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ក. សេចកតីណែនាំេតពីី ការចូលរមួ និងស ោះសនោ តសៅកោងុមហាេនោិ តភាគហ ុនិក 
ភាគហ  និកមានសិទ្ធិច ុះឈ ម្ ុះចូលរួមឈៅកន ងមហាសននិបាតឈនុះ ល ុះប្តតតមានលិខិតអ្ឈ ជ្ ីញចូលរួម

មហាសិននិបាតភាគហ  និក ល ើកទើ៩ របស់រដ្ឋា ករទ្ឹកសវយត័ប្កុងភនាំឈពញ (រ.ទ្.ស.ភ) ឈដីមបឈីសេន QR Code នងិ
បានឈធវីការបញ្ជជ ក់ការចូលរមួជាមួយ ធនាគារ ឈអ្ស ីលីដ្ឋ ភីអ្ិលស ី (ភាន ក់ងារច ុះប ជ្ ីឈផេរមូលបប្ត និងភាន ក់ងារ
ទូ្ទាត់) ចប់ពីនងៃទ្ី២៩ តខឈមសា នន ាំ២០២១ ដល់ នងៃទ្១ី០ តខឧសភា នន ាំ២០២១។  ការច ុះឈ ម្ ុះចូលរមួកន ង
មហាសននបិាតនងឹប្បពឹតតឈៅតមកាលបរឈិចឆទ្ និងឈពលឈវលា ដូចបានកាំណត់ឈៅកន ងរឈបៀបវារៈភាជ ប់ជូន។  មហា-  
សននិបាតភាគហ  និក ឈលីកទ្៩ី គឺឈធវីឈ ងីតមរយ:ប្បព័នធ Online Zoom តដលតប្មូវឱ្យភាគហ  និកមាន ទូ្រសពេ័នដ  
ថាឈបលត ឬក ាំពយូទ្័រ រមួទាាំងប្តូវដាំឈ ងីកមមវធិី Zoom ជាម ន។ 

ភាគហ  និកប្តូវឈប្បីប្បាសឧ់បករណ៍ទាាំងឈនាុះឈធវីការច ុះឈ ម្ ុះចូលរមួមហាសននបិាត ឈដមីបទីាញយកឯកសារ
និងឈបាុះឈនន តអ្ន ម័តឈលកីារតបងតចកភាគលាភជូនភាគហ  និក និងលាភការរបស់ប្កុមប្បឹកាភិបាល។ ឈហត ឈនុះ
ភាគហ  និកប្តូវពិនតិយ និងអ្ន វតតតមនតីិវធិីតមរយ:ការឈប្បីប្បាស់ឧបករណ៍ទាាំងឈនាុះដូចខាងឈប្កាម៖ 

១. នីតិវិធីចុោះស ម្ ោះចូលរមួមហាេនោិ ត 
១.១ សប្មាប់អ្នកឈប្បីប្បាស់ទូ្រស័ពេនដសាម តហវូន ឬថាឈបលត 

• សូមឈធវីការឈសេន QR Code តដលមានកន ងលិខិតអ្ឈ ជ្ ីញចូលរមួមហាសននិបាតភាគហ  នកិ 
• សូមវាយប ច្ូល Passcode ឈៅកន ងប្បអ្ប់ឈលខសមាៃ ត ់
• រចួច ចឈលបី ូត ង Register  
• សូមឈផេៀងផ្ទេ ត់ពត័៌មានភាគហ  និកផ្ទេ លខ់លួនរបស់ឈលាក-អ្នក តដលបានបងាា ញឈៅឈលីនផេឈអ្ប្កង់។ 

១.២ សប្មាប់អ្នកឈប្បីប្បាស់ក ាំពយូទ័្រ  
• សូមចូលឈៅកាន់ឈគហទ្ាំព័រ http://gms9.ppwsa.com.kh/ 

• សូមវាយ Shareholder code តដលមានកន ងលិខិតអ្ឈ ជ្ ីញចូលរមួមហាសននិបាតភាគហ  និក 
ឈៅកន ង     ប្បអ្ប់អ្តតសញ្ជា ណភាគហ  និក និង ប្បអ្ប់ឈលខសមាៃ ត់ 

• រចួច ចឈលបី ូត ង Register  
• សូមឈផេៀងផ្ទេ ត់ពត័៌មានភាគហ  និកផ្ទេ លខ់លួនរបស់ ឈលាក-អ្នក តដលបានបងាា ញឈៅឈលីនផេឈអ្ប្កង់។
បនាេ ប់មក  ភាគហ  និកប្តូវច ចប ូត ង “Zoom Meeting” ឈដីមបចូីលរមួមហាសននិបាតភាគហ  នកិ
ឈលីកទ្៩ី។ 

២. នីតិវិធីស ោះសនោ ត 
២.១ ការឈបាុះឈនន ត 

ឈដីមបចូីលរមួលៅកនុងការឈបាុះឈនន ត ឈលាក-អ្នក ប្តូវប្ត ប់មកកមមវធីិ ឬ ឈគហទ្ាំព័រ 
http://gms9.ppwsa.com.kh/ វញិ។ ឈៅកន ងមហាសននិបាតភាគហ  និកមានកមមវតថ ចាំនួនពីរគឺ ការ
ឈបាុះឈនន តអ្ន ម័តឈលីការតបងតចកភាគលាភជូនភាគហ  និក និងការឈបាុះឈនន តអ្ន ម័តឈលីលាភការ
របស់ប្កុមប្បឹកាភិបាល ឈដ្ឋយ ឈលាក-អ្នក ប្តូវអ្ន វតតទាាំងពីរជឈប្មីស ដូចខាងឈប្កាម៖ 

http://gms9.ppwsa.com.kh/
http://gms9.ppwsa.com.kh/
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• ច ចប ូត ង Vote  
• សូមច ចសញ្ជា   កន ងប្បអ្ប់ឈនន តតដល ឈលាក-អ្នក ឈពញចិតតសប្មាប់ការតបងតចកភាគ
លាភជូនភាគហ  និក 

• សូមច ចសញ្ជា   កន ងប្បអ្ប់ឈនន តតដល ឈលាក-អ្នក ឈពញចិតតសប្មាប់លាភការរបស់ប្កុម
ប្បឹកាភិបាល 

• រចួសូមច ចប ូត ង Submit Vote 

២.២ លទ្ធផលការឈបាុះឈនន ត 
លទ្ធផលននការឈបាុះឈនន ត ប្តូវបានបងាា ញលទ្ធផលសរ បជាសវ័យប្បវតតិឈៅឈលីឈអ្ប្កង់ទូ្រស័ពេ 

ថាឈបលត ឬក ាំពយូទ័្រ របស់ ឈលាក-អ្នក ជាប្កាហវចិឈដ្ឋយបងាា ញនូវលទ្ធផលសរ ប  “ឈពញចិតត”    “មិន
ឈពញចិតត”  និង “អ្ន បបវាទ្” ។ 

៣. ការណតងតាំងអាែតតិគាហកៈ (អ្ោកតាំណាង) 
ភាគហ  និកតដលចូលរមួកន ងមហាសននិបាតភាគហ  និក ឈលកីទ្ី៩ របស ់ រ.ទ្.ស.ភ តមរយៈអាណតតិគាហកៈ 

ប្តូវតតងតាំងអាណតតិគាហកៈតមទ្ប្មង់ “លិខិតតតងតាំងអាណតតិគាហកៈ (អ្នកតាំណាង)“ ដូចមានឈៅកន ង 
ឧបសមព័នធ១ ននឯកសារឈនុះ។ 

ភាគហ  និកមាន ក់តតងតាំងអាណតតិគាហកៈបានតត ០១របូ ប  ឈណាណ ុះ។ ភាគហ  និកឈប្ចីននាក់អាចតតងតាំង
អាណតតគិាហកៈរមួគាន បាន។ 

ខ. ឯកសារេម្រមាប់មហាេនោិ តភាគហ ុនិក 
១. រ យការែ៍លទ្ធផលអាជីវកមម នោ ាំ២០២០ 

លទ្ធផលអាជីវកមម នន ាំ២០២០ របស់ រ.ទ្.ស.ភ ប្តូវបានបងាា ញឈៅកន ង របាយការណ៍ប្បចាំនន ាំ២០២០ ដូច
មានឈៅកន ង ឧបសមព័នធ ២ ននឯកសារឈនុះ។ 

២. ទ្ិេសៅអាជីវកមម នោ ាំ២០២១ 
ទ្ិសឈៅអាជីវកមម នន ាំ២០២១ របស់ រ.ទ្.ស.ភ ប្តូវបានបងាា ញឈៅកន ង ឧបសមព័នធ ៣ ននឯកសារឈនុះ។ 
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លិខតិតតងតាំងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតាំណាង) 
Proxy Letter 

ធ្វើធៅ ................................................................... 
Written at 

ថ្ងៃ........................ ខែ....................... ឆ្ន ាំ................ 
 Date  Month  Year 

ធេែអត្តសញ្ញា ណវនិិធោគិនធេញធោយគណៈកម្មការមូ្េបត្ត្កម្ពុជា ឬនិយត័្ករមូ្េបត្ត្កម្ពុជា.............................................................. 
Investor ID number issued by Securities and Exchange Commission of Cambodia or Securities and Exchange Regulator of Cambodia 

រូបវន្តបុគ្គល / Natural Person  
ន្ីតិបុគ្គល / Legal Person 

ែ្ុ ាំ/ធយើងែ្ុ ាំ................................................................................................................. សញ្ញា ត្.ិ....................................................... 
I / We Nationality 

មានអាសយោា នធេែ................................................ ផ្លូវ........................................... ឃុាំ/សង្កា ត្់..................................................... 
address no. Street Commune/Sangkat 

ត្សុក/ត្កុង/ែណឌ ........................................................ ធែត្ត/រាជធានើ............................. ត្បធេស....................................................... 
District/Town/Khan  Province/Capital Country 

គឺជាភាគហ ុនិករបស់  រោា ករេឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំធេញ (“រ.េ.ស.ភ្”)  ធៅថ្ងៃេើ២១  ខែធម្សា  ឆ្ន ាំ២០២១  (កាេបរធិេេេកាំណត្់េុក)  កាន់កាប់ 
being a shareholder of Phnom Penh Water Supply Authority  (“PPWSA”)  on  April 21st,  2021  (Record Date ), holding 
ភាគហ ុន្ម្មតាសរុបេាំនួន................................ភាគហ ុន មានសិេធិេូេរមួ្ និងធបាោះធឆ្ន ត្កនុងម្ហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកធេើកេើ៩ របស់ រ.េ.ស.ភ្ 
the total number of ordinary share                  share(s) entitled to attend and vote in the 9th General Meeting of Shareholders of PPWSA. 

ខត្ងតាាំង 
hereby appoint 

ធ ម្ ោះ..................................................................................... ធភ្េ............. អាយុ............ឆ្ន ាំ      សញ្ញា ត្.ិ...................................... 
Name    Gender Age  Year    Nationality 

កាន់អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬេិែិត្ឆ្លងខែនធេែ........................................................... មានអាសយោា នធេែ.............. ផ្លូវ....................... 
holding identity card or passport number address no.  Street 

ឃុាំ/សង្កា ត្់.......................................................................... ត្សុក/ត្កុង/ែណឌ .................................................................................. 
Commune/Sangkat  District/Town/Khan 

ធែត្ត/រាជធានើ........................................................................ត្បធេស.............................................................................................  
Province/Capital  Country 

ជាអាណត្តិគាហកៈរបស់ ែ្ុ ាំ/ធយើងែ្ុ ាំ ធែើម្បើេូេរមួ្ និងធបាោះធឆ្ន ត្កនុងនាម្ ែ្ុ ាំ/ធយើងែ្ុ ាំ កនុងម្ហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ធេើកេើ៩ ខែេនឹងត្បត្េឹត្តធៅ
ធៅថ្ងៃសុត្ក ១០ធកើត្ ខែធជសា ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្ត្ើស័ក េ.ស.២៥៦៥ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃេើ២១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ចាប់ធផ្តើម្ធវលាធមា៉ោ ង ០៨:០០ត្េឹក តាម្ត្បេ័នធ
អនឡាញ(ZOOM) ឬកាេបរធិេេេ ធេេធវលា េើកខនលង ឬេត្ម្ង់អនឡាញណាម្ួយ ខែេម្ហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ធេើកេើ៩ ធនោះអាេត្បត្េឹត្ត
ធៅ។ រាេ់សកម្មភាេទាំងឡាយរបស់អាណត្តិគាហកៈខាងធេើ ធៅកនុងម្ហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក ធេើកេើ៩ គឺជាសកម្មភាេត្សបេាប់ត្ាំណាងឱ្យ 
ែ្ុ ាំ/ធយើងែ្ុ ាំ ដែលជាភាគហ ុនិករបស់ រ.េ.ស.ភ្ ។ 

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 9th General Meeting of Shareholders to be held on Friday, May 21st, 2021 

at 08:00 AM through the online meeting (ZOOM) or such other date, time, and place or other online platforms as this 9th General 

Meeting of Shareholders may be held. Any acts performed by the above proxy in this 9th General Meeting of Shareholders shall be the 

legal actions performed by myself/ourselves as PPWSA’s shareholder. 
 
