួ ០ ០ ៤.៦០៣ ៤.៨៥២ ៥.៣៩៧ 

សរុត ២៥២.៣១៥ ២៧០.៨១២ ២៨៩.០២៤ ៣១០.៨៣៥ ៣៣៣.២៨៨ 

 
ប្កាហវិចរង្ហា ញពីរាំណណងណចកអតិ្ងិជន កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ (អតិ្ងិជនស្ររុចាំននួៈ ៣៣៣.២៨៨អតិ្ងិជន)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ.១- ចាំណូលថ្ងលទឹក 
  ប្ដ្ើរបើធានា្តសិទធភាព និងទិននផ្លកានដ់ត្លា្ តប្សើរ ប្លើការងារ្តរូល្បាកថ់្ងលទឹកប្្តើ្បាសព់ើអ្តិ្ងិជន ប្យើងបានតនេអ្នុវត្េ 
យនេការអានរយួថ្ងៃប្បាះពុរពវកិកយត្ត្រយួថ្ងៃ។ ទនទឹរប្នាះប្យើងបានតនេដ្ាំប្ណើ រការ ស្អខាទទលួ្បាកថ់្ងលទឹកចាំននួតនួកដនលងប្ៅតារអាងត្រកល ់
ទឹកជ្ញយ្កុងទាំងតើ និងប្ៅតាប្មម  សាំប្ៅតងកភាពងាយ្សួលដ្ល់ការទូទត្់្បាក់ថ្ងលទឹករតស់អ្តិ្ងិជន ក៏ដូ្ចជ្ញកាត្់តនថយការចាំណាយ 
កនុងការប្ វ្ើដ្ាំប្ណើ ររតសអ់្តិ្ងិជនផ្ងដដ្រ។ ពិប្សសជ្ញងប្នះប្ៅប្ទៀត្ ប្យើងបានសហការជ្ញរយួតណាេ ្នាគ្នរ និង្កុរហ ុន ោកឲ់្យដ្ាំប្ណើ រការ 
ប្សវាករមទទលួ្បាកថ់្ងលទឹកតារតប្ចចកវទិោទាំប្នើតដងរប្ទៀត្។ ដដ្លជ្ញកដ់សេងកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ ចាំណូលថ្ងលទឹកទរបានប្សមើនឹង ៩៩,៩០% 
ថ្នទឹក្បាក់្តកាសកនុងវកិកយត្ត្។ 
 
ប្កាហវិចរង្ហា ញពីចាំណូលថ្ងលទឹកទរបានបស្មើនឹង ៩៩,៩០% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ (គិត្ជា%) 
  

 
  

គ.២- ការង្ហរជសួ្ជុល និងរតូរនាឡិកាទឹក 
  ប្ោះដូ្រនាឡកិាទឹក១៦.៣០៨ប្្គឿង ប្សមើនឹង៥៦% ថ្នដផ្នការ២៩.០០០ប្្គឿង ការងារប្ោះដូ្រនាឡកិារទឹកអ្នុវត្េ 
ទតជ្ញងដផ្នការ ប្ោយរូលប្ហតុ្ខ្វះនាឡកិាទឹកស្មាតប់្ោះដូ្រ និង្តួ្ត្ពិនិត្យតារសាំប្ណើ ប្ផ្សងៗមានប្្ចើនសថិត្ប្ៅកនុងអ្្តាអ្នុប្្គ្នះ 
កនុងប្នាះ នាឡកិាទឹកទាំហាំ ៤០រ.រ. ចាំននួ១៦៨ប្្គឿង និងនាឡកិាមានអាយុកាលប្លើសពើ១១ឆ្ន ាំ ចាំននួ ១១.៧៦៩ប្្គឿង។    ទនទឹរនឹងការប្ោះដូ្រនាឡកិាប្នះ ប្យើងបានប្ វ្ើការរ ាំលឹកតរមិាណទឹកដដ្លលប្រាៀង តញ្ចូ លប្ៅកនុងវកិកយត្ត្ កនុងរយៈប្ពល 
នាឡកិាខូ្ចចាំនួន៣.៥៤១ប្្គឿង និងបាត្៣់៤៩ប្្គឿង បាន្តមាណ៣០៧.៤៨៦រ៣ និងនាឡកិាប្ដ្ើរយតឺ្ប្លើសក្រិត្កាំណត្ច់ាំននួ 
១.៤០៧ប្្គឿង បាន្តមាណ ១០.៨៥៨រ៣។ 
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៩៩
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២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អ្្តាតរមិាណទឹកលក់ អ្្តាវកិកយត្ត្ទរបាន អ្្តាទឹក្បាក់ទរបាន 

២៧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ៣០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដផ្ាកប្លើសាំណូរពរចាាំបាច់ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍន៍្នធានរនុសស និងប្ដ្ើរបើតប្ងកើនគុណភាព ្តសិទធភាពការងារ        
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាាំបាច់្ត្ូវប្រៀតគប្្មាងដផ្នការចាស់ោស់ ប្ោយមានការសហការ ឧតត្ថរភពើភាន ក់ងារ 
សហ្តត្ិតត្េិការអ្នេរជ្ញត្ិជត៉ោុន (JICA) ្នាគ្នរពិភពប្ោក (WB) ្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍអាសុើ (ADB) ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. 
មានសរត្ថភាពកាន់ដត្្តប្សើរប្ឡើង កនុងការដកស្រួលចាំណុចសាំខាន់ៗដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

 ប្រៀតចាំឲ្យមានរណឌ លតណេុ ះតណាេ ល និងដ្ាំប្ណើ រការជ្ញតប្ណេើ រៗ ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៩៧ ដដ្លមាន          
ប្គ្នលការណ៍៖ 

- កាំណត់្នូវប្គ្នលការណ៍សេើពើការតញ្ជូ នរស្តនេើ និប្ោជិត្ប្ៅទទួលការតណេុ ះតណាេ ល។ 
- ដសវងរក្គូតណេុ ះតណាេ លប្ៅតារវទិោស្អថ ននានា ទាំងកនុង និងប្្ៅ្តប្ទស ស្មាត់តណេុ ះ         
តណាេ លជាំនាញដ្ល់រស្តនេើ និប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ.។ 

- សហការជ្ញរួយមាច ស់ជាំនួយកនុងការប្សនើ និងតញ្ជូ នរស្តនេើប្ៅទទួលការតណេុ ះតណាេ លជាំនាញចាាំបាច់ 
ប្ៅប្្ៅ្តប្ទស។ 

 ពើឆ្ន ាំ២០០៥ រហូត្ដ្ល់តចចុតបននរណឌ លតណេុ ះតណាេ លប្នះបានដ្ាំប្ណើ រការប្ពញសរត្ថភាពប្ោយបាន 
ប្រៀតចាំឲ្យមាន្គូតប្ងាគ លកនុងអ្ងគភាពស្មាត់ដ្ាំប្ណើ រការតណេុ ះតណាេ លជាំនាញ ស្មាត់និប្ោជិត្ថាន ក់ 
ប្្ការ ប្ោយប្ផ្ទេ ត្ជ្ញសាំខាន់ប្ៅប្លើការតណេុ ះតណាេ ល ទក់ទងនឹងការអ្នុវត្េន៍ការងារជ្ញក់ដសេង  
(ដតត តទដ្ាំប្ណើ រការងារសេង់ោរការងារ “SOP”)។ 

 បានប្្វើការដកស្រួលនូវការវាយត្ថ្រលរស្តនេើ-និប្ោជិត្តាររយៈ្ពឹត្េិត្ត្ពិនទុ្តចាាំដខ្ រក្តចាា្ំ ត្ើមាស 
កនុងឆ្ន ាំ២០០៥ រហូត្រកដ្ល់តចចុតបនន។ 

 ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០០៧ រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំឲ្យមានការ្តឡងសរត្ថភាព្តចាាំឆ្ន ាំ។ ការ្តឡង     
សរត្ថភាពប្នះ បានអ្នុវត្េស្មាត់រស្តនេើ-និប្ោជិត្ ប្ដ្ើរបើឲ្យប្ឃើញពើសរត្ថភាព និងការយល់ដ្ឹងកនុងការ 
អ្នុវត្េន៍ការងារ។ 

 បានប្រៀតចាំដតតតទថ្នការដ្ាំប្ឡើងឋានៈ ការដ្ាំប្ឡើងកាាំប្តៀវត្សរ ៍ ដ្ាំប្ឡើងប្តៀវត្សរ ៍ ប្លើកសរប្សើរ្តចាាំឆ្ន ាំប្ៅតារ      
លទធផ្ល ថ្នការ្តឡងសរត្ថភាព និងលទធផ្លថ្នការវាយត្ថ្រលតាររយៈ្ពឹត្េិត្ត្ពិនទុ្តកតប្ោយត្មាល ភាព។ 

១.៣.១- ការង្ហរប្គរប់្គងធនធានម្នុស្ស 
 កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានរស្តនេើនិប្ោជិត្ទាំងអ្ស់ចាំនួន ១.០៣៣រូត (នារ ើ៖ 
១៨៥រូត) កនុងប្នាះមាន៖ 

 រស្តនេើ្កតខ័្ណឌ រដ្ឋ ចាំនួន០២រូត គឺអ្គគនាយក និងអ្គគនាយករងទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចច និងផ្ាររូលត្ត្ 
និងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

 រស្តនេើ និប្ោជិត្្កតខ័្ណឌ សហ្គ្នស ចាំនួន១.០០០រូត (នារ ើ៖១៨៣រូត) 
 និប្ោជិត្ស្អកលបងការងារចាំនួន ០៣រូត (នារ ើ៖០១រូត) 
 និប្ោជិត្ជ្ញត់កិចចសនោ ចាំនួន ២៨រូត (នារ ើ៖០១រូត) 

 

 

១.៣- ការង្ហរប្គរប់្គង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុស្ស 
   

 

១- លទធផលប្រតិ្រត្តិការធុរកិចច បោយរមួ្រញ្ចូ ល 
     ពត័្ម៌ានធុរកិចចតាម្ណផនក (ត្) 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៨៥ 

១៣៧ 

៤២ 

៣០០ 

៦១ 

២៥៥ 

៥១ 

២ 

ករមករពលករម 

.

អ្នកតប្ចចកប្ទស និងករមករជាំនាញ 

.

តរញិ្ញញ ត្ត្រង/BST 

តរញិ្ញញ ត្ត្/វសិវករ 

អ្នុតណឌិ ត្ 

តណឌិ ត្ 

ការអនុវត្តនល៍កេនតិកៈរុគគលិក និងរទរញ្ជា ថ្ផទកនុង 
 ចាំនួនតុគគលិកដដ្លបានប្្តើ្បាស់កនុងរយៈកាលកនលងរកកនុងក្រិត្ ៣,១៩ ប្លើ ១.០០០ អ្ត្ិងិជន (ចាំនួនអ្ត្ិងិជន 

សរុតចុង្គ្ន ៣៣៣.២៨៨)។ 
 ការអ្នុវត្េន៍ត្ួនាទើ ភារកិចច វន័ិយ ការងារ ប្ពលប្មា៉ោ ងប្្វើការ សាំប្លៀកតាំពាក់ និងការប្្តើ្បាស់សមាភ រការពារសុវត្ថិភាព 

ពលករម រតស់រស្តនេើ-និប្ោជិត្ ករមករ កាន់ដត្្តប្សើរ។ 
 

កប្ម្តិ្ជាំនាញររស់្ម្ន្តនត ីនិបយាជិត្ 
 

 

កាំរតិអប់រ ាំ និងម្៊ុខវោិា ជ៊ីវៈ 
ោយ៊ុ        

១៨-២៦ 
ោយ៊ុ     

២៧-៣៥ 
ោយ៊ុ     

៣៦-៤៥ 

ោយ៊ុ      
ផ្លើសព៊ី

៤៦ 

សរ ៊ុប 
ចាំនួន 
(នាក់) 

អប្ា 
(%) 

តណឌិ ត្  - - ០២ ០២ ០,១៩ 
អ្នុតណឌិ ត្  ១៣ ២១ ១៧ ៥១ ៤,៩៤ 
តរញិ្ញញ ត័្ត្ / វសិវករ ៣១ ១៤៧ ៥៧ ២០ ២៥៥ ២៤,៦៩ 
តរញិ្ញញ ត័្ត្រង/រ្យរតប្ចចកប្ទស ០៧ ២៦ ១៤ ១៤ ៦១ ៥,៩១ 
រ្យរសិកាទុត្ិយភូរិ 
និងទទួលការតណេុ ះតណាេ លរយៈប្ពលខ្លើ ១១៣ ១២០ ៣៦ ៣១ ៣០០ ២៩,០៤ 
អ្នកតប្ចចកប្ទស និងករមករជាំនាញ ០៥ ០៦ ១៧ ១៤ ៤២ ៤,០៧ 
អ្នកមានតទពិប្ស្អ្ន៍ការងារប្លើ១០ឆ្ន ាំ ប្ឡើង - ២១ ៥៤ ៦២ ១៣៧ ១៣,២៦ 
ករមករពលករម ៦០ ៩៨ ២៥ ០២ ១៨៥ ១៧,៩១ 

សរុត ២១៦ ៤៣១ ២២៤ ១៦២ ១.០៣៣ ១០០ 
 

១- លទធផលប្រតិ្រត្តិការធុរកិចច បោយរមួ្រញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិចចតាម្ណផនក (ត្) 
   

 

រ្យរសិកាទុតិ្យភូរិ និងទទលួ 

អ្នកមានតទពិប្ស្អ្នក៍ារងារ 

ការតណេុ ះតណាេ លរយៈប្ពលខ្លើ 

ប្កាហវិចខាងបប្កាម្រង្ហា ញពីកប្ម្តិ្ជាំនាញររស់្ម្ន្តនត ីនិបយាជិត្ រ.ទ.ស្.ភ. 
 

ប្លើ១០ឆ្ន ាំ ប្ឡើង  

៣១ 



 
       ៣២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការង្ហរបប្ជើស្បរ ើស្ៈ  
 ប្្វើការប្្ជើសប្រ ើសនិប្ោជិត្តារត្្រូវការជ្ញក់ដសេងរតស់តណាេ នាយកោឋ ន កនុងប្នាះបាន ៖  

 តញ្ចូ លជ្ញនិប្ោជិត្កិចចសនោ     ចាំនួន ១៣រូត (នារ ើ ០២រូត) 
 ពើនិប្ោជិត្ជ្ញត់កិចចសនោ ប្ៅជ្ញនិប្ោជិត្តប្ណាេ ះអាសនន ចាំនួន ០៤រូត 
 ពើនិវត្េន៍ជន ប្ៅជ្ញនិប្ោជិត្ជ្ញត់កិចចសនោ   ចាំនួន ០៥រូត 
 តញ្ចូ លជ្ញនិប្ោជិត្ជ្ញត់កិចចសនោ    ចាំនួន ២៦រូត (នារ ើ ០៣រូត) 
 តញ្ចូ លជ្ញនិប្ោជិត្ស្អកលបងការងារ    ចាំនួន ៧៣រូត (នារ ើ ១៤រូត) 
 តញ្ចូ លជ្ញនិប្ោជិត្្កតខ័្ណឌ ប្ពញសិទធិ   ចាំនួន ១១២រូត (នារ ើ ១៨រូត) 

ការង្ហររណតុ េះរណាត ល 
 បានប្តើកវគគតណេុ ះតណាេ លកនុងអ្ងគភាពប្លើរុខ្ជាំនាញ១៩ ដ្ល់រស្តនេើ និប្ោជិត្ចាំនួន ១.០២៩រូត(នារ ើ៖ ១០១រូត) 
 បានតញ្ចូ នប្ៅតណេុ ះតណាេ លតាររហាវទិោល័យ និងវទិោស្អថ ននានាប្លើរុខ្ជាំនាញ១៩ ចាំនួន១៨១រូត (នារ ើ៖ ៤៥រូត) 
 បានតញ្ចូ នរស្តនេើ និប្ោជិត្ប្ៅប្្ៅ្តប្ទសចាំនួន ១៩រូត (នារ ើ៖ ០២រូត) : តណេុ ះតណាេ លប្ៅ្តប្ទសបារា ាំង ០១រូត ្តប្ទស 

សឹងាតូរ ើ ០៥រូត និង្តប្ទសជត៉ោុនចាំនួន ០១រូត។ ទសសនកិចចសិកាប្ៅ្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់ និងអូ្្ទើស ០១រូត ្តប្ទសបារា ាំង 
០៤រូត និង្តប្ទសកូប្រ ៉ោចាំនួន ០២រូត (នារ ើ ០១រូត)។សិកាេ ស្អោប្ៅ្តប្ទសប្វៀត្ណារ ០១រូត និង្តប្ទសអុ្ើរ ៉ោង់ ០១រូត។ 
សននិសើទ ប្ៅ្តប្ទសជត៉ោុន ០២រូត។ សិកា ថាន ក់តរញិ្ញត័្ត្ជ្ញន់ខ្ពស់ប្ៅ្តប្ទសជត៉ោុន (នារ ើ ០១រូត)។ 

ការង្ហរផតល់ចាំបណេះ ឹង 
 ទទួលសិសស និសសតិ្ សរុតចាំនួន ៩០៩រូត (នារ ើ ២៩៤រូត) ប្ដ្ើរបើរក៖ 

 ករមសិកាៈ ស្អកលវទិោល័យភូរិនទភនាំប្ពញ (នារ ើ ០១រូត)។ 
 ទសសនៈកិចចសិកាៈ អ្ងគការសតបុរស្៌រថ្ឡហគ័រ ៦២រូត (នារ ើ៣២រូត) ្តប្ទសភូមា ១៤រូត (នារ ើ ០៩រូត) ្តប្ទស 

ប្វៀត្ណារ ១១រូត (នារ ើ ០២រូត) វទិោស្អថ នតប្ចចកវទិោករពុជ្ញ ១៤៨រូត (នារ ើ ២៦រូត) វទិោស្អថ នអ្នេរទវើតអាប្ររកិាាំង 
(៤៩៨រូត (នារ ើ ២០៥រូត) ស្អោ ISPP ចាំនួន៧៧រូត ្តប្ទសហវើលើពើន ០៤រូត (នារ ើ ០២រូត) ្កសួងរុខ្ងារ 
ស្អធារណៈ ៣២រូត (នារ ើ ០៤រូត) ្តប្ទសស ូដ្ង់ខាងត្បូង ០៩រូត (នារ ើ ០២រូត) ្តប្ទស រើោ៉ោ ន់មា៉ោ  ១៥រូត (នារ ើ 
១១រូត) ប្ខ្ត្េបាត់្ដ្ាំតង ០៨រូត និង្តប្ទសបារា ាំង ៣០រូត។ 

 ចុះតណេុ ះតណាេ លតារប្ខ្ត្េ/្កុងៈ ្គូតងាា ត់្១៦រូត ជ្ញរស្តនេើ រ.ទ.ស.ភ. (ប្ខ្ត្េកាំពង់ចារ ប្ខ្ត្េកាំពត្ ប្ខ្ត្េប្សៀររាត 
ប្ខ្ត្េបាត់្ដ្ាំតង និងប្ខ្ត្េរណឌ លគើរ ើ) ។ 

២- ការណប្រប្រួលស្ាំខាន់ៗ ពាកព់ន័ធនឹងប្រត្ិរត្តិការធុរកិចច 
  គិត្្ត្ឹរដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គ្នម នការដ្ត្តួលសាំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹង្តត្ិតត្េិការ្ុរកិចច 
ប្នាះប្ទ។ 
 

៣- រចនាស្ម្ពន័ធចាំណូល  

ល. រ ប្បភពចាំណ៉ូ ល 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ២០១៦  ឆ្ន ាំ២០១៥ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

តរមិាណ 
ភាគរយ 

(ពានប់្រៀល) (ពានប់្រៀល) (ពានប់្រៀល) 
        
១ ចាំណូលពើការលក ់ ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ ៨៣,០២% ១៧៩.០០៦.៥០១ ៩០,៣៣% ១៦២.០២៨.០៩៥ ៨៤,៦៨% 
២ ចាំណូលពើប្សវាស្អងសង ់ ១០.៧៤១.៥៣៦ ៤,៦១% ៥.៤២០.៨៦០ ២,៧៤% ១៧.៩៦៨.៧៩៩ ៩,៣៩% 
៣ ចាំណូលប្ផ្សងៗ ២៨.៧៩៥.១០៨ ១២,៣៦% ១៣.៧៥២.៥១៣ ៦,៩៤% ១១.៣៥១.៣៥២ ៥,៩៣% 

ចាំណូលសរុត ២៣២.៨៩៣.០៨៩  ១៩៨.១៧៩.៨៧៤  ១៩១.៣៤៨.២៤៦  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ៣៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ ុនិក 
ក-ការការពារសិ្ទធិភាគហ ុនិក 
 
  ភាគហ ុនិកដដ្លកាន់កាត់ភាគហ ុន្រមតារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវបានការពារសិទធិប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់    
រ.ទ.ស.ភ. ដដ្លកនុងប្នាះមាន៖ 

 ភាគហ ុនិកអាចដសវងរកព័ត៌្មានទន់ប្ពល របាយការណ៍្តចាា្ំ ត្ើមាស និង្តចាាំឆ្ន ាំ និងព័ត៌្មានប្ផ្សង 
ប្ទៀត្ រតស់ រ.ទ.ស.ភ. បាន តាររយៈប្គហទាំព័រ www.ppwsa.com.kh។ 
 

 ភាគហ ុនិកអាចចូលររួកិចច្តជុាំ រហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក្តចាាំឆ្ន ាំរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយអ្នុវត្េតារ  
ប្សចកេើដណនាាំរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ស្មាត់ការចូលររួកិចច្តជុាំរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកនើរួយៗ។ ប្ៅកនុង 
កិចច្តជុាំប្នះ ភាគហ ុនិកអាចប្្វើការតប្ញ្ចញប្ោតល់ និង/ឬ ប្សនើសុាំដកត្្រូវ និងប្្វើការប្បាះប្ឆ្ន ត្ប្លើ 
រប្តៀតវារៈ ដដ្ល្ត្ូវសប្្រចប្ោយរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក។ ភាគហ ុនិកអាចទញយកឯកស្អរស្មាត់ 
ការចូលររួរហាសនិនបាត្ភាគហ ុនិក និងកាំណត់្ប្ហតុ្រហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក តាររយៈប្គហទាំព័រ 
www.ppwsa.com.kh។ 

 
 ភាគហ ុនិកមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ អ្នុរ័ត្ប្លើប្តកេភាពអ្ភិបាលឯករាជយ ប្ៅកនុងរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក 

ប្ោយ អ្នុវត្េតារប្សចកេើដណនាាំរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ស្មាត់ការចូលររួប្បាះប្ឆ្ន ត្ប្្ជើសតាាំងអ្ភិបាល    
ឯករាជយ។ 

 
 ភាគហ ុនិកឯកជនអាចប្សនើប្តកេភាព និងប្បាះប្ឆ្ន ត្ប្្ជើសតាាំងអ្ភិបាលរិន្តត្ិតត្េិត្ាំណាងភាគហ ុនិក 

ឯកជនប្ៅកនុងរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្ោយអ្នុវត្េតារប្សចកេើដណនាាំរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ស្មាត់ការ 
ចូលររួប្បាះប្ឆ្ន ត្ប្្ជើសតាាំងអ្ភិបាលរិន្តត្ិតត្េិត្ាំណាងភាគហ ុនិកឯកជន។ 

 
 ភាគហ ុនិកមានសិទធិទទួលភាគោភ ដដ្ល្តកាសប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅតារ    

សមាមា្ត្ភាគហ ុនដដ្លខ្លួនកាន់កាត់។ 
 

 ភាគហ ុនិក្ត្ូវបានការពារប្ោយរិន្ត្ូវឲ្យមានជ្ញត់ពាក់ព័នធជ្ញរួយនឹងការជួញដូ្រថ្ផ្ទកនុងឬដស ហវ័ប្ដ្ៀលើង 
(Self-Dealing) ដដ្លរិន្ត្ឹរ្ត្ូវរតស់អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់។ អ្ភិបាល និងតុគគលិក      
ជ្ញន់ខ្ពស់ រតស់ រ.ទ.ស.ភ. រិនអាចប្្វើការជួញដូ្រភាគហ ុនរតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងរយៈប្ពល៖ 
- ១០ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃប្្វើការ រុនការប្ចញផ្ាយព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ រហូត្ដ្ល់ ០១ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃប្្វើការប្្កាយការ 

ប្ចញផ្ាយព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ។ 
- ០៧ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃប្្វើការ រុនកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាល រហូត្ដ្ល់ ០១ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃប្្វើការ ប្្កាយកិចច្តជុាំ 

្កុរ្តឹកាភិបាល។ 
 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ ុនិក (ត្) 
ខ្- ការណរងណចកប្របភទភាគហ ុនិក  
 
   

 
 

 

បរយិាយ សញ្ជា តិ ប្បផ្ភទ្ភាគហ ៊ុនិក ចាំនួនភាគហ ៊ុនិក ចាំនួនម្៉ូលបប្ត ភាគរយ 

តិ្ចជ្ញង ០៥% 
សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 

រូតវនេតុគគល ១.២៧២ ៤.៣៤៨.១៨៨ ៥,០០០% 
នើតិ្តុគគល ៥ ១.២៣៨.៦៦៧ ១,៤២៤% 

រិនមាន 
សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 

រូតវនេតុគគល ៣៦៦ ៤.៩៦៩.៩២១ ៥,៧១៤% 
នើតិ្តុគគល ៨ ២.៤៨៩.១៩៩ ២,៨៦២% 

ចាតព់ើ ០៥% ដ្ល ់
តិ្ចជ្ញង ៣០% 

សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 
រូតវនេតុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
នើតិ្តុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 

រិនមាន 
សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 

រូតវនេតុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
នើតិ្តុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 

ចាតព់ើ ៣០% 
ប្ឡើងប្ៅ 

សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 
រូតវនេតុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
នើតិ្តុគគល ១ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

រិនមាន 
សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ 

រូតវនេតុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
នើតិ្តុគគល គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 

 គ- អភបិាល  រុគគលិកជានខ់្ពស់្  និងនិបយាជិត្ណ លកានក់ារមូ់្លរប្ត្កម្មសិ្ទធិររស់្ រ.ទ.ស្.ភ. 
 
   

 
 

ភាគហ ុនិក ចាំននួភាគហ ុនិក ចាំននួរូលត្ត្ 
ភាគរយប្្ៀតនឹងរូលត្ត្

ករមសិទធិដដ្លបានប្បាះផ្ាយ(*) 
ភាគរយប្្ៀតនឹង 

រូលត្ត្ករមសិទធិសរតុ(**) 
អ្ភិបាល ១ ១២.៧៦២ ០,០៩៨% ០,០១៥% 
តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស ់ ១៣ ១២៨.៥៨៦ ០,៩៨៦% ០,១៤៨% 
និប្ោជិត្ ៤៣៧ ៨៧៦.៩៨២ ៦,៧២២% ១,០០៨% 
សរុត ៤៥១ ១.០១៨.៣៣០ ៧,៨០៦% ១,១៧១% 

   * រូលត្ត្ករមសិទធិដដ្លបានប្បាះផ្ាយៈ ១៣.០៤៥.៩៧៥ភាគហ ុន 
    ** រូលត្ត្ករមសិទធិសរុតៈ ៨៦.៩៧៣.១៦២ភាគហ ុន 
 

ឃ- ការផ្លល ស់្រតូរភាគហ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាេះបឆ្ន ត្ចាំននួបប្ចើន និងភាគហ ុនិកកានក់ារ់
ភាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាេះបឆ្ន ត្ចាំននួបប្ចើនបលើស្លរ ់បោយរញ្ជា កអ់ាំពីអត្តស្ញ្ជញ ណ 
 គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានការផ្ទល ស់តេូរភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួន 
ប្្ចើន និងភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្្ចើនប្លើសលត់ប្នាះប្ទ។ 
 

ង- អត្តស្ញ្ជញ ណភាគហ ុនិកណ លកានក់ារភ់ាគហ ុនចរពី់០៥(ប្បាាំ)ភាគរយបឡើងបៅ ស្ាិត្កនុងស្ថា នភាព 
អស្ថធនភាព 

គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានភាគហ ុនិក ដដ្លកាន់កាត់ភាគហ ុនចាត់ពើ៥(្បាាំ)ភាគរយ ប្ឡើងប្ៅ 
ដដ្លសថិត្ប្ៅកនុងស្អថ នភាពអ្ស្អ្នភាពប្នាះប្ទ។ 
 

៣៥ 



 
       ៣៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច- កិចចប្រជុាំម្ហាស្ននិបាត្ភាគហ ុនិក 
ល.រ កាលតរបិ្ចេទ ្តប្ភទកិចច្តជុាំ រប្តៀតវារៈ ប្សចកេើសប្្រច 
១ ១១/ឧសភា/២០១៧ ស្អរញ្ញ - របាយការណ៍លទធផ្លអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៦ 

- ទិសប្ៅអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៧ 
គ្នម ន 

 
្- បគលនបយាបាយភាគលាភ 
្.១- បគលនបយាបាយភាគលាភររស់្ រ.ទ.ស្.ភ. 
 ប្្កាយពើបានអ្នុរ័ត្ប្លើគណនើ ប្តើពិនិត្យប្ឃើញថាមានចាំប្ណញ ្កុរ្តឹកាភិបាលថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ អាច 
សប្្រចប្ផ្ទរទឹក្បាក់ទាំងប្នាះប្ដ្ើរបើ៖ 

១-  ការទូទត់្ការខាត្តង់ប្ៅកនុងឆ្ន ាំកនលងប្ៅ 
២-  តនាទ ត់ពើបានទូទត់្ការខាត្តង់ប្ៅកនុងឆ្ន ាំកនលងប្ៅរចួ ្តសិនប្តើមាន្បាក់ចាំប្ណញប្នាះ្បាក់ចាំប្ណញប្នះ្ត្ូវ  
      ដតងដចកស្មាត់៖ 

ក- ដងលងសរប្សើរដ្ល់ថាន ក់ដ្ឹកនាាំ និងនិប្ោជិត្ តារលកេខ្ណឌ ៖ 
- កនុងករណើ ្បាក់ចាំប្ណញប្ៅសល់មានចាំនួនពើ៥% ដ្ល់១០% ថ្នចាំណាយដ្ាំប្ណើ រការរតស់ រ.ទ.ស.ភ. 
សរុតកនុងឆ្ន ាំ ប្នាះការដងលងសរប្សើរ្ត្ូវប្សមើនឹងរួយដខ្ថ្ន្បាក់ប្តៀវត្សរសុ៍ទធស្អ្រតស់ថាន ក់ដ្ឹកនាាំ និង
និប្ោជិត្មាន ក់ៗ។ 

- កនុងករណើ ្បាក់ចាំប្ណញប្លើសពើ១០% ដ្ល់២០% ថ្នចាំណាយដ្ាំប្ណើ រការរតស់ រ.ទ.ស.ភ. សរុតកនុងឆ្ន ាំ 
ប្នាះការដងលងសរប្សើរ្ត្ូវប្សមើនឹងពើរដខ្ថ្ន្បាក់ប្តៀវត្សរសុ៍ទធស្អ្រតស់ថាន ក់ដ្ឹកនាាំ និង និប្ោជិត្មាន ក់ៗ។ 

- កនុងករណើ ្បាក់ចាំប្ណញប្លើសពើ២០% ថ្នចាំណាយដ្ាំប្ណើ រការរតស់ រ.ទ.ស.ភ. សរុតកនុងឆ្ន ាំ ប្នាះការ
ដងលងសរប្សើរ្ត្ូវប្សមើនឹងតើដខ្ថ្ន្បាក់ប្តៀវត្សរសុ៍ទធស្អ្រតស់ថាន ក់ដ្ឹកនាាំ និងនិប្ោជិត្មាន ក់ៗ។ 

ខ្- ចាំនួន២% ស្មាត់្បាក់ប្ស្អ្ននិវត្េ និងអ្សរត្ថភាពវជិ្ញជ ជើវៈ។ 
គ- តប្ងកើត្ភាគត្រុងតារចាត់ ៥%។ 
ឃ-តប្ងកើត្ភាគត្រុងប្សរ ើចាំនួន ៥%។ 
ង- រូលនិ្ិ ៥% ប្លើ្បាក់ចាំប្ណញស្មាត់តប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្ល្ត្ូវកត់្្តាចូលកនុងតនទុកកនុងឆ្ន ាំ  
     ដដ្លប្្វើ្តត្ិតត្េិការចាំណាយប្នាះ។ 

 ៣- ចាំនួន្បាក់ដដ្លប្ៅសល់តនាទ ត់ពើការដតងដចកខាងប្លើប្នះ្ត្ូវ៖ 
ក- ដ្ក្បាក់រកាទុកប្ដ្ើរបើប្្វើការវនិិប្ោគនាប្ពលខាងរុខ្ ដដ្លចាំនួនប្នះ្ត្ូវអ្នុរ័ត្ប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាល។ 
ខ្- ្បាក់ប្ៅសល់ប្្កាយពើការរកាទុកស្មាត់ប្្វើការវនិិប្ោគ្ត្ូវប្្វើការដតងដចក ៨៥% ប្ៅ្កសួងប្សដ្ឋកិចច  
    និងហរិញ្ញវត្ថុ និង ១៥% ប្ៅភាគហ ុនិកដដ្លជ្ញវនិិប្ោគិនស្អធារណៈ។ 

 
្.២- ពត័្ម៌ានប្រវត្តិស្ថន្តស្តអាំពីការណរងណចកភាគលាភ  
   

 
 

ពិពណ៌នាលរាិត្អ្ាំពើការដតងដចកភាគោភ ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ចាំប្ណញសុទធ ៤៥.៧៤៧.៩១១.០០០ប្រៀល ៥៦.៩៤៩.១៣១.០០០ប្រៀល ៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ប្រៀល 
ភាគោភជ្ញស្អច់្ បាកស់រុត ៩.១៤៩.៥៨២.២០០ប្រៀល ១៣.២៦៩.៤៩៥.៣២៦ប្រៀល ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ប្រៀល 
ភាគោភជ្ញរូលត្ត្ករមសិទធិសរុត គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
ភាគោភប្ផ្សងប្ទៀត្ គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 
អ្នុបាត្ចាំណាយភាគោភ (%) ២០% ២៣,៣០% ២៨,២៤% 
ទិននផ្លភាគោភ (%) ***២,៣៩% **៣% *៣,៩០% 
ភាគោភកនុងរយួរូលត្ត្ករមសិទធិ ១០៥,២០ប្រៀល ១៥២,៥៧ប្រៀល ១៥៩,៩៩ប្រៀល 
 

* ថ្ងលតិទទើផ្ារ្តចាាំថ្ងៃទើ៣០ ដខ្ ន្ូ  ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺ ៤.១០០ប្រៀល  ** ថ្ងលតិទទើផ្ារ្តចាាំថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ  ឆ្ន ាំ២០១៥ គឺ ៥.០៨០ប្រៀល              *** ថ្ងលតិទទើផ្ារ្តចាាំថ្ងៃទើ២៩ ដខ្ ន្ូ  ឆ្ន ាំ២០១៤ គឺ ៤.៤០០ប្រៀល 
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គកា

រលេ
ខគិ

តត្
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ថ្ង
ៃទី៣

១ 
ខខ

ធ្ន ូ 
ឆ្ន

ាំ២០
១៧

 

៣៧ 



 
       ៣៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល.រ. ផ្ ម្ េះអភិបាល តាំសណង 
កាលបរផិ្ចេទ្ 

កាែ យោអភិបាល 
កាលបរផិ្ចេទ្ 

បញ្ាប់ោណតតិបចេ៊ុបបនន 
១ ឯកឧត្េរ សឹរ ណារា៉ោ  ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 
២ ឯកឧត្េរ សឹុរ សុើថា  សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ២៧/០៧/២០១២ ២៧/០៧/២០២១ 
៣ ឯកឧត្េរ រុើ វា៉ោន ់ សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ២៤/០២/២០១៤ ២៤/០២/២០២០ 
៤ ឯកឧត្េរ ននួ ផ្ទរត័្ន សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ១៨/០៨/២០១៧ ១៨/០៨/២០២០ 
៥ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ០៨/០២/២០១៧ ០៨/០២/២០២០ 

៦ ប្ោកឧកញា៉ោ  ចាង យុនប្ហវង 
អ្ភិបាលរិន្តតិ្តត្េិ 
ត្ាំណាងភាគហ ុនិកឯកជន 

២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០១៩ 

៧ ប្ោក ប្អារ ប្សងតូរា៉ោ  អ្ភិបាលឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០១៩ 
             
 ប្ោយប្ោងអ្នុ្កឹត្យសេើពើការដត្ងតាាំងសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ប្លខ្៨៨១ អ្ន្ក.ត្ត្ ចុះថ្ងៃទើ១៨    
ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ រាជរោឋ ភិបាលថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញបានសប្្រចដត្ងតាាំង ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន អ្ភិបាលរង ថ្នគណៈអ្ភិបាល  
រាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញត្ាំណាងងមើរតសរ់ដ្ឋបាលរាជធានើភនាំប្ពញ កនុងសមាសភាពថ្នសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ស្មាត ់
អាណត្េិទើ៦ ជាំនសួ ឯកឧតតម្ ឃងួ ផ្ប្សង អ្ភិបាល ថ្នគណៈអ្ភិបាលរាជធានើភនាំប្ពញ ចាត់ពើថ្ងៃទើ (១៨/០៨/២០១៧ ដ្ល ់
១៨/០៨/២០២០)។ 
 
           ប្ ម្ ះប្លខា្ិការសហ្គ្នសរតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញៈ បណឌិ ត ោ វិស៊ុទ្ធ 
 

៣- ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា 
ក- ស្មាស្ភាពប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 
 
   

 
 

 
ខ្- ការទទលួខុ្ស្ប្តូ្វររស់្ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល៖ 
 កាំណត្់គប្្មាងអ្ភិវឌ្ឍន៍សហ្គ្នស ប្ោយអ្នុប្ោរតារទិសប្ៅកាំណត្់រតស់រាជរោឋ ភិបាល ប្ោងតារសាំប្ណើ រតស់អ្គគនាយក 
 កាំណត្់គប្្មាងងវកិា្តចាាំឆ្ន ាំ និងករមវ ិ្ ើវនិិប្ោគ ្ពរទាំងហរិញ្ញតបទនត្រុងស្មាត់សប្្រចករមវ ិ្ ើវនិិប្ោគ 
 អ្នុរ័ត្ប្លើរបាយការណ៍គណប្នយយ (របាយការណ៍ស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍លទធផ្លលរាិត្) 
 កាំណត្់នូវរចនាសរព័នធចាត្់តាាំងចាំនួន្កតខ្័ណឌ ការដតងដចករុខ្ងារទូប្ៅ និង្បាក់ប្តៀវត្សររ៍តស់និប្ោជិត្ តារសាំប្ណើ រតស់អ្គគនាយក 
 អ្នុញ្ញញ ត្ឲ្យប្តើក ឬសប្្រចឲ្យតិទសករមភាពរតស់ការោិល័យភាន ក់ងារ ឬត្ាំណាង 
 អ្នុញ្ញញ ត្ឲ្យទិញអ្ចលន្ទពយ្គត់្តប្ភទ ប្ោយប្គ្នរពតារ្តកាស ប្លខ្៩៩៧ សហវ.ទរ ចុះថ្ងៃទើ២៥ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សេើពើការ 

្គត់្គងលទធករមប្ៅសហ្គ្នសស្អធារណៈ 
 ប្្ជើសប្រ ើសសនងការគណនើ និងកាំណត្់នូវោភការជូនចាំប្ពាះសនងការគណនើ 
 សប្្រចយល់្ពរប្លើកិចចសនោ ឬសនធិសញ្ញញ ប្ផ្សងៗ 
 ប្្វើការពិនិត្យកនុងចប្នាល ះប្ពលប្ទៀត្ទត្់រួយ ប្លើទិសប្ៅដដ្លបានកាំណត្់ឲ្យសហ្គ្នស និងប្លើកប្ឡើងនូវតណាេ វធិានការដកស្រួល 
 ប្លើកសាំប្ណើ សុាំដកដ្តលកេនេិកៈ។ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកឧតតម្ ស៊ឹម្ ណារ៉ា  

 
ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

 

 

ត្ាំណាងប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម នងិសិ្របកម្ម 
 

ជនជាត្ិណខ្មរ ស្ញ្ជា ត្ិណខ្មរ ឯកឧត្តម្ បកើត្បៅថ្ងៃទី១២ ណខ្សី្ហា ឆ្ន ាំ១៩៦៧ និងបានទទួលររញិ្ជញ រប្ត្វសិ្វករគីម្ ី
បៅ វទិាស្ថា នជានខ់្ពស់្របចចកវទិាគីម្ ី ទីប្កុងសូ្ហវីយា៉ា  ប្របទស្រ ុលហាគ រ ី កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ និងទទួលបាន
ររញិ្ជញ រប្ត្ជានខ់្ពស់្ប្គរប់្គងអាជីវកម្មបៅស្ថកលវទិាល័យ Swinburne University of Technology         
ទីប្កុងណម្លរ ន ប្របទស្អូន្តស្ថត លី កនុងឆ្ន ាំ២០០២។ ពីឆ្ន ាំ១៩៩៤  ល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកឧត្តម្បានរបប្ម្ើការង្ហរ
ឲ្យប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម ណរ ៉ា និងថាម្ពល បៅនាយកោា នណផនការ នាយកោា នស្ហប្រត្ិរត្តិការ និងការង្ហរ      
អាស្ថ ន និងអគគនាយកោា នឧស្ាហកម្ម។ ឯកឧត្តម្បានរបប្ម្ើការង្ហរឲ្យប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម និងសិ្របកម្ម 
ជាអគគនាយកថ្នអគគនាយកោា នឧស្ាហកម្ម ចរព់ីថ្ងៃទី៣១ ណខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ឯកឧតតម្ ស៊ឹម្ ណារ៉ា        
ជាប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាលអាណត្តិទ៥ី ថ្ន រ.ទ.ស្.ភ. ចរ់ពីថ្ងៃទី២៤ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្ ល់រចចុរបនន។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

៣៩ 



 
       ៤០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 
ជនជាតិ្ណខ្មរ ស្ញ្ជា តិ្ណខ្មរ បលាកបកើត្បៅថ្ងៃទី០៣ ណខ្សី្ហា ឆ្ន ាំ១៩៦១ និងបានទទលួជាវសិ្វករ ស្ាំណង ់
សីុ្វលិឧស្ាហកម្ម បៅវទិាស្ថា នរបចចកវទិាជានខ់្ពស់្ម្តិ្តភាពកម្ពុជា-សូ្បវៀត្ (រាជធានីភនាំបពញ         
ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា) កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៩។ បលាកទទលួបានររញិ្ជញ រប្ត្ជានខ់្ពស់្ប្គរប់្គងពាណិជាកម្ម 
បៅស្កលវទិាល័យ ប្គរប់្គង និងបស្ ាកិចច បខ្ត្តប្ពេះសី្ហនុ ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា កនុងឆ្ន ាំ២០០៧។ 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ បលាកបានរញ្ចរនិ់បកេររទថាន ករ់ណឌិ ត្បោយបជាគជយ័ បលើជាំនាញ ប្គរប់្គង 
ពាណិជាកម្ម បៅស្ថកលវទិាល័យអាសីុ្ អឺរ ៉ារុ រាជធានីភនាំបពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ បលាកជា 
អនុប្រធានអងគភាព រោា ករទឹកបខ្ត្ត ប្ពេះសី្ហនុពីណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៦  ល់ណខ្ ម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ចរពី់ណខ្ម្ងុិនាឆ្ន ាំ២០០៣  ល់ថ្ងៃទី០១ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១២ បលាកមានត្នួាទីជា ប្រធានអងគភាព 
រោា ករទឹកបខ្ត្ត ប្ពេះសី្ហនុ  ចរពី់ថ្ងៃទី០១ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១២ បលាកជាអគគនាយក រ.ទ.ស្.ភ. 
និងជាស្មាជិក ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល ថ្ន រ.ទ.ស្.ភ. អាណត្តិទី៥ ចរពី់ថ្ងៃទី២៧ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១២ 
រហូត្ម្ក ល់រចចុរបនន។ 
 

 

បណឌិ ត ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 
ជនជាតិ្ណខ្មរ ស្ញ្ជា តិ្ណខ្មរ ឯកឧត្តម្ បកើត្បៅថ្ងៃទី០៦ ណខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៦៩ និងបានទទលួ អនុរណឌិ ត្ 
បគលនបយាបាយបស្ ាកិចច ថ្នស្កលវទិាល័យ  D'AUVERGNE ប្របទស្បារា ាំង បៅឆ្ន ាំ១៩៩៩។ 
ឯកឧត្តម្បានទទលួរណឌិ ត្បស្ ាកិចចពាណិជាកម្មថ្នស្កលវទិាល័យ PRESTON ស្ហរ ាអាបម្រកិ 
បៅឆ្ន ាំ២០០៩។ ឯកឧត្តម្ បានរបប្ម្ើការង្ហរឲ្យប្កសួ្ងបស្ ាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ ជាអគគនាយក ថ្ន       
អគគនាយកោា នឧស្ាហកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ។  ឯកឧតតម្ ម្៊ុ៊ី វ៉ា ន់ ចូលជាស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល
អាណត្តិទី៥ ថ្នរោា ករទឹកស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ ពីថ្ងៃទី២៤ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្ ល់រចចុរបនន។ 
 
 

 

ឯកឧតតម្ ម្៊ុ៊ី វ៉ា ន់ 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ឯកឧត្េរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០១ ដខ្រករា ឆ្ន ាំ១៩៨០ និងបានទទលួតរញិ្ញញ ត្ត្ 
ចាតដ់ផ្នកស្អធារណៈ និងដផ្នកឯកជន ប្ៅឆ្ន ាំ២០០១ ប្ៅស្អកលវទិោលយ័ភូរិនទនើតិ្ស្អស្តសេ 
និងវទិោស្អស្តសេប្សដ្ឋកិចច។ ប្ៅ Jean Moulin Lyon3 ឯកឧត្េរបានទទលួតរញិ្ញញ ត្ត្ជ្ញនខ់្ពស់ 
វជិ្ញជ ជើវៈតុ្ោការ និងវទិោស្អស្តសេ្ពហមទណឌ  និងតរញិ្ញញ ត្ត្ជ្ញនខ់្ពស ់ នើតិ្ស្អស្តសេ ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ឆ្ន ាំ២០០៣ ដ្លឆ់្ន ាំ២០០៥ ឯកឧត្េរ ជ្ញជាំនយួការនាយកិារ ប្ៅស្អោភូរិនទ ប្ៅ្ករ។ ឆ្ន ាំ២០០៥ 
ដ្លឆ់្ន ាំ២០០៦ ឯកឧត្េរ ជ្ញរស្តនេើទទលួតនទុកទាំនាកទ់ាំនងអ្នេរជ្ញតិ្ ប្ៅរាជតណឌិ ត្សភាវជិជជើវៈ 
តុ្ោការ។ ឆ្ន ាំ២០០៦ ដ្លឆ់្ន ាំ២០០៨ ឯកឧត្េរជ្ញស្អស្តសេចារយចាត ់ ប្ៅចាំននួតើស្អកលវទិោលយ័។ 
ឆ្ន ាំ២០០៨ ដ្លឆ់្ន ាំ២០១៥ ឯកឧត្េរជ្ញ្តធាន្កុរអ្នកចាត ់ថ្នការ.ិ ប្ៅ្ករប្សុើតអ្ប្ងកត្ ប្ៅអ្ងគជាំនុះ 
ជ្រះវសិ្អរញ្ញកនុងតុ្ោការករពុជ្ញ។ឆ្ន ាំ២០០៧ ដ្លត់ចចុតបនន ឯកឧត្េរជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាអ្នកចាត់ 
ប្ៅទើសេើការគណៈរដ្ឋរស្តនេើ។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ១៧/០៦/២០១៧ រកដ្លត់ចចុតបនន ឯកឧត្េរ ជ្ញអ្ភិបាលរង 
ថ្នស្អោរាជធានើភនាំប្ពញ។ ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន  ចូលជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលអាណត្េិទើ៦ 
ថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ពើថ្ងៃទើ១៨ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន។ 
 

 

ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 
ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៧១។ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ ប្ោកបានតញ្ចតក់ារសិកាថាន ក ់
តរញិ្ញញ ត្ត្ ដផ្នកគើរើវទិោ ប្ៅសកលវទិោលយ័តប្ចចកប្ទស តាោនតទពិប្ស្អ្នក៍ារងារ។  ពើឆ្ន ាំ 
២០០៣-២០០៨ ប្ោកជ្ញនាយក្គត់្ គងទូប្ៅថ្ន Cambodia of China State Farms Group។ 
ពើឆ្ន ាំ២០០៨-២០១០ ប្ោកជ្ញ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល ថ្ន Union Resource Investment Group 
Co., Ltd។ ពើឆ្ន ាំ២០១០ ដ្លត់ចចុតបនន ប្ោកជ្ញ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល ថ្ន Golden Fortune 
(Cambodia) Securities Plc / Golden Fortune Investment Group Co., Ltd / Golden 
Fortune Real Estate Co., Ltd និងGolden Fortune Mining Investment Co., Ltd។ 
ប្ោកបានចូលជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល (ជ្ញអ្ភិបាលរិន្តតិ្តត្េិត្ាំណាងភាគហ ុនិកឯកជន) 
អាណត្េិទើ៥ ថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាតព់ើថ្ងៃទើ២០ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ រហូត្រកដ្ល់ 
តចចុតបនន។ 
 
 

 

ផ្ោកឧកញ៉ា  ចាង យ៊ុនផ្ហេង 

 

 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 
ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៧៧។ ប្ោកបានតញ្ចតក់ារសិកាថាន កត់រញិ្ញញ ត្ត្្គត់្ គង 
គណប្នយយ អ្នុតណឌិ ត្្គត់្ គងពាណិជជករម និងប្ោកទទួលបានតណឌិ ត្កិត្េិយស ្គត់្ គង 
ពាណិជជករម។ ពើឆ្ន ាំ២០០៤ ដ្លឆ់្ន ាំ២០០៩ ប្ោកជ្ញអ្គគនាយក្គឹះស្អថ នរើ្កូហរិញ្ញវត្ថុ Vision Fund 
Cambodia។ ពើឆ្ន ាំ២០០៦ ដ្លឆ់្ន ាំ២០០៩ ប្ោកជ្ញសមាជិកសមាគរនរ៍ើ្កូហរិញ្ញវត្ថុករពុជ្ញ។ 
តចចុតបននប្ោកជ្ញអ្គគនាយក Garuna Fund និងអ្នកស្រតស្រួលវនិិប្ោគ HG Capital Partners 
and Blue Energy Partners។ ប្ោកជ្ញ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល រតស់្ កុរហ ុន្តឹកាផ្េល ់
ប្ោតល ់ Aplus Consultiing។ ប្ោកជ្ញ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល រតសរ់ជឈរណឌ លអ្ភិវឌ្ឍន ៍     
អ្គគនាយក និងសហ្គិន ថ្ន Aplus School For Professionals។ ប្ោកជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកា     
ភិបាលឯករាជយរតស ់ AEON Microfinance។ ប្ោក ចូលជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល 
(ជ្ញអ្ភិបាលឯករាជយ) អាណត្េិទើ៥ ថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាតព់ើថ្ងៃទើ២០ ដខ្កុរភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៣ រហូត្រកដ្លត់ចចុតបនន។ 
 

 

ផ្ោក ផ្ោម្ ផ្សង ប៉ូរ៉ា  
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 

ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ២៤ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៦៦។ នាឆ្ន ាំ១៩៨៩ ប្ោកបានទទួល
សញ្ញញ ត្ត្វសិវករ ជាំនាញ Mechanical  ប្ៅស្អោវសិវករម ស្មាត់ Plant and Construction 
George Dimidroff ថ្ន្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់។ ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៦ ប្ោកបានទទួលអ្នុតណឌិ ត្ ជាំនាញ 
្គត់្គងទូប្ៅ ពើសកលវទិោល័យឆ្លស្អេ ត្ថ្ន្តប្ទសអូ្ស្តស្អេ លើ (Chales Sturt University of 
Australia) ។ ប្ោកចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩១ ជ្ញអ្នុ្ត- 
ធានប្រាងច្កភូរិដ្ពក។ ជ្ញតនេតនាទ ត់ ប្ោកបានកាន់ត្ាំដណងជ្ញ្តធានការោិល័យសិកា 
គប្្មាងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នតប្ចចកប្ទស និងគប្្មាង និងប្ៅឆ្ន ាំ២០០២ ប្ោកជ្ញអ្គគនាយករង  
ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ទទួលតនទុកនាយកោឋ នតប្ចចកប្ទសដផ្នការ និងនាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត្់ផ្គង់ 
ទឹក។ ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១២ រកទលត់ចចុតបនន ប្ោកអ្គគនាយករងថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 
ទទួលតនទុកស្អខាប្សវាករម ទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ។ ប្ោក ចូលជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល
អាណត្េទិើ៦ ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ពើថ្ងៃទើ០៩ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន។ 

 

ផ្ោក ឡ៊ុង ណារ៉ា៉ូ 
 

ស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

៤១ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៤៣ 

 

 

៣- ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល និងគណៈកមាម ធិការនានា (ត្) 
ឃ- បស្ចកតីស្បប្ម្ច និងលទធផលការង្ហរររស់្ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 
 
   

 
 

១-  លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េទិើ៥ រតស ់រ.ទ.ស.ភ. ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េិទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើ
រប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះសវនករមប្ៅ

នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៦ និង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល (២០ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមាន
ទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ១០.៤១១.២៨៣.២៥៦‚៨៨ប្រៀល។ 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរដដ្លបានអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២.១៤៦.០២៧.៣២២ប្រៀល និងចាំណាយសរុត្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាំនួន 
២១១.៨៦១.៩៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្លើការជួសជុលផ្លូវ្កាល្គួស
្កហរ្តដវង ២.០០០ដរ៉ោ្ត្។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៧.០៨១.៦១៧.១០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.២៩៥.២៨៩.៥០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.០៣៦.២៣១.៦០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៦០.៣៣៥.៩៣៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.៩៦៤.០៨៨.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.៥៧១.២៧០.៤០០ ប្រៀល 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លហរិញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ប្្កាយសវនករម) ដដ្លទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញចាំនួន 
៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ប្រៀល។ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើការដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារចាត់ចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារប្សរ ើចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 ្បាក់ចាំប្ណញរកាទុក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ៣០.៤៣០.៩៥៧.៤១២ប្រៀល 
 ភាគោភជ្ញស្អច់្បាក់ ស្មាត់ភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុន្រមតារតស់ រ.ទ.ស.ភ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦៖ 

 



 
       ៤៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លហរិញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ប្្កាយសវនករម) ដដ្លទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញចាំនួន 
៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ប្រៀល។  

្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើការដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ (ត) 
អ្នុបាត្ថ្នការដតងដចកភាគោភ   ចាំនួន   ២៨‚២៤% 
- ភាគោភសរុតដដ្ល្ត្ូវដតងដចក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ ប្រៀល 
- ភាគោភកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ ចាំនួន ១៥៩,៩៩ប្រៀល/ភាគហ ុន 
- កាលតរបិ្ចេទ្តកាសតញ្ជ ើប្ ម្ ះភាគហ ុនិកដដ្ល្ត្ូវទទួលបានភាគោភ:  ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
- កាលតរបិ្ចេទចាត់ប្ផ្េើរទូទត់្ភាគោភ: ២៨  ប្រស្អ  ២០១៧ 

៦. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥៖ 
 កាលតរបិ្ចេទកាំណត់្ទុក (Record Date): ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
 កាលតរបិ្ចេទរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥:១១  ឧសភា  ២០១៧ 
 ប្ពលប្វោ: ប្មា៉ោ ង ០៨:០០  ដ្ល ់ប្មា៉ោ ង ១១:០០ 
 ទើកដនលងរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥: ស្អល្តជុាំ្ាំ (ស្អន ក់ការរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ) 
 រប្តៀតវារៈសាំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធផ្លអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៦ និងទិសប្ៅអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៧ 

៧. ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្លើកប្ៅពិភាកាកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 
៨. ្កុរ្តឹកាភិបាលទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សប្ងេតសេើពើដផ្នការប្រ ២០១៦-២០៣០ និងដផ្នការសករមភាពកនុង

្កតខ្ណឌ រាជធានើភនាំប្ពញ និងដណនាាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការសិកាតនេ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ការសិកាប្នះ ប្ៅកនុងប្ពលឆ្ត់ៗខាងរុខ្។ 
៩. ្កុរ្តឹកាភិបាលអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ និងប្សនើសុាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. អ្នុវត្េការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋ

កនុងសងាក ត់្ចាំនួន ០៤ ប្ៅកនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ រាជធានើភនាំប្ពញ តារនិត្ិវ ិ្ ើ។ 
១០. ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិភាកា និងប្្វើការសប្្រចដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

ក. អ្នុរ័ត្-ឯកភាពប្លើការដកស្រួលសមាសភាពថ្នគណៈកមាម ្ិការសវនករម ប្ោយដត្ងតាាំង ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ 
អ្ភិបាលត្ាំណាងនិប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៦  ជ្ញសមាជិក  ជាំនួស ប្ោក្សើ  ងនិ ចស្តនាទ   អ្ភិបាលត្ាំណាង
និប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៥។ 

ខ្. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញព័ត៌្មានប្លើការតេូរទើតាាំងភាជ ត់ចរនេអ្គគើសនើពើអ្គគើសនើករពុជ្ញ។ 
គ. ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍តារសាំប្ណើ ប្លើគប្្មាងស្អងសង់អ្គ្នរអាជើវករមងមើ។ 

២- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ កាលពើថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ១៤:០០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្ៅ
ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រច
ប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. រ.ទ.ស.ភ ្ត្ូវប្រៀតចាំគណៈករមការ ប្ដ្ើរបើប្ោះ្ស្អយការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងសងាក ត់្ កាល-ប្កាះ 

ដ្ពកឯង ដ្ពកងមើ និងវាលសបូវ កនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្ោយអ្នុវត្េតារចាត់ និងតទតបញ្ញត្ិេជ្ញ្រមាន។ 
២. អ្នុវត្េតារអ្នុស្អសន៍ដណនាាំដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់រតស់ សផ្ម្តចអគគម្ហាផ្សនាបត៊ីផ្តផ្ោ ហ ៊ុន សសន   នាយករដ្ឋរស្តនេើ

ថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ  រ.ទ.ស.ភ ្ត្ូវប្រៀតចាំសាំប្ណើ សុាំប្ៅ្កសួងអាណាពោបាល ប្លើករណើ ដកដ្តត្ថ្រលលក់ទឹកស្អា ត្
រតស់ រ.ទ.ស.ភ ។ 

 ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទូទត់្ជូន្កុរហ ុន VINCI Construction Grands 
Projets នូវអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) កនុងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្កនិប្រា្ ជាំហាន២។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៤៥ 

៣- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅ

នាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ 

ឆ្ន ាំ២០១៧ មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៤៩៥.៦៣១.៧០០ប្រៀល។ 
៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ២-្មាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

 ចាំណូលសរុត ៥៨.៥៩៦.២០៥.៦០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨១៤.០៦៤.៨០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៥១.២៥២.៥០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ ្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៨.៩៩៩.០០៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨៥២.២៧៩.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៨១.៩២៥.០០០ ប្រៀល  

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល 
(៧ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងបានចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន 
១១.២១៧.៥៧៥.៦៥១‚៧៥ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្  ប្ៅប្លើដផ្នការលទធករមដកត្្រូវ  ្មាសទើ២ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ (១៩កញ្ច ត់) ដដ្លប្្គ្នងទឹក្បាក់សរុត្តមាណជ្ញ ១៤.២៨០ោនប្រៀល។ 

៥. ឯកភាពអ្នុវត្េតារាងថ្ងលទឹកងមើ តារ្តកាសប្លខ្ ១៤៩ MIH / ២០១៧ ចុះថ្ងៃទើ១៥ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ចញប្ោយ 
្កសួងឧសាហករម និងសិតបករម និងអ្នុរ័ត្វធិានគណនាថ្ងលលក់ទឹក។ 

៦. អ្នុរ័ត្ប្លើ ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តដនថរការោិល័យចាំណូលខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នអាជើវករម 
 តដនថរការោិល័យតលង់្តព័នធដចកចាយទឹក ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង 
 ដ្ាំប្ឡើងរនទើរពិប្ស្អ្ន៍ទឹក មានឋានៈប្សមើការោិល័យ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ 
ទឹក 

 ដកប្ ម្ ះ “រណឌ លកុាំពយូទ័រ” ប្ៅជ្ញ “រណឌ លព័ត៌្មានវទិោ” 
 តដនថរអ្ងគភាពនើត្ិករម និងអ្្ិការកិចច 

៧. អ្នុរ័ត្ប្លើការទិញតាំពង់ដដ្ក និងតាំពង់ជ័រ ដដ្លមាន្តដវងសរុត ៤៤.៩១៨ដរ៉ោ្ត្ ប្ោយផ្ទទ ល់ពើ្កុរហ ុន Powercode 
Enterprise ។ 

៨. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការប្រ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០៣០ ។ 
ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួល្ជ្ញតអ្ាំពើ ករណើ សុាំជ្ញវចរនេអ្គគើសនើផ្ទទ ល់ពើទវ រចរនេត្ង់សយុងរ្យរថ្ន 

អ្នុស្អថ នើយ រកតប្្រើឲ្យប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ទាំង៤ កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ប្លើការ 
ចាំណាយប្ៅ ប្លើអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) នូវរាល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទាំនិញ និងប្សវាស្អងសង់កនុង្សុក ស្មាត់គប្្មាងនិប្រា្ 
ជាំហាន២ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ គប្្មាង។ 



 
       ៤៦                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េិទើ៦ ប្ៅថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្វោប្មា៉ោ ង 

១៤:៣០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

 

ឯកភាពទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សេើពើការប្ចញវកិកយត្ត្ថ្ងលទឹកនាប្ពលតចចុតបនន និងសប្្រចឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការសិកាប្ឡើងវញិនូវ
សូចនាកររួយចាំនួន ប្ដ្ើរបើពោករណ៍ដផ្នការហរិញ្ញវត្ថុរយៈប្ពលដវង ស្មាត់ការពិភាកាប្ៅកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 

 

៥- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅរណឌ ល 
កុាំពយូទ័រ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ៨ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ៤ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣២.១៣៨.២៨៧.៦០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥២.០០៩.៨៤២.៣០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤១.៦០៧.៨៧៣.៩០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ២៤៣.៥០៩.២៦៤.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥៧.៦៨៥.៧៦៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤៦.១៤៨.៦១៣.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង្ត្ើមាសទើ៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៥៨.០៩១.៦៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាង
ថ្នការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុត្តមាណ 
២.៤០៣.៥៧៣.០០០ប្រៀល។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល (១៣ករណើ ) និង 
ពិប្្គ្នះ ថ្ងល (០១ករណើ ) មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២០.១០៦.៧១០.៥៦២,៩៨ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាល បានអ្នុរ័ត្ប្លើ 
គប្្មាងដផ្នការកិចចលទធករម ឆ្ន ាំ២០១៨ (៦៣កញ្ច ត់) ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុតចាំនួន 
៨៤.៨៥១.៤៧៥.០៣៧ប្រៀល។ 

៥. អ្នុរ័ត្ប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) លើរើត្្ើត្ ជ្ញសវនករឯករាជយ ប្ដ្ើរបើប្្វើសវនករមប្លើ Project Account 
ទក់ទងនឹងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក្តព័នធដចកចាយ។ 

៦. អ្នុរ័ត្ចូលររួវភិាគទននូវទឹក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០.០០០ប្រៀល ស្មាត់រូលនិ្ិអ្ភិវឌ្ឍន៍ទើផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ 
កនុងប្គ្នលតាំណងអ្ភិវឌ្ឍន៍វស័ិយរូលត្ត្ប្ៅ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ។ 

ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍កនុងការកត់្្តានូវសមាភ រត្តណាេ ញចូលផ្ទះជូនអ្ត្ិងិជន 
ចូលជ្ញអ្ចលន្ទពយរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយគិត្រ ាំលស់រយៈប្ពល ១២ឆ្ន ាំ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៤៧ 

៦- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤  អាណត្េទិើ៦  រតស ់ រ.ទ.ស.ភ  ថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្  ដខ្តុសស  ឆ្ន ាំរកា នពវសក័     
     ព.ស.២៥៦១ ្ត្វូនងឹថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤ អាណត្េិទើ៦ កាលពើ្ពឹកថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្ ដខ្តុសស ឆ្ន ាំរកា 
នពវស័ក  ព.ស. ២៥៦១  ្ត្ូវនឹងថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  ប្វោប្មា៉ោ ង  ០៨:៣០នាទើ្ពឹក  ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ 
អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើ ជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ 
ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ប្ៅនាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ១០ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ២ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣៥.៤៣៦.៩៣១.៤៤៧ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៤៨.៧៥០.០៤៩.៤៩១ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៣៩.០០០.០៣៩.៦៣៣ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៦.៧៨២.៦៤០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១១.២៤៣.៩៨០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៨.៩៩៥.១៨៤.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៣៦៨.៥០២.៥០០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើការចាំណាយងវកិាចាំនួន 
៤២ោនប្រៀល/ឆ្ន ាំ (ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១៨) ស្មាត់សករមភាពរនុសស្រ៌កនុងការជួយរ ាំដលកនូវទុកេលាំបាករតស់្តជ្ញពលរដ្ឋដខ្មរ 
ដដ្លកាំពុងរស់ប្ៅ ប្្វើការ និងសិកាប្ៅស្អធារណរដ្ឋកូប្រ ៉ោ។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល(១៥ករណើ ) 
ពិប្្គ្នះថ្ងល(១ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់(១ករណើ ) មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៨.២៥៧.៦០៧.០៩៧,៥៣ប្រៀល។ 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក
្តព័នធដចកចាយទឹក ដដ្លបានតញ្ច ត់កិចចលទធករម ១០០% ប្ៅដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៦. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមប្ៅភាគខាងលិចរាជធានើភនាំប្ពញ 
និងអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍ ប្ដ្ើរបើប្្វើការសិកាប្លើគប្្មាងប្នះតនេប្ទៀត្។ 

៧. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ដដ្លបានប្សនើសុាំកិចចអ្នេរាគរន៍រតស់
្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ កនុងការរកទុនវនិិប្ោគ ប្ដ្ើរបើអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ជាំហាន១។ 

៨. ឯកភាពប្លើសាំប្ណើ សុាំតដងវរគប្្មាងកាត់្តនថយ CO2 (JCM) ប្ៅអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 
 



 
       ៤៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ង- ការរណតុ េះរណាត លអភបិាល 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ពុាំមានការតណេុ ះតណាេ លអ្ភិបាលប្នាះប្ទ។ 
 

ច- គណៈកមាម ធិការនានាររស់្ប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 
     ច.១-គណៈកមាម ធិការស្វនកម្ម 
 ច.១.១-ស្មាស្ភាព 

ល.រ ផ្ ម្ េះគណៈកមាម ធកិារ 
តាំសណង 

កន៊ុង រ.ទ្.ស.ភ. កន៊ុងគណៈកមាម ធកិារ 
១ ប្ោក ប្អារ ប្សងតូរា៉ោ  សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល-អ្ភិបាលឯករាជយ ្តធាន 
២ ឯកឧត្េរ ប្នត្ រុននើ រស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋ អ្នុ្តធាន 
៣ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល-ត្ាំណាងនិប្ោជិត្ សមាជិក 

   
ច.១.២-ស្កម្មភាពការង្ហរ 

 កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គណៈកមាម ្ិការសវនករម ពុាំមានសករមភាពការងារប្នាះប្ទ។ 

  
ច.១.៣-រញ្ជា ប្រឈម្ 

 កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គណៈកមាម ្ិការសវនករម ពុាំមានតញ្ញា ្តឈរប្នាះប្ទ។ 
 

ច.២-គណៈកមាម ធិការប្គរប់្គងហានិភយ័ 
 ច.២.១-ស្មាស្ភាព 

ល.រ ផ្ ម្ េះគណៈកមាម ធកិារ 
តាំសណង 

កន៊ុង រ.ទ្.ស.ភ. កន៊ុងគណៈកមាម ធកិារ 
១ ឯកឧត្េរ រុើ វា៉ោន ់ សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល (ត្ាំណាង្កសងួប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ) ្តធាន 
២ ឯកឧត្េរ សឹុរ សុើថា សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល (ត្ាំណាង រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ) អ្នុ្តធាន 
៣ ឯកឧត្េរ ននួ ផ្ទរត័្ន សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល (ត្ាំណាងស្អោរាជធានើភនាំប្ពញ) សមាជិក 

៤ ប្ោកឧកញា៉ោ  ចាង យុនប្ហវង  
សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល  
(អ្ភិបាលរិន្តតិ្តត្េិ ត្ាំណាងភាគហ ុនិកឯកជន) 

សមាជិក 

៥ ប្ោក ជូ ផ្ោល  ្តធានអ្ងគភាពលទធករមថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ សមាជិក 
         

  ច.២.២-ស្កម្មភាពការង្ហរ 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គណៈកមាម ្ិការ្គត់្គងហានិភ័យ ពុាំមានសករមភាពការងារប្នាះប្ទ។ 

         

  ច.២.៣-រញ្ជា ប្រឈម្ 

 កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គណៈកមាម ្ិការ្គត់្គងហានិភ័យ ពុាំមានតញ្ញា ្តឈរប្នាះប្ទ។ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៤៩ 

 

 

ល.រ ផ្ ម្ េះ តាំសណង 
   

១ ឯកឧត្េរ សឹុរ សុើថា អ្គគនាយក  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

២ ឯកឧត្េរ ប្នត្ រុននើ រស្តនេើ្តួ្ត្ពិនិត្យរដ្ឋ 

៣ ប្ោក រស ់គឹរោង អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៤ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៥ ប្ោក សាំរទិធ សុវទិោ អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៦ តណឌិ ត្ ជ្ញ វសុិទធ អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៧ ប្ោក ដកវ សុវណណរទិធ អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៨ ប្ោក ចាន ់ពិសិដ្ឋ អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

៩ ប្ោក្សើ ងិន ចស្តនាទ  អ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

១០ ប្ោក ឡាច តដ្ឋណា ទើ្តឹកាអ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

១១ ប្ោក សឹុរ ប្ខ្ងលើន ទើ្តឹកាអ្គគនាយករង  រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 

១២ ប្ោក ជ្ញ សតិ្ភទទ ្តធាននាយកោឋ ន ដផ្នការ និងគប្្មាង 

១៣ ប្ោក មា៉ោ  ណូរា៉ោ វ ើន ្តធាននាយកោឋ ន ផ្លិត្ករម និងផ្គត្ផ់្គងទឹ់ក 

១៤ ប្ោក ឱ្រ អ្ដ្ឋរស ្តធាននាយកោឋ ន អាជើវករម 

១៥ ប្ោក្សើ ប្រឿន ណារ ើ ្តធាននាយកោឋ ន រដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស 

១៦ ប្ោក្សើ ប្សង គ្នតារា ្តធានសវនករមថ្ផ្ទកនុង 

១៧ ប្ោក ស្អវុ្ វឌ្ឍនា ្តធានរណឌ លពត័្ម៌ានវទិោ 

១៨ ប្ោក ហាក ់វុឌ្ឍើ ្តធាននិតិ្ករម និងអ្្ិការកិចច 
 

៤- រុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
ក- ស្មាស្ភាពរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
 
   

 
 



 
       ៥០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកឧតតម្ ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 

 
អគគនាយក 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ឯកឧត្េរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៣ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ១៩៦១ និងបានទទួលជ្ញវសិវករ សាំណង់សុើវលិ 
ឧសាហករម ប្ៅវទិោស្អថ នតប្ចចកវទិោជ្ញន់ខ្ពស់រិត្េភាពករពុជ្ញ-សូប្វៀត្ (រាជធានើភនាំប្ពញ ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ) កនុង 
ឆ្ន ាំ១៩៨៩។ ឯកឧត្េរ ទទួលបានតរញិ្ញញ ត្ត្ជ្ញន់ខ្ពស់្គត់្គងពាណិជជករម ប្ៅសកលវទិោល័យ្គត់្គង និងប្សដ្ឋកិចច 
ប្ខ្ត្េ្ពះសើហនុ ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ កនុងឆ្ន ាំ២០០៧។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ឯកឧត្េរ បានតញ្ច ត់និប្កេតតទ 
ថាន ក់តណឌិ ត្ប្ោយប្ជ្ញគជ័យ ប្លើជាំនាញ្គត់្គងពាណិជជករម ប្ៅស្អកលវទិោល័យ អាសុើ អ្ឺរ ៉ោុត រាជធានើភនាំប្ពញ 
្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ។ ឯកឧត្េរ ជ្ញអ្នុ្តធានអ្ងគភាព រោឋ ករទឹកប្ខ្ត្េ ្ពះសើហនុពើដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ដ្ល់ដខ្ 
រងុិនា ឆ្ន ាំ២០០៣។ ចាត់ពើដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០០៣ ដ្ល់ថ្ងៃទើ០១ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១២ ឯកឧត្េរ មានត្ួនាទើជ្ញ 
្តធានអ្ងគភាពរោឋ ករទឹកប្ខ្ត្េ្ពះសើហនុ ចាត់ពើថ្ងៃទើ០១ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១២ ឯកឧតតម្ ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
ជ្ញអ្គគនាយក រ.ទ.ស.ភ. និងជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៥ ចាត់ពើថ្ងៃទើ២៧ ដខ្កកកោ 
ឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្ រកដ្ល់តចចុតបនន។ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ឯកឧត្េរប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ១៤ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ១៩៦៥ និងបានទទួល 
សញ្ញញ ត្ត្ ស្អោក្រិត្សិកាទើ៣ តាប្មម  កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៤។ ឯកឧត្េរបានទទួលតរញិ្ញញ ត្ត្ 
ប្សដ្ឋកិចចប្រាងច្ក ប្ៅស្អោវសិវករ តប្ចចកប្ទសគរនាគរន៍ ថ្ន្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់ កនុងឆ្ន ាំ 
១៩៨៨ និងបានទទួលអ្នុតណឌិ ត្ ប្សដ្ឋកិចចហរិញ្ញវត្ថុ ប្ៅសកលវទិោល័យឡុងដុ្ង (ករពុជ្ញ 
និងអ្ង់ប្គលស) កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៧។ ឯកឧតតម្ ផ្នត ម្៊ុនន៊ី បានតប្្រើការងារឲ្យ្កសួង    
ប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ មានត្ួនាទើជ្ញអ្គគនាយក ថ្នអ្គគនាយកោឋ ន្ទពយសរបត្េិរដ្ឋ 
និងចាំណូលរិនដរនស្អរប្ពើពនធ ជ្ញរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្ររោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 
ពើឆ្ន ាំ២០០៦ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ឯកឧតតម្ ផ្នត ម្៊ុនន៊ី 
 

ម្ន្តនតីប្ត្ួត្ពនិិត្យរ ា 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្ោកប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០១ ដខ្រករា ឆ្ន ាំ១៩៦២។ ប្ោកបានទទួល
តរញិ្ញញ ត្ត្វទិោស្អស្តសេប្សដ្ឋកិចច នាឆ្ន ាំ១៩៩២ ប្លើជាំនាញវទិោស្អស្តសេប្សដ្ឋកិចច ប្ៅវទិោស្អថ ន 
វទិោស្អស្តសេប្សដ្ឋកិចច។ នាឆ្ន ាំ២០០៣ ប្ោកបានទទួលអ្នុតណឌិ ត្ ប្លើជាំនាញហរិញ្ញវត្ថុ  
ពើសកលវទិោល័យឆ្លស្អេ ត្ថ្ន្តប្ទសអូ្ស្តស្អេ លើ (Chales Sturt University of Australia)។ 
ប្ោកចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៨០ និងមានត្ួនាទើជ្ញ 
្តធាននាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ ពើថ្ងៃទើ១៨ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៧ រហូត្ដ្ល់ចុង 
ឆ្ន ាំ២០១១។ ចាត់ពើដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ ដ្ល់ថ្ងៃទើ១២ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៤ ប្ោកមានត្ួនាទើជ្ញ
អ្គគនាយករង រ.ទ.ស.ភ. ទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចច និងផ្ាររូលត្ត្។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ១២ ដខ្កញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្រកដ្ល់តចចុតបនន ប្ោកជ្ញអ្គគនាយករងទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចច និងផ្ាររូល 
ត្ត្ និងទទួលខុ្ស្ត្ូវតដនថរជ្ញ ្តធាននាយកោឋ ន គណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 
 
 
 

 

 

ផ្ោក រស ់គ៊ឹម្ោង 

 

 

អគគនាយករង 

 