 
 
 
 
  

 
 

ហត្ថធេខា   ត្តា1   និងធ ម្ ោះភាគហ ុនិក         ហត្ថធេខា   និងធ ម្ ោះអាណត្តិគាហកៈ 
  Signature Stamp1 and Name of shareholder               Signature and Name of the proxy 

 
1 កនុ ងករណើ ភាគហ ុនិកជាស្ថា ប័ន្ 
 In case of the institutional shareholder 

 

 



 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ២ 
របាយការែ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
  

 
 
 
 
 
 

 



ពះ ច កកមុ

rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj

តិ ស ពះម ក ត
3

េេ លេ យុទ សចម ង របស់ រ.ទ.ស.ភ. នដូច ងេ ម៖
ព ងីក រផតផ់ងទ់ឹកេ តំបនជុ់ំវញិ ជ នីភេំពញ េ យរក អ និងសង់ រដូច េ
កុង ជ នីភេំពញ។ វ ិ គៃថេដម និងកំែណទ មងដ់ំេណ រ រ និងែបបបទេដម ី តប់នយៃថ
េដមទឹក បេងន បសិទ ពបុគលិក និងបនក ងសមត ពរបស់សហ ស។ ងំចិត
ខស់ ចំេ ះ រទទួលខុស តវដល់សងម និងបរ ិ ន។ េ ប បេធ បែបបយុទ ស មយួ
ប អង ពទឹក ត ែដល ន បសិទ ពបំផុតកុងពិភពេ ក។

េលខ៤៥ ផូវ១០៦ ស ត់ សះចក ខណដូនេពញ
ជ នីភំេពញ ពះ ច កកមុ

អុីែម៉លៈ
ir@ppwsa.com.kh

េលខទូរស័ពៈ ៨៥៥(០)២៣៧២៤០៤៦
េលខទូរ រៈ ៨៥៥(០)២៣៤២៧៦៥៧ 

រ យ រណ៍

២០២០
ប ំ ំ
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ទស្សនវស័ិ្យ 
 

រ.ទ.ស.ភ. បានប្តេជ្ញា ចិត្េតនេប្ វ្ើឲ្យប្សវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ខ្លួន មានការរ ើកចប្្រើន្តកតប្ោយ        
ប្ចរភាព ្ពរទាំងប្ វ្ើជ្ញអ្នកផ្េល់្តឹកា ជ្ញអ្នកស្រតស្រួល ប្ដ្ើរបើឲ្យ្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងទើ្តជុាំជន 
ប្ខ្ត្េ-្កុង ប្ៅទូទាំង្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ និង្តជ្ញពលរដ្ឋរស់ប្ៅកនុងតណាេ ្តប្ទសកាំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ 
កនុងពិភពប្ោកមានទឹកស្អា ត្ប្្តើ្បាស់ទាំងអ្ស់គ្នន ។ 

 

& បេសកកម្ម 
 

បរស្កកម្ម 
 
ប្តសកករមរតស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺធានាផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្គ្នម នប្រប្រាគ ២៤ប្មា៉ោ ងកនុងរយួថ្ងៃ ៧ថ្ងៃកនុងរួយ       
សបាេ ហ៍ មានសមាព ្្គត់្គ្នន់ និងកនុងត្ថ្រលរយួសរ្សតជូន្តជ្ញពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ និង    
ទើ្តជុាំជនរតស់ប្ខ្ត្េកណាេ លដដ្លជ្ញត់និងរាជធានើភនាំប្ពញ ប្ោយរិនប្រើលរ ាំលង្តជ្ញពលរដ្ឋ្កើ្ក។ 
ប្្ៅពើប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បាននឹងកាំពុងដចករ ាំដលកតទពិប្ស្អ្ន៍ការងាររតស់ខ្លួន ដ្ល់តណាេ រោឋ ករទឹកប្ខ្ត្េ 
្កុងរយួចាំននួ ប្ៅកនុង្ពះរាជ្ញណាច្កករពុជ្ញ ្ពរទាំងតណាេ អ្ងគភាពទឹកស្អា ត្កនុងត្ាំតន់ និងកនុង   
ពិភពប្ោក តារសាំណូរពរសាំប្ៅសប្្រចប្ោយបាននូវ SDGs។ 

 

 

ទសសនវិសយ័ 
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ស្អា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
្ទពយសករមសរុត(ពាន់ប្រៀល) ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០ ១.៦០៤.៣៤៣.៩២២ ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥ 
តាំណុលសរុត(ពាន់ប្រៀល) ៨៨២.៥៦៥.៤៨៣ ៦៩០.៦៣៩.២៨៣ ៥៥០.០៧០.៧២៩ 
រូល្នសរុត(ពាន់ប្រៀល) ៩៨២.០៥២.៦៥៧ ៩១៣.៧០៤.៦៣៩ ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦ 

 

លទធផ្លហរិញ្ញវត្ាុ 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ចាំណូលសរុត(ពាន់ប្រៀល) ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦ ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ២៦៥.០៩៣.២៩៣ 
ចាំប្ណញរុនតង់ពនធ្បាក់ចាំប្ណញ(ពានប់្រៀល) ១២០.៧៤៦.៤៧៧ ៤៩.២៩០.៥៣០ ៩៥.៥០៨.៦៥៨ 
ចាំប្ណញសុទធកនុងការយិតរបិ្ចេទ(ពាន់ប្រៀល) ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៦.៥០០.៧០៥ 
លទធផ្លលរាិត្កនុងការយិតរបិ្ចេទ(ពាន់ប្រៀល) ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៣.៦០៧.១៦៨ 

 

អ្នុបាត្ហរិញ្ញវត្ាុ 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
អ្នុបាត្ស្អ្នភាព 

អ្នុបាត្សនទនើយភាព 
អ្នុបាត្ចរនេ(ចាំនួនដ្ង) ១,០៨ ១,១៥ ១,៧៩ 
អ្នុបាត្ចរនេប្លឿន(ចាំនួនដ្ង) ០,៦៨ ០,៦២ ១,១៥ 

 

 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អ្នុបាត្ចាំប្ណញភាព 

អ្នុបាត្ចាំប្ណញប្្ៀតនងឹ 
្ទពសករម(ភាគរយ) ៥,០៩ ២,១៨ ៥,២៤ 
អ្នុបាត្ចាំប្ណញប្្ៀតនងឹ  
រូល្ន(ភាគរយ) ៩,៣២ ៣,៦៧ ៨,៤៧ 
អ្នុបាត្គមាល ត្ចាំប្ណញដុ្ល
(ភាគរយ) 

៣៩,៩៥ ២៤,១៧ ៣៥,៧៩ 

អ្នុបាត្គមាល ត្ចាំប្ណញភាព
(ភាគរយ) 

២៧,២៤ ១៥,៤៨ ២៧,៧៧ 

ចាំប្ណញកនុងរយួឯកតា 
រូលត្ត្ករមសិទធិ(ប្រៀល) ១.០១៥,៨៥ ៣៨២,៧៨ ៨៤៦,៣២ 

អ្នុបាត្លទធភាពសងការ្បាក ់(ចាំននួដ្ង) ៧,៨៧ ៤,៥២ ៥,៨៦ 
 
 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសបខេេ 
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៥,០០០

៥,២០០

៥,៤០០

៥,៦០០

៥,៨០០

៦,០០០

៦,២០០

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

ទាំហាំជញួដូ្រ (ភាគហ ុន) ថ្ងលតិទ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រាហវកិអពំី 
 

 
ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថសុបខេេ 
 
តដ្រត្រួលត្ថ្រលភាគហ ុន (គតិ្ជ្ញប្រៀល) នងិទាំហាំជញួដូ្រ 

្បាក់ចាំប្ណញស្មាត់ឆ្ន ាំ២០២០ (ោនប្រៀល) 

 

្បាក់ចាំប្ណញតារតណាេ ឆ្ន ាំនើរយួៗ (ោនប្រៀល) 
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ចាំណូលស្ររុ 
ចាំបណញមុ្នរងព់នធប្បាកច់ាំបណញ
ចាំបណញកនុងការយិររបិចេទ
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ស្មាស្ភាព 
ប្កុម្ប្រកឹាភបិាល ប្កប្កប្កប្កប្កប្កប្កប្កប្កប្កប្កុម្ប្ប្ប្រប្រប្ប្រប្រប្រប្រប្រប្ កាកាកាាភបាល

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្មាា ល់៖ 

- បោងតាម្អនុប្កឹតបលខ១១២២ អនប្ក.តត ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខខវចិេកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីការរនតអាណតតកិារងារជូន ឯកឧតតម្ សមឹ្ ណារ៉ា  
អគ្ានាយកថ្ន អគ្ានាយកដ្ឋា នឧស្ាហកម្ម តាំណាងប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម នងិសិ្របកម្ម កនុងមុ្ខតាំខណងជាប្រធានប្កមុ្ប្រកឹាភបិាល រដ្ឋា ករ
ទឹកស្វយត័ប្កងុភនាំបពញកនុងអាណតតិទី៦ ប្តូវបានចរអ់ាណតតិបៅ ថ្ងៃទី១៦ ខខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។  

- បោងតាម្អនុប្កឹតបលខ១៩៦ អនប្ក.តត ចុុះថ្ងៃទ២ី៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ស្តីពកីារខតងតាាំងប្កមុ្ប្រកឹាភបិាល រដ្ឋា ករទកឹស្វយត័ ប្កុង
ភនាំបពញ អាណតតិទ៧ី ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ សថុា រដ្ាបលខាធិការប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម នងិសិ្របកម្ម ប្តូវបានខតងតាាំងជាប្រធានប្កុម្ប្រកឹា-ភបិា
លរដ្ឋា ករទកឹស្វយត័ប្កុងភនាំបពញ ចរព់ីថ្ងៃទី២៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

- បោងលកខនតិកៈររស់្រដ្ឋា ករទឺកស្វយត័ប្កងុភនាំបពញ ចុុះថ្ងៃទី២៧-០៦-២០១២ និងបោងកាំណតប់ហតុស្តីពលីទធផលថ្នការបបាុះបឆ្ន ត បប្ជើស្
តាាំងតាំណាងនបិោជិតអាណតតទិី៧ ថ្នរដ្ឋា ករទឺកស្វយត័ប្កងុភនាំបពញ ចុុះថ្ងៃទ២ី៤ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ បោក មា៉ា  ណូរ៉ា វីន ប្តូវបាន
បប្ជើស្តាាំងជាតាំណាង និបោជតិ នងិជាស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាលអាណតតិទ៧ី។  
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ឯកឧតតម្េណឌិ ត សុមឹ្ សុថីា 
 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម្ ម្ុី វ៉ា ន់ 
 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន 
 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

បោក មា៉ា  ណូរ៉ា វីន 
 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

បោក ចាខ យនុបហវខ 
 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

បោក បោម្ បសខ េូរ៉ា  
 

អភបិាលឯករាជយ 

ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ សថុា 
 

ក្រេធានក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

រដ្ាបលខាធកិាប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម វទិាសាស្រស្ត 

រដ្ាបលខាធិការ  

ប្កសួ្ងបស្ដ្ាកិចច និងហិរញ្ញ វតថុ 

អគ្ានាយក 
រដ្ឋា ករទឹកស្វយត៍ប្កុងភនាំបពញ 

របចចកវទិា នងិនវានុវតតន ៍

អភបិាលរងថ្នគ្ណៈអភិបាល 

រាជធានីភនាំបពញ 

តាំណាងនិបោជិត 
ថ្នរដ្ឋា ករទឹកស្វយត៍ប្កុងភនាំបពញ 

អភបិាលម្និប្រតិរតតិតាំណាង 
ភាគ្ហ ុនិកឯកជន 

សមាជិកក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 
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កនុងឆ្ន ាំប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលចាំណូលសរុត ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦ពាន់ប្រៀល និង្បាក់ចាំប្ណញរុនតង់ពនធប្លើ 
្បាក់ចាំប្ណញ១២០.៧៤៦.៤៧៧ពាន់ប្រៀល។  

លទធផ្លលរាិត្សរុតរតស់ភាគហ ុនិកមានចាំនួន៨៨.៣៥១.៨៤៥ពាន់ប្រៀល។ ចាំប្ណញកនុងរួយភាគហ ុនជ្ញរូលោឋ ន 
(basic earnings per share) គឺ១.០១៥,៨៥ប្រៀល។ 

 
រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ វនិិប្ោគកស្អងព្ងើកដ្ាំប្ណើ រការ និងជួសជុលដងរការប្្ោបាយស្មាត់ផ្លិត្ និង

្តព័នធដចកចាយទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យ។ ប្្តើ្បាស់នូវ្គត់វធិានការប្ដ្ើរបើតប្ងកើនផ្លិត្ករមប្សវាករម និងធានាគុណភាពទឹក
ស្អា ត្ ប្្លើយត្តប្ៅនឹងត្្រូវការស្មាត់ជើវភាពរស់ប្ៅោជើវករម-ប្សវាករមនិងឧសាហករម។ ប្្វើោជើវករម ប្សវាករម និង
ការងារប្ផ្េងៗប្ទៀត្ ដដ្លទក់ទងនឹងវស័ិយទឹកស្អា ត្ និងអ្នារ័យប្ៅកនុងឬប្្ៅ្តប្ទសតារការសប្្រចរតស់ ្កុរ្តឹកា-
ភិបាល និងប្ោយអ្នុប្ោរតារចាត់។ 

 
សហ្តត្ិតត្េិការប្លើដផ្នកតប្ចេកប្ទសពាណិជជករម និងហរិញ្ញវត្ាុជ្ញរួយថ្ដ្គូរអ្ភិវឌ្ឍន៍កនុង និងប្្ៅ្តប្ទសប្ដ្ើរបើ 

ព្ងើក និងអ្ភិវឌ្ឍរ.ទ.ស.ភ. ប្ៅតារប្គ្នលនប្ោបាយ រតស់រាជរោឋ ភិបាល។ ធានាឲ្យបាននូវប្ចរភាពដ្ាំប្ណើ រការផ្លិត្ករម 
ោជើវករម និងហរិញ្ញវត្ាុប្ោយផ្ារភាជ ត់ជ្ញរួយ្តប្ោជន៍សងគរតប្ងកើន្តសិទធភាពតុគគលិក និងតនេកស្អងសរត្ាភាពរតស់ 
សហ្គ្នស វភិាគកតាេ ថ្ងលប្ដ្ើរ និងកាំដណទ្រង់ដ្ាំប្ណើ រការ និងដតតតទប្ដ្ើរបើកាត់្តនាយថ្ងលប្ដ្ើរទឹក ប្្តៀតប្្ៀតដតត         
យុទធស្អស្តសេ ជ្ញរួយតណាេ អ្ងគភាពទឹកស្អា ត្នានាដដ្លមាន្តសិទធភាពតាំផុ្ត្កនុងពិភពប្ោក។ 
 
 
 

បសចកតីថ្លែខរេស ់
 

បដ្ឋយទទួលបានទាំនុកចតិតពរីាជរដ្ឋា ភបិាល ជាម្យួនងឹការ 
ឧរតថម្ភ គាំប្ទពីប្កសួ្ងអាណាពាបាលទាំងពីរ រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័     
ប្កុងភនាំបពញ បានរាំបពញកាតពវកិចចបដ្ឋយបជាគ្ជយ័ ប្គ្រស់្កម្មភាព    
ធុរកិចចររស់្ខលួន។ បយើងកាំពុងរនតអភវិឌ្ឍបស្វាទកឹសាា តជាបរៀងរាល់ថ្ងៃ        
ទាំងគុ្ណភាព ទាំងររមិាណ បដ្ើម្បបី្លើយតរបៅនងឹតប្ម្ូវការបប្រើប្បាស់្ 
ររស់្ប្រជាជនថ្នទីប្កងុភនាំបពញនិងទីប្កងុតាបមម  នងិចូលរមួ្ចាំខណកកនុង
ដ្ាំបណើ រការអភវិឌ្ឍនរ៍រស់្ទីប្កងុទាំងពីរ។ 

កនខុឆ្ន ២ំ០២០ បនេះ 

 

“ 

” 

ក្រេធានក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 
 

ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ សថុា 

ក្រេធានក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

រដ្ាបលខាធកិាប្កសួ្ងឧស្ាហកម្ម វទិាសាស្រស្ត 
របចចកវទិា នងិនវានុវតតន ៍
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បសវដ៏មានក្រេសទិធភាព 
ប្យើងប្ៅដត្តនេធានាការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្២៤ប្មា៉ោ ងប្លើ២៤ប្មា៉ោ ង ជ្ញរួយនឹងគុណភាព ដដ្លោចទទួលទនបាន

ប្ោយផ្ទទ ល់ពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ប្នះ ប្យើងផ្លិត្បាន២២៤.៧៧៣.៩៧១រ៣។ ទនទឹរប្នះប្យើងបានប្្តើត៉ោូលើ  
ោលុយរើញ៉ោូ រកល័ររាយ(PAC) ជាំនួសស្អច់ជូរវញិប្ដ្ើរបើតប្ងកើនគុណភាពទឹក និងកាត់្តនាយចាំណាយប្លើស្អរធាតុ្គើរើ។ 

ជ្ញលទធផ្លប្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. បានោក់តាំពង់ប្រនាាំទឹក និងតណាេ ញដចកចាយទឹកស្អា ត្្តដវង 
២០៧.៨៨០,៤២ដរ៉ោ្ត្ និងបានត្តណាេ ញទឹកស្អា ត្ជូនអ្ត្ិងិជនចាំនួន១៧.៧១២តណាេ ញ កនុងប្នាះអ្ត្ិងិជនចាំណូល-
ទត មានចាំនួន៨២០តណាេ ញ ដដ្លប្យើងដត្ងយកចិត្េទុកោក់ជ្ញប្ទៀងទត់្។ ចាំដណកអ្្តាទឹកបាត់្តង់ប្ៅកនុងឆ្ន ាំប្នះ   
មានចាំនួន៩,៧៤% ប្ោយស្អរការប្លចធាល យតាំពង់ដដ្លតណាេ លរកពើមានការអ្ភិវឌ្ឍ និងជួសជុលព្ងើកប្ហោឋ រចនា      
សរព័នធផ្លូវងនល់ប្្ចើន។ 

 
ារអនុវតតរេសក់្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

កនុងឆ្ន ាំ២០២០  ្កុរ្តឹកាភិបាលបាន្តជុាំចាំនួន០៥ប្លើក ដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 
⚫ លទធផ្លកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ១ ោណត្េិទើ៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ១ ោណត្េិទើ៧ កាលពើថ្ងៃទើ១៨ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ប្វោប្មា៉ោ ង៨:៣0នាទើ ប្ៅតនទត់្តជុាំប្លខ្២ រតស់ រ.ទ.ស.ភ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យនិងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ ប្លើខ្លឹរស្អរ
លរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ៖ 

១- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ ្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាព 
ទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 

២- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្សេើពើការចរចាត្ថ្រលប្សវាសវនករមឆ្ន ាំ២០២០ ស្មាត់្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) 
និងការប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) ប្លើប្សវាសវនករមស្មាត់គប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក 
្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និង្តព័នធដចកចាយទឹក។ 

ក) សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្សេើពើការចរចាត្ថ្រលប្សវាសវនករមឆ្ន ាំ២០២០ ស្មាត់្កុរហ ុន  
ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា)   

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ទទួលយក្កុរហ ុន ត ើឌ្ើអូ្ ជ្ញសវនករ ដត្ប្ោយស្អា នភាព 
ហរិញ្ញវត្ាុកនុងប្ពលតចេុតបននប្នះ ប្សនើឱ្យអ្ងគភាពសវនករមថ្ផ្ទកនុង ប្្វើការចរចាត្ថ្រលរេងប្ទៀត្ ប្តើសិនសប្្រចបានទតជ្ញងត្ថ្រល 
ដដ្លប្សនើប្ ើងខាងប្លើគឺជ្ញការលា ប្ហើយលទធផ្លថ្នការចរចាចុងប្្កាយប្នះរិនចាាំបាច់្លង្កុរ្តឹកាភិបាលរេងប្ទៀត្ប្ទ។ 

ខ្) សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្សេើពើការប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ (ប្ខ្រតូឌា) ប្លើប្សវាសវនករម 
ស្មាត់ គប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ចាំការរន និង្តព័នធដចកចាយទឹក 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ ទទួលយក្កុរហ ុន ត ើ ឌ្ើ អូ្ ជ្ញសវនករ និង្តគល់សិទធិ 
ជូនឯកឧត្េរអ្គគនាយក កនុងការចរចាត្ថ្រល  ររួទាំងការចុះហត្ាប្លខាប្លើកិចេសនោផ្ងដដ្រ។ 

 ៣- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លកិចេលទធករមអ្នុវត្េកនុងដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចេលទធករមអ្នុវត្េ កនុងដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ត្ើមាស  

ទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 ៤- របាយការណ៍សេើពើរូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ចុងឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្ល ប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ចុងឆ្ន ាំ 
២០១៩ និងកនុង្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ និងប្សនើឱ្យរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ទទួលយកសាំប្ណើ រតស់ស្អោរាជធានើ 
ភនាំប្ពញ ប្ៅពិចារណាប្លើសាំប្ណើ សុាំពិនិត្យោក់តដនារនូវតប្ងាគ លទឹកពនលត់្ អ្គគិភ័យតារផ្ារនានាកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ។ 

 ៥- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារ្ត្ើមាសទើ១ និងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួល្ជ្ញត និងឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ្ត្ើមាសទើ១ និងដផ្នការ្ត្ើមាស

ទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០។ 



viii | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

៦- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើរបាយការណ៍្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ និងប្គ្នលការណ៍ដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ  
និងដតងដចកភាគោភដ្ល់ភាគហ ុនិកឆ្ន ាំ២០១៩ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួល្ជ្ញតប្លើរបាយការណ៍្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ រ ើឯការដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញ និងការ      
ដតងដចកភាគោភជូនភាគហ ុនិកស្មាត់ឆ្ន ាំ២០១៩ នឹងប្សនើសុាំការអ្នុរ័ត្ពើ្កុរ្តឹកាភិបាលនាប្ពលប្្កាយ ប្ោយស្អរ 
សវនករឯករាជយរិនទន់បានប្្វើសវនករមរចួរាល់ប្ៅប្ ើយ។ 

៧- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨ ្កុរ្តឹកាភិបាល  
បានអ្នុរ័ត្ឯកភាព៖  
១)  យកថ្ងៃទើ២៦ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ ជ្ញថ្ងៃ្បារពធពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨ 
២) យកស្អល្តជុាំរតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ ជ្ញទើកដនលង្បារពធរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក

ប្លើកទើ៨ 
៣) រហាសននិបាត្ចាត់ប្ផ្េើរពើប្មា៉ោ ង៨:០០ ប្ោយប្្គ្នងប្រៀតចាំឱ្យមានរប្តៀតវារៈដូ្ចខាងប្្ការ៖  