អគគនាយក រោា ករទកឹស្វយត័្ប្កុងភនាំបពញ 
 

ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ២៤ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៦៦។ នាឆ្ន ាំ១៩៨៩ ប្ោកបានទទួល
សញ្ញញ ត្ត្វសិវករ ជាំនាញ Mechanical  ប្ៅស្អោវសិវករម ស្មាត់ Plant and Construction 
George Dimidroff ថ្ន្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់។ ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៦ ប្ោកបានទទួលអ្នុតណឌិ ត្ ជាំនាញ 
្គត់្គងទូប្ៅ ពើសកលវទិោល័យឆ្លស្អេ ត្ថ្ន្តប្ទសអូ្ស្តស្អេ លើ (Chales Sturt University of 
Australia) ។ ប្ោកចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩១ ជ្ញអ្នុ្ត- 
ធានប្រាងច្កភូរិដ្ពក។ ជ្ញតនេតនាទ ត់ ប្ោកបានកាន់ត្ាំដណងជ្ញ្តធានការោិល័យសិកា 
គប្្មាងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នតប្ចចកប្ទស និងគប្្មាង និងប្ៅឆ្ន ាំ២០០២ ប្ោកជ្ញអ្គគនាយករង  
ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ទទួលតនទុកនាយកោឋ នតប្ចចកប្ទសដផ្នការ និងនាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត្់ផ្គង់ 
ទឹក។ ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១២ រកទលត់ចចុតបនន ប្ោកអ្គគនាយករងថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ 
ទទួលតនទុកស្អខាប្សវាករម ទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ។ ប្ោក ចូលជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល
អាណត្េិទើ៦ ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ពើថ្ងៃទើ០៩ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន។ 

 

ផ្ោក ឡ៊ុង ណារ៉ា៉ូ 
 

អគគនាយករង 

 

 ៥១ 



 
       ៥២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៧ រករា ១៩៦៩។ ប្ោកបានទទួលតរញិ្ញញ ត្ត្
ជ្ញន់ខ្ពស់ នាឆ្ន ាំ១៩៩៥ ជាំនាញប្ោះ្ស្អយតញ្ញា  និងការរ ើកចប្្រើនរតស់្កុរហ ុន ប្ៅសកល 
វទិោល័យ ស្អថ តត្យករម និងសាំណង់ ថ្នអ្ត្ើត្សហភាពសូប្វៀត្។ ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៩៦ ប្ោកជ្ញ 
រស្តនេើ ថ្នរនទើរប្រៀតចាំ្កុង និងសាំណង់ រាជធានើភនាំប្ពញ។ នាឆ្ន ាំ២០០០ រកទល់តចចុតបនន 
ប្ោក បានចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានត្ួនាទើជ្ញអ្គគនាយករង       
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ទទួលតនទុកការងារផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក ។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ផ្ោក សកវ ស៊ុវណណ រទិ្ធ 
 

អគគនាយករង 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៥ ដខ្ប្រស្អ ឆ្ន ាំ១៩៦៤។ ប្ោកបានតញ្ច ត់ការ 
សិកា ថាន ក់អ្នុតណឌិ ត្ ជាំនាញប្រកានិចឧសាហករម្ុន្ស្អលថ្នរហាវទិោល័យមា៉ោ សុើន 
និងតរកិាេ រ ឧសាហករម ប្ៅទើ្កុងប្លនើន្កាត្ សហភាពសូប្វៀត្ នាឆ្ន ាំ១៩៩១។ តនាទ ត់រក
ប្ទៀត្ ប្ោកបានទទួលសញ្ញញ ត្ត្អ្នុតណឌិ ត្ ប្លើជាំនាញ្គត់្គងទូប្ៅ ពើសកលវទិោល័យ 
ឆ្លស្អេ ត្ថ្ន្តប្ទសអូ្ស្តស្អេ លើ (Charles Sturt University of Australia) នាឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ប្ោកបានចូលតប្្រើការប្ៅ រ.ទ.ស.ភ.  នាឆ្ន ាំ១៩៩២ ប្ហើយប្ៅឆ្ន ាំ២០០៣ ប្ោកមានឋានៈ 
ជ្ញ្តធាននាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង។ ចាត់ពើដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន 
ប្ោកជ្ញអ្គគនាយករង រ.ទ.ស.ភ. ទទួលតនទុកការងារដផ្នការ និងវនិិប្ោគ ។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ផ្ោក សាំរទិ្ធ ស៊ុវិទ្ា 
 

អគគនាយករង 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៦០។ នាដខ្កកកោ ១៩៨៤ ប្ោកបាន
តញ្ចត់តរញិ្ញញ ត្ត្ប្ៅរហាវទិោល័យភាស្អ Leipzig ថ្ន្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់។ នាដខ្កុរភៈ ១៩៨៩ 
ប្ោកបានទទួលសញ្ញញ ត្ត្អ្នុតណឌិ ត្ ប្ៅរហាវទិោល័យតប្ចចកវទិោ Dresden ្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់ 
ប្លើរុខ្ជាំនាញវសិវករម្គត់្គងទឹក (Water Management Engineering)។ ប្ោកបានតញ្ចត់ 
និប្កេតតទថាន ក់តណឌិ ត្ប្ោយប្ជ្ញគជ័យ ប្លើជាំនាញអ្នារ័យ និងផ្គត្់ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ ប្ៅរហា
វទិោល័យ Dresden ្តប្ទសអាលលឺរ៉ោង់ នាដខ្រើនា ឆ្ន ាំ១៩៩៤។ ប្ោកចូលតប្្រើការប្ៅរោឋ ករទឹក 
សវយត័្្កុងភនាំប្ពញ កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៩។ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្ោកមានត្ួនាទើជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក។ 
ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្រកទល់តចចុតបនន ប្ោក្ត្ូវបានដត្ងតាាំងជ្ញប្លខា្ិការសហ្គ្នស រតស់ 
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 
 
 

 

បណឌិ ត ោ វិស៊ុទ្ធ 
 

អគគនាយករង 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្ោកប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៣ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៧៦។ ប្ោកបានទទួល      
តរញិ្ញញ ត្ត្ នាឆ្ន ាំ១៩៩៩ ជាំនាញអ្កសរស្អស្តសេ និងរនុសសស្អស្តសេ ប្ៅស្អកលវទិោល័យ ភូរិនទ 
ភនាំប្ពញ។ តនាទ ត់រកប្ទៀត្ប្ោកបានទទួលសញ្ញញ ត្ត្អ្នុតណឌិ ត្ ប្លើជាំនាញ្គត់្គង 
ពាណិជជករម ពើស្អកលវទិោល័យពាណិជជស្អស្តសេភនាំប្ពញ នាឆ្ន ាំ២០០៥។ ប្ោកបានចូល 
តប្្រើការប្ៅ ្កសួងឧសាហករម ដរ ៉ោ និងថារពល ប្ៅការោិល័យកិចចការទឹក (នាយកោឋ ន 
ទឹកស្អា ត្) ពើឆ្ន ាំ២០០០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០១។ ពើឆ្ន ាំ២០០៣ រកដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ប្ោកជ្ញ    
អ្នុ្តធានការោិល័យកិចចការទឹក ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ប្ោកទទួលបានការដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាន 
ការោិល័យកិចចការទឹក ថ្ននាយកោឋ នទឹកស្អា ត្។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ២១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
រហូត្រកដ្ល់តចចុតបនន ប្ោកបានចូលតប្្រើការប្ៅ  រ.ទ.ស.ភ.  ជ្ញអ្គគនាយករងទទួលតនទុក      
រដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 

 

 

ផ្ោក ចាន់ ពិសដិឋ 
 

អគគនាយករង 

 
 
 
ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦០។ នាឆ្ន ាំ២០០៧ ប្ោក្សើបានទទលួ 
តរញិ្ញញ ត្ត្ជ្ញនខ់្ពស ់ ជាំនាញរដ្ឋបាលស្អធារណៈ ប្ៅស្អកលវទិោល័យចាំប្រ ើនពហុតប្ចចកវទិោ។ ពើឆ្ន ាំ 
១៩៧៩ ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៩៣ ប្ោក្សើតប្្រើការងារប្ៅរនទើរពាណិជជករមរាជធានើ ឋានៈជ្ញ្តធានអ្គ្នរ 
ប្សបៀង។ ប្ោក្សើបានចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៣។ ជ្ញតនេតនាទ ត់ 
ប្ោក្សើបានកានត់្ាំដណងជ្ញ ្តធានការោិលយ័ហរិញ្ញវត្ថុ  និងជ្ញអ្នុ្តធាននាយកោឋ នអាជើវករម។ 
ឆ្ន ាំ២០១២ ប្ោក្សើ ្តូ្វបានដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នអាជើវករម។ ចាតព់ើថ្ងៃទើ១១ ដខ្វចិេិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ រកដ្ល់តចចុតបនន ប្ោក្សើ ្តូ្វបានដត្ងតាាំងជ្ញអ្គគនាយករងទទួលតនទុកការងារ 
អាជើវករម។ 
 

 

ផ្ោកប្ស៊ី ងិន ចន្ទ្នាា  

 

 

អគគនាយករង 

 

៥៣ 

 
ជនជ្ញតិ្ដខ្មរ សញ្ញជ តិ្ដខ្មរ ប្ោកប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ២៩ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ១៩៥៤ និងបានទទលួ 
សញ្ញញ ត្ត្រ្យរសិកាភាគII ប្ៅវទិោលយ័្ពះរុនើវងស ្កុងបាត្ដ់្ាំតង ឆ្ន ាំ១៩៧៤។  ចាតព់ើ 
ឆ្ន ាំ១៩៨០ ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៨១ ប្ោកជ្ញគណប្នយយករ ្កុរហ ុនឧសាហផ្ល រនទើរពាណិជជករម 
រដ្ឋធានើភនាំប្ពញ ពើឆ្ន ាំ១៩៨៣ ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៨៩ ប្ោកជ្ញ្តធានការោិលយ័គណប្នយយ ្កុរហ ុន 
សណាឋ គ្នរ និងប្ភាជនើយោឋ នរនទើរពាណិជជករមរដ្ឋធានើភនាំប្ពញ។ ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៩០ ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៩៣ 
ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធានការោិលយ័គណប្នយយ ថ្នរនទើរពាណិជជករម រាជធានើភនាំប្ពញ ពើឆ្ន ាំ១៩៩៤ 
ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៩៧ ជ្ញ្តធានការោិលយ័គណប្នយយ ថ្ន រ.ទ.ស.ភ. ពើឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ដ្លថ់្ងៃទើ១០ ដខ្កញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៣ ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធាននាយកោឋ ន គណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ រ.ទ.ស.ភ. ចាតព់ើថ្ងៃទើ១០ 
ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ រហូត្ដ្លថ់្ងៃទើ ២៧ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៤ ប្ោកជ្ញ្តធាននាយកោឋ ន 
គណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ រ.ទ.ស.ភ.។ ប្ោកជ្ញ ទើ្តឹកាអ្គគនាយក រ.ទ.ស.ភ. ទទលួតនទុក 
ជាំនយួការប្លើការងារ គណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ ចាតព់ើថ្ងៃទើ១១ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្ដ្ល ់
ថ្ងៃទើ១៤ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
 
 
 
 

 

ផ្ោក ឡាច បដឋណា 

 

 

ទីប្រឹកាអគគនាយក 

 



 
       ៥៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៧៣។ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ប្ោក 
បានតញ្ច ត់ការសិកា ថាន ក់តរញិ្ញញ ត្ត្ ប្លើជាំនាញដផ្នកវារ ើស្អស្តសេប្ៅវទិោស្អថ នតប្ចចកវទិោ    
ករពុជ្ញ។ តនាទ ត់រក ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៨ ប្ោកទទួលសញ្ញញ ត្ត្ថាន ក់អ្នុតណឌិ ត្ ជាំនាញ Socio-
Environmental Engineering ប្ៅ្តប្ទសជត៉ោុន។ ប្ោកចូលតប្្រើការប្ៅ រ.ទ.ស.ភ. 
ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ និងទទួលការដត្ងតាាំងជ្ញ្តធានការោិល័យសិកាគប្្មាង នាឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៨ បានទទួលការដត្ងតាាំងជ្ញអ្នុ្តធាននាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 
ប្ហើយចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្ដ្ល់តចចុតបននជ្ញ្តធាននាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ផ្ោក មា៉ា  ណ៉ូ រ៉ា វ៊ីន 
 

ប្រធាននាយកោា ន 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្ោកប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០២ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៦៥ និងបានទទួល    
សញ្ញញ ត្ត្ថាន ក់ឧត្េរសិកា ប្ៅសហភាពសូប្វៀត្ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩១។ ប្ោកបានតប្្រើការងារឲ្យ 
រ.ទ.ស.ភ. មានត្ួនាទើជ្ញអ្នកសិកា និងគូសតលង់តាំពង់ចាស់ថ្ន្តព័នធតណាេ ញ កនុងរាជធានើ   
ភនាំប្ពញ។ ពើឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ប្ោកទទួលខុ្ស្ត្ូវោក់តាំពង់ដចកចាយ និងតាំពង់ 
ប្រនាាំទឹក កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ ពើឆ្ន ាំ១៩៩៦ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០០ ប្ោកជ្ញ សមាជិកអ្ងគភាព 
លទធករម។ ពើឆ្ន ាំ២០០០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៣ ប្ោកជ្ញអ្នក្ត្ួត្ពិនិត្យការងារោក់តាំពង់ប្រនាាំទឹក 
កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ ពើឆ្ន ាំ២០០៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ប្ោកមានត្ួនាទើ ជ្ញ្តធាន 
ការោិល័យតណាេ ញប្រ។ ពើឆ្ន ាំ២០០៦ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធាននាយកោឋ ន 
ដផ្នការ និងតប្ចចកប្ទស។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ១០ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ រហូត្រកដ្ល់តចចុតបនន 
ប្ោកទទួលបានការដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ផ្ោក ោ សតិភទ្ា 
 

ប្រធាននាយកោា ន 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្ោកប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៧ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៧ និងបានទទួល 
តរញិ្ញញ ត្ត្ដផ្នកគណិត្វទិោ ប្ៅសកលវទិោល័យភូរិនទភនាំប្ពញ កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៥។ ប្ោកបាន 
តប្្រើការងារឲ្យ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានត្ួនាទើជ្ញ្តធាននាយកោឋ ន អាជើវករម 
ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៩៧ រហូត្ដ្ល់ថ្ងៃទើ២១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១២។ ប្ោកជ្ញទើ្តឹកាអ្គគនាយក   
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ទទួលតនទុកជាំនួយការប្លើការងារអាជើវករម ចាត់ពើថ្ងៃទើ១០ 
ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្រកដ្ល់ថ្ងៃទើ១៩ ដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ផ្ោក ស៊ុ៊ឹម្ ផ្ខងល៊ីន 

 

 

 

ទីប្រឹកាអគគនាយក 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៥ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១៩៦៦។ ប្ោក្សើបានទទួល 
តញ្ច ត់ថាន ក់តរញិ្ញញ ត្ត្ នាឆ្ន ាំ២០០៤ ដផ្នកគណប្នយយ ប្ៅវទិោស្អថ នវា៉ោ ន់ោ។ នាឆ្ន ាំ១៩៨៧    
ប្ោក្សើជ្ញតុគគលិករនទើពានិជជករមរាជធានើភនាំប្ពញ។ ប្ោក្សើចូលតប្្រើការងារប្ៅ រោឋ ករ- 
ទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាត់ពើឆ្ន ាំ១៩៩៣។ ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្ោក្សើជ្ញ្តធានដផ្នក 
គណប្នយយ និងជ្ញអ្នុ្តធានការោិល័យគណប្នយយប្ៅឆ្ន ាំ២០១២។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ២៧ 
ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន ប្ោក្សើទទួលបានការដត្ងតាាំងជ្ញ ្តធានសវនករម 
ថ្ផ្ទកនុង។ 

 

 

ផ្ោកប្ស៊ី ផ្សង គាារ 
 

ប្រធានស្វនកម្មថ្ផទកនុង 

 
 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០៧ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦៧។ ប្ោក្សើបានតញ្ច ត់ 
ថាន ក់តរញិ្ញញ ត្ត្ នាឆ្ន ាំ២០០៤ ជាំនាញដផ្នក្គត់្គងទូប្ៅ ប្ៅស្អកលវទិោល័យប្តៀល-    
្បាយ។ ប្ៅឆ្ន ាំ២០១១ ប្ោក្សើបានទទួលសញ្ញញ ត្ត្ថាន ក់អ្នុតណឌិ ត្ ដផ្នកចាត់ប្ៅ 
ស្អកលវទិោល័យឯកប្ទសថ្នករពុជ្ញ។ នាឆ្ន ាំ១៩៨៦ ប្ោក្សើជ្ញតុគគលិករនទើរដផ្នការ   
្កុងភនាំប្ពញ។ ប្ោក្សើចូលតប្្រើការប្ៅ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ចាត់ពើឆ្ន ាំ ១៩៩១ 
មានត្ួនាទើជ្ញអ្នុ្តធានការោិល័យ្នធានរនុសស ប្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ និងជ្ញ្តធាន          
ការោិល័យ្នធានរនុសស ប្ៅឆ្ន ាំ២០០៣។ ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០០៨ រហូត្រកទល់តចចុតបនន 
ប្ោក្សើទទួលបានការដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 
 
 
 

 

ផ្ោកប្ស៊ី ផ្រឿន ណារ៊ី 

 

ប្រធាននាយកោា ន 

 

 

 

 

 

 

 

 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ០១ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៦១។ នាឆ្ន ាំ១៩៨៥ ប្ោកបានទទួល 
សញ្ញញ ត្ត្ករមករជាំនាញ ប្ៅស្អោតណេុ ះតណាេ លវជិ្ញជ ជើវៈ្តប្ទសសហភាពសងគរនិយរ 
សូប្វៀត្។ ឆ្ន ាំ១៩៨៧ ប្ោកបានទទួលសញ្ញញ ត្ត្ទុត្ិយភូរិ ប្ៅវទិោល័យបាក់ទូកតាំប្ពញ 
វជិ្ញជ ប្្ៅប្មា៉ោ ងប្្វើការ។ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ប្ោកបានទទួលតរញិ្ញញ ត្ត្ជ្ញន់ខ្ពស់ដផ្នកផ្គត់្ផ្គង់ទឹក និង 
្តព័នធកាកសាំណល់ ប្ៅវទិោស្អថ នស្អថ តត្យករម និងកាកសាំណល់្តប្ទសសហភាពសងគរ 
និយរសូប្វៀត្។ ប្ោកបានតប្្រើការងារឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ជ្ញតុគគលិកត្តណាេ ញចូលផ្ទះ ប្ៅឆ្ន ាំ 
១៩៨០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៨២។ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ ប្ោកជ្ញតុគគលិកជួសជុល ប្ៅប្រាងជ្ញងយនេស្អស្តសេ។ 
ឆ្ន ាំ១៩៨៧ ប្ោកជ្ញតុគគលិក ប្ៅការោិល័យដផ្នការ និងតប្ចចកប្ទស។ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ប្ោក 
ជ្ញរស្តនេើតប្ចចកប្ទស ប្ៅការោិល័យតណាេ ញចូលផ្ទះ។ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធាន 
ការោិល័យតណាេ ញចូលផ្ទះ។ ប្ោក្ត្ូវបានដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នអាជើវករមចាត់ 
ពើថ្ងៃទើ១១ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ រកដ្ល់តចចុតបនន។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ផ្ោក ឱម្ អដឋរស 
 

ប្រធាននាយកោា ន 

 

 

 

 

 

 

៥៥ 



 
       ៥៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ១៦ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ១៩៨១។ ប្ោកបានទទួល 
តញ្ច ត់ថាន ក់តរញិ្ញញ ត្ត្ នាឆ្ន ាំ២០០២ ឯកប្ទសវទិោស្អស្តសេកុាំពយូទ័រ ប្ៅសកលវទិោល័យ 
ន័រតុ្ន។ នាឆ្ន ាំ២០០៤ ដ្ល់២០០៥ ប្ោកជ្ញ្តធាន្កុរ តប្ចចកប្ទស្គត់្គង្តព័នធ 
ព័ត៌្មានវទិោ ពើឆ្ន ាំ២០០៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្ោកជ្ញ្តធានដផ្នក ្គត់្គង្តព័នធព័ត៌្មាន-
វទិោ ពើឆ្ន ាំ២០០៧ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១០ ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធានការោិល័យ ថ្នរណឌ លកុាំពយូទ័រ 
ពើឆ្ន ាំ២០១០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ោកជ្ញ្តធានការោិល័យថ្នរណឌ លកុាំពយូទ័រ ប្ៅរោឋ ករទឹក 
សវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ១០ ដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន ប្ោកទទួល 
បានការដត្ងតាាំងជ្ញ្តធានរណឌ លកុាំពយូទ័រ។ 

 

 

ផ្ោក សាវ៊ុធ វឌ្ឍនា 
 

ប្រធានម្ណឌ លពត័្ម៌ានវទិា 

 
 
ជនជ្ញត្ិដខ្មរ សញ្ញជ ត្ិដខ្មរ ប្កើត្ប្ៅថ្ងៃទើ១៤ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៥៨។ ប្ោកបានទទួលតរញិ្ញញ ត្ត្    
ជ្ញន់ខ្ពស់ ចាត់ រដ្ឋបាលស្អធារណៈជាំនាក់ទើ៤ ្គឹះស្អថ នតណេុ ះតណាេ ល CUP ភនាំប្ពញ។ 
នាឆ្ន ាំ១៩៨៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៩១ ប្ោកជ្ញ្តធានស្អខាចាំណូលដូ្នប្ពញ ថ្នការោិល័យ 
អាជើវករម (រ.ទ.ស.ភ) ពើឆ្ន ាំ១៩៩១ ដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ប្ោកជ្ញអ្នុ្តធានការោិល័យ 
អាជើវករម (រ.ទ.ស.ភ) ពើឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៤ ជ្ញជាំនួយការការោិល័យតណាេ ញប្រ 
ថ្ននាយកោឋ នតប្ចចកប្ទស (រ.ទ.ស.ភ) ពើឆ្ន ាំ២០០៤ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០០៥ ជ្ញអ្នុ្តធាន 
ការោិល័យទាំនាក់ទាំនងអ្ត្ិងិជនថ្ននាយកោឋ នអាជើវករម ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០០៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ជ្ញអ្នុ្តធានសវនករមថ្ផ្ទកនុង។ ចាត់ពើថ្ងៃទើ១០ ដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន 
ប្ោកទទួលបានការដត្ងតាាំងជ្ញ ្តធាននើត្ិករម និងអ្្ិការកិចច។ 

 

 

ផ្ោក ហាក់ វ៊ុឌ្ឍ ៊ី 
 

ប្រធាននីត្កិម្ម និងអធកិារកិចច 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- រុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
ខ្- ត្នួាទី ភារកិចច និងការទទលួខុ្ស្ប្តូ្វររស់្រុគគលិកជានខ់្ពស់្  
 

ឯកឧត្តម្ សឹុ្ម្ សីុ្ថា (អគគនាយក) 
 ប្រៀតចាំការ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាល និងទទួលខុ្ស្ត្ូវប្លខា្ិការកិចច 
 ទទួលតនទុកអ្នុវត្េប្សចកេើសប្្រចរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល ប្ហើយប្្វើឲ្យសប្្រចនូវប្គ្នលនប្ោបាយ ដដ្ល 

កាំណត់្ប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាល 
 ប្រៀតចាំគប្្មាងការងារសហ្គ្នស ប្ហើយោក់ជូន្កុរ្តឹកាភិបាលអ្នុរ័ត្ 
 ប្រៀតចាំរបាយការណ៍្តចាា្ំ ត្ើមាស ឆ្ន ាំ អ្ាំពើសករមភាព ប្្វើតុ្លយការហិរញ្ញវត្ថុ  ្តចាា្ំ ត្ើមាស ឆ្ន ាំ និងោក់ជូន 

្កុរ្តឹកាភិបាលអ្នុរ័ត្ 
 ប្្តើ្បាស់ និងចាត់្ដចងនិប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. កនុងក្រិត្្កតខ័្ណឌ  ដដ្លបានកាំណត់្ប្ោយ្កុត្តឹកាភិបាល 

និង្សតតារតទតបញ្ញត្េិ ដដ្លមានដចងកនុងលកេនេិកៈតុគគលិកថ្ន រ.ទ.ស.ភ. 
 ប្្ជើសប្រ ើសដត្ងតាាំង ដ្កហូត្រុខ្ងារ ឬតប្ណេ ញប្ចាលនូវតុគគលិក និងអ្នុវត្េសិទធិអ្ាំណាចតារឋានានុ្ករប្រៀតចាំ 

កិចចសនោ និងចុះហត្ថប្លខាប្លើសនធិសញ្ញញ ្សតតារ ប្សចកេើសប្្រចរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល 
 មានសិទធិផ្េល់អ្ាំណាច និងសិទធិចុះហត្ថប្លខារតស់ខ្លួនប្ៅឲ្យនាយករួយរូត ឬប្្ចើនរូត ឬប្ៅឲ្យភាន ក់ងារដ្ថ្ទណា 

រួយដដ្លខ្លួនប្្ជើសប្រ ើស 
 ជ្ញររួ អ្គគនាយក មានរុខ្ងារដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងរាល់ការងារចាាំបាច់ទាំងអ្ស់ស្មាត់ធានាដ្ាំប្ណើ រការជ្ញ្ត្កត្ើ  

រតស់ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 
 

ឯកឧត្តម្ បនត្ ម្ុននី (ម្ន្តនតីប្ត្ួត្ពិនិត្យរ ា) 
 ្ត្ួត្ពិនិត្យប្លើ រ.ទ.ស.ភ. ជ្ញពិប្សសប្លើទិដ្ឋភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
 តាំប្ពញកាត្ពវកិចចរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដដ្លមានដចងកនុងចាត់ និងតទតញ្ញជ ទាំងឡាយជ្ញ្រមាន 
 អ្នុវត្េប្សចកេើសប្្រចរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល 
 តារោនការ្ត្ពឹត្េប្ៅ និងការអ្ភិវឌ្ឍន៍រតស់ រ.ទ.ស.ភ. 

 

បលាក រស់្ គឹម្លាង (អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចច និងទើផ្ាររូលត្ត្ និងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងនាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ និងជ្ញជាំនួយការ      

អ្គគនាយកប្លើកិចចការផ្ាររូលត្ត្ កិចចការអាជើវករម កិចចការដផ្នការអាជើវករម-វនិិប្ោគ្តចាាំឆ្ន ាំ និងការងារ 
សវនករមថ្ផ្ទកនុង។ 
 

បលាក  ឡុង ណារ ៉ា ូ(អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុកស្អខា ប្សវាករមទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គង ស្អខាប្សវាករមទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ ្ពរទាំងប្្វើការទក់ 

ទង ដសវងរកទើផ្ារការងារប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ កនុង និងប្្ៅ្តប្ទស។ 
 

 

 

 

៥៧ 



 
       ៥៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្- ត្នួាទី ភារកិចច និងការទទលួខុ្ស្ប្តូ្វររស់្រុគគលិកជានខ់្ពស់្ (ត្) 
បលាក ស្ាំរទិធ សុ្វទិា (អគគនាយករង) 

 ទទួលតនទុកដផ្នការនិងវនិិប្ោគ 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយកកនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងនាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង និងជ្ញជាំនួយការអ្គកនាយក   

ប្លើកិចចការប្្វើដផ្នការវនិិប្ោគ្តចាាំឆ្ន ាំ ការងារតប្ចចកប្ទស ្ពរទាំងការងារសហ្តត្ិតត្េិការជ្ញរួយអ្នកផ្េល់ 
ជាំនួយ និងហរិញ្ញតបទន។ 

រណឌិ ត្ ជា វសុិ្ទធ (អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុកប្លខា្ិការសហ្គ្នស 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្លខា្ិការោឋ ន។ 

បលាក ណកវ សុ្វណណ រទិធ (អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុកផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងនាយកោឋ នផ្លិត្ករមនិងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក ្ពរទាំងតារោន និង 

ប្្វើការវភិាគលកេណៈប្សដ្ឋកិចច ថ្នការងារផ្លិត្ករម និងដងទា្ំ តព័នធដចកចាយទឹក ររួទាំងការងារកាត់្តនថយទឹក 
បាត់្តង់។ 

បលាក ចន ់ពិសិ្ ា (អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុករដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងនាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 

បលាកប្សី្ ងិន ចន្តនាទ  (អគគនាយករង) 
 ទទួលតនទុកការងារអាជើវករម 
 ជ្ញជាំនួយការអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងនាយកោឋ នអាជើវករម 

បលាក ឡាច រ ាណា (ទីប្រឹកាអគគនាយក) 
 ទទួលតនទុកប្លើការងារ គណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

បលាក សឹុ្ម្ បខ្ងលីន (ទីប្រឹកាអគគនាយក) 
 ទទួលតនទុកប្លើការងារ អាជើវករម 

បលាក ជា ស្ត្ិភទទ (ប្រធាននាយកោា ន ណផនការ និងគបប្មាង)  
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង 

បលាក មា៉ា  ណូរា៉ា វនី (ប្រធាននាយកោា ន ផលិត្កម្ម និងផគត្ផ់គងទឹ់ក)  
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ នាយកោឋ នផ្លិត្ករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 

បលាក ឱម្ អ ារស្ (ប្រធាននាយកោា ន អាជីវកម្ម) 
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ នាយកោឋ នអាជើវករម  

បលាកប្សី្ បរឿន ណារ ី(ប្រធាននាយកោា ន រ ាបាល និងធនធានម្នុស្ស) 
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើនាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស 

បលាកប្សី្ បស្ង គតារា (ប្រធានស្វនកម្មថ្ផទកនុង) 
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ សវនករមថ្ផ្ទកនុង 

បលាក ស្ថវធុ វឌ្ឍនា (ប្រធានម្ណឌ លពត័្ម៌ានវទិា) 
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ រណឌ លព័ត៌្មានវទិោ 

បលាក ហាក ់វឌុ្ឍ ី(ប្រធាននតិ្កិម្ម និងអធិការកិចច) 
 ជ្ញប្សនា្ិការជូនអ្គគនាយក កនុងការដ្ឹកនាាំ និង្គត់្គងប្ោយផ្ទទ ល់ប្លើ និត្ិករម និងអ្្ិការកិចច 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
គ- ការរណតុ េះរណាត លរនតស្ប្មាររុ់គគលិកជានខ់្ពស់្ 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ពុាំមានការតណេុ ះតណាេ លតនេស្មាត់តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ប្នាះប្ទ។ 
 

៥- ការជារព់ាកព់ន័ធររស់្អភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្កនុង ាំបណើ រការផលូវចារ ់

ក- រណតឹ ងពាកព់ន័ធនឹងកសយ័ធនបធវើបឡើងចាំបពាេះប្កុម្ហ ុន ណ លរុគគលិកជានខ់្ពស់្ ឬអភបិាល 
     ររស់្ រ.ទ.ស្.ភ. ធាល រជ់ាអភបិាល រុគគលិកជានខ់្ពស់្ ឬជាកម្មសិ្ទធកិរ 
           គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. រិនមានអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ណាមាន ក់ ធាល ត់មានការពាក់ព័នធនឹង 
តណេឹ ងកសយ័្នប្្វើប្ឡើងចាំប្ពាះ្កុរហ ុនដដ្លអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់រតស់ រ.ទ.ស.ភ. ធាល ត់ជ្ញអ្ភិបាល ឬជ្ញសហករមសិទធិករ 
ប្នាះប្ទ។ 
 
ខ្- ការផតនាទ បទស្ពីរទឧប្កិ ា ឬកាំពុងស្ាិត្បៅកនុងនិត្ិវធិីតុ្លាការចាំបពាេះអភបិាល ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
          គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. រិនមានអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ណាមាន ក់ ធាល ត់្ត្ូវបានផ្េនាទ ប្ទសពើ 
តទឧ្កិដ្ឋ ឬកាំពុងសថិត្ប្ៅកនុងនិត្ិវ ិ្ ើតុ្ោការប្នាះប្ទ។ 
 
គ- ការស្បប្ម្ចជាស្ថា ពរ ឬជារបណាត េះអាស្ននររស់្តុ្លាការមានស្ម្ត្ាកិចច ចាំបពាេះអភបិាល  
    ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្ បោយហាម្ឃាត្ម់្និឲ្យចូលរមួ្ ឬបោយរារា ាំង ឬបោយពយរួ ឬបោយោកក់ាំហិត្ 
    បៅបលើអភបិាល ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្បនាេះបៅកនុងស្កម្មភាពម្ូលរប្ត្ ឬស្កម្មភាពធុរកិចចណាម្យួ 
 គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. រិនមានអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ណាមាន ក់ ទទួលការសប្្រចជ្ញស្អថ ពរ 
ឬជ្ញតប្ណាេ ះអាសននរតស់តុ្ោការមានសរត្ថកិចច ប្ោយហារឃ្ត់្រិនឲ្យចូលរចួ ឬប្ោយរារា ាំង ឬប្ោយពយួរ ឬប្ោយោក់ 
កាំហតិ្ប្ៅប្លើអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ប្នាះប្ៅកនុងសករមភាពរូលត្ត្ ឬសករមភាព្ុរកិចចណារួយប្នាះប្ទ។  
 
ឃ- ការស្បប្ម្ចររស់្គណៈកម្មការម្ូលរប្ត្កម្ពុជា ឬគណៈកម្មការម្ូលរប្ត្ររបទស្ ឬនិយត័្ករថ្ន 
      វស័ិ្យបផសងបទៀត្ បោយហាម្ឃាត្ម់្និឲ្យចូលរមួ្ ឬបោយរារា ាំង ឬបោយពយរួ ឬបោយោកក់ាំហិត្ 
      បៅបលើអភបិាល  ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្ បៅកនុងស្កម្មភាពម្ូលរប្ត្ ឬស្កម្មភាពធុរកិចចណាម្យួ 
 គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. រិនមានអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ណាមាន ក់ ទទួលការសប្្រចពើ 
គណៈករមការរូលត្ត្ករពុជ្ញ ឬគណៈករមការរូលត្ត្តរប្ទស ឬនិយត័្ករថ្នវស័ិយប្ផ្សងប្ទៀត្ ប្ោយហារឃ្ត់្រិនឲ្យចូលរចួ 
ឬប្ោយរារា ាំង ឬប្ោយពយួរ ឬប្ោយោក់កាំហតិ្ប្ៅប្លើសករមភាពរូលត្ត្ ឬសករមភាព្ុរកិចចណារួយប្នាះប្ទ។ 
 

៥៩ 



 
       ៦០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦- លាភការ ឬប្បាករ់ាំណាចរ់រស់្អភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
ក- ប ម្ េះ ត្ាំណណងអភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ និងប្បាករ់ាំណាច ់ឬលាភការណ លទទលួបាន 
      
 
 
 
   

 
 

ល.រ 
ប្ ម្ ះអ្ភបិាល 
នងិតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ 

រុខ្ដ្ាំដណងកនុង 
រ.ទ.ស.ភ. 

្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍ 
នងិ្បាក់តាំណាច់ 
រ្យរ្តចាាំឆ្ន ាំ  

២០១៧ 
(ពាន់ប្រៀល) 

ចាំននួសរុត “្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍
នងិ្បាក់តាំណាច់រនិតូក 
តញ្ចូ ល្បាក់ប្ស្អ្នវិត្េន៍ 

 
(ពាន់ប្រៀល) 

១ ឯកឧត្េរ សឹុរ សុើថា អ្គគនាយក ២៧.៨២២ ៣៣៣.៨៦២ 
២ ប្ោក រស់ គឹរោង អ្គគនាយករង ១៥.៤២២ ១៧៩.៣៥៥ 
៣ ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ អ្គគនាយករង ២៣.៤៧៦ ២៧៥.៩៩៦ 
៤ ប្ោក សាំរទិធ សុវទិោ អ្គគនាយករង ១៥.៤២២ ១៧៩.៣៥៥ 
៥ តណឌិ ត្ ជ្ញវសុិទធ អ្គគនាយករង ១៥.១២៣ ១៨១.៤៧៣ 
៦ ប្ោក ដកវ សុវណណរទិធ អ្គគនាយករង ១៣.៥៦៦ ១៥៧.៩៥៥ 
៧ ប្ោក ចាន់ ពិសិដ្ឋ អ្គគនាយករង ១២.៧៩៥ ១៥៣.៥៣៥ 
៨ ប្ោក្សើ ងិន ចស្តនាទ  អ្គគនាយករង ១៦.៧៦៥ ១៩៦.១៦៣ 
៩ ប្ោក ឡាច តដ្ឋណា ទើ្តឹកាអ្គគនាយក ១.៨៤២ ២២.១០០ 
១០ ប្ោក សឹុរ ប្ខ្ងលើន ទើ្តឹកាអ្គគនាយក ៣.១១៧ ៣៧.៤០០ 

១១ ប្ោក ជ្ញ សត្ិភទទ 
្តធាននាយកោឋ នដផ្នការ 
និងគប្្មាង 

១០.៩៨៦ ១២៧.៩៦០ 

១២ ប្ោក មា៉ោ ណូរា៉ោ វ ើន 
្តធាននាយកោឋ នផ្លិត្ករម 
និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 

១៣.៤៣២ ១៥៦.១៦៧ 

១៣ ប្ោក ឱ្រ អ្ដ្ឋរស ្តធាននាយកោឋ នអាជើវករម ៩.៦៧៤ ១១២.៨២៣ 

១៤ ប្ោក្សើ ប្រឿន ណារ ើ 
្តធាននាយកោឋ នរដ្ឋបាល 
និង្នធានរនុសស 

១៤.០៣៩ ១៦៣.១៧០ 

១៥ ប្ោក្សើ ប្សង គ្នតារា ្តធានសវនករមថ្ផ្ទកនុង ៩.៤៤៥ ១១០.២១៩ 
១៦ ប្ោក ស្អវុ្ វឌ្ឍនា ្តធានរណឌ លព័ត៌្មានវទិោ ២.០៥៩ ២៣.៩២៤ 

១៧ ប្ោក ហាក់ វុឌ្ឍើ 
្តធាននើត្ិករម 
និងអ្្ិការកិចច 

១.៩៨០ ២៣.០១៣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦- លាភការ ឬប្បាករ់ាំណាចរ់រស់្អភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
 
 
 
   

 
 

ខ្- ចាំននួប្បាករ់ាំណាច ់ឬលាភការស្ររុណ លបរើកឲ្យអភបិាលម្និប្រតិ្រត្តិ 
រ.ទ.ស.ភ. មានអ្ភិបាលរិន្តត្ិតត្េិចាំនួន ៥រូត ដដ្លជ្ញសមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ត្ាំណាងស្អថ ត័ន-្កសួង ដដ្លរិន 

្តត្ិតត្េិការងារ្តចាាំថ្ងៃប្ៅកនុង រ.ទ.ស.ភ. និងដត្ងតាាំងប្ោយអ្នុ្កិត្យ។ 
ដដ្លចាំនួន្បាក់តាំណាច់ ឬោភការសរុតមានចាំនួន ៦៨៧.០៩៩ពាន់ប្រៀល 

 
គ- ចាំននួប្បាករ់ាំណាច ់ឬលាភការជាកញ្ចរណ់ លបានបរើកឲ្យអភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
 រ.ទ.ស.ភ. មានអ្ភិបាលសរុតទាំងអ្ស់ចាំនួន ៧រូត និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ចាំនួន ១៧រូត ររួទាំងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋ។ 
ខាងប្្ការគឺចាំនួនសរុត (្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍និង្បាក់តាំណាច់រិនតូកតញ្ចូ ល្បាក់ប្ស្អ្ននិវត្េន៍)៖ 

 អ្ភិបាលទាំងអ្ស់ ១.២៩៦.៩៥៧ពាន់ប្រៀល 
 តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ទាំងអ្ស់ ១.៨២៤.៦១២ពាន់ប្រៀល  

 
ឃ- ចាំននួប្បាករ់ាំណាច ់ឬលាភការស្ររុស្ប្មាររ់យៈបពល ០១ (ម្យួ) ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ ណ លប្តូ្វផតល់ជូន 
      អភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 

្បាក់តាំណាច់ ឬោភការសរុតស្មាត់រយៈប្ពល០១ (រួយ)ឆ្ន ាំខាងរុខ្ដដ្ល្ត្ូវផ្េល់ជូនអ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ 
មានដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

 អ្ភិបាលទាំងអ្ស់ ១.៣៦១.៨០៥ពាន់ប្រៀល 
 តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ទាំងអ្ស់ ១.៩១៥.៨៤២ពាន់ប្រៀល 

 
ង- ការរបងកើនប្បាករ់ាំណាច ់ឬលាភការស្ររុ កនុងចាំននួបប្ចើន ល់អភបិាល ឬរុគគលិកររស់្ រ.ទ.ស្.ភ.  
    បៅកនុងឆ្ន ាំស្ថរបពើពនធ ឬអនាគត្ 
 ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ និងឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍កនុងការដ្ាំប្ឡើង្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍និង្បាក់តាំណាច់រុខ្ងារចាំនួន 
៥% ជូនអ្ភិបាល តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ និងនិប្ោជិត្រតស់ រ.ទ.ស.ភ. នាថ្ងៃទើ១៨ ដខ្រករា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

៦១ 



 
       ៦២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧- ប្កម្សី្លធម្ស៌្ប្មារអ់ភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ 
ក- បគលការណ៍ថ្នប្កម្សី្លធម្ ៌
ក.១- បស្ចកតីបផតើម្ 
 ្សតតារលកេខ្ណឌ ត្្រូវរតស់គណៈករមការរូលត្ត្ករពុជ្ញ (ប្ៅកាត់្ថា “គ.រ.ក.”) និងស្មាត់ជ្ញការប្តេជ្ញា ចិត្េ ជ្រុញ 
ឲ្យមានសេង់ោរសើល្រ៌លាតាំផុ្ត្ ្កុរ្តឹកាភិបាលថ្នរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ (ប្ៅកាត់្ថា “្កុរហ ុន”) បានអ្នុរ័ត្្ករ 
សើល្រ៌ស្មាត់អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ (ត្ប្ៅប្ៅថា “្ករសើល្រ៌”) ប្ដ្ើរបើ៖ 

 ប្លើកទឹកចិត្េឲ្យមានភាពប្ស្អម ះ្ត្ង់ និងឥរោិតង្តកតប្ោយសើល្រ៌ កនុងការប្្វើអាជើវករម កនុងប្គ្នលតាំណងធានាឲ្យបាន 
នូវសរភាព និងប្ជៀសវាងអ្ាំប្ពើទាំនាស់ផ្ល្តប្ោជន៍។ 

 ប្លើកទឹកចិត្េកនុងការផ្េល់ព័ត៌្មានចាាំបាច់នានា ដដ្លត្្រូវប្ោយចាត់ និងតទតបញ្ញត្េិ ជ្ញ្រមាន ឲ្យបានប្ពញប្លញ 
ចាស់ោស់ ្ត្ឹរ្ត្ូវ និងទន់ប្ពល។ 

 ប្លើកទឹកចិត្េដ្ល់ការអ្នុវត្េន៍ចាត់ និងតទតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន។ 
 ធានាការពារផ្ល្តប្ោជន៍ អាជើវករម្សតចាត់រតស់្កុរហ ុន ររួតញ្ចូ លទាំងកាោនុវត្េន៍ភាពអាជើវករម ្ទពសករម 

ទាំង្ទពយអ្រូតិយ និងព័ត៌្មានសមាៃ ត់្ រតស់្កុរហ ុន។ 
 តប្ញ្ច ៀសនូវកិរោិរិន្ត្ឹរ្ត្ូវ ឬទប្ងវើឆ្គ ា្ំ គងទាំងឡាយ។ 

 អាជើវករមរតស់្កុរហ ុន ្ត្ូវសថិត្ប្្ការការ្គត់្គង និងដ្ឹកនាាំទូប្ៅរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល។ អ្ភិបាល និងតុគគលិក 
ជ្ញន់ខ្ពស់ មានការទទួលខុ្ស្ត្ូវជ្ញចរបងកនុងការ វនិិចេ័យពើអាជើវករមតារដតតតទដដ្លខ្លួនប្ជឿជ្ញក់ថា វាផ្េល់ផ្ល្តប្ោជន៍ 
លាតាំផុ្ត្ ស្មាត់្កុរហ ុន និងស្មាត់ភាគហ ុននិកទាំងអ្ស់រតស់្កុរហ ុន។ 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ទាំងអ្ស់ ្ត្ូវយល់ចាស់ពើ្ករសើល្រ៌ប្នះ ប្ហើយ្ត្ូវ្តកាន់ខាជ ត់នូវប្គ្នលការណ៍ 
និងវធិាន ដដ្លមានដចងប្ៅកនុង្ករសើល្រ៌ប្នះ។ 
 
ក.២- និយម្នយ័ 
 ប្ៅកនុងតរតិទថ្ន្ករសើល្រ៌ប្នះ ពាកយខាងប្្ការ្ត្ូវបានឲ្យនិយរន័យដូ្ចត្ប្ៅ៖ 

- ចាត់ នងិតទតញ្ញត្េជិ្ញ្រមាន៖ សាំប្ៅដ្ល់រាល់ចាត់ និងតទតញ្ញត្េិថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ ររួមានជ្ញអាទិ៍ ចាត់ 
អ្នុ្កឹត្យ ្តកាស វធិាន និងប្គ្នលការណ៍ដណនាាំរតស់ អាជ្ញា ្រមានសរត្ថកិចច ដូ្ចជ្ញ គ.រ.ក. និង្កុរហ ុន 
ផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ (ប្ៅកាត់្ថា “ផ្.រ.ក”) ដដ្លចាត់និងតញ្ញត្េិ ទាំងប្នាះ្ត្ូវអ្នុវត្េប្ៅប្លើ្កុរហ ុន អ្ភិបាល 
និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់រតស់្កុរហ ុន។ 
 

- អ្ភបិាល៖ សាំប្ៅដ្ល់សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាល ររួតញ្ចូ លទាំងអ្ភិបាល្តត្ិតត្េិ អ្ភិបាលរិន្តត្ិតត្េិ 
និងអ្ភិបាលឯករាជយ។ 
 

- តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់៖ សាំប្ៅដ្ល់តុគគលទាំងឡាយណាដដ្លមានរុខ្ត្ាំដណងចាត់ពើ្តធាននាយកោឋ នរហូត្ដ្ល់ 
អ្គគនាយក ររួទាំងប្លខា្ិការ្កុរហ ុន និង្តធានសវនករមថ្ផ្ទកនុង និងអ្នកដដ្លមានរុខ្ត្ាំដណងសាំខាន់ ប្ផ្សងប្ទៀត្ 
កនុង្កុរហ ុនដដ្លកាំណត់្ប្ោយ ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់្កុរហ ុន។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក.៣- ការអនុវត្តចារ ់និង រទរញ្ញត្តិជាធរមាន 
 កនុងប្ពលតាំប្ពញត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ទាំងអ្ស់ ្ត្ូវអ្នុវត្េ និងពោោរ 
ប្្វើឲ្យ្កុរហ ុនអ្នុវត្េ តារចាត់ និងតទតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន។ ្តសិនប្តើអ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ណារួយ បានដ្ឹងព័ត៌្មានដដ្ល 
ខ្លួនប្ជឿជ្ញក់ថា ្កុរហ ុន អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ឬនិប្ោជិកណារួយបានតាំពានចាត់ និងតទតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន អ្ភិបាល 
ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ដដ្លបានដ្ឹង្ត្ូវផ្េល់ព័ត៌្មានប្នះជូនអ្គគនាយក ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល ្តធានគណៈកមាម ្ិការសវនករម 
ឬសវនករថ្ផ្ទកនុង។ 
ក.៤- អាំបពើទាំនាស់្ផលប្របយាជន ៍
 តដនថរប្លើតទតញ្ញត្េិទាំងឡាយថ្នមា្តា ១៣៤ ១៣៥ ១៣៦ និងមា្តា ១៣៨ ថ្នចាត់សេើពើសហ្គ្នស ពាណិជជករម 
អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវប្ជៀសវាងនូវរាល់អ្ាំប្ពើទាំនាស់ផ្ល្តប្ោជន៍ដដ្លអាចប្កើត្មាន ជ្ញរួយ្កុរហ ុន។ 

ជ្ញទូប្ៅ ទាំនាស់ផ្ល្តប្ោជន៍ប្កើនប្ឡើង ប្ៅប្ពលដដ្លផ្ល្តប្ោជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួនរតស់ អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ឬ 
ផ្ល្តប្ោជន៏រតស់សមាជិក្គួស្អរផ្ទទ ល់រតស់អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ប្នាះបានប្្ជៀត្ចូលកនុង ឬអាចជះឥទធិពល្ៃន់្ៃរដ្ល់៖ 

(ក) ផ្ល្តប្ោជន៍ទូប្ៅ  ឬអាជើវករមរតស់្កុរហ ុន ។ 
(ខ្) លទធភាពរតស់អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ប្ផ្សងៗប្ទៀត្ កនុងការអ្នុវត្េត្នួាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន។  

 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវផ្េល់ព័ត៌្មានប្ៅ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់្កុរហ ុន ប្ហើយ្ត្ូវប្្វើប្សចកេើ  ្តកាសជ្ញ 
ស្អធារណៈពើ្តត្ិតត្េិការ  ឬទាំនាក់ទាំនងណារួយដដ្លខ្លួនគិត្ថានឹងនាាំឲ្យ ប្កើត្មានទាំនាស់ផ្ល្តប្ោជន៍ជ្ញរួយ្កុរហ ុន     
តារការកាំណត់្រតស់ គ.រ.ក.  ឬ ផ្.រ.ក. ។ 

អ្ភិបាលឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់រតស់្កុរហ ុន  ្ត្ូវតងាា ញនូវផ្ល្តប្ោជន៍រតស់ខ្លួន ជ្ញោយលកេណអ្កសរ ប្ៅ្កុរហ ុន 
ឬប្សនើឲ្យមានប្សចកេើ្តកាសដដ្លបានោក់ចូលប្ៅកនុងកាំណត់្ប្ហតុ្ ថ្នកិចច្តជុាំ្តឹកាភិបាល កនុងករណើ ដដ្ល៖  

(ក)  អ្ភិបាល  ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពល់ប្នាះ  ជ្ញភាគើថ្នកិចចសនោ ឬជ្ញអ្នកប្សនើប្្វើកិចចសនោជ្ញរួយនឹង្កុរហ ុនឬ  
(ខ្) អ្ភិបាល  ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពល់ប្នាះ  មានផ្ល្តប្ោជន៍សាំខាន់ជ្ញរួយនឹងតុគគល ឬនើត្ិតុគគល  ដដ្លជ្ញភាគើកនុង 

កិចចសនោ ឬភាគើដដ្លប្សនើប្្វើកិចចសនោជ្ញរួយ្កុរហ ុន ។ 
ប្ោយប្ោងតារចាត់ និងតទតបញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន ររួទាំង្តកាសសេើពើអ្ភិបាលកិចចស្អជើវករម ស្មាត់សហ្គ្នស 

ស្អធារណៈអ្ភិបាលឯករាជយ រិន្ត្ូវមានផ្ល្តប្ោជន៍  ណារួយប្ៅកនុង្កុរហ ុន ដដ្លប្្វើឲ្យត៉ោះពាល់ឯករាជយភាពរតស់ខ្លួន 
និងរិន្ត្ូវកាន់កាត់ភាគហ ុនប្លើសពើរួយ (១) ភាពហ ុនថ្នភាគហ ុនសរុតរតស់្កុរហ ុនប្ឡើយ។ 
ក.៥-  កាលានុវត្តនភ៍ាពអាជីវកម្ម 
 ប្ៅកនុងការអ្នុវត្េត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន  អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវយកចិត្េទុកោក់ ជ្ញអ្ទិភាព 
ដ្ល់ផ្ល្តប្ោជន៍្សតចាត់រតស់្កុរហ ុន ប្ៅប្ពលសរ្សត។ 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវប្ជៀសវាង៖  
 (ក)  ប្្លៀត្ឱ្កាសប្្វើកិចចការប្ដ្ើរបើផ្ល្តប្ោជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួនដដ្លខ្លួនបានដ្ឹងកនុងប្ពលអ្នុវត្េត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស 
្ត្ូវរតស់ខ្លួនប្ៅកនុង្កុរហ ុន។ 
 (ខ្)  ប្្តើ្បាស់្ទពយសរបត្េិ ឬព័ត៌្មានរតស់្កុរហ ុន ឬឋានៈ និងរុខ្ត្ាំដណងរតស់ខ្លួន ប្ដ្ើរបើផ្ល្តប្ោជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួន។
 (គ)  ្តកួត្្តដជងជ្ញរួយ្កុរហ ុន។ 
 ្កុរ្តឹកាភិបាលនឹងកាំណត់្ពើទប្ងើវដដ្លផ្ទុយពើខ្លឹរស្អរថ្ន្តការប្នះ ប្ោយពិចារណាប្លើអ្ងគប្ហតុ្ និងស្អថ នការណ៍ ដដ្ល 
ពាក់ព័នធទាំងឡាយថ្នទប្ងវើប្នាះ។ 

៦៣ 



 
       ៦៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧- ប្កម្សី្លធម្ស៌្ប្មារអ់ភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្ (ត្) 
ក- បគលការណ៍ថ្នប្កម្សី្លធម្ ៌(ត្) 
ក.៦-  ទាំនាកទ់ាំនងបោយបស្មើភាព 
 ប្ៅកនុងការតាំប្ពញត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន អ្ភិបាល  និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវប្្វើឲ្យមានភាពប្សមើគ្នន កនុង 
ទាំនាក់ទាំនង រវាងគ្នន  និងអ្ត្ិងិជន អ្នកផ្គត់្ផ្គង់  គូ្តដជង  អ្នកប្ ៉ោការ និងនិប្ោជិត្រតស់្កុរហ ុន។ 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ រិន្ត្ូវទញយកផ្ល្តប្ោជន៏ពើតុគគលណាមាន ក់ប្ោយរិនប្ស្អម ះ្ត្ង់ ប្ោយប្្តើ្បាស់ 
ឧបាយកល ការោក់បាាំង ការតាំភ័នេ ព័ត៌្មានសាំខាន់ ការតងាា ញប្ហតុ្ការណ៌ដដ្លខុ្សពើការពិត្ ឬប្ោយអ្ាំប្ពើរិនប្ស្អម ះ្ត្ង់ប្ផ្សង 
ប្ទៀត្កនុងអាជើវករម។ 

 ការប្្តើ្បាស់ ព័ត៌្មានអ្ាំពើសិទធិ ព័ត៌្មានសមាៃ ត់្ថ្នអាជើវករមរតស់្កុរហ ុន ឬការតញ្ចុ ះតញ្ចូ លអ្ភិបាល តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ 
និងនិប្ោជិត្រតស់្កុរហ ុនទាំងអ្ត្ើត្ និងតចចុតបនន ឲ្យទមាល យនូវព័ត៌្មានទាំងប្នាះ ្ត្ូវបានហារឃ្ត់្ោច់ខាត្។  
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវអ្នុវត្េត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួនប្ោយសុចរតិ្ និងប្ដ្ើរបើផ្ល្តប្ោជន៍ 
រតស់្កុរហ ុន និងភាគហ ុនិកទាំងអ្ស់រតស់្កុរហ ុន។ អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ រិន្ត្ូវទញយកផ្ល្តប្ោជន៍ពើរុខ្ 
ដ្ាំដណងរតស់ខ្លួនជ្ញអ្ភិបាល ឬជ្ញតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ និងរិន្ត្វូទទួលអ្ាំប្ណាយណារួយពើអ្ត្ិងិជន ប្ោយស្អររុខ្ដ្ាំដណងជ្ញ 
អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់។ 
ក.៧- ការការពារ និងការបប្រើប្បាស់្ប្ទពយស្ម្បត្តិររស់្ប្កុម្ហ ុន  
 ប្ៅកនុងការអ្នុវត្េន៍ត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវជាំរុញឲ្យមានការ្ត្ួត្ពិនិត្យ 
និងការប្្តើ្បាស់ឲ្យបាន្ត្ឹរ្ត្ូវ ប្ោយមានការទទួលខុ្ស្ត្ូវ នូវ្ទពយសរបត្េិរតស់្កុរហ ុន ររួទាំង្ទពយរូតិយ និង្ទពយអ្រូតិយ។  
 ្ទពយសរបត្េិរតស់្កុរហ ុន មានដូ្ចជ្ញ ព័ត៌្មាន សមាភ រ ប្្គឿងតរកិាេ រ ករមសិទធតញ្ញញ  ឧតករណ៍ ្តភព្នធាន 
្តពនធ័ព័ត៌្មានវទិោ និង្ទពយដ្ថ្ទប្ទៀត្ដដ្លជ្ញករមសិទធរតស់្កុរហ ុន ឬ្ទពយដដ្ល្កុរហ ុនជួលពើប្គ ឬ្ទពយដដ្លសថិត្ប្្ការ 
ការកាន់កាត់រតស់្កុរហ ុន ្ត្ូវបានប្្តើ្បាស់ស្មាត់ដត្ប្គ្នលប្ៅអាជើវករម្សតចាត់ រតស់្កុរហ ុនដត្ត៉ោុប្ណាណ ះ។ 
ក.៨- រណតឹ ងពាកព់នធនឹ័ងគណបនយយ  
 គណៈកមាម ជិការសវនករម (្តសិនប្តើមាន) ឬសវនករថ្ផ្ទកនុងរតស់្កុរហ ុន ្ត្ូវទទួលខុ្ស្ត្ូវកនុងការប្រៀតចាំនើត្ិវ ិ្ ើ    
សរ្សតរួយស្មាត់ទទួលពាកយតណេឹ ង និងរកាទុកនូវពាកយតណេឹ ង និងពិនិត្យប្លើពាកយតណេឹ ងទក់ទងនឹងគណប្នយយ ការ្ត្ួត្- 
ពិនិត្យគណប្នយយថ្ផ្ទកនុង ឬតញ្ញា ប្ផ្សងប្ទៀត្ដដ្លទក់ទងប្ៅនឹងសវនករម។  
 អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ អាចោក់ពាកយតណេឹ ងពើតញ្ញា ខាងប្លើ ប្ៅគណៈកមាម ្ិការសវនករម ឬសវនករថ្ផ្ទកនុងរតស់ 
្កុរហ ុន។  ការប្សនើសុាំឲ្យពិនិត្យតណេឹ ងជ្ញសមាៃ ត់្ អាចប្្វើប្ឡើងបានតារចាត់ និងតទតបញ្ញត្េិ ជ្ញ្រមាន។  
ក.៩- ការបលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍ពីទបងវើខុ្ស្ចារ ់ឬអសី្លធម្ ៌
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវខ្ិត្ខ្ាំជ្រុញឲ្យ្កុរហ ុន្តកាន់ខាជ ត់នូវ្ករសើល្រ៌ និងប្លើកទឹកចិត្េនបិ្ោជិត្ 
ឲ្យរាយការណ៍ ពើភសេុតាងថ្នទប្ងវើខុ្សចាត់ ឬអ្សើល្រ៌ ប្ៅនាយកោឋ ន ឬតុគគលដដ្លមានសរត្ថកិចចប្ៅកនុង្កុរហ ុន។  
ក.១០- ការជញួ ូរថ្ផទកនុង  
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវអ្នុវត្េ និង្តកាន់ឲ្យបានខាជ ត់ខ្ជួននូវចាត់ និងតទតញ្ញត្ិ ជ្ញ្រមាន តទតញ្ញជ ថ្ផ្ទកនុង 
និងប្គ្នលនប្ោបាយរតស់្កុរហ ុន ពាក់ពនធ័នឹងការលក់-ទិញភាគហ ុន រតស់្កុរហ ុន។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ក.១១- ការរកាការស្មាៃ ត្ ់ 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ ្ត្ូវរកាការសមាៃ ត់្ថ្នព័ត៌្មានសមាៃ ត់្រតស់្កុរហ ុន ដដ្លខ្លួនបានដ្ឹង ប្លើកដលងដត្កនុង 
ករណើ ដដ្ល្កុរហ ុន អ្នុញ្ញញ ត្ឲ្យផ្េល់ព័ត៌្មាន ឬក៏ការផ្េល់ព័ត៌្មានប្នះ្ត្ូវបានត្្រូវប្ោយចាត់ និងតទតបញ្ញញ ត្ិជ្ញ្រមាន ឬការ 
ត្្រូវពើអាជ្ញា ្រមានសរត្ថកិចច ឬតុ្ោការមានសរត្ថកិចច ថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ។ 
 ពាកយថា «ព័ត៌្មានសមាៃ ត់្» ររួមានជ្ញអាទិ៍ ព័ត៌្មានរិនដរនស្អធារណៈដដ្លអាច្ត្ូវបានប្្តើប្ោយគូ ្តកួត្្តដជងរតស់ 
្កុរហ ុន ឬព័ត៌្មានរិនដរនស្អធារណៈដដ្លប្្វើឲ្យត៉ោះពាល់ដ្ល់្កុរហ ុន ឬអ្ត្ិងិជនរតស់្កុរហ ុន ្តសិនប្តើព័ត៌្មានប្នាះ្ត្ូវបាន 
តងាា ញ។ 
 អ្ភិបាល ឬតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវពិភាកាជ្ញរុនជ្ញរួយនឹងអ្គគនាយក ឬ្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល ្តសិនប្តើអ្ភិបាល 
ឬតុគគលិកជ្ញន់ ខ្ពស់ប្នាះ គិត្ថាខ្លួនមានកាត្ពវកិចចតារចាត់កនុងការតងាា ញព័ត៌្មានសាំងាត់្ប្នាះ។ 
ក.១២- ការផតល់ពត័្ម៌ាន 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ត្្រូវឲ្យយល់ចាស់ពើនើត្ិវ ិ្ ើ និងការ្ត្ួត្ពិនិត្យការផ្េល់ព័ត៌្មានរតស់្កុរហ ុន ប្ដ្ើរបើឲ្យ 
ប្សចកេើ្តកាសជ្ញស្អធារណៈ របាយការណ៍ និងឯកស្អរផ្េល់ព័ត៌្មានដដ្ល្ត្ូវចុះតញ្ជ ើ ជ្ញរួយអាជ្ញា ្ររដ្ឋ ររួតញ្ចូ លទាំង គ.រ.ក. 
អាចប្រៀតចាំប្្វើប្ឡើងប្ោយ អ្នុប្ោរតារចាត់ និងតទតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន ររួទាំងប្គ្នលការណ៍ដណនាាំរតស់ គ.រ.ក. និងផ្.រ.ក.។ 
 រ៉ោោងវញិប្ទៀត្ កនុងទាំហាំថ្នត្ួនាទើ និងការទទួលខុ្ស្ត្ូវរតស់ខ្លួន អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ដដ្លមានអ្ាំណាចដ្ឹកនាាំ 
ឬ្គត់្គង ការចុះតញ្ជ ើឯកស្អរជ្ញរួយ គ.រ.ក. និង/ឬ ផ្.រ.ក. ឬការជូនដ្ាំណឹងជ្ញស្អធារណៈប្ផ្សងប្ទៀត្រតស់្កុរហ ុន ពាក់ព័នធ 
អាជើវករមទូប្ៅលទធផ្ល លកេខ្ណឌ  និងលទធភាពហរិញ្ញវត្ថុ ្ត្ូវពិភាកាជ្ញរួយនិងអ្ភិបាល តុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ប្ផ្សងប្ទៀត្ និងជ្ញរួយ 
និប្ោជិត្ពាក់ព័នធ ប្ហើយចាត់្វធិាន ការសរ្សតស្មាត់នើត្ិវ ិ្ ើ និងការ្ត្ួត្ពិនិត្យការផ្េល់ព័ត៌្មាន ប្ដ្ើរបើផ្េល់ការព័ត៌្មាន ប្្វើបាន 
ប្ពញប្លញ ចាស់ោស់ ្ត្ឹរ្ត្ូវ ទន់ប្ពលប្វោ និងអាចយល់បាន។ 
 កនុងទាំហាំដដ្លពាក់ព័នធនឹងនើត្ិវ ិ្ ើ និងការ្ត្ួត្ពិនិត្យការផ្េល់ព័ត៌្មានរតស់្កុរហ ុន អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់មាន ក់ៗ៖ 

 ្ត្ូវយល់ចាស់អ្ាំពើលកេខ្ណេ ត្្រូវថ្នការផ្េល់ព័ត៌្មានរតស់្កុរហ ុន ក៏ដូ្ចជ្ញ្តត្ិតត្េិការអាជើវករម និងហរិញ្ញវត្ថុ 
រតស់្កុរហ ុន។ 

 រិន្ត្ូវប្្វើប្សចកេើដងលងខុ្សពើការពិត្ 
ឬប្្វើឲ្យអ្នកដ៏្ថ្ទដងលងខុ្សពើការពិត្ទក់ទងអ្ាំពើព័ត៌្មានរតស់្កុរហ ុន្បាត់អ្នកដ៏្ថ្ទ ប្ទះតើជ្ញអ្នកប្នាះប្ៅកនុង 
ឬប្ៅប្្ៅ្កុរហ ុន ររួទាំងសវនកឯករាជយ និយត័្កររតស់រាជរោឋ ភិបាល និងស្អថ ត័នប្ផ្សងៗប្ទៀត្។ 

ក.១៣- វបិស្ថធនកម្ម និងការបលើកណលង 
 ្ករសើល្រ៌ប្នះអាច្ត្ូវបានប្្វើវបិ្ស្អ្នករម ឬប្លើកដលងរិនអ្នុវត្េប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់្កុរហ ុន ប្ោយប្គ្នរព 
តារលកេខ្ណឌ ត្្រូវកនុងការផ្េល់ព័ត៌្មានប្នះ ចាត់ និងតទតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន។ ជ្ញវធិានទូប្ៅ ្កុរ្តឹកាភិបាលនឹងរិនផ្េល់ការប្លើក 
ដលងរិនអ្នុវត្េ ្តការណារួយថ្ន្ករសើល្រ៌នូវប្ឡើយ ្តសិនប្តើគ្នម នរូលប្ហតុ្សរ្សត និងចាាំបាច់ប្នាះប្ទ។ 
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់្ត្ូវអ្នុវត្េឲ្យបានចាស់ ខាជ ត់ខ្ជួនតារស្អម រត្ើ និងខ្លឹរស្អរតារ្ករសើល្រ៌ប្នះ។ អ្ភិបាល 
និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ មានកាត្ពវកិចចយល់ដ្ឹងពើ្ករសើល្រ៌ប្នះ និងដសវងរកការពនយល់ និងការផ្េល់្តឹកាតដនថរ ទក់ទងនឹងការ 
តក្ស្អយ ខ្លឹរស្អរ និងលកេខ្ណឌ ត្្រូវថ្ន្ករសើល្រ៌ប្នះ ជ្ញពិប្សសប្ៅប្ពលមានប្ហតុ្ការណ៍ណារួយដដ្លអាចមានទាំនាស់ 
ជ្ញរួយនឹង ្ករសើល្រ៌ប្នះ។ 
 ្កុរ្តឹកាភិបាល្ត្ូវចាត់្វធិានការណ៍សរ្សត កនុងករណើ ដដ្លមានការតាំពាន្ករសើល្រ៌ប្នះ។  
 អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ អាចស្អកសួរប្ោយផ្ទទ ល់ប្ៅអ្គគនាយក ទក់ទងនឹងការអ្នុវត្េន៍ ឬការតក្ស្អយ្ករ 
សើល្រ៌ប្នះ។  
ខ្- ការអនុវត្តប្កម្សី្លធម្ ៌
 ្ករសើល្រ៌ប្នះ ្ត្ូវបានអ្នុរ័ត្ប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាលរតស់្កុរហ ុន ប្ៅថ្ងៃទើ១៥ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ១០១២ និងមាន 
អ្នុភាពអ្នុវត្េចាត់ពើ្កុរហ ុនទទួលបានការយល់្ពរ ឲ្យមានការប្បាះផ្ាយលក់រូលត្ត្ករមសិទធជិ្ញស្អធារណៈប្ោយ គ.រ.ក. 
និង្ត្ូវបានចុះតញ្ជ ើលក់រូលត្ត្ករមសិទធិជ្ញស្អធារណៈប្ោយ គ.រ.ក. និង្ត្ូវបានចុះតញ្ជ ើលក់រូលត្ត្ប្ៅ ផ្.រ.ក.។ 

៦៥ 



 
       ៦៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ភាគហ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាេះបឆ្ន ត្ចាំនួនបប្ចើនបលើស្លរ ់
 ប្ ម្ ះ: រដ្ឋដដ្លត្ាំណាងប្ោយ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
 សញ្ញជ ត្ិ: ដខ្មរ 
 អាសយោឋ ន: ផ្លូ វប្លខ្៩២ សងាក ត់្វត្េភនាំ ខ្ណឌ ដូ្នប្ពញ រាជធានើភនាំប្ពញ 
 ប្លខ្អ្ត្េសញ្ញញ ណវនិិប្ោគ (្តសិនមាន) : T00000000007 
 តរមិាណ: ៧៣.៩២៧.១៨៧ 
 ភាគរយ: ៨៥% 

 
២- ភាគហ ុនិកកានក់ារភ់ាគហ ុនមានសិ្ទធិបបាេះបឆ្ន ត្ចាំនួនបប្ចើន 

គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្្ចើនប្នាះប្ទ។ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

១- ពត័្ម៌ានអាំពីម្លូរប្ត្កម្មសិ្ទធ ិ
 ប្ ម្ ះរូលត្ត្ករមសិទធិ:   ភាគហ ុន្រមតា                                                                                      
 អ្កសរកូដ្រូលត្ត្ករមសិទធិ:    KH1000010004                                                                                   
 ចាំណាត់្ថាន ក់ថ្នរូលត្ត្ករមសិទធិ:  រូលត្ត្ករមសិទធិមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្                                                      
 ត្ថ្រលចារកឹកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ:   ១.០០០ ប្រៀល                                                                     
 ថ្ងលលក់កនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ:   ៣.៨៦០ប្រៀល (ថ្ងៃទើ២៩ ដខ្្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៧)                                   
 តរមិាណរូលត្ត្ករមសិទធិសរុតទាំងអ្ស់ដដ្លកាំពុងចរាចរប្លើទើផ្ារ:  ១៣.០៤៥.៩៧៥ រូលត្ត្ករមសិទធិ         
 រូល្នូតនើយករមទើផ្ារ:    ៣៣៥.៧១៦.៤០៥.៣២០ប្រៀល                                                                    
 ប្ ម្ ះទើផ្ាររូលត្ត្្តត្ិ្សុត្:  ្កុរហ ុនផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ                                                                 
 កាលតរបិ្ចេទថ្នការចុះតញ្ជ ើលក់រូលត្ត្:  ១៨/ប្រស្អ/២០១២                                                      

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូលត្ត្ករមសិទធិ រករា កុរភៈ រើនា ប្រស្អ ឧសភា រិងុនា កកកោ សើហា កញ្ញញ  តុ្ោ វចិេិកា ន្ូ 

ថ្ងលជញួដូ្រ 
(ប្រៀល) 

អ្តិ្តរមា ៤.៣០០ ៤.២០០ ៤.១០០ ៤.១៨០ ៤.០៦០ ៣.៨៦០ ៣.៨៦០ ៣.៩៨០ ៣.៩៤០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ៣.៨៦០ 
អ្តបតរមា ៤.០២០ ៤.០០០ ៣.៨០០ ៣.៩៦០ ៣.៧០០ ៣.៨០០ ៣.៨០០ ៣.៨៥០ ៣.៨០០ ៣.៨០០ ៣.៨០០ ៣.៦៦០ 
រ្យរ ៤.១៦០ ៤.១០០ ៣.៩៥០ ៤.០៧០ ៣.៨៨០ ៣.៨៣០ ៣.៨៣០ ៣.៩១៥ ៣.៨៧០ ៣.៨៥០ ៣.៨៥០ ៣.៧៦០ 

តរមិាណ 
ជញួដូ្រ 

(ភាគហ ុន) 

អ្តិ្តរមា ១០.៦១១ ១.៦២០ ៤៦.២៤១ ១២.១០០ ១២.៩៩៨ ១២.៩៨៨ ១១.៧១៨ ១៣.៩៧៤ ១០.០០០ ៨.៣២០ ១៥.២០៤ ១០.០៨៧ 
អ្តបតរមា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
រ្យរ ៥.៣០៥,៥ ៨១០ ២៣.១២០,៥ ៦.០៥០ ៦.៤៩៩ ៦.៤៩៤ ៥.៨៥៩ ៦.៩៨៧ ៥.០០០ ៤.១៦០ ៧.៦០២ ៥.០៤៣,៥ 

 

២- ថ្ងល និងររមិាណជញួ ូរ 
 

 

៦៧
 



 
       ៦៨                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៦៩ 



 
       ៧០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៧១ 



 
       ៧២                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ៧៤                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

  

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មពៅក្េុះរាជាណាចក្កកម្ពុជា) 

 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង 

របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

៧៥ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

 
       ៧៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  
 
អគ្គនាយក     ឯកឧត្តម្ សឹម្ ណារា៉ា  (H.E. Seom Nara) 
      ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន ់(H.E. Mey Vann) 
      ឯកឧត្តម្ សឹុម្ សីុថា (H.E. Sim Sitha) 
      ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន (H.E. Noun Pharath) 
      លោក ឡុង ណារ ៉ា៉ូ (Mr. Long Naro) 
      លោក លោម្ លសង ប៉ូរា៉ា  (Mr.Om Sengbora) 
      លោក ចាង យុនលវេង (Mr. Zhang Yun Feng) 
 
ទីស្នន កក់ារ     លេខ៤៦. ផ្ល៉ូវ ១០៦. សង្កា ត្់ព្សុះចក. ខណឌ ដ៉ូនលរញ  
      រាជ្ធានីភ្នលំរញ. ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 
ធនាគារ      ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  
      ធនាគារ វឌឃនៈ 
      ធនាគារ វឌឃនភារោសីុ 
      ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មលព្ៅព្បលទសនន កម្ពុជា 

ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អីិេសីុ 
ធនាគារ កម្ពុជាស្នធារណៈ 
ព្គ្ឹុះស្នា នម្ពី្កូវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ាស្នក ់
ធនាគារ វត្ថា កសិករ េីម្តី្ធីត្ 

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



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
មាតិកា  ទំេ័រ 

រាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ  
 

១ - ៤ 

រាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ  
 

៥ - ៩ 

រាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ 
 

១០ 

រាយការណ៍ចំលណញឬខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ 
 

១១ 

រាយការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេម្៉ូេធន  
 

១២ 

រាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់  
 

១៣ - ១៤  

កំណត្ស់ម្គគ េ់រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  
 

១៥ - ៧២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៧៧ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 1 

 

 
       ៧៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 
 ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេស៉ូម្ដាកជ់្៉ូនន៉ូវរាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួន ព្រម្ទងំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានលធេើ
សវនកម្មរចួរបស់ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ លៅកាត្់ថា “រ.ទ.ស.ភ្” សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្ិត្ព្ត្ឹម្             
នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
 
សកម្មភារចម្បង 
 សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺ ព្បព្រឹត្តកម្ម និង ផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកស្នា ត្ លៅរាជ្ធានីភ្នលំរញ និងត្ំបនល់ៅជុ្ំវញិ  
រមួ្ម្គន ព្កុងត្ថលមម  និងសកម្មភារលផ្េងលទៀត្ម្ដេទកទ់ងលៅនឹងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹក។ រុំម្គនការផាល ស់បត៉ូរជាស្នរវន័តសព្ម្គប់
សកម្មភារចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះលទ។ 
 
េទធផ្េននព្បត្បិត្តកិារ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
   
ព្ាកច់ំលណញសព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទ ៣៣.០៦៧.៨២៦ 

 
ភាគ្ោភ្ 

ការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្លៅកនុងការយិបរលិចឆទលនុះ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

សព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទ ៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦៖  
ភាគ្ោភ្ដំប៉ូងនិងចុងលព្កាយ  ត្នម្ល ១៦០លរៀេកនុងម្យួភាគ្វ ុន ម្បងម្ចកលៅនងៃទី២៨  

ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៧ ១៣.៩១៤.៨៣៦ 
 
ទុនបព្ម្ងុ នងិសំវធិានធន 
 ម្គនការលផ្េរ ៣៥.៣៥៨.២៦៨.០០០លរៀេរីព្ាកច់ំណ៉ូ េរកាទុកលៅម្ផ្នកចាបទ់៉ូលៅ និងការអភ្វិឌឍនម៏្ដេ
ានអនុម្ត័្កនុងអំឡុងលរេននកិចចព្បជុ្ំព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ លៅនងៃទី៣១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
 
បណុំេរាិកទរ នងិ បណុំេជាបស់ងេយ័ 
 លៅម្ុនលរេម្ដេរាយការណ៍ចំលណញឬខាត្និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ និងរាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវាន
លរៀបចំលឡើង   ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានចាត្់វធិានការម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នសម្រម្យ លដើម្បបីញ្ជជ ក់ថាវធិានការទកទ់ងលៅនឹង
ការេុបលចាេន៉ូវបំណុេរិាកទរ និង ការលធេើសំវធិានធនចំលពាុះបំណុេជាបស់ងេ័យព្ត្ូវានលធេើលឡើងលវើយលជ្ឿជាកថ់ា
ម្និម្គនបំណុេរិាកទរ និងរុំម្គនភារចាាំចល់ដើម្បលីធើេសំវធិានធនសព្ម្គបប់ំណុេជាប់សងេ័យលឡើយ។ 