- ចុះវត្េមាន 
- ្តកាសប្ហតុ្ 
- តទតងាា ញសេើពើលទធផ្លោជើវករមរតស់សហ្គ្នស 
- ប្បាះប្ឆ្ន ត្អ្នុរ័ត្ប្លើការដតងដចកភាគោភជូនភាគហ ុនិក  
- ប្បាះប្ឆ្ន ត្អ្នុរ័ត្ប្លើោភការរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល 
- ប្បាះប្ឆ្ន ត្អ្នុរ័ត្ប្លើការពនោរោណត្េិរតស់អ្ភិបាលឯករាជយនិងអ្ភិបាល 
  រិន្តត្ិតត្េិត្ាំណាងភាគហ ុនិកឯកជន   
- រត្ិតញ្េ ត់ និងប្សចកេើដងលងអ្ាំណរគុណរតស់្តធានគណ្ិតត្ើ 

៤) ្តគល់ភារកិចេប្្វើតទតងាា ញពើលទធផ្លោជើវករមរតស់សហ្គ្នស ជូនប្ោកអ្គគនាយករង     
រស់ គឹរោង 

៥)  ប្ផ្ទរសិទធិជូនឯកឧត្េរអ្គគនាយក ឱ្យប្រៀតចាំដ្ាំប្ណើ រការរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨។ 
 ៨- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើការដកស្រួលសមាសភាពគណៈកមាម ្ិការរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពតារសាំប្ណើ ។ 
៩- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-សប្្រចប្លើអ្នុស្អសន៍រតស់ោជ្ញា ្រសវនករមជ្ញត្ិ ពាក់ព័នធនឹង្បាក់កាច់វត្េមានជូន 
្កុរ្តឹកាភិបាល 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពឈត់ទទួល្បាក់កាច់វត្េមាន្តជុាំចាត់តាាំងពើប្ពលប្នះត្ប្ៅ។ 
 ១០- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើសមាសភាពគណៈករមការជ្រះ និងលក់្ទពយសរបត្េិរដ្ឋដដ្ល្ត្ូវជ្រះ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានទទួលស្អគ ល់សមាសភាពគណៈករមការថ្ផ្ទកនុង ទាំង១២រូតប្នះ និងឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍
ឱ្យរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញតប្ងកើត្គណៈករមការ ្សតតារ្តការ១៦ ថ្ន្តកាសប្លខ្០០២សហវ.្តក ចុះថ្ងៃទើ០៦  
ដខ្រករា ឆ្ន ាំ២០២០ រតស់្កសួងប្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ាុ  ដដ្លមានសមាសភាព៤រូត ដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១) ឯកឧត្េរ សឹុរ សុើថា  អ្គគនាយករោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ   ជ្ញ្តធាន 
២) ត្ាំណាង្កសួងប្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ាុ (រ.ទ.ស.ភ ្ត្ូវប្្វើលិខ្ិត្ប្សនើសុាំប្ៅ្កសួង) ជ្ញអ្នុ្តធាន 
៣) ត្ាំណាង្កសួងឧសាហករមនិងសិតបករម (រ.ទ.ស.ភ ្ត្ូវប្្វើលិខ្ិត្ប្សនើសុាំប្ៅ្កសួង)ជ្ញសមាជិក 
៤) ប្ោក រស់ គឹរោង អ្គគនាយករងទទួលតនទុកហរិញ្ញកិចេ និងផ្ាររូលត្ត្  ជ្ញសមាជិក។ 

១១- របាយការណ៍សេើពើផ្លត៉ោះពាល់ថ្នការរុះប្រ ើរតងោងទឹករតស់ រ.ទ.ស.ភ ប្ៅោងត្រកល់ទឹកភូរិ  
្ត្ពាាំងងលឹង១ សងាក ត់្ប្ចារប្ៅ១ ខ្ណឌ ប្ពា ិ្៍ដសនជ័យ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្ៅប្លើការជ្រះប្ចាលនូវអ្ចលន្ទពយប្នះ ប្ោយ រ.ទ.ស.ភ     
្ត្ូវអ្នុវត្េតារនើត្ិវ ិ្ ើជ្ញ្រមាន។ 

១២- របាយការណ៍សេើពើយុទធស្អស្តសេរតស់ រ.ទ.ស.ភ ប្លើវ ិ្ ើស្អស្តសេកនុងការ្គត់្គងសាំណល់្តព័នធ្ត្ពឹត្េ-
ករមទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានគ្នា្ំ ទប្ៅប្លើកិចេការ និងយុទធស្អស្តសេដដ្លបានប្លើកប្ ើង។ 



ix | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

១៣- របាយការណ៍សេើពើវឌ្ឍនភាពរតស់គប្្មាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្តាប្មម  និងប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្
ភូរិដ្ពក 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 
១៤- របាយការណ៍សេើពើស្អា នភាពថ្នការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ ប្ខ្ត្េត្បូងឃមុ ាំ 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 
១៥- ប្ផ្េងៗ : សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើកាលវភិាគ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្មាត់ឆ្ន ាំ២០២០ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពថ្ងៃ្តជុាំដូ្ចខាងប្្ការ៖ 
១) ស្មាត់្ត្ើមាសទើ២ កាំណត់្យកថ្ងៃទើ១២ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
២) ស្មាត់្ត្ើមាសទើ៣ កាំណត់្យកថ្ងៃទើ៣០ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
៣) ស្មាត់្ត្ើមាសទើ៤ កាំណត់្យកថ្ងៃទើ១៨ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលវត្េមានចាំនួន០៦រូត និងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្រ រ.ទ.ស.ភ ។ 
សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលអ្វត្េមានចាំនួន០១រូត។  
 

⚫ លទធផ្លកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ (្តជុាំប្លើកទើ២) ោណត្េិទើ៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលវសិ្អរញ្ញប្លើកទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០(្តជុាំប្លើកទើ២) ោណត្េិទើ៧  

កាលពើថ្ងៃទើ៣០ ដខ្ប្រស្អ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្វោប្មា៉ោ ង៩:០0នាទើ ប្ៅតនទត់្តជុាំប្លខ្២ រតស់ រ.ទ.ស.ភ។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យនិង
ពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវ
លទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១- របាយការណ៍សេើពើស្អា នភាពផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ ប្ខ្ត្េត្បូងឃមុ ាំ និងសាំប្ណើ សុាំអ្នុរ័ត្ប្លើការទិញសមាា រ 
ព្ងើក្តព័នធដចកចាយ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍ និងបានដណនាាំឱ្យពប្នលឿនការប្ផ្ទរអ្ចលន្ទពយប្នះ 
តារនើត្ិវ ិ្ ើជ្ញ្រមាន និងបានឯកភាព-អ្នុរ័ត្ឱ្យទិញតាំពង់និងសមាា រត្ភាជ ត់ ប្ោយប្្តើវ ិ្ ើស្អស្តសេលទធករមប្ោយដ ក           
គឺចុះកិចេសនោផ្ទទ ល់ជ្ញរួយ្កុរហ ុនកនុង្សុក។ 

២- របាយការណ៍សេើពើស្អា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ រយៈប្ពល៣ដខ្ប្ដ្ើរឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ ប្ោយដ កចាំប្ពាះសាំប្ណើ សុាំពនោរប្ពលការទូទត់្ 

ភាគោភជូន្កសួងប្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ រ.ទ.ស.ភ រិនចាាំបាច់ប្្វើលិខ្ិត្ប្សនើសុាំប្ទ ប្្ពាះមានកត់្្តាជ្ញផ្លូវការកនុង 
កាំណត់្ប្ហតុ្ប្នះប្ហើយ។ 

៣- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ដត្ងតាាំងរស្តនេើជ្ញន់ខ្ពស់ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាព តារការប្សនើសុាំរតស់គណៈកមាម ្ិការដត្ងតាាំងនិងោភការ ៖ 

១) ប្ោក្សើ ប្រឿន ណារ ើ  ដត្ងតាាំងជ្ញ អ្គគនាយករង    
២) ប្ោក ឱ្រ អ្ដ្ឋរស  ប្ផ្ទរភារកិចេរកជ្ញ្តធាននាយកោឋ នរដ្ឋបាល និង្នធានរនុសេ 
៣) ប្ោក ប្ស្អរ សុវណណ   ដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នោជើវករម។ 

ប្ោយដ កចាំប្ពាះភារកិចេរតស់អ្គគនាយករង នឹង្ត្ូវកាំណត់្ប្ោយអ្គគនាយក តាររយៈប្សចកេើសប្្រចោច់  
ប្ោយដ ក។ 

៤- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើពិ្ើរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ ៖ 

១) យកជប្្រើសទើ១ គឺ្បារពធរហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកជ្ញលកខណៈ្តជុាំ្រមតា ប្ៅស្អល្តជុាំ្ាំរតស់     
រ.ទ.ស.ភ  ប្ោយរកាចមាៃ យតុគគលោ៉ោ ងត្ិច១,៥ដរ៉ោ្ត្ រាល់សករមភាព  ប្ោយមានពាក់មា៉ោ ស និង
មានតរកិាខ រប្ពទយនានា តារការដណនាាំរតស់្កសួងសុខាភិបាល។ 

២)ចាំប្ពាះរប្តៀតវារៈ និងប្ពលប្វោថ្នអ្ងគរហាសននិបាត្ ្ត្ូវរកាទុកដូ្ចដដ្លបានឯកភាពកនុងកិចេ្តជុាំ 
កនលងរក។ 



x | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

៣)យកកាលតរបិ្ចេទកាំណត់្ទុក (Record Date) ស្មាត់រហាសននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨ប្នះ       
គឺថ្ងៃទើ២២ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។  ការកាំណត់្កាលតរបិ្ចេទកាំណត់្ទុកប្នះ ប្្វើឱ្យប្យើងមាន       
លទធភាពកនុងការវាយត្ថ្រលចាំនួនអ្នកចូលររួកនុងរហាសននិបាត្ប្នះ ប្ដ្ើរបើឱ្យងាយ្សួលកនុងការប្រៀតចាំ 
និងចាត់្ដចងរហាសននិបាត្ឱ្យបានលាតារការដណនាាំរតស់ គ.រ.ក ។   

្កុរ្តឹកាភិបាលបានដណនាាំឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ប្្វើលិខ្ិត្ររលឹក គ.រ.ក ពើការប្សនើសុាំការដណនាាំប្លើការអ្នុវត្េោភការ 
រតស់្កុរ្តឹកាភិបាល ដដ្លរហូត្រកដ្ល់ប្ពលប្នះ គ.រ.ក រិនទន់បានប្្លើយត្តប្ៅប្ ើយ។ 

៥- ប្ផ្េងៗ 
១) គប្្មាងស្អងសង់ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្តាប្មម  ជ្ញជាំនួយឥត្សាំណងរតស់រោឋ ភិបាលជត៉ោុន       
កនុងរូតភាពជ្ញ Special Purpose Company (SPC)  តចេុតបននកាំពុងដ្ាំប្ណើ រការប្ដ្ញថ្ងលប្ដ្ើរបើ  
ស្អងសង់។   

២)គប្្មាងប្្វើតចេុតបននភាពដផ្នការប្រ ជ្ញជាំនួយឥត្សាំណងរតស់រោឋ ភិបាលជត៉ោុន តចេុតបននកាំពុង 
ដ្ាំប្ណើ រការ។   