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

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

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

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

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

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

៧៩ 
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       ៨០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

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

 

ឯកឧត្តម្ សឹម្ ណារា៉ា   
 ឯកឧត្តម្ ម្ុ ីវ៉ា ន ់  
 ឯកឧត្តម្ សឹុម្ សីុថា   
 លោក លោម្ លសង ប៉ូរា៉ា   
 លោក ចាង យុនលវេង   

ឯកឧត្តម្ នួន ផារត័្ន (ម្ត្ងត្ថងំនងៃទី១៨ ម្ខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧) 
លោក ឡុង ណារ ៉ា៉ូ  (ម្ត្ងត្ថងំនងៃទី៩ ម្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
លោកព្សី ងិន ចស្រនាេ  (ោឈបន់ងៃទី៩ ម្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
ឯកឧត្តម្ ឃួង លព្សង  (ោឈបន់ងៃទី១៨ ម្ខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧) 

 
អត្ាព្បលយជ្នរ៍បស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេ 
 លៅកនុង និងចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុលនុះ រុំម្គនការលរៀបចំណាម្យួ ម្ដេម្គន រ.ទ.ស.ភ្ ជាភាគ្ីម្យួកនុង
លគាេបំណងជ្ួយ ដេ់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លដើម្បទីទួេានន៉ូវអត្ាព្បលយជ្នល៍ដាយការទិញយកភាគ្វ ុន 
ឬេិខិត្ បំណុេរី រ.ទ.ស.ភ្ ឬរី រ.ទ.ស.ភ្ ដន៏ទម្យួលទៀត្លឡើយ។ 
 ចាបត់្ថងំរីចុងការយិបរលិចឆទវិរញ្ញ វត្ាុននឆ្ន កំនលងលៅ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរុំានទទួេ ឬម្គនសិទធិទទួេន៉ូវ      
អត្ាព្បលយជ្នណ៍ាម្យួ ត្ថម្រយៈការចុុះកិចចសនាម្ដេានលធេើលឡើងលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ ឬលដាយព្កុម្វ ុនម្ដេពាករ់ន័ធ 
ណាម្យួជាម្យួនឹង រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេអគ្គនាយកជាសម្គជ្ិក ឬកជ៏ាម្យួ រ.ទ.ស.ភ្ ម្ដេអគ្គនាយកលនាុះម្គន             
អត្ាព្បលយជ្នម៍្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុជាស្នរវនតលឡើយ។  

 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេកនុងការលរៀបចរំាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
 ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ម្គនភារកិចចលធេើការបញ្ជជ កអ់ុះោងថា រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានលរៀបចំលឡើងបង្កា ញន៉ូវ    
ទិដាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្  សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្ិត្ព្ត្ឹម្នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៧ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និងស្នា នភារេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់របស់ រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទ
លនុះ។ កនុងការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះអគ្គនាយកត្ព្ម្ូវលោយ៖ 
ក. លព្ជ្ើសលរ ើសលគាេការណ៍គ្ណលនយយសម្ព្សបលដាយម្ផ្ាកលេើការវនិិចឆ័យ និងការា៉ា នស់្នម នសម្លវតុ្ផ្េ និង   

ព្បុងព្បយត័្ន លវើយបនាេ បម់្កលធេើការអនុវត្តលគាេការណ៍ទងំលនុះលោយានជាប់ោប។់ 
ខ. អនុលោម្ត្ថម្លគាេការណ៍សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយព្បសិនលបើម្គន

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

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

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

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

 
លសចកតមី្ងលងការណ៍របស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេ 
 ត្ថម្លយបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានភាជ ប់ចាបរ់ីទំររ័ទី ១០ ដេ់ ៧២ ព្ត្ូវ
ានលរៀបចអំនុលោម្ត្ថម្សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លវើយបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និង    
ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម 
និងស្នា នភារេំវ៉ូរស្នចព់្ាករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ្ នាដំណាច់ឆ្ន លំនុះ ។ 
 
ចុុះវត្ាលេខាកនុងនាម្ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
ឯកឧតតម្ ស្មឹ្ ណារា៉ា   ឯកឧតតម្ ស្ុមឹ្ ស្ុថីា 
ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ អគ្គនាយក 
 
 
 

___________________________ 
ពោក រស្ ់គឹម្ោង 
អគ្គនាយករងទទួេបនេុក 
ការង្ករវិរញ្ញកិចច និងផ្ារម្៉ូេបព្ត្ 
 
រាជ្ធានីភ្នលំរញ  
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
នងៃទី២៨ ម្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

៨១ 
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របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) 
 
ពស្ចកតីរាយការណ៍ពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

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

ម្ដេរមួ្ម្គន រាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុនានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្រម្ទងំរាយការណ៍ ចំលណញ ឬខាត្ និង
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ រាយការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេម្៉ូេធន និង រាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសំ់រាបដ់ំណាចឆ់្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ 
និង លសចកតីសលងខបលគាេការណ៍គ្ណលនយយសំខាន់ៗព្រម្ទងំកំណត្់សម្គគ េ់លផ្េងៗ ម្ដេានបង្កា ញលៅលេើទំរ័រទី ១០ 
ដេ់ ៧២ ។ 

រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ នាចុងការយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ព្ត្ូវានលធេើសវនកម្ម
លដាយគ្ណនយយករជ្ំនាញរបស់ព្កុម្វ ុនសវនកម្មដនទលទៀត្ លវើយានបលញ្ចញម្ត្ិសវនកម្មលៅនងៃទី២៧ ម្ខម្នីា ឆ្ន ំ
២០១៧ថារាយការណ៍លនាុះម្គនភារព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។ 

ត្ថម្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និង ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្រម្ទងំេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និង ស្នា នភារេំវ៉ូរស្នច់ព្ាកស់ព្ម្គបដ់ំណាច់
ឆ្ន លំនុះ លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ាររាយការណ៍ទកទ់ងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា។ 
 
ម្៉ូេដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្លិយបេ់ 

លយើងខ្ុ ំានលធេើសវនកម្មលដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា (“CISAs”)។ ទំនួេខុស
ព្ត្ូវរបស់លយើងខ្ុ ំព្សបត្ថម្សតង់ដារលនុះ ព្ត្ូវានរណ៌នាបម្នាម្កនុងកថាខណឌ  ទំនួេខុសព្ត្ូវរបស់សវនករ ឯករាជ្យលេើការ
លធេើ សវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  ននរាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំ។ លយើងខ្ុ ំលជ្ឿជាក់ថាភ្សតុត្ថងសវនកម្មម្ដេលយើងខ្ុ ំ
ព្បម្៉ូេានម្គនភារព្គ្បព់្គាន ់និង សម្ព្សបសព្ម្គប់ជាម្៉ូេដាា នកនុងការបលញ្ចញម្ត្ិរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

 
ទនំេួខុសព្ត្វូឯករាជ្យភារ នងិព្កម្សីេធម្ ៌

លយើងខ្ុមំ្គនភារឯករាជ្យរីព្កុម្វ ុនលដាយលគាររលៅត្ថម្ ព្កម្សីេធម្រ៌បស់គ្ណលនយយករជ្ំនាញ (“IESBA 
Code”) របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេសតងដ់ារព្កម្សីេធម្អ៌នតរជាត្ិសំរាបគ់្ណលនយយករជ្ំនាញ លវើយលយើងខ្ុ ំានបំលរញន៉ូវ
ទំនួេ     ខុសព្ត្ូវព្កម្សីេធម្៌ដនទលទៀត្លៅត្ថម្ព្កម្សីេធម្៌របស់គ្ណលនយយករជ្ំនាញលនុះផ្ងម្ដរ។ 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  

បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  គ្ឺជាបញ្ជា ទងំឡាយណា ម្ដេម្គនស្នរៈសំខាន់បំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរបស់
លយើងខ្ុ ំលេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុនសព្ម្គប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ លយងត្ថម្ការវនិិចឆ័យលដាយវជិាជ ជ្ីវៈរបស់លយើង
ខ្ុ ំ។ បញ្ជា ទងំលនុះព្ត្ូវានបង្កា ញលៅកនុងបរបិទននការលធេើសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំលេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន
ទងំម្៉ូេ លវើយលៅកនុងការបលងាើត្ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំនាលរេបនាេ ប់ លយើងខ្ុ ំម្និផ្តេ់ន៉ូវម្ត្ិលយបេ់ដាច់លដាយ
ម្ឡកចំលពាុះបញ្ជា ទងំលនុះលឡើយ។ 

របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 

 
       ៨២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
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(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្) 

ក. ការទទេួស្នគ េ់ចណំ៉ូ េ 
ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ ចំនួន ២៥.២៣៣ោនលរៀេ ព្ត្ូវានបង្កា ញន៉ូវកនុងកំណត្់សម្គគ េ់ 

១១ ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេបង្កា ញរីត្នម្លននការផ្គត្ផ់្គង់ទឹកស្នា ត្លៅអត្ិងិជ្នរវងកាេបរលិចឆទអំនានចុង
លព្កាយជាម្យួកាេបរលិចឆទរាយការណ៍លៅលរេម្ដេវកិាយបព្ត្ម្និទនា់នលចញលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ ឲ្យលៅ
អត្ិងិជ្នលៅចុងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍។ ចំណ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ គ្ឺម្ផ្ាកលៅលេើការសនមត្ននការលព្បើ
ព្ាស់ទឹកស្នា ត្លដាយអត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ និងនងលទឹកម្ដេោចលព្បើព្ាស់ាន។ លយើងានលផាា ត្ចាប់
ោរម្មណ៍លៅលេើចំណ៉ូ េបងគរលនុះលដាយស្នរម្ត្ត្ព្ម្ូវត្ថម្ការវនិិច័ឆយដសំ៏ខាន់របស់អនកព្គ្បព់្គ្ង លដើម្បលីធេើការ
ា៉ា នស់្នម នការលព្បើព្ាស់ទឹកស្នា ត្ជាម្យួនងៃលចញវកិាយបព្ត្ចុងលព្កាយ និងនងៃបញ្ចបន់នរាយការណ៍ លដើម្បី
កំណត្ច់ំណ៉ូ េបងគរទឹកស្នា ត្លៅការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍។ 
ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 

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

 
ខ. កាត្រេកចិចអត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននវិត្តន ៍

កាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្ន៍លស្នធននិវត្តន ៍ ព្ត្ូវានកំណត្ល់ដាយម្ផ្ាកលេើចំនួនសនមត្នន actuarial នងិ
ការគ្ណនា ម្ដេម្គនឥទធិរេលៅលេើការវនិិចឆយ័ និងការា៉ា ន់ស្នម ន។ ការផាល ស់បត៉ូរននការសនមត្ ោចម្គនផ្េ
ប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលេើកព្ម្តិ្កាត្រេកិចចននការកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ។ ការា៉ា នស់្នម ន 
រមួ្បញ្ច៉ូ េ     អព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថកំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េ អព្ត្ថដកព្ាក់ អព្ត្ថម្រណៈភារ និងោយុច៉ូេនិវតិ្ត
ន។៍ 

លៅនងៃទី ៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ានច៉ូេរមួ្ជាម្យួ អនកឯកលទសវភិាគ្លេើហានិភ្យ័ 
លដើម្បបីង្កា ញការា៉ា ន់ស្នម នបងគរ ននបំណុេនានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងលដើម្បនី៉ូវការា៉ា ន់ស្នម នបងគរ ននការ
ចំណាយព្ាកល់េើអត្ាព្បលយជ្នម៍្ដេានកំណត្់សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ ត្នម្ល
បចចុបបនន ននកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្ត ព្ត្ូវានកំណត្ល់ដាយ អបបហារេំវ៉ូរស្នចព់្ាកន់ាលរេ
អនាគ្ត្ម្ដេានា៉ា ន់ស្នម នលដាយការលព្បើព្ាស់អព្ត្ថការព្ាក់បលញ្ញ ើរយៈលរេម្ធយម្ដេ់អព្ត្ថការព្ាករ់យៈ
លរេម្វង ម្ដេកំណត្ត់្ថម្ធនាគារលៅកនុងកម្ពុជាត្ថម្អព្ត្ថការព្ាក ់ ៨%កនុងម្យួឆ្ន  ំ ម្ដេកំណត្ត់្ថម្រ៉ូបិយវត្ាុ
កម្ពុជា“លរៀេ”។ 

របាយការណ៍របស្ស់្វនករឯករាជ្យជ្ូនចំពពាុះភាគហ ុនិករបស្ ់
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 

៨៣ 
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(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា លេខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត្) 
 
បញ្ជា សវនកម្មសំខាន់ៗ  (ត្) 

ការលឆ្លើយត្បសវនកម្ម 
លយើងខ្ុ ំានអនុវត្តនិត្ីវធិី លដាយរឹងម្ផ្ាកលេើរាយការណ៍វយត្នម្លហានិភ្យ័ម្ដេរមួ្ម្គន ការវយ

ត្នម្លសម្ត្ាកិចច  សម្ត្ាភារ  និងលគាេលៅរបស់អនកឯកលទសវយត្នម្ល  កដ៏៉ូចជាការា៉ា ន់ព្បម្គណថាលត្ើការ
សនមត្នន actuarial ោចលព្ស្នចព្សងា់ន និងអនុវត្តានជាប់ោប។់  

លយើងានរកលឃើញថា ការា៉ា នព់្បម្គណម្ដេានលព្បើលដើម្បកីំណត្ក់ាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្ន៍លស្នធន
និវត្ត របស់អនកឯកលទសវយត្នម្លហានិភ្យ័ ម្គនភារសម្លវតុ្ផ្េម្ដេលធេើលោយលយើងខ្ុ ំោចលជ្ឿទុកចិត្តាន
លៅលេើរាយការណ៍វយត្នម្លហានិភ្យ័លនាុះ។ 

រត័្ម៌្គនលព្ៅររីាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ នងិរាយការណ៍សវនកម្មខាងលេើ 
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេរបស់ព្កុម្វ ុន    ម្គនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើរត័្ម៌្គនលផ្េងៗ។   រត័្៌ម្គនលផ្េងៗរមួ្ម្គនរត័្ម៌្គន

ម្ដេ   រមួ្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងរាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំ ប៉ាុម្នតម្និរមួ្បញ្ច៉ូ េរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន និងរាយ
ការណ៍សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំលទ។ 

ម្ត្ិលយបេ់លយើងខ្ុ ំលេើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុនម្និរមួ្បញ្ជ៉ូ េរត័្ម៌្គនលផ្េងៗ លវើយលយើងខ្ុ ំនឹង
ម្និ    ផ្តេ់ន៉ូវទព្ម្ង់សននិដាា នជាម្បបធានាណាម្យួលឡើយ។ 

ទកទ់ងនឹងការលធេើសវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន លយើងខ្ុមំ្គនទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការោនន៉ូវ
រត័្ម៌្គនលផ្េងៗ និងរិចារណាថាលត្ើរត័្ម៌្គនលផ្េងៗម្គនភារម្និសម្ព្សបជាស្នរវនត ជាម្យួនឹងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
របស់ព្កុម្វ ុន ឬកច៏ំលណុះដឹងរបស់លយើងខ្ុ ំទទួេានរីសវនកម្ម ឬលបើម្និដ៉ូលចាន ុះលទ លេចលឡើងម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវ
នត។ 

ម្ផ្ាកលេើកិចចការម្ដេលយើងខ្ុ ំានអនុវត្ត ព្បសិនលបើលយើងខ្ុសំននិដាា នថាម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតលេើរត័្ម៌្គនលផ្េ
ងៗ លយើងខ្ុតំ្ព្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍ន៉ូវលវតុ្ការណ៍ទងំលនាុះ។ លយើងខ្ុ ំរុំម្គនអេីលដើម្បរីាយការណ៍កនុងករណីលនុះលទ។ 

 
ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់ព្កមុ្ព្បកឹាភ្ាិេលេើរាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 

ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេទទួេខុសព្ត្ូវកនុងការលរៀបចំ និងបង្កា ញន៉ូវទិដាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 
លដាយអនុលោម្លៅត្ថម្សតង់ដាររាយការណ៍ទក់ទងនឹងវិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននកម្ពុជា។ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេកទ៏ទួេខុសព្ត្ូវ
កនុងការរកាន៉ូវព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងសំខាន់ៗ ម្ដេអគ្គនាយកកំណត្់ថាម្គនភារចាាំច់កនុងការលរៀបចរំាយការណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុ ឲ្យលជ្ៀសផុ្ត្រីកំវុសឆ្គង ជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ ។ 

លៅកនុងការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេជាអនកទទួេការខុសព្ត្ូវ កនុងការវយ
ត្នម្លលៅលេើេទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ព្កុម្វ ុន លដាយឈរលេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារ ននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លវើយលធេើ
ការបង្កា ញ    ព្បសិនជាម្គនន៉ូវកត្ថត ម្ដេពាក់រន័ធនឹងនិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម   លវើយលព្បើព្ាស់ន៉ូវ   ម្៉ូេដាា ន
គ្ណលនយយម្បប    អនិរនតរភារ េុុះព្ត្ថម្ត្ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេម្គនបំណងរោំយព្កុម្វ ុន ឬបញ្ឈបព់្បត្ិបត្តិការ ឬម្និម្គន
ជ្លព្ម្ើសព្ាកដណាម្យួ ប៉ាុម្នតព្ត្ូវម្ត្លធេើដ៉ូលចនុះ។ 

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

 
       ៨៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
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ការទទេួខុសព្ត្វូរបស់សវនករឯករាជ្យលេើសវនកម្មរាយការណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
 លគាេបំណងរបស់លយើងខ្ុ  ំ គ្ឺទទួេានអំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ ថាលត្ើរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់    
ព្កុម្វ ុនរុំម្គនកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ និងលចញន៉ូវរាយការណ៍សវនកម្ម
ម្ដេ     រមួ្ម្គន  ម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ។ អំណុះអំណាងយ៉ា ងសម្លវតុ្ផ្េ គ្ឺជាអំណុះអំណាងកព្ម្តិ្ខពស់ម្យួ 
ប៉ាុម្នតម្និានធានាថា ការលធេើសវនកម្មម្ដេអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា ម្ត្ងម្ត្រកលឃើញន៉ូវ
កំវុសឆ្គងជាស្នរវនតលរេម្ដេវលកើត្ម្គនលឡើងលនាុះលទ។ កំវុសឆ្គងោចលកើត្លឡើងរីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ ព្ត្ូវ
ានចាត្ទុ់កជាស្នរវនត ព្បសិនលបើជាេកខណៈម្យួៗ ឬជាេកខណៈរមួ្ផ្តុ ំ ោចម្គនឥទធិរេលេើ    ការសលព្ម្ចចិត្តលសដាកិចច
របស់  អនកលព្បើព្ាស់លេើ  ម្៉ូេដាា នននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ ។ 

ជាម្ផ្នកម្យួននសវនកម្មអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា     លយើងខ្ុអំនុវត្តន៉ូវការវនិិចឆយ័
លដាយ  វជិាជ ជ្ីវៈ និងរកាន៉ូវការសងេយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈលៅកនុងសវនកម្មទងំម្៉ូេ ។ លយើងខ្ុកំា៏ន៖     

‐ កំណត្ ់ និងវយត្នម្លលេើហានិភ្យ័កំវុសឆ្គងជាស្នរវនតកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន ថាលត្ើវបណាត
េម្ករីការម្កលងបនលំ ឬការភ្ន័តព្ចឡំ  លវើយលធេើការលរៀបចំ និងអនុវត្តនិត្ិវធិីសវនកម្មម្ដេលឆ្លើយត្បនឹងហានិភ្យ័
ទងំលនាុះ និងទទួេានន៉ូវភ្សតុត្ថងសវនកម្មម្ដេព្គ្បព់្គាន់ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលដើម្បជីាម្៉ូេដាា នដេ់ម្ត្ិលយបេ់
របស់លយើងខ្ុ ំ។   ហានិភ្យ័ននការម្និានរកលឃើញន៉ូវកំវុសឆ្គងជាស្នរវនតម្ដេបណាត េម្ករីការម្កលងបនលំ          
គ្ឺខពស់ជាងហានិភ្យ័ម្ដេ បណាត េម្ករីការភ្ន័តព្ចឡំ លដាយស្នរម្ត្ការម្កលងបនលំោចពាក់រន័ធនឹងការឃុបឃិត្
គាន  ការម្កលងបនលំ  ការេុបលចាេលដាយលចត្នា  ការបកព្ស្នយខុស  ឬកក៏ារបំពានលេើព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុង។ 

‐ ម្សេងយេ់រីព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងម្ដេពាករ់ន័ធនឹងសវនកម្ម            លដើម្បលីរៀបចំនិត្ិវធិីសវនកម្មម្ដេព្ត្ឹម្
ព្ត្ូវលៅត្ថម្ស្នា នភារ        ប៉ាុម្នតម្និម្ម្នកនុងលគាេបំណងបលញ្ចញម្ត្ិលយបេ់រីព្បសិទធភារននព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិ
ត្យនផ្េកនុងរបស់ព្កុម្វ ុនលនាុះលឡើយ  ។ 

‐ វយត្នម្លភារសម្ព្សបននលគាេការណ៍គ្ណលនយយម្ដេានអនុវត្ត         និងភារសម្លវតុ្ផ្េនន
គ្ណលនយយា៉ា ន់ស្នម ន និងកំណត្ប់ង្កា ញម្ដេពាករ់ន័ធម្ដេានលរៀបចលំដាយព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ  ។ 

‐ លធេើលសចកតីសននិដាា នលេើភារសម្ព្សបននម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម  ម្ដេគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងលព្បើ
ព្ាស់ និងម្ផ្ាកលេើភ្សតុត្ថងម្ដេទទួេានថា    លត្ើម្គនភារម្និព្ាកដព្បជាលកើត្លឡើងជាស្នរវនតម្ដេពាក់
រន័ធនឹង           ព្រឹត្ិតការណ៍ ឬេកខខណឌ ម្ដេោចប៉ាុះពាេ់ដេ់េទធភារបនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរ
លេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ ព្បសិនលបើលយើងខ្ុសំននិដាា នថា ភារម្និព្បកដព្បជាជាស្នរវនតម្យួ
លកើត្លឡើង លយើងខ្ុ ំព្ត្ូវានត្ព្ម្ូវឲ្យទញការយកចិត្តទុកដាកក់នុង រាយការណ៍សវនកម្មភាជ បន់ឹងការបង្កា ញលៅ
កនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុន  ឬកម៏្កម្ព្បម្ត្ិលយបេ់របស់លយើងខ្ុ ំ ព្បសិនលបើការបង្កា ញទងំលនាុះ
ម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។ លសចកតីសននិដាា នលយើងខ្ុ  ំ គ្ឺម្ផ្ាកលេើភ្សតុត្ថងម្ដេទទួេានរវ៉ូត្ដេ់នងៃលចញរាយការណ៍
សវនកម្ម។ លទុះជាយ៉ា ងណាព្រឹត្តិការណ៍ ឬេកខខណឌ នាលរេអនាគ្ត្ោចនឹងបងាឲ្យព្កុម្វ ុនបញ្ឈប់ន៉ូវនិរនតរ
ភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម។ 

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

៨៥ 
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ជាម្ផ្នកម្យួននសវនកម្មអនុលោម្លៅត្ថម្សតងដ់ារសវនកម្មអនតរជាត្ិននកម្ពុជា លយើងខ្ុ ំអនុវត្តន៉ូវការវនិិចឆយ័លដាយ   
វជិាជ ជ្ីវៈ និងរកាន៉ូវការសងេយ័លដាយវជិាជ ជ្ីវៈលៅកនុងសវនកម្មទងំម្៉ូេ ។ លយើងខ្ុ ំកា៏ន៖  (ត្) 
‐ វយត្នម្លលេើបទបង្កា ញ រចនាសម្ពន័ធ និងម្គត្ិកាទ៉ូលៅលៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កុម្វ ុនរមួ្ទងំកំណត្់

បង្កា ញថាលត្ើព្កុម្វ ុនត្ំណាងព្បត្ិបត្តិការនិងព្រឹត្តិការណ៍លផ្េងៗ       កនុងេកខខណឌ ម្យួម្ដេបង្កា ញន៉ូវ
ទិដាភារសម្ព្សបម្យួ 

កនុងចំលណាម្ចំណុចពាក់រន័ធលផ្េងៗ លយើងខ្ុ ំទកទ់ងជាម្យួព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេអំរីម្ផ្នការទំវំការង្ករ និង លរេ
លវោននសវនកម្ម និង ចំណុចសំខាន់ៗ ម្ដេានរកលឃើញ រមួ្ម្គនកងេុះខាត្លៅកនុងព្បរន័ធព្ត្ួត្រិនិត្យនផ្េកនុងម្ដេលយើងខ្ុ ំ
ានរកលឃើញលៅកនុងអំឡុងសវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំ។ 

លយើងផ្តេ់ជ្៉ូនព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ន៉ូវលសចកតីម្ងលងការណ៍ម្យួម្ដេលយើងានអនុវត្តលៅត្ថម្ត្ព្ម្ូវការននព្កម្សីេ
ធម្ព៍ាករ់ន័ធលផ្េងៗ ម្ដេទកទ់ិននឹងឯករាជ្យភារ និងលធេើការព្ាព្ស័យទកទ់ងជាម្យួនឹងអនកម្ដេពាករ់ន័ធលវើយ និងចំ
នុចលផ្េងលទៀងម្ដេោចម្គនឥទធិរេលេើឯករាជ្យរបស់លយើងខ្ុ ំ និងការការពារម្ដេពាករ់ន័ធព្បសិនលបើម្គន។ 

អំរីបញ្ជា ម្ដេលយើងខ្ុ ំានទក់ទងជាម្យួនឹងព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ      លយើងខ្ុ ំានកំណត្ថ់ាបញ្ជា ទងំលនាុះគ្ឺម្គន  
ស្នរៈសំខានប់ំផុ្ត្លៅកនុងការលធេើសវនកម្មរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្កុម្វ ុនសព្ម្គប់ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុលនុះ លវើយវកច៏ំណុចសំខា
ន់ៗ រសីវនកម្មផ្ងម្ដរ។ លយើងខ្ុ ំនឹងរណ៌នាបញ្ជា ទងំលនាុះលៅកនុងរាយការណ៍សវនកម្មរបស់លយើងខ្ុ ំ េុុះព្ត្ថម្ត្ម្គន
ចាប ់ ឫបញ្ញត្តិ រារាងំការបង្កា ញជាស្នធារណៈអំរីចំណុចទងំលនុះ ឫកក៏នុងកាេៈលទសៈដក៏ព្ម្ លយើងខ្ុកំំណត្់ថាចំណុច
លនុះម្និគ្ួរបង្កា ញលៅកនុងរាយការណ៍របស់លយើងខ្ុ ំលទ លដាយស្នរម្ត្ផ្េវាិកជាអវជិ្ជម្គនរីការបង្កា ញលនាុះ ោចនឹងម្គន
ផ្េប៉ាុះពាេ់ដេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍ស្នធារណៈ។ 
 
 
 
េីម្ លសងសីុវ 
Partner 
 

ប  ីឌ ីអ៉ូ (លខម្ប៉ូឌា) េីម្ធីតី្ 
គ្ណលនយយករជ្ំនាញ 
 

រាជ្ធានីភ្នលំរញ 
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
ម្ងៃរុធ ១៤លកើត្ ម្ខផ្េគុន ឆ្ន រំកា នរេស័ក រ.ស. ២៥៦១ 
រាជ្ធានីភ្នលំរញ នងៃទី២៨ ម្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨

 
       ៨៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 កណំត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៧  ២០១៦ 
  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្ម     
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេម្វង     
ព្ទរយសម្បត្ត ិលរាងចព្ក នងិបរកិាខ រ ៧ ១.១២៤.១៧២.១៨៣  ១.០៣៦.៤០៩.៥៣៩ 
ព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី ៨ ៥.២១១.៤០៦  ១.៩៧៤.១៨៤ 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទកឹលខត្តលពាធសិ្នត្ ់ ៩ ១១២.៨៩៦  ២៥៤.៧៤៥ 
     
  ១.១២៩.៤៩៦.៤៨៥  ១.០៣៨.៦៣៨.៤៦៨ 
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខល ី     
សននិធ ិ ១០ ៦៤.៥២៦.១២៤  ៤៨.៣៩៤.៤០៣ 
គ្ណនីពាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនពី្ត្ូវទទ៉ូេលផ្េងៗ ១១ ៤៤.៨០៤.១៧២  ៣៤.៩៩៤.៥៤៥ 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទកឹលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ៩ ១៤១.៨៤៩  ១២៣.១១២ 
ឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក ១២ ៥.០៣៤.៨៦៤  ៥.៦០៨.៧៨៧ 
ការវនិលិយគ្រយៈលរេខល ី ១៣ ៩៦.៧០៣.៧០៤  ១៤៨.២៧១.៣៨៤ 
ឥណទនរនធលផ្េងៗ  ៥.៣១២.០៥២  ៥.៣១២.០៥២ 
សម្តុ្េយស្នចព់្ាក ់និងធនាគារ ១៤ ១៥.៩៩២.៥២៧  ១៦.៣៨៦.៨៤៩ 
     
  ២៣២.៥១៥.២៩២  ២៥៩.០៩១.១៣២ 
     
ព្ទរយសកម្មសរុប  ១.៣៦២.០១១.៧៧៧  ១.២៩៧.៧២៩.៦០០ 
     
ម្៉ូេធន នងិបណុំេ     
ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនកិ     
លដើម្ទុន ១៥ ៥៤១.២២៧.២៨២  ៥៤១.២២៧.២៨២ 
ទុនបព្ម្ុង ១៦ ២៦៤.៨២៩.៦៧៨  ២២៩.៤៧១.៤១០ 
ចំលណញរកាទុក  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៤៩.២៧៣.១០៤ 
     
ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនកិសរុប  ៨៣៩.១២៤.៧៨៦  ៨១៩.៩៧១.៧៩៦ 
     
បណុំេ     
បណុំេរយៈលរេម្វង     
ព្ាកក់ម្ច ី ១៧ ២៥៨.២៨៦.៩០៣  ២៥១.៦១៦.២១៩ 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៨ ៤០.១៣៣.៧១៧  ៣៣.៩៨៣.៤៧៧ 
ជ្ំនួយរនារររីដាា ភ្ាិេ និងជ្ំនយួលផ្េងៗ ១៩ ២៥.៤៩១.០០១  ២៧.៨៥០.៩៧៤ 
បំណុេរនធរនារលេើព្ាកច់ំលណញ ២០ ៣៥.២០៧.៣៥៩  ៣១.១៣០.៨៦៩ 
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ២១ ៤៩.៦៩៩.៨៩៨  ៥៤.៩២២.៣១៦ 
     
  ៤០៨.៨១៨.៨៧៨  ៣៩៩.៥០៣.៨៥៥ 
បណុំេរយៈលរេខល ី     
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ២១ ៥១.១៤៥.១៣៤  ៣៣.៣៨៤.២៧០ 
ព្ាកក់ម្ច ី ១៧ ៤៩.៣៥០.៦៨៤  ៣៤.៦៩៥.៧៥៨ 
បំណុេរនធលេើព្ាកច់លំណញព្ត្ូវបង ់  ១៣.៥៧២.២៩៥  ១០.១៧៣.៩២១ 
     
  ១១៤.០៦៨.១១៣  ៧៨.២៥៣.៩៤៩ 
     
បណុំេសរុប  ៥២២.៨៨៦.៩៩១  ៤៧៧.៧៥៧.៨០៤ 
     
ម្៉ូេធនរបស់ភាគ្វ ុនកិ នងិបណុំេសរុប  ១.៣៦២.០១១.៧៧៧  ១.២៩៧.៧២៩.៦០០ 

៨៧ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

 
       ៨៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងចំណូលពសេងៗ 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 
 កណំត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៧  ២០១៦ 
  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
     
ចំណ៉ូ េ៖     
ចំណ៉ូ េរកីារេក ់ ២២ ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥  ១៧៩.០០៦.៥០១ 
កនព្ម្រីលសវស្នងសង ់ ២៣ ១០.៧៤១.៥៣៦  ៥.៤២០.៨៦០ 
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ ២៤ ២៨.៧៩៥.១០៨  ១៣.៧៥២.៥១៣ 

     
  ២៣២.៨៩៣.០៨៩  ១៩៨.១៧៩.៨៧៤ 

ចំណាយ៖     
ចំណាយរេំស់ព្ទរយសកម្មរ៉ូបី និងព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី  (៣៦.៩៧៧.៩៣២)  (៣៥.៩៩៥.៣៧២) 
ចំណាយអគ្ិគសន/ីនងលលភ្លើង  (៣៦.៦៩៤.១៨៧)  (៣២.៣០១.៩៧៤) 
ចំណាយព្ាកល់បៀវត្េ ព្ាកឈ់នួេ និងចណំាយពាករ់ន័ធលផ្េងៗ ២៥ (៤០.៧៨០.៤៩២)  (៣៦.១៤២.៦៩៤) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបផ់្េិត្ទឹកស្នា ត្ ២៦ (៦.៧៥៥.៦២៣)  (៦.៥១៤.៤១៦) 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបត់្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្លគ្វដាា ន ២៧ (៩.០៥៥.៦៨២)  (៩.៦៨៩.០៦៤) 
ចំណាយជ្ួសជុ្េ នងិម្ងទ ំ  (៧.៨៩២.៩៧១)  (៧.០៦៧.៦៦៩) 
ចំណាយលសវស្នងសង ់  (៧.០៤៨.០២៤)  (៦.៥២៦.៥៥០) 
ឱនភារលេើឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក  (៦១៣.០៥៣)  - 
ចំណាយព្បត្បិត្តកិារលផ្េងៗ  (៧.៣២៥.០៥៦)  (៧.៣៤៧.៧៤៦) 
ខាត្/(ចំលណញ)រីការបត៉ូរររ៉ូបយិបណ័ណ  - សុទធ ២៨ (២៦៣.៤៧១)  ៨៧៥.០៨៤ 

     
  (១៥៣.៤០៦.៤៩១)  (១៤០.៧១០.៤០១) 

     
ចំលណញព្បត្បិត្តកិារ  ៧៩.៤៨៦.៥៩៨  ៥៧.៤៦៩.៤៧៣ 
ចំណ៉ូ េការព្ាក ់ ២៩ ៦.១៤៤.៩២៦  ២០.១៩៣.៥៩៩ 
ចំណាយការព្ាក ់ ២៩ (៣២.៨០៤.៧៣៩)  (១៧.០៧១.៧៨៣) 

     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធលេើព្ាកច់ំលណញ  ៥២.៨២៦.៧៨៥  ៦០.៥៩១.២៨៩ 
ចំណាយរនធលេើព្ាកច់ំលណញ ៣០ (១៦.៨៩២.៥៨២)  (១០.១៥៩.១៧០) 
     
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  ៣៥.៩៣៤.២០៣  ៥០.៤៣២.១១៩ 
     
ចំណ៉ូ េេម្ាតិ្លផ្េងៗ     
     
ខេងគ់្ណនីម្ដេម្និានម្បងម្ចកចំលណញ ឬខាត្៖     
ខាត្រកីារវយត្នម្លហានិភ្យ័កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត ១៨ (២.៨៦៦.៣៧៧)  (១.១៥៩.០១៥) 
     
េទធផ្េេម្ាតិ្កនុងការយិបរលិចឆទ  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៤៩.២៧៣.១០៤ 
     
ចំលណញកនុង១ភាគ្វ ុន (ជាព្ាកល់រៀេ) របស់ភាគ្វ ុននិង រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការយិបរលិចឆទលនុះម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
     
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនម្៉ូេដាា ន  ៣១  ៣៨០.២១   ៥៦៦.៥៣ 
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ  ៣១  ៣៨០.២១   ៥៦៦.៦៣ 
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍បខក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធ្ន 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 កណំត្ ់ ម្៉ូេធនភាគ្វ ុន  ទុនបព្ម្ងុ  ចលំណញរកាទុក  សរុប 
 សម្គគ េ់ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
         
សម្តុ្េយនានងៃទ១ី ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៦  ៥៤១.២២៧.២៨២   ១៨៥.៧៩១.៧៧២  ៥៦.៩៤៩.១២៨  ៧៨៣.៩៦៨.១៨២  
         
ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៥០.៤៣២.១១៩  ៥០.៤៣២.១១៩ 
ខាត្ម្ដេបណាត េម្ករីការវយត្នម្លហានភិ្យ័

លស្នធននវិត្តន ៍  -  -  (១.១៥៩.០១៥)  (១.១៥៩.០១៥) 
         
េទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៤៩.២៧៣.១០៤  ៤៩.២៧៣.១០៤ 
         
ព្បត្បិត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន         
ការលផ្េរលៅគ្ណនទុីនបព្ម្ងុ ១៦ -   ៤៣.៦៧៩.៦៣៨   (៤៣.៦៧៩.៦៣៨)   -  
ភាគ្ោភ្ានបង ់ ៣២ -   -   (១៣.២៦៩.៤៩០)   (១៣.២៦៩.៤៩០)  
         
សរុបព្បត្បិត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន  -   ៤៣.៦៧៩.៦៣៨   (៥៦.៩៤៩.១២៨)   (១៣.២៦៩.៤៩០)  
         
សម្តុ្េយនានងៃទ ី៣១ ធន៉ូ ២០១៦/ ១ ម្ករា 

២០១៧  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២២៩.៤៧១.៤១០   ៤៩.២៧៣.១០៤   ៨១៩.៩៧១.៧៩៦  
         

ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៣៥.៩៣៤.២០៣  ៣៥.៩៣៤.២០៣ 
ខាត្ម្ដេបណាត េម្ករីការវយត្នម្ល

ហានភិ្យ័លស្នធននិវត្តន ៍  -  -   (២.៨៦៦.៣៧៧)   (២.៨៦៦.៣៧៧) 
         
េទធផ្េេម្ាតិ្សរុបកនុងការយិបរលិចឆទ  -  -  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៣៣.០៦៧.៨២៦ 
         

 ព្បត្បិត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន         
ការលផ្េរលៅគ្ណនទុីនបព្ម្ងុ ១៦ -   ៣៥.៣៥៨.២៦៨   (៣៥.៣៥៨.២៦៨)   -  
ភាគ្ោភ្ានបង ់ ៣២ -   -   (១៣.៩១៤.៨៣៦)   (១៣.៩១៤.៨៣៦)  
         
សរុបព្បត្បិត្តកិារជាម្យួម្គច ស់ភាគ្វ ុន  -   ៣៥.៣៥៨.២៦៨    (៤៩.២៧៣.១០៤)  (១៣.៩១៤.៨៣៦) 
         
សម្តុ្េយនានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ  ឆ្ន ២ំ០១៧  ៥៤១.២២៧.២៨២  ២៦៤.៨២៩.៦៧៨  ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៨៣៩.១២៤.៧៨៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨៩ 
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       ៩០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់ 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 កណំត្ស់ម្គគ េ់ ២០១៧  ២០១៦ 
  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
     
េំវ៉ូរស្នចព់្ាករ់សីកម្មភារព្បត្បិត្តកិារ     
ចំលណញមុ្នបងរ់នធ  ៥២.៨២៦.៧៨៥  ៦០.៥៩១.២៨៩  
និយត័្កម្ម៖     

រេំស់ព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី ៨ ៩៥៣.៤០២  ៧២៩.៣៦២  
រេំស់ជ្ំនយួរនារររីដាា ភ្ាិេ នងិជ្ំនយួលផ្េងៗ ១៩ (២.៣៥៩.៩៧៣)  (២.៣៥៩.៩៧២)  
រេំស់ព្ទរយសកម្មរ៉ូប ី ៧ ៣៦.០២៤.៥៣០  ៣៥.២៦៦.០១០  
ចំណ៉ូ េការព្ាក ់ ២៩ (៦.១៤៤.៩២៦)  (២០.១៩៣.៥៩៩)  
ចំណាយការព្ាក ់ ២៩ ៣២.៨០៤.៧៣៩  ១៧.០៧១.៧៨៣  
ឱនភារននឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក ១២ ៥៧៣.៩២២  - 
ការេុបលចាេព្ទរយសម្បត្ត ិលរាងចព្ក នងិបរកិាខ រ  -  ៥២០.៨០៣  
ការជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ីព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក នងិបរកិាខ រ ៧ ៤៥០.៨៧៥  - 
ចំណាយកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ១៨ ៤.៤៧១.៨២២  ៤.០៣៦.០៥៨  

     
ចំណ៉ូ េព្បត្ិបត្តិការមុ្នបម្ព្ម្បព្ម្ួេលដើម្ទុនបងេេិ  ១១៩.៦០១.១៧៧  ៩៥.៦៦១.៧៣៤  
បម្ព្ម្បព្ម្េួលដើម្ទុនបងេិេ៖     

សននិធ ិ  (១៦.១៣១.៧២១)  ៥.៣២៣.៨៣៤  
គ្ណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម នងិគ្ណនអីត្ិងជិ្នលផ្េងៗ   (៩.៨២០.១៦៨)  (២.៣១០.៦០៦)  
គ្ណនអីនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ   (៣.៧៣១.៩១០)  ៦.០៧៦.២៧០  
ព្ាកក់ករ់បស់អត្ងិិជ្ន  ៤.០៧១.៧០៣  ៨.៦៦៧.០៦៥  

     
ស្នចព់្ាកា់នម្ករីព្បត្ិបត្តិការ  ៩៣.៩៨៩.០៨១  ១១៣.៤១៨.២៩៧  
ចំណ៉ូ េរនធានបង ់  (៩.៤១៧.៧១៨)  (១១.៧៩០.២៧៥)  
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តនា៍នបង ់ ១៨ (១.១៨៧.៩៥៩)  (១.០៦៣.៩៨៧)  

     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានម្ករីសកម្មភារព្បត្ិបត្តកិារ  ៨៣.៣៨៣.៤០៤  ១០០.៥៦៤.០៣៥  

     
េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសុ់ទធរសីកម្មភារវនិលិយគ្     
ការទញិព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក នងិបរកិាខ រ ៧ (១១៥.៤៤៧.៤២០)  (១៣៥.១០១.០៧១)  
ម្៉ូេធនការព្ាកល់េើព្ទរយសម្បត្តិម្ដេម្គនេកខណៈព្គ្បព់្គាន ់ ៧ (៧៥៥.០១៩)  (៣៨៣.៣៤៤)  
ការទញិព្ទរយសម្បត្តអិរ៉ូប ី ៨ (២៧.៥៨១)  (៤៤០.០៥៣)  
ទឹកព្ាកសំ់ណងរីឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់  ១២៣.១១២  ១១១.៦៦២  
ចំណ៉ូ េរកីារជ្ំរុះបញ្ជ ី រីការវនិលិយគ្រយៈលរេខល ី  ៥១.៥៦៧.៦៨០  ៤៦.១៨៦.១៨០  
ការព្ាកា់នទទេួ  ៤.៤១៥.៣៤៧  ១៤.៩២៩.០៣៤  
     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានលព្បើកនុងសកម្មភារវនិិលយគ្  (៦០.១២៣.៨៨១)  (៧៤.៦៩៧.៥៩២)  
     
េំវ៉ូរស្នចព់្ាកសុ់ទធរសីកម្មភារវរិញ្ញបបទន     
ការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្ ៣២ (១៣.៩១៤.៨៣៦)  (១៣.២៦៩.៤៩០)  
ស្នចព់្ាកា់នម្ករពី្ាកក់ម្ច ី  ២៤.៦៦៥.៥៦៦  ៣៣.៧៧៤.៩៥៨  

ការព្ាកា់នបង ់  (៨.៧៤១.៤៩៥)  (១៧.៣១៩.៦៨៧)  
ការបងស់ងព្ាកក់ម្ច ី  (២៥.៦៦៣.០៨០)  (២៥.២២០.៨១០)  
     
ស្នចព់្ាកសុ់ទធានលព្បើកនុងសកម្មភារវិរញ្ញបបទន  (២៣.៦៥៣.៨៤៤)  (២២.០៣៥.០២៩)  
     
(ត្វំយ)/កលំណើ នស្នចព់្ាក ់នងិស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេសុទធ  (៣៩៤.៣២២)  ៣.៨៣១.៤១៤  
ស្នចព់្ាក ់នងិស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេលៅលដើម្ការយិបរលិចឆទ  ១៦.៣៨៦.៨៤៩  ១២.៥៥៥.៤៣៥  

     
ស្នចព់្ាក ់នងិស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេលៅចុងការយិបលិចឆទ ១៤ ១៥.៩៩២.៥២៧  ១៦.៣៨៦.៨៤៩  
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កំណត្ស់ម្គគ េ់ដ៉ូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺ្ជាម្ផ្នកម្យួននរាយការណ៍វិញ្ញ វត្ាុ ម្យួលនុះ។ 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បាក់(ត) 
សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទគ្តិ្ព្ត្មឹ្នងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

ការលផ្េៀងផាេ ត្ន់នបណុំេម្ដេានម្ករីសកម្មភារវិរញ្ញបបទន 

 

ព្ាកក់ម្ច ី 
(កណំត្ស់ម្គគ េ់ ១៧)  

 

គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

  

នានងៃទ១ី ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧  
  
េំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់  (៩៩៧.៥១៤) 
េំវ៉ូរម្និម្ម្នស្នចព់្ាក ់  
- ផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក ់  ២១.៨៨៦.១៩៩  
- ការបងគរការព្ាក ់ ៤៣៦.៩២៥ 
  
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩១ 
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       ៩២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
(ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 
 

កំណត់ស្មាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 
១. េ័ត៌មានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្  

 រដាា ករទឹកសេយត័្ព្កុងភ្នលំរញ លៅកាត្់ថា (“រ.ទ.ស.ភ្”) សាិត្លព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ផ្នកបលចចកលទសរបស់ 
ព្កសួងឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម  និងសាិត្លព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ 
លវើយម្គនការយិេ័យកណាត េលៅរាជ្ធានីភ្នលំរញ។ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លដាយព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ថាជាសវព្គាសស្នធារណៈម្ដេម្គនេកខណៈលសដាកិចច និងម្គនលេខចុុះបញ្ជ ី Co.០៨៣៩ Et/២០១២ ចុុះ
នងៃទី២៧ ម្ខម្និា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

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

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

រត័្ម៌្គនវិរញ្ញ វត្ាុកនុងព្គាសលងខបព្ត្ូវានព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេអនុម្័ត្ឲ្យលចញផ្ាយ លៅនងៃទី២៨ ម្ខកុម្ភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 
២.  ស្កម្មភាេចម្បង 

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

ទឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ 
 លព្បើព្ាស់ន៉ូវព្គ្ប់វធិានការលដើម្បបីលងាើនផ្េិត្កម្ម-លសវកម្ម និងធានាគុ្ណភារទឹកស្នា ត្ លឆ្លើយត្បលៅនឹង 

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

សលព្ម្ចរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ និងអនុលោម្ត្ថម្ចាប់ 
 លធេើសវព្បត្ិបត្តិការលេើម្ផ្នកបលចចកលទស ពាណិជ្ជកម្ម និងវិរញ្ញ វត្ាុជាម្យួនដគ្៉ូអភ្វិឌឍនក៍នុងព្សុក និងលព្ៅ

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

សងគម្។ 
 
៣ . ម្ូលដ្ឋា នថៃនការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតថុ 

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

លគាេនលយាយគ្ណលនយយម្ដេានអនុវត្តគ្ឺ ព្សបត្ថម្ឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុម្ុន លេើកម្េងម្ត្ផ្េប៉ាុះពាេ់
ននការអនុម្ត័្វលិស្នធនកម្មងមីចំលពាុះ CIFRSs កនុងឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុ។ វលិស្នធនកម្មម្ដេព្ត្ូវានអនុម្ត័្កនុងកំឡុង
លរេននឆ្ន វិំរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានបង្កា ញលៅកនុងកំណត្ស់ម្គគ េ់លេខ៥ ននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ព្ត្ូវានលរៀបចំលឡើងត្ថម្វធិីស្នស្រសតសនមត្នងលលដើម្ លេើកម្េងន៉ូវ 
អេីម្ដេានបញ្ជជ កក់នុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះ។ 

ការលរៀបចំរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ អនុលោម្លៅត្ថម្ ស.រ.វ.អ.ក ត្ព្ម្ូវលោយព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ    លធើេ
ការា៉ា ន់ស្នម ន និងសនមត្ម្ដេោចប៉ាុះពាេ់លៅលេើព្ទរយសកម្មបំណុេ ចំណ៉ូ េ និងចំណាយម្ដេាន 
រាយការណ៍ ព្រម្ទងំការោត្ព្ត្ដាងននព្ទរយសកម្ម និងបំណុេជាយថាលវតុ្។ ជាងលនុះលៅលទៀត្           
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេព្ត្ូវានត្ព្ម្ូវលោយលធេើការវនិិចឆ័យ និងអនុវត្តលគាេការណ៍គ្ណលនយយទងំលនុះ។ ចំណុច
ទងំឡាយ ម្ដេទកទ់ងនឹង ការវនិិចឆ័យ ការា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ខាងលេើព្ត្ូវបង្កា ញលៅកនុងកំណត្់សម្គគ េ់
លេខ៦។ លទុះបីជាការា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ខ់ាងលេើលធេើលឡើយលដាយម្ផ្ាកលេើការយេ់ដឹងលព្ចើនបំផុ្ត្របស់            
ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ប៉ាុម្នតេទធផ្េជាកម់្សតងោចខុសគាន រីការា៉ា ន់ស្នម នទងំលនាុះ។ 

 
៤.២  ព្ទរយសម្បត្ត ិ លរាងចព្ក  នងិបរកិាខ រ 

ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ានកត្់ព្ត្ថដំប៉ូងត្ថម្នងលលដើម្ដករេំស់បងគរ និងឱនភារបងគរ។ 
ត្នម្លលដើម្រាប់បញ្ជ៉ូ េចំណាយទងំអស់ម្ដេទកទ់ងផាេ េ់នឹងការទិញព្ទរយសកម្មទងំលនាុះ។ 

ចំណាយបនាេ ប ់ ព្ត្ូវានរមួ្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងត្នម្លរិត្របស់ព្ទរយសកម្មទងំលនាុះ ឬទទួេស្នគ េ់ជា     
ព្ទរយសកម្មម្យួលផ្េងលទៀត្លៅលរេម្ដេព្ទរយសកម្មលនុះម្គនេទធភារផ្តេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍លសដាកិចច នាលរេ
អនាគ្ត្ ដេ់ រ.ទ.ស.ភ្  លវើយត្នម្លលនាុះោចវស់ម្វងានព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។ រាេ់ការចំណាយបនាេ ប់ សព្ម្គប់ការផាល ស់
បត៉ូរម្ផ្នក ណាម្យួននព្ទរយសកម្មព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយលៅកនុងការយិបរលិចឆទម្ដេានលកើត្លឡើង។ ត្នម្ល  
លសវកម្ម ព្បចានំងៃរបស់ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយលៅកនុងរាយការណ៍
េទធផ្េ លៅលរេម្ដេចំណាយលនាុះានលកើត្លឡើង។ នងលលដើម្ករ៏ាបប់ញ្ច៉ូ េទងំការវយត្នម្លបឋម្លៅលេើ     
ការរុុះលរ ើ និង ការផាល ស់ទីត្ថងំព្ទរយសកម្ម និងការលរៀបចំទីត្ថងំម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវលធេើលឡើងលៅលរេទិញព្ទរយ
សកម្មទងំលនាុះ ព្បសិនលបើចាាំច។់ 

ម្ផ្នកនីម្យួៗននព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ម្ដេម្គនត្នម្លលដើម្ជាស្នរវនតលធៀបនឹងត្នម្លសរុបនន
ព្ទរយទងំលនាុះ និងម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់លផ្េងព្ត្ូវានរេំស់លដាយម្ឡក។  

លព្កាយការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថត្ថម្នងលលដើម្ដករេំស់
បងគរ និងការខាត្បងប់ងគររីឱនភារលផ្េងៗ។ 

រេំស់ព្ត្ូវានគ្ណនា លដើម្បជី្ព្ម្ុះនងលលដើម្ននព្ទរយសម្បត្តិឲ្យលៅព្ត្ឹម្ត្នម្លសំណេ់របស់ខលួនលៅលេើ
ម្៉ូេដាា នរេំស់លងរលេើោយុកាេលព្បើព្ាស់ា៉ា ន់ស្នម នដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 

៩៣ 
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       ៩៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.២  ព្ទរយសម្បត្ត ិ លរាងចព្ក  នងិបរកិាខ រ (ត្) 

 
អគារ ៥០ឆ្ន  ំ
លព្គ្ឿងយនត ១០,១៥ និង ២០ឆ្ន  ំ
បំរងប់ងា៉ូរទឹក ១៥, ៣៥, ៤០ និង ៥០ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រ ម្នេីររិលស្នធន៍ ៧ ឆ្ន  ំ
សង្កា រមឹ្ និងបរកិាខ រការយិេ័យ ៧ ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រអគ្គិសនី ៧ ឆ្ន  ំ
យនយនត ៧ ឆ្ន  ំ
វ៉ា ន និងឧបករណ៍លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ ៧ ឆ្ន  ំ
នាឡិកាទឹក ៥ ឆ្ន  ំ

 
ដីធលីម្គនោយុកាេម្និកំណត្់ និងម្និព្ត្ូវានលគ្លធេើរេំស់ត្លទ។ ការស្នងសងក់ំរុងដំលណើ រការ

បង្កា ញអំរីដំលណើ រការកនុងការជ្ួសជុ្េ ស្នងសង់ និងានកត្់ព្ត្ថត្ថម្នងលលដើម្។ ការស្នងសង់កំរុងដំលណើ រការ
ម្និព្ត្ូវានដករេំស់រវ៉ូត្ដេ់លរេម្ដេសំណង់ស្នងសងរ់ចួរាេ់សព្ម្គបល់ព្បើព្ាស់។ 

លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វរញិ្ញ វត្ាុ ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយរបស់ព្ទរយសកម្មទងំអស់ព្ត្ូវាន
ា៉ា នស់្នម នអំរីឱនភារលៅលរេម្ដេម្គនព្រឹត្តិការណ៍ ឬបម្ព្ម្បព្ម្ួេេកខខណឌ ណាម្យួលកើត្លឡើងម្ដេលធេើលោយ
ាត្ប់ងត់្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយទងំលនាុះ។ ការខាត្បងរ់ីឱនភារព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ លៅលរេម្ដេត្នម្ល
រិត្គ្ណលនយយលេើសរីត្នម្លម្ដេោចព្បម្៉ូេាន (លយងកំណត្ស់ម្គគ េ់លេខ ៤.៤ សតីរីឱនភារននព្ទរយ
សកម្មម្និម្ម្នវិរញ្ញ វត្ាុ)។ 

ត្នម្លកាកសំណេ់ននព្ទរយសកម្ម រយៈលរេលព្បើព្ាស់ និងវធិីស្នស្រសតរេំស់ព្ត្ូវានរិនិត្យលឡើងវញិលៅ
រាេ់ចុងការយិបរលិចឆទលដើម្បធីានាថា ចំនួន វធិីស្នស្រសត និងរយៈលរេរេំស់ម្និម្ព្បព្បួេ   លបើលធៀបលៅនឹងការ
ា៉ា នស់្នម នរីម្ុន និងទព្ម្ងន់នការលព្បើព្ាស់ម្ដេររំឹងទុកននអត្ាព្បលយជ្នល៍សដាកិចចនាលរេអនាគ្ត្របស់ព្ទរយ
សកម្មទងំលនាុះ។ ព្បសិនលបើការររំឹងទុកខុសរីការា៉ា ន់ស្នម នរីម្ុន ការម្ព្បព្បួេម្បបលនុះព្ត្ូវានចាត្ទុ់កជាការ
ផាល ស់បត៉ូរគ្ណលនយយា៉ា ន់ស្នម ន។ 

ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្ម ព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់លៅលរេេក់ ឬលៅលរេម្និម្គន     
អត្ាព្បលយជ្នល៍សដាកិចចនាលរេអនាគ្ត្បនតលទៀត្។ ចំនួនខុសគាន រវងត្នម្លទទួេានរីការេកព់្បសិនលបើម្គន 
និងត្នម្លរិត្គ្ណលនយយព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

 
៤.៣  ព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី

ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេេកខខណឌ ដ៉ូចជា អត្តសញ្ជញ ណកម្មសិទធិ និងម្គន
េទធភារផ្តេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍លសដាកិចចនាលរេអនាគ្ត្។ ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវានវយត្នម្លដំប៉ូងជានងលលដើម្។ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៣  ព្ទរយសកម្មអរ៉ូប ី(ត្) 

 
លព្កាយការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជានងលលដើម្ ដករេំស់បងគរ និងឱនភារ

បងគរព្បសិនលបើម្គន។ ោយុកាេលព្បើព្ាស់របស់ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្ត្ូវានកំណត្់       ជាអចិនស្រនតយឬ៍ម្គនកាេ
កំណត្។់ ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីម្ដេោយុកាេលព្បើព្ាស់ម្គនកាេកំណត្់ព្ត្ូវានលធេើការរេួំសលដាយលព្បើវធិីស្នស្រសត 
រេំស់លងរលេើោយុកាេលព្បើព្ាស់ា៉ា ន់ស្នម ន     លវើយនឹងលធេើការវយត្នម្លលដើម្បមី្សេងរកកត្ថត ម្ដេនាលំោយម្គន
ឱនភារ។ ព្បសិនលបើរកលឃើញថាម្គនកត្ថត ទងំលនាុះ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ួរម្ត្លធេើការា៉ា ន់ស្នម នទឹកព្ាកម់្ដេោចព្សង់
ម្កវញិរបស់ព្ទរយសកម្មលនាុះ។ វធិីស្នស្រសត និងរយៈលរេននការលធេើរេំស់របស់ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី ម្ដេម្គនោយុ
កាេជាក់ោក់ ឬម្គនកំណត្ព់្ត្ូវានលធេើការវយត្នម្លត្ិចបំផុ្ត្ម្តងលៅចុងការយិបរលិចឆទ។ ចណំាយរេំស់លេើ
ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី ម្ដេម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់ជាកោ់ក់ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ 
និងដាកប់ញ្ច៉ូ េលៅកនុងចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីម្យួព្ត្ូវានចាត្ទុ់កថាម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់អចិនស្រនតយ ៍ ឬ ម្និម្គនកាេកំណត្់
លៅលរេម្ដេព្ទរយសកម្មលនាុះ ព្ត្ូវានររំឹងថានឹងបលងាើត្េំវ៉ូរស្នចព់្ាកដ់េ់ រ.ទ.ស.ភ្  លវើយលរេលវោនន
ការបលងាើត្េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់លនាុះម្និោចា៉ា ន់ស្នម នាន។ ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីម្ដេម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់ម្និ
កំណត្ព់្ត្ូវានវយត្នម្លជាលរៀងរាេ់ឆ្ន  ំឬលៅលរេម្ដេម្គនកត្ថត សងេយ័ថាត្នម្លននព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីនឹងព្ត្ូវាន
ឱនភារ។ ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីព្បលភ្ទលនុះ ម្និព្ត្ូវានលធេើរេំស់លនាុះលទ។ ោយុកាេលព្បើព្ាស់របស់វ    ព្ត្ូវាន
រិនិត្យលឡើងវញិលៅលរៀងរាេ់ចុងការយិបរលិចឆទនីម្យួៗ លដើម្បដីឹងថាលត្ើព្រឹត្តិការណ៍ និងបរយិកាសនានារបស់
ព្ទរយសកម្មទងំលនាុះ   លៅម្ត្ោចចាត្ទុ់កថាម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់ម្និកំណត្។់ ព្បសិនថាអត្់លនាុះការ
ផាល ស់បត៉ូរោយុកាេលព្បើព្ាស់របស់ព្ទរយសកម្ម រីោយុកាេអចិនស្រនតយល៍ៅជាោយុកាេម្គនកំណត្ព់្ត្ូវានចាត្់
ទុកថាជាការផាល ស់បត៉ូរការា៉ា ន់ស្នម នគ្ណលនយយលដាយអនុលោម្លៅត្ថម្ ស.គ្.អ.ក ៨ លគាេនលយាយ
គ្ណលនយយ ការផាល ស់បត៉ូ រការា៉ា ន់ស្នម នគ្ណលនយយ និងកំវុសឆ្គង។ 

ចំណាយលៅលេើព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី ម្ដេដំប៉ូងព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជាចំណាយព្បត្ិបត្តិការ គ្ឺម្និោចលធេើការ
កត្ព់្ត្ថជានងលលដើម្របស់ព្ទរយសកម្មវញិលៅលរេលព្កាយានលទ។ 

ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីម្ដេព្ត្ូវានេុបលចញរីបញ្ជ ីលៅលរេម្ដេេកល់ចញ ឬរុំររំឹងថាម្គនអត្ាព្បលយជ្ន៍
លសដាកិចច។ ចំលណញ ឬ ខាត្ម្ដេលកើត្លឡើងរីការេុបលចញរីបញ្ជ ីលនុះ គ្ឺជាភារខុសគាន រវងត្នម្លសុទធម្ដេាន
ម្ករីការេក់ព្បសិនលបើម្គន និងត្នម្លរិត្គ្ណលនយយរបស់ព្ទរយសកម្មលនាុះ។ ចំលណញ ឬខាត្លនុះ ព្ត្ូវានកត្់
ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

 
៤.៤ ឱនភារននព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នវិរញ្ញ វត្ាុ 

ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្ម លេើកម្េងព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងសននិធិ ព្ត្ូវរិនិត្យលឡើងវញិលៅ
រាេ់ចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ    លដើម្បកីំណត្ថ់ាលត្ើម្គនសញ្ជញ ននឱនភារម្ដេោចលកើត្លឡើង
ឬលទ។ ព្បសិនលបើម្គន ត្នម្លម្ដេោចស្នត រាននឹងព្ត្ូវា៉ា ន់ស្នម ន។ 

ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបីម្ដេម្គនោយុកាេលព្បើព្ាស់ម្និកំណត្់ព្ត្ូវានវយត្នម្លជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ឬំញឹកញាប់ 
លបើម្គនព្រឹត្តិការណ៍ ឬការនព្បព្បួេស្នា នភារម្ដេជាកត្ថត សងេ័យ នឹងម្គនឱនភារដេ់ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី។  

 
 

 

៩៥ 
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       ៩៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៤ ឱនភារននព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នវិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
 

ត្នម្លម្ដេោចស្នត រានននព្ទរយសកម្មនីម្យួៗ ព្ត្ូវានា៉ា ន់ស្នម នលដាយម្ឡករីគាន ។ ករណីត្នម្លម្ដេ
ោចស្នត រានននព្ទរយសកម្មម្យួម្និោចា៉ា ន់ស្នម នលដាយម្ឡក ការា៉ា ន់ស្នម នលេើឱនភារនឹងលធេើលឡើងជាព្កុម្ 
(Cash Generating Units “CGU”) ម្ដេព្ទរយសកម្មលនាុះសាិត្លៅកនុង។ 

ត្នម្លម្ដេោចស្នត រានននព្ទរយសកម្ម ឬ ព្កុម្ព្ទរយសកម្ម គ្ឺ ត្នម្លម្ដេខពស់ជាងរវងត្នម្លទីផ្ារ ដក
ចំណាយការេក់ និងត្នម្លលៅបនតលព្បើព្ាស់។ 

កនុងការកំណត្ត់្នម្លលៅបនតលព្បើព្ាស់េំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់លចញ      និងច៉ូេា៉ា ន់ស្នម នម្ដេានម្ករីការ  
លព្បើព្ាស់បនត និងរីការេក់ចុងលព្កាយព្ត្ូវានលធេើអបបហារលដាយលព្បើអបបហារអព្ត្ថការព្ាកម់្ុនបងរ់នធម្ដេ
ឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីការវភិាគ្ទីផ្ារបចចុបបននននត្នម្លព្ាកគ់្ិត្ត្ថម្លរេលវោ និងហានិភ្យ័ម្ដេពាក់រន័ធជាកោ់ក់លៅ
នឹងព្ទរយសកម្មម្ដេេំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ា៉ា នស់្នម ននាលរេអនាគ្ត្ម្និានលធេើអបបហារ។ ការខាត្បងរ់ីឱនភារ
ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្លៅលរេម្ដេត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្ម ឬព្កុម្
ព្ទរយសកម្មម្គនត្នម្លខពស់ជាងត្នម្លម្ដេោចស្នត រាន។ ការខាត្បងរ់ីឱនភារទងំអស់របស់ព្កុម្ព្ទរយសកម្ម
(“CGU”)ព្ត្ូវម្បងម្ចកត្ថម្ម្៉ូេដាា នសម្គម្គព្ត្ត្ថម្ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយរបស់ព្ទរយសកម្មនីម្យួៗកនុងព្កុម្។ ការ
ខាត្បងរ់ីឱនភារព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថភាល ម្លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

ការខាត្បងរ់ីឱនភារននព្ទរយសកម្មលផ្េងៗ ោចព្ត្ូវានកត្់ព្ត្ឡបម់្កវញិម្ត្កនុងករណីម្ដេម្គនការ
ផាល ស់បត៉ូរវធិីស្នស្រសតា៉ា ន់ស្នម នកនុងការកំណត្ត់្នម្លម្ដេោចស្នត រានននព្ទរយសកម្មលនាុះ ចាបត់្ថងំរីការខាត្បងរ់ី
ឱនភារព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ចុងលព្កាយម្ត្ប៉ាុលណាណ ុះ។ 

ការខាត្បងរ់ីឱនភារោចព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ឡបម់្កវញិព្ត្ឹម្ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្មម្និលេើស
រីត្នម្លរិត្គ្ណលនយយម្ដេានកំណត្់    ដករេំស់  ព្បសិនលបើម្និម្គនការខាត្បងរ់ីឱនភារព្ត្ូវានទទួេ
ស្នគ េ់។ ការកត្ព់្ត្ឡបម់្កវញិម្បបលនុះព្ត្ូវកត្ព់្ត្ថជាចំណ៉ូ េលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ភាល ម្ៗ។ 

 
៤.៥ សននធិ ិ

សននិធិ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទបជាងរវងត្នម្លលដើម្ និងត្នម្លេករ់ិត្។ 
នងលលដើម្សននិធិព្ត្ូវានកំណត្់លដាយលព្បើព្ាស់ម្៉ូេដាា នជាម្ធយម្។ នងលលដើម្ននសននិធិជាវត្ាុធាតុ្លដើម្រមួ្

បញ្ច៉ូ េ នងលទិញ ប៉ូកបញ្ច៉ូ េនឹងចំណាយលផ្េងៗម្ដេលកើត្លឡើងកនុងការនាសំននិធិម្កកានទ់ីត្ថងំ និងម្គន
េកខខណឌ បចចុបបនន។ សននិធិរមួ្បញ្ច៉ូ េទងំវត្ាុធាតុ្លដើម្ វត្ាុលព្បើព្ាស់ លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងសតុកដនទលទៀត្ម្ដេ
ទកទ់ងនឹងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹក និងកំណត្់ត្នម្លលៅត្ថម្នងលលដើម្រិត្ព្ាកដកនុងការនាយំកសននិធិដកនឹងព្ាក់សព្ម្គប់ 
ការខ៉ូចខាត្  វួសសម្យ័ និងម្គនចេនាយឺត្ លដាយការលព្បើម្៉ូេដាា នជាម្ធយម្ ។ លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងសននិធិ
ម្ដេពាករ់ន័ធនឹងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកម្ដេម្គនោយុកាេលព្ចើនជាងម្យួឆ្ន  ំ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាព្ទរយសម្បត្តិ 
លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ លៅលរេដាកច់៉ូេលៅកនុងការលព្បើព្ាស់ ។ 

ត្នម្លេករ់ិត្ គ្ឺជាត្នម្លេក់ា៉ា នស់្នម នត្ថម្ព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្មធម្មត្ថដកនឹងនងលលដើម្ា៉ា ន់ស្នម នននការ
សលព្ម្ចលោយានផ្េិត្ផ្េ និងចំណាយា៉ា ន់ស្នម នចាាំចក់នុងការេក។់ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៦ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  

ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ គ្ឺជាកិចចសនាម្ដេបលងាើនព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុននសវព្គាសម្យួ និងបំណុេ
វិរញ្ញ វត្ាុ ឬឧបករណ៍ម្៉ូេធនននសវព្គាសម្យួដនទលទៀត្។ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុរមួ្ម្គន ស្នចព់្ាក់ ឧបករណ៍ម្៉ូេធនននសវព្គាសម្យួដនទលទៀត្  សិទធិកនុង  
កិចចសនាកនុងការទទួេានស្នចព់្ាក់ ឬព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុដនទលទៀត្រីសវព្គាសដនទម្យួលទៀត្ ឬសិទធិកនុង
ការលដាុះដ៉ូរព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ឬបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលព្កាម្េកខខណឌ ជាព្បលយជ្នដ៍េ់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុរមួ្ម្គន កាត្រេកិចចកិចចសនាកនុងការព្បគ្េ់ស្នចព់្ាក់ ឬព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុដនទ
លទៀត្លៅឲ្យសវព្គាសម្យួលទៀត្ ឬកាត្រេកិចចកិចចសនាកនុងការលដាុះដ៉ូរព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ឬបំណុេ    
វិរញ្ញ វត្ាុលព្កាម្េកខខណឌ ម្និជាព្បលយជ្នដ៍េ់ រ.ទ.ស.ភ្ ។  

ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ លៅលរេម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ាន
កាល យលៅជាភាគ្ីម្យួម្ដេម្គនកាត្រេកិចចកិចចសនាផ្តេ់ ឬទទួេឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុទងំលនាុះ។ ឧបករណ៍
វិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ រមួ្ទងំចំណាយព្បត្ិបត្តិការម្ដេទកទ់ងផាេ េ់លៅនឹងការទិញ ឬ
បលងាើត្ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុទងំលនាុះ កនុងករណីឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្និវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ 
ឬខាត្។ 

លដរលីវ ៉ាទីវម្ដេម្អបជាប់ ព្ត្ូវានម្បងម្ចកលដាយម្ឡករីកិចចសនាកម្មសិទធិ និងព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជា
លដរលីវ ៉ាទីវព្បសិនលបើេកខណៈលសដាកិចច និងហានិភ្យ័ននលដរលីវ ៉ាទីវលនុះម្និពាករ់ន័ធជ្ិត្សនិទធលៅនឹងេកខណៈលសដាកិចច 
និងហានិភ្យ័ននកិចចសនាកម្មសិទធិ ឧបករណ៍លដាយម្ឡកម្ដេម្គនេកខខណឌ ដ៉ូចគាន លៅនឹងលដរលីវ ៉ាទីវលនុះោច
ចាត្ទុ់កជាលដរលីវទីវ លវើយលដរលីវ ៉ាទីវក៉ូនកាត្ល់នុះម្និព្ត្ូវានកត្់ព្ត្ថត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ    ឬខាត្
លឡើយ។ 
ក. ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ត្ូវានម្បងម្ចកជាបនួថាន កប់នាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងសព្ម្គប់ការ
វស់ម្វងបនតបនាេ បដ់៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
(ក.១). ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ  ឬខាត្ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ  ឬខាត្ រមួ្ម្គនព្ទរយសកម្ម
វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេទុកសព្ម្គប់លធេើពាណិជ្ជកម្ម (ឧទវរណ៍៖ ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេទិញ
សព្ម្គប់លគាេបំណងេក់វញិកនុងរយៈលរេខលី) លដរលីវទីវ (ទងំម្និពាករ់ន័ធ និងានបងាប)់ 
និងព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេព្ត្ូវានចាត្់ថាន កក់នុងការម្បងម្ចកលនុះ ោព្ស័យលេើការទទួេ
ស្នគ េ់ដំប៉ូង។ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេានម្បងម្ចកជាត្នម្ល    
ទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ ឬខាត្ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ។ ចំលណញ ឬខាត្ម្ដេ
ានម្ករីការផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ     ឬ
ខាត្។ ចំលណញ ឬខាត្សុទធ លេើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេម្បងម្ចកជាត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈ
ការចំលណញ ឬខាត្ ម្និរាបប់ញ្ច៉ូ េចំលណញ ឬខាត្លេើអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក់បរលទស ការព្ាក់ និង
ចំណ៉ូ េភាគ្ោភ្លទ។ ចំណ៉ូ េទងំលនុះ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ដាចរ់ីគាន លៅកនុងរាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ជាសម្គសភាគ្ននចំណ៉ូ េលផ្េងៗ ឬកំហាត្ព្បត្ិបត្តិការលផ្េងៗ។ 

ប៉ាុម្នតលដរលីវទីវម្ដេព្ត្ូវានភាជ ប់    លវើយព្ត្ូវានលធេើការទ៉ូរទត្ល់ដាយឧបករណ៍
ម្៉ូេធនម្ដេម្និម្គនការលព្បៀបលធៀបលៅនឹងត្នម្លទីផ្ារសកម្ម       ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជា
ចំណាយ។ 

៩៧ 
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       ៩៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៦ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)   

ក. ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
(ក.២). ការវនិិលយគ្ ម្ដេរកាទុកដេ់កាេកំណត្់ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ត្ូវានម្បងម្ចកជាការវនិិលយគ្ម្ដេរកាទុកដេ់កាេ
កំណត្់រមួ្ម្គន ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្និម្ម្នលដរលីវទីវម្ដេការបងព់្ាក់ម្គនេកខណៈលងរ ឬ 
ោចកំណត្់ាននិងកាេកំណត្ជ់ាកោ់ក់ម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនបំណងវជិ្ជម្គន និងេទធភារ 
លដើម្បរីកាទុករវ៉ូត្ដេ់នងៃកំណត្។់ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ      ម្ដេានចាត្ថ់ាន ក់ជាការ
វនិិលយគ្ម្ដេរកាទុកដេ់កាេកំណត្់ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្នងលលដើម្ម្ដេានរេំស់លដាយ
លព្បើវធិីស្នស្រសតគ្ណនាការព្ាកព់្បសិទធភារ។ ចំលណញ ឬខាត្លេើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ
ចាត្់ថាន កជ់ាការវនិិលយគ្ ម្ដេរកាទុកដេ់កាេកំណត្់ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងរាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្លៅលរេម្ដេព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុលនាុះ ព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់ ឬម្គន 
ឱនភារ និងត្ថម្រយៈវធិីស្នស្រសតរេំស់។ 

  (ក.៣). កម្ច ីនិងព្ាក់ព្ត្ូវទទួេ 
ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេចាត្់ជាកម្ច ី និងព្ាក់ព្ត្ូវទទួេ រមួ្ម្គនព្ទរយសកម្ម

វិរញ្ញ វត្ាុម្និម្ម្នលដរលីវទីវម្ដេម្គនសំណងលងរ       ឬោចកំណត្ា់នលវើយម្និព្ត្ូវាន
លាុះផ្ាយលៅកនុងទីផ្ារសកម្ម។ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន ក់ជាកម្ច ី និង
ព្ាក់ព្ត្ូវទទួេព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្នងលលដើម្ម្ដេានរេំស់ លដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតគ្ណនា 
ការព្ាក់ព្បសិទធភារ។ ចំលណញ ឬខាត្លេើព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុចាត្ថ់ាន ក់ជា កម្ច ីនិងព្ាក់
ព្ត្ូវទទួេ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្លៅលរេម្ដេព្ទរយសកម្ម
វិរញ្ញ វត្ាុលនាុះ ព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់ ឬម្គនឱនភារ និងត្ថម្រយៈវធិីស្នស្រសតរេំស់។ 

  (ក.៤). ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុសព្ម្គបេ់ក ់
ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេចាត្ជ់ាព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុសព្ម្គបេ់ក ់   រមួ្ម្គន 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្និម្ម្នលដរលីវទីវ ម្ដេចាត្់ជាសព្ម្គប់េក ់ ឬម្ដេម្និម្បងម្ចកជាកម្ច ី
និងព្ាក់ព្ត្ូវទទួេការវនិិលយគ្ ម្ដេរកាទុកដេ់កាេកំណត្់ ឬព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុត្ថម្
ត្នម្លទីផ្ារ កនុងការចំលណញ  ឬខាត្។ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុចាត្ជ់ាទុកសព្ម្គប់េកគ់្ឺព្ត្ូវ
ានវយត្នម្លជាត្នម្លទីផ្ារ។ ចំលណញឬខាត្ម្ដេានម្ករីការផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារព្ត្ូវាន
ទទួេស្នគ េ់លៅកនុងរាយការណ៍ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ លេើកម្េងម្ត្ឱនភារនិងចំលណញ ឬខាត្
អព្ត្ថការព្ាក់បរលទស រវ៉ូត្ដេ់ព្ទរយសកម្មព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់ លៅលរេម្ដេ
ចំលណញ ឬខាត្បងគរម្ដេដំប៉ូងទទួេស្នគ េ់ជាចំណ៉ូ េលផ្េងៗលវើយព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់
កនុងរាយការណ៍ចំលណញឬខាត្។ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៦ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)   

ក. ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
ស្នចព់្ាក់ ឬស្នច់ព្ាកស់ម្ម្៉ូេរ៉ូម្ម្គន ស្នច់ព្ាក់ និងសម្តុ្េយធនាគារ ព្ាកប់លញ្ញ ើលៅ