៣)គប្្មាងហរិញ្ញតបទនឥត្សាំណងរតស់សហគរន៍អ្ឺរ ៉ោុត ទឹក្បាក់្តមាណ១៥ោនដុ្ោល រ។  ប្យើង 
បានទទួលព័ត៌្មានថាកនុងសបាេ ហ៍ប្្កាយ ្នាគ្នរវនិិប្ោគអ្ឺរ ៉ោុត (EIB) នឹងចុះហត្ាប្លខាជ្ញរួយ  
គណៈកមាម ្ិការអ្ឺរ ៉ោុត ប្ដ្ើរបើផ្េល់ហរិញ្ញតបទនប្នះរក រ.ទ.ស.ភ ប្ហើយរ ាំពឹងថានឹងមានការចុះ     
ហត្ាប្លខាប្លើកិចេ្ពរប្្ពៀងផ្េល់ហរិញ្ញតបទនប្នះរករាជរោឋ ភិបាលករពុជ្ញ កនុងសបាេ ហ៍តនាទ ត់   
ប្ទៀត្។  តចេុតបននព្ងាងប្លើកទើ១ ថ្នកិចេ្ពរប្្ពៀងផ្េល់ហរិញ្ញតបទន បានប្រៀតចាំរចួរាល់ប្ហើយ។ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍ និងទទួលយកនូវអ្នុស្អសន៍រតស់ឯកឧត្េរ រុើ វា៉ោ ន់    
គឺ រ.ទ.ស.ភ គួរដត្តញ្េូ លប្ៅកនុងគប្្មាងប្្វើតចេុតបននភាពដផ្នការប្រ នូវការសិកាអ្ាំពើលទធភាពស្អងសង់ប្រាងច្កទឹកស្អា ត្ 
ប្ៅ្កុងតាប្មម  ប្ោយស្អរ្កុងប្នះនឹងកាល យជ្ញត្ាំតន់ប្សដ្ឋកិចេ្តកតប្ោយសកាេ នុពលផ្ងដដ្រ នាប្ពលអ្នាគត្។ 

 
សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលវត្េមានចាំនួន០៧រូត និងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្រ រ.ទ.ស.ភ ។ 

 
⚫ លទធផ្លកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ៣ ោណត្េិទើ៧ : 

រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ៣ ោណត្េិទើ៧ កាលពើថ្ងៃទើ១២ ដខ្រិងុនា            
ឆ្ន ាំ២០២០ ប្វោប្មា៉ោ ង៩:០0នាទើ ប្ៅតនទត់្តជុាំប្លខ្២ រតស់ រ.ទ.ស.ភ។  អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យនិងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់
ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង ្ត្ើមាសទើ២ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 

២- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ដត្ងតាាំងសវនករថ្ផ្ទកនុងរតស់ រ.ទ.ស.ភ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពតារសាំប្ណើ  ប្ោយអ្នុញ្ញញ ត្ពនោរោណត្េិជូនប្ោក្សើ ប្សង គ្នតារា     

ជ្ញ្តធានសវនករថ្ផ្ទកនុង រយៈប្ពល២ឆ្ន ាំប្ទៀត្។ 
៣- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លកិចេលទធករម អ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០ និងសាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-

សប្្រចប្លើដផ្នការលទធករមដកត្្រូវ្មាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចេលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ២ និង អ្នុរ័ត្-ឯកភាព

ប្លើដផ្នការលទធករមដកត្្រូវស្មាត់្មាសទើ២ឆ្ន ាំ២០២០។ 
៤- របាយការណ៍សេើពើរូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ កនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០ 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លថ្នការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ          
អ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ២ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

៥- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារ្តចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ និងសាំប្ណើ សុាំប្គ្នលការណ៍ដតងដចកភាគោភ 
ជូនភាគហ ុនិកឆ្ន ាំ២០១៩ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ ៖  



xi | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

ក) ឯកភាពជ្ញឯកចេនទប្លើសាំប្ណើ សុាំដតងដចក្បាក់ចាំប្ណញឆ្ន ាំ២០១៩ ដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 
១) រងាវ ន់សរប្សើររស្តនេើ-និប្ោជិត្ (តើដខ្) : ៦.៣៨០.៥៦៦.៨២៣,០០ប្រៀល 
២) រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ  : ២.៧៤៣.៥២៨.៦៦១,៣៨ប្រៀល 
៣) រូលនិ្ិត្រុងតារចាត់   : ១.៦៦៤.៥៩៥.៨៣៧,២៥ប្រៀល 
៤) រូលនិ្ិត្រុងប្ោយប្សរ ើ    : ១.៦៦៤.៥៩៥.៨៣៧,២៥ប្រៀល 

ខ្) ឯកភាពជ្ញឯកចេនទប្លើ្បាក់ចាំប្ណញរកាទុក:  ៩.៩៥៨.៨៩៧.៨១១,០០ប្រៀល 
គ) ភាគោភសរុតដដ្ល្ត្ូវដតងដចក :  ២០.០០៣.៨២៧.២៦០,០០ប្រៀល 
១) ទិននផ្លភាគោភ (Dividend Yield) : ៤,០៩%  
២) ចាំនួនភាគោភកនុងរួយភាគហ ុន (Dividend per Share) : ២៣០ប្រៀល/ភាគហ ុន 
៣) អ្នុបាត្ថ្នការដតងដចកភាគោភ (Dividend Payout Ratio) : ៦០,០៩% 
៤) កាលតរបិ្ចេទ្តកាសតញ្ជ ើប្ ម្ ះភាគហ ុនិក្ត្ូវទទួលបានភាគោភ : ០២ កកកោ ២០២០ 
៥) កាលតរបិ្ចេទចាត់ប្ផ្េើរទូទត់្ភាគោភ (Payment Date) : ១៣ កកកោ ២០២០។ 

ប្ោយដ ក ពាក់ព័នធនឹងការទូទត់្ភាគោភជូន្កសួងប្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ ប្ោយសប្ងកត្ប្ឃើញថា  រ.ទ.ស.ភ  
្ត្ូវការទុនស្មាត់វនិិប្ោគ ររួទាំងងវកិាស្មាត់តដ្ិភាគោ៉ោ ងប្្ចើនប្នាះ ្កុរ្តឹកាភិបាលប្សនើសុាំឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ពិនិត្យ   
លទធភាពជ្មាតជូន្កសួងប្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុពើស្អា នភាពកងវះងវកិាប្នះ និងប្សនើសុាំពនោរប្ពលការទូទត់្ជូន។ 

៦- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារ្ត្ើមាសទើ២-្មាសទើ១ និងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្លើខ្លឹរស្អរថ្នរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ្ត្ើមាសទើ២ ្មាសទើ១ និង

ទិសប្ៅការងារ្ត្ើមាសទើ៣ឆ្ន ាំ២០២០ និងប្សនើឱ្យ រ.ទ.ស.ភ តនេជាំរុញការងារប្ផ្ទរអ្ចលន្ទពយ ប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ប្ខ្ត្េ
ត្បូងឃមុ ាំតារនើត្ិវ ិ្ ើជ្ញ្រមាន ្ពរទាំងទទួល្ជ្ញតនូវការបាររា និងការគិត្គូររតស់ឯកឧត្េរអ្គគនាយក ពាក់ព័នធនឹងស្អា ន
ភាពករពស់ទឹកទប្នលនារដូ្វ្បាាំង។ 

៧- សាំប្ណើ សុាំកិចេអ្នេរាគរន៍ប្ោះ្ស្អយគនលងផ្លូវ ស្មាត់ោក់លូតងាូរសាំណល់ប្ចញពើ្តព័នធ្ត្ពឹត្េករម 
ទឹកស្អា ត្រតស់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពលុតរប្តៀតវារៈទើ៧ ប្ោយកិចេការប្នះ រ.ទ.ស.ភ បានប្ោះ្ស្អយរចួរាល់ប្ហើយ។ 
៨- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព សេើពើការអ្នុវត្េយុទធស្អស្តសេ្គត់្គងសាំណល់ភក់ប្ចញពើ្តព័នធ្ត្ពឹត្េករម 

ទឹកស្អា ត្ រតស់ប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង 
្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 

៩- របាយការណ៍ សេើពើប្ហតុ្ថ្នផ្លត៉ោះពាល់រតស់គប្្មាងចាក់ដ្ើតាំប្ពញ ថ្នគប្្មាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្កាះនរា 
ប្ោយ្កុរហ ុន OCIC រកប្លើ្តព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ រ.ទ.ស.ភ និងរកប្លើប្សវាករមផ្គត់្ផ្គង់  
ទឹកស្អា ត្ជូន្តជ្ញពលរដ្ឋកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍ និងបានផ្េល់អ្នុស្អសន៍ដ្ល់ រ.ទ.ស.ភ ្ត្ូវជួត្តជុាំ 
ពិភាកាប្ោះ្ស្អយជ្ញរួយ្កុរហ ុនជ្ញតនេប្ទៀត្។  

១០- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-សប្្រចជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្លើការកាំណត់្ោភការជូន្កុរ្តឹកាភិបាល 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្ជ្ញឯកចេនទ ឱ្យប្សនើសុាំការអ្នុរ័ត្ប្លើោភការរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល អ្ងគរហា-        

សននិបាត្ភាគហ ុនិកប្លើកទើ៨ ដដ្លនឹង្ត្ពឹត្េប្ៅប្ៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្រិងុនាខាងរុខ្ ប្ោយការប្បាះប្ឆ្ន ត្ជ្ញកញ្េ ត់ប្ៅប្លើ  
ោភការរយៈប្ពលរួយឆ្ន ាំដដ្លកាំពុងអ្នុវត្េ ្ពរទាំងបានទរទរឱ្យ គ.រ.ក ផ្េល់នូវកាំណត់្ប្ហតុ្ពាក់ព័នធនឹងកិចេ្តជុាំ
ជ្ញរួយ រ.ទ.ស.ភ ប្ដ្ើរបើជ្ញឯកស្អរប្ោងផ្ងដដ្រ។ 

១១- ប្ផ្េងៗ  
- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-សប្្រចប្លើព្ងាងចប្រលើយចាំប្ពាះក្រងសាំណួរវាយត្ថ្រលការអ្នុវត្េអ្ភិបាលកិចេ 
ស្អជើវករមប្ៅ រ.ទ.ស.ភ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានប្សនើឱ្យប្្វើការដកស្រួលប្លើចាំណុចរួយចាំនួន និងអ្នុញ្ញញ ត្ឱ្យប្ផ្ាើជូន គ.រ.ក ្ពរទាំងបាន 
អ្នុរ័ត្ឱ្យ្គត់សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលប្្វើប្សចកេើ្តកាសពើទាំនាស់ផ្ល្តប្ោជន៍ និងទាំនាក់ទាំនងរតស់ខ្លួនជ្ញរួយនឹង    



xii | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

រោឋ ករទឹកសវយត័្្កងុភនាំប្ពញ  ្សតប្ៅតារ្ករសើល្រ៌ស្មាត់អ្ភិបាល និងតុគគលិកជ្ញន់ខ្ពស់ និងយនេការត្្រូវស្មាត់ 
ការអ្នុវត្េអ្ភិបាលកិចេស្អជើវករម។ 

 
សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលវត្េមានចាំនួន០៧រូត និងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្រ រ.ទ.ស.ភ.។ 
 

⚫ លទធផ្លកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ៤ ោណត្េិទើ៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ៤ ោណត្េិទើ៧ កាលពើថ្ងៃទើ២៩ ដខ្កញ្ញញ               

ឆ្ន ាំ២០២០ ប្វោប្មា៉ោ ង៨:៣0នាទើ ប្ៅតនទត់្តជុាំប្លខ្២ រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។  អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល សត់េូរប្ោតល់
ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ. ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១- សាំប្ណើ សុាំ្កសួងប្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ាុ ផ្េល់អ្នុស្អសន៍ដណនាាំប្លើការ្គត់្គងគប្្មាងស្អងសង់ 
ស្អា នើយ តូរទឹកប្ៅងមើ កនុង្កតខ្ណឌ វធិានការកាត់្តនាយផ្លត៉ោះពាល់រតស់គប្្មាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្កាះនរា
ងមើ រកប្លើប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្និប្រា្ និងប្សវាករមផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្រតស់ រ.ទ.ស.ភ. 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពឱ្យ រ.ទ.ស.ភ. ប្្វើលិខ្ិត្ប្សនើសុាំប្គ្នលការណ៍ពើ្កសួងោណាពោបាលទាំងពើរ ប្ោយ
ប្ោងតារអ្នុស្អសន៍ខាងប្លើ និង្តគល់សិទធិជូនឯកឧត្េរអ្គគនាយក ប្ដ្ើរបើរុខ្ការអ្នុវត្េតនេតារនើត្ិវ ិ្ ើ។  

២- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងចាក់តាំប្ពញដ្ើទាំហាំ២៥ហកិតា ប្ៅតឹងតាប្មាក 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្ៅប្លើត្្រូវការចាក់ដ្ើតាំប្ពញទើតាាំងប្នះ ដត្ត្ថ្រល្ត្ូវពិចារណា     

នាប្ពលប្្កាយ  ប្ោយស្អររិនទន់មានត្្រូវការតនាទ ន់ និងចាំប្ពាះរុខ្ប្ៅប្ ើយ  ្ពរទាំងគ្នា្ំ ទប្លើវ ិ្ ើស្អស្តសេអ្នុវត្េគប្្មាង
ប្នះ ចាំនួន៣ជប្្រើស គឺ៖ 

១) ស្អេ រដ្ើបាត្តឹងប្ៅដកបរៗប្នាះរកចាក់តាំប្ពញទើតាាំងដ្ើខាងប្លើ ប្ោយប្សនើសុាំការគ្នា្ំ ទពើស្អោ 
រាជធានើភនាំប្ពញ ប្ៅតារលទធភាពជ្ញក់ដសេង។ 

២)ប្្តើ្បាស់កញ្េ ត់ងវកិាណារួយរតស់ រ.ទ.ស.ភ ប្ដ្ើរបើស្អងសង់ទាំនត់រតងព័ទធ្ពាំដ្ើ។ 
៣)ប្សនើសុាំការគ្នា្ំ ទឧតត្ារាពើរាជរោឋ ភិបាលប្ៅប្លើចាំណាយស្មាត់គប្្មាងប្នះ កនុងតុពវប្ហតុ្ 
ការងារផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្ប្ៅរាជធានើភនាំប្ពញ។ 

៣- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារឆ្ន ាំ២០២០ (៨ដខ្តូក៤ដខ្បា៉ោ ន់ស្អម ន) និងសាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-    
អ្នុរ័ត្ប្លើ គប្្មាងដផ្នការសហ្គ្នសនិងទុនវនិិប្ោគឆ្ន ាំ២០២១ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្ៅប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លការងារ ៨ដខ្ តូក៤បា៉ោ ន់ស្អម ន ឆ្ន ាំ២០២០ 
និងអ្នុរ័ត្-ឯកភាពជ្ញឯកចេនទប្លើរាល់សាំប្ណើ ដដ្លបានប្លើកប្ ើងស្មាត់ដផ្នការឆ្ន ាំ២០២១ និងបានឯកភាពត្ប្រលើង្បាក់
ប្តៀវត្េររូ៍លោឋ ន១០%ជូនដ្ល់រស្តនេើ-និប្ោជិត្ កនុង្កតខ្ណឌ ទាំងតួន ្ពរទាំងយល់្ពរឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ត្តណាេ ញទឹកស្អា ត្
រិនគិត្ថ្ងលជូនអ្ត្ិងិជនប្ៅត្បូងឃមុ ាំ ប្ោយ្ត្ូវតញ្ញជ ក់ឱ្យបានចាស់កនុងប្សចកេើជូនដ្ាំណឹងអ្ាំពើសុពលភាពថ្នត្ តណាេ ញរិន
គិត្ថ្ងលប្នះ។  

៤- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លកិចេលទធករមអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ និងសាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-    
អ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងដផ្នការលទធករមឆ្ន ាំ២០២១ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពទាំង្សុងប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចេលទធករម្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 
និងគប្្មាងដផ្នការកិចេលទធករមស្មាត់ឆ្ន ាំ២០២១។ 

៥- របាយការណ៍សេើពើរូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរអ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ឆ្ន ាំ២០២០ និងសាំប្ណើ
សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើគប្្មាងប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរឆ្ន ាំ២០២១ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្លើលទធផ្លរបាយការណ៍ប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ
អ្នុវត្េកនុង្ត្ើមាសទើ៣ឆ្ន ាំ២០២០ និងបានអ្នុរ័ត្-ឯកភាពប្លើគប្្មាងចាំណាយស្មាត់ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

៦- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើព្ងាងឯកស្អរភារកិចេរតស់្កុរ្តឹកាភិបាល ្សតតារ្តកាសរតស់  
គ.រ.ក ប្លខ្០១១/១៨ គ.រ.ក/្ត.ក 



xiii | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពឱ្យប្រធាវ ើអ្នុវត្េតារអ្នុស្អសន៍រតស់្កុរ្តឹកាភិបាលរួយជាំហានសិន ប្ោយ្ត្ូវ 
សហការជ្ញរួយប្លខា្ិការសហ្គ្នសកនុងការអ្នុវត្េតារអ្នុស្អសន៍រតស់្កុរ្តឹកាភិបាល។  កនុងកិចេ្តជុាំប្លើកប្្កាយ    
ប្រធាវ ើ្ ត្ូវតនេប្្វើតទតងាា ញជ្ញតនេប្ទៀត្។ 

៧- របាយការណ៍សេើពើស្អា នភាពប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ និងស្អា នភាពតណាេ ញដចកចាយទឹកប្ៅ
ប្ខ្ត្េត្បូងឃមុ ាំ និងសាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ប្លើដផ្នការោជើវករមឆ្ន ាំ២០២១ 

្កុរ្តឹកាភិបាលបានពិភាកា និងសប្្រចរចួប្ហើយ កនុងរប្តៀតវារៈទើ២ខាងប្លើ។ 
៨- របាយការណ៍សេើពើគប្្មាងោក់តាំពង់ប្រនាាំទឹកស្អា ត្ខាន ត្្ាំ ចាត់ពើទាំហាំ៨០០រ.រ រហូត្ដ្ល់ទាំហាំ 

២០០០រ.រ ស្មាត់ទទួលទឹកពើប្រាងច្ក្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្បាក់ដខ្ង 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍ និងប្សនើឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ប្្វើលិខ្ិត្ជ្មាតជូនស្អោ      

រាជធានើភនាំប្ពញ អ្ាំពើដផ្នការោក់តាំពង់ពើឆ្ន ាំ២០២០ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២៥។ 
៩- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ និងសាំប្ណើ សុាំអ្នុរ័ត្ប្លើ 

គប្្មាងសវនករមឆ្ន ាំ២០២១ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្លើលទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង្ត្ើមាសទើ៣ ឆ្ន ាំ២០២០ និងបាន  

អ្នុរ័ត្-ឯកភាពប្លើគប្្មាងប្សវាសវនករមឆ្ន ាំ២០២១។ 
១០- ប្ផ្េងៗ 

ក) រចនាសរព័នធចាត់្តាាំងរតស់រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានសប្្រចជ្ញឯកចេនទដ្ាំប្ ើងប្លខា្ិការោឋ ន និងអ្ងគភាពលទធករម ឱ្យមានថាន ក់ប្សមើនាយកោឋ ន  

ដូ្ចគ្នន នឹងនើត្ិករម និងអ្្ិការកិចេ សវនករមថ្ផ្ទកនុង និងរណឌ លព័ត៌្មានវទិោ។ 
សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលវត្េមានចាំនួន០៧រូត និងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្រ រ.ទ.ស.ភ.។ 
 

⚫ លទធផ្លកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញប្លើកទើ៥ ោណត្េិទើ៧ : 
រ.ទ.ស.ភ បានប្រៀតចាំកិចេ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលស្អរញ្ញ ប្លើកទើ០៥ ោណត្េិទើ៧ កាលពើថ្ងៃទើ១៨ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្វោប្មា៉ោ ង ៨:៣0នាទើ តារ្តព័នធ Online ប្ោយប្្តើករមវ ិ្ ើ ZOOM ប្្ការអ្្ិតត្ើភាពរតស់ឯកឧត្េរ អ្ ុ ៊ុំ សុថា  ជ្ញ្តធាន
្កុរ្តឹកាភិបាលោណត្េិទើ៧។ អ្ងគ្តជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាផ្ទល ស់តេូរប្ោតល់ប្លើខ្លឹរស្អរលរាិត្ថ្នរបាយការណ៍     
ដដ្លតងាា ញប្ោយរស្តនេើជាំនាញ រ.ទ.ស.ភ ប្ោយទទួលបាននូវលទធផ្លដូ្ចខាងប្្ការ ៖ 

១- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍ប្្ជើសប្រ ើស្កុរហ ុន ប្ដ្ើរបើប្្វើសវនករមរបាយការណ៍   
ហរិញ្ញវត្ាុឆ្ន ាំ២០២១ 

្កុរ្តឹកាភបាលបានឯកភាពប្្ជើសប្រ ើសយក្កុរហ ុន ប្តកប្ឃើរ ្ើលលើ (ប្ខ្រតូរឌា) ឯ.ក ស្មាត់ប្្វើសវនករម 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុឆ្ន ាំ២០២១  ប្ហើយត្ថ្រលដដ្លបានោក់ប្សនើ ្ត្ូវប្្វើការចរចាតដនារ ប្ៅតារលទធភាព ប្ោយ្តគល់សិទធិ 
ជូនឯកឧត្េរអ្គគនាយក កនុងការចរចា និងចុះហត្ាប្លខាប្លើកិចេសនោ។ 

២- សាំប្ណើ សុាំប្គ្នលការណ៍ឯកភាពប្លើការកាំណត់្ទុនប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ប្ខ្ត្េត្បុងឃមុ ាំ 
្កុរ្តឹកាភបាលបានឯកភាពជ្ញប្គ្នលការណ៍ ប្ៅប្លើការកាំណត់្ទុនប្រាងច្កផ្លិត្ទឹកស្អា ត្ ប្ខ្ត្េត្បូងឃមុ ាំ។ 

៣- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្តាំណុលរតស់អ្ភិបាល និងរស្តនេើ-និប្ោជិត្ដដ្លបានខ្េើទិញភាគហ ុន    
 រ.ទ.ស.ភ កនុងដ្ាំណាក់កាល IPO 

្កុរ្តឹកាភបាលបានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍ និងដណនាាំឱ្យ រ.ទ.ស.ភ តនេប្រៀតចាំដតតតទ និងរកវ ិ្ ើ 
ប្ោះ្ស្អយការងារប្នះឱ្យបានឆ្ត់រហ័ស ប្ោយប្្តើ្បាស់យនេការត្ាំណាងនិប្ោជិត្ ជ្ញអ្នកចុះប្្វើការអ្ប្ងកត្ និងស្អេ ត់      
ការចូលររួផ្េល់រត្ិអ្ាំពើជប្្រើសដដ្លនឹង្ត្ូវអ្នុវត្េ ដដ្ល្ត្ូវមានការប្្លើយត្តពើរស្តនេើ-និប្ោជិត្មាន ក់ៗដដ្លមានការពាក់ព័នធ 
(ដូ្ចមានត្ួប្លខ្កនុងរបាយការណ៍) និង្ត្ូវរាយការណ៍ ជូន្កុរ្តឹកាភិបាល កនុងប្ពល្តជុាំប្លើកប្្កាយ។ 

៤- សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្ដត្ងតាាំងរស្តនេើជ្ញន់ខ្ពស់    
្កុរ្តឹកាភិបាលបាន៖ 

ក) អ្នុរ័ត្-ឯកភាពតារការប្សនើសុាំរតស់គណៈកមាម ្ិការដត្ងតាាំងនិងោភការ 
ដត្ងតាាំងរស្តនេើចាំនួន២រូត៖ 



xiv | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

១) ប្ោក ឱ្រ អ្ដ្ឋរស ដត្ងតាាំងជ្ញអ្គគនាយករង 
២) ប្ោក ប្ហង សុផ្ទន់ណារា៉ោត្ ដត្ងតាាំងជ្ញ្តធាននាយកោឋ នរដ្ឋបាលនិង្នធានរនុសេ។ 
ខ្) អ្នុរ័ត្ជ្ញប្គ្នលការណ៍ ្តគល់ភារកិចេជូនប្ោកតណឌិ ត្ជ្ញ វសុិទធ ជ្ញទើ្តឹកា្កុរ្តឹកាភិបាល  
ដត្្ត្ូវមានការពិភាកាគ្នន អ្ាំពើលកខខ្ណឌ ថ្នការចុះកិចេសនោការងារ ប្ោយប្្វើការផ្គូផ្គងនូវ       
អ្ត្ា្តប្ោជន៍ដដ្ល្ត្ូវទទួលប្ៅនឹងភារកិចេដដ្ល្ត្ូវតាំប្ពញប្ដ្ើរបើជួយដ្ល់ការងារ            
្កុរ្តឹកាភិបាល។ 