ធនាគារ និងការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីលផ្េងៗម្ដេោចបំម្េងជាស្នចព់្ាក់យ៉ា ងង្កយជាម្យួនឹង
ោយុកាេកំណត្់ត្ិចជាង ឬលសមើនឹង ៣ម្ខ ព្ត្ូវានលព្បើព្ាស់លដាយអនកព្គ្បព់្គ្ង រ.ទ.ស.ភ្ សព្ម្គប់
ចំណាយជាបក់ិចចសនារយៈលរេខលី។ ចំលពាុះលគាេបំណងននរាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់      
ស្នចព់្ាក់ និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេគ្ឺបង្កា ញ ចំនួនសុទធលៅកនុងឥណទនវាិរ៉ូបរ ៍និងព្ាកប់លញ្ញ ើសនា
កនុងធនាគារ។ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុម្យួ ព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេសិទធិកិចចសនាកនុងការ
ទទួេន៉ូវេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់រីព្ទរយសកម្មលនាុះវួសសុរេភារ។ លៅលរេព្ទរយសកម្មវរញិ្ញ វត្ាុព្ត្ូវ
ានឈប់ទទួេស្នគ េ់ទងំព្សុងចំនួនខុសគាន រវងត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ និងត្នម្លម្ដេោចទទួេាន 
(ប៉ូករមួ្ទងំព្ទរយសកម្មទទួេានងមី ដកបំណុេឧបម្គព្បសិនលបើម្គន) លវើយចំលណញ ឬខាត្បងគរ
(ព្បសិនលបើម្គន) ម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ផាេ េ់លៅកនុងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ គ្ួរម្ត្ទទួេស្នគ េ់លៅកនុង
រាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

វធិីស្នស្រសតការទិញ ឬេកជ់ាធម្មត្ថ គ្ឺការទិញ ឬេក់ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុលព្កាម្កិចចសនា 
ម្ដេេកខខណឌ  ត្ព្ម្ូវលោយម្គនការលផ្េរព្ទរយសកម្មកនុងលងរលវោកំណត្ម់្យួ ម្ដេកំណត្់លដាយចាប់ 
ឬេកខខណឌ ទីផ្ារឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
ខ. បណុំេវិរញ្ញ វត្ាុ 

ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ      ព្ត្ូវានចាត្ទុ់កជាបំណុេ       ឬម្៉ូេធនលយងលៅត្ថម្េកខណនន
កិចចសនា។ បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានម្បងម្ចកត្ថម្ព្បលភ្ទដ៉ូចខាងលព្កាម្ បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់
ដំប៉ូង កនុងលគាេបំណងកំណត្ត់្នម្លបនាេ ប៖់ 

  (ខ.១) បណុំេវិរញ្ញ វត្ាុត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ ឬខាត្ 
បណុំេវិរញ្ញ វត្ាុត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈ  ចំលណញ ឬខាត្  រមួ្ម្គនបំណុេ

វិរញ្ញ វត្ាុទុកសព្ម្គប់លធេើពាណិជ្ជកម្ម លដរលីវទីវ (ទងំម្និពាករ់ន័ធ និងានបងាប)់ និងបំណុេ
វិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេចាត្ត់្ថងំច៉ូេលៅកនុងការចាត្ថ់ាន ក់លនុះ     លដាយម្ផ្ាកលៅលេើការទទួេស្នគ េ់
ដំប៉ូង។ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន កត់្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ
ត្ថម្រយៈការចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ។ ចំលណញ ឬខាត្ម្ដេលកើត្
លចញរីការផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ     ម្ដេានម្បងម្ចកចាត្ថ់ាន ក់ត្ថម្ត្នម្ល
ទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។  
ចំលណញ ឬខាត្សុទធលេើបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេម្បងម្ចកជាត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ 
ឬខាត្  ម្និរាបប់ញ្ច៉ូ េចំលណញ  ឬខាត្លេើអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក់បរលទស   ការព្ាក ់  និងចំណ៉ូ េ   
ភាគ្ោភ្លទ។ ចំណ៉ូ េទងំលនុះព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ដាចរ់ីគាន លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ 
ឬខាត្ជាសម្គសភាគ្ននចំណ៉ូ េលផ្េងៗ ឬកំហាត្ព្បត្ិបត្តិការលផ្េងៗ។ 

  
 

៩៩ 
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       ១០០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៦ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)   

ខ. បណុំេវិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
  (ខ.២) បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលផ្េងៗ 

បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេចាត្់ជាបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលផ្េងៗរមួ្ម្គន បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ
ម្និម្ម្នជាលដរលីវទីវ ម្ដេម្និម្ម្នរកាទុកសព្ម្គប់ការជ្ួញដ៉ូរ ឬកក៏ំណត្ល់ឡើងដំប៉ូងត្ថម្ត្នម្ល
ទីផ្ារត្ថម្រយៈចំលណញ ឬខាត្។ 

បនាេ បរ់ីការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលផ្េងៗ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្នងល
លដើម្ម្ដេានរេំស់ លដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតគ្ណនាការព្ាកព់្បសិទធភារ។ ចំលណញ ឬខាត្រី
បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលផ្េងៗ ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ លៅលរេ
បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលនាុះព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់    និងលដាយលព្បើវធិីស្នស្រសតរេំស់។  
បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ ព្ត្ូវានឈបទ់ទួេស្នគ េ់ លៅលរេម្ដេបំណុេព្ត្ូវានសង។ 

ឧទវរណ៍ ៖ លៅលរេម្ដេកាត្រេកិចចម្ដេម្ចងកនុងកិចចសនាព្ត្ូវានចប់ េុបលចាេ ឬផុ្ត្កំណត្។់ 
ការលដាុះដ៉ូររវងឥណទយិក និងឥណទយក ន៉ូវឧបករណ៍បំណុេម្ដេម្គនេកខខណឌ លផ្េងគាន ជា
ស្នរវនតព្ត្ូវចាត្ទុ់កជាសំណងននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលដើម្ លវើយបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុងមីព្ត្ូវានទទួេ 
ស្នគ េ់។ ដ៉ូចគាន ផ្ងម្ដរការផាល ស់បត៉ូរជាស្នរវនតន៉ូវេកខខណឌ ននបំណុេវរញិ្ញ វត្ាុលដើម្ចាត្ទុ់កជាសំណង
ននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុលដើម្   លវើយបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុងមីព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់។  ភារខុសគាន រវងត្នម្លរិត្
គ្ណលនយយននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេានសងឬលផ្េរលៅភាគ្ីលផ្េងម្យួលទៀត្ និងត្នម្លត្បសនងរមួ្ទងំ
ព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នជាស្នច់ព្ាក ់ ម្ដេានលផ្េរឬបំណុេម្ដេានកំណត្់ព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់កនុង  
រាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

ភារខុសគាន រវងត្នម្លលយងននវិរញ្ញបបទនម្ដេានបញ្ចប់ ឬានលផ្េរលៅឲ្យភាគ្ីណាម្យួ 
និងព្ត្ូវានទ៉ូទត្ ់ ម្ដេរមួ្បញ្ច៉ូ េព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នស្នចព់្ាក ់ ម្ដេានលផ្េរ ឬជាបំណុេម្ដេ
ានសនមត្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាចំលណញ ឬខាត្។ 

កិចចសនាធានាវិរញ្ញ វត្ាុ គ្ឺជាកិចចសនាម្ដេត្ព្ម្ូវលោយអនកលចញកិចចសនាលធេើការបង់
សំណងលោយលៅម្គច ស់កម្មសិទធិរាេ់ការខាត្បង់ ម្ដេលកើត្ម្គនលឡើងលដាយស្នរឥណទយិកណាម្យួ
ម្និោចលធេើការបងល់ៅត្ថម្លរេកំណត្អ់នុលោម្ត្ថម្េកខខណឌ ននឧបករណ៍បំណុេលដើម្ឬ េកខខណឌ
ននបំណុេម្ដេានម្កម្ព្ប។ 

 

គ្.  ម្៉ូេធន 
ឧបករណ៍ម្៉ូេធន គ្ឺជាកិចចសនាទងំឡាយម្ដេបង្កា ញលោយលឃើញន៉ូវត្នម្លសំណេ់នន

ព្ទរយសកម្មលព្កាយរីដកន៉ូវរាេ់បំណុេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ ភាគ្វ ុនធម្មត្ថព្ត្ូវានចាត្់ច៉ូេជា
ឧបករណ៍ម្៉ូេធន។  
 ភាគ្វ ុនធម្មត្ថព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថត្ថម្ត្នម្លចារកឹ លវើយព្បសិនលបើម្គនបុរេោភ្ម្ដេទទួេាន
លេើសរីត្នម្លចារកឹ ព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាបុរេោភ្ភាគ្វ ុន។ ទងំភាគ្វ ុនធម្មត្ថ និងបុរេោភ្       
ភាគ្វ ុនព្ត្ូវានចាត្់ច៉ូេជាម្៉ូេធន។  
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៦ ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

គ្.  ម្៉ូេធន (ត្) 
ចំណាយននព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាត្ំវយរីម្៉ូេធន ដករាេ់អត្ាព្បលយជ្ន៍ម្ដេានអំរីរនធលេើព្ាក់
ចំណ៉ូ េម្ដេពាករ់ន័ធ។ ម្និដ៉ូលចាន ុះលទ ព្ត្ូវកត្ច់៉ូេ កនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

ភាគ្ោភ្ព្បកាសម្ុនដំណាចឆ់្ន លំៅលោយភាគ្វ ុនិក             ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងម្៉ូេធនកនុង
ការយិបរលិចឆទម្ដេានព្បកាស។ ភាគ្ោភ្ចុងលព្កាយ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេម្គនការអនុម្ត័្រី
ភាគ្វ ុនិក។ 

 

៤.៧ ឱនភារននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 
រ.ទ.ស.ភ្ លធេើការវយត្នម្លថាលត្ើម្គនភ្សតុត្ថងជាយថាវត្ាុម្ដេោចលធេើលោយម្គនឱនភារននព្ទរយសកម្ម

វិរញ្ញ វត្ាុលៅចុងការយិបរលិចឆទនីម្យួៗ។ 
 

ក. កម្ច ីនងិគ្ណនពី្ត្វូទទេួ 
រ.ទ.ស.ភ្ រិចារណាលៅលេើកត្ថត ទងំឡាយ ដ៉ូចជាភ្វនីយភារននភារកេយ័ទុនឧបសគ្គវិរញ្ញ វត្ាុ 

សំខាន់ៗននគ្ណនីព្ត្ូវទទួេ រមួ្ទងំភារគាម នេទធភារសងបំណុេ ឬ កក៏ាររនាលរេសងបំណុេរយៈលរេ
យ៉ូរលដើម្បកីំណត្ថ់ាលត្ើកត្ថត ទងំលនាុះជាភ្សតុត្ថងម្ដេបញ្ជជ ក់ថាម្គនឱនភារលេើកម្ច ី និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេាន
លកើត្លឡើង។ ភ្សតុត្ថងលផ្េងលទៀត្        រមួ្ម្គនអព្ត្ថការព្បម្៉ូេកម្ច ីនិងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេម្ដេម្គនរីម្ុននិងការ
រិនិត្យលេើការម្ព្បព្បួេស្នា នភារលសដាកិចចត្ំបន ់ និងជាត្ិម្ដេទកទ់ងលដាយផាេ េ់លៅនឹងអព្ត្ថគាម នេទធភារ
សងបំណុេម្ដេម្គនរីម្ុន។ 

លបើម្គនភ្សតុត្ថងម្បបលនុះលកើត្លឡើងត្នម្ល ននការខាត្បង់ព្ត្ូវានគ្ណនាលដាយកំណត្ត់្នម្លខុសគាន រវង
ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ     និងត្នម្លបចចុបបននននេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់នាអនាគ្ត្ម្ដេានលធេើ
អបបហារត្ថម្អព្ត្ថការព្ាក់ព្បសិទធភារលដើម្ ននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុលនាុះ។ការខាត្បង់ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថលៅកនុង
រាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននកម្ច ី   និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេព្ត្ូវកាត្ប់នាយលដាយលព្បើាស់គ្ណនីសំវធិានធន។ 
លៅការយិបរលិចឆទបនាេ ប់ ព្បសិនលបើត្នម្លខាត្បងរ់ីឱនភារងយចុុះលវើយទកទ់ងលៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍

ណាម្យួម្ដេលកើត្លឡើងលព្កាយការខាត្បង់ និងព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់រីម្ុន ការខាត្បងល់នាុះព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ឡប់
ម្កវញិព្ត្ឹម្ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ        ននព្ទរយសកម្មម្និលេើសរីត្នម្លម្ដេានរេំស់លៅនងៃម្ដេកត្ព់្ត្ឡប់ម្ក
វញិ។ ចំនួនម្ដេានកត្ព់្ត្ឡបម់្កវញិព្ត្ួវទទួេស្នគ េ់កនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

 
៤.៨.   រនធលេើព្ាកច់លំណញ 

រនធលេើព្ាកច់ំលណញ   រមួ្ម្គនរនធលេើព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធទងំអស់។   ចំណាយលេើរនធលៅកនុង
រាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗរមួ្ម្គន រនធកនុងព្គា និង រនធរនា។ 

 
ក.  រនធកនុងព្គា 

ចំណាយរនធកនុងព្គា ព្ត្ូវានកំណត្់លដាយអនុលោម្ត្ថម្ចាបស់តីរីស្នរលរើរនធកនុង          
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ម្ដេរមួ្បញ្ច៉ូ េទងំម្៉ូេដាា នរនធលយងត្ថម្ព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធ ។ 

  

១០១ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
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       ១០២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៨.   រនធលេើព្ាកច់លំណញ (ត្) 

ខ. រនធរនា 
 រនធរនាព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ទងំព្សុង លដាយលព្បើវធិានបំណុេលេើភារខុសគាន បលណាត ុះ
ោសននម្ដេលកើត្លឡើងរីភារខុសគាន      រវងត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្ម    ឬបំណុេ  លៅកនុង  
រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ និងម្៉ូេដាា នរនធរបស់វ។ 

រនធរនាព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់សព្ម្គបរ់ាេ់ភារខុសគាន បលណាត ុះោសននទងំអស់ លេើកម្េងម្ត្
រនធរនា ម្ដេលកើត្លចញរីការទទួេស្នគ េ់បឋម្ន៉ូវព្ទរយសកម្មឬបំណុេកនុងព្បត្ិបត្តិការម្ដេម្និ
ម្ម្នជាការទិញបព្ងួម្ោជ្ីវកម្ម លវើយលៅលរេម្ដេព្បត្ិបត្តិការលនាុះលកើត្លឡើងម្និម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់
ណាម្យួលកើត្លឡើងចំលពាុះព្ាក់ចំលណញត្ថម្វធិីស្នស្រសតគ្ណលនយយ ឬព្ាកច់ំលណញត្ថម្វធិីស្នស្រសត 
រនធដារលឡើយ។ 

ព្ទរយសកម្មរនធរនា ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ម្ត្ន៉ូវលរេម្ដេម្គនព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធោច
លកើត្ម្គនលឡើង លដើម្បទី៉ូទត្់ជាម្យួនឹងចំនួនខុសគាន បលណាត ុះោសនន ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយសកម្ម
រនធរនា ព្ត្ូវរិនិត្យលឡើងវញិលៅចុងការយិបរលិចឆទននត្ថរាងតុ្េយការនីម្យួៗ។ ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយនន
ព្ទរយសកម្មរនធរនាព្ត្ូវានកាត្ប់នាយ លៅលរេម្ដេដឹងថាព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធនាលរេអនាគ្ត្ 
ម្និម្គនព្គ្បព់្គានល់ដើម្បលីព្បើព្ាស់ម្យួម្ផ្នក ឬ ទងំព្សុងននព្ទរយសកម្មរនធរនា។ការកាត្ប់នាយម្បប
លនុះព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ឡបម់្កវញិលៅលរេម្ដេ ព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធោចនឹងម្គនព្គ្ប់ព្គាន។់ 

ព្ទរយសកម្មរនធរនា និងបំណុេរនធរនាោចកាត្់កងគាន ានលៅលរេម្ដេម្គនសិទធិព្សប
ចាបល់ដើម្បលីធេើការទ៉ូទត្រ់នធកនុងព្គាព្ត្ូវទទួេលៅនឹងរនធកនុងព្គាព្ត្ូវសង លវើយលៅលរេម្ដេចំណ៉ូ េ
រនធរនាទកទ់ងលៅនឹងោជ្ាធររនធដារដ៉ូចគាន លេើ៖ 
(១)  ព្គ្ឹុះស្នា នជាបរ់នធដ៉ូចគាន  ឬ 
(២)  ព្គ្ឹុះស្នា នជាបរ់នធលផ្េងគាន  ម្ដេម្គនបំណងនឹងទ៉ូទត្រ់នធកនុងព្គាព្ត្ូវបង់ និងព្ត្ូវទទួេសរុប 

ឬទទួេស្នគ េ់រនធព្ត្ូវទទួេ លវើយទ៉ូទត្រ់នធព្ត្ូវបង់បនតបនាេ បគ់ាន លៅកនុងការយិបរលិចឆទ
នីម្យួៗនាលរេអនាគ្ត្ម្ដេរនធរនាព្ត្ូវបង ់ និងព្ត្ូវទទួេររំឹងថានឹងលធេើការទ៉ូទត្់ ឬ 
ទទួេានម្កវញិ។ 
រនធរនានឹងព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាចំណ៉ូ េ ឬ ចំណាយ លវើយកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍

ចំលណញ ឬខាត្ លេើកម្េងម្ត្កនុងករណីរនធលនាុះទទួេស្នគ េ់លដាយផាេ េ់ជាចំណាយ ឬចំណ៉ូ េលៅ
កនុងលដើម្ទុនលៅកនុងការយិបរលិចឆទដ៉ូចគាន  ឬខុសគាន កនុងស្នា នភារម្បបលនុះ  រនធរនា នឹងព្ត្ូវានទទួេ
ស្នគ េ់លដាយផាេ េ់លៅកនុងលដើម្ទុន។  

រនធរនាព្ទរយសកម្ម     និងបំណុេព្ត្ូវានគ្ណនាត្ថម្អព្ត្ថរនធ  ម្ដេររំឹងទុកថានឹង        
លព្បើព្ាស់លៅកនុងព្គាលៅលរេម្ដេព្ទរយសកម្មព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ និងបំណុេព្ត្ូវានសងម្ផ្ាកលៅ
លេើអព្ត្ថ និងបទបបញ្ញត្តិរនធម្ដេានច៉ូេជាធរម្គនលៅនងៃចុងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.៩ សំវធិានធន 

សំវធិានធនព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ លៅលរេម្គនបំណុេនាលរេបចចុបបននត្ថម្ផ្ល៉ូវចាប ់ ឬព្បលយេជា 
េទធផ្េននព្រឹត្តិការណ៍រីអត្ីត្កាេ លវើយលៅលរេម្ដេទំនងថាម្គនេំវ៉ូរលចញន៉ូវធនធានត្ំណាងឲ្យផ្េ
ព្បលយជ្ន៍លសដាកិចចម្ដេត្ព្ម្ូវលោយទ៉ូទត្់លៅបំណុេលនាុះ និងការា៉ា ន់ស្នម នោចលធេើលៅានគ្ួរលោយលជ្ឿជាក់
លៅលេើចំនួនទឹកព្ាក់ននបំណុេលនាុះ។ 

លៅលរេម្ដេផ្េប៉ាុះពាេ់ ននត្នម្លព្ាកគ់្ិត្ត្ថម្លរេលវោ ម្គនេកខណៈជាស្នរវនតចំនួននន         
សំវធិានធនព្ត្ូវលធេើអបបហារម្កត្នម្លបចចុបបននត្ថម្អព្ត្ថម្ុនគ្ិត្រនធ ម្ដេអព្ត្ថលនុះឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីការវយត្នម្លត្ថម្ 
ទីផ្ារបចចុបបននននត្នម្លព្ាកគ់្ិត្ត្ថម្លរេលវោ និងហានិភ្យ័ជាកោ់កព់ាករ់ន័ធលៅនឹងបំណុេលនាុះ។ 

សំវធិានធនព្ត្ូវានលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិលៅលរៀងរាេ់ចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 
និង ម្កត្ព្ម្ូវលដើម្បឆី្លុុះបញ្ជច ំងរីការា៉ា ន់ស្នម នបចចុបបននម្ដេព្ត្ឹម្ព្ត្ូវបំផុ្ត្។ សំវធិានធននឹងព្ត្ូវលធេើការកត្់ព្ត្េប់
ម្កវញិ ព្បសិនលបើេំវ៉ូរលចញននធនធានម្ដេត្ំណាងលោយផ្េព្បលយជ្ន៍លសដាកិចច ម្ដេត្ព្ម្ូវលដើម្បទី៉ូទត្ន់៉ូវ
បំណុេលនាុះម្និោចលកើត្ម្គនលឡើងបនតលទៀត្។ 

សំវធិានធនគ្ឺម្និព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់សព្ម្គប់ការខាត្ព្បត្ិបត្តិការនាលរេអនាគ្ត្លឡើយ។ ព្បសិនលបើ 
រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនកិចចសនារយៈលរេម្វង កាត្រេកិចចបចចុបបននរបស់កិចចសនាព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ និងវស់ម្វងលៅ
ជាសំវធិានធន។  

 
៤.១០ បណុំេយថាលវតុ្ 

បំណុេយថាលវតុ្ ជាបំណុេ ម្ដេោចលកើត្ម្គនលឡើងលចញរីព្រឹត្តិការណ៍អត្ីត្កាេម្ដេអត្ាិភារ
របស់វនឹងម្ដេព្ត្ូវានបញ្ជច ក់លដាយការលកើត្ម្គនលឡើង  ឬការម្និលកើត្ម្គនលឡើងននព្រឹត្តិការណ៍អនាគ្ត្ម្និ
ចាស់ោស់លព្ចើន លវើយម្និឋតិ្កនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ ឬកាត្រេកិចចបចចុបបននម្ដេលកើត្លឡើងរ ី
ព្រឹត្តិការណ៏អត្ីត្កាេ ប៉ាុម្នតម្និព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ រីលព្ពាុះម្និព្បម្វេថានឹងម្គនការវ៉ូរលចញន៉ូវធនធាន
ម្ដេម្គនអត្ាព្បលយជ្ន៍លសដាកិចចនឹងព្ត្ូវានត្ំរ៉ូវឲ្យទ៉ូទត្់សងកាត្រេកិចច។    បំណុេយថាលវតុ្ោចលកើត្លឡើង
កនុងករណីដក៏ព្ម្ម្យួ លដាយបំណុេលនាុះលយើងម្និោចទទួេស្នគ េ់វថាជាចំណាយរីលព្ពាុះម្ត្ម្និោចវស់ម្វង
ត្ថម្ស្នា នភាររិត្ព្ាកដាន។ រ.ទ.ស.ភ្ ម្និានទទួេស្នគ េ់បំណុេជាយថាលវតុ្លទ ប៉ាុម្នតានបង្កា ញរី
ភារលកើត្លឡើងរបស់វលៅកនុងរាយការណ៍វរញិ្ញ វត្ាុ។ 

  
៤.១១ ការទទេួស្នគ េ់ព្ាកច់ណំ៉ូ េ 

ព្ាកច់ំណ៉ូ េ ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារននត្នម្លត្បសនងម្ដេានទទួេ     ឬត្នម្លម្ដេនឹងព្ត្ូវ
ទទួេ។ 

ព្ាកច់ំណ៉ូ េ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ម្ត្លៅលរេម្ដេអត្ាព្បលយជ្ន៍លសដាកិចច ម្ដេទកទ់ងនឹង
ព្បត្ិបត្តិការនឹងវ៉ូរច៉ូេម្កកនុង រ.ទ.ស.ភ្ លវើយចំណ៉ូ េ និងនងលលដើម្ម្ដេានលកើត្លឡើង ឬនឹងលកើត្លឡើង
ទកទ់ងលៅនឹងព្បត្ិបត្តិការលនាុះ ោចព្ត្ូវានវស់ម្វងគ្ួរលោយទុកចិត្តាន និងេកខខណឌ ការទទួេស្នគ េ់
ចំណ៉ូ េជាក់ោក់សព្ម្គប់សកម្មភារនីម្យួៗរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 
 

  

១០៣ 
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       ១០៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.១១ ការទទេួស្នគ េ់ព្ាកច់ណំ៉ូ េ (ត្) 

(ក)  ការេកទ់កឹស្នា ត្ 
ព្ាកច់ំណ៉ូ េានម្ករីការផ្គត្់ផ្គងទ់ឹក ព្ត្ូវានរាយការណ៍ត្ថម្ត្នម្លទទួេានសុទធលព្កាយ

កាត្ក់ងជាម្យួនឹងអបបហារ វភិាជ្ន ៍ និងឥណទន និងព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ត្ថម្បរមិ្គណទឹក ម្ដេ
ផ្គត្ផ់្គងល់ៅឲ្យអត្ិងិជ្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 

 
(ខ)  ព្ាកច់ណំ៉ូ េានម្ករកីារត្ភាជ បប់ណាត ញទកឹជ្៉ូនអត្ងិជិ្នត្ថម្ផ្េុះ  

ព្ាកច់ំណ៉ូ េានម្ករីការត្ភាជ បប់ណាត ញទឹក ជ្៉ូនអត្ិងិជ្នត្ថម្ផ្េុះ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ 
លៅលរេម្ដេការត្ភាជ បឲ់្យព្បជាជ្នានបញ្ចប។់ 

 
(គ្) ព្ាកច់ណំ៉ូ េានម្ករកីារបត៉ូរនាឡិកាទកឹ 

រ.ទ.ស.ភ្ គ្ិត្នងល ៥០លរៀេ កនុង១ម្េីីម្ម្ព្ត្កនុងម្យួម្ខននទំវំនាឡិការីអត្ិងិជ្នសព្ម្គប់ 
ការម្ងទនំាឡិកាទឹកកនុងអំឡុងវដតននការគ្ិត្ព្ាក់លវើយព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជាព្ាកច់ំណ៉ូ េ។ ការគ្ិត្ 
ព្ាកល់នុះានលព្បើព្ាស់សព្ម្គប់ចំណាយកនុងការផាល ស់បត៉ូរនាឡិកាទឹក លៅលរេលព្បើព្ាស់ម្េងលកើត្។ 
ត្នម្លជ្ំនួសលនុះព្ត្ូវានបញ្ជជ ក់លៅលេើ រាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំលណញលផ្េងៗ។ 

 
ឃ)  កនព្ម្រនីងលលសវសំណង ់

ចំណ៉ូ េននកនព្ម្រីនងលលសវការស្នងសង់ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ លដាយម្ផ្ាកលៅត្ថម្ចំនួន  ភាគ្
រយននការបញ្ចបន់នលសវ ម្ដេានផ្ាេ់លព្កាម្កិចចសនាស្នងសងគ់្លព្ម្គងលនុះសម្ព្សបជាម្យួ លសវ
ម្ដេានបកម្ព្បាន។ 

 
៤.១២ អត្ាព្បលយជ្នន៍លិយជ្តិ្ 

(ក) អត្ាព្បលយជ្នន៍លិយជ្តិ្រយៈលរេខល ី
ព្ាក់ឈនួេ ព្ាកល់បៀរវត្េ វភិាគ្ទនសនតិសុខសងគម្ នងៃសព្ម្គកព្បចាឆំ្ន  ំ    ទទួេកនព្ម្ នងៃ

សព្ម្គកឈ ឺ ទទួេកនព្ម្បុរេោភ្ និងអត្ាព្បលយជ្នម៍្និជាស្នច់ព្ាក់ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជា
ចំណាយលៅកនុងការយិបរលិចឆទ លរេម្ដេ និលយជ្ិត្ានផ្តេ់លសវកម្មលៅឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្។ 

អវត្តម្គនម្ដេទទួេសំណងបងគររយៈលរេខលី ដ៉ូចជានងៃសព្ម្គកព្បចាឆំ្ន ទំទួេកនព្ម្ព្ត្ូវ
ទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយ លៅលរេម្ដេនិលយជ្ិត្ផ្តេ់លសវកម្មម្ដេបលងាើនសិទធិកនុងការទទួេានន៉ូវ 
ចំនួននងៃអវត្តម្គនទទួេកនព្ម្នាលរេអនាគ្ត្។ ចំនួននងៃអវត្តម្គនទទួេកនព្ម្រយៈលរេខលីម្និបងគរដ៉ូច
ជានងៃសព្ម្គកឈ ឺព្ត្ូវទទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេការអវត្តម្គនលនាុះលកើត្លឡើង។ 

បុរេោភ្ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយលៅលរេម្ដេម្គនកាត្រេកិចចបចចុបបននជាផ្ល៉ូវចាប់ 
ឬ ជាព្បលយេលដើម្បលីធេើការទ៉ូទត្ច់ំណាយម្បបលនុះជាេទធផ្េននព្រិត្តិការណ៍រីអត្ីត្កាេ លវើយការ
ា៉ា នស់្នម នគ្ួរលោយលជ្ឿជាកម់្យួព្ត្ូវានលធេើលឡើងលេើចំនួនននកាត្រេកិចចលនាុះ។ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.១២ អត្ាព្បលយជ្នន៍លិយជ្តិ្ (ត្) 

ខ)   អត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននវិត្តន ៍
រ.ទ.ស.ភ្ ព្បត្ិបត្តិគ្លព្ម្គងលស្នធននិវត្តនម៍្ដេជាគ្លព្ម្គងអត្ាព្បលយជ្នក៍ំណត្់ ម្ដេភាគ្ី

ទងំរីរ គ្ឺភាគ្ី រ.ទ.ស.ភ្ និងភាគ្ីបុគ្គេិក ព្ត្ូវបងវ់ភិាគ្ទនលងរច៉ូេលៅកនុងគ្ណនីស្នចព់្ាកន់ផ្េកនុង 
លព្កាម្ល ម្ ុះរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ៖ 
(i)  វភិាគ្ទនរបស់បុគ្គេិក៧%ននព្ាកល់បៀវត្េព្បចាមំ្ខរបស់រួកលគ្ (៦%ម្ុនម្ខតុ្ោឆ្ន ២ំ០០៧) 
(ii) វភិាគ្ទនរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ៥%ព្ាកព់្បចាមំ្ខរបស់បុគ្គេិក ប៉ូកបម្នាម្ ២%ន៉ូវព្ាកច់ំលណញ 

ព្បចាឆំ្ន  ំ
(iii) ចាបរ់ីឆ្ន  ំ ២០១១ រ.ទ.ស.ភ្ ានលផ្េរទឹកព្ាកប់ម្នាម្ច៉ូេលៅកនុងគ្ណនី ស្នចព់្ាក់ នផ្េកនុង 

លដើម្បឲី្យចំនួនទឹកព្ាក់ទងំអស់ ម្ដេានលផ្េរលៅកនុងគ្ណនីស្នចព់្ាកន់ផ្េកនុង ម្ដេបព្ម្ុង 
ទុកសព្ម្គបទ់៉ូទត្អ់ត្ាព្បលយជ្នប៍ុគ្គេិកសម្គម្គព្ត្លៅនឹង ចំណាយសរុបម្ដេានកត្់ព្ត្ថ
លៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ និងចំន៉ូេេម្ាតិ្លផ្េងៗកនុងឆ្ន ។ំ 

  
ការបងជ់្៉ូនបុគ្គេិកម្ដេម្គនសិទធិទទួេានព្ាក់លស្នធននិវត្តន៍លនុះ ម្ផ្ាកត្ថម្េកខខណឌ ដ៉ូច 

ខាងលព្កាម្៖ 
(i)  បុគ្គេិកម្ដេានបលព្ម្ើការង្កររី ១០ឆ្ន  ំ លៅ ១៩ឆ្ន  ំ រវ៉ូត្ដេ់ោយុច៉ូេនិវត្តរបស់រួកលគ្នឹង 

ព្ត្ូវទទួេានការ ទ៉ូទត្ក់ាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តនម៍្យួដងគ្ឺលសមើនឹង ២០០% ននចំម្ណក        
វភិាគ្ទនលស្នធននិវត្តនប៍ងគររបស់រួកលគ្។ 

(ii) បុគ្គេិកម្ដេានបលព្ម្ើការង្ករលេើសរី ២០ឆ្ន  ំ រវ៉ូត្ដេ់ោយុច៉ូេនិវត្តរបស់រួកលគ្នឹងព្ត្ូវ
ទទួេានព្ាក់ លស្នធននិវត្តន៍ព្បចាមំ្ខ លសមើរនឹង២៩% ននព្ាកល់បៀរវត្េចុងលព្កាយរបស់រួក
លគ្និង ១% បម្នាម្លទៀត្កនុងម្យួឆ្ន លំៅលរេម្ដេរួកលគ្ានបំលរញការង្ករចាបរ់ីឆ្ន ទំី ២១ 
រវ៉ូត្ដេ់រួកលគ្ទទួេម្រណភារ។ 

(iii) បុគ្គេិកម្ដេានោឈបម់្ុនោយុច៉ូេនិវត្ត នឹងព្ត្ូវទទួេានការទ៉ូទត្ម់្យួដងដ៉ូចខាង
លព្កាម្៖ 
(ក) ១២០% ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រកួលគ្ ចំលពាុះបុគ្គេិកទងំឡាយណា ម្ដេានបលព្ម្ើ 

ការង្កររយៈលរេ ១០ឆ្ន  ំនិង១%លរៀងរាេ់ឆ្ន បំម្នាម្លទៀត្ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រួកលគ្ 
កនុងចលនាល ុះរីឆ្ន ទំី១១ រវ៉ូត្ដេ់ឆ្ន ទំី២០។ 

(ខ) ១៣៥% ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រកួលគ្ ចំលពាុះបុគ្គេិកទងំឡាយណា ម្ដេានបលព្ម្ើ
ការង្កររយៈលរេ ២១ឆ្ន  ំនិង១%លរៀងរាេ់ឆ្ន បំម្នាម្លទៀត្ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រួកលគ្ 
កនុងចលនាល ុះរីឆ្ន ទំី២២ រវ៉ូត្ដេ់ឆ្ន ទំី៣០។ 

(គ្) ១៥៥% ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រកួលគ្ ចំលពាុះបុគ្គេិកទងំឡាយណា ម្ដេានបលព្ម្ើ
ការង្កររយៈលរេ ៣១ឆ្ន  ំ និង១% លរៀងរាេ់ឆ្ន បំម្នាម្លទៀត្ននវភិាគ្ទនបងគររបស់រួក
លគ្បនាេ បរ់ីឆ្ន ទំី៣១។ 

 
 

 

១០៥ 
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       ១០៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.១២ អត្ាព្បលយជ្នន៍លិយជ្តិ្ (ត្) 

ខ)   អត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននវិត្តន ៍(ត្) 
បំណុេម្ដេានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវរញិ្ញ វត្ាុ      ទកទ់ងនឹងគ្លព្ម្គង

អត្ាព្បលយជ្ន៍កាត្រេកិចចម្ដេានកំណត្់គ្ឺជាត្នម្លបចចុបបននននត្នម្លអត្ាព្បលយជ្ន៍កាត្រេកិចច ម្ដេាន
កំណត្់លៅព្ត្ឹម្ដំណាច់ការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ ដកត្នម្លសម្ព្សបននព្ទរយត្ម្ាេ់។ អត្ាព្បលយជ្ន៍
កាត្រេកិចចម្ដេានកំណត្ព់្ត្ូវានគ្ណនាលដាយលព្បើវធិីស្នស្រសត  ចំណាយហានិភ្យ័ឥណទន           
(“Credit Actuarial Cost”)។ ត្នម្លបចចុបបននរបស់អត្ាព្បលយជ្នក៍ាត្រេកិចចម្ដេានកំណត្់ ព្ត្ូវាន
កំណត្់លដាយលធេើអបបហារលេើេំវ៉ូរស្នច់ព្ាកា់៉ា ន់ស្នម ននាលរេអនាគ្ត្ លដាយលព្បើអព្ត្ថការព្ាក់
ត្ម្ាេ់រយៈលរេម្ធយម្ លៅរយៈលរេម្វងជាព្ាក់លរៀេម្ខមរលៅធនាគារ លដាយស្នរម្និម្គនទីផ្ារ
សញ្ជញ ប័ព្ត្ស្នជ្ីវកម្ម ឬម្និម្គនសញ្ជញ ប័ព្ត្រដាា ភ្ាិេកនុងព្បលទសកម្ពុជា។ 

ចំលណញ ឬខាត្រីការគ្ណនាហានិភ្យ័ម្ដេលកើត្រីនិយត័្កម្ម និងបម្ព្ម្បព្ម្ួេកនុងការសនមត្
ការគ្ណនាហានិភ្យ័ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជាបនេុក ឬ កត្ព់្ត្ថខាងខេងឥ់ណទនកនុងគ្ណនីចំណ៉ូ េេម្ាតិ្
លផ្េងៗកនុងការយិបរលិចឆទម្ដេវលកើត្លឡើង។ 

នងលលដើម្លសវកម្មកនុងអត្ីត្ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថភាល ម្កនុងរាយការណ៍ចំលណញឬខាត្ និងចណំ៉ូ េ
េម្ាតិ្លផ្េងៗ។ 

 
គ្)  គ្លព្ម្គងព្ាករ់ង្កេ ន ់

រ.ទ.ស.ភ្ កត្ព់្ត្ថបំណុេ និងចំណាយព្ាករ់ង្កេ នល់ដាយោព្ស័យលៅត្ថម្ព្ាក់ចលំណញ
របស់ខលួនព្បចាឆំ្ន នំីម្យួៗត្ថម្រ៉ូបម្នតដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
(i)  ព្ាកល់បៀរវត្េ ១ម្ខ របស់បុគ្គេិកទងំអស់ព្បសិនលបើម្គនព្ាក់ចំលណញសុទធលេើសរី ៥% លៅ 

១០%ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ 
(ii)  ព្ាកល់បៀរវត្េ ២ម្ខ របស់បុគ្គេិកទងំអស់ព្បសិនលបើម្គនព្ាកច់ំលណញសុទធលេើសរី ១០%

លៅ ២០% ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ 
(iii)  ព្ាកល់បៀរវត្េ ៣ម្ខ របស់បុគ្គេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើម្គនព្ាកច់ំលណញសុទធលេើសរី ២០% 

ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ 
 
៤.១៣ រ៉ូបយិបណ័ណ បរលទស 

(ក) រ៉ូបយិបណ័ណ លគាេ នងិរ៉ូបយិបណ័ណ សព្ម្គបប់ង្កា ញ 
គ្ណនីទងំអស់ម្ដេម្គនលៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានវស់ម្វង

លដាយលព្បើព្ាស់ រ៉ូបិយបណ័ណ ននបរយិកាសលសដាកិចចចំបងម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ លធេើព្បត្ិបត្តិការ លៅកាត្ថ់ា 
(“រ៉ូបិយប័ណណ លគាេ”)។ យ៉ា ងណាម្ញិលដាយស្នរ រ.ទ.ស.ភ្ លធេើព្បត្ិបត្តិការោជ្ីវកម្ម និងរកាន៉ូវ
កំណត្ព់្ត្ថគ្ណលនយយចំបងជាព្ាកល់រៀេម្ខមរ (“KHR”) ថាន កដ់ឹកនា ំ រ.ទ.ស.ភ្ កំណត្យ់កព្ាកល់រៀេ
ម្ខមរជារ៉ូបិយប័ណណ លគាេ និងរ៉ូបិយប័ណណ បង្កា ញលដាយស្នរវឆ្លុុះបញ្ជជ ំងរីស្នរធាតុ្លសដាកិចចនន
ព្រឹត្តិការណ៍ និងកាេៈលទសៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 
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៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.១៣ រ៉ូបយិបណ័ណ បរលទស (ត្) 

(ខ) សម្តុ្េយ នងិការបកម្ព្បរ៉ូបយិបណ័ណ បរលទស (ត្) 
ព្បត្ិបត្តិការជារ៉ូបិយប័ណណ លផ្េងៗលទៀត្ ព្ត្ូវានបត៉ូរលៅជារ៉ូបិយវត្ាុលដាយលព្បើព្ាស់អព្ត្ថបា៉ូរ

ព្ាកល់ៅនងៃព្បត្ិបត្តិការលនាុះ។ ព្ទរយសកម្មជារ៉ូបិយវត្ាុ និងបំណុេជារ៉ូបិយវត្ាុ ជារ៉ូបិយប័ណណ
លៅការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ព្ត្ូវានបត៉ូរលៅជារ៉ូបិយវត្ាុ លដាយលព្បើព្ាស់អព្ត្ថបា៉ូរព្ាក់លៅនងៃ    
ព្បត្ិបត្តិការលនាុះ។ ភារខុសគាន ននអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក់ម្ដេលកើត្លឡើងរីការទ៉ូទត្់ព្ទរយសកម្មរ៉ូបិយវត្ាុ    និង
បំណុេព្ត្ូវកត្់ព្ត្ថកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ លៅកនុងការយិបរលិចឆទម្ដេលកើត្លឡើង។ ធាតុ្ម្និ
ម្ម្នជារ៉ូបិយវត្ាុម្ដេកត្ព់្ត្ថដំប៉ូង ជារ៉ូបិយប័ណណ បរលទសលវើយលយងជាត្នម្លលដើម្ព្ត្ូវានម្ព្បសព្ម្ួេ
លដាយលព្បើអព្ត្ថលដើម្លៅនងៃទិញ លវើយចំលពាុះព្ទរយសកម្ម និងបំណុេម្និជាស្នចព់្ាកម់្ដេលយងជា
ត្នម្លទីផ្ារព្ត្ូវានម្ព្បសព្ម្ួេលដាយលព្បើអព្ត្ថបត៉ូរព្ាក់ ម្ដេលកើត្លឡើងលៅលរេម្ដេត្នម្លននព្ទរយ
សកម្ម និងបំណុេទងំលនាុះព្ត្ូវានកំណត្ក់នុងលគាេបំណងសព្ម្គបប់ង្កា ញ។ 

  
៤.១៤  បនេុកលេើព្ាកក់ម្ច ី

បនេុកព្ាកក់ម្ចមី្ដេទកទ់ងផាេ េ់ នឹងការទិញឬស្នងសងព់្ទរយសកម្មម្គនេកខណៈសម្បត្តិព្គ្បព់្គាន់
ព្ត្ូវានលធេើម្៉ូេធនកម្មជាម្ផ្នកម្យួនននងលលដើម្របស់ព្ទរយសកម្ម។ ការលធេើម្៉ូេធនកម្មលនុះបនតរវ៉ូត្ដេ់សកម្មភារ
ចាាំចល់ផ្េងៗលដើម្បសី្នងសង់ ឬលរៀបចំព្ទរយសកម្ម ព្ត្ូវានបញ្ចបស់រេព្គ្ប់សព្ម្គបល់គាេបំណងលព្បើព្ាស់ ឬ
េក។់ រាេ់ការចំណាយបនាេ ប់លនុះ ព្ត្ូវានគ្ិត្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្។ ព្ទរយសកម្មម្គន
េកខណៈសម្បត្តិព្គ្ប់ព្គាន់ គ្ឺជាព្ទរយសកម្មម្យួម្ដេព្ត្ូវការរយៈលរេម្វងម្យួលដើម្បលីធេើលោយរចួរាេ់ សព្ម្គប់
លគាេបំណងលព្បើព្ាស់ ឬេក់។ ម្៉ូេធនកម្មននបនេុកលេើព្ាក់កម្ចពី្ត្ូវានរនាលៅលរេម្ដេម្គនការផាា កការ
ស្នងសងព់្ទរយសកម្មលនាុះ។ 

ត្នម្លននបនេុកលេើព្ាកក់ម្ចមី្ដេោចលធេើម្៉ូេធនកម្មាន គ្ឺជាបនេុកព្ាកក់ម្ចជីាក់ម្សតងម្ដេានលកើត្
លឡើងលៅលេើកម្ចលីៅកនុងការយិបរលិចឆទ ដកចំណ៉ូ េវនិិលយគ្ម្ដេានម្ករីការវនិិលយគ្ននកម្ចបីលណាត ុះោសនន។ 

បនេុកលេើព្ាកក់ម្ច ី ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ លៅការយិបរលិចឆទម្ដេ    
ព្បត្ិបត្តិការលនាុះលកើត្លឡើង។ 

 
៤.១៥ ការវស់ម្វងន៉ូវត្នម្លសម្ព្សប 

ត្នម្លសម្ព្សបននព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេ លេើកម្េងព្បត្ិបត្តិការសព្ម្គបភ់្ត្ិសនា គ្ឺព្ត្ូវានកំណត្់
លៅត្ថម្ត្នម្លម្ដេោចទទួេានរីការេកន់៉ូវព្ទរយសកម្មម្យួ ឬការបង់លដើម្បលីផ្េរន៉ូវបំណុេម្យួលៅត្ថម្
េំដាប់េំលដាយននព្បត្ិបត្តិការរវងអនកច៉ូេរមួ្កនុងទីផ្ារលៅនងៃ ម្ដេោចវស់ម្វងាន។ ការវស់ម្វងត្នម្ល    
សម្ព្សបសនមត្ថាព្បត្ិបត្តិការរីការេកន់៉ូវព្ទរយសកម្មម្យួ ឬការលផ្េរន៉ូវបំណុេទងំលៅកនុងទីផ្ារដំប៉ូង ឬម្និ
លៅកនុងទីផ្ារដំប៉ូង លៅកនុងទីផ្ារម្ដេម្គនគុ្ណសម្បត្តិបំផុ្ត្។ 

  

១០៧ 
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       ១០៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៤. ពោលការណ៍គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៤.១៥ ការវស់ម្វងន៉ូវត្នម្លសម្ព្សប (ត្) 

រ.ទ.ស.ភ្ លធេើការវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សបននព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេម្យួលដាយរិចារណាលៅលេើ
េកខណៈសម្បត្តិននព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេ លបើអនកច៉ូេរមួ្កនុងទីផ្ាររិចារណាលៅលេើេកខណៈសម្បត្តិទងំលនុះ
លៅលរេកំណត្ត់្នម្លព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេ។ រ.ទ.ស.ភ្ ានគ្ិត្រិចារណាលៅលេើេកខណៈសម្បត្តិលៅលរេ
កំណត្់ត្នម្លសម្ព្សបដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
(ក) េកខខណឌ ស្នា នភារ និងទីត្ថងំននព្ទរយសកម្ម និង 
(ខ) ការដាកក់ព្ម្តិ្លៅលេើការេក ់ឬលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្មព្បសិនជាម្គន។ 

ការវស់ម្វងន៉ូវត្នម្លសម្ព្សបសព្ម្គបព់្ទរយសកម្ម ម្ដេម្និម្ម្នជាវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានរិចារណាលៅលេើ
បំណុេ ននអនកច៉ូេរមួ្កនុងទីផ្ារលដើម្បបីលងាើត្ជាអត្ាព្បលយជ្នល៍សដាកិចចលដាយលព្បើព្ាស់ន៉ូវព្ទរយសកម្មានអស់
រីេទធភារឬលដាយេកវ់ឲ្យអនកច៉ូេរមួ្កនុងទីផ្ារដនទលទៀត្លដាយលព្បើព្ាស់ន៉ូវព្ទរយសកម្មានអស់រីេទធភារ។ 

ត្នម្លសម្ព្សបននបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ និងម្និម្ម្នវិរញ្ញ វត្ាុ ឬឧបករណ៍ម្៉ូេធនព្ទរយម្គច ស់ម្យួព្ត្ូវាន
សនមត្លដាយ៖ 
(ក) បំណុេម្យួលៅសេ់ និងអនកម្ដេច៉ូេរមួ្កនុងការលផ្េរកនុងទីផ្ារ ព្ត្ូវានទម្ទរឲ្យបំលរញន៉ូវ

កាត្រេកិចចរបស់ខលួន។ បំណុេម្និព្ត្ូវានលដាុះព្ស្នយលដាយនដគ្៉ូ ឬលបើម្និដ៉ូលចនុះ នឹងព្ត្ូវបញ្ចប់លៅនងៃ
វស់ម្វង និង 

(ខ) ឧបករណ៍ម្៉ូេធនព្ទរយម្គច ស់របស់អងគភារលៅសេ់ និងអនកច៉ូេរមួ្កនុងការលផ្េរកនុងទីផ្ារ ព្ត្ូវានលព្បើ
ព្ាស់សិទធិ និងទំនួេខុសព្ត្ូវម្ដេពាករ់ន័ធជាម្យួនឹងឧបករណ៍។ ឧបករណ៍ទងំលនាុះម្និព្ត្ូវាន
េុបលចាេ ឬលបើម្និដ៉ូលចនុះ នឹងព្ត្ូវបញ្ចបល់ៅនងៃវស់ម្វង។ 

 

៤.១៦  ជ្នំយួរនារ នងិការរេំស់ 
ជ្ំនួយម្ដេានម្ករីរដាា ភ្ាិេ និងរីទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនល៍ផ្េងៗព្ត្ូវានកត្់ព្ត្ថត្ថម្ត្នម្លកំណត្់ 

ម្ដេម្គនធានាសម្លវតុ្ផ្េថាជាជ្ំនួយនឹងព្ត្ូវានទទួេ លវើយ     រ.ទ.ស.ភ្    នឹងអនុវត្តលៅត្ថម្េកខខណឌ  
ទងំអស់ម្ដេម្គនភាជ បន់ឹងជ្ំនួយលនាុះ។ ជ្ំនួយព្ត្ូវានរនារ និងកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ 
និងចំណ៉ូ េេម្ាតិ្លផ្េងៗកនុងការយិបរលិចឆទ ចាាំច់លដើម្បលីធេើឲ្យម្គនសម្ម្គព្ត្លៅនឹងនងលលដើម្ម្ដេព្ត្ូវាន       
ទ៉ូទត្។់ 

ជ្ំនួយរនារម្ដេទកទ់ិននឹងនងលលដើម្របស់ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ផ្តេ់លដាយម្គច ស់ជ្ំនួយ
ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថត្ថម្នងលលដើម្ម្ដេទទួេាន។ ជ្ំនួយរនារព្ត្ូវានចាត្ថ់ាន ក់លៅលព្កាម្បំណុេរយៈលរេម្វង 
និងព្ត្ូវកត្ព់្ត្ថខាងខេង់ឥណទនលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំន៉ូេេម្ាតិ្លផ្េងៗ ត្ថម្ម្៉ូេដាា ន
លងរ លដើម្បផី្គ៉ូរផ្គងនឹងោយុកាេររំឹងទុករបស់ព្ទរយសកម្មលនាុះ។ 

អត្ាព្បលយជ្នន៍នឥណទនរបស់រដាា ភ្ាិេត្ថម្អព្ត្ថបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ លព្កាម្ត្នម្លទីផ្ារ ព្ត្ូវានចាត្ទុ់ក
ថាជាអំលណាយរបស់រដាា ភ្ាិេ ម្គនដ៉ូចជាបម្ព្ម្បព្ម្ួេម្ដេម្គនអំលណាយផ្េេា រវងត្នម្លរ៉ូបិយប័ណណ របស់
ឥណទន (Special Drawing Right) និងរ៉ូបិយប័ណណ ទ៉ូទត្់សងវញិរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ (ម្ខមរលរៀេ) ម្ដេព្ត្ូវាន
ចាត្ទុ់កជាជ្ំនួយរីរដាឌ ភ្ាិេ។ 

 

៤.១៧  ការរាយការណ៍ត្ថម្ម្ផ្នក 
ម្ផ្នកព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវានរាយការណ៍ កនុងម្បបបទម្ដេសីុសង្កេ កគ់ាន ជាម្យួនឹងរាយការណ៍នផ្េកនុង 

ម្ដេានផ្តេ់ជ្៉ូនព្បធានអនកសលព្ម្ចត្ថម្ម្ផ្នកព្បត្ិបត្តិការ។ ព្បធានអនកសព្ម្ចចិត្តត្ថម្ម្ផ្នកព្បត្ិបត្តិការទទួេ
ខុសព្ត្ូវកនុងការម្បងម្ចកធនធាន និងវយត្នម្លរីេទធផ្េននព្បត្ិបត្តិការត្ថម្ម្ផ្នក ព្ត្ូវានកំណត្់ថាជាព្កុម្    
គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង (រាបទ់ងំអគ្គនាយក និងអគ្គនាយករងទងំអស់) ម្ដេលធេើការសលព្ម្ចចិត្តជាយុទធស្នស្រសត។ 
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៥. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី 

៥.១ ការអនុវត្តន៉ូវ ស.រ.វ.អ.ក ងម ីកនុងការយិបរលិចឆទ  
រ.ទ.ស.ភ្ ានអនុវត្តន៉ូវសតង់ដារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការបកម្ព្បកនុងការយិបរលិចឆទ ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 នងៃច៉ូេជាធរម្គន 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ១២ កាទទួេស្នគ េ់រនធរនារ ននការខាត្មិ្នានទទួេស្នគ េ់ ១ ម្ករា ២០១៧ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៧ ការត្ថងំបង្កា ញ ១ ម្ករា ២០១៧ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១២ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) ១ ម្ករា ២០១៧ 

 
រុំម្គនការប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវន័តលៅលេើការអនុវត្តននវលិស្នធនកម្ម និងបំណកព្ស្នយលផ្េងៗកនុងកំឡុង 

ការយិបរលិចឆទននព្គាវិរញ្ញ វត្ាុលនុះលទ។ 
 
៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ

ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ខាងលព្កាម្លនុះគ្ឺជាសតងដ់ារ វលិស្នធនកម្ម និងការបកព្ស្នយ ម្ដេានលចញផ្ាយរចួ ប៉ាុម្នត រ.ទ.ស.ភ្  

រុំទនា់នអនុវត្ត៖ 
 នងៃច៉ូេជាធរម្គន 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) ១ ម្ករា ២០១៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន ១ ម្ករា ២០១៨ 
ការបញ្ជជ ករ់ី ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ១ ម្ករា ២០១៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  (លចញផ្ាយលដាយ ក.ប.ស.គ្.អ លៅម្ខកកតដាឆ្ន ំ

២០១៤) 
១ ម្ករា ២០១៨ 

ស.រ.វ.អ.ក ២ ការម្បងម្ចក និងការវស់ម្វងត្ំនេ ននព្បតិ្បត្តិការទ៉ូទត្់ម្ផ្ាកលេើប័ណណ
ភាគ្វ ុន 

១ ម្ករា ២០១៨ 

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

ជាម្យួ ស.រ.វ.អ.ក ៤ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 
លយងត្ថម្ ស.រ.វ.អ
.ក ៤ កថាខណឌ ៤៦ 

និង៤៨ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្ួេ ១ ម្ករា ២០១៩ 
ការបកព្ស្នយ ២៣ ភារមិ្នចាស់ោស់លេើការវនិិចឆ័យរនធលេើ ព្ាកច់ំណ៉ូ េ ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការព្ាករ់យៈលរេម្វងជាម្យួញាតិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុន
រមួ្ទុន 

១ ម្ករា ២០១៩ 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ការទ៉ូទត្ជ់ាម្ុន ជាម្យួ សំណងម្ដេម្គនភារអវជិ្ជម្គន ១ ម្ករា ២០១៩ 
ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ១ ម្ករា ២០១៩ 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.គ្.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការម្ចកចាយននព្ទរយ 

រវង ស.រ.វ.អ.ក ៤ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង                                                                                                                                         
រនា 

១០៩ 
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       ១១០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

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

៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 

រ.ទ.ស.ភ្ កំរុងវភិាគ្លេើផ្េប៉ាុះពាេ់កនុងការអនុវត្តសតង់ដារគ្ណលនយយ វលិស្នធនកម្ម និងការ          
បកព្ស្នយ លដាយលវតុ្ថាផ្េប៉ាុះពាេ់ទងំលនុះោចា៉ា នស់្នម នានសព្ម្គប់ម្ត្ការយិបរលិចឆទនាលរេអនាគ្ត្
ប៉ាុលណាណ ុះ។ 

ផ្េប៉ាុះពាេ់ម្ដេោចលកើត្ម្គនរីការអនុវត្តសតងដ់ារគ្ណលនយយ  វលិស្នធនកម្ម  និងការបកព្ស្នយម្គន
ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) 

វលិស្នធនកម្មម្ដេានលចញផ្ាយលៅលព្កាម្ដំលណើ រការម្កម្ព្បព្បចាឆំ្ន  ំ លធេើឱយសតងដ់ារគ្ណលនយយម្គន
ការផាល ស់បត៉ូរត្ិចត្ួច និងម្និបនាេ ន ់ ម្ដេបចចុបបននលៅម្និទនច់ាស់ន៉ូវលឡើយ។ រួកលគ្រមួ្បញ្ច៉ូ េការលធេើ    
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១ ការលព្បើលេើកដបំ៉ូងននសតងដាររាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ អនតរជាតិ្ននកម្ពុជា ការ
េុបលចាេការលេើកម្េងការផ្តេ់ជ្៉ូនអនតរកាេទកទ់ងនឹងរយៈលរេគ្ណលនយយម្ដេានកនលងផុ្ត្ លវើយ
ដ៉ូលចនុះម្និោចអនុវត្តាន។ 

 
ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ចំណ៉ូ េរីកិចចសនាជាម្យួអតិ្ងិជ្ន 

សតងដ់ារងមី ានបលងាើត្ព្កបខ័ណឌ ទទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េម្ត្ម្យួ។ លគាេការណ៍សន៉ូេននព្កបខណ័ឌ
លនុះគ្ឺ អងគភារ គ្ួរទទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េ លដើម្បបីង្កា ញរីការលផ្េរទំនិញ ឬលសវកម្មម្ដេានសនាដេ់  
អត្ិងិជ្នកនុងចំនួន ម្ដេឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីការរិចារណា ម្ដេអងគភារលនុះររំឹងថានឹងទទួេានសិទធិ លដើម្បបីត៉ូរទំនិញ 
និងលសវកម្មទងំលនាុះ។ ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ជ្ំនួសលសចកតីម្ណនាអំំរីការទទួេស្នគ េ់ព្ាក់ចំណ៉ូ េម្ដេម្គន
ព្ស្នប់ រមួ្ម្គនចំណ៉ូ េ ស.គ្.អ.ក ១៨ ចំណ៉ូ េ ស.គ្.អ.ក ១១ កិចចសនាស្នងសង់ និងការបកព្ស្នយ      
ពាករ់ន័ធ។ 

ស.រ.វ.អ.ក ១៥ ត្ព្ម្ូវឱយម្គនវធិីស្នស្រសត ៥ ជ្ំហានលដើម្បទីទួេស្នគ េ់ព្ាកច់ំណ៉ូ េ៖ 
 ជ្ំហានទី១៖ កំណត្ក់ិចចសនាជាម្យួអត្ិងិជ្ន 

 ជ្ំហានទី២៖ កំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណកាត្រេកិចចអនុវត្តលៅកនុងកិចចសនា 
 ជ្ំហានទី៣៖ កំណត្ន់ងលព្បត្ិបត្តិការ 
 ជ្ំហានទី៤៖ កំណត្ត់្នម្លព្បត្ិបត្តិការលៅនឹងកាត្រេកិចចអនុវត្តនីម្យួៗ 
 ជ្ំហានទី៥៖ ទទួេស្នគ េ់ព្ាក់ចំណ៉ូ េលៅលរេកាត្រេកិចចអនុវត្តនីម្យួៗព្ត្ូវានបំលរញ 

ស.រ.វ.អ.ក ១៥ រមួ្បញ្ច៉ូ េការម្ណនាជំាក់ោក ់ អំរីព្ាកច់ំណ៉ូ េម្ដេទកទ់ិន ម្ដេោចផាល ស់បត៉ូរ 
វធិីស្នស្រសតបចចុបបននម្ដេលៅលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក។ សតងដ់ារលនុះានអភ្វិឌឍយ៉ា ងខាល ងំលដាយលផាត ត្លេើការបង្កា ញ
គុ្ណភារ និងបរមិ្គណម្ដេទកទ់ងនឹងព្ាកច់ំណ៉ូ េ។ 

 
ការបញ្ជជ ករ់ី ស.រ.វ.អ.ក ១៥ 

ការលធេើវលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១៥ រមួ្ម្គនការបញ្ជជ កអ់ំរីការកំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណកាត្រេកិចច 
អនុវត្ត  កម្មវធិីននលគាេការ លធៀបនឹងភាន កង់្ករ ោជ្ាប័ណណ កម្មសិទធិបញ្ជញ  និងការផាល ស់បត៉ូរត្ព្ម្ូវការ។ 
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៥. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 
ស.រ.វ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  (លចញផ្ាយលដាយ ក.ប.ស.គ្.អ លៅម្ខកកតដាឆ្ន ២ំ០១៤) 

ស.រ.វ.អ.ក ៩ បង្កា ញត្ព្ម្ូវការងមីសព្ម្គបក់ារចាត្់ថាន ក ់ និងការវយត្នម្លព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ។ 
ឧបករណ៍បំណុេម្ដេព្ត្ូវានលរៀបចំលឡើងលៅកនុងគ្ំរ៉ូោជ្ីវកម្ម ម្ដេម្គនលគាេបំណង កានក់ាបព់្ទរយសកម្ម 
លដើម្បពី្បម្៉ូេេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ត្ថម្កិចចសនា (ការលធេើលត្សតគ្ំរ៉ូោជ្ីវកម្ម) និងម្គនេកខខណឌ កិចចសនា ម្ដេលធេើ
លោយេំវ៉ូរស្នចព់្ាកល់កើនលឡើង ម្ដេជាការទ៉ូទត្់សងម្ត្ម្យួគ្ត្ន់នលដើម្ទុន និងការព្ាក់លៅលេើចំនួនលដើម្
ទុនម្ដេលៅសេ់ (ការលធេើលត្សតេកខណៈេំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ត្ថម្កិចចសនា) ជាទ៉ូលៅព្ត្ូវានវស់ត្ថម្ត្នម្ល         
រេំស់។ ឧបករណ៍បំណុេម្ដេបំលរញត្ព្ម្ូវការេំវ៉ូរស្នចព់្ាកត់្ថម្កិចចសនា ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារ
ត្ថម្រយៈព្ាកច់ំណ៉ូ េលផ្េងៗ (“FVTOCI”) ព្បសិនលបើលគាេលៅននគ្ំរ៉ូោជ្ីវកម្មរបស់អងគភារ គ្ឺលរៀបចំ និង
ព្បម្៉ូេេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់ត្ថម្កិចចសនា និងេក់ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ។ អងគភារោចលធេើការលាុះលឆ្ន ត្ម្ដេម្និ
ោចម្កម្ព្បាន លៅលរេលធេើការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូង លដើម្បវីស់សេងឧ់បករណ៍ម្៉ូេធន ម្ដេម្និព្ត្ូវានលធេើលឡើង
សព្ម្គប់ការលធេើពាណិជ្ជកម្មលៅ FVTOCI ។ បំណុេ និងម្៉ូេធនបំណុេលផ្េងៗទងំអស់ព្ត្ូវានវស់ម្វងត្ថម្
ត្នម្លទីផ្ារ ត្ថម្រយៈព្ាកច់ំលណញ ឬខាត្ (“FVTPL“) ។ 

ស.រ.វ.អ.ក ៩  រមួ្ម្គនគ្ំរ៉ូឱនភារម្ដេររំឹងទុកងមីសព្ម្គប់ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុទងំអស់ម្ដេម្និព្ត្ូវ
ានវស់លៅ FVTPL ជ្ំនួសគ្ំរ៉ូខាត្ ម្ដេម្គនលៅកនុង ស.គ្.អ.ក ៣៩ និងត្ព្ម្ូវការគ្ណលនយយទ៉ូលៅ  លដើម្បី
អនុញ្ជញ ត្ឱយអងគភារនានាឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីសកម្មភារព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័របស់រួកលគ្លៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ស.រ.វ.អ.ក ៩ អនុវត្ាបនតន៉ូវការទទួេស្នគ េ់ ការចាត្់ថាន ក ់ និងការវស់ម្វងសព្ម្គបប់ំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ
រី ស.គ្.អ.ក ៣៩ លេើកម្េងម្ត្បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុម្ដេានកំណត្ល់ៅ FVTPL ម្ដេចំនួនទឹកព្ាកន់នការ
ផាល ស់បត៉ូរត្នម្លទីផ្ារ លធេើលោយម្គនការផាល ស់បត៉ូរហានិភ្័យឥណទនបំណុេ ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់កនុងព្ាក់
ចំណ៉ូ េលផ្េងៗ េុុះព្ត្ថម្ត្វនឹងបលងាើត្ ឬរព្ងីកភារម្និសីុចង្កេ កន់នគ្ណលនយយ។ លេើសរីលនុះលទៀត្             
ស.រ.វ.អ.ក ៩ រកាន៉ូវត្ព្ម្ូវការលៅកនុង ស.គ្.អ.ក ៣៩ សព្ម្គប់ការម្និទទួេស្នគ េ់ននព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ 
និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 

ស.រ.វ.អ.ក ២ ការម្បងម្ចក និង ការវស់ម្វងត្ំនេ ននព្បតិ្បត្តិការទ៉ូទត្់ម្ផ្ាកលេើប័ណណ ភាគ្វ ុន 
វលិស្នធនកម្មលនុះផ្តេ់ន៉ូវត្ព្ម្ូវការសព្ម្គបគ់្ណលនយយ ចំលពាុះផ្េប៉ាុះពាេ់ននេកខខណឌ ទទួេាន និង

ម្និម្ម្នជាការទ៉ូទត្ ់ លៅលេើការវស់ម្វងននការទ៉ូទត្ម់្ដេម្គនម្៉ូេដាា នលេើភាគ្វ ុនទ៉ូទត្ ់ ព្បត្ិបត្តិការទ៉ូទត្់
ម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នលេើភាគ្វ ុនលដាយម្គនេកខណៈទ៉ូទត្់សុទធសព្ម្គប់កាត្រេកិចចរនធកាត្ទុ់ក និងការម្កម្ព្ប
េកខខណឌ ននការទ៉ូទត្់ម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នលេើភាគ្វ ុន ម្ដេផាល ស់បត៉ូរការលធេើចំណាត្់ថាន ក ់ ននព្បត្ិបត្តិការរីការ
ទ៉ូទត្ស់្នច់ព្ាក់លៅទ៉ូទត្ជ់ាម្៉ូេធន។ 

 

វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការរព្ងឹងព្បចាឆំ្ន  ំ(ខួប២០១៤ ដេ់ ២០១៦) 
វលិស្នធនកម្មម្ដេានលចញផ្ាយលៅលព្កាម្ដំលណើ រការម្កម្ព្បព្បចាឆំ្ន  ំ លធេើឱយសតង់ដារគ្ណលនយយ ម្គន

ការផាល ស់បត៉ូរត្ិចត្ួច និងម្និបនាេ ន ់ ម្ដេបចចុបបននលៅម្និទនច់ាស់ន៉ូវលឡើយ។ រួកលគ្រមួ្បញ្ច៉ូ េទងំការលធេើ
វលិស្នធនកម្ម ស.គ្.អ.ក ២៨ ការវនិិលយគ្កនុ ងព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ និងព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន  បញ្ជជ កថ់ាការលាុះលឆ្ន ត្
ម្ដេអនុញ្ជញ ត្ឱយអងគភារម្ដេវនិិលយគ្ម្៉ូេធនលេើព្កុម្វ ុនម្ដេលទើបបលងាើត្ងមី លដើម្បវីស់ម្វងព្កុម្វ ុនបុព្ត្   
សម្ពន័ធ រពឺ្កុម្វ ុនរមួ្ទុន កនុងត្នម្លទីផ្ារ ព្ត្ូវានលធេើលឡើងដាច់លដាយម្ឡករីគាន សព្ម្គប់ព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ រ ឺ
ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុននីម្យួៗ។ 

១១១ 
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       ១១២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

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

៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 
 
ការបកព្ស្នយ ២២ ព្បតិ្បត្តិការរ៉ូបិយប័ណណ បរលទស និងបុលរព្បទនននត្នម្លត្បសនង 

ការបកព្ស្នយផ្តេ់ការម្ណនាអំំរីការកំណត្ក់ាេបរលិចឆទ ននព្បត្ិបត្តិការសព្ម្គបក់ំណត្អ់ព្ត្ថត្នម្ល    
បត៉ូរព្ាក់ ម្ដេព្ត្ូវលព្បើសព្ម្គប់ព្បត្ិបត្តិការ ម្ដេពាករ់ន័ធនឹងការរិចារណាជាម្ុនចំលពាុះចំណាយ ឬការទទួេ
ានជារ៉ូបិយប័ណណ បរលទស និងការទទួេស្នគ េ់ព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នរ៉ូបិយវត្ាុ ឬបំណុេម្និម្ម្នរ៉ូបិយវត្ាុ។ ការ
បកព្ស្នយបញ្ជជ កថ់ាកាេបរលិចឆទ ននព្បត្ិបត្តិការសព្ម្គប់លគាេបំណងននការកំណត្អ់ព្ត្ថបត៉ូរព្ាក ់ម្ដេព្ត្ូវលព្បើ
លៅលេើការទទួេស្នគ េ់ដំប៉ូងននព្ទរយសកម្ម ការចំណាយ ឬចំណ៉ូ េ (ឬម្ផ្នកម្ដេពាករ់ន័ធ) គ្ឺជា កាេបរលិចឆទ 
ម្ដេអងគភារ ទទួេស្នគ េ់ព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នរ៉ូបិយវត្ាុ ឬបំណុេម្និម្ម្នរ៉ូបិយវត្ាុដំប៉ូង ម្ដេលកើត្លឡើងរី    
ការទ៉ូទត្់ ឬការទទួេានបុលរព្បទន។ 

 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ៤០ ការលផ្េរព្ទរយសម្បត្តិវនិិលយគ្ 

វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ កថ់ា លដើម្បលីផ្េរព្ទរយសម្បត្តិវនិិលយគ្ ព្ត្ូវម្ត្ម្គនការផាល ស់បា៉ូរកនុងការលព្បើ និងផ្តេ់ការ
ម្ណនាអំំរីការសលព្ម្ចចិត្តលនុះ។ ការបញ្ជជ ក់ានបង្កា ញរី ការផាល ស់បត៉ូរននការលព្បើព្ាស់នឹងលកើត្លឡើងលៅលរេ
ម្ដេព្ទរយសម្បត្តិព្ត្ូវលៅនឹងការកំណត្ន់ិយម្នយ័ននព្ទរយសម្បត្តិវនិិលយគ្ លវើយម្គនភ្សតុត្ថងបញ្ជជ កថ់ាម្គន
ការផាល ស់បត៉ូរានលកើត្លឡើង។  

វលិស្នធនកម្មលនុះកប៏ញ្ជជ កល់ឡើងវញិន៉ូវបញ្ជ ីភ្សតុត្ថងលៅកនុងសតង់ដារ ជាបញ្ជ ីម្និលរញលេញ ម្ដេ
អនុញ្ជញ ត្ឱយម្គនភ្សតុត្ថងលផ្េងលទៀត្ លដើម្បគីាពំ្ទការលផ្េរ។ 

 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ៤ លដាយអនុវត្ត ស.រ.វ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  ជាម្យួ ស.រ.វ.អ.ក ៤ កិចច
សនាធានារា៉ា ប់រង 

វលិស្នធនកម្មផ្តេ់ដំលណាុះព្ស្នយរីរសព្ម្គប់ព្កុម្វ ុនធានារា៉ា ប់រង៖ ការលេើកម្េងជាបលណាត ុះោសននរី 
ស.រ.វ.អ.ក ៩ សព្ម្គបអ់ងគភារម្ដេបំលរញានត្ថម្ត្ព្ម្ូវការជាក់ោក ់(អនុវត្តលៅកព្ម្តិ្ស្នា បន័រាយការណ៍) 
និងវធិីស្នស្រសតព្គ្បដណត ប ់(“overlay approach“)។ វធិីស្នស្រសតទងំរីរ ជាជ្លព្ម្ើស។ 

 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្ួេ 

ស.រ.វ.អ.ក ១៦ លៅកាេបរលិចឆទម្ដេម្គនព្បសិទធិភារនឹង ជ្ំនួស ស.គ្.អ.ក ១៧ ការជ្ួេ និងការ      
បកព្ស្នយពាករ់ន័ធ ម្ដេបង្កា ញរីគ្ំរ៉ូគ្ណលនយយការជ្ួេម្ត្ម្យួ និងត្ព្ម្ូវឱយអនកជ្ួេ ទទួេស្នគ េ់ព្ទរយសកម្ម 
និងបំណុេសព្ម្គប់ការជ្ួេទងំអស់ ម្ដេម្គនរយៈលរេលេើសរី ១២ម្ខ លេើកម្េងម្ត្ព្ទរយសម្បត្តិម្៉ូេដាា ន
ម្គនត្នម្លទប។ ជារិលសសលៅលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ១៦ អនកជ្ួេព្ត្ូវានត្ព្ម្ូវឱយទទួេស្នគ េ់សិទធិរបស់ខលួនកនុង
ការលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម ត្ំណាងឱយសិទធិកនុងការលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេម្៉ូេដាា នម្ដេានជ្ួេ 
ម្ដេត្ំណាងឱយកាត្រេកិចចរបស់ខលួនកនុងការទ៉ូទត្់នងលជ្ួេ។ ដ៉ូលចនុះលវើយ អនកជ្ួេគ្ួរម្ត្ទទួេខុសព្ត្ូវលេើការ
រេំស់ព្ទរយសម្បត្តិម្ដេម្គនការលព្បើព្ាស់ និងការព្ាកល់ៅលេើការទទួេខុសព្ត្ូវលេើការជ្ួេ និងម្បងម្ចង
ស្នចព់្ាក់ ននបំណុេជ្ួេ លៅជាចំម្ណកលដើម្ទុន និងចំម្ណកការព្ាក់ និងបង្កា ញលៅកនុងរាយការណ៍េំវ៉ូរ
ស្នចព់្ាក។់ ដ៉ូចគាន លនុះម្ដរ សិទធិកនុងការលព្បើព្ាស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេការជ្ួេ ព្ត្ូវានវស់ម្វងដំប៉ូងលេើ
ម្៉ូេដាា នត្នម្លបចចុបបនន។  
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៥. ការអនុវតតនូវស្តង់ដ្ឋររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិថៃនកម្ពុជា                 
(“ស្.រ.ហ.អ.ក”) ្មី (ត) 

៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 

 
ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ការជ្ួេ (ត្) 

ការវស់ម្វងរមួ្បញ្ច៉ូ េទងំការទ៉ូទត្ជ់្ួេម្ដេម្និោចេុបលចាេាន លវើយក៏រមួ្បញ្ច៉ូ េទងំការបង់
ព្ាកជ់ាដំណាកក់ាេ ព្បសិនលបើអនកជ្ួេម្គនភារសម្លវតុ្ផ្េជាក់ោក ់ កនុងការលព្បើព្ាស់ជ្លព្ម្ើសលដើម្បី
រនារការជ្ួេ ឬលព្បើជ្លព្ម្ើស លដើម្បបីញ្ចប់ការជ្ួេ។ការលព្បើព្ាស់គ្ណលនយយលនុះ ម្គនភារខុសគាន យ៉ា ងខាល ងំ 
លៅលេើគ្ណលនយយរបស់អនកជ្ួេ ចំលពាុះការជ្ួេម្ដេព្ត្ូវានចាត្់ថាន កជ់ាព្បត្ិបត្តិការជ្ួេត្ថម្សតង់ដារម្ុន    
ស.គ្.អ.ក ១៧ ។ 

ទកទ់ងលៅនឹងគ្ណលនយយកររបស់ភ្ត្ិបត្ីលនុះ ស.រ.វ.អ.ក ១៦ ោចលយងលៅលេើគ្ណលនយយរបស់
ភ្ត្ិបត្ីលៅកនុង ស.គ្.អ.ក ១៧។ ដ៉ូលចនុះអនកជ្ួេ ព្ត្ូវបនតចាត្់ថាន កភ់្ត្ិសនារបស់ខលួនជាភ្ត្ិសនាព្បត្ិបត្តិការ ឬ
ភ្ត្ិសនាវិរញ្ញ វត្ាុ និងបង្កា ញព្បលភ្ទភ្ត្ិសនាទងំរីរលនុះខុសគាន ។ 
 
ការបកព្ស្នយ ២៣ ភារមិ្នចាស់ោស់លេើការវនិិចឆ័យរនធលេើ ព្ាកច់ំណ៉ូ េ 

ការបកព្ស្នយ គាពំ្ទត្ព្ម្ូវការននរនធលេើ ព្ាកច់ំណ៉ូ េ ស.គ្.អ.ក ១២ លដាយផ្តេ់ការម្ណនាអំំរីវធិីកនុង
ការឆ្លុុះបញ្ជច ំងរីឥទធិរេ ននភារម្និព្ាកដព្បជាកនុងគ្ណលនយយសព្ម្គបរ់នធលេើព្ាកច់ំណ៉ូ េ។ 