៥- សាំប្ណើ សុាំអ្នុរ័ត្ករមវ ិ្ ើ្តជុាំ្កុរ្តឹកាភិបាលឆ្ន ាំ២០២១ 
្កុរ្តឹកាភិបាល បានអ្នុរ័ត្-ឯកភាព ៖ 

១) ស្មាត់ដខ្រើនា កាំណត់្យកថ្ងៃទើ២៦ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
២) ស្មាត់ដខ្រិងុនា កាំណត់្យកថ្ងៃទើ២៥ ដខ្រិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
៣) ស្មាត់ដខ្កញ្ញញ  កាំណត់្យកថ្ងៃទើ២២ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ 
៤) ស្មាត់ដខ្្នូ កាំណត់្យកថ្ងៃទើ២៤ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។  

៦- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារ១០ដខ្តូក២ដខ្បា៉ោ ន់ស្អម នឆ្ន ាំ២០២០ និងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ១ឆ្ន ាំ
២០២១ 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទាំង្សុងប្លើរបាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារ១០ដខ្ តូក២ដខ្ បា៉ោ ន់ស្អម នឆ្ន ាំ 
២០២០ និងដផ្នការ្ត្ើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២១។  

៧- របាយការណ៍សេើពើលទធផ្លការងារសវនករមថ្ផ្ទកនុង ្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពទទួល្ជ្ញតជ្ញរបាយការណ៍។ 

៨- របាយការណ៍លទធផ្លកិចេលទធករម ្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លកិចេលទធករម ្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

៩- របាយការណ៍សេើពើការប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ ្ត្ើមាសទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
    ្កុរ្តឹកាភិបាលបានឯកភាពទាំង្សុងប្លើរបាយការណ៍លទធផ្លប្្តើ្បាស់រូលនិ្ិតប្្រើផ្ល្តប្ោជន៍សងគរ្ត្ើមាស
ទើ៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ្ពរទាំងបានឯកភាពប្ៅប្លើសាំប្ណើ ទាំង៤ និងទឹក្បាក់ប្្គ្នងចាំណាយសរុត ៣៨៣.៦៤០.០០០ប្រៀល។ 

១០- ប្ផ្េងៗ 
ក) សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-អ្នុរ័ត្យល់្ពរប្លើការដកស្រួល និងតាំប្ពញតស្តងគត់សមាសភាព              
គណៈកមាម ្ិការលទធករម 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពប្ៅប្លើសមាសភាពទាំង៣រូត ដដ្លបានប្សនើប្ ើង៖ 
១) ប្ោក មា៉ោ  ណូរា៉ោ វ ើន  អ្គគនាយករងទទួលតនទុកផ្លិត្ករមនិងផ្គត់្ផ្គង់ទឹក  

ជ្ញអ្នុ្តធានទើ១ 
២) ប្ោក ជ្ញ សត្ិភទទ ្តធាននាយកោឋ នដផ្នការនិងគប្្មាង    

ជ្ញអ្នុ្តធានទើ២ 
៣) ប្ោក ប្អ្ឿ លុច  ្តធានការោិល័យរដ្ឋបាល ថ្ននាយកោឋ នរដ្ឋបាល  

និង្នធានរនុសេ   ជ្ញសមាជិក។ 
ខ្) សាំប្ណើ សុាំពិនិត្យ-សប្្រចទាំហាំការងារតដនារ និងថ្ងលប្សវាប្រៀតចាំឯកស្អរ និងឧតករណ៍ជាំនួយ 
ដ្ល់អ្ភិបាលកិចេស្អជើវករម ្សតតារ្តកាសប្លខ្ ០១១/១៨ គ.រ.ក/្ត.ក 

្កុរ្តឹកាភិបាល បានឯកភាពជួល្កុរប្រធាវ ើ ប្អ្ច.អ្ឹរ.អ្ិល & ខ្ន់ស្អល់ងិន កនុងត្ថ្រលប្សវាសរុតជ្ញកញ្េ ត់ ចាំនួន
៣០.០០០ដុ្ោល រោប្ររកិ រិនដរនគិត្ប្មា៉ោ ងប្ ើយ ប្ហើយលកខខ្ណឌ ថ្នកិចេសនោ (TOR) ្ត្ូវតញ្េូ លតដនារនូវកាត្ពវកិចេ
រតស់្កុរប្រធាវ ើកនុងការចូលររួកិចេ្តជុាំនានា ប្ដ្ើរបើការពារប្សចកេើ្ពាងថ្នឯកស្អរដដ្លបានកស្អងរចួជ្ញរួយ គ.រ.ក            
ឬស្អា ត័នពាក់ព័នធ តារសាំប្ណើ ចាាំបាច់រតស់ រ.ទ.ស.ភ.។ 

 

សមាជិក្កុរ្តឹកាភិបាលវត្េមានចាំនួន០៧រូត និងរស្តនេើ្ត្ួត្ពិនិត្យរដ្ឋអ្រ រ.ទ.ស.ភ.។ 
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 រ.ទ.ស.ភ. មានយុទធស្អស្តសេចាស់ោស់កនុងការព្ងើកតណាេ ញដចកចាយទឹក ប្ោយមានទាំនាក់ទាំនងជ្ញរួយនឹង 
ការព្ងើកសរត្ាភាព្ត្ពឹត្េករម ប្ហើយការព្ងើកការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្ៅត្ាំតន់ជុាំវញិរាជធានើភនាំប្ពញ គឺប្្វើោ៉ោ ងណារកាអ្្តា និង
សេង់ោរដូ្ចគ្នន  ប្ៅកនុងរាជធានើភនាំប្ពញ និងតាាំងចិត្េខ្ពស់ ចាំប្ពាះការទទួលខុ្ស្ត្ូវដ្ល់សងគរ និងតរសិ្អា ន។ ស្មាត់ឆ្ន ាំ 
២០២១ ប្យើងរ ាំពឹងថានឹងបានទទួល្បាក់ចាំប្ណញពិត្្តមាណ ១០៣.៧៤២.៥០៤.០០០ប្រៀល ដូ្ចដដ្លបានអ្នុរ័ត្ 
ប្ោយ្កុរ្តឹកាភិបាល និង្កសួងោណាពោបាលទាំងពើរ។ 

បសចកតីថ្លែខអំណរគុណ 
 ប្យើងខ្ាុ ាំសូរដងលងប្សចកេើដ្ឹងគុណដ៏្្ជ្ញលប្្ៅចាំប្ពាះរាជរោឋ ភិបាលោណាពោបាលទាំងពើរ គឺ្កសួងឧសាហករម 

វទិោស្អស្តសេ តប្ចេកវទិោ និងនវានុវត្េន៍ និង ្កសួងប្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ និយត័្កររូលត្ត្ករពុជ្ញ ្កុរហ ុនផ្ាររូលត្ត្
ករពុជ្ញ និងភាគហ ុនិក  ទាំងអ្ស់ ដដ្លបានផ្េល់ទាំនុកចិត្េនិងការគ្នា្ំ ទចាំប្ពាះរោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ។ 

 ប្យើងក៏មានប្មាទនភាព និងសូរដងលងអ្ាំណរគុណចាំប្ពាះរស្តនេើ និងនិប្ោជិត្្គត់ថាន ក់រតស់ រ.ទ.ស.ភ. ដដ្លបាន
ខ្ិត្ខ្ាំតាំប្ពញការងារប្ោយស្អម រត្ើទទួលខុ្ស្ត្ូវខ្ពស់ជាំរុញឲ្យបានសប្្រចនូវលទធផ្លដ៏្លា្ តប្សើរប្នះ។ 
 

ថ្ងៃសុ្ក ១៣ប្កើត្ ដខ្ប្ច្ត្ ឆ្ន ាំជូត្ ប្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
  ភនាំប្ពញ ថ្ងៃទើ២៦ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

                 ក្រេធានក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 
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សកម្មភាពសខំាន់ៗកនខុឆ្ន ២ំ០២០ 
ប្ោយមានការគ្នា្ំ ទោ៉ោ ងប្ពញទាំហងឹពើរាជរោឋ ភិបាល ្កសួងោណាពោបាល និង្កុរ្តឹកាភិបាល ប្ៅកនុង 

អ្ាំ ុងឆ្ន ាំប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្មានការវឌិ្ឍន៍ោ៉ោ ងខាល ាំងកាល  ប្ោយការ្គត់្គងហានិភ័យបានលា្ តប្សើរបានប្្តើ្បាស់          
នូវ្នធានហរិញ្ញវត្ាុ មាន្តសិទធភាពខ្ពស់ និង្គត់្គងការចាំណាយបានោ៉ោ ងហមត់្ចត់្ ជ្ញពិប្សសប្ោយការយកចិត្េ 
ទុកោក់ខ្ពស់ប្លើការកាត់្តនាយអ្្តាទឹកបាត់្តង់ ប្ទះតើសករមភាពជួសជុល និងព្ងើកងនល់ទូទាំងរាជធានើភនាំប្ពញ ជ្ញរូល-
ប្ហតុ្រួយកនុងចាំប្ណាររូលប្ហតុ្ជ្ញប្្ចើន ដដ្លតណាេ លឲ្យមានការប្លចធាល យតាំពង់ទឹកក៏ប្ោយ ដូ្ចតងាា ញកនុងរបាយ-
ការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុដដ្លបានប្្វើសវនករមប្ោយសវនករឯករាជយរចួ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ទទួលបានចាំណូលសរុត
ចាំនួន៣២៤.៣៦៧.៨៥៦ពាន់ប្រៀល ប្ហើយ្បាក់ចាំប្ណញរុនតង់ពនធប្លើ្បាក់ចាំប្ណញមានចាំនួន ១២០.៧៤៦.៤៧៧ពាន់
ប្រៀល និង្បាក់ចាំប្ណញរតស់ ភាគហ ុនិកមានចាំនួន១.០១៥,៨៥ប្រៀល។ នាចុងការយិតរបិ្ចេទប្នះ ្ទពយសករមសរុតបានប្កើន
ប្ ើងរហូត្ដ្ល់ចាំនួន១.៨៦៤.៦១៨.១៤០ពាន់ប្រៀល ប្ដ្ើរទុនបានប្កើនប្ ើងរហូត្ដ្ល់ចាំនួន ៩៨២.០៥២.៦៥៧ពាន់     
ប្រៀល។ ការប្កើនប្ ើងប្នះ គឺប្ោយស្អរ រ.ទ.ស.ភ. សប្្រចបានប្ជ្ញគជ័យោ៉ោ ង្ាំប្្ងកនុងការកាត់្ តនាយអ្្តាបាត់្តង់ទឹកឲ្យ
ប្ៅកនុងក្រិត្ប្លខ្១ខ្ទង់ ដដ្លអ្្តាកនុងឆ្ន ាំ២០២០ប្នះ មាន្ត្ឹរដត្៩,៧៤%។ ការកាត់្តនាយទឹកបាត់្តង់ជ្ញកតាេ ស្អល ត់-រស់ 
រតស់ រ.ទ.ស.ភ. កនុងដ្ាំប្ណើ រការ្ត្ពឹត្េករម និងោជើវករមរតស់ខ្លួន និងប្ដ្ើរបើប្្វើការដកស្រួលប្ៅតារការដ្ត្តួលថ្ន         
អ្ត្ិផ្រណា ប្យើងបានប្្វើការដកស្រួលនូវថ្ងលលក់ទឹកស្អា ត្ចាត់ពើថ្ងៃទើ០១ ដខ្រករា ឆ្ន ាំ២០២០ ដ្ល់តចេុតបននដដ្លប្្វើប្ោយ
ប្យើងប្ៅដត្រកាបាននូវប្ចរភាពហរិញ្ញវត្ាុបានោ៉ោ ងលា្ តប្សើរ ដដ្លោចតងកលកខណៈឲ្យប្យើងមានទឹកស្អា ត្ស្មាត់ផ្គត់្ផ្គង់ 
ោចផ្ឹកបានពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណដ្ល់រាត់រុឺន្គួស្អរ ររួទាំង្គួស្អរមានចាំណូលទត កនុងត្ថ្រលរួយដ៏្សរ្សត ប្ដ្ើរបើចូលររួ
ចាំដណកកនុងប្គ្នលនប្ោបាយកាត់្តនាយភាព្កើ្ក រតស់រាជរោឋ ភិបាល។ រោឋ ករទឹកសវយត័្្កុងភនាំប្ពញ មានសរត្ាភាព   
ផ្គត់្ផ្គង់ទឹក២៤ប្មា៉ោ ង/ថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃ/សបាេ ហ៍ ប្ោយកនុងឆ្ន ាំប្នះោចប្្វើការផ្លិត្បានចាំនួន ២២៤.៧៧៣.៩៧១រ៣។ 