លៅលព្កាម្ការបកព្ស្នយ អងគភារគ្ួរកំណត្ថ់ាលត្ើព្ត្ូវរិចារណាការបងរ់នធម្និចាស់ោស់នីម្យួៗ
ដាចល់ដាយម្ឡករីគាន  ឬរមួ្គាន  លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតណាម្យួម្ដេោចទសេន៍ទយានរីភារម្និ        
ចាស់ោស់។ អងគភារក៏ព្ត្ូវសនមត្ថាោជ្ាធររនធដារ នឹងលធេើការព្ត្ួត្រិនិត្យលម្ើេលេើបរមិ្គណ ម្ដេខលួនម្គន
សិទធិរិនិត្យ និងម្គនចំលណុះដឹងលរញលេញអំរីរត័្ម៌្គនពាករ់ន័ធទងំអស់លៅលរេលធេើការរិនិត្យ។     ព្បសិនលបើ
អងគភារយេ់ថាការកំណត្រ់បស់ខលួន ោជ្ាធររនធនឹងទទួេយកការបងរ់នធម្និចាស់ោស់របស់ខលួន លនាុះបនាេ ប់
ម្កអងគភារគ្ួរម្ត្វស់ម្វងរនធបចចុបបនន និងរនធរនា ព្សបត្ថម្ការកំណត្រ់នធរបស់ខលួន។ ព្បសិនលបើ              
អងគភារានកំណត្ថ់ាវម្និោចលៅរចួ     លនាុះភារម្និចាស់ោស់កនុងការកំណត្រ់នធព្ត្ូវានឆ្លុុះបញ្ជច ំងលដាយ 
"វធិីម្ដេសម្ព្សបបំផុ្ត្"     ឬវធិីស្នស្រសត "ត្នម្លម្ដេររំឹងទុក" ម្យួណាព្បលសើរជាង កនុងការរាករណ៍រី
ដំលណាុះព្ស្នយននភារម្និចាស់ោស់។ 

 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.គ្.អ.ក ២៨ ការព្ាក់រយៈលរេម្វងជាម្យួញាតិ្សម្ពន័ធ ឬ ព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន 

វលិស្នធនកម្មលនុះានបញ្ជជ ក់ថាព្កុម្វ ុនម្គនផ្េព្បលយជ្ន៍រយៈលរេម្វងលៅកនុងការច៉ូេរមួ្ ឬការ   
បណាត កទុ់នរមួ្ ម្ដេវធិីស្នស្រសតម្៉ូេធនម្និព្ត្ូវានអនុវត្ត ប៉ាុម្នតព្ត្ូវលព្បើព្ាស់ជ្ំនួសលដាយ ស.រ.វ.អ ៩។ 

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

វស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លរេំស់ ឬត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំណ៉ូ េលផ្េងលទៀត្ ព្បសិនលបើេកខខណឌ ជាកោ់ក់ព្ត្ូវាន
បំលរញជ្ំនួសឱយត្នម្លទីផ្ារត្ថម្រយៈព្ាកច់ំលណញ ឬខាត្។ 

 
 
 

១១៣ 
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       ១១៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

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

៥.២ ស.រ.វ.អ.ក ងមមី្ដេានលចញផ្ាយ ប៉ាមុ្នតនងឹច៉ូេជាធរម្គនសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទចាបរ់ ី ឬបនាេ បរ់ ី នងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ត្) 
 
ស.រ.វ.អ.ក ១៧ កិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 

ស.រ.វ.អ.ក ១៧ ព្ត្ូវានជ្ំនួសឲ្យ ស.រ.វ.អ.ក ៤ និងត្ព្ម្ូវវស់ម្វងត្ថម្ត្នម្លបចចុបបនន ម្ដេការ 
ា៉ា នស់្នម នព្ត្ូវានវស់ម្វងលឡើងវញិននលរេរាយការណ៍នីម្យួៗ។ 

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

ានទទួេស្នគ េ់ ម្ដេព្ត្ូវានលគ្ទទួេស្នគ េ់ថាជាព្ាកច់ំណ៉ូ េកនុងកំឡុងលរេននការធានារា៉ា បរ់ង។ 
សតងដ់ារអនុញ្ជញ ត្ឱយម្គនជ្លព្ម្ើសរវង ការទទួេស្នគ េ់ ការផាល ស់បត៉ូរត្ថម្អព្ត្ថអបបហាលៅកនុង       

រាយការណ៍ចំណ៉ូ េ ឬទទួេស្នគ េ់លដាយផាេ េ់លៅកនុងព្ាក់ចំណ៉ូ េលផ្េងៗលទៀត្។ ជ្លព្ម្ើសលនុះ គ្ឺទំនងជាឆ្លុុះ
បញ្ជច ំងរីរលបៀបម្ដេព្កុម្វ ុនធានារា៉ា បរ់ង បកព្ស្នយរី ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ខលួនលព្កាម្ ស.រ.វ.អ.ក ៩ ។ 

ជ្លព្ម្ើសម្ា៉ាងលទៀត្ គ្ឺវធិីស្នស្រសតម្បងម្ចកបុរេោភ្ ព្ត្ូវានអនុញ្ជញ ត្សព្ម្គបប់ំណុេសព្ម្គប់ការធានា
រា៉ា បរ់ងម្ដេលៅសេ់សព្ម្គបក់ិចចសនារយៈលរេខលីម្ដេព្ត្ូវានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងម្និម្គនជ្ីវតិ្។  

ការផាល ស់បត៉ូរគ្ំរ៉ូននការវស់សេងទ់៉ូលៅម្ដេលគ្លៅថា "វធិីស្នស្រសតត្ំនេអលងរ" សព្ម្គបក់ិចចសនាម្យួ
ចំនួនម្ដេានបង្កា ញលេើការធានារា៉ា បរ់ងម្គនជ្ីវតិ្ ម្ដេអនកលធេើលគាេនលយាយ ម្ចករមំ្េកជាការទទួេាន
ម្កវញិន៉ូវត្នម្លម្៉ូេដាា ន។ លៅលរេអនុវត្តវធិីកំណត្ត់្នម្លអលងរ ការម្ព្បព្បួេត្នម្លទីផ្ារននភាគ្វ ុនព្កុម្វ ុននន
ត្នម្លម្៉ូេដាា ន ព្ត្ូវានរមួ្បញ្ច៉ូ េលៅកនុងចំលណញកព្ម្តិ្ននកិចចសនាលសវ។ ជាេទធផ្េព្កុម្វ ុនធានារា៉ា ប់រង
ម្ដេលព្បើវធិីស្នស្រសតលនុះទំនងជាម្និស៉ូវម្ព្បព្បួេខាល ងំជាងវធិីស្នស្រសតទ៉ូលៅលទ។ 

ចាបង់មីលនុះ នឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ និងស៉ូចនាករេទធផ្េសំខាន់ៗ របស់ព្កុម្វ ុន  
ទងំអស់ម្ដេានលចញកិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង ឬកិចចសនាវនិិលយគ្ម្ដេម្គនេកខណៈរិលសសននការច៉ូេរមួ្។ 

 
វលិស្នធនកម្មលេើ ស.រ.វ.អ.ក ១០ និង ស.គ្.អ.ក ២៨ ការេក ់ឬការម្ចកចាយននព្ទរយ រវងអនក 
វនិិលយគ្ និងព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ព័នធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន                              

 

វលិស្នធនកម្មបញ្ជជ ករ់ីវសិ្នេភារននព្ាកច់ំលណញឬខាត្ ម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេម្ដេ
ព្កុម្វ ុនេក ់ ឬរមួ្ចំម្ណកព្ទរយសកម្មលៅឱយព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ ឬព្កុម្វ ុនរមួ្ទុនរបស់ខលួន។ លៅលរេ
ព្បត្ិបត្តិការពាករ់ន័ធនឹងោជ្ីវកម្មការចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លរញលេញ ផ្េុយលៅវញិ លៅលរេ
ម្ដេព្បត្ិបត្តិការទកទ់ងនឹងព្ទរយសកម្ម ម្ដេម្និម្ម្នជាោជ្ីវកម្មលនាុះការចំលណញឬខាត្ព្ត្ូវានទទួេ
ស្នគ េ់ម្ត្លៅលេើវសិ្នេភារននផ្េព្បលយជ្ន៍   វនិិលយគ្ិនម្ដេម្និទកទ់ងគាន លៅកនុងព្កុម្វ ុនរមួ្ទុន ឬ    
ព្កុម្វ ុនបុព្ត្សម្ពន័ធ។ 
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៦.  ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និង ការវិនិចឆ័យគណពនយយស្ខំាន់ៗ 
៦.១ ការផាល ស់បត៉ូរការា៉ា នស់្នម ន 

ការា៉ា ន់ស្នម ន ព្ត្ូវានលធេើការវយត្នម្លជាបនតបនាេ ប់ និងលយងត្ថម្បទរិលស្នធន៍ ព្រម្ទងំកត្ថត លផ្េងៗ
លទៀត្រមួ្ម្គន ការររំឹងទុកអំរីព្រឹត្តិការណ៍នាលរេអនាគ្ត្ ម្ដេព្ត្ូវានលគ្លជ្ឿជាកថ់ាម្គនភារសម្ព្សបកនុង  
កាេៈលទសៈម្យួ។ 

ត្ថម្ម្ត្ិលយបេរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ រុំម្គនការផាល ស់បត៉ូរជាស្នរវនតន៉ូវការា៉ា ន់ស្នម នលៅកនុងកំឡុង
និងចុងការយិបរលិចឆទលនាុះលទ។ 

 
៦.២ ការវនិចិឆយ័សំខាន់ៗ ម្ដេលធេើលឡើងកនុងការអនុវត្តលគាេការណ៍គ្ណលនយយ 

ម្និម្គនការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ ព្ត្ូវានលធេើលឡើងលដាយថាន កដ់ឹកនាកំនុងដំលណើ រការននការអនុវត្តលគាេការណ៍
គ្ណលនយយរបស់    រ.ទ.ស.ភ្   ម្ដេម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលៅលេើចំនួន   ម្ដេានទទួេស្នគ េ់លៅកនុង  
រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលនុះលឡើយ លព្ៅរីចំនួនទងំឡាយណាម្ដេទកទ់ងនឹងការា៉ា ន់ស្នម នដ៉ូចម្គនខាងលព្កាម្។ 

 
៦.៣  ព្បភ្រសំខាន់ៗ ន៉ូវភារម្និរតិ្ព្ាកដននការា៉ា នស់្នម ន 

ខាងលព្កាម្លនុះ គ្ឺជាការសននិដាា នសំខាន់ៗ ទកទ់ងលៅនឹងលរេអនាគ្ត្ និងព្បភ្រសំខាន់ៗ ដន៏ទលទៀត្
ននភារម្និរិត្ព្ាកដននការា៉ា នស់្នម នកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេម្គនហានិភ្យ័ជាស្នរវនត ម្ដេ
បណាត េលោយម្គននិយត័្កម្មជាស្នរវនតលៅលេើត្នម្លរិត្គ្ណលនយយរបស់ព្ទរយសកម្ម  និងបំណុេលៅកនុង
ការយិបរលិចឆទបនាេ ប។់ 

 
ក) រេំស់ននព្ទរយសម្បត្ត ិលរាងចព្ក នងិបរកិាខ រ 

នងលលដើម្ននព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ រ ព្ត្ូវានរេំស់លដាយលព្បើព្ាស់       វធិីស្នស្រសត
រេំស់លងរលដាយម្ផ្ាកលេើោយុកាេលព្បើព្ាស់របស់ព្ទរយទងំលនាុះ។ ថាន កដ់ឹកនាាំនលធេើការា៉ា នស់្នម ន
ន៉ូវោយុកាេលព្បើព្ាស់ននព្ទរយសកម្មទងំលនុះ លដាយម្ផ្ាកលេើបទរិលស្នធន៍ ការលព្បើព្ាស់ររំឹងទុក 
ការខ៉ូចខាត្ និងភារវួសសម្័យននបលចចកលទស ម្ដេលកើត្លឡើងរីការផាល ស់បត៉ូរលៅកនុងត្ព្ម្ូវការទីផ្ារ 
ឬលសវកម្មម្ដេផ្តេ់លដាយព្ទរយសកម្មទងំលនាុះ។ ការផាល ស់បត៉ូរន៉ូវកត្ថត ទងំលនុះោចនឹងម្គនផ្េប៉ាុះ
ពាេ់ដេ់ោយុកាេលព្បើព្ាស់លសដាកិចច និងត្នម្លកាកសំណេ់ននព្ទរយសកម្ម។ ដ៉ូលចនុះរេំស់នាលរេ
អនាគ្ត្ោចនឹងព្ត្ូវានម្កម្ព្ប។ 

 
ខ) ការចណំាយលេើព្ាករ់នធ 

ការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ  ព្ត្ូវានរមួ្បញ្ច៉ូ េកនុងការកំណត្ន់៉ូវសំវធិានធនរនធរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។   
រ.ទ.ស.ភ្ នឹងទទួេស្នគ េ់បំណុេសព្ម្គបរ់ាេ់ចំណាយលេើរនធ ម្ដេររំឹងទុកម្ផ្ាកលៅលេើការ       
ា៉ា នស់្នម នត្ថម្រយៈការបកព្ស្នយបទបបញ្ញត្តិរនធលផ្េងៗ លដាយថាន កដ់ឹកនាថំាលត្ើរនធទងំលនាុះព្ត្ូវបង ់ឬ
លទ។លៅលរេម្ដេេទធផ្េរនធខុសគាន រីការា៉ា ន់ស្នម ន ម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់រីម្ុនភារខុសគាន
ទងំលនាុះ នឹងម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់ដេ់សំវធិានធនរនធកនុងការយិបរលិចឆទ ម្ដេការកំណត្់លនាុះព្ត្ូវានលធេើ
លឡើង។ 

 
 
 

១១៥ 
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       ១១៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

៦.  ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និង ការវិនិចឆ័យគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៦.៣  ព្បភ្រសំខាន់ៗ ន៉ូវភារម្និរតិ្ព្ាកដននការា៉ា នស់្នម ន (ត្) 

គ្) ឱនភារននទកឹព្ាកព់្ត្វូទទេួ 
រ.ទ.ស.ភ្ លធេើឱនភារលេើទឹកព្ាកព់្ត្ូវទទួេ លដាយម្ផ្ាកលៅលេើការវនិិចឆ័យលេើភារម្ដេោច

ព្សងម់្កវញិាន របស់ទឹកព្ាកម់្ដេព្ត្ូវទទួេ។ ឱនភារព្ត្ូវានលធេើលឡើង លេើទឹកព្ាក់ព្ត្ូវទទួេ 
លៅលរេម្ដេ ការផាល ស់បត៉ូរ បរយិកាសណាម្យួម្ដេោចជាកត្ថត ជ្ំរុញ លធេើលោយត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ
ោចនឹងព្សងម់្កវញិម្និាន។     គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងានលធេើការវភិាគ្សីុជ្លព្ៅលេើបំណុេ   ម្ដេម្គន     
ព្បវត្តិរិាកទរ   ការលផាត ត្ោរម្មណ៍របស់អត្ិងិជ្ន    ភារគ្ួរលោយលជ្ឿជាក់របស់អត្ិងិជ្ន   និនាន ការ   
លសដាកិចចបចចុបបនន និងការផាល ស់បត៉ូរេកខខណឌ ននការបង់ព្ាក់ លៅលរេម្ដេលធេើការវនិិចឆ័យម្យួ លដើម្បី
វយត្នម្លភារព្គ្បព់្គានន់នឱនភាររបស់ទឹកព្ាក់ព្ត្ូវទទួេ។ លៅលរេម្ដេម្គនភារខុសគាន រវងការ
ររំឹងទុក និងការា៉ា ន់ស្នម នដំប៉ូង ភារខុសគាន លនាុះ នឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននទឹកព្ាកព់្ត្ូវ
ទទួេ។ 

 
ឃ) ការបនាយត្នម្លលេើសននធិវួិសកណំត្ ់

រ.ទ.ស.ភ្ លធេើការកាត្ប់នាយត្នម្លននសននិធិម្ដេវួសកំណត្់ លដាយម្ផ្ាកលៅលេើការវយត្នម្ល
លេើការា៉ា នស់្នម នននត្នម្លេកសុ់ទធ។ សននិធិព្ត្ូវានកាត្ប់នាយត្នម្លលៅលរេម្ដេម្គនព្រឹត្តិការណ៍ 
ឬការផាល ស់បត៉ូរណាម្យួម្ដេបង្កា ញថាត្នម្លរិត្គ្ណលនយយនឹងម្និោចទទួេានម្កវញិ។ ថាន កដ់ឹកនាំ
ានលធើេវភិាគ្លេើនិនាន ការ និងនិនាន ការលសដាកិចចនាលរេបចចុបបននយ៉ា ងចាស់ោស់លៅលរេលធេើការវនិិចឆយ័ 
លដើម្បវីយត្នម្លលៅលេើភារព្គ្បព់្គានន់នការកាត្ប់នាយត្នម្លលេើសននិធិវួសកំណត្។់ លៅលរេម្ដេការ
ររំឹងទុកខុសរីត្នម្លលដើម្ា៉ា នស់្នម ន ភារខុសគាន លនាុះនឹងប៉ាុះពាេ់ដេ់ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននសនិនធិលនាុះ។ 

ង) ត្នម្លទផី្ាររបស់កម្ច ី
 ត្នម្លទីផ្ារកម្ច ី ព្ត្ូវា៉ា នស់្នម នលដាយកាត្ប់នាយេំវ៉ូរស្នចព់្ាកជ់ាបក់ិចចសនានាលរេ

អនាគ្ត្ លដាយម្ផ្ាកលេើអព្ត្ថការព្ាកទ់ីផ្ារបចចុបបននម្ដេោចរកានសព្ម្គប ់ រ.ទ.ស.ភ្ ចំលពាុះ
ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្សលដៀងគាន ។ ការវភិាគ្លេើផ្េប៉ាុះពាេ់ននហានិភ្យ័ការព្ាក់ព្ត្ូវានបង្កា ញលៅ
កនុងកំណត្ស់ម្គគ េ់រាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលេខ៣៦។  

  
ច) ព្ទរយសកម្មរនធរនា 

ព្ទរយសកម្មរនធរនា ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់សព្ម្គបរ់ាេ់កំហាត្រនធម្និានលព្បើព្ាស់ និងការ
លធេើសំវធិានធនលេើម្៉ូេធនម្ដេម្និានព្សូបយក លៅលរេម្ដេព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធទំនងជាម្គន 
លដើម្បលីឆ្លើយត្បនឹងការខាត្បង់ និងសំវធិានម្៉ូេធន ោចនឹងព្ត្ូវានលព្បើព្ាស់។ ការវនិិចឆយ័ជាស្នរវនត
របស់គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង គ្ឺត្ព្ម្ូវលោយម្គនលដើម្បកីំណត្់ចំនួនននព្ទរយសកម្មរនធរនាម្ដេោច       
ទទួេស្នគ េ់លដាយម្ផ្ាកលេើលរេលវោ    និងព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធនាលរេអនាគ្ត្  ជាម្យួនឹង        
យុទធស្នស្រសតម្ផ្នការរនធដារនាលរេអនាគ្ត្។ 
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៦.  ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និង ការវិនិចឆ័យគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
៦.៣  ព្បភ្រសំខាន់ៗ ន៉ូវភារម្និរតិ្ព្ាកដននការា៉ា នស់្នម ន (ត្) 

ឆ្)  កាត្រេកចិចលស្នធននវិត្ត 
ត្នម្លបចចុបបនន ននកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តោព្ស័យលេើកត្ថត ចំនួន ម្ដេព្ត្ូវានកំណត្់លៅលេើ

ម្៉ូេដាា នសនមត្ជាកម់្សតងម្យួចំនួន។ ការសនមត្សំខាន់ៗ ម្ដេព្ត្ូវានលព្បើលៅកនុងការកំណត្ ់
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត រមួ្បញ្ច៉ូ េទងំអព្ត្ថចុុះត្នម្ល អព្ត្ថកំលណើ នព្ាកល់បៀវត្េព្ាក់ អព្ត្ថដកលចញរី
ម្ផ្នការ និងអព្ត្ថននការស្នល ប់។ ការផាល ស់បត៉ូរណាម្យួលៅកនុងការសនមត្ទងំលនុះនឹងម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់
ដេ់ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននកាត្រេកិចចលស្នធននិវត្ត។ 

កាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្ន៍លស្នធននិវត្ត ព្ត្ូវានកំណត្់លដាយម្ផ្ាកលេើចំនួនសនមត្នន
actuarial និងការគ្ណនា ម្ដេម្គនឥទធិរេលៅលេើការវនិិចឆ័យ និងការា៉ា ន់ស្នម ន។ ការផាល ស់បត៉ូរនន
ការសនមត្ ោចម្គនផ្េប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលេើកព្ម្តិ្កាត្រេកិចចននការកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍
ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ។ ការា៉ា នស់្នម ន រមួ្បញ្ច៉ូ េអព្ត្ថអបបហារ អព្ត្ថកំលណើ នព្ាកល់បៀវត្េ អព្ត្ថដក
ព្ាក ់  អព្ត្ថម្រណៈភារ និងោយុច៉ូេនិវតិ្ត។ 

 
ជ្)  បងគរព្ាកច់ណំ៉ូ េទកឹ 

ព្ាកច់ំណ៉ូ េទឹក ព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លដាយម្ផ្ាកលេើការបរមិ្គណទឹកម្ដេផ្េិត្ ការ   
ាត្ប់ងទ់ឹកជាម្ធយម្ត្ថម្ព្បលភ្ទរបស់អត្ិងិជ្ន។ ព្គ្បព់្គ្ងការ លព្បើសាិត្ិ លេើការខាត្បងទ់ឹកនិងអព្ត្ថ
ជាម្ធយម្លដាយម្ផ្ាកលេើបទរិលស្នធនរ៍ីអត្ីត្កាេម្ដេម្និោចឆ្លុុះបញ្ជច ំងរី អព្ត្ថការព្ាករ់ិត្ព្ាកដ
និងស្នា នភារបចចុបបននឱយានព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។ 

 
ឈ)  ការវស់ម្វងត្នម្លទផី្ារ 

ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងម្និម្ម្នវិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុេម្ដេព្ត្ូវានវស់ជាបនតបនាេ ប់លដើម្បី
ការទទួេស្នគ េ់លៅត្នម្លដំប៉ូងម្ដេព្ត្ូវានដាក់ជាព្កុម្លៅកនុង កព្ម្តិ្១ ដេ់កព្ម្តិ្ទី៣ ម្ដេម្ផ្ាកលេើ
កព្ម្តិ្ធាតុ្ច៉ូេននត្នម្លទីផ្ារម្ដេោចលធេើការអលងាត្ាន។ 
(i)  កព្ម្តិ្ ១ ការវស់ត្នម្លទីផ្ារ ានលចញម្ករីត្នម្លលព្បៀបលធៀប (ម្និានម្កត្ព្ម្ូវ) លៅកនុងទីផ្ារ

សកម្មសព្ម្គបព់្ទរយសម្បត្តិដ៉ូចគាន  ឬបំណុេ; 
(ii) ការវស់ត្នម្លទីផ្ារកព្ម្តិ្២ គ្ឺានលចញម្ករីវត្ាុធាតុ្ច៉ូេជាជាងត្នម្លលព្បៀបលធៀបម្ដេម្គនលៅ 

កនុងកព្ម្តិ្ទី១ ម្ដេោចលធេើការអលងាត្ានសព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេលដាយផាេ េ់ 
(ឧទវរណ៍៖ដ៉ូចជាត្នម្ល) ឬលដាយព្បលយេ (ឧទវរណ៍៖លចញម្ករីត្នម្ល); និង 

(iii) ការវស់ត្នម្លទីផ្ារកព្ម្តិ្៣ទងំលនាុះានលចញម្ករីធាតុ្ច៉ូេសព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេ
ម្ដេម្និព្ត្ូវានម្ផ្ាកលេើទិននន័យទីផ្ារម្ដេោចលធេើការអលងាត្ាន (ធាតុ្ច៉ូេម្ដេម្និោច
អលងាត្ាន) ។ 
ការចាត្់ថាន កល់ៅកនុងកព្ម្តិ្ខាងលេើលនុះ ព្ត្ូវានម្ផ្ាកលេើកព្ម្តិ្ទបបំផុ្ត្ននធាតុ្ច៉ូេម្ដេ

ានលព្បើលៅកនុងការវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារ។ ការលផ្េរលៅកនុងកព្ម្តិ្ គ្ឺព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់លៅលរេាន
លកើត្ម្គនលឡើងលនាុះ។ 

 

១១៧ 
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៧. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ 
 

 ដធីល ី ោគារ លព្គ្ឿងយនត បរំងប់ងា៉ូរទឹក 
បរកិាខ រម្នេីរ
រិលស្នធន ៍

សង្កា រមឹ្ នងិ បរកិាខ រ
ការយិេ័យ បរកិាខ រអគ្គិសន ី យនយនត 

វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទកឹ 

ការង្ករករុំង  
ដំលណើ រការ សរបុ 

 ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
នងលលដើម្              
សម្តុ្េយនងៃទ១ី ម្ខ
ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ៧៦.៣៥៦.៦៧៩  ២៤០.៥៧១.៩៨៧  ៧៥.៣២២.៥៩៤  ៥២២.៦៩៨.៩៦៨  ៨៥៦.២៩៧  ១២.១២៧.៩៤៦  ១២៦.៧៨៤.៦១០  ៣១.៣៩០.៣២០  ១៤.៩៣១.៩៩៦  ៤.៥៤៣.៧៥១  ១៣៤.១៧០.៨០៤  ១.២៣៩.៧៥៥.៩៥២  

ការទិញបម្នាម្ -    -     ១.៦៤០.០៥៣  - -     ៤៨.៦៥៩   ១.៩២៣.០៨៩   ១៩.៦៣៦   ៤.៦៩៧.០៩៩   ៣.៤១៩.២៦២   ៣៨.២៥២   ១២៥.០៨៣.៨៨៧   ១៣៦.៨៦៩.៩៣៧  
ការលផ្េរ           -    ៣៦៣.៧០៧   - -    ១៩.០៦៦.៥៥៥                 - -                       - -           ៣៣៨.៩២៣                  - -  ២៣៥.១៧០  ៤៥៦.២៦០  (២០.៤៦០.៦១៥)                     -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយ
អរ៉ូបី -      -                 - -               - -                  - -                       - -                - -                   - -                  -                 -    (៤៤០.០៥៣)      (៤៤០.០៥៣) 

េកល់ចញ  -  -     (៤៩២.៣០៣) - -     (៨៨.៥៥២)  (៩១៩.៤០៤) - -    (១.១៧០.៥៨៤)  (៧.៦៦៣) (១.៥៥៧.៤០៣) -     (៤.២៣៥.៩០៩) 
ការជ្ព្ម្ុះលចញរី
បញ្ជ ី -     -    - -    - -    - -    - -    - -    - -    - -    - -     (៩៤៥.៤៦៩)  (៩៤៥.៤៦៩) 

             
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៧៦.៣៥៦.៦៧៩  ២៤០.៩៣៥.៦៩៤  ៧៦.៤៧០.៣៤៤  ៥៤១.៧៦៥.៥២៣  ៨១៦.៤០៤  ១៣.១៣១.៦៣១  ១២៧.១៤៣.១៦៩  ៣៤.៩១៦.៨៣៥  ១៨.៥៧៨.៧៦៥  ៣.៤៨០.៨៦០  ២៣៧.៤០៨.៥៥៤  ១.៣៧១.០០៤.៤៥៨  

ការទិញបម្នាម្ - -     ៥១.៦៥៨  ១.៧៨៣.៣១៩   -    - -    ២.១២៥.៣៦២  ៣៧៦.២៩២   ៣.៤៥៥.៥៧៩   ១.៤៦៤.៦៤០  ៣៣.១២២  ១១៩.១១១.១២០   ១២៨.៤០១.០៩២  
ការលផ្េរ ៩៧.៨៨១.៧០២  ២.៧៤៧.០៦៧  ១.៤០០  ១៣.៩៨៤.៨៥០  - -     ៥៩០.៣៤១  ២៦៩.៥៩៨  - -     ១៥២.២៧៧  ១.០៧៨.៤១១  (១១៦.៧០៥.៦៤៦) -    
ការលផ្េរលៅព្ទរយ
អរ៉ូបី - -    - -    - -     -    - -    - -    - -    - -    - -    - -     (៤.១៦៣.០៤៣)  (៤.១៦៣.០៤៣) 

ការជ្ព្ម្ុះលចញរី
បញ្ជ ី - -  - -    - -    - -    - -    - -    - -    - -    - -    - -     (៤៥០.៨៧៥)  (៤៥០.៨៧៥) 

  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ១៧៤.២៣៨.៣៨១  ២៤៣.៧៣៤.៤១៩  ៧៨.២៥៥.០៦៣  ៥៥៥.៧៥០.៣៧៣  ៨១៦.៤០៤  ១៥.៨៤៧.៣៣៤  ១២៧.៧៨៩.០៥៩  ៣៨.៣៧២.៤១៤  ២០.១៩៥.៦៨២  ៤.៥៩២.៣៩៣  ២៣៥.២០០.១១០ ១.៤៩៤.៧៩១.៦៣២  

 
 
 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 

 42 

 

៧. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
 

 ដធីល ី ោគារ លព្គ្ឿងយនត បរំងប់ងា៉ូរទឹក 
បរកិាខ រម្នេីរ
រិលស្នធន ៍

សង្កា រមឹ្ នងិ 
បរកិាខ រការយិេ័យ បរកិាខ រអគ្គិសន ី យនយនត 

វ៉ា ន នងិឧបករណ៍
លព្បើព្ាស់លផ្េងៗ នាឡិកាទកឹ 

ការង្ករករុំង 
ដំលណើ រការ សរបុ 

 ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
រេំស់បងគរ             
សម្តុ្េយនងៃទ១ី 
ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ
២០១៦ -    (៤៩.៤១៥.៨២៥) (៣៨.៨៨៥.៥៤០) (១១៨.១១៤.៣៤៥)  (៨៣៦.២២៨)  (៦.៤០២.៥២១) (៦៤.៦៥៤.៦៦៥) (១៤.៨៣០.៩៣៥) (៥.៩០៥.៧០៣) (៣.៩៩៨.២៥៣) -    (៣០៣.០៤៤.០១៥) 

រេំស់កនុងឆ្ន  ំ -     (៦.៣០៦.៤៨២)  (៣.៨៧៨.៨៤១)  (១២.១១៨.៩០០)  (១៤.១០៩)  (១.៥១៤.៩៤១)  (៦.០៦១.៦៤៥)  (៣.៦៩២.៤៤៥) (១.៤៥៩.០៤៤)  (២១៩.៦០៣) -     (៣៥.២៦៦.០១០) 
ការេកល់ចញ -     -     ៤៨៨.២៩៤  -     ៨៨.៥៥២   ៨៩៩.៥៩៨   -     ៦៨៨.១៦៥   ៧.០២៤   ១.៥៤៣.៤៧៣  -     ៣.៧១៥.១០៦  
             
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ -    (៥៥.៧២២.៣០៧) (៤២.២៧៦.០៨៧) (១៣០.២៣៣.២៤៥)  (៧៦១.៧៨៥)  (៧.០១៧.៨៦៤) (៧០.៧១៦.៣១០) (១៧.៨៣៥.២១៥) (៧.៣៥៧.៧២៣) (២.៦៧៤.៣៨៣) -    (៣៣៤.៥៩៤.៩១៩) 

រេំស់កនុងឆ្ន  ំ -     (៦.៣០២.០៦៣)  (៣.៨៨០.៨១៨)  (១២.០៩០.៨៨៤)  (៩.២៤០) (១.៧៤៤.២៥៣)  (៥.៦៦៦.៦៦២)  (៤.៣០៦.៥៥៥) (១.៧២៥.១៥៦)  (២៩៨.៨៩៩) -     (៣៦.០២៤.៥៣០) 
             
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៧ - (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) 

             
ត្នម្លរតិ្
គ្ណលនយយ 

      
     

 

សម្តុ្េយនងៃទី៣១ 
ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៧ ១៧៤.២៣៨.៣៨១  ១៨១.៧១០.០៤៩   ៣២.០៩៨.១៥៨   ៤១៣.៤២៦.២៤៤   ៤៥.៣៧៩   ៧.០៨៥.២១៧   ៥១.៤០៦.០៨៧   ១៦.២៣០.៦៤៤  ១១.១១២.៨០៣   ១.៦១៩.១១១  ២៣៥.២០០.១១០  ១.១២៤.១៧២.១៨៣  

             
សម្តុ្េយនងៃទី
៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៦  ៧៦.៣៥៦.៦៧៩  ១៨៥.២១៣.៣៨៧   ៣៤.១៩៤.២៥៧   ៤១១.៥៣២.២៧៨   ៥៤.៦១៩   ៦.១១៣.៧៦៧   ៥៦.៤២៦.៨៥៩   ១៧.០៨១.៦២០   ១១.២២១.០៤២   ៨០៦.៤៧៧  

 
២៣៧.៤០៨.៥៥៤   ១.០៣៦.៤០៩.៥៣៩  
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       ១២០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

៧. ក្ទេយស្ម្បតតិ  ពរាងចក្ក  និងបរកិាា រ (ត) 
លៅអំឡុងឆ្ន នំនរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ រ.ទ.ស.ភ្ ានទ៉ូទត្ព់្ាកក់នុងការទិញ ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក 

និងបរកិាខ រដួចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    
ការទិញបម្នាម្ ១២៨.៤០១.០៩២  ១៣៥.៤៨៤.៤១៥  
ការលកើនលឡើងកនុងការសងលៅអនកផ្គត្ផ់្គង ់និងធានា 
ការអនុវត្ត (១២.១៩៨.៦៥៣)  - 

ម្៉ូេធនកម្មការព្ាកល់េើព្ទរយសកម្មម្គនេកខណៈព្គ្បព់្គាន ់ (៧៥៥.០១៩)  (៣៨៣.៣៤៤) 
    
 ១១៥.៤៤៧.៤២០  ១៣៥.១០១.០៧១ 

 
៨. ក្ទេយស្កម្មអរបូី  

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្  
សម្តុ្េយនងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ៥.៨៥៨.៥៧៩ 
ការទិញបម្នាម្ ៤៤០.០៥៣ 

េកល់ចញ (៦៤៤.០១៩) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៥.៦៥៤.៦១៣ 
ការទិញបម្នាម្ ៤.១៩០.៦២៤ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៩.៨៤៥.២៣៧ 
  
រេំស់បងគរ  
សម្តុ្េយនងៃទី១ ម្ខម្ករាឆ្ន ២ំ០១៧ (៣.៥៩៥.០៨៦) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (៧២៩.៣៦២) 
េកល់ចញ ៦៤៤.០១៩ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ (៣.៦៨០.៤២៩) 
រេំស់កនុងឆ្ន  ំ (៩៥៣.៤០២) 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ (៤.៦៣៣.៨៣១) 
  
ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយ  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៥.២១១.៤០៦ 
  
សម្តុ្េយនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ១.៩៧៤.១៨៤ 
 
ព្ទរយសកម្មអរ៉ូបី រមួ្ម្គនកម្មវធិីគ្ណលនយយ និងកម្មវធិីបណាត ញ ព្ត្ូវានលធេើរេំស់រយៈលរេ ៧ឆ្ន ។ំ 
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៩. ឥណទានសតលឲ់្យរដ្ឋា ករទឹកពែតតពពាធ្ិ៍ស្ថត់  
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ឥណទនបចចុបបនន    
លព្កាម្ជាង១ឆ្ន  ំ ១៤១.៨៤៩  ១២៣.១១២ 
    
ឥណទនរយៈលរេម្វង    
រ១ីឆ្ន  ំលៅ២ឆ្ន  ំ ១១២.៨៩៦  ១៤១.៨៤៩ 
រ២ីឆ្ន  ំលៅ៥ឆ្ន  ំ -  ១១២.៨៩៦ 
    
 ១១២.៨៩៦  ២៥៤.៧៤៥ 
    
 ២៥៤.៧៤៥  ៣៧៧.៨៥៧ 

 
(ក) ឥណទនផ្តេ់ឲ្យរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកដុ់ោល ោលម្រកិ លដាយអនុលោម្

ត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនម្ដេានចុុះវត្ាលេខាលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ និង រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ 
លៅនងៃទី០៤ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៨ កនុងទឹកព្ាកច់ំនួន ១.១៥៦ ោនលរៀេ ( ២៨៣.១៩២ ដុោល      
ោលម្រកិ)។ លគាេបំណងននឥណទនលនុះ គ្ឺលដើម្បលីធេើវរញិ្ញ បបទនសព្ម្គបក់ារស្នា បនាបណាត ញ    
ផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលម្លៅព្សុកកលណត ៀង លខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ម្ដេព្ត្ូវស្នា បនា និងបញ្ចបល់ដាយ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងម្ខ
លម្ស្ន ឆ្ន  ំ ២០០៩។ ឥណទនលនុះម្និម្គនការធានាលទ និងម្គនអព្ត្ថការព្ាក់ ៥% កនុង១ឆ្ន  ំ
(២០១៦៖៥%)។ 

(ខ) លយងត្ថម្ត្ថរាងសងព្ាកន់នកិចចសនាឥណទន ឥណទននឹងព្ត្ូវសងរេំស់លដាយ រដាា ករទឹកលខត្ត
លពាធិ៍ស្នត្់កនុងរយៈលរេ ១២០ម្ខ។ ប៉ាុម្នតលយងត្ថម្េិខិត្លសនើសំុរបស់រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ 
លេខ០៥ IME.WS.PS ចុុះនងៃទី០៩ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ត្ថរាងសងព្ាក់លនុះព្ត្ូវានម្កសព្ម្ួេ 
លៅជាសងរេំស់ចំនួន ១២៦ម្ខវញិ លដាយរនារការសងព្ាកល់ដើម្រីម្ខម្ករា លៅម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ំ
២០១៣  (ចាបល់ផ្តើម្សងព្ាក់លឡើងវញិលៅម្ខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១៣) ។ ការសងការព្ាកល់ៅម្ត្លធេើលឡើង
ត្ថម្ម្៉ូេដាា នព្បចាមំ្ខដម្ដេ។ េិខិត្លសនើសំុលនុះ ព្ត្ូវានអនុម្ត័្លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ លៅនងៃទី២៤       
ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១២១ 
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       ១២២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១០. ស្ននិធ្ិ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
នងលលដើម្    
បំរងម់្ចកចាយទឹក និងបរកិាខ រភាជ ប ់ ២៩.៧២២.១១០  ៣២.២៩៦.៥២៣ 
នាឡិកាទឹក ១០.២៥៧.៣០៨  ៥.២៨៨.០៦១ 
លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងឧបករណ៍លផ្េងៗ ២.៥១៦.៨៥១  ២.២៨៥.៥៥៨ 
ស្នរធាតុ្គ្ីម្ ី ៨៧៤.៩៧២  ៨៤៧.៣២៣ 
ធុងសតុកទឹក និងកញ្ចប់លផ្េងៗ ១០០.២១៦  ១០០.២១៦ 
សននិធិកំរុងបញ្ច៉ូ នម្ក(*) ១៦.៥១៩.៧១៥  ២.៩៥៨.៤២៦ 
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងៗ ៤.៥៣៤.៩៥២  ៤.៦១៨.២៩៦ 
    
 ៦៤.៥២៦.១២៤  ៤៨.៣៩៤.៤០៣ 

 
 *សម្គភ រៈកំរុងបញ្ជ៉ូ នម្កគ្ឺបំរង់ទីប ម្ដេានម្កដេ់កំរងម់្ផ្ននព្បលទសកម្ពុជា។ 

កនុងអំឡុងឆ្ន នំនរាយការណ៍វរញិ្ញ វត្ា រ.ទ.ស.ភ្ ានទទួេស្នគ េ់ចំណាយចំនួន ១៥.៨១១ោន 
លរៀេ (២០១៦៖ ១៦.២០៣ ោនលរៀេ)។ 

 
១១.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពសេងៗ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
គ្ណនពីាណិជ្ជ (ក) គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីអនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ ៥.៣៩០.៧៤៤  ៤.៣៧៣.៣៧៨ 
គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីអនកលព្បើព្ាស់កនុងេកខណៈោជ្ីវកម្ម ៤.៥៤១.៩៨៧  ៣.៥៣៨.០៩៧ 
គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ(ខ) ៣.១៥៧.៥៨០  ២.១៦២.០៣១ 
គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីលសវស្នងសង ់ ១៩២.៧៥១  - 
គ្ណនីព្ត្ូវទទួេរីអនកម្ចកចាយទឹកស្នា ត្ ៤១២.០៨១  ៤៤៥.៧៣០ 
    
 ១៣.៦៩៥.១៤៣  ១០.៥១៩.២៣៦ 
គ្ណនពី្ត្វូទទេួលផ្េងៗ    
ចណំ៉ូ េបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ (គ្) ២៥.២៣៣.៤៣៨  ២០.៣០២.៨៩៩ 
ការព្ាកព់្ត្ូវទទួេ ២.៥៩៨.៨៤៤  ២.៦០៩.៣៨៥ 
បុលរព្បទនឲ្យអនកផ្គត្ផ់្គង់ ៦៥.៥៤៦  ៣៥.៩៩៤ 
ោករលេើត្នម្លបម្នាម្ព្ត្ូវទទួេសុទធ ៧១៤.៦៨០  ៣៣០.៣៧០ 
គ្ណនីអត្ិងិជ្នលផ្េងៗ ២.៤៩៦.៥២១  ១.១៩៦.៦៦១ 
    
 ៣១.១០៩.០២៩  ២៤.៤៧៥.៣០៩ 
    
កម្ច ីនិង គ្ណនីអត្ិងិជ្ន ៤៤.៨០៤.១៧២  ៣៤.៩៩៤.៥៤៥ 
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១១.  គណនីពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពសេងៗ (ត) 
 
(ក) គ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ គ្ឺជាគ្ណនីម្និម្គនការព្ាក់ លវើយរយៈកំណត្់សងលដាយ រ.ទ.ស.ភ្ 

សព្ម្គបអ់ត្ិងិជ្នត្ថម្ផ្េុះ និងេកខណៈោជ្ីវកម្មម្គនរយៈលរេម្យួម្ខ (២០១៦: រយៈលរេម្យួម្ខ 
និងស្នា បន័រដាា ភ្ាិេរយៈលរេម្យួឆ្ន  ំ (២០១៦: រយៈលរេម្យួឆ្ន )ំ។ គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងលជ្ឿជាកថ់ា
គ្ណនីអត្ិងិជ្នទងំអស់ នឹងព្ត្ូវសងព្ត្េបម់្កវញិ។ 

 
ហានិភ្័យឥណទនអត្ិបរមិ្គគ្ិត្ព្ត្ឹម្កាេបរលិចឆទរាយការណ៍លនុះ គ្ឺជាត្នម្លលយងននគ្ណនីអត្ិងិជ្ន
នីម្យួ មៗ្ដេានរត័្៌ម្គនខាងលេើដកព្ាកក់ក់របស់អត្ិងិជ្ន ម្ដេទទួេានម្ុនការត្ភាជ ប់នាឡិកាទឹក។  

(ខ) គ្ណនីអត្ិងិជ្នរីព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ គ្ឺម្គនការវួសកាេកំណត្ស់ងប៉ាុម្នតម្និចាត្ទុ់កជាងយចុុះ
ត្នម្លលទ។ ោយុកាេរបស់គ្ណនីអត្ិងិជ្នរីព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈម្គនោយុកាេ១ឆ្ន ។ំ គ្ណនី 
អត្ិងិជ្នរីស្នា បន័រដាា ភ្ាិេទងំលនុះរុំម្គនព្បវត្តិម្និសងព្ាកល់រេងមីៗលនុះលទ។ 

(គ្)  ចំន៉ូេបងគររីការេកទ់ឹកស្នា ត្ គ្ឺជាការផ្គងផ់្គត្ទ់ឹកជ្៉ូនអត្ិងិជ្ន ម្ដេម្និទន់ានលចញវកិាយបព្ត្លៅ
លឡើយគ្ិត្ព្ត្ឹម្ដំណាច់ឆ្ន ។ំ 

(ឃ)  គ្ណនីពាណិជ្ជគ្ិត្ព្ាក់លរៀេ និងគ្ណនីពាណិជ្ជលផ្េងៗកគ៏្ិត្ជាព្ាក់លរៀេម្ដរ។ 
 
១២.  ឥណទានសតលឲ់្យបុគាលកិ 
 

លៅនងៃទី ១៥ ម្ខកុម្ភុះ ឆ្ន  ំ ២០១២ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានអនុម្ត័្ភាគ្វ ុនម្ដេនឹងលាុះផ្ាយេក់
ចំនួន១០%បព្ម្ុងសព្ម្គប់បុគ្គេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ កាេបរលិចឆទម្បងម្ចកចំនួនភាគ្វ ុនជ្៉ូនបុគ្គេិកនីម្យួៗ 
ព្ត្ួវានកំណត្់លៅនងៃទី០៣ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២ ម្ដេព្ត្ូវានចាត្ទុ់កថាជាការបរលិចឆទផ្តេ់គ្លព្ម្គងភាគ្វ ុន
របស់បុគ្គេិក។ ទឹកព្ាកឥ់ណទនសរុបម្គនចំនួន៨.២១៨ោនលរៀេព្ត្ូវានផ្តេ់ឲ្យខចីលៅនងៃទី០៦ ម្ខលម្ស្ន 
ឆ្ន ២ំ០១២។ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្តេ់ឥណទនដេ់បុគ្គេិក និងម្ស្រនតីជានខ់ពស់លដើម្បទីិញភាគ្វ ុនទងំលនុះកនុងរយៈលរេ
បីឆ្ន លំដាយម្និគ្ិត្ការព្ាក។់ លៅនងៃកំណត្់ ឥណទនលនុះព្ត្ូវសងវញិទងំព្សុងជ្៉ូន រ.ទ.ស.ភ្។ លយងត្ថម្
កំណត្់លវតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្បឹកាភ្ាិេ ចុុះនងៃទី២០ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១២ បុគ្គេិកទងំអស់ព្ត្ូវានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យ
ជ្ួញដ៉ូរភាគ្វ ុនរបស់ខលួនាន លៅលរេម្ដេរួកលគ្សងឥណទនលនុះរចួរាេ់។ 

ត្នម្លសម្ព្សបននឥណទនផ្តេ់ឲ្យបុគ្គេិក គ្ឺម្ផ្ាកលៅលេើេំវ៉ូរស្នច់ព្ាកអ់បបហារ លដាយលព្បើអព្ត្ថ
ការព្ាកម់្ធយម្គ្ឺ ១៤.៤០% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ គ្ណៈព្គ្ប់ព្គ្ងានវយត្នម្លថាអព្ត្ថការព្ាក់ ១៤.៤០% លនុះ គ្ឺ
ជាអព្ត្ថដ៏សម្លវតុ្ផ្េ លពាេគ្ឺវសម្ម្៉ូេនឹងអព្ត្ថម្ដេបុគ្គេិកោចខចីរីធនាគារពាណិជ្ជានចំលពាុះរ៉ូបិយវត្ាុ
ជាព្ាក់លរៀេសព្ម្គបរ់យៈលរេ ៣ឆ្ន ។ំ ម្និម្គនការម្ព្បព្បួេកនុងអព្ត្ថលនុះលៅធនាគារពាណិជ្ជលទ។ 

លៅនងៃព្បគ្េ់ព្ាកក់ម្ច ី និយត័្កម្មលេើត្នម្លទីផ្ារននសម្តុ្េយឥណទនចំនួន២.៧២៩ោនលរៀេ ព្ត្ូវ
ានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងគ្ណនីព្ាក់លបៀរវត្េរ ៍ ព្ាក់ឈនួេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ លដាយស្នរត្នម្លសម្ព្សបរបស់
ឥណទនព្ត្ូវានកាត្ប់នាុលដាយអព្ត្ថអនុលព្គាុះ (ម្និយកការព្ាក)់ លវើយអត្ាព្បលយជ្ន៍លនុះព្ត្ួវានផ្តេ់ជ្៉ូន
បុគ្គេិក។  

ឥណទនលនុះនឹងដកលេើការកំណត្ក់នុងម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៥។ លទុះបីជាយ៉ា ងណា ថាន ក់ព្គ្បព់្គ្ងាន
សលព្ម្ចចិត្តលធេើសំវធិានធនសព្ម្គបឱ់នភារភារលេើចំនួន ៥៧៤ោនលរៀេ លៅកនុងរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ
សព្ម្គប ់   ការយិបរលិចឆទនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន  ំ ២០១៧ លៅនឹងត្នម្លភាគ្វ ុន លៅម្ងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
លដាយស្នរម្ត្ម្គនការធាល កចុ់ុះននត្នម្លវ ុន ម្ផ្ាកត្ថម្ថាន កព់្គ្ប់ព្គ្ង ត្នម្លម្ដេព្ត្ូវានទទួេស្នគ េ់ ព្បសិនលបើ
និលយជ្ិត្េកភ់ាគ្វ ុនចំនួនលនុះ។ 

 

១២៣ 
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       ១២៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១២.  ឥណទានសតលឲ់្យបុគាលកិ(ត) 
 

ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ កំរុងរិភាកា និងលដើម្បទីទួេការផ្តេ់រីគ្ណៈកម្មការម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជា អំរីបញ្ជា
ម្ផ្នការសិទធិទិញវ ុនរិលសសរបស់និលយជ្ិក។ 

១៣.  ការវិនិពោគរយៈពេលែលី 
ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី គ្ឺជាព្ាកប់លញ្ញ ើម្គនកាេកំណត្ម់្ដេានលផ្្ើលៅព្គ្ឹុះស្នា នវិរញ្ញ វត្ាុ នានា

កនុងរយៈលរេរី ៤ម្ខ លៅ១២ម្ខ លវើយទទួេានន៉ូវការព្ាក់ន៉ូវចលនាល ុះរី ៤.០០% និង ៥.៥០% (២០១៦៖ 
៤.០០% និង ៦.០០% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 

ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីលនុះ រមួ្ម្គនព្ាកប់លញ្ញ ើម្ដេម្គនទឹកព្ាកច់ំនួន ៩៦ពានោ់នលរៀេ       
(២០១៦ ៖ ១៤៨ពាន់ោនលរៀេ) ម្ដេានលរៀបចំជារិលសសសព្ម្គបប់ងអ់ត្ាព្បលយជ្ន៍ ជ្៉ូនបុគ្គេិកម្ដេម្គន
សិទធទទួេានអត្ាព្បលយជ្ន៍លនុះលរេច៉ូេនិវត្ត។ ម្និម្គនេកខខណឌ ម្ដេថា រ.ទ.ស.ភ្ ម្និោចលព្បើព្ាស់ការ
វនិិលយគ្រយៈលរេខលី សព្ម្គប់លគាេបំណងលផ្េងលទៀត្លនាុះលទ។ 

  ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី គ្ឺគ្ិត្ជាព្ាកដុ់ោល រ។ 
 
១៤.  ស្ម្តុលយស្ថច់ក្បាក់ និងធ្នាោរ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ស្នចព់្ាកក់នុងនដ ៤៤០.៧៥៤  ៥៩៤.៤១៣ 
ស្នចព់្ាកល់ៅកនុងធនាគារ ១៥.៥៥១.៧៧៣  ១៥.៧៩២.៤៣៦ 
    
 ១៥.៩៩២.៥២៧  ១៦.៣៨៦.៨៤៩ 

 
 (ក)  ការបង្កា ញរីការព្បឈម្ននរ៉ូបិយបណ័ណ របស់ស្នច់ព្ាក់ និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
 ម្ខមរលរៀេ ១៤.០៣៤.០៩២  ១១.១៤៥.២៤០ 
 ដុោល រោលម្រកិ  ១.៩៥៨.៤៣៥   ៥.២៤១.៦០៩ 
    
 ១៥.៩៩២.៥២៧  ១៦.៣៨៦.៨៤៩ 

 
(ខ) សព្ម្គប់រាយការណ៍េំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ ស្នច់ព្ាក់ និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេរមួ្ម្គនស្នច់ព្ាក់លៅកនុង

នដ និងស្នចព់្ាកល់ៅធនាគារ។ 
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១៥.  ព ើម្ទុន 
 ភាគ្វ ុនធម្មត្ថ ភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ “ក” បរុេោភ្ភាគ្វ ុន សរុប 
 ចនំនួ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ ចនំ៉ូន គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៦៣.១៥៣.១៧៨ ៥៤១.២២៧.២៨២ 
       
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៨៦.៩៧៣.១៦២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៣៩១.១០០.៩៤២ ៦៣.១៥៣.១៧៨ ៥៤១.២២៧.២៨២ 
 

(ក)  លៅនងៃទី ១៥ ម្ខកុម្ភុះ ឆ្ន ២ំ០១២ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានអនុម្ត័្ឲ្យបំម្បកលដើម្ទុនម្ដេម្គនទងំអស់ចំនួន   ៤៦៥.០២៨.០០០លរៀេ លៅជាភាគ្វ ុនធម្មត្ថចំនួន ៧៣.៩២៧.១៨៧ 
ភាគ្វ ុននិងភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ (ក) ចំនួន ៣៩១.១០០.៩៤២ភាគ្វ ុន ម្ដេកនុងម្យួវ ុន ម្គនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ។ ភាគ្វ ុនព្បលភ្ទ (ក) ម្និានទទួេការព្ាក់ ឬភាគ្ោភ្លទ 
លវើយម្គនសិទធ និងេកខខណឌ ដ៉ូចម្គនេម្ាតិ្លៅកនុងម្គព្ត្ថ ១២.២ ននេកខនតិកៈចុុះលៅនងៃទី២៧ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

(ខ)  លៅនងៃទី១៨ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១២ រ.ទ.ស.ភ្ ានចុុះបញ្ជ ីកនុងផ្ារម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជាលដាយលជាគ្ជ្យ័។ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺជាព្កុម្វ ុនដំប៉ូងលគ្កនុងផ្ារម្៉ូេបព្ត្កម្ពុជា។   ភាគ្វ ុនធម្មត្ថសរុប
ចំនួន ៨៦.៩៧៣.១៦២ ភាគ្វ ុនម្ដេកនុងម្យួវ ុន ម្គនត្នម្លចារកិ ១.០០០លរៀេ ។ នងលលដើម្កនុងការលចញផ្ាយភាគ្វ ុនងមី ចំន៉ូន ១៣.០៤៥.៩៧៥ ភាគ្វ ុន ម្គនទឹកព្ាកច់ំនួន 
៦.០០០ោនលរៀេ ព្ត្ូវានកាត្ក់ងជាម្យួនឹងបុរេោភ្ភាគ្វ ុន។ រាេ់ភាគ្វ ុនម្ដេាន លចញផ្ាយទងំអស់ព្ត្ូវានបងព់្ាករ់ចួរាេ់ទងំព្សុង។ លសចកតីេម្ាតិ្អំរីភាគ្វ ុនធម្មត្ថ
ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
ភាគ្វ ុនកិ   
 ចនំ៉ូនភាគ្វ ុន % 
   
ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 
ភាគ្វ ុនិកដនទលទៀត្ ១១.៧៤១.៦០៦ ១៤% 
គ្លព្ម្គងភាគ្វ ុនរបស់បុគ្គេិក (ព្ត្ូវរកាទុក៣ឆ្ន )ំ* ១.៣០៤.៣៦៩ ១% 
   
 ៨៦.៩៧៣.១៦២ ១០០% 

  
 * លយងត្ថម្កំណត្ល់វតុ្កិចចព្បជុ្ំរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ ចុុះនងៃទី២០ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១២ បុគ្គេិកទងំអស់ព្ត្ួវានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យជ្ួញដ៉ូរភាគ្វ ុនរបស់ខលួនាន លៅលរេម្ដេរួកលគ្សង

ឥណទនរចួរាេ់។ 
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       ១២៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១៦. ទនុបក្ម្ុង 
 ទុនបព្ម្ងុ 

លដើម្ទុន 
ទុនបព្ម្ងុ 
ត្ថម្ចាប ់

ទុនបព្ម្ងុ 
ទ៉ូលៅ 

ទុនបព្ម្ងុ  
សព្ម្គបក់ារអភ្វិឌឍ 

សរុប 

 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

នងៃទ១ី.១.២០១៦ ១.៦៤៨.៤៣៥ ១៥.៣៩០.៩៣៣ ១៥.៣៩០.៩៣៣ ១៥៣.៣៦១.៤៧១ ១៨៥.៧៩១.៧៧២ 
ការលផ្េររចីំលណញរកាទុក - ២.៨៤៧.៤៥៥ ២.៨៤៧.៤៥៥ ៣៧.៩៨៤.៧២៨ ៤៣.៦៧៩.៦៣៨ 
      
នងៃទ៣ី១.១២.២០១៦/ 
    ១.១២.២០១៧ ១.៦៤៨.៤៣៥ ១៨.២៣៨.៣៨៨ ១៨.២៣៨.៣៨៨ ១៩១.៣៤៦.១៩៩ ២២៩.៤៧១.៤១០ 

ការលផ្េររចីំលណញរកាទុក - ២.៤៦៣.៦៥៤ ២.៤៦៣.៦៥៤ ៣០.៤៣០.៩៦០ ៣៥.៣៥៨.២៦៨ 
      
នងៃទ៣ី១.១២.២០១៧ ១.៦៤៨.៤៣៥ ២០.៧០២.០៤២ ២០.៧០២.០៤២ ២២១.៧៧៧.១៥៩ ២៦៤.៨២៩.៦៧៨ 

 
(ក) លយងត្ថម្េកខនតិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ចុុះនងៃទី២២ ម្ខកុម្ភុះ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ព្ត្ងម់្គព្ត្ថ២៩ ានម្ចងថា

ព្ាក់ចំលណញ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ បនាេ បរ់ីកាត្ក់ងនឹងការខាត្លយងរីឆ្ន មំ្ុន (ព្បសិនលបើម្គន) ោចព្ត្ូវ
ានលព្បើព្ាស់ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 - សព្ម្គប់ព្ាក់រង្កេ ន់របស់គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង និងបុគ្គេិក 
 - សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប់ ៥% 
 - សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងទ៉ូលៅ ៥% 
 - សម្តុ្េយលៅសេ់សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងសព្ម្គបអ់ភ្វិឌឍ 

(ខ)  លដាយច៉ូេជាធរម្គនរីដំណាច់ឆ្ន នំងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០០៧ ត្លៅ ព្កសួងលសដាកិចច និង វិរញ្ញ វត្ាុាន
យេ់ព្រម្ត្ថម្សំលណើ រី រ.ទ.ស.ភ្ ត្ថម្រយៈេិខិត្លេខ ២២៥៤ ចុុះនងៃទី០២ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
ម្ដេានលសនើសំុម្បងម្ចក ព្ាកច់ំលណញព្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួនចំនួន ១០% ជ្៉ូនព្កសួងលសដាកិចច និង   
វិរញ្ញ វត្ាុ។ កប៏៉ាុម្នតចាបរ់ីឆ្ន ២ំ០១២ លៅបនាេ បរ់ី     រ.ទ.ស.ភ្    ានចុុះបញ្ជ ីរចួលវើយការម្បងម្ចក
ភាគ្ោភ្នឹងព្ត្ូវអនុវត្តត្ថម្េកខនតិកៈងមីរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ចុុះនងៃទី២៧ ម្ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១២។ ការម្បង
ម្ចកភាគ្ោភ្ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 លគាេការណ៍កនុងការម្បងម្ចកភាគ្ោភ្ានកំណត្ត់្ថម្េកខខណឌ ននការម្បងម្ចកព្ាកច់ំលណញដ៉ូច
ខាងលព្កាម្៖ 

 ១.  ការទ៉ូទត្់ការខាត្កនុងឆ្ន កំនលងលៅ 
 ២. បនាេ បរ់ីានទ៉ូទត្់ការបង់ព្ាក់កនុងឆ្ន កំនលងលៅរចួ ព្បសិនលបើលៅម្គនព្ាកច់ំលណញ លនាុះព្ាក់

ចំលណញលនាុះព្ត្ូវម្បងម្ចកដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
i. ផ្តេ់ជារង្កេ នជ់្៉ូនគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង និងបុគ្គេិក ត្ថម្េកខខណឌ ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

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

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

- ផ្តេ់ជ្៉ូនន៉ូវព្ាក់លបៀវត្េ ៣ម្ខចំលពាុះបុគ្គេិកទងំអស់ ព្បសិនលបើម្គនព្ាក់ចលំណញ
សុទធលព្ចើនជាង២០% ននចំណាយព្បត្ិបត្តិការ។ 

ii. ២% សព្ម្គប់ព្ាក់លស្នធននិវត្តន ៍និងអសម្ាត្ភារវជិាជ ជ្ីវៈ 
iii. ៥% សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងត្ថម្ចាប ់
iv. ៥% សព្ម្គបទុ់នបព្ម្ុងទ៉ូលៅ 
v. ៥% សព្ម្គបម់្៉ូេនិធិសងគម្ ម្ដេនឹងព្ត្ូវកត្ព់្ត្ថជាចំណាយកនុងឆ្ន មំ្ដេព្បត្ិបត្តិការ

លនាុះលកើត្លឡើង 
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១៦. ទនុបក្ម្ុង (ត) 
 ៣. ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេលៅសេ់បនាេ បរ់ីការម្បកម្ចកខាងលេើលនុះព្ត្ួវបនតម្បងម្ចកដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

i. បព្ម្ុងសព្ម្គបក់ារវនិិលយគ្លរេអនាគ្ត្ (ព្ាកច់ំលណញរកាទុក) ម្ដេទឹកព្ាក់លនុះ
ព្ត្ូវអនុម្ត័្លដាយព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេ 

ii. ទឹកព្ាកល់ៅសេ់ រីទុនបព្ម្ុងសព្ម្គប់ការវនិិលយគ្ ព្ត្ូវម្បងម្ចកជ្៉ូនព្កសួងលសដាកិចច
និងវិរញ្ញ វត្ាុចំនួន ៨៥% និង១៥%លទៀត្ជ្៉ូនវនិិលយគ្ិនស្នធារណៈ។ 

(គ្) ការលព្បើព្ាស់គ្ណនីបព្ម្ុងសព្ម្គបប់ងស់កម្មភារសងគម្ គ្ឺអនុលោម្ត្ថម្េិខិត្លេខ២៨៤ របស់ទីសតី
ការគ្ណៈរដាម្ស្រនតីចុុះនងៃទី១១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១០។ សកម្មភារសងគម្លនុះទកទ់ងនឹងការអភ្វិឌឍព្បរន័ធ 
ផ្គងផ់្គត្ទ់ឹកស្នា ត្ សព្ម្គបព់្កុម្លយធាលៅត្ថម្បណាត លខត្តម្យួចំនួន។ សកម្មភារព្ត្ូវានបនតរវ៉ូត្ដេ់
ឆ្ន  ំ២០១១ លដាយលយងត្ថម្េិខិត្របស់ឯកឧត្តម្ឧបនាយករដាម្ស្រនតី គាត្ ឈន់ លេខ២២១០ សវវ 
ចុុះនងៃទី២២ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១១។ 

 
១៧. ក្បាក់កម្ច ី

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
 

   
ព្ាកក់ម្ចរីយៈលរេម្វង    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S ២៤.១៩៩.១៤៣  ៨០.៣២២.៥៩៦ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA ៧០.៨៧២.៨៧៨  ២៩.៩៧៣.៤៧៣ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G -  ៥.៤២៨.៨៦០ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ ៣០.០២៨.៥៤៦  ៣១.៣៣៤.១៣៤ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F ១២៥.៨៧៤.៦៥៣  ១០៤.៥៥៧.១៥៦ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ៧.៣១១.៦៨៣  - 
 

   

 
២៥៨.២៨៦.៩០៣  ២៥១.៦១៦.២១៩ 

ព្ាកក់ម្ចរីយៈលរេខល ី    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S ៩.៧០៥.៣៣០  ១១.៣៣១.២៤៦ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA ១១.១៣៣.១៩១  ៨.៥៩៣.០៥៣ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G ៦.១៣៦.២០១  ៥.៤២៨.៨៦០ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ ២.២៣៩.០៨៥  ២.២៧៧.៩៨១ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F ១៩.៤៧៣.២៨៣  ៧.០៦៤.៦១៨ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ៦៦៣.៥៩៤  - 
 

   

 
៤៩.៣៥០.៦៨៤  ៣៤.៦៩៥.៧៥៨ 

ព្ាកក់ម្ចសីរបុ    
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S ៣៣.៩០៤.៤៧៣  ៩១.៦៥៣.៨៤២ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ - JICA ៨២.០០៦.០៦៩  ៣៨.៥៦៦.៥២៦ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G ៦.១៣៦.២០១  ១០.៨៥៧.៧២០ 
ព្កសួងលសដាកិចចនិងវិរញ្ញ វត្ាុ – ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៍សីុ ៣២.២៦៧.៦៣១  ៣៣.៦១២.១១៥ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F ១៤៥.៣៤៧.៩៣៦  ១១១.៦២១.៧៧៤ 
ទីភាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ៧.៩៧៥.២៧៧  - 
 

   

 
៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧ 

 
 

១២៧ 
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       ១២៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១៧. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
 (ក) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១០៧៥ ០៣ S 

លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀង ជ្ំនួយឥណទនលេខ CKH ១០៧៥ ០៣ S ចុុះនងៃទី៨ ម្ខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០០៩ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទនជាអត្ិបរម្គចំនួន ១៦.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AFD។ 

លគាេបំណងននឥណទន លនុះគ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទន ដេ់ការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្
ទឹកស្នា ត្ងមីទី១លៅសង្កា ត្ន់ិលរាធ និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន និងបណាា ញម្ចកចាយ លោយព្ត្ូវលៅនឹងការ
ផ្េិត្ទឹកស្នា ត្បម្នាម្ (កញ្ចបង់វកិារង ក)។ 

ការព្ាកព់្បចាឆំ្ន  ំគ្ឺ EURIBOR ដក ១.៣៥%។ អព្ត្ថការព្ាក ់ម្និព្ត្ូវត្ិចជាង ០.២៥% 
ឬលេើសរី ៥.២១%។ អព្ត្ថអម្ណត ត្ព្ត្ូវានបា៉ូរលៅជា អព្ត្ថការព្ាកល់ងរ លៅដំណាច់ការយិបរលិចឆទ
សងព្ាក់ ០.៨៨% ចាបរ់ីនងៃទី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ។ 

កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានសងរេំស់១៦ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្ម្គសចាបល់ផ្ាើម្រីនងៃទី៣០ ម្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៣ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី៣១ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាក់
អឺរ ៉ា៉ូ ទងំការដកការព្ាក់ និងការសងព្ាក។់ 

ឥណទនលនុះព្ត្ូវានធានាលដាយេិខិត្ធានារបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង 
ព្កសួងឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម។ 

 

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

ព្ត្ូវានផ្តេ់ព្ាកក់ម្ច ីជាអត្ិបរម្គចំនួន JPY ៣.៥១៣.០០០.០០០ រី MoEF ។  
លគាេបំណងននព្ាកក់ម្ចលីនុះ    គ្ឺលដើម្បផី្តេ់វិរញ្ញបបទនដេ់ការរចនា  និងការស្នងសង ់ 

លរាងចព្កទឹកស្នា ត្ និងការបញ្ជ៉ូ នទឹកស្នា ត្ លៅនិលរាធ (អនុកញ្ចប ់ខ)។ 
ការព្ាកព់្បចាឆំ្ន គំ្ឺ ៧.៣៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ      
កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្ម្គស ចាបល់ផ្តើម្រីនងៃទី២០ ម្ខកញ្ជញ  

ឆ្ន ២ំ០១៤ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី២០ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៦។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាក់
ដុោល រោលម្រកិ ទងំការដកព្ាក់ និងការសងព្ាក។់ 

(គ្) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ៦០០០ ០១ G 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH  ៦០០០ ០១ G ចុុះនងៃទី៣០ ម្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ

២០០៦ លធេើវលិស្នធនកម្មលៅនងៃទី២៥ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០០៩ និងនងៃទី២ ម្ខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១០ រ.ទ.ស.ភ្ 
ព្ត្ូវានផ្តេ់ឥណទន អត្ិបរម្គចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។ 

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

អព្ត្ថការព្ាកព់្បចាឆំ្ន គំ្ឺ EURIBOR ដក ១.៣៥%។ អព្ត្ថការព្ាកម់្និព្ត្ូវត្ិចជាង 
០.២៥% ឬលេើសរី៥.២១% លទ។ អព្ត្ថការព្ាកអ់ម្ណត ត្ព្ត្ូវបត៉ូរលៅជាអព្ត្ថលងរ១.៤៩% លៅដំណាច់
ការយិបរលិចឆទសងព្ាក ់ ចាបរ់ីនងៃទី០១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១១។ 

កម្ចលីនុះនឹងព្ត្ូវានបង់រេំស់ ១៧ដំណាកក់ាេ ព្បចាឆំ្ម្គសចាបល់ផ្តើម្រីនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១០ និងបញ្ចបល់ៅនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកអ់ឺរ ៉ា៉ូ ទងំ
ការដកព្ាក់ និងការសងព្ាក់។ 

ឥណទនលនុះព្ត្ូវានធានាលដាយេិខិត្ធានារបស់ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្តុ និង 
ព្កសួងឧសាវកម្ម និងសិបបកម្ម។ 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
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១៧. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
(ឃ)  ឥណទនរពី្កសួងលសដាកចិច នងិវិរញ្ញ វត្ាុ - ធនាគារអភ្វិឌឍនោ៏សីុ 

លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទន ចុុះនងៃទី៥ ម្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់
ជ្ំនួយឥណទនអត្ិបរម្គចំនួន ៣៨.២៩៩.៩៣៧.៥០០លរៀេ (SDR៩.៦០៥.០០០) រីព្កសួង 
លសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះកនុងលគាេបំណងផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកស្នា ត្ និងអនាម្យ័ទឹកស្នា ត្លៅត្ថម្
លខត្ត និងជុ្ំវញិទីព្កុង។ 

អព្ត្ថការព្ាក់ ៦.៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ព្បចាឆំ្ម្គស លៅលរៀងរាេ់នងៃទី១៥ ម្ខម្ករា និងនងៃទី១៥ ម្ខកកាដា 

ននឆ្ន នំីម្យួៗ លដាយចាបល់ផ្តើម្រីឆ្ន ២ំ០១២ ត្លៅ។ ហានិភ្័យការបត៉ូររ៉ូបិយប័ណណ លកើត្រីការម្ព្បព្បួេ
រវងត្នម្លរ៉ូបិយប័ណណ ននឥណទន និងរ៉ូបិយប័ណណ លព្បើព្ាស់ចំលពាុះការសងព្ាក់របស់ រ.ទ.ស.ភ្ (ព្ាក់
លរៀេ) នឹងព្ត្ូវានធានាលដាយព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ។ អព្ត្ថបត៉ូរព្ាក់លរៀេ (លរៀេ/SDR) ព្ត្ូវ
ានកំណត្់លៅនងៃចុុះកិចចសនា។ 

 

 (ង) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១២១ ០១ F ចុុះនងៃទី១១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ំ

២០១៣ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទន អត្ិបរម្គចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។ 
ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ងមីទី២ លៅ

សង្កា ត្់និលរាធ និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន រ៉ូម្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធម្ចកចាយកាន់ម្ត្ម្គនភារព្បលសើរលឡើង។ 
 អព្ត្ថការព្ាកគ់្ឺ អព្ត្ថEURIBOR ៦ម្ខ ដក ០.៥៩%កនុងម្យួឆ្ន  ំ (កំណត្ព់្ត្ឹម្ ៥.១៩% 
កនុងម្យួឆ្ន  ំលវើយអព្ត្ថការព្ាក់អបបបរម្គ គ្ឺ០.២៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 

កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៤ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្ម្គស លដាយរមួ្បញ្ច៉ូ េរយៈលរេ
អនុលព្គាុះ ៤ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការទងំអស់ព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកអ់ឺរ ៉ា៉ូ ទងំការដកការព្ាក់ និងការសង
ព្ាក។់ 

(ច) ទភីាន កង់្ករអភ្វិឌឍនា៍រាងំ - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១P 
លយងត្ថម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនលេខ CKH ១១៧៤ ០១ P ចុុះនងៃទី២៧ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ

២០១៦ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវានផ្តេ់ជ្ំនួយឥណទន អត្ិបរម្ចំនួន ៤៧.១០០.០០០ដុោល រ ម្ដេលសមើនឹង 
៣០.០០០.០០០អឺរ ៉ា៉ូ រី AfD។ 

ឥណទនម្ដេផ្តេ់លនុះ កនុងលគាេបំណងការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ងមី លៅ   
លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកចំការម្ន និងបម្នាម្ព្បរន័ធបញ្ច៉ូ ន រ៉ូម្ទងំលធេើលោយព្បរន័ធម្ចកចាយកានម់្ត្ម្គនភារ
ព្បលសើរលឡើង។  

អព្ត្ថការព្ាកជ់ាសកេ (អព្ត្ថព្បសិទធភារជាសកេ) ម្ដេអនុវត្តចំលពាុះឥណទនោចព្ត្ូវ
ានវយត្នម្លកនុងអព្ត្ថព្បចាឆំ្ន  ំ ១,១៦% លេើម្៉ូេដាា ននន ៣៦៥ នងៃ និងការព្ាករ់យៈលរេ ៦ម្ខ 
ម្ដេកំណត្ព់្ត្ឹម្ ១,១៤% កនុងម្យួឆ្ន បំ៉ូក ០,៦៥% ម្ដេព្ត្ូវបងល់ៅព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ 
និង ជាម្យួអព្ត្ថអបបបរម្គ ០,២៥% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ  

កម្ចលីនុះព្ត្ូវានបង់រេំស់ ២៦ដំណាកក់ាេព្បចាឆំ្ម្គស លដាយរមួ្បញ្ច៉ូ េរយៈលរេ
អនុលព្គាុះ ៧ឆ្ន ។ំ ព្បត្ិបត្តិការលនុះព្ត្ូវានលធេើលឡើងជាព្ាកដុ់ោល រ ទងំការដកការព្ាក់ និងការសង
ព្ាក។់ 

 
 

១២៩ 
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       ១៣០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១៧. ក្បាក់កម្ច ី(ត) 
 (ឆ្) ោជ្ាយុកាេននព្ាកក់ម្ចមី្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ឥណទនបចចុបបនន    
លព្កាម្ជាង១ឆ្ន  ំ ៤៩.៣៥០.៦៨៤  ៣៤.៦៩៥.៧៥៨ 
    
ឥណទនរយៈលរេម្វង    
រី១ឆ្ន  ំលៅ២ឆ្ន  ំ  ៣៩.៨០០.២៩៤    ៣៨.៦៨៨.៩៧០  
រី២ឆ្ន  ំលៅ៥ឆ្ន  ំ  ១០៤.៨៨១.៣៩៨    ៩៥.៤៩៨.៤០៥  
លេើសរី៥ឆ្ន  ំ  ១១៣.៦០៥.២១១    ១១៧.៤២៨.៨៤៤  
    
 ២៥៨.២៨៦.៩០៣  ២៥១.៦១៦.២១៩ 
    
 ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧ 

 
 (ជ្) ព្ាកក់ម្ចជីារ៉ូបិយប័ណណ លផ្េងៗ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្ាកល់រៀេ ៣២.២៦៧.៦៣១  ៣៣.៦១២.១១៥ 
ព្ាកដុ់ោល រោលម្រកិ ៨៩.៩៨១.៣៤៦  ៩១.៦៥៣.៨៤២ 
ព្ាកអឺ់រ ៉ា៉ូ ១៨៥.៣៨៨.៦១០  ១៦១.០៤៦.០២០ 
 

   

 
៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧ 

 
១៨. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ 
  ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ស្នា នភារវរញិ្ញ វត្ាុម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 
    

ត្នម្លបចចុបបននននកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នម៍្ដេានកំណត្ ់ ៤០.១៣៣.៧១៧  ៣៣.៩៨៣.៤៧៧ 
ត្នម្លសម្ព្សបននព្ទរយត្ម្ាេ់ -  - 
 

   
បំណុេសុទធម្ដេានកត្ព់្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ 
ស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុ ៤០.១៣៣.៧១៧  ៣៣.៩៨៣.៤៧៧ 
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១៨. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍(ត)  
   បម្ព្ម្បព្ម្ួេលៅកនុងកាត្រេកិចចអត្ាព្បលយជ្នម៍្ដេានកំណត្ក់នុងឆ្ន លំនុះម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖  

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
នានងៃទ០ី១ ម្ខម្ករា ៣៣.៩៨៣.៤៧៧  ២៩.៨៥២.៣៩១ 
ព្ាកច់ំណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន  ១.៨០០.៦៥៧   ១.៦០៣.៩៦៤ 
ចំណាយការព្ាក់  ២.៦៧១.១៦៥   ២.៤៣២.០៩៤ 
អត្ាព្បលយជ្នា៍នបង់  (១.១៨៧.៩៥៩)  (១.០៦៣.៩៨៧) 
ខាត្ពាករ់ន័ធនឹងការគ្ណនាហានិភ្យ័  ២.៨៦៦.៣៧៧   ១.១៥៩.០១៥ 

 
   

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ៤០.១៣៣.៧១៧  ៣៣.៩៨៣.៤៧៧ 
   
   ចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេានកត្់ព្ត្ថលៅកនុងរាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗម្គនដ៉ូចខាង

លព្កាម្៖ 
 ២០១៧  ២០១៦ 

 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ព្ាកច់ំណាយលេើលសវកម្មបចចុបបនន ១.៨០០.៦៥៧  ១.៦០៣.៩៦៤ 
ចំណាយការព្ាក់ ២.៦៧១.១៦៥  ២.៤៣២.០៩៤ 
ចំនួនទឹកព្ាកស់រុបម្ដេានកត្ព់្ត្ថកនុងគ្ណនីព្ាកល់បៀវត្េរ ៍ 
    ព្ាក់ឈន៉ូេ និងចំណាយពាករ់ន័ធ ៤.៤៧១.៨២២  ៤.០៣៦.០៥៨ 

 
 
ទឹកព្ាកម់្ដេររំឹងថាព្ត្ូវបងក់នុងរយៈលរេ១២ម្ខម្គនចំនួន ១.១៨៨ោនលរៀេ សព្ម្គបដ់ំណាចឆ់្ន  ំ

នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង ១.០៩៨ោនលរៀេ ដំណាចឆ់្ន នំងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 

ការសនមត្ការគ្ណនាហានិភ្យ័សំខាន់ៗ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
    
អព្ត្ថអបបហារ ៨.០០%  ៨.០០% 
អព្ត្ថកំលណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េរ ៍(ក)    
អព្ត្ថននការដកព្ាក់ (ខ)    
អព្ត្ថម្រណៈ (គ្)    

 
(ក)     អព្ត្ថកលំណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េរ ៍

វធិីស្នស្រសត actuarial លចញលដាយ ស.គ្.អ.ក ១៩ សតីរីអត្ាព្បលយជ្នប៍ុគ្គេិក ត្ព្ម្ូវឲ្យម្គន
ការដំលឡើងព្ាកល់បៀវត្េនាលរេអនាគ្ត្ នឹងព្ត្ូវា៉ា នព់្បម្គណនិងានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យកំណត្ ់ បំណុេ 
actuarial និងការចំណាយ ននគ្លព្ម្គងលស្នធននិវត្តន៍ ("គ្លព្ម្គង") ។ ផ្េព្បលយជ្ន៍ លៅលព្កាម្ 
គ្លព្ម្គង លនុះព្ត្ូវាន កំណត្ល់ៅកនុង ការទកទ់ងនឹងព្ាក់ម្ខ សរុបចុងលព្កាយ ព្គានម់្ត្ម្ុនលរេច៉ូេ
និវត្តនប៍នាេ បម់្កការវយត្នម្លលនុះ ត្ព្ម្ូវឲ្យម្គនការសនមត្់ានកំណត្ទ់កទ់ងលៅនឹងការលកើនលឡើង 
ព្ាកម់្ខបម្នាម្លទៀត្។ 

 

១៣១ 
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       ១៣២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១៨. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(ក)     អព្ត្ថកលំណើ នន៉ូវព្ាកល់បៀវត្េរ ៍(ត្) 

លដើម្បកីំណត្អ់ព្ត្ថការបលងាើនព្ាកម់្ខរយៈលរេម្វងនាលរេអនាគ្ត្ វធិីស្នស្រសតម្គនរីរព្ត្ូវ
ានលេើកលឡើងម្យួ គ្ឺព្ត្ូវានម្ផ្ាកលេើអត្ិផ្រណាប៉ូកព្ាក់ម្ខគ្ំរ៉ូរិត្ព្ាកដខណៈលរេ ម្ដេការ 
គ្ណនាលផ្េងលទៀត្ម្ផ្ាកលេើបទរិលស្នធចាស់កនុងកំលណើ នព្ាកល់បៀវត្េរ។៍ 

កនុងវធិីស្នស្រសតទីម្យួ ការបលងាើនព្ាកល់បៀវត្េរា៍នរមួ្បញ្ច៉ូ េសម្គសសធាតុ្សំខានរ់ីរដ៉ូច 
ម្ដេានបង្កា ញកនុងរ៉ូបម្នតខាងលព្កាម្: 

កំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េរ ៍= អត្ិផ្រណា + កំលណើ នព្ាក់លបៀរវត្េររ៍ិត្ព្ាកដ 
លដាយម្ផ្ាកលេើវធិីស្នស្រសតលនុះ អព្ត្ថបលងាើនព្ាក់ម្ខសម្លវតុ្សម្ផ្េលចញម្ករីអត្ិផ្រណា 

រី ៥% លៅ ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
  ត្ថម្វធិីស្នស្រសតទីរីរ ការវភិាគ្លេើការបលងាើនព្ាកល់បៀវត្េរា៍នអនុវត្តលៅលេើព្ាក់ម្ខទងំរីរ 
ទងំទិនននយ័ព្ាក់ម្ខចាស់ និងកាពំ្ាក់ម្ខ។ លេើសរីលនុះលៅលទៀត្ការបលងាើនព្ាកម់្ខគ្ឺម្ផ្ាកជាម្យួ
នឹងការលឡើងត្ំម្ណង។ រមួ្ជាម្យួគាន ផ្ងម្ដរ ព្ាក់លបៀវត្េរន៍ឹងលធេើការរិនិត្យលឡើងវញិ១០% លរៀងរាេ់
រីរឆ្ន មំ្តង (ព្បម្គណ ៥% កនុងម្យួឆ្ន )ំ អព្ត្ថននការដំលឡើងព្ាក់ម្ខានម្ករីការបលងាើនការដំលឡើងព្ាក់
លបៀវត្េរជ៍ាបទរិលស្នធចាស់ ោចម្គន រី ៧% លៅ ៩ % កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

លដាយម្ផ្ាកលេើការបកព្ស្នយខាងលេើ អព្ត្ថននការបលងាើនព្ាកម់្ខរយៈលរេម្វងសម្លវតុ្
ផ្េោចម្គនរី ៥% លៅ ៩% កនុងម្យួឆ្ន  ំ (លពាេគ្ឺ ៥% លៅ ៧% លចញម្ករីអត្ិផ្រណា ប៉ូកគ្ំរ៉ូ
កំលណើ ន ព្ាកម់្ខរិត្ព្ាកដ ៧% លៅ ៩% ានម្ករីការដំលឡើងព្ាក់លបៀវត្េរប៍ទរិលស្នធចាស់)។ 
សព្ម្គប់ការវយត្នម្លនាលរេបចចុបបននម្គនអព្ត្ថកំលណើ នព្ាក់លបៀវត្េររ៍យៈលរេម្វង ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

(ខ) អព្ត្ថននការដកព្ាក ់
  អព្ត្ថននការដកព្ាក់ព្ត្ូវានលព្បើកនុងការវយត្នម្លលនុះ លដើម្បាី៉ា ន់ព្បម្គណចំនួនរបស់
សម្គជ្ិកម្ដេនឹងចាកលចញរីលរៀងរាេ់ឆ្ន លំៅកនុងលរេអនាគ្ត្ម្ុនោយុច៉ូេនិវត្ត។ អព្ត្ថននការដក
ព្ាកក់ាន់ម្ត្ខពស់ការដកកានម់្ត្ត្ិចចំលពាុះចំនួនសម្គជ្ិកម្ដេម្គនព្ស្នប ់ ម្ដេររំឹងថានឹងរស់ាន 
ដេ់ោយុច៉ូេនិវត្តធម្មត្ថ។ អព្ត្ថននការដកព្ាក ់ ជាធម្មត្ថព្ត្ូវានផ្ារភាជ ប់លៅនឹងោយុ ឬព្បម្វងនន
លសវ ឧទវរណ៍ បុគ្គេិកម្ដេម្គនវយ័ចំណាស់ គ្ឺម្និស៉ូវោម្េងរីត្ំម្ណងជាងសម្ភាគ្ីវយ័លកមង។ 

អព្ត្ថកំលណើ នបុគ្គេិកម្ដេព្ត្ូវានលព្បើកនុងការវយត្នម្ល គ្ឺទកទ់ងលៅនឹងោយុម្ដេព្ត្ូវគាន
លៅនឹង អព្ត្ថបុគ្គេិកជាម្ធយម្ព្បម្គណ ១% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
  សព្ម្គប់ការវយត្នម្លនាលរេបចចុបបននអព្ត្ថននការដកម្ដេព្ត្ូវានលព្បើម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្: 
 

ោយុទទ៉ូេាន អព្ត្ថននការដកព្ាក ់
២០ ២.៣ 
២៥ ១.៨ 
៣០ ១.២ 
៣៥ ០.៨ 
៤០ ០.៦ 
៤៥ ០.៧ 
៥០ ០.៥ 
៥៥ ០.២ 
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១៨. កាតេវកិចចពស្ថធ្ននិវតតន៍ (ត) 
(គ្)  អព្ត្ថម្រណៈ 

លដាយស្នរម្និម្គនអព្ត្ថម្រណៈព្ត្ូវានផ្េរេផ្ាយលៅព្បលទសកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ្ ានលព្បើ
ព្ាស់ត្ថរាងោយុកាេររំឹងទុកននម្រណៈរបស់ព្បលទសនងឆ្ន ២ំ០០៨ លវើយានម្កសព្ម្ួេលដើម្បឲី្យ
សម្ព្សបលៅនឹងោយុកាេររំឹងទុករបស់ព្បជាជ្នកម្ពុជា។ ត្ថរាងអព្ត្ថម្រណៈរបស់ព្បលទសនង ឆ្ន ំ
២០០៨ គ្ឺជាត្ថរាងម្រណៈម្ដេានលចញចុងលព្កាយលគ្បំផុ្ត្លៅកនុងព្បលទសនង។ 

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

ោយុ 
អព្ត្ថម្រណៈ (%ព្បចាឆំ្ន )ំ 

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

 

១៩. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជំ្នួយពសេងៗ 
 

 
ជំ្នយួរដាា ភ្ាិេ ជំ្នយួរបស់ JICA ជំ្នយួលផ្េងៗ សរបុ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

     នានងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ៥.០៩១.៩៥៦ ២៤.៣១៣.១០២ ៨០៥.៨៨៨ ៣០.២១០.៩៤៦ 
រេំស់ (២២៦.៨៩៧) (២.១០៨.៦៨០) (២៤.៣៩៥) (២.៣៥៩.៩៧២) 

 
    

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៤.៨៦៥.០៥៩ ២២.២០៤.៤២២ ៧៨១.៤៩៣ ២៧.៨៥០.៩៧៤ 

 
    

 
    

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

 
    

ននងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៤.៦៣៨.១៦២ ២០.០៩៥.៧៤១ ៧៥៧.០៩៨ ២៥.៤៩១.០០១ 
 

រេំស់លេើជ្ំនួយរនាររីរដាា ភ្ាិេ និងជ្ំនួយលផ្េងៗ ព្ត្ូវានកត្ព់្ត្ថជាចំណ៉ូ េលផ្េងៗ លៅកនុង 
រាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ និងចំណ៉ូ េេម្ាតិ្លផ្េងៗ។ 

 

(ក) ជ្នំយួររីាជ្រដាា ភ្ាិេ  
ជ្ំនួយរីរាជ្រដាន ភ្ាិេ លកើត្ម្ករីការចំលណញលេើេលម្ាៀងននអព្ត្ថលងរ    ម្ដេានលព្បើលដើម្បី

បត៉ូរព្ាក់ (លរៀេ/SDR) លព្កាម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនបនតរវងព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ និង         
រ.ទ.ស.ភ្ ចុុះនងៃទី០៥ ម្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ម្ដេម្គនទឹកព្ាកស់រុបចំនួន ៩.៦៩៥.០០០SDR រី
ធនាគារអភ្វិឌឍន៏ោសីុ។ រ.ទ.ស.ភ្ ានសលព្ម្ចរកាទុកចំលណញរីការបត៉ូរព្ាក ់ លនុះកនុងបញ្ជ ីរបស់     
រ.ទ.ស.ភ្ ថាជាជ្ំនួយ (លដាយស្នរ ម្និម្គនត្ព្ម្ូវការលោយបងេិេព្ាកច់ំលណញលនុះលៅវញិលទ) លវើយ
ព្ាកច់ំលណញលនុះ នឹងព្ត្ូវរេំស់លដាយម្ផ្ាក លេើលគាេការណ៍ដ៉ូចគាន នឹងជ្ំនួយរនារលផ្េងៗម្ដរ។ 

១៣៣ 
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       ១៣៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

១៩. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជំ្នួយពសេងៗ(ត) 
 

(ខ) ជ្នំយួរJីICA 
ជ្ំនួយរី JICA គ្ឺជ្ំនួយលេើគ្លព្ម្គងអនុវត្តថាម្រេស្នា ត្ លដាយព្បរន័ធព្បត្ិបត្តិការអគ្គីសនី 

ត្ថម្ព្បរន័ធស៉ូឡា។ 
 

(គ្) ជ្នំយួលផ្េងៗ 
ជ្ំនួយលផ្េងៗគ្ឺជាការឧបត្ាម្ភព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និងបរកិាខ ររីទីស្នន កក់ារសវព្បត្ិបត្តិការ 

អនតរជាត្ិរបស់ Associate International des Maires Francophones (AIMF) និង ព្កុម្វ ុន 
KUBOTA Construction Co.. Ltd។ 

 
២០. បំណុលេនធេនារពលើក្បាក់ចំពណញ 

បម្ព្ម្បព្ម្ួេគ្ណនីរនធរនារ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 

 

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា       
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង 
រាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ 

(កំណត្ស់ម្គគ េ់៣០) 
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

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

ម្និោចព្បម្៉ូេាន ៥២២.៨៥៨ -     ៥២២.៨៥៨  

ព្ាករ់ង្កេ ន ់ ៧៥.៤៥០  ១.៤២៨.១៣៦   ១.៥០៣.៥៨៦ 
ការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ  ម្ដេម្និទន់

ទទេួស្នគ េ់  (៨៤៩.៤៦៣)  ៦.២៩០.៧០៨   ៥.៤៤១.២៤៥  

 
   

 
(៣១.១៣០.៨៦៩) (៤.០៧៦.៤៩០) (៣៥.២០៧.៣៥៩) 
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២០. បំណុលេនធេនារពលើក្បាក់ចំពណញ (ត) 
 

បម្ព្ម្បព្ម្ួេគ្ណនីរនធរនារ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 
 

 

នានងៃទី១ ម្ខម្ករា  
ឆ្ន ២ំ០១៦ 

កត្ព់្ត្ថជាបនេុកកនុង  
រាយការណ៍ចំលណញ ឫខាត្ 

(កំណត្ស់ម្គគ េ់ ៣០) 
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ  

ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

 
  

  ព្ទរយសម្បត្តិ លរាងចព្ក និង បរកិាខ រ (៤០.៨៧១.៨៨២) ៤.៨៧០.៨៦២ (៣៦.០០១.០២០) 
កាត្រេកិចចលស្នធននិវត្តន ៍ ៥.៩៧០.៤៧៨ (៨២៦.២១៧) ៥.១៤៤.២៦១ 
សំវធិានធនលេើស្នរលរើភ្ណ័ឌ  ១៣.៨៤៥ (៣៦.៨០០) (២២.៩៥៥) 
សំវធិានធនសព្ម្គបព់្ាកព់្តូ្វទទេួ

ម្និោចព្បម្៉ូេាន ៥២២.៨៥៨ - ៥២២.៨៥៨ 

ព្ាករ់ង្កេ ន ់ ២៦៨.១១៣ (១៩២.៦៦៣) ៧៥.៤៥០ 
ការបត៉ូររ៉ូបិយបណ័ណ  ម្ដេម្និទន់

ទទេួស្នគ េ់  ១២១.៨៣៩ (៩៧១.៣០២) (៨៤៩.៤៦៣) 

     
 

(៣៣.៩៧៤.៧៤៩) ២.៨៤៣.៨៨០ (៣១.១៣០.៨៦៩) 
 

២១. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ 

 
២០១៧  ២០១៦ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ -រយៈលរេម្វង    
ព្ាកក់ករ់បស់អតិ្ងិជ្ន (ក) ៤៩.៥៥៦.៦៨១  ៤៥.៤៨៤.៩៧៨ 
ព្ាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ ១៤៣.២១៧  ៩.៤៣៧.៣៣៨ 
    

 ៤៩.៦៩៩.៨៩៨  ៥៤.៩២២.៣១៦ 
    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជកម្ម  - រយៈលរេខល ី    
ភាគី្ទីបី ៣៤.២៣៥.៣២៦  ១២.៧៤២.៧៤០ 
    
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ -រយៈលរេខល ី    
បងគរព្ាកល់េើកទឹកចិត្តបុគ្គេិក ៦.៧៣៩.៩៣៦  ៥.៥៨៣.២០៨ 
ទឹកព្ាកជំ់្ពាកស់្នោរាជ្ធានីភ្នលំរញ ៦.៨១៤.០៥៥  ១១.១៤៤.១១៦ 
ចំណ៉ូ េម្និទនស់លព្ម្ច (ខ) ៤៧៦.៩៨៧  ១.៣៨៦.៣៤៦ 
ចំណ៉ូ េរនា (គ្) ៥.២៧៨  ៥.២៧៨ 
រនធព្តូ្វបងល់ផ្េងៗ ២៥៣.៧៤៥  ១៨២.៨៤៦ 
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ២.៥៤២.៩៧៥  ២.២៣២.៣៨៥ 
ព្ាកធ់ានាព្បតិ្បត្តិការ ៧៦.៨៣២  ១០៧.៣៥១ 
    

 ១៦.៩០៩.៨០៨  ២០.៦៤១.៥៣០ 
    

 ៥១.១៤៥.១៣៤  ៣៣.៣៨៤.២៧០ 
    
 ១០០.៨៤៥.០៣២  ៨៨.៣០៦.៥៨៦ 
    

១៣៥ 
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       ១៣៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

២១. គណនីអនកសាត់សាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីអនកសាត់សាងព់សេងៗ (ត) 

(ក)  ព្ាកធ់ានាព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវានព្បម្៉ូេរីអត្ិងិជ្នម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នលេើទំវំនននាឡិការទឹកម្ុនលរេ
ត្ភាជ ប ់ លវើយ ព្ត្ូវាន កត្ព់្ត្ថទុកលៅកនុងចំនួនទឹកព្ាកម់្ដេទទួេានលនាុះគ្ឺព្ាក់ធានាព្បត្ិបត្តិការ
ម្ដេសាិត្លៅលព្កាម្បំណុេរយៈ លរេម្វង។ 

(ខ) ចំណ៉ូ េលនុះ គ្ឺជាស្នចព់្ាក់ម្ដេទទួេានម្ុន សព្ម្គប់លសវស្នងសង់ ទកទ់ិននឹងការរព្ងីកព្បរន័ធ
ម្ចកចាយទឹកស្នា ត្ ម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ានស្នងសងជ់្៉ូនព្កុម្វ ុនសំណងក់នុងលខត្តកំរត្។ 

(គ្)  ចំណ៉ូ េរនាលនុះ គ្ឺជាស្នចព់្ាកម់្ដេានទទួេជាម្ុនរីធនាគាររិភ្រលោក (“WB”) និងMaris de 
Paris សព្ម្គប់ការភាជ បប់ណាត ញងមីលៅត្ថម្ផ្េុះព្បជារេរដាព្កីព្ក។ 

(ឃ)  គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងព់ាណិជ្ជ និងព្ាកធ់ានាព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវានបង្កា ញជាដុោល រោលម្រកិ និងគ្ណនីអនក
ផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ព្ត្ូវានបង្កា ញជាលរៀេ។ 

 

២២. ចំណូលេីការលក់  
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ការេកទ់កឹស្នា ត្៖    

- អនកលព្បើព្ាស់ត្ថម្ផ្េុះ ៨២.០៧១.៨៨៨  ៧៦.៧១៨.២២៩ 
- អនកលព្បើព្ាស់ជាេកខណៈោជ្ីវកម្ម ៨៦.២៨៨.០៤០  ៧៦.៣៣៦.០៩៨ 
- ស្នា បន័ព្គ្ឹុះស្នា នស្នធារណៈ ៥.២៥៦.៧០៤  ៧.២១៦.៦៤១ 
- ោជ្ាធររដាសេយត័្នានា ៤១.១៦២  ៤០០.៩៧៣ 
- អនកម្ចកចាយ ៩.១៦៦.៥១៥  ៨.៣៩៤.៧៥៩ 

- បងគត្ភ់ារខុសគាន លេើព្ាកច់ំណ៉ូ េ រីការេកទ់ឹកស្នា ត្ ៥០.៩៣៨  ៤៥.៨៣៤ 
- ដក៖ ការេុបលចាេវកិាយបព្ត្ (២.២៧៣.៥៦៤)  (២.៣៤៨.៨៤៩) 
    
 ១៨០.៦០១.៦៨៣  ១៦៦.៧៦៣.៦៨៥ 
ចំណ៉ូ េានរីការភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ផ្េុះ ៩.៣១៤.៧៩៦  ៩.០៧៨.០០៣ 
ចំណ៉ូ េការផាល ស់បត៉ូរនាឡិកាទឹក ៣.២៥៩.៣១៦  ២.៧៩២.៦៥៨ 
ការេក់លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងនាឡិកាទឹក ១៨០.៦៥០  ៣៧២.១៥៥ 
    
 ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥  ១៧៩.០០៦.៥០១ 

 
២៣. កថៃក្ម្េីពស្វាស្ថងស្ង់ 

 កនព្ម្លនុះគ្ឺជាកនព្ម្ានម្ករីលសវស្នងសង ់ ទកទ់ិនលៅនឹងការផាល ស់បត៉ូរ និងរព្ងីកព្បរន័ធម្ចកចាយ
ទឹកលៅកាន់ព្កុម្វ ុនសំណង។់ 

 

 

 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖  
INV - ១០៧៦/០៦P    

 60 

  

២៤. ចំណូលពសេងៗ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
រាជ្រដាា ភ្ាិេ និងចំណ៉ូ េលផ្េងៗ ២.៣៥៩.៩៧២  ២.៣៥៩.៩៧២ 
លព្គ្ឿងបនាល ស់ និងការេកន់ាឡិកាទឹក ១១.០២៥.៧២៦  ៨.៩៣៥.៦១៨ 
ចណំ៉ូ េរីការផាករិនយ័ ២៧០.៨០២  ៤២៥.៣៦១ 
ចណំ៉ូ េលផ្េងៗ ១៥.១៣៨.៦០៨  ២.០៣១.៥៦២ 
    
 ២៨.៧៩៥.១០៨  ១៣.៧៥២.៥១៣ 

 
២៥. ចំណាយក្បាក់ពបៀវតេ ក្បាក់ឈ្នលួ និង ចំណាយពាក់េ័នធពសេងៗ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ព្ាកល់បៀវត្េបុគ្គេិក ១៩.៣៣៨.៦៣១  ១៥.៩៥១.៤៧១ 
ព្ាកល់េើកទឹកចិត្ត ៨.៧៤៩.៦៧៧  ៨.៥១៨.៧១៧ 
ព្ាករ់ង្កេ ន់ ៥.២១៤.០៤៥  ៤.៤៨៥.៩៦៦ 
ចំណាយអត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន ៍ ១.៨៣០.៨៧០  ១.៩៧៨.៩៥២ 
ព្ាក់ឈនួេសព្ម្គបអ់នកលៅ៉ាការ ៥៤២.១៥៥  ៨៩៩.៣៤២ 
ចំណាយលផ្េងៗទកទ់ងនឹងបុគ្គេិក ៥.១០៥.១១៤  ៤.៣០៨.២៤៦ 
    
 ៤០.៧៨០.៤៩២  ៣៦.១៤២.៦៩៤ 

 
២៦. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់សលតិទឹកស្ថា ត 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
កលរ (Chlorine) ២.៤០៥.២៩៨  ២.៦៣៧.៧៨៤ 
ប៉ា៉ូេី ោេុយម្ញី៉ាួ ម្ កលរដី (Poly Aluminium Chloride) ៣.៨០៩.២០៩  ៣.៥៣៦.៥៤៣ 
អំបិេ (Salt) ២៦៦.២១៦  ១១០.១៧១ 
វត្ាុធាតុ្លដើម្លផ្េងលទៀត្ ២៧៤.៩០០  ២២៩.៩១៨ 
    
 ៦.៧៥៥.៦២៣  ៦.៥១៤.៤១៦ 

 
២៧. ចំណាយវតថុធាតុព ើម្ស្ក្មាប់ការតភាជ ប់បណាត ញពៅតាម្ពគហដ្ឋា ន 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ចំណាយវត្ាុធាតុ្លដើម្សព្ម្គបក់ារត្ភាជ បប់ណាត ញលៅត្ថម្ 

លគ្វដាា ន ៧.៧៩១.៩៥៧  ៦.៩៩៩.៤៧១ 
ចំណាយលេើការបត៉ូរនាឡិការទឹក ៣៣៣.៦២៨  ១.៨០០.៤៥៨ 
នងលលដើម្បំរង ់ ២២៤.៧៩៥  ១៤៥.៦៦១ 
នងលលដើម្លផ្េងៗ ៧០៥.៣០២  ៧៤៣.៤៧៤ 
    
 ៩.០៥៥.៦៨២  ៩.៦៨៩.០៦៤ 

១៣៧ 
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       ១៣៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

២៨. (ខាត)/ចំពណញ េីការបតួររបូិយប័ណណ  - ស្ទុធ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំលណញរីការបត៉ូររ៉ូបិយប័ណណ  ៣.៣២៣.៣៣០  ៦.៤៧៨.៥២៦ 
ខាត្រីការបត៉ូរ៉ូបិយប័ណណ  (៣.៥៨៦.៨០១)  (៥.៦០៣.៤៤២) 
    
 (២៦៣.៤៧១)  ៨៧៥.០៨៤ 

 
២៩. ចំណូល/(ចំណាយ) ការក្បាក់ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ចំណ៉ូ េការព្ាក៖់    
- ចំំណ៉ូ េការព្ាករ់ីព្ាកប់លញ្ញ ើលៅធនាគារ (ក) ៤.៣៨៩.១២៥  ១៣.២៧៦.៣១១ 
- ចំលណញរីការបត៉ូររ៉ូបិយប័ណណ របស់ព្ាកក់ម្ច ី ១.៧៤០.១២០  ៦.៨៩៥.៧៣០ 
- ចំណ៉ូ េការព្ាករ់ីឥណទនលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់ ១៥.៦៨១  ២១.៥៥៨ 
    
 ៦.១៤៤.៩២៦  ២០.១៩៣.៥៩៩ 
ចំណាយការព្ាក៖់    
- ចំណាយការព្ាកល់េើព្ាកក់ម្ច ី(ខ) (៩.២៦៩.៨៤៤)  (១០.២៦៨.៩៦៩) 
- ខាត្សុទធរីការបា៉ូររ៉ូបិយប័ណណ របស់ព្ាកក់ម្ច ី (២៣.៦២៦.៣១៩)  (៧.១៨៦.១៥៨) 
- ចំណាយការព្ាកម់្ដេានលធេើម្៉ូេធនកម្ម 

លេើព្ទរយសកម្ម ៩១.៤២៤  ៣៨៣.៣៤៤ 
    
 (៣២.៨០៤.៧៣៩)  (១៧.០៧១.៧៨៣) 
    
(ចំណាយ)/ចំណ៉ូ េការព្ាកសុ់ទធ (២៦.៦៥៩.៨១៣)  ៣.១២១.៨១៦ 

 
 (ក) ចំណ៉ូ េការព្ាកគ់្ឺជាចំណ៉ូ េរីគ្ណនីព្ាកប់លញ្ញ ើសនេ ំ   និងព្ាកប់លញ្ញ ើលផ្េងៗម្ដេលៅកនុង

ធនាគារកនុងព្សុកកនុងឆ្ន ។ំ 
(ខ) ចំណាយការព្ាក់ គ្ឺជាចំណាយការព្ាកល់ៅលេើព្ាកក់ម្ចរីី AfD និងព្ាកក់ម្ចមី្ដេទទួេាន

បនតរីព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេព្ត្ូវទទួេានការឧបត្ាម្ភត្ថម្រយៈកម្ចមី្ដេទទួេានរី ADB និង 
JICA។ 
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៣០. ចំណាយេនធពលើក្បាក់ចំពណញ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    

ចំណាយរនធលេើព្ាកច់ំលណញ៖    
កនុងការយិបរលិចឆទ ១២.៨១៦.០៩២  ១៣.០០៣.០៥០ 
    
រនធរនារលេើព្ាកច់ំលណញ (សម្គគ េ់ ២០)៖    
ភារខុសគាន បលណាត ុះោសនន (១.៥១១.២៤៩)  (២.៨៤៣.៨៨០) 
សំវធិានធនខេុះលេើរនធននព្ាក់ចំលណញកនុងការយិបរលិចឆទម្ុន ៥.៥៨៧.៧៣៩  - 
    
 ៤.០៧៦.៤៩០  (២.៨៤៣.៨៨០) 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៦.៨៩២.៥៨២  ១០.១៥៩.១៧០ 

 
ម្ផ្ាកលេើចាប់សតីរីស្នរលរើរនធរបស់ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនការត្រេកិចចកនុងការបងរ់នធលេើព្ាក់

ចំលណញកនុងអព្ត្ថ ២០% (២០១៦: ២០%) លេើព្ាកច់ំលណញជាបរ់នធ ឬរនធអបបបរម្គកនុងអព្ត្ថ ១% (២០១៦: ១%) 
ននចំណ៉ូ េសរុប ព្បសិនលបើម្យួណាម្គនត្នម្លលព្ចើនជាង។  

ត្ួលេខកនុងការសព្ម្បសព្ម្ួេរវងចំណាយរនធ និងផ្េគុ្ណននព្ាកច់ំលណញគ្ណលនយយនឹងអព្ត្ថរនធដារ
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
    
ព្ាកច់ំលណញម្ុនលរេបងរ់នធ ៥២.៨២៦.៧៨៦  ៦០.៥៩១.២៨៩ 
    
រនធគ្ណនាត្ថម្អព្ត្ថរនធព្សបចាប ់២០% (២០១៦: ២០%) ១០.៥៦៥.៣៥៧  ១២.១១៨.២៥៨ 
    
ឥទធិរេរនធដារលៅលេើ៖    
    
ចំណាយម្ដេម្និោចកាត្ក់ងានសព្ម្គបគ់្ណនារនធ ៧៣៩.៤៨៦  ៨៨៤.៧៩២ 
លផ្េងៗ -  (២.៨៤៣.៨៨០) 
    
 ១១.៣០៤.៨៤៣  ១០.១៥៩.១៧០ 
សំវធិានធនខេុះលេើរនធននព្ាកច់ំលណញកនុងការយិបរលិចឆទម្ុន ៥.៥៨៧.៧៣៩  - 
    
ចំណាយរនធសរុប ១៦.៨៩២.៥៨២  ១០.១៥៩.១៧០ 

 
 
 
 
 
 
 

១៣៩ 
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       ១៤០                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

៣១. ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន 
 

   ២០១៧  ២០១៦ 

 
គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

    
ចំលណញសព្ម្គបផ់្តេ់ដេ់ភាគ្វ ុនិកធម្មត្ថ ៣៣.០៦៧.៨២៦  ៤៩.២៧៣.១០៤ 

ចំចំនួនភាគ្វ ុនធម្មត្ថម្ដេានដាកេ់កគ់្ិត្ជាម្ធយម្ ៨៦.៩៧៣.១៦២  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
    
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនលគាេ  ៣៨០.២១   ៥៦៦.៥៣ 
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ  ៣៨០.២១   ៥៦៦.៥៣ 

 
ចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ ព្ត្ូវានគ្ណនាលដាយម្កម្ព្បចំនួនម្ធយម្ននភាគ្វ ុនធម្មត្ថម្ដេ

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

ភាគ្វ ុនធម្មត្ថលនាុះលទ។   ដ៉ូចលនុះចំលណញកនុងម្យួភាគ្វ ុនងយចុុះ     គ្ឺម្គនត្នម្លលសមើនឹងចំលណញកនុងម្យួ     
ភាគ្វ ុនជាម្៉ូេដាា ន។ 

 

៣២.  ភាគោភ្ 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ភាគ្ោភ្  ចនំនួនន   ភាគ្ោភ្  ចនំនួនន  
 កនុងម្យួវ ុន  ភាគ្ោភ្  កនុងម្យួវ ុន  ភាគ្ោភ្ 
 គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
        
ការទ៉ូទត្់ភាគ្ោភ្លេើកដំប៉ូង 

និង លេើកចុងលព្កាយ ១៥៩,៩៩  ១៣.៩១៤.៨៣៦  ១៥២,៥៧  ១៣.២៦៩.៤៩០ 
 

នងៃទី៣១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្កុម្ព្បឹកាភ្ាិេានលសនើ និងអនុម្ត័្ភាគ្ោភ្សព្ម្គប់ដំណាចឆ់្ន នំងៃទី
៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្ដេម្គនត្នម្ល១៥៩.៩៩លរៀេកនុងម្យួវ ុន និងម្គនភាគ្ោភ្សរុបចំនួន ១៣.៩១៥
ោនលរៀេជ្៉ូនភាគ្វ ុននិក។ ភាគ្ោភ្ព្ត្ូវានបងល់ៅនងៃទី២៨ ម្ខលម្ស្ន ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 
៣៣.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ 

(ក) ភាគ្ីម្យួព្ត្ូវានចាត្ទុ់កថាជាសម្ពន័ធញាត្ិជាម្យួ រ.ទ.ស.ភ្ ព្បសិនលបើភាគ្ីលនាុះម្គនេទធភារ 
ព្គ្បព់្គ្ងលដាយផាេ េ់ឬលដាយព្បលយេ ឬម្គនឥទធិរេជាខាល ងំលេើភាគ្ីម្យួលទៀត្កនុងការ សលព្ម្ចចិត្ត 
វិរញ្ញ វត្ាុ និងព្បត្ិបត្តិការ ឬលបើព្កុម្វ ុន និងភាគ្ីលនាុះសាិត្លព្កាម្ការព្គ្ប់ព្គ្ង ឬម្គនឥទធិរេជាខាល ងំ  
រមួ្។ សម្ពន័ធញាត្ិ ោចជារ៉ូបវន័ត  ឬនីត្ិបុគ្គេ។  

ថាន កដ់ឹកនាសំំខាន់ៗ របស់ព្កុម្វ ុនរមួ្ម្គនបុគ្គេទងំឡាយណា (រមួ្បញ្ច៉ូ េទងំអគ្គនាយក 
ព្កុម្វ ុន រ.ទ.ស.ភ្) ម្ដេម្គនសិទធិ និងទំនួេខុសព្ត្ូវកនុងការលព្គាង ដឹកនា ំនិងព្គ្បព់្គ្ង សកម្មភារ
របស់ព្កុម្វ ុនលដាយផាេ េ់ ឬលដាយព្បលយេ។ 
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៣៣.  ការោតក្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ (ត) 
 

(ខ)  ព្កុម្វ ុនម្គនព្បត្ិបត្តិការជាម្យួនឹងសម្ពន័ធញាត្ិកនុងការយិបរលិចឆទលនុះដ៉ូចខាងលព្កាម្៖  
 

២០១៧  ២០១៦ 
 

គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ព្កុម្វ ុនលព្កាម្ការព្គ្បព់្គ្ងម្ត្ម្យួ    

ព្កសួងលសដាកិចច និងវិរញ្ញ វត្ាុ     
ការព្ាក់លេើព្ាក់កម្ច ី ៩.០៥៩.២៤១  ៩.២៤៤.០០៦ 

រដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្់     
ការព្ាក់លេើឥណទន ១៥.៦៨១  ២១.៥៥៨ 

 
(គ្) អត្ាព្បលយជ្នគ៍្ណៈព្គ្បព់្គ្ងសំខាន់ៗ  

             អត្ាព្បលយជ្នគ៍្ណៈព្គ្បព់្គ្ងសំខាន់ៗ សព្ម្គប់ដំណាចក់ារយិបរលិចឆទម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៧  ២០១៦ 

 
គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

    
ព្ាក់លបៀវត្េ និងការចំណាយលផ្េងៗ ២.១៤៧.៧១៨  ២.៥៤៦.៣០០ 
អត្ាព្បលយជ្នល៍ស្នធននិវត្តន៍ ២៦.៩៨៩  ២០.៦៤២ 

 
   

 
២.១៧៤.៧០៧  ២.៥៦៦.៩៤២ 

 
សម្តុ្េយសំខាន់ៗម្ដេទកទ់ងនឹងសម្ពន័ធញាត្ិ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍វិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានបង្កា ញ 

លៅកនុងកំណត្សំ់គាេ់លេខ៩ និង១៧។ ព្បត្ិបត្តិការជាម្យួសម្ពន័ធញាត្ិម្ដេបង្កា ញខាងលេើ ព្ត្ូវានលធេើលឡើងត្ថម្   
េកខណៈពាណិជ្ជកម្មធម្មត្ថ។ 

 

៣៤.  ចំណាយជាប់កិចចស្នា 
 
លៅចុងការយិបរលិចឆទវរញិ្ញ វត្ាុលនុះ រ.ទ.ស.ភ្ ានជាបក់ិចចសនាកនុងការចំណាយម្៉ូេធនលៅលេើព្ទរយសកម្ម           

ខាងលព្កាម្៖ 

 
២០១៧  ២០១៦ 

 
គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

    
ការស្នងសង់លរាងចព្កផ្េិត្ទឹកស្នា ត្ ៩៥.២៨៨.៦៦៤  ១៤.០២២.៤៦៦ 
លសវផ្តេ់ការព្បឹកាលយបេ់ ៥.៦៦២.២៩៦  ៦.៨១៤ 
ការទិញបំរងម់្ដកសេិត្ បរកិាខ រភាជ ប ់និងបរកិាខ រលផ្េងៗ ២៣.១២៣.៥៤០  ៣៦៦.០៤៩ 

 
   

 
១២៤.០៧៤.៥០០  ១៤.៣៩៥.៣២៩ 

 
 

 

 

 

១៤១ 
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       ១៤២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

៣៥.  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ក) ការព្គ្បព់្គ្ងម្៉ូេធន 

កម្មវត្ាុបឋម្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ កនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងម្៉ូេធន គ្ឺលដើម្បធីានាានថា រ.ទ.ស.ភ្ ោច
បនតព្បត្ិបត្តិការរបស់ខលួន លដាយឈរលេើម្៉ូេដាា ននិរនតរភារននដំលណើ រការោជ្ីវកម្ម លវើយព្សបលរេ 
ជាម្យួគាន លនុះលធេើលោយម្គនកំលណើ នផ្េោភ្ដេ់ភាគ្វ ុនិក ត្ថម្រយៈការលធេើលោយព្បលសើរលឡើងន៉ូវ
អនុាត្បំណុេ និងម្៉ូេធន។ រុំម្គនការផាល ស់បត៉ូរយុទធស្នស្រសតទ៉ូលៅរបស់ព្កុម្វ ុនលទ។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ានលរៀបចំរចនាសម្ពន័ធ និងលធេើនិយត័្កម្មលេើម្៉ូេធនរបស់ខលួន លដើម្បលីឆ្លើយត្បលៅ
នឹងការផាល ស់បត៉ូរននេកខខណឌ លសដាកិចច។ លដើម្បរីកា និងលធេើនិយត័្កម្មលេើរចនាសម្ពន័ធម្៉ូេធន រ.ទ.ស.ភ្ 
ោចលធេើនិយត័្កម្មលេើការចំណាយភាគ្ោភ្លៅលេើភាគ្វ ុនិក បងេិេភាគ្វ ុនលោយលៅភាគ្វ ុនិក ឬ
លាុះផ្ាយភាគ្វ ុនងមី។ រុំម្គនការម្ព្បព្បួេលេើកម្មវត្ាុលគាេនលយាយ    ឬដំលណើ រការលផ្េងៗលទ 
លៅកនុងការយិបរលិចឆទគ្ិត្ព្ត្ឹម្នងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងនងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្ប់ព្គ្ង និងម្ងរកា លដាយព្បុងព្បយត័្នន៉ូវបំណុេសរុប និងធានាលោយានន៉ូវ 
អនុលោម្ភារននត្ព្ម្ូវការម្៉ូេធននផ្េលព្ៅ។ 

 
ខ) ចណំាត្ថ់ាន កន់នឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ 

 
កម្ច ីនិងគ្ណនីព្តូ្វទទេួ 

 
២០១៧  ២០១៦ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

ព្ទរយសកម្មវរិញ្ញ វត្ាុ    
ការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី  ៩៦.៧០៣.៧០៤   ១៤៨.២៧១.៣៨៤  
គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្តូ្វទទួេ  លផ្េងៗម្និបញ្ជ៉ូ េ 
      ការទ៉ូទត្មុ់្ន  ៤៤.៨០៤.១៧២   ៣៤.៩៩៤.៥៤៥  
ស្នចព់្ាក ់និងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេ  ១៥.៩៩២.៥២៧   ១៦.៣៨៦.៨៤៩  
ឥណទនបុគ្គេិក  ៥.០៣៤.៨៦៤   ៥.៦០៨.៧៨៧  
ឥណទនលៅលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់  ១៤១.៨៤៩   ១២៣.១១២ 

 
   

 
១៦២.៦៧៧.១១៦  ២០៥.៣៨៤.៦៧៧  

 
 

 
បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុលផ្េងៗ 

 
២០១៧  ២០១៦ 

 
គិ្ត្ជាពានល់រៀេ  គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ    
កម្ច ី ៣០៧.៦៣៧.៥៨៧  ២៨៦.៣១១.៩៧៧  
គ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គង ់និងគ្ណនីអនកផ្គត្ផ់្គងល់ផ្េងៗ ១០០.៨៤៥.០៣២  ៨៨.៣០៦.៥៨៦  

 
   

 
៤០៨.៤៨២.៦១៩  ៣៧៤.៦១៨.៥៦៣  
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៣៥.  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(គ្)  វធិសី្នស្រសត នងិការសនមត្ល់ព្បើលដើម្បាី៉ា នស់្នម នត្នម្លទផី្ារសម្ព្សប 

ត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សបរបស់ព្ទរយសកម្មវិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុព្ត្ូវានកំណត្់ ដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
(១) ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្ដេម្និានគ្ិត្ត្ថម្ត្នម្លទីផ្ារ លវើយត្នម្លរិត្គ្ណលនយយម្គនភារ 

សម្រម្យ ឬព្បហាក់ព្បម្វេនឹងត្នម្លទីផ្ារ។ 
ត្នម្លលយងរិត្គ្ណលនយយរបស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេវិរញ្ញ វត្ាុដ៉ូចជា គ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទរ និង

ព្ាក់ព្ត្ូវទទួេលផ្េងលទៀត្ បំណុេពាណិជ្ជកម្ម និងបំណុេលផ្េងលទៀត្ និងកម្ចតី្នម្លព្បហាកព់្បម្វេនឹងត្នម្ល  
ទីផ្ារ លដាយស្នរម្ត្រយៈលរេខលី ឬភារអលងរ ននអព្ត្ថការព្ាកម់្ដេព្ត្ូវានដាកត់្នម្លជាងមីលៅត្ថម្អព្ត្ថទីផ្ារ 
លៅចុងការយិបរលិចឆទ ឬលៅជ្ិត្នងៃននចុងការយិបរលិចឆទ។ 

ត្នម្លរិត្គ្ណលនយយរបស់កម្ចរីយៈលរេខលីននឥណទនលៅរដាា ករទឹកលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ និងកម្ច ី គ្ឺម្គន
ភារសម្លវតុ្ផ្េលៅនឹងត្នម្លទីផ្ារ លដាយស្នរម្ត្ការប៉ាុះពាេ់ននអបបហារជាស្នរវនតម្គនសភារត្ិច។ 

(២) កម្ចអីព្ត្ថលងរ 
ត្នម្លទីផ្ាររបស់ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុទងំលនុះ ព្ត្ូវានលធេើការា៉ា នស់្នម នត្ថម្រយៈការលធេើអបបហារេំវ៉ូរ

ស្នច់ព្ាក់នាលរេអនាគ្ត្ ត្ថម្អព្ត្ថកម្ចលីកើនលឡើងរបស់ទីផ្ារ សព្ម្គប់ព្បលភ្ទកម្ចពី្សលដៀងគាន  និងការលរៀបចំ 
ភ្ត្ិសនាលៅចុងការយិបរលិចឆទ។ 

 
(ឃ)  ឋានានុព្កម្ននត្ម្ម្លសម្ព្សប 

កព្ម្តិ្ទី១ ននការវស់ម្វងរបស់ត្នម្លសម្ព្សបទងំលនាុះគ្ឺ លចញម្ករីសព្ម្ងត់្នម្ល (ម្និទនល់ធេើ          
និយត័្កម្ម) លៅកនុងទីផ្ារសព្ម្គបក់ំណត្ត់្នម្លរបស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណុេ។ 

កព្ម្តិ្ ២៖ ការវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សប គ្ឺជាការទទួេយកន៉ូវធាតុ្ច៉ូេ ជាជាងសព្ម្ង់
ត្នម្លម្ដេម្គនលៅកនុងកព្ម្តិ្ទី ១ ម្ដេអលងាត្សព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម ឬបំណុេ ទងំលដាយផាេ េ់និងព្បលយេ។ 

កព្ម្តិ្ ៣៖ ការវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សប គ្ឺជាការទទួេយកន៉ូវធាតុ្ច៉ូេសព្ម្គប់ព្ទរយ
សកម្ម ឬបំណុេម្ដេម្និម្ផ្ាកលេើការអលងាត្លេើទិននយ័ទីផ្ារ (ការម្និអលងាត្លេើធាតុ្ច៉ូេ)។ 

ត្ថរាងខាងលព្កាម្ផ្តេ់ន៉ូវការវភិាគ្ននឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ  ម្ដេព្ត្ូវានវស់ជាបនតបនាេ ប់លដើម្បកីារ
ទទួេស្នគ េ់ត្នម្លដំប៉ូងលៅត្នម្លទីផ្ារ ម្ដេានដាកជ់ាព្កុម្លៅកនុងកព្ម្តិ្ ១ លៅ ៣ ម្ដេម្គនម្៉ូេដាា នលេើ
កព្ម្តិ្ត្នម្លទីផ្ារម្ដេានលធេើការអលងាត្។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

១៤៣ 
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       ១៤៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

៣៥.  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 

(ឃ)  ឋានានុព្កម្ននត្ម្ម្លសម្ព្សប (ត្) 
 

 

ត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សបននឧបករណ៍វរិញ្ញ វត្ាុ 
ម្និលយងលៅត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សប 

ត្នម្លទីផ្ារ 
សម្ព្សបសរបុ ត្នម្លលយង 

 កព្ម្តិ្ ១ កព្ម្តិ្ ២ កព្ម្តិ្ ៣ 
  

 គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ គិ្ត្ជាពានល់រៀេ 

នានងៃទី៣១  
  ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧      

ព្ទរយសកម្ម 
  វរិញ្ញ វត្ាុ 

     

ឥណទនផ្តេ់ឲ្យ   
រដាា ករទឹកលខត្ត       
លពាធិ៍ស្នត្ ់ - - ២៤៧.៩៦៦ ២៤៧.៩៦៦ ២៥៤.៧៤៥ 

 
     

បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ      
អព្ត្ថកម្ចលីងរ - -  ២៥៤.១៨៨.៧៧៦  ២៥៤.១៨៨.៧៧៦    ៣០៤.២២៣.៤០០  
      

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៦  

     

ព្ទរយសកម្ម 
វរិញ្ញ វត្ាុ 

     

ឥណទនផ្តេ់ឲ្យ 
រដាា ករទឹកលខត្ត
លពាធិ៍ស្នត្ ់ - -  ៣៥២.៧២៩   ៣៥២.៧២៩  ៣៧៧.៨៥៧  

      
បំណុេវរិញ្ញ វត្ាុ      
អព្ត្ថកម្ចលីងរ - -  ២៤៦.៩០៦.០៩៨  ២៤៦.៩០៦.០៩៨  ២៨៣.៣៣៤.៧១៣  

 
(ង) រ.ទ.ស.ភ្ ានបលងាើត្ន៉ូវការម្ណនា ំ លដើម្បលីដាុះព្ស្នយន៉ូវការវស់ម្វងន៉ូវត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សបនន
ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុ។ ថាន ក់ព្គ្បព់្គ្ងានលធេើការរិនិត្យន៉ូវធាតុ្ច៉ូេ និងការវយត្នម្លនិយត័្កម្មម្ដេម្និានអលងាត្
សំខាន់ៗ ម្ដេលព្បើលៅកនុងការវស់ម្វងត្នម្លទីផ្ារសម្ព្សបជាលទៀងទត្។់ 

 

៣៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថៃនការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 
កម្មវត្ាុននការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ គ្ឺលដើម្បបីលងាើនព្បសិទធភារត្នម្លសព្ម្គប់    

ភាគ្វ ុនិក លវើយទនេឹម្គាន លនុះក៏លដើម្បកីាត្ប់នាយសកាា នុរេននផ្េប៉ាុះពាេ់ម្និេាម្ដេោចលកើលឡើងលដាយស្នរ
ការម្ព្បព្បួេននទីផ្ារវិរញ្ញ វត្ាុ។ 

អគ្គនាយកម្គនទំនួេខុសព្ត្ូវលេើការកំណត្ក់ម្មវត្ាុលនុះ និងលគាេការណ៍ម្៉ូេដាា នននការព្គ្បព់្គ្ង   
ហានិភ្យ័វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ លវតុ្លនុះគ្ណៈព្គ្បព់្គ្ងបលងាើត្លគាេការណ៍េម្ាតិ្ដ៉ូចជាកព្ម្តិ្សិទធិ
អំណាចព្ត្ួត្រិនិត្យការទទួេខុសព្ត្ូវការកំណត្់ និងវស់ម្វងអត្តសញ្ជញ ណហានិភ្័យ និងកំណត្ផ់្េប៉ាុះពាេ់ 
លដាយអនុលោម្ត្ថម្កម្មវត្ាុ និងលគាេការណ៍ម្៉ូេដាា នម្ដេានអនុម្ត័្លដាយអគ្គនាយក។ 
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៣៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថៃនការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក) ហានភិ្យ័ឥណទន (ត្) 

ហានិភ្យ័ឥណទន គ្ឺជាការខាត្បងម់្ផ្នកវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ លដាយសម្ភាគ្ីម្និានបំលរញ 
កាត្រេកិចចដ៉ូចម្គនម្ចងកនុងកិចចសនា។ រ.ទ.ស.ភ្ ព្បឈម្នឹងហានិភ្យ័ឥណទន ភាគ្លព្ចើនរីការេកជ់ា    
ឥណទន។ ត្ថម្លគាេការណ៍របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវព្ត្ួត្រិនិត្យជាព្បចាលំៅលេើស្នា នភារវិរញ្ញ វត្ាុរបស់ សម្ភាគ្ី 
លដើម្បធីានាថា រ.ទ.ស.ភ្ ព្បឈម្នឹងហានិភ្យ័ឥណទនត្ិចបំផុ្ត្។ 

ហានិភ្យ័ឥណទនម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ ង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់គ្ឺ ត្ថម្រយៈគ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេរី 
អត្ិងិជ្នម្ត្ម្គន ក។់ ោយុកាេឥណទនរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនរយៈលរេ  ៣ម្ខ លវើយ រ.ទ.ស.ភ្ រាយម្លធេើការ
ព្គ្បព់្គ្ងយ៉ា ងដិត្ដេ់លេើគ្ណនីព្ត្ូវទទួេ ម្ដេម្និទន់ព្បម្៉ូេ លដើម្បកីាត្ប់នាយហានិភ្យ័ឥណទនលោយ
ទបបំផុ្ត្។ សម្តុ្េយម្ដេវួសកំណត្់ ព្ត្ូវានរិនិត្យលឡើងវញិយ៉ា ងលទៀងទត្ល់ដាយ គ្ណៈព្គ្បព់្គ្ង ។ 

លដើម្បពី្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័លេើគ្ណនីពាណិជ្ជព្ត្ូវទទួេ រ.ទ.ស.ភ្ ត្ំរ៉ូវលោយម្គនព្ាកប់លញ្ញ ើម្ុនលរេ 
ការត្ភាជ ប់ម្ម្៉ាព្ត្ទឹកលព្បើព្ាស់ព្ត្ូវានលធេើលឡើង។ គាម នព្ាកប់លញ្ញ ើណាម្ដេត្ំរ៉ូវលោយម្គនសព្ម្គបល់ដា៉ា លត្ម្៉ាង់      
រដាា ភ្ាិេលទ លដាយ រ.ទ.ស.ភ្ លជ្ឿជាកថ់ា វោចព្បម្៉ូេរីលដា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះត្ថម្រយៈ MoEF (ព្បភ្រនន 
វិរញ្ញ វត្ាុសំរាប់លដា៉ា លត្ម្៉ាងទ់ងំលនុះ) ម្ដេជាអនកព្គ្បព់្គ្ងវិរញ្ញ វត្ាុ និងម្គច ស់ភាគ្វ ុននន រ.ទ.ស.ភ្។ 

លគាេនលយាយននការដកព្ាកប់លញ្ញ ើ គ្ឺអនុវត្តលៅត្ថម្អត្ិងិជ្នម្ដេម្និទន់ានទ៉ូទត្ប់ំណុេ 
របស់រួកលគ្លៅត្ថម្េកខខ័ណឌ ឥណទន។ 

លដើម្បកីាត្ប់នាយហានិភ្យ័លេើស្នចព់្ាកល់ៅកនុងធនាគារ និងការវនិិលយគ្រយៈលរេខលី (ព្ាកប់លញ្ញ ើ 
ធនាគារលងរ) រ.ទ.ស.ភ្ ានម្បងម្ចកព្ាកប់លញ្ញ ើរបស់វលៅត្ថម្ធនាគារខុសៗគាន លដាយលព្បើព្ាស់ធនាគារកនុង
ព្សុកធំៗ និងម្គនល ម្ ុះេបមី្យួចំនួនម្ដេលធេើព្បត្ិបត្តិការលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជា។ 

 
ការព្បឈម្ម្ុខចំលពាុះហានិភ្យ័ឥណទន និងទព្ម្ង់ននការគ្ិត្គ្៉ូរលេើហានិភ្័យឥណទន 

ការព្បឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទនធំបំផុ្ត្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ត្ំណាងលដាយត្នម្លរិត្គ្ណលនយយននព្ទរយ
សកម្មវិរញ្ញ វត្ាុនីម្យួៗ។ 

លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍:  
(១) ព្បម្គណ៣៩% (២០១៦: ៤២%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់ រ.ទ.ស.ភ្  

គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាព្គ្ួស្នរ។ 
(២) ព្បម្គណ៣៣% (២០១៦: ៣៤%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ 

គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នជាពាណិជ្ជកម្ម។ 
(៣) ព្បម្គណ២៣% (២០១៦: ២១%) គ្ណនីពាណិជ្ជ និងគ្ណនីព្ត្ូវទទួេលផ្េងៗ របស់ រ.ទ.ស.ភ្  

គ្ឺជ្ំពាកល់ដាយអត្ិងិជ្នរដាាេស្នធារណៈ។ 
 

(ខ) ហានភិ្យ័ស្នចព់្ាកង់្កយព្សួេ នងិេំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់
ហានិភ្យ័ស្នច់ព្ាក់ង្កយព្សួេ និងេំវ៉ូរស្នចព់្ាក់ លកើត្លឡើងរីការព្គ្បព់្គ្ង របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅ

លេើម្៉ូេធនបងេិេ។ វគ្ឺជាហានិភ្យ័ម្យួម្ដេ រ.ទ.ស.ភ្ នឹងជ្ួបព្បទុះផ្េេំាកកនុងការបំលរញន៉ូវកាត្រេកិចច
វិរញ្ញ វត្ាុលៅលរេម្ដេដេ់កាេកំណត្់ព្ត្ូវសង។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្បព់្គ្ងរយៈកាេកំណត្រ់បស់បំណុេចាស់ៗ េំវ៉ូរស្នច់ព្ាករ់ីព្បត្ិបត្តិការ និងភារ
ម្គនព្ស្នប់ននម្៉ូេនិធិយ៉ា ងសកម្ម លដើម្បធីានាានន៉ូវរាេ់ត្ព្ម្ូវការព្បត្ិបត្តិការ វនិិលយគ្ និង វិរញ្ញបបទន។ 
លៅកនុងយុទធស្នស្រសតននការព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្យ័ស្នច់ព្ាក់ង្កយព្សួេ រ.ទ.ស.ភ្ រកាន៉ូវកព្ម្តិ្ស្នចព់្ាក ់ និង
ស្នច់ព្ាក់សម្ម្៉ូេព្គ្ប់ព្គាន់សព្ម្គប់គាពំ្ទដេ់សកម្មភារព្បត្ិបត្តិការរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

 

១៤៥ 
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       ១៤៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

៣៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថៃនការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ខ) ហានភិ្យ័ស្នចព់្ាកង់្កយព្សួេ នងិេំវ៉ូរស្នចព់្ាក ់(ត្) 

ការវភិាគ្លេើកាេកំណត្រ់បស់បំណុេវិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដេបង្កា ញរីរយៈលរេកំណត្់ព្ត្ូវសងលៅសេ់ 
ម្គនដ៉ូចខាងលព្កាម្៖ 
 ត្ថម្ត្ព្ម្វូការ ឬ 

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

នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧     

កម្ច ី ៥៤.៥០៣.២៨៤ ១៧៥.១៦១.៥៩០ ១២៩.៦៤៣.១៨៥ ៣៥៩.៣០៨.០៥៩ 
គ្ណនីពាណិជ្ជ និង 

គ្ណនីព្តូ្វសងលផ្េងៗ ៥១.១៤៥.១៣៤ ១៤៣.២១៧ ៤៩.៥៥៦.៦៨១ ១០០.៨៤៥.០៣២ 
     
សរុប ១០៥.៦៤៨.៤១៨ ១៧៥.៣០៤.៨០៧ ១៧៩.១៩៩.៨៦៦ ៤៦០.១៥៣.០៩១ 
     
នានងៃទី៣១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦     
កម្ច ី ៣៤.៦៩៥.៧៥៨  ៣៥.៤០២.៣៣៣  ២១៦.២១៣.៨៨៦  ២៨៦.៣១១.៩៧៧  
គ្ណនីពាណិជ្ជ និង 

គ្ណនីព្តូ្វសងលផ្េងៗ ៣៣.៣៨៤.២៧០  ៩.៤៣៧.៣៣៨  ៤៥.៤៨៤.៩៧៨  ៨៨.៣០៦.៥៨៦  
     
សរុប ៦៨.០៨០.០២៨  ៤៤.៨៣៩.៦៧១  ២៦១.៦៩៨.៨៦៤  ៣៧៤.៦១៨.៥៦៣  

 
(គ្) ហានភិ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់

ហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាកគ់្ឺជា ហានិភ្យ័ម្ដេត្នម្លទីផ្ារ ឬេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់នាលរេអនាគ្ត្ នន
ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ោចនឹងម្ព្បព្បួេលដាយស្នរម្ត្ការម្ព្បព្បួេរបស់អព្ត្ថការព្ាកទ់ីផ្ារ។ 

ការព្បឈម្របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅនឹងហានិភ្័យអព្ត្ថការព្ាក ់ គ្ឺទកទ់ងលៅនឹងកម្ច។ី រ.ទ.ស.ភ្ ព្គ្ប់
ព្គ្ងហានិភ្័យអព្ត្ថការព្ាក់របស់ខលួនលដាយព្ត្ួត្រិនិត្យយ៉ា ងយកចិត្តទុកលេើបំណុេទីផ្ារ លវើយសំខាន់ជាង
លនុះលទៀត្គ្ឺ រកាឲ្យានការោយគាន រវង កម្ចមី្គនអព្ត្ថលងរ និងម្ព្បេព្បួេ។ រ.ទ.ស.ភ្ រុំានលព្បើព្ាស់ លដរលីវ ៉ា
ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុលដើម្បកីាត្់បនាយហានិភ្័យរបស់ព្ាក់បំណុេម្ដេព្ត្ូវសងលនាុះលទ។ 

 
ការវភិាគ្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាក់ 

ត្ថរាងខាងលព្កាម្បង្កា ញរីការវភិាគ្លេើភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ ននអព្ត្ថការព្ាក់របស់ រ.ទ.ស.ភ្ 
លៅចុងការយិបរលិចឆទ  លដាយឈរលេើលគាេការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេ   ០.១%   និងកត្ថត អលងរលផ្េងលទៀត្ម្និម្គនការ 
ម្ព្បព្បួេ៖ 

 

២០១៧  ២០១៦ 

 

គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

ផ្េចលំណញបនាេ បរ់កីាត្រ់នធ 
 

 

 - កំលណើ ន ០.១% (២០១៦:០.១%) ១២១.៣៣៧  ១៣៧.៤៤៦  
- ត្ំវយ ០.១% (២០១៦:០.១%) (១២១.៣៣៧)  (១៣៧.៤៤៦)  

 
ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាកក់នុងឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ឺទបជាងឆ្ន ២ំ០១៦ លដាយស្នរម្ត្

កំលណើ ននន កម្ចមី្និទនស់ងលៅកនុងការយិបរលិចឆទ។ ការា៉ា នស់្នម នននបម្ព្ម្បព្ម្ួេជាភាគ្រយលេើការវភិាគ្     
ភារង្កយរងផ្េប៉ាុះពាេ់ននអព្ត្ថការព្ាកគ់្ឺម្ផ្ាកលេើបរសិ្នា នទីផ្ារបចចុបបននម្ដេោចលធេើវភិាគ្ាន។ 
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៣៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថៃនការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 

(គ្) ហានភិ្យ័អព្ត្ថការព្ាក ់(ត្) 
ត្ថរាងខាងលព្កាម្បង្កា ញអំរីត្នម្លចុុះបញ្ជ ីសុទធលៅចុងឆ្ន  ំ   និងលរេលវោម្ដេលៅសេ់រវ៉ូត្ដេ់នងៃកំណត្ព់្ត្ូវសងននឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុរបស់   រ.ទ.ស.ភ្  ម្ដេព្បឈម្

នឹងហានិភ្យ័អព្ត្ថការព្ាក៖់ 

  អព្ត្ថការព្ាក ់        

 កណំត្់
សម្គគ េ់ 

ព្បសិទធផ្េជា
ម្ធយម្ កនុងរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំ ១ - ២ ឆ្ន  ំ ២ - ៣ ឆ្ន  ំ ៣ - ៤ ឆ្ន  ំ ៤ - ៥ ឆ្ន  ំ លេើសរ ី៥ ឆ្ន  ំ សរុប 

  % គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 

នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៧          

          

អព្ត្ថលងរ           

កម្ចផី្តេ់លៅលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ៩ ៥.០០% ២៥៤.៧៤៥ - - - - - ២៥៤.៧៤៥ 
កម្ចរីយៈលរេខល ី ១៣ ៥.០៨% ៩៦.៧០៣.៧០៤ - - - - - ៩៦.៧០៣.៧០៤ 
កម្ច ី ១៧ ១៨.១១% ៤៥.៩៣៦.៤៩៦ ៣៩.៨០០.២៩៥ ៣៩.៨០០.២៩៥ ៣៤.៩៦០.៤៦៦ ៣០.១២០.៦៣៧ ១១៣.៦០៥.២១១ ៣០៤.២២៣.៤០០ 
          
នានងៃទ៣ី១ ម្ខធន៉ូ ឆ្ន ២ំ០១៦          
          
អព្ត្ថលងរ           
កម្ចផី្តេ់លៅលខត្តលពាធិ៍ស្នត្ ់ ៩ ៥.០០% ៣៧៧.៨៥៧ - - - - - ៣៧៧.៨៥៧ 
កម្ចរីយៈលរេខល ី ១៣ ៦.៧៨% ១៤៨.២៧១.៣៨៤ - - - - - ១៤៨.២៧១.៣៨៤ 
កម្ច ី ១៧ ២៤.៩៣% ៣៨.៦៨៨.៩៧០ ៣៨.៦៨៨.៩៧០ ៣៣.២៦០.១១០ ៣៣.២៦០.១១០ ២៨.៩៧៨.១៨៥ ១១០.៤៥៨.៣៦៨ ២៨៣.៣៣៤.៧១៣ 
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       ១៤៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

 

៣៦.  កម្មវតថុ និងពោលការណ៍ថៃនការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
  

(ឃ) ហានភិ្យ័រ៉ូបយិបណ័ណ បរលទស 
ហានិភ្យ័រ៉ូបិយប័ណណ បរលទស គ្ឺហានិភ្័យម្ដេត្នម្លសម្រម្យឬេំវ៉ូរស្នច់ព្ាក់នាលរេអនាគ្ត្

ឧបករណ៍វិរញ្ញ វត្ាុម្គនការផាល ស់បត៉ូរលៅកនុងអព្ត្ថបត៉ូរព្ាកប់រលទស។ 
រ.ទ.ស.ភ្    ព្គ្បព់្គ្ងស្នចព់្ាកន់ិងស្នចព់្ាកស់ម្ម្៉ូេ     រមួ្ទងំការវនិិលយគ្រយៈលរេខលីម្ដេជា

រ៉ូបិយប័ណណ បរលទស។ លៅចុងការយិបរលិចឆទននរាយការណ៍សម្តុ្េយននរ៉ូបិយប័ណណ បរលទសជាដុោល រម្គនសរុប 
១.៩៥៨ោនលរៀេ (២០១៦: ៥.២៤១ោនលរៀេ) និង១៩៤.៤៥៧ោនលរៀេ (២០១៦: ១៤៨.២៧១ោន
លរៀេ) លរៀងគាន សព្ម្គប់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

កម្ចនីន រ.ទ.ស.ភ្ រី AfD និងJICA ម្ដេម្គនរ៉ូបិយប័ណណ ជា អឺរ ៉ា៉ូ និងដុោល រោលម្រកិ ម្ដេម្គនចំនួន
សរុប១៨៥.៣៨៨ោនលរៀេ (២០១៦: ១៦១.០៤៦ោនលរៀេ) និង ៨៩.៩៨១ោនលរៀេ (២០១៦: 
៩១.៦៥៣ោនលរៀេ)។ 

ត្ថរាងខាងព្កុម្លនុះបង្កា ញអំរីការម្វកម្ញកនន រ.ទ.ស.ភ្ លេើការម្ព្បព្បួេលៅលេើអព្ត្ថបត៉ូរព្ាកជ់ា      
ដុោល រោលម្រកិ និងអឺរ ៉ា៉ូ លៅនឹងរ៉ូបិយបណ័ណ ជាត្ិនន រ.ទ.ស.ភ្ ជាម្យួអលងរលផ្េងៗលទៀត្: 

      

២០១៧  ២០១៦ 
ព្ាកច់លំណញលព្កាយដករនធ 

   

គ្តិ្ជាពានល់រៀេ  គ្តិ្ជាពានល់រៀេ 
ដុោល រ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៦: ៣%) 

  
 ២០៨.៣៣៩   ១.៥២៩.៧៧៦  

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៦: ៣%) 

  
 (២០៨.៣៣៩)  (១.៥២៩.៧៧៦)  

      
  

 អឺរ ៉ា៉ូ/លរៀេ – លកើនលឡើង ៣% (២០១៦: ៣%) 
  

(៤.៤៤៩.៣២៧)  (៣.៨៦២.១៤៤)  

 
– ចុុះលខាយ ៣% (២០១៦: ៣%) 

  
 ៤.៤៤៩.៣២៧   ៣.៨៦២.១៤៤  

 

៣៧.  ចពក្ម្ៀកថៃនេ័ត៌មាន 
 

រ.ទ.ស.ភ្ ផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលៅដេ់ព្កុម្ព្គ្ួស្នរ  ម្ដេម្គនទីេំលៅលៅទីព្កុងភ្នលំរញ   និងត្ថម្បណាត ទីត្ថងំនានា
ម្ដេលៅជុ្វំញិទីព្កុង។ លដើម្បពី្ទព្ទងោ់ជ្ីវកម្មម្ចកចាយទឹកលព្បើព្ាស់. រ.ទ.ស.ភ្ ព្ត្ូវម្ត្ផ្គត្ផ់្គង់ន៉ូវបណាត ញភាជ បម់្ម្៉ាព្ត្ទឹក  
លធេើជាលសវកម្មព្ទព្ទង។់ ព្ាក់ចំណ៉ូ េានម្ករីការត្ភាជ ប់ម្ម្៉ាព្ត្ទឹក (លសវកម្មព្ទព្ទងស់ព្ម្គបក់ារផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់) 
ម្គនចំនួនត្ិចជាង ១០%  ននព្ាកច់ំណ៉ូ េសរុបខណៈលរេម្ដេចំណ៉ូ េម្ដេានម្ករីការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់     
ម្គនចំនួន៨៥%ននព្ាកច់ំណ៉ូ េសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ្។ 

រ.ទ.ស.ភ្ ម្គនម្ផ្នកននរាយការណ៍ម្យួ     ម្ដេម្គនល ម្ ុះថាការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់។   អនកម្ដេលធេើការ
សលព្ម្ចចិត្តសំខាន់ននព្បត្ិបត្តិការណ៍   (ព្កុម្ខាងម្ផ្នកព្គ្បព់្គ្ង)           រិនិត្យលឡើងវញិន៉ូវរាយការណ៍ព្គ្បព់្គ្ងម្ផ្នក
ខាងកនុងម្ដេរាយការណ៍អំរីការបំលរញម្ុខង្កររបស់ចលព្ម្ៀកននការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹកលព្បើព្ាស់ជាទងំម្៉ូេ លដើម្បវីយត្នម្លការ
បំលរញម្ុខង្ករ និងម្បងម្ចកធនធាន។ អនកលធេើការសលព្ម្ចចិត្តសំខាន់ននព្បត្ិបត្តិការព្ត្ួត្រិនិត្យលេើការបំលរញម្ុខង្ករលេើ
ម្ផ្នកននរាយការណ៏លដាយវស់ម្វងលេើព្ាកច់ំលណញដុេ ព្ាកច់ំលណញម្ុនលរេកាត្រ់នធ និងព្ាកច់ំលណញលព្កាយ
លរេកាត្រ់នធលដាយលព្បៀបលធៀបជាម្យួកាេបរលិចឆទឆ្ន មំ្ុន។ 
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៣៨.  យថាភាេថៃនេនធ 
ព្បរន័ធននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជា គ្ឺម្គនភារងមី និងព្ត្ូវានកំណត្េ់កខណៈលដាយព្បលភ្ទរនធជាលព្ចើន   និង

ការផាល ស់បត៉ូរជានិចចកាេននបទបញ្ជញ ត្តិ ម្ដេជាធម្មត្ថម្គនេកខណៈម្និស៉ូវជាក់ោកម់្គនភារផ្េុយគាន   និងម្ព្បព្បួេលៅ
ត្ថម្ការបកម្ព្ប។ ជានិចចកាេ ការបកម្ព្បលផ្េងៗគាន លកើត្ម្គនកនុងចំលណាម្ោជ្ាធររនធ និងយុត្ថត ធិការជាលព្ចើនខុសៗគាន ។   
រនធព្ត្ូវម្ត្ព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិ      និងលសុើបអលងាត្លដាយោជ្ាធរជាលព្ចើន     ម្ដេអនុញ្ជញ ត្លដាយចាបក់នុងការព្បត្ិបត្តិ
ការផាករិន័យធៃនធ់ៃរ ការរិន័យព្រវមទ័ណឌ  និងការរិនយ័លេើការព្ាក។់ ការរិត្ទងំលនុះព្បម្វេជាោចបលងាើត្ហានិភ្យ័
ននរនធលៅកនុងព្បលទសកម្ពុជាខាល ងំជាងលៅព្បលទសដនទលទៀត្។ អនកព្គ្បព់្គ្ងលជ្ឿជាក់ថាវានផ្តេ់យ៉ា ងព្គ្បព់្គានស់ព្ម្គប់
បំណុេរនធលដាយម្ផ្ាកលេើការបកម្ព្បរបស់ននបទបញ្ជញ ត្ិននរនធ។ ប៉ាុម្នតោជ្ាធរម្ដេពាករ់ន័ធោចម្គនការបកម្ព្បលផ្េងគាន   
លវើយឥទធិរេរបស់វោចម្គនស្នរៈសំខានខ់ាល ងំ។ 
 
 
 

 
 

១៤៩ 



 
       ១៥០                 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ប្រតិ្រត្តិការជាម្យួភាគហ ុនិក បោយរញ្ជា កពី់ប ម្ េះភាគហ ុនិក ប្របភទប្រតិ្រត្តិការ និងកាលររបិចេទ 
 កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការណារួយជ្ញរួយភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុនមានសិទធិ ប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្្ចើន 
និងភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុនមានសិទធិប្បាះប្ឆ្ន ត្ចាំនួនប្្ចើនប្លើសលត់ប្នាះប្ទ។ 
 

២- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួអភបិាល ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្ ឬប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ  
 ជាម្យួរុគគលណ លអភបិាល ឬរុគគលិកជានខ់្ពស់្មានផលប្របយាជន ៍
  គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើង ចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្   
្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
 

៣- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួស្មាជិកប្គួស្ថរផ្លទ ល់ររស់្អភបិាល និងរុគគលិកជានខ់្ពស់្  
  គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើងចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្     
្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
 

៤- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួរុគគលណ លមានទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួអភបិាលររស់្ រ.ទ.ស្.ភ.  
 ប្កុម្ហ ុនរុប្ត្ស្ម្ពន័ធ ឬប្កុម្ហ ុនហូលឌី្ងររស់្រុគគលបបាេះផាយ ណ លទាំនាកទ់ាំនងររស់្រុគគលទាំងបនាេះ 
 បកើត្មានបៅកនុងប្រតិ្រត្តិការ ឬការចត្ណ់ចងណាម្យួណ លបធវើបឡើងបោយ រ.ទ.ស្.ភ. 
  គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើងចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្ 
្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
 

៥- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួ រុគគលធាល រជ់ាអភបិាល ឬរុគគលជារព់ាកព់ន័ធជាម្យួអភបិាល  
  គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើងចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្  
្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 

 
៦- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួអភបិាល ណ លទទលួបានផលប្របយាជន ៍ឬកថ្ប្ម្វជិាា ជីវៈ ស្ប្មារប់ស្វា 
 ណ លខ្លួនបានផតល់តាម្រយៈប្កុម្ហ ុនណាម្យួ  ល់ រ.ទ.ស្.ភ.  

គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើងចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្ 
្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 

 

៧- ប្រតិ្រត្តិការស្ាំខាន់ៗ ជាម្យួ ភាគីជារព់ាកព់ន័ធបផសងបទៀត្  
គិត្្ត្ឹរការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ពុាំមាន្តត្ិតត្េិការ្តប្ភទប្នះប្កើត្ប្ឡើងចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្    

្កុងភនាំប្ពញ ប្ទ។ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ការពិភាកា និងការវភិាគខាងប្្ការប្នះ គឺជ្ញការពិភាកាប្លើលទធផ្លថ្ន្តត្ិតត្ិេការ និងស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ ប្ោយ      
គណៈ្គត់្គងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ហើយការពិភាកាខាងប្្ការប្នះគួរដត្អានជ្ញរួយនឹងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុប្្កាយ្ត្ួពិនិត្យ 
ស្មាត់រយៈប្ពល១២ដខ្ គិត្្ត្ឹរថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចមានតងាា ញកនុងដផ្នកទើ៧ ថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ដដ្លបាន 
ប្្វើសវនករម ប្ោយសវនករឯករាជយ ស្មាត់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧។ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ទាំងប្នះរតស់ 
រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវបានប្រៀតចាំប្ឡើងប្ោយអ្នុប្ោរប្ៅតារសេង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអ្នេរជ្ញត្ិថ្នករពុជ្ញ។  

គណៈ្គត់្គងប្្វើការពិភាកា និងវភិាគប្លើសមាសធាតុ្សាំខាន់ថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និងកតាេ សាំខាន់ៗដដ្លបាន   
ជះឥទធិពលប្ៅប្លើ្បាក់ចាំប្ណញរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដត្ត៉ោុប្ណាណ ះ។ 
 

១-ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ 
 រ.ទ.ស.ភ. គឺជ្ញសហ្គ្នសស្អធារណៈ ដដ្លសថិត្ប្ៅប្្ការការ្គត់្គងដផ្នកតប្ចចកប្ទសប្ោយ្កសួងឧសាហករម 
និងសិតបករម និង្គត់្គង ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ ប្ោយ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ។ ប្តសកករមចរបងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺផ្លិត្ទឹក 
ផ្គត់្ផ្គង់ និងដចកចាយទឹកស្អា ត្ស្មាត់្តជ្ញពលរដ្ឋ ដដ្លរស់ប្ៅរាជធានើភនាំប្ពញ និងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ កនុងប្នាះររួមាន 
្តជ្ញជនប្្តើ្បាស់ទឹកស្អា ត្ស្មាត់ជើវភាព ពាណិជជករម ឧសាហករម និងស្អថ ត័នរដ្ឋ។ ប្ដ្ើរបើតាំប្ពញប្តសកករមប្នះ រ.ទ.ស.ភ. 
បានអ្នុវត្េសករមភាព្តត្ិតត្េិការប្លើ្ទពយប្រាងច្ក និងហត្ថូតករណ៍រតស់ខ្លួន ្ពរទាំង្តត្ិតត្េិការរដ្ឋបាល ពាណិជជករម និង 
ហរិញ្ញវត្ថុប្ផ្សងៗ ដូ្ចជ្ញការដចកចាយទឹកកនុង្កុងភនាំប្ពញ ជ្ញយ្កុង និងការព្ងើក និងការដកលរា្តព័នធផ្លិត្ករម និងតណាេ ញ 
ដចកចាយ។ 
 ប្ោយមានការអ្នុញ្ញញ ត្ពើ្កសួងឧសាហរម ដរ ៉ោ និងថារពល កនុងឆ្ន ាំ២០០៤ ្ទពយសករម និង្តត្ិតត្េិការរតស់រោឋ ករទឹក 
តាប្មម  ដដ្លសថិត្ប្ៅប្្ការការ្គត់្គង រតស់្កសួងឧសាហរម ដរ ៉ោ និងថារពល ្ត្ូវបានប្ផ្ទរឲ្យសថិត្ប្ៅប្្ការការ្គត់្គងផ្ទទ ល់ 
រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។ រ.ទ.ស.ភ. ប្្តើ្ទពយសរបត្េិទាំងប្នះ ប្ដ្ើរបើផ្គត់្ផ្គង់ និងដតងដចកទឹកស្អា ត្ស្មាត់្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងទើ្កុង 
តាប្មម ថ្នប្ខ្ត្េកណាេ ល។ 
 រ.ទ.ស.ភ. មានទើតាាំងប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ ដដ្លមានប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េិករមទឹកស្អា ត្តួន អាង 
ត្រកល់ទឹកតួនកដនលង។ ប្ដ្ើរបើតាំប្ពញត្្រូវការប្កើនប្ឡើង ថ្នការប្្តើ្បាស់ទឹកស្អា ត្ នាឆ្ន ាំ២០០៩ រ.ទ.ស.ភ. បានតប្ងកើនសរត្ថភាព 
្ត្ពឹត្េិករមទឹកស្អា ត្រតស់ប្រាងច្កប្្ជ្ញយចងាវ រ ប្ទវរដ្ង ពើ៦៥.០០០ដរ៉ោ្ត្គូត/ថ្ងៃ ប្ៅ១៣០.០០០ដរ៉ោ្ត្គូត/ថ្ងៃ។ កនុងប្ពលប្នាះ 
ដដ្រ រ.ទ.ស.ភ. ក៏បានស្អងសង់អាងត្រកល់ទឹកស្អា ត្រួយជាំនួស អាងចាស់ប្ៅទើ្កុងតាប្មម ផ្ងដដ្រ ដដ្លអាចផ្ទុកទឹកស្អា ត្បាន 
១.៥០០ដរ៉ោ្ត្គូត។ 
 នាថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. មាននិប្ោជិត្សរុតចាំនួន ១.០៣៣នាក់ តណាេ ញប្រនាាំទឹក និងតណាេ ញ     
ដចកចាយទឹកស្អា ត្កនុង្គ្ន្តមាណ ៣៧គើឡូដរ៉ោ្ត្ និងបានប្្វើ្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្សរុតចាំនួន ៥០.៧៦២.៦៤៣ដរ៉ោ្ត្គុត 
ប្ដ្ើរបើផ្គត់្ផ្គង់ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋកនុងទើ្កុងភនាំប្ពញចាំនួន ៣៣៣.២៨៨តណាេ ញ។ ឆ្ន ាំ២០១០ រ.ទ.ស.ភ. មានថ្ផ្ទប្សវា្គតដ្ណេ ត់ 
្តមាណជ្ញ៩០% ប្លើខ្ណឌ ទាំង៨ រតស់រាជធានើភនាំប្ពញ និងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយរិនរាត់តញ្ចូ ល២០ឃុាំ ដដ្លជ្ញ 
សងាក ត់្ងមើរតស់  រាជធានើភនាំប្ពញប្នាះប្ទ។ ខ្ណឌ ទាំង៨រតស់រាជធានើភនាំប្ពញររួមាន ខ្ណឌ ដូ្នប្ពញ ៧រករា   ចាំការរន ទួលប្គ្នក 
ឬសសើដកវ ដ្ប្ងាក  មានជ័យ ដសនសុខ្។ តាររយៈការព្ងើករាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយតប្ងកើត្ជ្ញសងាក ត់្ងមើប្នះ ក៏ជ្ញសកាេ នុពលរួយ 
ថ្នការព្ងើកថ្ផ្ទប្សវា និងការភាជ ត់តណាេ ញត្ទឹករតស់ រ.ទ.ស.ភ. នាប្ពលអ្នាគត្ផ្ងដដ្រ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១០ រ.ទ.ស.ភ បានស្អងសង់ 
ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្និប្រា្ជាំហាន១ ដដ្លមានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្បានចាំនួន ១៣០.០០០ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ។ 
គប្្មាងវនិិប្ោគប្នះ បានតញ្ច ត់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ជ្ញរួយគ្នន ប្នាះគប្្មាងវនិិប្ោគប្លើប្រាងច្ក ្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្និប្រា្ជាំហាន២ 
បានអ្នុវត្េចត់១០០% ដដ្លមានសរត្ថភាព្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្បានប្ទវរដ្ង ពើសរត្ថភាពប្ដ្ើរ១៣០.០០០ដរ៉ោត្គូត/ថ្ងៃ ប្ៅ 
២៦០.០០០ ដរ៉ោ្ត្គុត/ថ្ងៃ ប្ោយរ ាំពឹងថានឹងអាចតាំប្ពញត្្រូវការប្្តើ្បាស់ទឹកស្អា ត្ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

 ១៥១ 



 
       ១៥២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
 រ.ទ.ស.ភ. រកាកាំណត់្្តាតញ្ជ ើគណប្នយយ និងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុជ្ញ្បាក់ប្រៀលដដ្លជ្ញរូតិយត័ណណប្គ្នលរតស់ខ្លួន។ 
ចាំប្ពាះ្តត្ិតត្េិការ រូតិយត័ណណអ្នេរជ្ញត្ិប្ផ្សងៗ្ត្ូវបានតងាា ញជ្ញ្បាក់ប្រៀល តារអ្្តាតេូរ្បាក់នាកាលតរបិ្ចេទថ្ន្តត្ិតត្េិការប្នាះ 
ប្ោយប្្តើអ្្តាតេូរ្បាក់ផ្លូវការជ្ញរ្យរ្តចាាំថ្ងៃរតស់្នាគ្នរជ្ញត្ិថ្នករពុជ្ញ។ 
 

 ក- ការវភិាគចាំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូល ៣្តប្ភទ្ាំៗ គឺចាំណូលបានរកពើការលក់ទឹក ប្សវាស្អងសង់ និងចាំណូលប្ផ្សងៗ។ 
 - ចាំណូលបានរកពើការលក់ទឹកររួមានៈ ចាំណូលពើការប្្តើ្បាស់្តប្ភទជើវភាព អាជើវករម ឧសាហករម អ្ងគភាពរដ្ឋ       
តនទត់ជួល និងអ្នកលក់ទឹកតនេ។ ចាំណូលទាំងប្នះ្ត្ូវបានរាយការណ៍តារត្ថ្រលទទួលបានសុទធ ប្្កាយការកាត់្កងជ្ញរួយអ្តបហារ-
វភិាជន៍ និងឥណទន ប្ហើយ្ត្ូវបានទទួលស្អគ ល់តារតរមិាណទឹក ដដ្លបានផ្គត់្ផ្គង់ជូនអ្ត្ិងិជនរតស់ខ្លួន។ ការប្្វើវកិកយត្ត្ថ្នការ 
ប្្តើ្បាស់ទឹក ្ត្ូវបានប្្វើប្ឡើងកនុងរយៈប្ពលប្រៀងរាល់២ដខ្រេង។ 
 - ចាំណូលបានពើប្សវាស្អងសង់: គឺជ្ញចាំណូលបានរកពើប្សវាស្អងសង់ ទក់ទិនប្ៅនឹងការតេូរ និងការព្ងើក្តព័នធ       
ដចកចាយទឹក ដដ្ល រ.ទ.ស.ភ. បានស្អងសង់ជូន្កុរហ ុនសាំណង់រួយ។ 
 - ចាំណូលប្ផ្សងៗររួមាន: ចាំណូលបានរកពើការដងទាំនាឡកិា លក់សមាភ រត្តណាេ ញទឹក ការផ្ទកពិន័យពើការប្្តើ្បាស់ទឹក 
ពុាំមានការអ្នុញ្ញញ ត្ពើរ.ទ.ស.ភ. និងប្ផ្សងៗ។ 

 ចាំណូលដងទាំនាឡកិា៖ គឺចាំណូលបានពើថ្ងលឈនួលដងទាំនាឡកិា ប្ោយគិត្ថ្ងល៥០ប្រៀលកនុងទាំហាំនាឡកិា១៥ររ 
ដផ្ាកតារទាំហាំនាឡកិាជ្ញប្រៀងរាល់ដខ្។ 
ចាំណូលប្នះ្ត្ូវបានប្្តើ្បាស់ស្មាត់ផ្ទល ស់តេូរនាឡកិាជូនអ្ត្ិងិជននាប្ពលអ្នាគត្។ 

 ចាំណូលពើការលក់សមាភ រត្តណាេ ញទកឹ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានពើការលក់នាឡកិាសទង់ទឹកតាំពង់ និងសមាភ រ        
ត្ភាជ ត់។ 

 ចាំណូលពើការផ្ទកពន័ិយ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានពើការផ្ទកពិន័យប្លើការតង់ថ្ងលប្្តើ្បាស់ទឹកយតឺ្ោ៉ោ វ 
និងពិន័យប្លើតទប្លមើសត្តណាេ ញទឹកប្ោយពុាំមានការអ្នុញ្ញញ ត្ពើ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 ចាំណូលប្ផ្សងៗ៖ គឺជ្ញចាំណូលទទួលបានរកពើការររួចាំដណករតស់អ្ត្ិងិជន្តប្ភទពាណិជជករម និងឧសាហករម 
កនុងការវនិិប្ោគស្មាត់ ការភាជ ត់តណាេ ញពិប្សសចូលទើតាាំងផ្ទទ ល់រតស់ពួកប្គ។ ប្្ៅពើប្នាះគឺជ្ញចាំណូលដដ្ល 
ទទួលបានពើកថ្្រប្សវាប្លើការទរថ្ងលដងទាំលូទឹកសាុយរតស់ស្អោរាជធានើភនាំប្ពញ។ 

 

 ដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្្តៀតប្្ៀតជ្ញរយួដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦  
 ឆ្ន ាំ២០១៧ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 (ពាន់ប្រៀល) 
តដ្រត្រលួ 

(ពាន់ប្រៀល/ភាគរយ) 
ចាំណូលសរុត ២៣២.៨៩៣.០៨៩ ១៩៨.១៧៩.៨៧៤ ៣៤.៧១៣.២១៥ ១៧,៥២% 

 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលសរតុ២៣២.៨៩៣.០៨៩.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ២០១៧ និង
១៩៨.១៧៩.៨៧៤.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ប្កើនប្ឡើងចាំនួន 
៣៤.៧១៣.២១៥.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១៧,៥២%។ ប្យើងប្ឃើញថាកតាេ ចរបងថ្នការប្កើនប្ឡើងប្នះគឺប្ោយស្អរចាំណូលប្ផ្សងៗប្កើនប្ឡើង 
ចាំនួន១៥.០៤២.៥៩៥.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១០៩,៣៨% និងចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្បានប្កើនប្ឡើងចាំនួន១៤.៣៤៩.៩៤៤.០០០ប្រៀល 
ប្សមើនឹង៨,០២% ចាំណូលពើប្សវាស្អងសង់ក៏បានប្កើនប្ឡើងចាំនួន ៥.៣២០.៦៧៦.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៩៨,១៥%។  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
 ក.២- ការវភិាគចាំណូលតាម្ណផនក 
 ការវភិាគចាំណូលតារដផ្នករតស់ រ.ទ.ស.ភ. មានដូ្ចខាងប្្ការៈ 
 ឆ្ន ាំ២០១៧ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៦ 

(ពាន់ប្រៀល) 
ចាំណូលថ្ងលលក់ទឹក ១៩៣.៣៥៦.៤៤៥ ៨៣,០២% ១៧៩.០០៦.៥០១ ៩០,៣៣% 
ចាំណូលពើប្សវាស្អងសង់   ១០.៧៤១.៥៣៦ ៤,៦១% ៥.៤២០.៨៦០ ២,៧៤% 
ចាំណូលប្ផ្សងៗ ២៨.៧៩៥.១០៨ ១២,៣៦% ១៣.៧៥២.៥១៣ ៦,៩៤% 
 
 មានដត្្បាក់ចាំណូលតារ្តប្ភទជ្ញស្អរវនេ្ត្ូវបានប្លើកប្ឡើងស្មាត់ការវភិាគខាងប្្ការ៖ 
 

 ដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្្តៀតប្្ៀតជ្ញរយួដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

 ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ២០១៦ តដ្រត្រលួ 
តរមិាណ ទឹក្បាក ់ តរមិាណ ទឹក្បាក ់ តរមិាណ ទឹក្បាក ់ ទឹក្បាក ់
រ៣/តណ ពានប់្រៀល រ៣/តណ ពានប់្រៀល រ៣/តណ ពានប់្រៀល ភាគរយ 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនអ្នកប្្តើ 
្បាស់តារផ្ទះ 

៩០.៤៥៦.៨១៩ ៨២.០៧១.៨៨៨ ៨៣.៨៣៣.១៤៥ ៧៦.៧១៨.២២៩ ៦.៦២៣.៦៧១ ៥.៣៥៣.៦៥៩ ៦,៩៨% 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនអ្នកប្្តើ 
្បាស់ជ្ញលកេណៈអាជើវករម 

៧៣.៣៩៣.៥៣១ ៨៦.២៨៨.០៤០ ៦៥.១៨២.៦៨៨ ៧៦.៣៣៦.០៩៨ ៨.២១០.៨៤៣ ៩.៩៥១.៩៤២ ១៣,០៤% 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូន 
្គឹះស្អថ នស្អធារណៈ 

៥.១០៣.៥៩៦ ៥.២៥៦.៧០៤ ៧.០០៦.៤៤៨ ៧.២១៦.៦៤១ (១.៩០២.៨៥២) (១.៩៥៩.៩៣៧) (២៧,១៦%) 

ការលក់ទឹកស្អា ត្ជូន 
តនទត់ជួល 

៨.០៣៧.៧៣៨ ៦.៩៥៤.៦៥៣ ៧.៧២៦.២០១ ៨.៧៥៨.៨៦៩ ៣១១.៥៣៧ (១.៨០៤.២១៦) (២០,៦០%) 

ចាំណូលបានពើការភាជ ត់ 
តណាេ ញប្ៅតារផ្ទះ - ៩.៣១៤.៧៩៦ - ៩.០៧៨.០០៣ - 

 
២៣៦.៧៩៣ 

 
២,៦១% 

ចាំណូលពើប្សវាស្អងសង់   - ១០.៧៤១.៥៣៦ - ៥.៤២០.៨៦០ - ៥.៣២០.៦៧៦ ៩៨,១៥% 
ចាំណូលប្ផ្សងៗ - ២៨.៧៩៥.១០៨  - ១៣.៧៥២.៥១៣ - ១៥.០៤២.៥៩៥ ១០៩,៣៨% 

 
- ចាំណូលពើការលកទឹ់កស្អា ត្ជូនអ្នកប្្តើ្បាសត់ារផ្ទះ (្តប្ភទជើវភាព) 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹកជើវភាពចាំននួ ៨២.០៧១.៨៨៨.០០០ប្រៀល ស្មាតដ់្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
និង៧៦.៧១៨.២២៩.០០០ប្រៀល ស្មាតដ់្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាកប់្កើនប្ឡើងចាំននួ 
៥.៣៥៣.៦៥៩.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៦,៩៨%។ ប្យើងប្ឃើញថាការប្កើនប្ឡើងប្នះប្ោយស្អរចាំននួអ្តិ្ងិជនបានប្កើនប្ឡើងចាំនួន ២០.២៥០ណាេ ញ 
ពើ២៥១.០៦៧តណាេ ញ ប្ៅ២៧១.៣១៧តណាេ ញ។ 
 

- ចាំណូលពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូនអ្នកប្្តើ្ បាស់ជ្ញលកេណៈអាជើវករម (្តប្ភទអាជើវករម នងិឧសាហករម) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹក្តប្ភទអាជើវករម និងឧសាហករមចាំនួន ៨៦.២៨៨.០៤០.០០០ប្រៀល ស្មាតដ់្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ 
ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង៧៦.៣៣៦.០៩៨.០០០ប្រៀល ស្មាតដ់្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ ប្កើនប្ឡើង 
ចាំននួ៩.៩៥១.៩៤២.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង១៣,០៤%។ ប្យើងប្ឃើញថាកាំប្ណើ នប្នះ ប្កើនប្ឡើងប្ោយស្អរ ចាំននួអ្តិ្ងិជនបានប្កើនប្ឡើងចាំននួ ១.៦៦៣   
តណាេ ញ ប្កើនពើ ៥៤.២២៨តណាេ ញប្ៅ ៥៥.៨៩១ណាេ ញ។ 

១៥៣ 



 
       ១៥៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
  ក.២- ការវភិាគចាំណូលតាម្ណផនក (ត្)  
 

- ចាំណូលពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូន្គះឹស្អថ នស្អធារណៈ (្តប្ភទអ្ងគភាពរដ្ឋ) 
 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលថ្ងលទឹក្តប្ភទអ្ងគភាពរដ្ឋចាំនួន ៥.២៥៦.៧០៤.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ  
ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង ៧.២១៦.៦៤១.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ដដ្លមានទឹក្បាក់ងយចុះចាំនួន ១.៩៥៩.៩៣៧.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង២៧,១៦% ប្ោយស្អរចាំនួនអ្ត្ិងិជនរិនមានការប្កើនប្ឡើង 
និងការប្្តើ្បាស់ ទឹកកនុងរួយតណាេ ញកនុងរួយដខ្ បានងយចុះចាំនួន ២៦,៧៨ដរ៉ោ្ត្គុត ងយពើ ៦៥១ដរ៉ោ្ត្គុត រក 
៦២៤,២២ដរ៉ោ្ត្គុត។ 
  

- ចាំណូលបានពើការលក់ទកឹស្អា ត្ជូនតនទត់ជលួ 
រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ជូនតនទត់ជួលចាំនួន ៦.៩៥៤.៦៥៣.០០០ប្រៀលស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ  

ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង ៨.៧៥៨.៨៦៩.០០០ពាន់ប្រៀលស្មាត់ ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ដដ្លមានទឹក្បាក់ងយចុះចាំនួន ១.៨០៤.២១៦.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង ២០,៦០%។ ប្យើងប្ឃើញថាការងយចុះប្នះប្ោយស្អរ 
ការប្្តើ្បាស់ទឹកកនុងរួយតណាេ ញកនុងរួយដខ្ងយចុះចាំនួន ២៤,១៦ដរ៉ោ្ត្គុត ងយពើ១៤៩,៧៨ដរ៉ោ្ត្គុត រក ១២៥,៦២ដរ៉ោ្ត្គុត 
ជ្ញពិប្សសគឺថ្ងលលក់ទឹករ្យរបានងយចុះចាំនួន ១៦២,១៨ប្រៀល/ដរ៉ោ្ត្គុត ងយពើចាំនួន១.០២៧,១៨ប្រៀល/ដរ៉ោ្ត្គុត រកប្ៅ្ត្ឹរ 
ចាំនួន៨៦៥ប្រៀល/ដរ៉ោ្ត្គុត ប្ទះជ្ញចាំនួនតណាេ ញមានការប្កើនប្ឡើងចាំនួន៥៤៥តណាេ ញ ក៏ប្ោយ។ 

 
- ចាំណូលបានពើការភាជ ត់តណាេ ញប្ៅតារផ្ទះ 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលពើការភាជ ត់តណាេ ញប្ៅតារផ្ទះចាំនួន ៩.៣១៤.៧៩៦.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ  
ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង៩.០៧៨.០០៣.០០០ប្រៀលស្មាត់ ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមាន 
ទឹក្បាក់ប្កើនប្ឡើងចាំនួន ២៣៦.៧៩៣.០០០ប្រៀលប្សមើនឹង ២,៦១%។ ប្យើងប្ឃើញថាការប្កើនប្ឡើងប្នះប្ោយស្អរ ការត្តណាេ ញ 
ចូលផ្ទះប្កើនប្ឡើងចាំនួន ១.៤៣២តណាេ ញ ពើ២៣.៦០៨ណាេ ញ រក២៥.០៤០តណាេ ញ។    
 

- កថ្្រពើប្សវាស្អងសង់ 
រ.ទ.ស.ភ. មានកថ្្រពើការស្អងសង់ចាំនួន ១០.៧៤១.៥៣៦.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ    

ឆ្ន ាំ២០១៧ និង៥.៤២០.៨៦០.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ប្កើនប្ឡើង 
ចាំនួន៥.៣២០.៦៧៦.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៩៨,១៥%។ ការប្កើនប្ឡើងប្នះប្ោយស្អរប្យើងទទួលបានគប្្មាងប្ៅររួប្ខ្ត្េកាំពត្។ 

 
- ចាំណូលប្ផ្សងៗ 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលប្ផ្សងៗចាំនួន ២៨.៧៩៥.១០៨.០០០ប្រៀល ស្មាត់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង 
១៣.៧៥២.៥១៣.០០០ប្រៀល ស្មាត់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ប្កើនប្ឡើងចាំនួន 
១៥.០៤២.៥៩៥.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១០៩,៣៨%។ ប្យើងប្ឃើញថាការប្កើនប្ឡើងប្នះជ្ញចរបងគឺប្ោយស្អរចាំណូលថ្ងលដងរកា 
លូដដ្លប្្គ្នងប្លើស និងចាំណូលដដ្លបានរកពើការលក់ប្្គឿងតនាល ស់ និងការលក់នាឡកិាទឹក។ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
ក.៣-ការវភិាគគាំលាត្ចាំបណញ ុល 

 រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំរបាយការណ៍លទធផ្លរតស់ខ្លួន កនុងទ្រង់ជ្ញរបាយការណ៍លទធផ្លតារ្តប្ភទដូ្ចប្នះ ពុាំមានការ 
តងាា ញឲ្យប្ឃើញប្ៅចាំប្ណញដុ្លប្នាះប្ទ។ ត៉ោុដនេកនុងទ្រង់របាយការណ៍ប្នះអាចឲ្យប្យើងប្្វើការពិភាកា និងវភិាគប្លើចាំប្ណញ 
្តត្ិតត្េិការដដ្លទទួលបានពើចាំណូលសរុតដ្កនឹងចាំណាយ្តត្ិតត្េិការ។ 
 ចាំណាយ្តត្េតិត្េិការនឹងប្លើកយករកពិភាកាប្ៅចាំណុចទើ ក.៤- ការចាំប្ណញរុនតង់ពនធខាងប្្ការ។ 
 

ក.៤- ការចាំបណញមុ្នរងព់នធ 
 ការចាំប្ណញរុនតង់ពនធគឺជ្ញលទធផ្លដដ្លទទួលបានពើចាំណូលសរុតដ្កនឹងចាំណាយ្តត្ិតត្េិការ និងចាំណូល/(ចាំណាយ) 
ការ្បាក់សុទធ។ កនុងការពិភាកា និងការវភិាគថ្នចាំណាយ្តត្ិតត្េិកការ ប្យើងប្លើកយកចាំណាយរ ាំលស់្ទពយសករមរូតើ អ្រូតើ ចាំណាយ 
ប្លើការប្្តើ្បាស់អ្គគិសនើ និងចាំណាយប្លើ្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍និង្បាក់ឈនួលយករកពិភាកាដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 

 ដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្្តៀតប្្ៀតជ្ញរយួដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

 ឆ្ន ាំ២០១៧ 
(ពាន់ប្រៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៦ 
(ពាន់ប្រៀល) 

តដ្រត្រលួ 
(ពាន់ប្រៀល/ភាគរយ) 

ចាំណូលសរុត ២៣២.៨៩៣.០៨៩ ១៩៨.១៧៩.៨៧៤ ៣៤.៧១៣.២១៥ ១៧,៥២% 
ចាំណាយ អ្គគិសនើ (៣៦.៦៩៤.១៨៧) (៣២.៣០១.៩៧៤)   (៤.៣៩២.២១៣) (១៣,៦០%) 
ចាំណាយ្បាកប់្តៀវត្សរ ៍្បាកឈ់នួល 
និងចាំណាយ ពាកព់ន័ធ  (៤០.៧៨០.៤៩២)  (៣៦.១៤២.៦៩៤)  (៤.៦៣៧.៧៩៨) (១២,៨៣%) 

ចាំណាយរ ាំលសប់្លើ  
្ទពយសករមរូតើ និងអ្រូតើ 

(៣៦.៩៧៧.៩៣២) (៣៥.៩៩៥.៣៧២)   (៩៨២.៥៦០) (២,៧៣%) 

ចាំណូលការ្បាក ់ ៦.១៤៤.៩២៦ ២០.១៩៣.៥៩៩  (១៤.០៤៨.៦៧៣) (៦៩,៥៧%) 
ចាំណាយការ្បាក់  (៣២.៨០៤.៧៣៩) (១៧.០៧១.៧៨៣) (១៥.៧៣២.៩៥៦) (៩២,១៦%) 
ចាំប្ណញរុនតងព់នធប្លើ្បាកច់ាំប្ណញ ៥២.៨២៦.៧៨៥ ៦០.៥៩១.២៨៩ (៧.៧៦៤.៥០៤) (១២,៨១%) 
 

 រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានចាំប្ណញរុនតង់ពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញចាំនួន៥២.៨២៦.៧៨៥.០០០ប្រៀល ស្មាត់ 
ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និង៦០.៥៩១.២៨៩.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ងយចុះចាំនួន ៧.៧៦៤.៥០៤.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១២,៨១%។ ប្យើងប្ឃើញថាកតាេ ចរបងថ្នការ 
ងយចុះប្នះគឺប្ោយស្អរចាំណូលការ្បាក់ មានការងយចុះរហូត្ដ្ល់ ចាំនួន ១៤.០៤៨.៦៧៣.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៦៩,៥៧% 
និងចាំណាយការ្បាក់មានការប្កើនប្ឡើងចាំនួន១៥.៧៣២.៩៥៦.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង៩២,១៦% មានន័យថាប្ៅដ្ាំណាច់ការយិ-
តរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលការ្បាក់-សុទធ ចាំនួន ៣.១២១.៨១៦.០០០ប្រៀល ត៉ោុដនេផ្ទុយប្ៅវញិប្ៅ 
ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណាយការ្បាក់-សុទធ ចាំនួន២៦.៦៥៩.៨១៣.០០០ប្រៀល 
ប្ៅវញិ ដដ្លប្្វើឲ្យមានតដ្រត្រួលរហូត្ដ្ល់ ២៩.៧៨១.៦២៩.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង ៩៥៣,៩៨% ប្ទះតើជ្ញចាំណូលសរុតរតស់ 
រ.ទ.ស.ភ. មានការប្កើនប្ឡើងចាំនួន៣៤.៧១៣.២១៥.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង១៧,៥២% ក៏ប្ោយ។ ប្ទៀត្ប្ស្អត្ប្យើងប្ឃើញថាចាំណូល 
សរុតប្នះ ក៏្ត្ូវទទួលរងការត៉ោះពាល់ពើការប្កើនប្ឡើងថ្នចាំណាយថ្ងលប្ភលើងដដ្លមានការប្កើនប្ឡើងចាំនួន ៤.៣៩២.២១៣.០០០ប្រៀល 
ប្សនើនឹង ១៣,៦០% និងចាំណាយ្បាក់ប្តៀវត្សរ ៍ ្បាក់ឈនួល និងចាំណាយពាក់ព័នធប្ផ្សងៗ ដដ្លមានការប្កើនប្ឡើងចាំនួន 
៤.៦៣៧.៧៩៨.០០០ប្រៀល ប្សនើនឹង១២,៨៣%។  

 

១៥៥ 



 
       ១៥៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
  ក.៥- ការចាំបណញបប្កាយរងព់នធ 
 រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ប្្ការចាត់ថ្ន្កុរហ ុនពាណិជជករមកនុងវស័ិយពនធោរនិងអាករ ដូ្ចប្នះ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចច្ត្ូវតង់ពនធ 
ប្លើ្បាក់ចាំប្ណញជ្ញត់ពនធនូវអ្្តា ២០%។ ប្ោយដឡកពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញដដ្លជ្ញត់អ្្តា២០% បានរកពើលទធផ្លថ្ន្បាក់ 
ចាំប្ណញគណប្នយយ ទូទត់្ជ្ញរួយនឹងចាំណាយដដ្លរិនអាចកាត់្កងបានកនុងអ្្តាពនធ ២០%។ 
 ដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្្តៀតប្្ៀតជ្ញរយួដ្ាំណាចក់ារយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

 
ឆ្ន ាំ២០១៧ 

(ពានប់្រៀល) 
ឆ្ន ាំ២០១៦ 

(ពានប់្រៀល) 
តដ្រត្រលួ 

(ពានប់្រៀល/ភាគរយ) 
ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ (ក) ៥២.៨២៦.៧៨៥ ៦០.៥៩១.២៨៩ (៧.៧៦៤.៥០៤) (១២,៨១%) 
ចាំណាយពនធប្លើ្បាកច់ាំប្ណញ (ខ្)  (១៦.៨៩២.៥៨២)  (១០.១៥៩.១៧០)  (៦.៧៣៣.៤១២) (៦៦,២៨%) 
ចាំប្ណញកនុង្គ្ន ៣៥.៩៣៤.២០៣ ៥០.៤៣២.១១៩ (១៤.៤៩៧.៩១៦) (២៨,៧៥%) 
អ្្តាពនធ្តសិទធភាពប្លើ្បាក់ចាំប្ណញ 
(ខ្)/(ក) ៣១,៩៨% ១៦,៧៧%   
 

 រ.ទ.ស.ភ. មានចាំប្ណញកនុង្គ្នចាំនួន ៣៥.៩៣៤.២០៣.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ និង៥០.៤៣២.១១៩.០០០ប្រៀល ស្មាត់ដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដ្លមានទឹក្បាក់ 
ងយចុះចាំនួន១៤.៤៩៧.៩១៦.០០០ប្រៀល ប្សមើនឹង២៨,៧៥%។ ការងយចុះប្នះប្ោយស្អរ ចាំណាយពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញមានការ 
ប្កើនប្ឡើងចាំនួន ៦.៧៣៣.៤១២.០០០ប្រៀល ប្សនើនឹង ៦៦,២៨% និងរូលប្ហតុ្ចរបងរួយប្ទៀត្ដដ្លប្្វើឲ្យ្បាក់ចាំប្ណញ 
កនុង្គ្នងយចុះគឺប្ោយស្អរ ចាំណូល/(ចាំណាយ)ការ្បាក់ ដដ្លបានប្កើនប្ឡើង ឬងយចុះថ្នចាំណូល/(ចាំណាយ)ការ្បាក់ប្នះ 
គឺប្ោយស្អរការចាំប្ណញ/(ខាត្) ពើអ្្តាតេូរ្បាក់ពើគណនើ្បាក់តប្ញ្ញើសនសាំ និង្បាក់តប្ញ្ញើប្ផ្សងៗ ដដ្លប្្វើប្ៅកនុង្នាគ្នរកនុង្សុក 
កនុងអ្ាំឡុងការយិតរបិ្ចេទ និងប្លើ្បាក់ករចើពើ AfD និងពើអ្្តាតេូរ្បាក់ ប្លើ្បាក់ករចើតនេពើ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ ដដ្លផ្េល់ 
រូលនិ្ិប្ោយ JICA ដដ្លប្ៅដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណូលការ្បាក់-សុទធ ចាំនួន 
៣.១២១.៨១៦.០០០ប្រៀល ត៉ោុដនេផ្ទុយប្ៅវញិប្ៅដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. មានចាំណាយ 
ការ្បាក់-សុទធ ចាំនួន២៦.៦៥៩.៨១៣.០០០ប្រៀល ប្ៅវញិ ដដ្លប្្វើឲ្យមានតដ្រត្រួលរហូត្ដ្ល់ ២៩.៧៨១.៦២៩.០០០ប្រៀល 
ប្សមើនឹង ៩៥៣,៩៨%។ 
 

 ក.៦-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការណ លរ៉ាេះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
 ផ្លចាំប្ណញដដ្លទទួលបានកនលងរក ក៏ដូ្ចជ្ញកាំប្ណើ នពើរួយឆ្ន ាំប្ៅរួយឆ្ន ាំ គឺប្ោយស្អរ ដត្មានកតាេ គ្នា្ំ ទដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 - អ្្តាថ្ងលទកឹ៖ រ.ទ.ស.ភ. ជ្ញសហ្គ្នសស្អធារណៈដដ្លមានលកេណៈប្សដ្ឋកិចច និងសងគរ។ ប្ោយប្ហតុ្ប្នះ 
ប្ហើយបានជ្ញការកាំណត់្ថ្ងលលក់ទឹក ្ត្ូវដត្បានអ្នុរ័ត្ពើនាយករដ្ឋរស្តនេើ។ ចាត់តាាំងពើឆ្ន ាំ២០០១ រ.ទ.ស.ភ. ពុាំដដ្លប្្វើការស្រួល ឬ 
ដ្ាំប្ឡើងថ្ងលប្លើការប្្តើ្បាស់ទឹកស្អា ត្ប្ទ។  
 

  - អ្្តាទកឹបាត់្តង់៖ រ.ទ.ស.ភ. បានប្្តើ្បាស់នូវយនេការដ៏្មាន្តសិទធភាព ប្ដ្ើរបើកាត់្តនថយអ្្តាទឹកបាត់្តង់ 
រក្ត្ឹរ ៨,៣០% ត៉ោុប្ណាណ ះ ប្ៅឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ។ កតាេ ប្នះជ្ញកតាេ ចរបងដដ្លប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានប្ចរភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងអ្ភិវឌ្ឍ 
សហ្គ្នសរកានូវស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងការអ្ភិវឌ្ឍសហ្គ្នស្តកតប្ោយនិរនេភាព។ 
 

  - ការតប្ងកើនចាំននួអ្ត្ងិជិន៖ ប្ដ្ើរបើទទួលបាននូវចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ រ.ទ.ស.ភ. បានតប្ងកើនចាំនួនអ្ត្ិងិជន 
រតស់ខ្លួន ប្ោយព្ងើកថ្ផ្ទប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅត្ាំតន់ដដ្លពុាំទន់មានការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ ដូ្ចជ្ញការតាំប្ពញថ្ផ្ទប្សវាឲ្យបាន 
១០០% ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ ត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញពិប្សសត្ាំតន់ដដ្លមានសកាេ នុពលប្សដ្ឋកិចច។ 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ទិ ាភាពទូបៅថ្នប្រតិ្រត្តិការ (ត្) 
 ក.៦-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការណ លរ៉ាេះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្) 
 -ការតប្ងកើនថ្ងលលក់ទកឹរ្យរ៖ តាររយៈការដសវងរកអ្ត្ិងិជន ដដ្លជ្ញ្តប្ភទអាជើវករម-ឧសាហករម ប្្វើឲ្យថ្ងលលក់ទឹក 
រ្យររតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្កើនប្ឡើង ប្ោយស្អរដត្ថ្ងលប្្តើ្បាស់ទឹករតស់អ្ត្ិងិជន្តប្ភទប្នះមានក្រិត្ខ្ពស់ជ្ញងអ្ត្ិងិជន្តប្ភទ 
ប្ផ្សងប្ទៀត្។ 
 -ការ្គត់្គងប្លើការចាំណាយ្តត្តិត្េកិារ៖ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការ្គត់្គងប្លើការចាំណាយប្នះ ពិប្សសការចាំណាយប្លើការ 
ប្្តើ្បាស់ថារពលអ្គគិសនើដដ្លជ្ញចាំណាយដ៏្្ាំ និងសាំខាន់កនុងដ្ាំប្ណើ រការ្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ តាររយៈការប្្តើ្បាស់នូវតប្ចចកវទិោ 
ងមើៗ ដូ្ចជ្ញប្្ជើសប្រ ើសយកការប្្តើ្បាស់មា៉ោ សុើនតូរទឹកដដ្លអាចដ្ត្តួលប្ៅតារសាំពា្ទឹក។ ប្ៅឆ្ន ាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ. ចាត់ប្ផ្េើរ 
ប្្តើ្បាស់វត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរកនុង ការប្្វើ្ត្ពឹត្េករមទឹកដដ្លមាន្តសិទធភាពខ្ពស់ គឺមានត្ថ្រលទត ដូ្ចជ្ញការប្្តើ្បាស់ស្អរធាតុ្តណេុ ាំ កករ 
(PAC) ជាំនួសស្អច់ជូរ។ 
 -ការអ្នុវត្េោ៉ោ ងខាជ ត់ខ្ជួននូវដ្ាំប្ណើ រការកចិចលទធករម៖ រ.ទ.ស.ភ. បានអ្នុវត្េោ៉ោ ងខាជ ត់ខ្ជួននូវចាត់ តញ្ញត្េិ និងប្គ្នលការណ៍ 
ដណនាាំប្ផ្សងៗ ស្មាត់ដ្ាំប្ណើ រការកិចចលទធករមកនុងការទិញតាំពង់ សមាភ រ និងវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរ ដដ្លដ្ាំប្ណើ រការប្នះ្លុះតញ្ញច ាំងឲ្យប្ឃើញពើ 
ត្មាល ភាព និងការ្តកួត្្តដជងថ្ងលទាំនិញប្ៅប្លើទើផ្ារ ដដ្លជ្ញប្ហតុ្ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលបានការទិញនូវត្ថ្រលទត ដត្ក៏រិនប្រើល 
រ ាំលងនូវគុណភាពប្នាះដដ្រ។ 
 -អ្្តាទរ្បាក់៖ នាចុងឆ្ន ាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ. មានអ្្តាទរ្បាក់ ៩៩,៩០%។ អ្្តាប្នះរិន្ត្ឹរដត្ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. 
មានសនទនើយភាពខ្ពស់ប្នាះប្ទ ដត្ក៏ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាព្គត់្គ្នន់កនុងការប្្តើ្បាស់ទុនតងវិលរតស់ខ្លួនឲ្យមាន្តសិទធភាព 
ផ្ងដដ្រ។ 
 -ការ្គត់្គងស្អច់្បាក់៖ តាររយៈអ្្តាទរ្បាក់ដដ្លមានក្រិត្ខ្ពស់ខាងប្លើប្នះប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាព     
្គត់្គ្នន់កនុងការ្គត់្គងស្អច់្បាក់ប្ោយទទួលបាននូវ្តសិទធភាពខ្ពស់។ កនុងការ្គត់្គងប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានរកាទុកនូវ 
ស្អច់្បាក់ស្មាត់ប្្តើ្បាស់ជ្ញទុនតងវិលកនុងរយៈប្ពល ២ប្ៅ៣ដខ្ ឯស្អច់្បាក់ដដ្លទាំប្នរប្នាះ រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការវនិិប្ោគ 
រយៈប្ពលខ្លើ ប្ោយោក់្បាក់តប្ញ្ញើមានកាលកាំណត់្រយៈប្ពលខ្លើប្ៅ្នាគ្នរពាណិជជ ជ្ញរួយនឹងការទទួលបាននូវអ្្តាការ្បាក់ 
ខ្ពស់ដត្ រ.ទ.ស.ភ. ក៏បានប្្វើការងលឹងដងលងពើហានិភ័យ និងផ្លចាំប្ណញពើអ្្តាការ្បាក់ខ្ពស់ប្នះដដ្រ។ 
 -ការប្្ជើសប្រ ើសយកនូវអ្នកផ្េល់ហរិញ្ញតបទនដដ្លផ្េល់អ្្តាការ្បាក់ទត៖ ប្ោយស្អរមានត្្រូវការប្្តើ្បាស់ទឹកស្អា ត្ប្កើន 
ប្ឡើងខ្ពស់ ប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. មានត្្រូវការហរិញ្ញតបទនស្មាត់គប្្មាងវនិិប្ោគដូ្ច ជ្ញការស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ 
ការត្តណាេ ញប្រនាាំទឹក និងតណាេ ញដចកចាយ។ រ.ទ.ស.ភ. បានដសវងរកថ្ដ្គូអ្ភិវឌ្ឍអ្នេរជ្ញត្ិដូ្ចជ្ញទើភាន ក់ងារបារា ាំងស្មាត់ 
អ្ភិវឌ្ឍន៍(AFD) ប្ដ្ើរបើទទួលបាននូវហរិញ្ញតបទន ដដ្លមានអ្្តាការ្បាក់ទត។ 
 -ស្អថ នភាពប្សដ្ឋកចិច៖ ការដ្ត្តួលនូវស្អថ នភាពប្សដ្ឋកិចចជះឥទធិពលប្លើរ្យរភាគថ្នការប្្តើ្បាស់កនុងរួយតណាេ ញកនុង 
រួយដខ្ ដដ្លប្្វើឲ្យមានការដ្ត្តួលប្ៅប្លើក្រិត្ថ្នថ្ងលលក់ទឹករ្យរ។ 
 

២- កតាត ស្ាំខានណ់ លរ៉ាេះពាល់បលើប្បាកច់ាំបណញ 
  ក- ការវភិាគពីលកេខ្ណឌ ថ្នត្ប្មូ្វការ និងការផគត្ផ់គង ់
 ប្ោយប្ោងប្ៅតារការសិកាថ្នត្្រូវការប្្តើ្បាស់ទឹកប្្ៀតប្ៅនឹងកាំប្ណើ ន្តជ្ញជនប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយស្អរ 
ការព្ងើកត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ រ.ទ.ស.ភ. នឹង្ត្ូវប្្វើការស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ ដដ្លមានពើរជាំហា ន 
តដនថរប្ទៀត្ប្ៅនិប្រា្។ គប្្មាងវនិិប្ោគប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្និប្រា្ជាំហា ន១ ដដ្លមានសរត្ថភាពផ្លិត្ទឹកចាំនួន 
១៣០.០០០ដរ្ត្គុតកនុង១ថ្ងៃ ដដ្លបានោក់ឲ្យប្្តើ្បាស់ប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ គប្្មាងវនិិប្ោគប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ 
និប្រា្ជាំហា ន២ បានចាត់ប្ផ្េើរស្អងសង់តនាទ ត់ពើជាំហា ន១្ត្ូវបានតញ្ច ត់ ដដ្លមានសរត្ថភាពផ្លិត្តដនថរចាំនួន ១៣០.០០០ 
ដរ្ត្គុត/ថ្ងៃ ប្ដ្ើរបើតាំប្ពញត្្រូវការទឹកស្អា ត្ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 
 ១៥៧ 



 
       ១៥៨                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- កតាត ស្ាំខានណ់ លរ៉ាេះពាល់បលើប្បាកច់ាំបណញ (ត្) 

  ខ្- ការវភិាគពីការបឡើងចុេះថ្នថ្ងលវត្ាុធាតុ្ប ើម្ 
 ការដ្ត្តួលថ្នថ្ងលវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរស្មាត់្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ អាចត៉ោះពាល់ដ្ល់ថ្ងលប្ដ្ើរផ្លិត្ ត៉ោុដនេរិនមានផ្លត៉ោះពាល់្ៃន់្ៃរ 
ប្នាះប្ទ ប្ោយស្អរការចាំណាយប្នះមានអ្្តារិនប្លើសពើ១០% ថ្នចាំណាយ្តត្ិតត្េិការ។ ប្ទះជ្ញោ៉ោ ងណាក៏ប្ោយ រ.ទ.ស.ភ. 
ក៏បានអ្នុវត្េោ៉ោ ងខាជ ត់ខ្ជួននូវនើត្ិវ ិ្ ើលទធករម ប្ដ្ើរបើធានាថ្ងលវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរសរ្សតប្ៅតារត្ថ្រលប្លើទើផ្ារជ្ញក់ដសេង ប្ហើយនើត្ិវ ិ្ ើប្នះ 
ក៏ផ្េល់លទធភាពស្មាត់ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលបាននូវត្ថ្រល្តកួត្្តដជង ដដ្លមានត្ថ្រលទត។  
 
  គ- ការវភិាគបលើពនធ 
 រ.ទ.ស.ភ. សថិត្ប្្ការចាត់ថ្ន្កុរហ ុនពាណិជជករមកនុងវស័ិយពនធោរ និងអាករ ដូ្ចប្នះ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចច្ត្ូវតង់ 
ពនធអាករ ប្ៅតារចាត់ និងតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន។ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចចតង់ពនធអាករ ប្ៅតាររតតពិត្ និងជ្ញសហ្គ្នសជ្ញត់ពនធ 
្ាំ ដដ្លកាំណត់្ប្ោយអ្គគនាយកោឋ នពនធោរ។ 
 
  ឃ- ការវភិាគបលើធាតុ្ណ លខុ្ស្ពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
 នាដ្ាំណាច់ការយិតរបិ្ចេទថ្ងៃទើ៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្នះ គណៈ្គត់្គងយល់ថា រ.ទ.ស.ភ. ពុាំមានធាតុ្ដដ្លខុ្សពើ    
្រមតា និងវសិ្អរញ្ញប្នាះប្ទ។ 

៣- ការណប្រប្រួលស្ាំខាន់ៗ បលើការលក ់និងចាំណូល 
 ចាំណូលសាំខាន់រតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺការលក់ទឹកស្អា ត្ ដដ្លជ្ញត្្រូវការចាាំបាច់រតស់្តជ្ញជនប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ 
ចាំណូលពើការលក់ទឹកស្អា ត្ប្នះ បានចូលររួចាំដណកប្លើសពើ៨០% ថ្នចាំណូលសរុតប្ៅឆ្ន ាំ២០១៧ប្នះ ប្ហើយ រ.ទ.ស.ភ. ក៏ជ្ញអ្នក 
ផ្គត់្ផ្គង់ផ្ទេ ច់រុខ្ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ។ ្បាក់ចាំណូលអាចមានការប្កើនប្ឡើងអា្ស័យប្ៅ តារចាំនួន 
្តជ្ញពលរដ្ឋដូ្ចជ្ញការព្ងើករាជធានើភនាំប្ពញ និងការប្្វើចាំណាក្សុករតស់្តជ្ញជនប្ៅតារតណាេ ប្ខ្ត្េ រករស់ប្ៅកនុងរាជធានើ-
ភនាំប្ពញ។ 
 
៤- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នការរតូរររិូយរណ័ណ  អប្តាការប្បាក ់និងថ្ងលទាំនិញ (Commodity)  
 ៤.១- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នអប្តារតូរប្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ. បានកត់្្តាតញ្ជ ើគណប្នយយប្ោយប្្តើ្បាស់រូតិយត័ណណប្គ្នលគឹ “្បាក់ប្រៀល”។ ្តត្ិតត្េិការជ្ញរូតិយត័ណណ 
តរប្ទស្ត្ូវបានតេូរប្ៅជ្ញរូតិយត័ណណប្គ្នលតារអ្្តាតេូរ្បាក់នាកាលតរបិ្ចេទថ្ន្តត្ិតត្េិការប្នាះ។ ចាំប្ណញ និងខាត្ដដ្លតណាេ ល 
រកពើការទូទត់្្តត្តិត្េិការដតតប្នះ ការតេូរ្ទពយសករមនិងតាំណុលរូតិយត័ណណតរប្ទស ្ត្ូវបានកត់្្តាប្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល 
លរាិត្។ រ.ទ.ស.ភ. ខា 

  ៤.២- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នអប្តាការប្បាក ់
  ៤.២.១- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នអប្តាការប្បាកប់លើចាំណូលការប្បាក ់
 ប្ោយស្អរប្ៅ្តប្ទសករពុជ្ញពុាំមានទើផ្ាររូតិយត័ណណ ដូ្ប្ចនះ រ.ទ.ស.ភ. មានលទធភាព្ត្ឹរដត្វនិិប្ោគរយៈប្ពលខ្លើប្លើ   
ការោក់្បាក់តប្ញ្ញើមានកាលកាំណត់្រយៈប្ពល១ឆ្ន ាំ ប្ៅ្នាគ្នរពាណិជជកនុង្សុកដត្ត៉ោុប្ណាណ ះ។  
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នការរតូរររិូយរណ័ណ  អប្តាការប្បាក ់និងថ្ងលទាំនិញ (Commodity) "ត្"   
 ៤.២.២- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នអប្តាការប្បាកប់លើចាំណាយការប្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ. មាន្តភពហរិញ្ញតបទនពើរ ដដ្លមានអ្្តាការ្បាក់ប្ងរ និងដ្ត្តួល។ ហរិញ្ញតបទនដដ្លមានអ្្តាការ្បាក់ 
ប្ងរមាន ហរិញ្ញតបទនដដ្លទទួលតាររយៈ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ ពើ្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (ADB)ប្ៅអ្្តា៦,៥០% 
្នាគ្នរពិភពប្ោក(WB)ប្ៅអ្្តា៨,៥០% និងភាន ក់ងារសហ្តត្ិតត្េិការអ្នេរជ្ញត្ិជត៉ោុន(JICA)ប្ៅអ្្តា៧,៣៥%កនុងរួយឆ្ន ាំ។ 
ហរិញ្ញតបទនដដ្លមានអ្្តាការ្បាក់ដ្ត្តួលមាន ហរិញ្ញតបទនពើទើភាន ក់ងារបារា ាំងស្មាត់អ្ភិវឌ្ឍន៍(AFD)ប្ៅអ្្តាEURIBOR 
៦ដខ្ ដ្ក១,៣៥ពិនទុ។ ដត្អ្្តាប្នះរិនឲ្យទតជ្ញង០,២៥% និងរិនខ្ពស់ជ្ញង៥,២១% កនុងឆ្ន ាំប្នាះប្ទ។ ហរិញ្ញតបទនប្នះនឹង្ត្ូវតេូរ 
ប្ៅហរិញ្ញតបទនដដ្លមានអ្្តាការ្បាក់ប្ងរ ចាត់ពើដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 

 ៤.២.៣- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នថ្ងលទាំនិញ 
 តាររយៈដ្ាំប្ណើ រការកិចចលទធករមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដដ្លអ្នុប្ោរប្ៅតារចាត់ និងតញ្ញត្េិជ្ញ្រមាន ររួផ្សាំនឹងប្គ្នល- 
ការណ៍ដណនាាំប្ផ្សងៗ ដដ្លត្្រូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើកិចចសនោជ្ញរួយអ្នកផ្គត់្ផ្គង់សមាភ រ និងវត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរប្ៅតារត្ថ្រល្តកួត្្តដជង ឬ 
ត្ថ្រលចរចាររចួ។ ប្ទះតើជ្ញមានតដ្រត្រួលថ្នតរមិាណប្្តើ្បាស់វត្ថុធាតុ្ប្ដ្ើរក៍ប្ោយ វត្ថុធាតុ្ស្មាត់ការ្ត្ពឹត្េករមទឹកមានចាំដណក
តូ្ចប្តើប្្តៀតប្្ៀតនឹងការចាំណាយដ្ាំប្ណើ រការប្ៅឆ្ន ាំនើរួយៗ។ គណៈ្គត់្គងប្ជឿជ្ញក់ថា តដ្រត្រួលថ្នតរមិាណប្្តើ្បាស់ ប្នះ 
រិនត៉ោះពាល់្ៃន់្ៃរដ្ល់ស្អថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរតស់សហ្គ្នសប្ឡើយ។ 
 

៥- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្នអតិ្ផរណា 
 រ.ទ.ស.ភ. បានរកានូវថ្ងលលក់ទឹកប្ងររិនដ្ត្តួលចាត់តាាំងពើ២០០១ រហូត្ដ្ល់តចចុតបនន ប្ោយរិនប្្វើការដកស្រួលប្ៅ 
តារការដ្ត្តួលថ្នអ្ត្ិផ្រណាប្ឡើយ ប្ហើយប្ៅដត្រកាបាននូវប្ចរភាពហរិញ្ញវត្ថុបានោ៉ោ ងលា្ តប្សើរ។ 
 

៦- បគលនបយាបាយបស្ ាកិចច ស្ថរបពើពនធ និងររិូយវត្ាុររស់្រោា ភបិាល 
 ្ុរកិចចរតស់ រ.ទ.ស.ភ ទទួលការជះឥទធិពលពើប្គ្នលនប្ោបាយរួយចាំនួន ដដ្លកាំណត់្ប្ោយរាជរោឋ ភិបាលដូ្ចជ្ញ៖ 

- ថ្ងលលក់ទកឹស្អា ត្៖ ប្ោយស្អរទឹកស្អា ត្ជ្ញត្្រូវការចាាំបាច់ស្មាត់ការរស់ប្ៅរតស់្តជ្ញជនទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញដូ្ប្ចនះ 
ត្ថ្រលប្នះ្ត្ូវបានកាំណត់្ប្ោយរោឋ ភិបាល។ 

- ការព្ងើកថ្ផ្ទប្សវា៖ ការព្ងើកថ្ផ្ទប្សវាតដនថរ ប្ដ្ើរបើផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្្ត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្ប្ោយប្តសកករមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. 
ដដ្លអ្នុញ្ញញ ត្ឲ្យផ្លិត្ និងដចកចាយទឹកស្មាត់ការប្្តើ្បាស់រតស់ស្អធារណជនប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញដត្ត៉ោុប្ណាណ ះ 
ការរតឹ្ត្បតិ្ប្នះ្ត្ូវបានកាំណត់្ប្ោយអ្នុ្កឹត្យប្លខ្៥២ អ្ន្ក.តក ចុះថ្ងៃទើ១៩ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សេើពើការតប្ងកើត្       
រ.ទ.ស.ភ.។ 

- ការព្ងើករាជធានើភនាំប្ពញ៖ រាជរោឋ ភិបាលមានប្គ្នលនប្ោបាយព្ងើករាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយតញ្ចូ ល ២០ឃុាំ 
តដនថរប្ទៀត្ប្ៅកនុងត្ាំតន់រាជធានើភនាំប្ពញ ដដ្លប្្វើឲ្យថ្ផ្ទប្សវារតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ក៏្ត្ូវព្ងើក 
តដនថរ   ដដ្រ។ 

- កាត្ពវកចិចរតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងការផ្េល់ហរិញ្ញតបទនប្ៅស្អថ ត័នដ្ថ្ទប្ទៀត្៖ រ.ទ.ស.ភ. មានកាត្ពវកិចច្ត្ូវផ្េល់ 
ហរិញ្ញតបទន ប្ៅរោឋ ករទឹកប្ខ្ត្េប្ពា ិ្៍ស្អត់្ ដដ្លសថិត្ប្្ការការ្គត់្គងរតស់្កសួងឧសាហករម និងសិតបករម 
និងក៏្ត្ូវជ្ញ្កសួងអាណាពោបាលរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ផ្ងដដ្រ។ 

- ប្គ្នលនប្ោបាយពនធប្លើអ្ចលន្ទពយ៖ ្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានោក់ឲ្យអ្នុវត្េនូវ្តកាសប្លខ្៤៩៣    
សហវ.្តក ចុះថ្ងៃទើ១៩ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ សេើពើ " ការ្តរូលពនធប្លើអ្ចលន្ទពយ " ។ អ្ចលន្ទពយរតស់           
រ.ទ.ស.ភ. គឺស្មាត់តប្្រើឲ្យ្តព័នធផ្លិត្ករមទឹកស្អា ត្ ដដ្លអ្ចលន្ទពយ្តប្ភទប្នះ្ត្ូវបានប្លើកដលងពនធតាររយៈ 
ប្សចកេើជូនដ្ាំណឹងរតស់្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុប្លខ្ ០០៦ សហវ.អ្ពដ្. ចុះថ្ងៃទើ១៨ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១។ 

 ប្ទះតើជ្ញមានការរតឹ្ត្បតិ្ប្ោយប្គ្នលនប្ោបាយខាងប្លើក៏ប្ោយ ក៏គណៈ្គត់្គងពោោររៈិរកនូវ្គត់រប្្ោបាយ ប្ដ្ើរបើ 
តប្ងកើន្បាក់ចាំណូលរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ដ្ើរបើរកា និងធានាឲ្យបានប្ចរភាពរតស់ រ.ទ.ស.ភ. ផ្ងដដ្រ ដូ្ចជ្ញការតប្ងកើត្នូវដខ្សសងាវ ក់    
្ុរកិចចងមើស្មាត់ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 
 
  

១៥៩ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ១៦១ 

 

 

១- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េទិើ៥ រតស ់រ.ទ.ស.ភ. ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ២៥ អាណត្េិទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៣១ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើ
រប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះសវនករមប្ៅ

នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៦ និង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល (២០ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមានទឹក្បាក់ 
សរុតចាំនួន ១០.៤១១.២៨៣.២៥៦‚៨៨ប្រៀល។ 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរដដ្លបានអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២.១៤៦.០២៧.៣២២ប្រៀល និងចាំណាយសរុត្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាំនួន 
២១១.៨៦១.៩៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្លើការជួសជុលផ្លូវ្កាល្គួស
្កហរ្តដវង ២.០០០ដរ៉ោ្ត្។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៧.០៨១.៦១៧.១០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.២៩៥.២៨៩.៥០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.០៣៦.២៣១.៦០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៦០.៣៣៥.៩៣៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៦.៩៦៤.០៨៨.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១៣.៥៧១.២៧០.៤០០ ប្រៀល 

៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លហរិញ្ញវត្ថុ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ប្្កាយសវនករម) ដដ្លទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញចាំនួន 
៤៩.២៧៣.១០៤.០០០ប្រៀល។ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើការដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារចាត់ចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 តប្ងកើត្ភាគតាំរុងតារប្សរ ើចាំនួន ៥% មានទឹក្បាក់ចាំនួន ២.៤៦៣.៦៥៥.២០០ប្រៀល 
 ្បាក់ចាំប្ណញរកាទុក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ៣០.៤៣០.៩៥៧.៤១២ប្រៀល 
 ភាគោភជ្ញស្អច់្បាក់ ស្មាត់ភាគហ ុនិកកាន់កាត់ភាគហ ុន្រមតារតស់ រ.ទ.ស.ភ ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៦៖ 

- អ្នុបាត្ថ្នការដតងដចកភាគោភ   ចាំនួន   ២៨‚២៤% 
- ភាគោភសរុតដដ្ល្ត្ូវដតងដចក មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ ប្រៀល 
- ភាគោភកនុងរួយឯកតារូលត្ត្ករមសិទធិ ចាំនួន ១៥៩,៩៩ប្រៀល/ភាគហ ុន 
- កាលតរបិ្ចេទ្តកាសតញ្ជ ើប្ ម្ ះភាគហ ុនិកដដ្ល្ត្ូវទទួលបានភាគោភ:  ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
- កាលតរបិ្ចេទចាត់ប្ផ្េើរទូទត់្ភាគោភ: ២៨  ប្រស្អ  ២០១៧ 



 
       ១៦២                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចប្លើពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥៖ 
 កាលតរបិ្ចេទកាំណត់្ទុក (Record Date): ២០  ប្រស្អ  ២០១៧ 
 កាលតរបិ្ចេទរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥:១១  ឧសភា  ២០១៧ 
 ប្ពលប្វោ: ប្មា៉ោ ង ០៨:០០  ដ្ល ់ប្មា៉ោ ង ១១:០០ 
 ទើកដនលងរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ប្លើកទើ៥: ស្អល្តជុាំ្ាំ (ស្អន ក់ការរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ) 
 រប្តៀតវារៈសាំខាន់ៗ៖ របាយការណ៍លទធផ្លអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៦ និងទិសប្ៅអាជើវករមឆ្ន ាំ២០១៧ 

៧. ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ. នឹងប្លើកប្ៅពិភាកាកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 
៨. ្កុរ្តឹកាភិបាលទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សប្ងេតសេើពើដផ្នការប្រ ២០១៦-២០៣០ និងដផ្នការសករមភាពកនុង

្កតខ្ណឌ រាជធានើភនាំប្ពញ និងដណនាាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើការសិកាតនេ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ការសិកាប្នះ ប្ៅកនុងប្ពលឆ្ត់ៗខាងរុខ្។ 
៩. ្កុរ្តឹកាភិបាលអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ និងប្សនើសុាំឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. អ្នុវត្េការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋ

កនុងសងាក ត់្ចាំនួន ០៤ ប្ៅកនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ រាជធានើភនាំប្ពញ តារនិត្ិវ ិ្ ើ។ 
១០. ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិភាកា និងប្្វើការសប្្រចដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

ក. អ្នុរ័ត្-ឯកភាពប្លើការដកស្រួលសមាសភាពថ្នគណៈកមាម ្ិការសវនករម ប្ោយដត្ងតាាំង ប្ោក ឡុង ណារ ៉ោូ 
អ្ភិបាលត្ាំណាងនិប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៦  ជ្ញសមាជិក  ជាំនួស ប្ោក្សើ  ងនិ ចស្តនាទ   អ្ភិបាលត្ាំណាង
និប្ោជិត្ រ.ទ.ស.ភ. អាណត្េិទើ៥។ 

ខ្. ្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញព័ត៌្មានប្លើការតេូរទើតាាំងភាជ ត់ចរនេអ្គគើសនើពើអ្គគើសនើករពុជ្ញ។ 
គ. ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍តារសាំប្ណើ ប្លើគប្្មាងស្អងសង់អ្គ្នរអាជើវករមងមើ។ 

២- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ កាលពើថ្ងៃទើ១១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ១៤:០០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្ៅ
ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រច
ប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវប្រៀតចាំគណៈករមការ ប្ដ្ើរបើប្ោះ្ស្អយការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងសងាក ត់្ កាល-ប្កាះ 

ដ្ពកឯង ដ្ពកងមើ និងវាលសបូវ កនុងខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្ោយអ្នុវត្េតារចាត់ និងតទតបញ្ញត្ិេជ្ញ្រមាន។ 
២. អ្នុវត្េតារអ្នុស្អសន៍ដណនាាំដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់រតស់ សផ្ម្តចអគគម្ហាផ្សនាបត៊ីផ្តផ្ោ ហ ៊ុន សសន   នាយករដ្ឋរស្តនេើ

ថ្ន្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ  រ.ទ.ស.ភ. ្ត្ូវប្រៀតចាំសាំប្ណើ សុាំប្ៅ្កសួងអាណាពោបាល ប្លើករណើ ដកដ្តត្ថ្រលលក់ទឹកស្អា ត្
រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. ទូទត់្ជូន្កុរហ ុន VINCI Construction Grands 
Projets នូវអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) កនុងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្កនិប្រា្ ជាំហាន២។ 
៣- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ. បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ១ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៥ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើ
ខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយបានផ្េល់រត្ិដណនាាំ និង/ឬ សប្្រចប្លើរប្តៀតវារៈ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅ

នាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសស។ 
២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ 

ឆ្ន ាំ២០១៧ មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៤៩៥.៦៣១.៧០០ប្រៀល។ 
៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ្ត្ើមាសទើ២-្មាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

 ចាំណូលសរុត ៥៨.៥៩៦.២០៥.៦០០ ប្រៀល 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ១៦៣ 

 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨១៤.០៦៤.៨០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៥១.២៥២.៥០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានឯកភាពប្លើដផ្នការ ្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៨.៩៩៩.០០៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១៤.៨៥២.២៧៩.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ១១.៨៨១.៩២៥.០០០ ប្រៀល  

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េប្ៅកនុង ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្្វើការប្ដ្ញថ្ងល 
(៧ករណើ ) ពិប្្គ្នះថ្ងល (២ករណើ ) និងបានចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់ (១ករណើ ) ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន 
១១.២១៧.៥៧៥.៦៥១‚៧៥ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៏បានអ្នុរ័ត្  ប្ៅប្លើដផ្នការលទធករមដកត្្រូវ  ្មាសទើ២ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ (១៩កញ្ច ត់) ដដ្លប្្គ្នងទឹក្បាក់សរុត្តមាណជ្ញ ១៤.២៨០ោនប្រៀល។ 

៥. ឯកភាពអ្នុវត្េតារាងថ្ងលទឹកងមើ តារ្តកាសប្លខ្ ១៤៩ MIH / ២០១៧ ចុះថ្ងៃទើ១៥ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ចញប្ោយ្កសួងឧសាហករម និងសិតបករម និងអ្នុរ័ត្វធិានគណនាថ្ងលលក់ទឹក។ 

៦. អ្នុរ័ត្ប្លើ ការដកស្រួលរចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់ រ.ទ.ស.ភ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 តដនថរការោិល័យចាំណូលខ្ណឌ ចារអ្ាំប្ៅ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នអាជើវករម 
 តដនថរការោិល័យតលង់្តព័នធដចកចាយទឹក ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នដផ្នការ និងគប្្មាង 
 ត្ាំប្ឡើងរនទើរពិប្ស្អ្ន៍ទឹក មានឋានៈប្សមើការោិល័យ ប្្ការរចនាសរព័នធ្គត់្គងរតស់នាយកោឋ នផ្លិត្ករម 
និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក 

 ដកប្ ម្ ះ “រណឌ លកុាំពយូទ័រ” ប្ៅជ្ញ “រណឌ លព័ត៌្មានវទិោ” 
 តដនថរអ្ងគភាពនើត្ិករម និងអ្្ិការកិចច 

៧. អ្នុរ័ត្ប្លើការទិញតាំពង់ដដ្ក និងតាំពង់ជ័រ ដដ្លមាន្តដវងសរុត ៤៤.៩១៨ដរ៉ោ្ត្ ប្ោយផ្ទទ ល់ពើ្កុរហ ុន Powercode 
Enterprise ។ 

៨. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការប្រ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០៣០។ 
ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួល្ជ្ញតអ្ាំពើ ករណើ សុាំជ្ញវចរនេអ្គគើសនើផ្ទទ ល់ពើទវ រចរនេត្ង់សយុងរ្យរថ្ន 

អ្នុស្អថ នើយ រកតប្្រើឲ្យប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ទាំង៤ កនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ប្លើការចាំណាយប្ៅ 
ប្លើអាករប្លើត្ថ្រលតដនថរ (VAT) នូវរាល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទាំនិញ និងប្សវាស្អងសង់កនុង្សុក ស្មាត់គប្្មាងនិប្រា្ ជាំហាន២ ប្ដ្ើរបើតញ្ច ត់ 
គប្្មាង។ 
៤- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញ ប្លើកទើ២ អាណត្េិទើ៦ ប្ៅថ្ងៃទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្វោប្មា៉ោ ង 
១៤:៣០នាទើរប្សៀល ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ.។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

ឯកភាពទទួល្ជ្ញតនូវរបាយការណ៍សេើពើការប្ចញវកិកយត្ត្ថ្ងលទឹកនាប្ពលតចចុតបនន និងសប្្រចឲ្យ រ.ទ.ស.ភ ប្្វើការសិកាប្ឡើងវញិ
នូវសូចនាកររួយចាំនួន ប្ដ្ើរបើពោករណ៍ដផ្នការហរិញ្ញវត្ថុរយៈប្ពលដវង ស្មាត់ការពិភាកាប្ៅកនុងកិចច្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 

៥- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េទិើ៦ រតស ់រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៣ អាណត្េិទើ៦ កាលពើថ្ងៃទើ១៣ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ០៨:៣០នាទើ្ពឹក ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ 
ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យប្ៅ
រណឌ លកុាំពយូទ័រ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ៨ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ៤ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣២.១៣៨.២៨៧.៦០០ ប្រៀល 

 
 



 
       ១៦៤                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥២.០០៩.៨៤២.៣០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤១.៦០៧.៨៧៣.៩០០ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ២៤៣.៥០៩.២៦៤.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៥៧.៦៨៥.៧៦៦.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៤៦.១៤៨.៦១៣.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េប្ៅកនុង្ត្ើមាសទើ៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៥៨.០៩១.៦៥០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាង
ថ្នការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុត្តមាណ 
២.៤០៣.៥៧៣.០០០ប្រៀល។ 

៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល (១៣ករណើ )  និង 
ពិប្្គ្នះថ្ងល (០១ករណើ ) មានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ២០.១០៦.៧១០.៥៦២,៩៨ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាល បានអ្នុរ័ត្ប្លើ 
គប្្មាងដផ្នការកិចចលទធករម ឆ្ន ាំ២០១៨ (៦៣កញ្ច ត់) ដដ្លមានទឹក្បាក់បា៉ោ ន់ស្អម នសរុតចាំនួន 
៨៤.៨៥១.៤៧៥.០៣៧ប្រៀល។ 

៥. អ្នុរ័ត្ប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) លើរើត្្ើត្ ជ្ញសវនករឯករាជយ ប្ដ្ើរបើប្្វើសវនករមប្លើ Project Account 
ទក់ទងនឹងគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក្តព័នធដចកចាយ។ 

៦. អ្នុរ័ត្ចូលររួវភិាគទននូវទឹក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០.០០០ប្រៀល ស្មាត់រូលនិ្ិអ្ភិវឌ្ឍន៍ទើផ្ាររូលត្ត្ករពុជ្ញ 
កនុងប្គ្នលតាំណងអ្ភិវឌ្ឍន៍វស័ិយរូលត្ត្ប្ៅ្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ។ 

 ប្ៅកនុងរប្តៀតវារៈប្ផ្សងៗ ្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍កនុងការកត់្្តានូវសមាភ រត្តណាេ ញចូលផ្ទះ
ជូនអ្ត្ិងិជន ចូលជ្ញអ្ចលន្ទពយរតស់ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយគិត្រ ាំលស់រយៈប្ពល ១២ឆ្ន ាំ។ 
 
៦- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤  អាណត្េទិើ៦  រតស ់ រ.ទ.ស.ភ  ថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្  ដខ្តុសស  ឆ្ន ាំរកា នពវសក័     
     ព.ស.២៥៦១ ្ត្វូនងឹថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤ អាណត្េិទើ៦ កាលពើ្ពឹកថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្ ដខ្តុសស ឆ្ន ាំរកា 
នពវស័ក  ព.ស. ២៥៦១  ្ត្ូវនឹងថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  ប្វោប្មា៉ោ ង  ០៨:៣០នាទើ្ពឹក  ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ 
អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើ ជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ 
ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 
១. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ លទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានចុះ្ត្ួត្ពិនិត្យ

ប្ៅនាយកោឋ នគណប្នយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

២. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ជ្ញក់ដសេង ១០ដខ្ + បា៉ោ ន់ស្អម ន ២ដខ្) ដូ្ចខាងប្្ការ៖  
 ចាំណូលសរុត ២៣៥.៤៣៦.៩៣១.៤៤៧ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ៤៨.៧៥០.០៤៩.៤៩១ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៣៩.០០០.០៣៩.៦៣៣ ប្រៀល 
្កុរ្តឹកាភិបាលក៍បានពិនិត្យ-ពិភាកា និងអ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
 ចាំណូលសរុត ៥៦.៧៨២.៦៤០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ ១១.២៤៣.៩៨០.០០០ ប្រៀល 
 ចាំប្ណញពិត្ ៨.៩៩៥.១៨៤.០០០ ប្រៀល 

៣. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ដដ្លបានអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ប្ោយមានទឹក្បាក់សរុតចាំនួន ៣៦៨.៥០២.៥០០ប្រៀល។ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ប្លើការចាំណាយងវកិាចាំនួន 
៤២ោនប្រៀល/ឆ្ន ាំ (ចាត់ពើឆ្ន ាំ២០១៨) ស្មាត់សករមភាពរនុសស្រ៌កនុងការជួយរ ាំដលកនូវទុកេលាំបាករតស់្តជ្ញពលរដ្ឋដខ្មរ 
ដដ្លកាំពុងរស់ប្ៅ ប្្វើការ និងសិកាប្ៅស្អធារណរដ្ឋកូប្រ ៉ោ។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦- លទធផ្លកចិច្ តជុា្ំ ករុ្តកឹាភបិាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤  អាណត្េទិើ៦  រតស ់ រ.ទ.ស.ភ  ថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្  ដខ្តុសស  ឆ្ន ាំរកា នពវសក័     
     ព.ស.២៥៦១ ្ត្វូនងឹថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ : (ត្) 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចច្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ៤ អាណត្េិទើ៦ កាលពើ្ពឹកថ្ងៃពុ្ ១០ប្កើត្ ដខ្តុសស ឆ្ន ាំរកា 
នពវស័ក  ព.ស. ២៥៦១  ្ត្ូវនឹងថ្ងៃទើ២៧ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧  ប្វោប្មា៉ោ ង  ០៨:៣០នាទើ្ពឹក  ប្ៅទើចាត់្ការ្តត្ិតត្េិថ្ន រ.ទ.ស.ភ ។ 
អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើ ជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ 
ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ (ត) 
៤. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចចលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្លបានប្ដ្ញថ្ងល(១៥ករណើ ) 

ពិប្្គ្នះថ្ងល(១ករណើ ) និងចុះកិចចសនោផ្ទទ ល់(១ករណើ ) មានទឹក្បាក់ចាំនួន ១៨.២៥៧.៦០៧.០៩៧,៥៣ប្រៀល។ 
៥. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និងព្ងើក

្តព័នធដចកចាយទឹក ដដ្លបានតញ្ច ត់កិចចលទធករម ១០០% ប្ៅដខ្តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
៦. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ វឌ្ឍនៈភាពថ្នគប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមប្ៅភាគខាងលិចរាជធានើភនាំប្ពញ 

និងអ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍ ប្ដ្ើរបើប្្វើការសិកាប្លើគប្្មាងប្នះតនេប្ទៀត្។ 
៧. ឯកភាពប្លើរបាយការណ៍សេើពើ ដផ្នការអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ដដ្លបានប្សនើសុាំកិចចអ្នេរាគរន៍រតស់

្កសួងប្សដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ កនុងការរកទុនវនិិប្ោគ ប្ដ្ើរបើអ្នុវត្េគប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង ជាំហាន១។ 
៨. ឯកភាពប្លើសាំប្ណើ សុាំតដងវរគប្្មាងកាត់្តនថយ CO2 (JCM) ប្ៅអ្នុវត្េកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 

១៦៥ 



 
       ១៦៦                របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហត្ថប្លខា 

ស៊ុ៊ឹម្ ស៊ុ៊ីថា 
អ្ភិបាល 

ហត្ថប្លខា 

ម្៊ុ៊ី វ៉ា ន់ 

 
អ្ភិបាល 

 

ហត្ថប្លខា 

នួន ផារត័ន 
អ្ភិបាល 

 

ហត្ថប្លខា 

 

 

រាជធានើភនាំប្ពញ ថ្ងៃទើ២៨ ដខ្កុរភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

បានអាន និងឯកភាព 

ហត្ថប្លខា 

ផ្ោម្ ផ្សងប៉ូរ៉ា  
អ្ភិបាល 

 

ហត្ថប្លខា 

ចាង យ៊ុនផ្ហេង 
អ្ភិបាល 

 

ឡ៊ុង ណារ៉ា៉ូ 
អ្ភិបាល 

 

ហត្ថប្លខា 

ស៊ឹម្ ណារ៉ា  
្តធាន្កុរ្តឹកាភិបាល 

ថ្ងៃពុ្ ១៤ប្កើត្ ដខ្ផ្លគុន ឆ្ន ាំរកា 

 

 

 

 

 

បានអាន និងឯកភាព បានអាន និងឯកភាព បានអាន និងឯកភាព 

បានអាន និងឯកភាព បានអាន និងឯកភាព បានអាន និងឯកភាព 

នពវស័ក ព.ស.២៥៦១ 
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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 



 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៣ 
ទិេសៅអាជីវកមម ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ពស្ចកតីពផតើម 
  

ផផនការឆ្ន ាំ 2018 របស់ គឺកសាងឡឡើងកនុងឡោលបាំណងកាំណត់ទសិឡៅចមបងៗផែលរតូវ
អនុវតតសរាប់សកមមភាពកនុងកមមវតថុអាជើវកមម ៖ 

ក. វនិិឡោគ កសាង ពរងើក ែាំឡណើ រការ និងជួសជុលផថរកាមឡធោបាយសរាប់របរពតឹតកមម នងិ 
របព័នធផចកចាយទកឹសាា ត រពមទាំងគុណភាពទឹកសាា ត។ 

ខ. ឡរបើរបាស់នូវរគប់វនិកនការឡែើមបើបឡងកើនរបរពឹតតកមមទឹក-ឡសវាកមម និងនកនាគុណភាពទឹកសាា ត 
ឡឆលើយតបឡៅនឹងតរមូវការសរាប់ជើវភាពរស់ឡៅ អាជើវកមម-ឡសវាកមម នងិឧសាហកមម។ 

គ. ឡធវើអាជើវកមម-ឡសវាកមម និងការងារឡផេងៗឡទៀត ផែលទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត និង
អនាម័យឡៅកនុង ឬឡរៅរបឡទស តាមការសឡរមចរបស់ ឬ 

  និងឡោយអនុឡោមតាមចាប់។ 

ឃ. សហរបតបិតតិការឡលើផផនកបឡចេកឡទស ពាណិជជកមម និងហរិញ្ញវតថុជាមួយដែគូអភិវឌ្ឍន៍កនុង និង 
ឡរៅរបឡទស ឡែើមបើអភិវឌ្ឍន៍  ឡៅតាមឡោលនឡោបាយរបស់រាជរោា ភិបាល។ 

ង. នកនាឱ្យបាននូវឡចរភាពែាំឡណើ រការរបរពឹតតកមម អាជើវកមម នងិហរិញ្ញវតថុ ឡោយផារភាជ ប់ជាមួយ 
ផលរបឡោជន៍សងគម។ 
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ក. ផផនការដំព ើ រការស្ហក្ាស្ 
 

ឡោលបាំណងចមបងរបស់រោា ករទឹកសវយត័រកុងភនាំឡពញគឺ នកនាផគត់ផគង់ទឹកសាា ត 24ឡា៉ោ ង កនុងមួយដថៃ 7ដថៃកនុងមួយ
សបាត ហ៍ (ឡលើកផលងករណើ ោច់ចរនតអគគិសនើ) ានសាំពាធរគប់រោន់ និងកនុងតាំដលមួយសមរសបជូនរបជាពលរែាទូទាំងរាជនកនើ
ភនាំឡពញ និងទើរបជុាំជនរបស់ឡខតតកណ្តត លផែលជាប់នឹងរាជនកនើភនាំឡពញ ឡោយមិនឡមើលរ ាំលងរបជាពលរែាផែលានចាំណូលទប។ 
ឡែើមបើសាំឡរចបាននូវឡោលបាំណងឡនេះ រ.ទ.ស.ភ បានកសាងផផនការែាំឡណើ រការសហរោសសរាប់ឆ្ន ាំ 2018             
                    8              4       2017 ានែូចខាងឡរកាម៖ 

 

  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2018 រ.ទ.ស.ភ ានឡរាងចរកផលិតទឹកចាំនួន      ានសមតថភាពផលិតសរុប ផម៉ោរតគូបកនុង 
មយួដថៃ។ ផែលានែូចខាងឡរកាមឡនេះ៖ 

 ឡរាងចរកភូមិផរពក     
 ឡរាងចរកឡរជាយចងាវ រ       
 ឡរាងចរកចាំការមន      ឡរោងនឹងផ្អា ក់ែាំឡណើ រការឡែើមបើសាងសង់បឡងកើន      

សមតថភាពផលិតរហូតែល់        
 ឡរាងចរកនិឡរាធជាំហ៊ា នទើ ១+២    

 

  នាឆ្ន ាំ 2018 ខាងមុខ ឡែើមបើនកនាការផគត់ផគង់ទឹកសាា តឱ្យរសបតាមតរមូវការឡរបើរបាស់របស់របជាពលរែា ឡៅតាំបន់ឡសវា
ានរសាប់ និងតាំបន់ឡសវាថមើ រ.ទ.ស.ភ បានឡរោងផលិត និងផគត់ផគង់ទឹកសាា តរបចាាំឆ្ន ាំចាំនួន 209,137,020ម3 ផែលជាមធយម
គឺផលិតទឹកសាា តរបាណ 572,962ម3/ដថៃ។ បរាិណទឹកផលិតឡៅឆ្ន ាំ 2018 ឡនេះានកាំឡណើ នរបាណ 7%? ឡធៀបនឹងបរាិណ
ទឹកផលិតរបចាាំឆ្ន ាំ2017។ 
  ផផនការផលិតទឹកសាា តកនុងឆ្ន ាំ 2018 ានអរតា 97.11% ឡធៀបនឹងសមតថភាពផលិតទឹកសរុប។ អរតាឡនេះឡយើងឡឃើញ
ថាសមតថភាពផលិតរបស់ឡរាងចរកទាំង    បានខិតខាំផលិតអស់ពើសមតថភាពរបស់ខលួន ែូឡចនេះ រ.ទ.ស.ភ ានសមតថភាពនកនា
ការផគត់ផគង់ទឹកជូនរបជាពលរែាបានឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2017 ។      
 

ការចាត់ផចងែាំឡណើ រការឡរាងចរកផលិតទឹកសាា តែូចខាងឡរកាម៖ 

ភូមិផរពក 57,030,150 59,193,000 103.79% 162,167 170,000 95.39% 
ឡរជាយចងាវ រ 52,987,799 55,329,000 104.41% 151,583 160,000 94.73% 
    ម  2,818,822 - - - - - 
និឡរាធ 80,930,069 94,615,000 116.90% 259,219 260,000 99.70% 
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  ចាំឡពាេះការឡរោងវតថុនកតុឡែើមសរាប់ផលិតកមមទឹកសាា ត គឺផផាកឡលើកតាត ឡរបើរបាស់ជាក់ផសតងកនុងឆ្ន ាំ2015 ឆ្ន ាំ 2016និង
ឆ្ន ាំ 2017 ឡោយឡោរពោ៉ោ ងខាជ ប់ខជួនឡៅនឹងបទោា នែាំឡណើ រការផលិតកមមទឹក និងគុណភាពទឹក ឡែើមបើនកនាបានគុណភាពទឹក
សាា តោម នឡមឡរាគ រសបតាមសតង់ោរទឹកផឹកថាន ក់ជាតិ និងសតង់ោរគុណភាពទឹករបស់អងគការសុខភាពពិភពឡោក។   
 

ការឡរោងវតថុនកតុឡែើម និងថាមពលអគគើសនើ សរាប់ផលិតកមមទឹកសាា តឆ្ន ាំ 2018 ានែូចខាងឡរកាម៖ 
 

គ.រក 479,175 274,489 689,550 

គ.រក 133,132 66,0461 38,746 

គ.រក - 58,510 256,768 
 

គ.វ ៉ោ.ម៉ោ 16,349,349 15,258,085 26,790,318  

  
 
 
 
 
 

ឡរាងចរកភូមិផរពក, 
28% 

ឡរាងចរកឡរជាយចងាវ រ, 
26% 

ឡរាងចរកនិឡរាធ, 45% 

បំផ ងផចកអក្ាដំព ើ រការស្ហក្ាស្ 
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 9.49 6.90 73% 

 1.51 1.13 75% 

 1.62 1.51 93% 

 281 279 99% 

   
  ការឡរបើរបាស់ PAC ឡរោងការថយចុេះ 2.59 រកាម/ម3 ឡបើឡធៀបឡៅនឹងការឡរបើរបាស់ឆ្ន ាំ 2017 ឡោយសារឡៅឆ្ន ាំ 2017 
ឡយើងឡរោងផ្អា កែាំឡណើ រការឡរាងចរកចាំការមនឡហើយពុាំបានឡរោងកនុងផផនការ និងឡរាងចរកនិឡរាធសថិតកនុងែាំណ្តក់កាលសាកលបង 
ផែលជាឡហតុឡធវើឲ្យការឡរបើរបាស់ PAC                      2017។ 
  ការឡរបើរបាស់ឧសម័នកល័រ និងកល័រទឹក ទបជាងការអនុវតតឆ្ន ាំ2017 ឡោយសារឡៅកនុងឆ្ន ាំ2018 រ.ទ.ស.ភ បានយកអាំបិល
មកផលិតជាកល័រទឹកឡរបើរបាស់ជាំនួសឧសម័នកល័របចេុបបននឡៅកនុងឡរាងចរកឡរជាយចងាវ រ ។ 
  ការឡរបើរបាស់ថាមពលអគគើសនើទបជាង 2w/m3 ឡធៀបនឹងឆ្ន ាំ2017 ឡោយសារឡៅកនុងឆ្ន ាំ2018 ឡយើងបានផ្អា កែាំឡណើ រ
ការឡរាងចរកចាំការមន ផែលជាឡរាងចរកឡរបើរបាស់ថាមពលអគគើសនើឡរចើនជាងឡគកនុងែាំឡណើ រការរបរពឹតតកមម ។ 
 

  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2018 ឡរាងចរកផលិតទឹកសាា តនិឡរាធជាំហនទើ2 រតូវបានោក់ឡអាយែាំឡណើ រការផែលផតល់លទធភាពែល់        
រ.ទ.ស.ភ ឡធវើការពរងើកឡសវាផគត់ផគង់ទឹកបផនថមឡៅតាំបន់ជាយរកុង។ ការពរងើកដផទឡសវាឡនេះរតូវបានផតល់អាទិភាពឡៅតាំបន់ផែល
ានសកាត នុពលឡសែាកិចេ និងផលឡសែាកិចេឡលើការវនិិឡោគបណ្តត ញផចកចាយជាឡោលការណ៍សាំខាន់។  

 

  ឡោងតាមលទធផលដនការឡធវើអឡងកតតរមូវការឡរបើរបាស់ទឹកសាា តឡលើទើតាាំងផែលឡរោងពរងើកតាំបន់ឡសវា សរាប់ឆ្ន ាំ 2018 
រ.ទ.ស.ភ បានឡរោងតបណ្តត ញទឹកសាា តជូនរបជាពលរែាចាំនួន 22,000 រគួសារ ផែលកនុងឡនាេះានមូលោា នអាជើវកមមចាំនួន 1,020 
បណ្តត ញ, សាំណង់ផទេះផលវងរបាណ 6,200 ផលវង ។ លទធផលដនការឡធវើអឡងកតានលាំអិតជូនកនុងតារាងខាងឡរកាម៖ 
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ល.រ         ង ច         ជ  
     ជ       ជ ច   ល   

                              
  I.                          ២០១៨ 15,800 14,181 519   1,100   

                              

1 
              ម   ម       

2,000 1,485 165 82% 350 18%    ម             ម           
2              ម        200 149 16 82% 35 18% 

3              ម            350 260 29 82% 61 18% 

                            

4              ម           250 186 20 82% 44 18% 

                         

5               ម        350 260 30 82% 60 18% 

6               ម       300 223 25 82% 52 18% 

                          

7                     ម             300 223 25 82% 52 18% 

                            

8 
             
       ,       ,      ,        1,000 743 82 82% 175 18% 

                            

9                ម         300 223 25 82% 52 18% 

                             

10                 ម       1,000 743 82 82% 175 18% 

                         

12                ម             250 186 20 82% 44 18% 

                     9,500 9,500 0 100% 0 0% 

  II.                   ២០១៨ 6,200 4,599 501   1,100   

13               D1,D2,D3,D4) 800 595 65 82% 140 18% 

14                700 510 50 80% 140 20% 

15             700 520 58 82% 122 18% 

16          600 445 50 82% 105 18% 

17            600 445 50 82% 105 18% 

18             700 521 57 82% 122 18% 

19             700 521 57 82% 122 18% 

20              700 521 57 82% 122 18% 

21          700 521 57 82% 122 18% 

 រ    22,000 18,780 1,020   2,200 10% 
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  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2018  រ.ទ.ស.ភ ឡរោងនឹងបឡងកើនអតិថិជនថមើចាំនួន 22,000 បណ្តត ញ ឡៅទូទាំងដផទឡសវា និងតាំបន់
ផែលឡរោងនឹងពរងើកបណ្តត ញផចកចាយទឹកកនុងឆ្ន ាំ2018 តាមកមមវធិើោក់បាំពង់ ។  
  តាមការឡធវើអឡងកតអតិថិជន ពិឡសសឡៅកនុងតាំបន់ផែលឡរោងពរងើកបណ្តត ញផចកចាយ ឡឃើញថាានបណ្តត ញអតិថិ
ជន របឡភទអាជើវកមម ផែលឡរបើរបាស់ទឹកបរាិណឡរចើនានចាំនួន 1,020ទើតាាំង និងភាគឡរចើនជារបឡភទជើវភាពធមមតា និង
សាំណង់ផទេះផលវង ។ តាមរយៈលទធផលអឡងកតឡនេះ និងសនទសេន៏តាមបណ្តត ឆ្ន ាំកនលងមក   រ.ទ.ស.ភ សននិោា នថាឡៅកនុងឆ្ន ាំ 2018 
ខាងមុខអតិថិជនសរុបនឹងឡកើនែល់ 362,300 បណ្តត ញ, ផែលានបរាិណឡរបើរបាស់ទឹកជាមធយមកនុងមួយបណ្តត ញ 44.90 
ម3/បណ្តត ញ/ផខ, និងដថលលក់ទឹកមធយម 995.00ឡរៀល/ម៣ ។ 
 

  ែូចឡនេះបរាិណទឹកលក់សរុបានចាំនួន 191,360,364 ម3 ឡធវើឱ្យចាំណូលដថលលក់ទឹកសរុបានចាំនួន 
190,403,561,848 ឡរៀល។ អរតាទឹកោម នចាំណូលសរាប់ ឆ្ន ាំ2018 កាំណត់ 8.50% តរមូវឱ្យែាំឡណើ រការផលិត
កមមទឹកសាា តចាំនួន 209,137,000 ម3។ 
 

 សនទសេន៍អាជើវកមមសាំខាន់ៗ៖ 

បរាិណទឹក/បណ្តត ញ/ផខ(ម³) 42.05 42.78 43.87 45.50 44.82 44.90 
ដថលទឹកលក់ជាមធយម ( ៛/ ម³ ) 1,017.25 1,020.00 1,026.00 1,029.38 1,013.22 995 

អរតាទឹកបាត់បង់ (%) 9.01 9.99 9.33 8.58 8.83 8.50 
 

តារាងផផនការអាជើវកមមសរាប់ឆ្ន ាំ 2018 ានែូចខាងឡរកាម៖ 

១- តបណ្តត ញចូលផទេះ បណ្តត ញ 22,000 
២- ចាំណូលតបណ្តត ញ ឡរៀល 8,183,061,000 
៣- ចាំនួនអតិថិជនចុងរោ អតិថិជន 340,300 
៤- ទឹកឡរបើរបាស់/ប.ណ/ផខ ម3 44.82 
៥- បរាិណទឹកលក់ - 176,664,765 
៦- បរាិណទឹកផលិត - 193,766,840 
៧- អរតាឡធវើវកិកយបរត % 91.17 
៨- ដថលទឹករបកាសលក់ ឡរៀល 179,000,295,678 
៩- អរតាទររបាក់ដថលទឹក % 99.91% 
១០- ដថលទឹកលក់ជាមធយម/ម3 ឡរៀល 1,013.22 
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ខ. ផផនការហរិញ្ញវតថ ុ
 

ឡែើមបើសាំឡរចបាននូវឡោលបាំណងឡនេះ រ.ទ.ស.ភ បានកសាងផផនការែាំឡណើ រការសហរោសសរាប់ឆ្ន ាំ 2018             
                   8             4         7 ានែូចខាងឡរកាម៖ 

 -            179,000,294,000 190,403,550,000 106% 
 -                8,648,342,000 8,041,000,000 93% 
 -           ម  11,040,503,000 9,148,560,000 83% 
 -                    10,925,140,800 18,130,989,000 166% 
 -           22,524,007,800 17,785,165,000 79% 

 -                 19,687,719,000 24,187,040,000 123% 
 -          9,881,062,000 11,687,530,000 118% 
 -        ម  10,165,507,000 14,863,134,000 146% 
 -                ម ,            5,065,738,800 5,190,292,000 102% 
  -                         1,812,156,500 1,868,369,000 103% 
  -          ម             ម        6,759,139,000 6,978,725,000 103% 
  -        35,651,983,400 39,496,077,000 111% 
  -     ម                451,963,800 664,525,000 147% 
  -      3,675,783,700 3,961,754,000 108% 
  -    ម  7,878,158,000 7,318,861,000 93% 
  -             ម  820,077,000 872,772,000 106% 

  -                 8,393,395,000 - - 
  -                     3,145,065,900 2,673,983,000 85% 
  -                 19,875,840,000 11,345,724,000 57% 

  -      37,341,694,500 45,505,623,000 122% 
  -       9,523,161,700 9,209,089,000 97% 

  -                 10,401,968,400 11,537,153,000 111% 
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 -                          90,403,550,000៛                       2017 179,000,294,000៛         
106%        ។                              7        

-                 209,137,010m3                2017  176,664,765m3         118.37%      2017 ។ 

-          ម  ម 995៛/ម3                2017 1,013៛/ម3 
-                 /    /                44 9 ម3          44.82ម3  

 -                           8,041,000,000៛                       2017 8,648,342,000៛         93% 
       ។                      2017        

-                     ,                                7 23,273             94.53% ។ 
 -           ម              9,148,560,000៛                      2017 11,040,503,000៛         83% 
        ។                           2017               ម                           
           2/18                  2017។ 
 -                              18,130,989,000៛                       2017   ,9 5, 4 ,8  ៛         
166%         ។                           2017        

-                              1/18: 4,040៛/$              2017 4,500៛/$                    
             JICA         187,262,000៛។ 

-                              2/18: 4,080៛/$                  1/18 4,040៛/               
                               405,900,000៛។ 

-                               3/18: 4,650៛/                    2   2018 4,700៛/                    
     4,070៛/$                18  4,080៛/$                                                 
AFD &JICA           3,512,753,000៛។ 

-                               4/18: 4,450៛/                    3    2018 4,650៛/                    
     4,040៛/$                 18  4,070៛/$                                                 
AFD &JICA           14,025,074,000៛ ។ 

 -                      17,785,165,000៛                         7 22,524,007,800         79% 
             2017។                            2017        

-                       ម 8,000,000,000៛                    20178,979,570,000៛         89% 
     2017 ។                                             ម                     
                                     7                8                               
                 ។ 

-                 1,960,032,000៛                    5,903,381,000៛         33% ។            
               2017                                                             
                                                  4           ម                           
              ។ 
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 -                            24,187,040,000៛                       2017      19,687,719,000៛ 
        123%              2017 ។                              7                               
       ម  5%    ម                                                                       ម    
                              ,   ,   ៛    ម       8។ 
 -                    11,687,530,000៛               2017        9,881,062,000៛         118% ។ 
                          2017       : 

-              ម            55                      ម     5%                       
7,350,647,000៛               2017  6,581,535,000៛         112%              2017។ 

-                                   8 8, 6 ,   ៛                  7 585,744,000៛         140% 
             2017 ។                           2017                                     
55                     2017             14   ។ 

-                  2,261,819,000៛                  7   ,559,  8,   ៛         145%        ។ 
                  2017        

+                    ម           ម                                               
                      1,000,000៛។ 

+                                                2017។ 
-                ម          9 5,685,   ៛               2017       86 , 7 ,   ៛         106%។ 
             2017                           ម          5%។ 

 -        ម              14,863,134,000៛               2017       10,165,597,000៛         146%      
   ។                   2107        

-                  ម    ម     422,142,000៛               2017 251,039,000៛         168%      
   7។                   2017             7        ម                              9    
       2017 4   ។ 

-             ម              1,431,000,000៛                2017 1,149,373,000៛         112% ។ 
      2018                                                            License      ម     
                               ,                ម                                  
2018      22,000                                             ។ 

-                                         3,776,582,000៛                2017: 
1,032,632,000៛         366% ។                 7                                      
15%                                                 2018         ។ 

 

 -                    ម                            5,190,292,000៛               2017        
5,065,738,800៛         102%       2017។              2017        

-                                ម                   853,000,000៛                  7  
683,007,000៛         125%        ។                   2017                       
                                 7                                          2018   ម           
                                        ម               8។ 
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-                      877,846,000៛               2017 652,266,000៛        135% ។       
          7                                                                
                                           ។ 

  -                                       1,868,369,000៛         1,812,156,500៛         103% 
       ។              2017        

-                          885,414,000៛                   7 77 , 64,6  ៛         115% 
     2017។                                                    2018           2017 ។ 

 -          ម             ម                  6,978,7 5,   ៛                       2017  6,759,139,000៛ 
        103%         ។              2017      : 

-                   8      209,137,020ម                 2017 193,766,840ម         108% 
     2017 ។                                                        ម        ម  

+                  2,452,785,000៛             2017 2,338,462,000៛         105%      2017។ 
+ PAC           3,735,596,000៛                   7 4,   ,44 ,5  ៛         93%      2017។
       PAC           7                    PAC    2018  6.9  /ម3               2017  
8.05  /ម3                    ម             2017 ។ 

+                            467,830,000៛               2017   5,4 9,7  ៛         153% 
     2017។                 7         2018                                     
                                        2017                       ម             ។ 

 -                    39,496,077,000៛                2017 35, 651,983,400៛         111%      2017 ។ 
             2017        

-                   8      209,137,020ម3                2017 193,766,840ម3        108%      
2017 ។  

-   ម        ម  ម     675៛/KWh               2017 690៛/KWh 
-                        279w/m3                2017:  281w/m3  

 -         ម                            664,525,000៛               2017      45 ,96 ,8  ៛        
147%      2017 ។                  2017                 ម                ម          ម   
       Hand Held            1    2018               7        1        1                         
                2017                          ម           2018។ 
 -                     3,961,754,000៛               2017 3,675,783,700៛         108%      2017។ 
             2017        

-                        401,294,000៛               2017  319,420,000៛         126%      2017 ។ 
             2017                                      ម           ម                     
     2017។ 

-                                    89,69 ,   ៛               2017 571,899,000៛         68% ។ 
                  2017           2017                                             
       2018                   ។ 
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-                                    701,137,000៛                       2017 
620,635,000៛         113%      2017។                                         2018     
              2017។ 

-                   49 ,   ,   ៛               2017 240,534,000៛        204%      2017។       
       2017                                                                     2017 ។ 

  -               ម            7,318,861,000៛               2017       7,878,158,000៛         93% 
     2017។              2017                                                     2/18 
                     2017។  
  -              ម            872,772,000៛                7         820,077,000៛         106% 
     2017។               2017        

-                        ម    2018  185,000,000៛             2017 129,475,000៛         143% ។ 
-                   350,050,000៛               7  163,092,000៛         215%      2017។       
                         ISO      240,000,000៛       2017        82,052,000៛ ។ 

  -                          2,673,983,000             3,145,065,900៛          
2,997,509,000         105% ។                                  ម            57 ,9  ,   ៛ 
          9,4 8,   ៛         2956%        ។ 

   -                           11,345,724,000៛               2017        9,875,84 ,   ៛         57% 
     2017 ។                    2017         

-                               1/18: 4,600៛/$              2017  
4,550៛/                                 AFD        3,412,951,000៛ 
                                         103,975,000៛។  

-                              2/18: 4,080៛/$                   1/18 
4,040៛/                       4,700៛/                       1/18  4,600៛/     
                                       AFD & JICA          
7,411,733,000៛។ 

-                               3/18: 4,070៛/$               2   2018  
4,080៛/$                                           102,950,000៛ 

-                               4/18: 4,040៛/$               3   2018  
4,070៛/$                                           314,115,000៛ 

  -                 45,505,623,000៛             2017         35,995,370,000៛         122%      2017 ។ 
                     7        

-                            2         ម       2   2018             
       Final Certificate Acceptant        ។ 
-                                         609,776,000៛       2017 
               ម              %។ 

  -                      9,209,089,000៛             2017   9,523,161,700៛         97%      2017 ។
                  2017           ម     JICA ADB     AFD                          
   ម                                      2017។ 
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  អនុវតតការងារឲ្យានរបសិទធភាពជាមូលោា ន ឡោយបនតអនុវតតវនិកនការណ៍ផតល់រងាវ ន់ឡលើកទឹកចិតតរបចាាំឆ្ន ាំ ឡែើមបើជុាំរុញ 
ការងារអងគភាពឲ្យែាំឡណើ រការបានរបឡសើរ ឡលើការងារធននកនមនុសេឡោយ៖ 

-                     ម        ម15%                   1         ម    -             
             

-                           55    
-          ម         ម                   55    
-                ម               ម                100    
-                                  ម             
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 គ. ផផនការវនិិពោគ 
 

រ.ទ.ស.ភ បានអនុម័តអនុវតតគឡរាងសាងសង់ឡរាងចរកផលិតទឹកសាា តចាំការមន ផែលានសមតថភាព ផលិត 
៥២,០០០ម៣/ដថៃ ផែលជាផផនកមួយដនការចងាុលបងាា ញ ឡលើកឡឡើងកនុងផផនការឡម ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០៣០។  

រ.ទ.ស.ភ ឡរោងនឹងចុេះកិចេសនោកមេើឥណទនពើទើភាន ក់ងារបារា ាំងសាំរាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD កនុងការសាងសង់ឡរាងចរក
របរពឹតតកមមទឹកសាា តចាំការមនផែលានទឹករបាក់កមេើសរុប 

។
ផផនការថវកិាសរាប់គឡរាងសាងសង់ឡរាងចរកចាំការមន សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ល.រ  រ     ឯ    រ    

    ង               ល        152,388,827,414 

I       ម               ម    80,917,600,000 

1 
                          ម ម     
5     ម3     

5 ,   ម3     55,473,000,000 

2 
                                   
          ម  

5 ,   ម3     2,484,600,000 

3                       ម                      ˗ 22,960,000,000 
II              Sense Water   914,100,000 

4                      ម                   GIS) ˗ 102,500,000 

5 
                                           
                            GIS) ˗ 209,100,000 

6 
                                                 
                       FastTool) ˗ 102,500,000 

7                               ,        ˗ 500,000,000 

III       ម               ម    70,557,127,414 

8          ម                    5    ម 66,416,945,414 

9                     មម-   មម  4       411,840,000 

10                  មម 8       277,920,000 

11                    6       1,410,480,000 

12         Chamber Wash Out 8       568,640,000 

13                               397,302,000 

14            Data Log 6        1,074,000,000 
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  ឡៅកនុងផផនការឆ្ន ាំ ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ ឡរោងោក់បាំពង់ផចកចាយទឹករបផវង ២៥០,០០០ ផម៉ោរត ទូទាំង រាជនកនើភនាំឡពញ 
ផែលានឡរៀបរាប់ែូចខាងឡរកាមឡនេះ៖ 

                   

                 

 ម              ៛  

              ង         

                                       ម    130,000 14,442,904,920 
                                ម    8,500 4,496,052,921 
                                 ម    5,500 3,478,882,553 
                                  ម    8,000 1,484,333,768 
                              ម    18,000 4,752,439,007 
                                 ម    30,000 11,073,922,411 
                                    ម    34,000 18,404,298,720 
                               ម    6,000 5,259,823,395 
                              ម    10,000 3,024,287,720 
                       250,000 66,416,945,414 

 

ល.រ ទើតាាំងោក់បាំពង់ទឹក ឯកតា បរាិណ តដមលសរុប (៛) 
                     មម-   មម       14 411,840,000 
                  មម       8 277,920,000 
                           6 1,410,480,000 
         Chamber Wash Out       8 568,640,000 
                            30 397,302,000 
            Data Log        60 1,074,000,000 

 
                      4,140,182,000 
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ខ   ល  រ            ង      ឯ     រ     
         

10,257,814,600 
I               ម         ម          406,080,000 

                  ម     10,800,000 

1 Double Flange Ball Valve uPVC, DN 80    4 10,800,000 
          ម           60,240,000 
2                 ម       8 KW)       1 12,000,000 
3                 ម         KW)       1 14,000,000 
4 Vacuum Pump,380VAC, 2.2KW       1 16,000,000 
5 Gland Packing(19x19)mm  ម    30 10,440,000 
6 Gland Packing(16x16)mm  ម    30 7,800,000 
                    335,040,000 
7 Motor Protection Relay (3E Relay)  ̠ 2 14,000,000 
8                  ម        ̠ 1 18,000,000 
9                  ម         ̠ 1 18,000,000 
10                ម        ̠ 1 15,000,000 
11                ម         ̠ 1 15,000,000 
12 Water Detect  Sensor Transmitter  ̠ 1 3,000,000 
13 Differential Pressure Transmitter  ̠ 2 164,000,000 
14 VSD for Air Blower  ̠ 1 22,000,000 
15         H72,H75,HA22,HA21)  ̠ 4 2,400,000 
16         H72,H75,HA22,HA21)  ̠ 2 1,200,000 
17         H72,H75,HA22,HA21)  ̠ 2 1,600,000 
18         H16)  ̠ 2 1,200,000 
19         H16)  ̠ 1 600,000 
20         H 8 × 2 )  ̠ 2 1,600,000 
21         H 8 × 2 )  ̠ 2 1,600,000 
22 Solennoid Valve for Distribution Pump  ̠ 1 520,000 
23 Solennoid Valve for Vacuum Pump  ̠ 1 520,000 
24                             9-20)  ̠ 1 40,000,000 
25 Card for Flow Meter,EE PROM  ̠ 1 14,000,000 
26                 ̠ 1 800,000 
II               ម                    822,639,760 
              ម            94,519,760 
1 Shaft Sleeve Part Code: 139930240    2 16,800,000 
2 Shaft Sleeve Part Code: 139896240    5 10,080,000 
3 Shaft Sleeve Part Code: 139892240    2 12,600,000 
4 Bearing Spider for Pump, Order No 7C-0964    2 14,850,400 
5 Intermediate Enclosing Tube for Pump    2 9,600,000 
6 Intermediate shaft for Pump    2 17,200,000 
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7 Bearing Spider for Pump, Part Code:139886106    2 13,389,360 
          ម           32,000,000 
8 Vacuum Pump,400V, 2.2KW. 2850L/min       1 32,000,000 
                  ម     28,120,000 
9 Measuring Glass 12.5118-403     1 7,120,000 
10 Connection Valve 547-6812    2 21,000,000 
                    668,000,000 
11    ,     6      ម                1 48,000,000 
12 Auma Electro Magnetic Flow Water forORV       2 64,000,000 
13                 5                 1 6,000,000 
14                                    1 12,000,000 
15 Ultrasonic Level transmitter +Sensor       1 14,000,000 
16    ,     8   -                    1 120,000,000 
17    ,     8   -                   1 200,000,000 
18 VCB          ម        1 48,000,000 
19 Power block BV,WV       1 13,000,000 
20 Transformer 250kwA/22KV/0.4kV       1 123,000,000 
21                 ម              1 20,000,000 
III               ម                 8,205,600,000 
          ម            188,000,000 
1 Gasket for Penstock in Intake Well       2 4,000,000 
2 Gland Parking Lattyflon4789,15mm(TRES0905)  ម    20 4,000,000 
3 Ball Bearing(FAG,SKF,SNR3x7319BDT)    6 27,000,000 
4 Wearing Ring(PEME GOURDIN)    2 32,000,000 
5 AR1 Bearing (PEME GOURDIN)    26 83,000,000 
6 Shaft Sleeve (PEME GOURDIN)    10 22,000,000 
7 Shaft Sleeve Under Packing (PEME GOURDIN)    4 9,000,000 
8 Bolt & Joint Kit for flexacier size9004(G110675)       2 1,000,000 
9 Spring Coupling for Flexacier size9004(SPRINGG9004)       2 6,000,000 
                  ម     7,380,000,000 
10                         5 7,380,000,000 
                    637,600,000 
11                     1 200,000,000 
12 Flow Plant T       4 8,000,000 
13 3 Phase Monitoring Relay        1 6,000,000 
14 Level Transmiter+Sensor+wifi transmitter        1 16,000,000 
15 Thermal Relay       1 1,200,000 
16 Thermistor Relay       5 10,000,000 
17                    1 280,000,000 
18 SCREW FUSE(VFD)       3 4,800,000 
19 Auma Controller (24V)       1 10,000,000 
20 Auma Controller (4-20 MA)(ORV)       1 10,000,000 
21 Line/Drop Repeator Phase I       1 16,000,000 
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22 VARMECA 33T 550       2 24,000,000 
23 Soleniod Valve 10 Bar       10 4,000,000 
24 Level Trasmitter+Sensor       1 17,000,000 
25 Screen Wall display       1 12,000,000 
26 Amplifier for wall display       1 6,000,000 
27 Display PIC 101       2 1,200,000 
28 Load Cell Trasmitter       1 8,000,000 
29 Load Cell Sensor       1 3,400,000 
IV        SCADA     62,100,000 
1 CPU Module       1 6,000,000 
2 Amplifier Card       1 8,000,000 
3 Level Transmiter       1 10,000,000 
4 Pressur Transmiter        1 5,000,000 
5 Digital Input       1 3,000,000 
6 Tranceiver (Icom)       1 12,000,000 
7 Power Card       1 3,000,000 
8 Presure Transmiter       1 3,000,000 
9 Tube Printer       1 4,000,000 
10 Digital Display       1 2,100,000 
11 PLC Modul For Comminunication       1 6,000,000 
V                    567,000,000 
1 Water Softeners     1 5,000,000 
2 Sentry Pulsation Surge Control    1 6,000,000 
3                            1 15,000,000 
4 Allen-Bradly (Control PLC)    1 20,000,000 
5 Fuse 3P A-B 100-D140    1 1,000,000 
6 PLAST_O_MATIC    1 2,000,000 
7 TIME MARK CORPORATION     1 20,000,000 
8 PULS    1 8,000,000 
9 MCCB For OSG    1 20,000,000 
10                                    1 24,000,000 
11 PLAST_O_MATIC VALVES INC    1 22,000,000 
12 Cell of OSG    1 400,000,000 
13 Sensor for Chlorine       1 12,000,000 
14 Cell of OSG       1 12,000,000 
VI        Glassware     194,394,840 
1     9  ™                        1 18,450,000 
2 Conductivity       1 3,696,000 
3 Pocket Colorimeter II, Chlorine       2 6,400,000 
4  5cm Rectangular Quartz,50mm Pathlength Cell    1 2,331,000 
5 Square Glass,25ml mathched pair pk/2 3 2,520,000 
6 Micropipette research ( 1ml to 10ml ) Eppendorf       2 4,704,000 
7  Filters,Glass Microfiber GF/F(47mm diameter circles ) 100/Pk 16 6,422,240 
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8 Incubator, Water Bath    1 22,960,000 
9 Filtration Assemblies, Graduated Glass    1 4,120,000 
10 Pump, Vacuum Pressure, Large, No oil    1 6,150,000 
11 Furnace, Mufle    1 11,890,000 
12 Turbidity Sensor       2 29,400,000 
13 pH Sensor       4 10,920,000 
14  Residual Chlorine Sensor       2 21,000,000 
15 Conductivity Sensor        2 7,560,000 
16 Dissolved Oxygen Sensor        2 9,240,000 
17 Transmitter       2 12,000,000 
18 Beaker,Squat Form,  Polypropylene (250ml) 6/PK 3 984,000 
19 Square Glass,10ml mathched pair pk/2 4 4,317,600 
20 Press regulating valve  ̠ 2 4,000,000 

21 
Platinum Series pH Electrode with Temperature 
Probe (for use with sension pH meters) 

   2 5,330,000 
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          ម 

11,977,356,346 

I                            361,415,000 
1          Desktop       15 98,400,000 
2          Laptop       11 90,200,000 
3            ម        31 164,615,000 
4          ម         1 8,200,000 
II        Server     300,940,000 
1 Core Switch (Server Room) ˗ 2 143,500,000 
2 Switch Cisco ˗ 4 157,440,000 
III             562,520,000 
1 Microsoft Licence (Windows, Office) ˗ 0 492,000,000 
2 Anti virus ˗ 430 70,520,000 
IV                SPOT BILLING     1,599,000,000 
A SUMS     1,158,250,000 

1 

SUMs 2018 Version Upgrade and 
System Extension 
-Monthly Billing 
-Restructure Posting of Spot Billing 
-Improvise Webservice 
-GIS Intergration 
-Project Management 

˗ 1 1,035,250,000 

2            ម ˗ 6 123,000,000 
B Spot Billing ˗   440,750,000 
1 -Upgrade and System Enhancement ˗ 1 328,000,000 
2 -Android Device ˗ 50 82,000,000 
3 -Handheld Spot Billing ˗ 5 10,250,000 
4 -Mobile Printer ˗ 5 20,500,000 
V           ម            171,802,937 
1                                 1 1,650,000 
2                                 5 6,000,000 
3                                 8 6,000,000 
4                                 12 9,600,000 
5                                  42 25,200,000 
6                              5 1,089,000 
7                                 2 2,160,000 
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8                         22 17,600,000 
9            5 800,000 
10                           4 6,600,000 
11                           12 8,400,000 
12                        1 2,000,000 

13 
                 
(1,8mX0,92mX0,40m ) 

    7 11,480,000 

14                    9 mx1.2mx0.4m)     1 1,250,000 
15                               1 1,400,000 
16              (4mX2.5mX0,40m)     2 10,000,000 
17                   1 10,000,000 
18                           2 1,700,000 
19            -            2 1,300,000 
20                             HP       1 1,886,000 
21                          5  HP       3 18,501,000 
22                          HP       1 3,993,000 
23                          5  HP       1 4,773,937 
24                 1 600,000 
25                  Laser )    1 1,200,000 

26                 Laser )    1 8,000,000 

27 

                           D-
Tect 150 CNT ( Bosch) Concrete 
detection machine wall finding wall 
Scanners. 

   1 3,600,000 

28 
                 IBIVO AG 
Seestrasse 346 Type A4-PB 

   1 1,200,000 

29 
                    ALGEBRA FX 
2.0 PLUS) 

   1 320,000 

30                     4              1 2,900,000 
31               1 600,000 

VI 
                              
              ម  

    1,321,897,689 

1                      ម ˗   1,249,011,447 
2                            ˗   55,501,323 
3                ˗   17,384,919 

VII ម               2,255,015,400 
1            Electro Fusion       6 148,092,000 
2            Butt Welding (63-315)       4 277,258,400 



រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភនំពពញ 
                                                         

 

                 ឆ្ន ាំ២០១៨                              22 

3             (25KA)       1 69,000,000 
4                                   4 68,000,000 
5                       2 24,000,000 

6                       1 28,000,000 

7                     3 23,370,000 
8                       MODEL DY250       1 4,000,000 

9                               
(MT65)       20 254,000,000 

10                               5 60,000,000 

11                      ម      5 297,275,000 

12 
                     
            

      2 47,140,000 

13 
                               
               ,   ម  

    170 170,000,000 

14                       90m      
225mm    10 130,790,000 

15 
                     (Water 
Flow) (20mm-500mm) 

   1 60,000,000 

16             SH700DX, 5KWA       7 88,970,000 

17 ម                    5 17,425,000 

18 
ម       ម                   
submersible 

      5 6,970,000 

19                                 5 មម        7 22,960,000 

20 ម                                8 មម        10 11,480,000 

21                                    1 7,790,000 

22                  Listening Bar)       10 12,710,000 

23 ម                                6 13,284,000 

24                                   1 73,800,000 

25                         មម        1 24,600,000 

26                                  7 7,175,000 

27 ម       ម    8 V, Submersible Pump       2 7,790,000 

28 
                     មម-
   មម  

      4 45,920,000 
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29                    Compactor)       2 24,600,000 

30                Rammer)       2 32,800,000 

31                     1 1,845,000 

32 
ម                         
                

      4 13,120,000 

33 
                      
            

      1 3,690,000 

34                         2 2,870,000 

35 GPS       12 8,856,000 

36                      1 1,435,000 

37                 1 164,000,000 

VIII                            5,405,820,000 

1 
                Pick up Double 
Cabin, 6seat, 4door 

      11 1,488,300,000 

2          7ម        3 1,110,000,000 

3                         7ម         2 1,407,120,000 

4                  5        1 344,400,000 

5                 5           1 216,000,000 

6         2m3       1 590,000,000 
7        ម    4          1 250,000,000 
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ល.រ  រ      ឯ    រ      
 រ   រ    

3,059,670,900 

1 
                      
                    មx  ម) 

      1 393,600,000 

2 
                  ម            
         ម x   ម  

      1 1,377,600,000 

3 
                           
                        4 m²) 

      1 200,900,000 

4 
                   ម          -
              ម          5 x     
                     ។ 

      1 184,582,000 

5 
                 ម          ម   
        

      1 200,000,000 

6 
                                   
ម           

      1 320,000,000 

7 
                              
            ម x6 ម      ម  
                 ម 

      1 157,046,400 

8     ម              (      ម             1 40,000,000 

9     ម       ម                            1 60,000,000 

10 
    ម                        ម     
        

      1 35,000,000 

11     ម                               1 40,000,000 

12 
                                    ម
                    55ម  

      1 50,942,500 
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ល.រ  រ     ឯ   

ឆ    ១ ឆ    ២ 

 រ      ម               ម             

AFD         AFD         

    ង               ល      43,752,882,600 43,587,959,055 40,829,980,800 33,218,004,959 152,388,827,414 
I       ម               ម    21,316,720,000 19,142,080,000 21,316,720,000 19,142,080,000 80,917,600,000 

1 
                      
    ម  ម     5     ម3     

52,000
ម3     

20,074,420,000 7,662,080,000 20,074,420,000 7,662,080,000 55,473,000,000 

2 
                             
                ម  

52,000
ម3     

1,242,300,000                         -  1,242,300,000                         -  2,484,600,000 

3 
                      ម      
                 ˗                         -  11,480,000,000                        -  11,480,000,000 22,960,000,000 

II              Sense Water     457,050,000   457,050,000 914,100,000 

4 
                     ម      
             GIS) ˗                         -  51,250,000                        -  51,250,000 102,500,000 

5 
                          
(Saellite I                  
                GIS) 

˗                         -  104,550,000                        -  104,550,000 209,100,000 

6 
                                
                              
          FastTool) 

˗                         -  51,250,000                        -  51,250,000 102,500,000 

7 
                        
      ,       ˗                         -  250,000,000                        -  250,000,000 500,000,000 

III       ម               ម    22,436,162,600 14,988,829,055 19,513,260,800 13,618,874,959 70,557,127,414 

8          ម                   
250 
  ម 

21,729,762,600 13,625,138,055 18,806,860,800 12,255,183,959 66,416,945,414 

9                     មម-   មម 
 4 
      

25,600,000 180,320,000 25,600,000 180,320,000 411,840,000 

10                  មម 
8 

      
28,800,000 110,160,000 28,800,000 110,160,000 277,920,000 

11                    
6 

      
450,000,000 255,240,000 450,000,000 255,240,000 1,410,480,000 

12         Chamber Wash Out 
8 

      
64,000,000 220,320,000 64,000,000 220,320,000 568,640,000 

13                      
   
      

138,000,000 60,651,000 138,000,000 60,651,000 397,302,000 

14            Data Log 
6  
      

                        -  537,000,000                        -  537,000,000 1,074,000,000 

ខ   ល  រ            ង         10,257,814,600     10,257,814,600 

I               ម         ម          406,080,000     406,080,000 

                  ម     10,800,000     10,800,000 

1 
Double Flange Ball Valve uPVC, 
DN 80    ˗ 10,800,000 ˗ ˗ 10,800,000 



រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភនំពពញ 
                                                         

 

                 ឆ្ន ាំ២០១៨                              26 

          ម           60,240,000     60,240,000 

2 
             
   ម       8 KW) 

      ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

3 
             
   ម         KW) 

      ˗ 14,000,000 ˗ ˗ 14,000,000 

4 Vacuum Pump,380VAC, 2.2KW       ˗ 16,000,000 ˗ ˗ 16,000,000 

5 Gland Packing(19x19)mm  ម    ˗ 10,440,000 ˗ ˗ 10,440,000 

6 Gland Packing(16x16)mm  ម    ˗ 7,800,000 ˗ ˗ 7,800,000 

                    335,040,000     335,040,000 

7 
Motor Protection Relay (3E 
Relay) ˗ ˗ 14,000,000 ˗ ˗ 14,000,000 

8                  ម       ˗ ˗ 18,000,000 ˗ ˗ 18,000,000 

9                  ម        ˗ ˗ 18,000,000 ˗ ˗ 18,000,000 

10                ម       ˗ ˗ 15,000,000 ˗ ˗ 15,000,000 

11                ម        ˗ ˗ 15,000,000 ˗ ˗ 15,000,000 

12 
Water Detect  Sensor 
Transmitter ˗ ˗ 3,000,000 ˗ ˗ 3,000,000 

13 Differential Pressure Transmitter ˗ ˗ 164,000,000 ˗ ˗ 164,000,000 

14 VSD for Air Blower ˗ ˗ 22,000,000 ˗ ˗ 22,000,000 

15         H72,H75,HA22,HA21) ˗ ˗ 2,400,000 ˗ ˗ 2,400,000 

16         H72,H75,HA22,HA21) ˗ ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

17         H72,H75,HA22,HA21) ˗ ˗ 1,600,000 ˗ ˗ 1,600,000 

18         H16) ˗ ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

19         H16) ˗ ˗ 600,000 ˗ ˗ 600,000 

20         H 8 × 2 ) ˗ ˗ 1,600,000 ˗ ˗ 1,600,000 

21         H 8 × 2 ) ˗ ˗ 1,600,000 ˗ ˗ 1,600,000 

22 
Solennoid Valve for Distribution 
Pump ˗ ˗ 520,000 ˗ ˗ 520,000 

23 
Solennoid Valve for Vacuum 
Pump ˗ ˗ 520,000 ˗ ˗ 520,000 

24 
                   
         9-20) ˗ ˗ 40,000,000 ˗ ˗ 40,000,000 

25 Card for Flow Meter,EE PROM ˗ ˗ 14,000,000 ˗ ˗ 14,000,000 

26                ˗ ˗ 800,000 ˗ ˗ 800,000 

II               ម                   822,639,760     822,639,760 

              ម            94,519,760     94,519,760 

1 
Shaft Sleeve Part Code: 
139930240    ˗ 16,800,000 ˗ ˗ 16,800,000 

2 
Shaft Sleeve Part Code: 
139896240 

   ˗ 10,080,000 ˗ ˗ 10,080,000 

3 Shaft Sleeve Part Code: 
139892240 

   ˗ 12,600,000 ˗ ˗ 12,600,000 

4 
Bearing Spider for Pump, Order 
No 7C-0964 

   ˗ 14,850,400 ˗ ˗ 14,850,400 

5 Intermediate Enclosing Tube for    ˗ 9,600,000 ˗ ˗ 9,600,000 
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Pump 

6 Intermediate shaft for Pump    ˗ 17,200,000 ˗ ˗ 17,200,000 

7 
Bearing Spider for Pump, Part 
Code:139886106    ˗ 13,389,360 ˗ ˗ 13,389,360 

          ម           32,000,000     32,000,000 

8 
Vacuum Pump,400V, 2.2KW. 
2850L/min 

      ˗ 32,000,000 ˗ ˗ 32,000,000 

                  ម     28,120,000     28,120,000 

9 Measuring Glass 12.5118-403     ˗ 7,120,000 ˗ ˗ 7,120,000 

10 Connection Valve 547-6812    ˗ 21,000,000 ˗ ˗ 21,000,000 

                    668,000,000     668,000,000 

11    ,     6      ម                ˗ 48,000,000 ˗ ˗ 48,000,000 

12 
Auma Electro Magnetic Flow 
Water forORV       ˗ 64,000,000 ˗ ˗ 64,000,000 

13                 5                 ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

14                                    ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

15 
Ultrasonic Level transmitter 
+Sensor 

      ˗ 14,000,000 ˗ ˗ 14,000,000 

16    ,     8   -                    ˗ 120,000,000 ˗ ˗ 120,000,000 

17    ,     8   -                   ˗ 200,000,000 ˗ ˗ 200,000,000 

18              ម        ˗ 48,000,000 ˗ ˗ 48,000,000 

19 Power block BV,WV       ˗ 13,000,000 ˗ ˗ 13,000,000 

20 Transformer 250kwA/22KV/0.4kV       ˗ 123,000,000 ˗ ˗ 123,000,000 

21                 ម              ˗ 20,000,000 ˗ ˗ 20,000,000 

III               ម                 8,205,600,000     8,205,600,000 

          ម            188,000,000     188,000,000 

1 
Gasket for Penstock in Intake 
Well 

      ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

 
Gland Parking 
Lattyflon4789,15mm(TRES0905) 

 ម    ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

3 
Ball Bearing(FAG,SKF,SNR3
x7319BDT) 

   ˗ 27,000,000 ˗ ˗ 27,000,000 

4 Wearing Ring(PEME GOURDIN)    ˗ 32,000,000 ˗ ˗ 32,000,000 

5 AR1 Bearing (PEME GOURDIN)    ˗ 83,000,000 ˗ ˗ 83,000,000 

6 Shaft Sleeve (PEME GOURDIN)    ˗ 22,000,000 ˗ ˗ 22,000,000 

7 
Shaft Sleeve Under Packing 
(PEME GOURDIN) 

   ˗ 9,000,000 ˗ ˗ 9,000,000 

8 
Bolt & Joint Kit for flexacier 
size9004(G110675) 

      ˗ 1,000,000 ˗ ˗ 1,000,000 

9 
Spring Coupling for Flexacier 
size9004(SPRINGG9004)       ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

                  ម     7,380,000,000     7,380,000,000 

10                         ˗ 7,380,000,000 ˗ ˗ 7,380,000,000 

                    637,600,000     637,600,000 
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11                     ˗ 200,000,000 ˗ ˗ 200,000,000 

12 Flow Plant T       ˗ 8,000,000 ˗ ˗ 8,000,000 

13 3 Phase Monitoring Relay        ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

14 Level Transmiter+Sensor+wifi 
transmitter  

      ˗ 16,000,000 ˗ ˗ 16,000,000 

15 Thermal Relay       ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

16 Thermistor Relay       ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

17                    ˗ 280,000,000 ˗ ˗ 280,000,000 

18 SCREW FUSE(VFD)       ˗ 4,800,000 ˗ ˗ 4,800,000 

19 Auma Controller (24V)       ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

20 
Auma Controller (4-20 MA)
(ORV) 

      ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

21 Line/Drop Repeator Phase I       ˗ 16,000,000 ˗ ˗ 16,000,000 

22 VARMECA 33T 550       ˗ 24,000,000 ˗ ˗ 24,000,000 

23 Soleniod Valve 10 Bar       ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

24 Level Trasmitter+Sensor       ˗ 17,000,000 ˗ ˗ 17,000,000 

25 Screen Wall display       ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

26 Amplifier for wall display       ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

27 Display PIC 101       ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

28 Load Cell Trasmitter       ˗ 8,000,000 ˗ ˗ 8,000,000 

29 Load Cell Sensor       ˗ 3,400,000 ˗ ˗ 3,400,000 

IV        SCADA     62,100,000     62,100,000 

1 CPU Module       ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

2 Amplifier Card       ˗ 8,000,000 ˗ ˗ 8,000,000 

3 Level Transmiter       ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

4 Pressur Transmiter        ˗ 5,000,000 ˗ ˗ 5,000,000 

5 Digital Input       ˗ 3,000,000 ˗ ˗ 3,000,000 

6 Tranceiver (Icom)       ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

7 Power Card       ˗ 3,000,000 ˗ ˗ 3,000,000 

8 Presure Transmiter       ˗ 3,000,000 ˗ ˗ 3,000,000 

9 Tube Printer       ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

10 Digital Display       ˗ 2,100,000 ˗ ˗ 2,100,000 

11 PLC Modul For Comminunication       ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

V                    567,000,000     567,000,000 

1 Water Softeners     ˗ 5,000,000 ˗ ˗ 5,000,000 

2 Sentry Pulsation Surge Control    ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

3                            ˗ 15,000,000 ˗ ˗ 15,000,000 

4 Allen-Bradly (Control PLC)    ˗ 20,000,000 ˗ ˗ 20,000,000 

5 Fuse 3P A-B 100-D140    ˗ 1,000,000 ˗ ˗ 1,000,000 

6 PLAST_O_MATIC    ˗ 2,000,000 ˗ ˗ 2,000,000 

7 TIME MARK CORPORATION     ˗ 20,000,000 ˗ ˗ 20,000,000 

8 PULS    ˗ 8,000,000 ˗ ˗ 8,000,000 
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9 MCCB For OSG    ˗ 20,000,000 ˗ ˗ 20,000,000 

10 
                 
               

   ˗ 24,000,000 ˗ ˗ 24,000,000 

11 PLAST_O_MATIC VALVES INC    ˗ 22,000,000 ˗ ˗ 22,000,000 

12 Cell of OSG    ˗ 400,000,000 ˗ ˗ 400,000,000 

13 Sensor for Chlorine       ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

14 Cell of OSG       ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

VI        Glassware     194,394,840     194,394,840 

1     9  ™                        ˗ 18,450,000 ˗ ˗ 18,450,000 

2 Conductivity       ˗ 3,696,000 ˗ ˗ 3,696,000 

3 Pocket Colorimeter II, Chlorine       ˗ 6,400,000 ˗ ˗ 6,400,000 

4 
 5cm Rectangular Quartz,50mm 
Pathlength Cell 

   ˗ 2,331,000 ˗ ˗ 2,331,000 

5 Square Glass,25ml mathched 
pair 

pk/2 ˗ 2,520,000 ˗ ˗ 2,520,000 

6 
Micropipette research ( 1ml to 
10ml ) Eppendorf 

      ˗ 4,704,000 ˗ ˗ 4,704,000 

7 
 Filters,Glass Microfiber 
GF/F(47mm diameter circles ) 

100/Pk ˗ 6,422,240 ˗ ˗ 6,422,240 

8 Incubator, Water Bath    ˗ 22,960,000 ˗ ˗ 22,960,000 

9 
Filtration Assemblies, Graduated 
Glass    ˗ 4,120,000 ˗ ˗ 4,120,000 

10 
Pump, Vacuum Pressure, Large, 
No oil 

   ˗ 6,150,000 ˗ ˗ 6,150,000 

11 Furnace, Mufle    ˗ 11,890,000 ˗ ˗ 11,890,000 

12 Turbidity Sensor       ˗ 29,400,000 ˗ ˗ 29,400,000 

13 pH Sensor       ˗ 10,920,000 ˗ ˗ 10,920,000 

14  Residual Chlorine Sensor       ˗ 21,000,000 ˗ ˗ 21,000,000 

15 Conductivity Sensor        ˗ 7,560,000 ˗ ˗ 7,560,000 

16 Dissolved Oxygen Sensor        ˗ 9,240,000 ˗ ˗ 9,240,000 

17 Transmitter       ˗ 12,000,000 ˗ ˗ 12,000,000 

18 Beaker,Squat Form,  
Polypropylene (250ml) 

6/PK ˗ 984,000 ˗ ˗ 984,000 

19 
Square Glass,10ml mathched 
pair 

pk/2 ˗ 4,317,600 ˗ ˗ 4,317,600 

20 Press regulating valve ˗ ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

21 

Platinum Series pH Electrode 
with Temperature 
Probe (for use with sension pH 
meters) 

   ˗ 5,330,000 ˗ ˗ 5,330,000 

គ    រ      ង គ   ង     11,977,356,346     11,977,356,346 

I                            361,415,000     361,415,000 

1          Desktop       ˗ 98,400,000 ˗ ˗ 98,400,000 

2          Laptop       ˗ 90,200,000 ˗ ˗ 90,200,000 

3            ម        ˗ 164,615,000 ˗ ˗ 164,615,000 
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4          ម         ˗ 8,200,000 ˗ ˗ 8,200,000 

II                   300,940,000     300,940,000 

1 Core Switch (Server Room) ˗ ˗ 143,500,000 ˗ ˗ 143,500,000 

2 Switch Cisco ˗ ˗ 157,440,000 ˗ ˗ 157,440,000 

III             562,520,000     562,520,000 

1 
Microsoft Licence (Windows, 
Office) ˗ ˗ 492,000,000 ˗ ˗ 492,000,000 

2 Anti virus ˗ ˗ 70,520,000 ˗ ˗ 70,520,000 

IV                SPOT BILLING     1,599,000,000     1,599,000,000 

A SUMS   ˗ 1,158,250,000 ˗ ˗ 1,158,250,000 

1 

SUMs 2018 Version Upgrade and 
System Extension 
-Monthly Billing 
-Restruture Posting of Spot 
Billing 
-Improvise Webservice 
-GIS Intergration 
-Project Management 

˗ ˗ 1,035,250,000 ˗ ˗ 1,035,250,000 

2            ម ˗ ˗ 123,000,000 ˗ ˗ 123,000,000 

B Spot Billing     440,750,000     440,750,000 

1 
 
-Upgrade and System 
Enhancement 

˗ ˗ 328,000,000 ˗ ˗ 328,000,000 

2 
 
-Android Device ˗ ˗ 82,000,000 ˗ ˗ 82,000,000 

3 
 
-Handheld Spot Billing ˗ ˗ 10,250,000 ˗ ˗ 10,250,000 

4 
 
-Mobile Printer ˗ ˗ 20,500,000 ˗ ˗ 20,500,000 

V           ម            171,802,937     171,802,937 

1                                 ˗ 1,650,000 ˗ ˗ 1,650,000 

2                                 ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

3                                 ˗ 6,000,000 ˗ ˗ 6,000,000 

4                                 ˗ 9,600,000 ˗ ˗ 9,600,000 

5                                  ˗ 25,200,000 ˗ ˗ 25,200,000 

6                              ˗ 1,089,000 ˗ ˗ 1,089,000 

7                                 ˗ 2,160,000 ˗ ˗ 2,160,000 

8                         ˗ 17,600,000 ˗ ˗ 17,600,000 

9            ˗ 800,000 ˗ ˗ 800,000 

10                           ˗ 6,600,000 ˗ ˗ 6,600,000 

11                           ˗ 8,400,000 ˗ ˗ 8,400,000 

12                        ˗ 2,000,000 ˗ ˗ 2,000,000 

13                  
(1,8mX0,92mX0,40m ) 

    ˗ 11,480,000 ˗ ˗ 11,480,000 

14                    9 mx1.2     ˗ 1,250,000 ˗ ˗ 1,250,000 
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mx0.4m) 

15                               ˗ 1,400,000 ˗ ˗ 1,400,000 

16 
             
(4mX2.5mX0,40m)     ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

17                   ˗ 10,000,000 ˗ ˗ 10,000,000 

18                           ˗ 1,700,000 ˗ ˗ 1,700,000 

19            -            ˗ 1,300,000 ˗ ˗ 1,300,000 

20                             HP       ˗ 1,886,000 ˗ ˗ 1,886,000 

21                          5  HP       ˗ 18,501,000 ˗ ˗ 18,501,000 

22                          HP       ˗ 3,993,000 ˗ ˗ 3,993,000 

23                          5  HP       ˗ 4,773,937 ˗ ˗ 4,773,937 

24                 ˗ 600,000 ˗ ˗ 600,000 

25                  Laser )    ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

26                 Laser )    ˗ 8,000,000 ˗ ˗ 8,000,000 

27 

                           
D-Tect 150 CNT (Bosch) 
 Concrete detection machine wall 
finding wall Scanners. 

   ˗ 3,600,000 ˗ ˗ 3,600,000 

28 
                 IBIVO AG 
Seestrasse 346 Type A4-PB 

   ˗ 1,200,000 ˗ ˗ 1,200,000 

29 
                    ALGEBRA 
FX 2.0 PLUS)    ˗ 320,000 ˗ ˗ 320,000 

30                     4              ˗ 2,900,000 ˗ ˗ 2,900,000 

31               ˗ 600,000 ˗ ˗ 600,000 

VI 
                           
                     

    1,320,843,009     1,321,897,689 

1                      ម ˗ ˗ 1,247,956,767 ˗ ˗ 1,249,011,447 

2                            ˗ ˗ 55,501,323 ˗ ˗ 55,501,323 

3                ˗ ˗ 17,384,919 ˗ ˗ 17,384,919 

VII ម               2,255,015,400     2,255,015,400 

1            Electro Fusion       ˗ 148,092,000 ˗ ˗ 148,092,000 

2            Butt Welding (63-315)       ˗ 277,258,400 ˗ ˗ 277,258,400 

3             (25KA)       ˗ 69,000,000 ˗ ˗ 69,000,000 

4                                   ˗ 68,000,000 ˗ ˗ 68,000,000 

5                       ˗ 24,000,000 ˗ ˗ 24,000,000 

6                       ˗ 28,000,000 ˗ ˗ 28,000,000 

7                     ˗ 23,370,000 ˗ ˗ 23,370,000 

8                        MODEL 
DY250 

      ˗ 4,000,000 ˗ ˗ 4,000,000 

9 
                              
(MT65) 

      ˗ 254,000,000 ˗ ˗ 254,000,000 

10                               ˗ 60,000,000 ˗ ˗ 60,000,000 

11                      ម      ˗ 297,275,000 ˗ ˗ 297,275,000 

12                            ˗ 47,140,000 ˗ ˗ 47,140,000 
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13 
                      
                        ,   ម  

    ˗ 170,000,000 ˗ ˗ 170,000,000 

14 
                      9    
    225mm 

   ˗ 130,790,000 ˗ ˗ 130,790,000 

15 
                     (Water 
Flow) (20mm-500mm) 

   ˗ 60,000,000 ˗ ˗ 60,000,000 

16             SH700DX, 5KWA       ˗ 88,970,000 ˗ ˗ 88,970,000 

17 ម                    ˗ 17,425,000 ˗ ˗ 17,425,000 

18 
ម       ម                   
submersible 

      ˗ 6,970,000 ˗ ˗ 6,970,000 

19 
                                
5 មម  

      ˗ 22,960,000 ˗ ˗ 22,960,000 

20 
ម                                
8 មម  

      ˗ 11,480,000 ˗ ˗ 11,480,000 

21                                    ˗ 7,790,000 ˗ ˗ 7,790,000 

22 
                 Listening 
Bar) 

      ˗ 12,710,000 ˗ ˗ 12,710,000 

23 ម                                ˗ 13,284,000 ˗ ˗ 13,284,000 

24                                   ˗ 73,800,000 ˗ ˗ 73,800,000 

25                         មម        ˗ 24,600,000 ˗ ˗ 24,600,000 

26                                  ˗ 7,175,000 ˗ ˗ 7,175,000 

27 
ម       ម    8 V, Submersible 
Pump 

      ˗ 7,790,000 ˗ ˗ 7,790,000 

28 
                     មម-
   មម  

      ˗ 45,920,000 ˗ ˗ 45,920,000 

29                    Compactor)       ˗ 24,600,000 ˗ ˗ 24,600,000 

30                Rammer)       ˗ 32,800,000 ˗ ˗ 32,800,000 

31                     ˗ 1,845,000 ˗ ˗ 1,845,000 

32 
ម                         
                

      ˗ 13,120,000 ˗ ˗ 13,120,000 

33 
                      
            

      ˗ 3,690,000 ˗ ˗ 3,690,000 

34                         ˗ 2,870,000 ˗ ˗ 2,870,000 

35 GPS       ˗ 8,856,000 ˗ ˗ 8,856,000 

36                      ˗ 1,435,000 ˗ ˗ 1,435,000 

37                 ˗ 164,000,000 ˗ ˗ 164,000,000 

VIII                            5,405,820,000     5,405,820,000 

1                 Pick up Double 
Cabin, 6seat, 4door 

        1,488,300,000     1,488,300,000 

2          7ម          1,110,000,000     1,110,000,000 

3                         7ម           1,407,120,000     1,407,120,000 

4                  5          344,400,000     344,400,000 

5                 5             216,000,000     216,000,000 

6         2m3         590,000,000     590,000,000 
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7        ម    4            250,000,000     250,000,000 

ឃ    ង    វ ល     3,059,670,900     3,059,670,900 

1 
                      
                    មx  ម  

                              -  393,600,000                        -                          -  393,600,000 

2 
                  ម        
             ម x   ម  

                              -  1,377,600,000                        -                          -  1,377,600,000 

3 
                      
                    
          4 m²) 

                              -  200,900,000                        -                          -  200,900,000 

4 

                   ម     
     -
A            ម          5 x  
                        ។ 

                              -  184,582,000                        -                          -  184,582,000 

5                  ម        
  ម           

                              -  200,000,000                        -                          -  200,000,000 

6 
                           
        ម           

                              -  320,000,000                        -                          -  320,000,000 

7 
                     
                     មx6 ម 
     ម                   ម 

                              -  157,046,400                        -                          -  157,046,400 

8     ម                    
  ម      

                              -  40,000,000                        -                          -  40,000,000 

9 
    ម       ម                
       

                              -  60,000,000                        -                          -  60,000,000 

10     ម                       
ម             

                              -  35,000,000                        -                          -  35,000,000 

11     ម                                                       -  40,000,000                        -                          -  40,000,000 

12 
                               
     ម              
       55ម  

                              -  50,942,500                        -                          -  50,942,500 

    រ   រ       ខ គ ឃ     43,752,882,600 59,883,855,581 40,829,980,800 33,218,004,959 177,684,723,940 

  ង      រវ     គ        ២០១៨  វ   AFD  វ   រ. . .   រ           

 -           ម                      84,582,863,400 67,805,964,014 152,388,827,414 

 -        ម                    
                       -      10,257,814,600  

10,257,814,600 

 -                       
                       -       11,978,411,026  11,978,411,026 

 -                 
                       -       3,059,670,900  

3,059,670,900 

 84,582,863,400 93,101,860,540 177,684,723,940 
 
 



 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៤ 

សេចកតីេសម្រមចេតពីី 
ការសផ្េរេទិធសលើការសរៀបចាំ ន្ិងដាំសែើ រការ 
មហាេន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក សលើកទី៦ 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៥ 

សេចកតីេសម្រមច 
ចត់ត ាំងគែៈកមមការសរៀបចាំ ន្ិង 
ដាំសែើ រការមហាេន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក 

សលើកទី៦ 
 

 

 

 

 
 
 









 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៦ 

េម្រមង់ខលឹមសារនន្លកខន្តិកៈ រ.ទ.េ.ភ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ជំពកូទី ២- ដ ើម្ទនុ្ ភាគហ នុ្ ការកាន្ក់ាបភ់ាគហ នុ្ 

ប្រការ ១២ សិទធិ  បពុវសិទធិ  ន្ិងលកខខណឌ របសភ់ាគហ នុ្ 
១២.១. សទិធ ិន្ងិ កខែណឌ របស់ភាគហ ៊ុន្្មមតា 

ភាគហ ៊ុន្ិកកាន់្កាប់ភាគហ ៊ុន្្មមតាទទួ ែ៊ុសក្តូវក្តមឹដតតនមែនន្ភាគហ ៊ុន្ដែ ែែួន្បាន្ទញិ ន្ិងមាន្
សិទធិែូចខាងលក្កាម៖ 

ក) សិទធិកន៊ុងការលបាុះលឆ្ន តលៅក្គប់មហាសន្នបិាតនន្ភាគហ ៊ុន្កិរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។ 
ែ) សិទធិកន៊ុងការទទ ួភាគលាភ្ដែ បាន្ក្បកាសលដ្ឋយ  រ.ទ.ស.ភ្ ។ 
គ) សិទធិកន៊ុងការទទ ួនូ្វក្ទេយដែ លៅលសសស ់របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លៅលេ មាន្ការរលំាយ តាមសមា-

មាក្តភាគហ ៊ុន្។ 
ឃ) សិទធិលទេងលទៀតដែ កណំត់លដ្ឋយចាប់។ 

ជំពកូទី ៣ - ម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 
ប្រការ ២១ ម្ហាសន្នបិាតភាគហ នុ្កិ 

១. លសចកតើសលក្មចរបស់ភាគហ ៊ុន្កិលៅកន៊ុងមហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកអាចក្តូវបាន្េន្៊ុម័តលៅល ើបញ្ជា
ទាងំឡាយ ដែ មាន្កណំត់លៅកន៊ុង កខន្តិកៈលន្ុះ ឬចាប់។  

២. មហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិករមួមាន្មហាសន្និបាតស្នមញ្ា ន្ងិមហាសន្និបាតវសិ្នមញ្ា។ 

ប្រការ ២២ ទីកតន្ែងម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្កិ 
មហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវក្បារេធលៅទើស្នន ក់ការ ឬទើកដន្ែងណាមួយ ដែ មាន្កណំត់លៅកន៊ុង
 ិែិតលកាុះក្បជ៊ុំ ដែ ទើកដន្ែងលនាុះសថិតលៅកន៊ុងក្េុះោជាណាចក្កកមព៊ុជា។ 

ប្រការ ២៣ ការដកាោះប្រជុំ ន្ងិអ្ធិបតីភាពនន្ម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 
១. មហាសន្នបិាតស្នមញ្ាភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវក្បារេធកន៊ុងរយៈលេ មនិ្ល ើសេើ បើដែ(៣ដែ) លដ្ឋយគិតចាប់េើ

នងៃទើ៣១ ដែ្នូ នន្ឆ្ន សំ្នរលេើេន្ធម៊ុន្។ មហាសន្និបាតវសិ្នមញ្ាភាគហ ៊ុន្ិកអាចក្តូវបាន្លកាុះក្បជ៊ុំក្គប់
លេ លដ្ឋយេគគនាយក លដ្ឋយេន្៊ុលលាមតាមលសចកតើសលក្មចរបស់ក្កុមក្បឹកាភ្ិបា ។ 

២. មហាសន្នបិាតវសិ្នមញ្ាភាគហ ៊ុន្ិកអាចក្តូវក្បារេធលៅលេ ចាបំាច់ ក្បសិន្លបើកូរ ៉ោ៊ុមដែ មាន្ដចងកន៊ុង
ក្បការ២៤ មាន្ក្គប់ក្គាន់្។ មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវក្បជ៊ុំលក្កាមេ្ិបតើភាេរបស់ក្បធាន្ក្កុម-
ក្បឹកាភ្ិបា  ឬេគគនាយក ក្បសិន្លបើក្បធាន្ក្កមុក្បឹកាភ្បិា េវតតមាន្។ 

៣. េគគនាយក រ.ទ.ស.ភ្ ក្តូវលកាុះក្បជ៊ុំ ន្ិងលរៀបចឱំ្យមាន្មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកតាមសំលណើ របស់ភាគ-
ហ ៊ុន្ិក ដែ កាន់្កាប់ភាគហ ៊ុន្្មមតាយា៉ោ ងតិច ៥១%។ សលំណើ ស៊ុំលកាុះក្បជ៊ុមំហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិ
ក្តូវល្វើជាលាយ កខណ៍េកេរលៅេគគនាយកលដ្ឋយមាន្បញ្ជា ក់នូ្វរលបៀបវារៈ ន្ិងក្តូវច៊ុុះហតថល ខា
លដ្ឋយភាគហ ៊ុន្ិកដែ លសនើស៊ុំលនាុះ។ ក្បសិន្លបើេគគនាយកមិន្បាន្លចញ ិែិតជូន្ែណឹំងលកាុះក្បជ៊ុំ
មហាសន្នបិាតកន៊ុងរយៈលេ  នមៃមួយនងៃ(២១នងៃ)បនាេ ប់េើបាន្ទទួ សំលណើ លន្ុះ ភាគហ ៊ុន្កិដែ បាន្



 

  

ដ្ឋក់សំលណើ អាចលកាុះក្បជ៊ុំមហាសន្និបាត លដ្ឋយេន្៊ុលលាមតាមន្ើតិវ ិ្ ើនន្ការលកាុះក្បជ៊ុំមហាសន្និបាត
ភាគហ ៊ុន្ិកដែ មាន្ដចងកន៊ុង កខន្តិកៈលន្ុះ។ 

៤.  ិែិតជូន្ែណឹំងជាលាយ កខណ៍េកេរសតើេើ ការលកាុះក្បជ៊ុំមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវទត ់លៅឱ្យ
ភាគហ ៊ុន្ិកទាងំេស់ យា៉ោ ងតចិែប់នងៃ(១០នងៃ) ម៊ុន្នងៃលបើកមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិលដ្ឋយេន្៊ុលលាម
តាមក្បការ៩2។  ិែិតជូន្ែណឹំងលនាុះក្តូវបញ្ជា ក់េើកា បរលិចេទ លេ លវលា ទើកដន្ែង ន្ិងរលបៀបវារៈ
នន្មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិ។ 

ប្រការ ២៤ ករូ  មុ្ 
១. មហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវបាន្ក្បារេធល ើងលដ្ឋយក្តឹមក្តវូ ក្បសិន្លបើលៅលេ ចាប់លទតើមមហាសន្និ- 

បាតភាគហ ៊ុន្ិកមាន្វតតមាន្ភាគហ ៊ុន្ិកដែ តណំាងឱ្យភាគហ ៊ុន្ ដែ មាន្សិទធិលបាុះលឆ្ន តភាគលក្ចើន្
ចូ រមួលដ្ឋយផ្ទេ  ់ ឬតាមរយៈេនកតណំាង។ 

២. កន៊ុងករណើ មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកល ើកទើមយួ មិន្ក្គប់កូរ ៉ោ៊ុម មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកល ើកទើេើរ 
ក្តូវដតលកាុះេលញ្ា ើញកន៊ុងរយៈលេ មិន្ល ើសេើ ដសសិបក្បានំងៃ(៤៥នងៃ)បនាេ ប់េើកា បរលិចេទមហាសន្និ- 
បាតភាគហ ៊ុន្ិកល ើកទើមយួ។ កូរ ៉ោ៊ុមសក្មាប់មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកល ើកទើេើរលន្ុះ គឺចនំ្នួ្ភាគហ ៊ុន្កិ
ដែ មាន្វតតមាន្កន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកលនាុះ។ 

ប្រការ ២៥ ការតតងតំងអាណតិគិាហកៈ 
ភាគហ ៊ុន្ិកមាន ក់អាចដតងតាងំភាគហ ៊ុនិ្កមាន ក់លទៀត ឬតតិយជន្ណាមាន ក់ លែើមបើល្វើជាតំណាង ន្ងិ
លែើមបើលបាុះលឆ្ន តកន៊ុងនាមជាអាណតតិគាហកៈជំន្ួសែែួន្កន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក។ កន៊ុងករណើ លន្ុះ 
អាណតតគិាហកៈក្តូវដ្ឋក់ជូន្នូ្វឯកស្នរ ដែ បញ្ជា ក់េើសទិធិតំណាងរបស់ែែួន្លៅកន៊ុងមហាសន្និបាត
ភាគហ ៊ុន្ិកលនាុះ។ 

ប្រការ ២៦ ដសចក្តសិដប្ម្ចរបសម់្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 

១. លសចកតើសលក្មចរបស់មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកអាចល្វើល ើងតាមរយៈ 
ក. ការល ើកនែ៖  ភាគហ ៊ុន្ិកមាន ក់មាន្មួយសំល ង។ 
ែ. ការលបាុះលឆ្ន ត៖ ភាគហ ៊ុន្ិកមាន ក់ៗមាន្មយួសំល ងកន៊ុងមួយភាគហ ៊ុន្។ 

២. ោ ់លសចកតើសលក្មចលៅកន៊ុងមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវសលក្មចលដ្ឋយការល ើកនែ ល ើកដ ងមាន្
ការលសនើស៊ុណំាមួយឱ្យមាន្ការលបាុះលឆ្ន តលដ្ឋយប៊ុគគ ែូចខាងលក្កាម៖ 
ក. ភាគហ ៊ុន្ិកដែ មាន្សទិធិលបាុះលឆ្ន តយា៉ោ ងតចិ ៥នាក់  
ែ. ភាគហ ៊ុន្ិកដែ កាន់្កាប់ភាគហ ៊ុន្យា៉ោ ងតចិ ៥% នន្ភាគហ ៊ុន្មាន្សទិធិលបាុះលឆ្ន ត 
គ. តាមការដណនាេំើក្បធាន្គណេ្ិបតើនន្េងគមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក 

                                                 
2 ក្បការ ៩  មល្ោបាយកន៊ុងការជូន្ែណឹំងជាស្នធារណៈ 

១.   មល្ោបាយកន៊ុងការជូន្ែណឹំងជាស្នធារណៈរបស ់ រ.ទ.ស.ភ្ គឺល្វើល ើងតាមរយៈក្បេន័្ធលេ ចិក្តូន្ចិល ើកដ ងដតចាប់ ឬ កខន្តិកៈដចងលទេងេើលន្ុះ។  
កន៊ុងករណើ ដែ  រ.ទ.ស.ភ្ មនិ្អាចជូន្ែណឹំងតាមរយៈក្បេន័្ធលេ ចិក្តូន្ចិបាន្លដ្ឋយក្បការណាមួយការជូន្ែំណឹងលន្ុះន្ងឹក្តូវច៊ុុះទាយកន៊ុងស្នរេត័៌មាន្
ជាភាស្នដែមរ ឬភាស្នេង់លគែស។ 

២.  កន៊ុងករណើ   រ.ទ.ស.ភ្  លបាុះទាយ ក់មូ បក្តជាស្នធារណៈ     ការជូន្ែំណឹងជាស្នធារណៈក្តូវច៊ុុះទាយកន៊ុងស្នរេ័ត៌មាន្ជាភាស្នដែមរ ឬភាស្ន
េង់លគែស ដែ ទទួ ស្នគ  ល់ដ្ឋយគណៈកមមការមូ បក្តកមព៊ុជា (“គ.ម.ក”) ។ 



 

  

៣. ល ើកដ ងដតបញ្ជា ទាងំឡាយណា ដែ តក្មូវឱ្យមាន្ការយ ់ក្េមលដ្ឋយលសចកតើសលក្មចេិលសស
របស់ភាគហ ៊ុន្ិក លសចកតើសលក្មចស្នមញ្ារបស់មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្កិក្តូវេន្៊ុម័តលដ្ឋយសលមែងគាកំ្ទ
ភាគលក្ចើន្របស់ភាគហ ៊ុន្ិកដែ ចូ រមួលបាុះលឆ្ន តលដ្ឋយផ្ទេ  ់ ឬតាមរយៈអាណតតិគាហកៈ។ ចំល ុះ
លសចកតើសលក្មចេិលសសរបស់មហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវេន្៊ុម័តលដ្ឋយសលមែងយា៉ោ ងតិច េើរភាគបើ
(២/៣) របស់ភាគហ ៊ុន្កិដែ ចូ រមួលបាុះលឆ្ន តលដ្ឋយផ្ទេ  ់ ឬតាមរយៈអាណតតគិាហកៈ។ 

ប្រការ ២៧ កំណតដ់ហតមុ្ហាសន្នបិាតភាគហ នុ្ 
កំណត់លហត៊ុមហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិកក្តូវល្វើល ើងលដ្ឋយកត់ក្តាសលងខបេើែំលណើ រការ ន្ងិបញ្ជា ដែ 
បាន្េិភាកាលៅកន៊ុងមហាសន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិក ន្ិងក្តូវច៊ុុះហតថល ខាលដ្ឋយក្បធាន្គណេ្ិបតើមហា-
សន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិក។ 
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