ការ្ត្ពឹត្េករមទឹកស្អា ត្ គឺប្គ្នរពតារសេង់ោរគុណភាពទឹកជ្ញត្ិ និងអ្ងគការសុខ្ភាពពិភពប្ោក(WHO) ប្ោយ 
មានតនទត់ពិប្ស្អ្ន៍គុណភាពទឹក ោចវភិាគបាន៥៣រុខ្ ជ្ញងប្នះប្ទៀត្កនុងឆ្ន ាំប្នះ ប្យើងមានការវភិាគប្លើ២១៣រុខ្ ពើរនទើរ
ពិប្ស្អ្ន៍ ប្្ៅ្តប្ទស(រនទើរពិប្ស្អ្ន៍ សិងាតុរ ើ និងប្សៀងថ្ហ)។ ការយកចិត្េទុកោក់ប្លើគុណភាពទឹកប្នះប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. 

បសចកតីថ្លែខរេស ់
 

តាងនាម្ រ.ទ.ស្.ភ. ខ្ុ ាំមានកិតតិយស្ និងកតីបសាម្នស្សរកីរាយ       
កនុងការរងាា ញជូននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
ររស់្ រ.ទ.ស្.ភ. ស្ប្មារក់ារយិររបិចេទរញ្ចរថ់្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០។          
រ.ទ.ស្.ភ. បានកតប់្តានូវរបាយការហិរញ្ញ វតថុ ស្ប្មារ់ការយិររបិចេទឆ្ន ាំ២០២០ 
បនុះ រ.ទ.ស្.ភ. ទទួលបានចាំណូលស្ររុចាំនួនប្រមាណ ៣២៤ពានល់ានបរៀល 
និងចាំបណញម្ុនរងព់នធបលើប្បាក់ចាំបណញចាំនួនប្រមាណ ១២០ពានល់ានបរៀល 
និងលទធផលលម្ាតិស្ររុររស់្ភាគ្ហ ុនិកចាំនួនប្រមាណ៨៨ពាន់លានបរៀល។ 

សម្ិទធិផលសបក្រម្ចបាន 
កនខុឆ្ន ២ំ០២០ 

ឯកឧតតម្ សុមឹ្ សុថីា 
 

អគ្ានាយក 

អគគនាយក 
 

“ 

” 



xvii | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

ោចធានាជូនអ្ត្ិងិជនបាននូវការផ្ឹកប្ោយផ្ទទ ល់ពើកាលរ ៉ោូត ើប្ណ ប្ដ្ើរបើចូលររួចាំដណកកនុងការទទួលខុ្ស្ត្ូវចាំប្ពាះសងគរ 
កនុងប្គ្នលប្ៅជាំរុញឲ្យ្តជ្ញជន្គត់រូតមានទឹកស្អា ត្ប្្តើ្បាស់ ដដ្លជ្ញករមវ ិ្ ើទឹកស្អា ត្ស្មាត់ទាំងអ្ស់គ្នន (Water for All) 
ប្ោយមានប្សវាអ្នារ័យ្ត្ឹរ្ត្ូវ ប្ដ្ើរបើការរស់ប្ៅ្តកតប្ោយសុខុ្មាលភាព មានជើវភាពលា្ តប្សើរ និងមានតរសិ្អា នលា។ 

ទិសប្ៅថ្នការព្ងើកតណាេ ញដចកចាយទឹក គឺប្ៅត្ាំតន់មានសកាេ នុពលប្សដ្ឋកិចេ ប្ោយរិនប្រើលរ ាំលង្តជ្ញពលរដ្ឋ 
ដដ្លមានចាំណូលទត។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ប្នះ រ.ទ.ស.ភ. ោក់តាំពង់បាន្តដវង ២០៧.៨៨០,៤២ដរ៉ោ្ត្ ដដ្លប្្វើឲ្យ្តដវង
តាំពង់ប្រ និងតាំពង់ដចកចាយទឹកតចេុតបននសរុត ប្សមើនឹង្តមាណ ៣.៥៥២គើ ូដរ៉ោ្ត្ និងរកាសមាព ្ជ្ញរ្យរ២០ដរ៉ោ្ត្       
កនុងតណាេ ញដចកចាយទឹកទាំងរូល ដដ្លតាំពង់ចាត់ពើទាំហាំ៦៣រ.រ. ដ្ល់ទាំហាំ១៦០០រ.រ. រ.ទ.ស.ភ. បានប្្វើការោក់ 
ប្ោយខ្លួនឯង។ ប្យើងបានខ្ិត្ខ្ាំប្្វើឲ្យកាន់ដត្្តប្សើរប្ ើងនូវគុណភាព ប្សវាអ្ត្ិងិជនប្ដ្ើរបើដសវងរក និងតប្ងកើនចាំនួន       
អ្ត្ិងិជន្ាំៗដដ្លមានត្្រូវការទឹកប្្ចើន ប្ដ្ើរបើធានាបាននូវ្តសិទធភាពថ្នការ្តរូល្បាក់ថ្ងលទឹកដដ្លអ្្តាទរ្បាក់      
កនុងឆ្ន ាំប្នះ រកាបានជ្ញអ្ត្ិតរមិា ប្ហើយកាំប្ណើ នតណាេ ញអ្ត្ិងិជន ស្មាត់ចុងឆ្ន ាំ២០២០ប្នះ បានប្កើនប្ ើងចាំនួន 
៤០៧.៧៧៩តណាេ ញ។ 
 

ាររពំឹខទុកសក្រមាេ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
ចាំប្ពាះឆ្ន ាំ២០២១ ខាងរុខ្ ប្យើងនឹងខ្ិត្ខ្ាំ្តឹងដ្តងពោោរតដនារប្ទៀត្ប្ដ្ើរបើប្្វើឲ្យកាន់ដត្្តប្សើរកនុងការព្ងឹងនូវ 

អ្ភិបាលកិចេស្អជើវករមលារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ហើយប្ៅដត្្តកាន់ខាជ ត់នូវទសេនវស័ិយ និងប្តសកករម ដដ្លបានប្លើកពើតណាេ  
ឆ្ន ាំរុនដ្ដដ្ល។ ជ្ញទិសប្ៅស្មាត់ឆ្ន ាំតនាទ ត់ រ.ទ.ស.ភ. សងឃរឹថានឹងទទួលបាន្បាក់ចាំប្ណញពិត្រិនត្ិចជ្ញងចាំនួន
្តមាណ ១០៣.៧៤២.៥០៤.០០០ប្រៀល ដដ្ល្កុរ្តឹកាភិបាល និង្កសួងោណាពោបាលបានអ្នុរ័ត្។ 

រ.ទ.ស.ភ. ក៏ប្ៅដត្ប្តេជ្ញា ចិត្េផ្េល់ប្សវាករម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្អា ត្្តកតប្ោយគុណភាព និង្តសិទធភាព ប្ដ្ើរបើផ្េល់ការ
ប្ជឿជ្ញក់ពើអ្ត្ិងិជន។ ជ្ញងប្នះប្ៅប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. ប្ៅដត្ខ្ិត្ខ្ាំផ្េល់តណាេ ញទឹកជូន្តជ្ញពលរដ្ឋដដ្លមានចាំណូលទត 
តាររូតភាពឧតត្ារាថ្ងលចាត់ជ្ញវទឹក ្សតប្ៅតារក្រិត្ជើវភាព្គួស្អរនើរួយៗ ពើ៣០% ៥០% ៧០% និង ១០០% ប្ដ្ើរបើ
អ្នុវត្េគប្្មាងដចកចាយទឹក ពិប្សសជូនសហគរន៍្កើ្ក ប្ោយប្្តើងវកិារតស់ រ.ទ.ស.ភ. ប្ដ្ើរបើ្ តប្ោជន៍្តជ្ញជន។  

 

បសចកតីថ្លែខអំណរគុណ 
ជ្ញងមើរេងប្ទៀត្ រ.ទ.ស.ភ. មានប្សចកេើប្ស្អរនសេរ ើករាយ សូរដងលងអ្ាំណរគុណោ៉ោ ង្ជ្ញលប្្ៅចាំប្ពាះការគ្នា្ំ ទពើ             

រាជរោឋ ភិបាល ក៏ដូ្ចជ្ញោណាពោបាលទាំងពើរ គឺ្កសួងឧសាហករម វទិោស្អស្តសេ តប្ចេកវទិោ និងនវានុវត្េន៍ និង្កសួង 
ប្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ  និងសូរដរេងនូវអ្ាំណរគុណដ្ល់្កុរ្តឹកាភិបាល ចាំប្ពាះការគ្នា្ំ ទ និងការដ្ឹកនាាំលាស្មាត់ឆ្ន ាំ
២០២០ និងសូរដងលងអ្ាំណរគុណ ជូនចាំប្ពាះអ្ត្ិងិជនទាំងអ្ស់ ដដ្លប្្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ. បានទទួលប្ជ្ញគជ័យដូ្ចសពវថ្ងៃប្នះ។ 
 

 
ថ្ងៃសុ្ក ១៣ប្កើត្ ដខ្ប្ច្ត្ ឆ្ន ាំជូត្ ប្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 

  ភនាំប្ពញ ថ្ងៃទើ២៦ ដខ្រើនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

                               អគគនាយក រ.ទ.ស.ភ 
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ទស នវស័ិយ  េបសកម  i 
ពត័៌ នហិរ តុសេងប  ii 

ហិកអំពីពត័៌ នហិរ វតុសេងប  iii 
ស ស ព កម បកឹ ភិ ល iv 
េសចកីែថងរបស់ ប ន កម បឹក ភិ ល  vi 
េសចកីែថងរបអ់គ យក xvi 
  

ែផកទី១: ពត័៌ នទូេ កព់ន័នឹងរ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ ០១ 
     ក- អតស ណរ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ ០១ 
     ខ- លកណៈៃនធុរកិច ០១ 
     គ- សមន័ ពរ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ ០១ 
     ឃ- ពឹតិ រណ៍សំ ន់ៗ ប ំ  ំ ០២ 
     ង- ន ពទីផ រ ០២ 
     ច- ន ព បកតួ បែជង ០២ 
     ឆ- ែផន រអ គត ០២ 
     ជ- ក និភយ័ ០២ 
  

ែផកទី២: ពត័៌ នអំពីលទផល បតិបតិ រធុរកិច ០៨ 
     ក- លទផល បតិបតិ រធុរកិច ០៨ 
     ខ- រច សមន័ចំណូល ១០ 
  

ែផកទី៣: ពត័៌ នអំពីអភិ លកិច ជីវកម  ១១ 
     ក- អង រេលខ ១១ 
     ខ- កម បឹក ភិ ល        ១២ 
     គ- បុគលិក ន់ខស់ ១២ 
  

ែផកទី៤: ពត័៌ នអំពី រជញួដូរមូលប ត និង គហុ៊និក ១៣ 
     ក- ពត័៌ នអំពីមូលប ត ១៣ 
     ខ- ៃថ និងបរ ិ ណជញួដូរមូលប ត ១៣ 
     គ- គហុ៊និកែដល ន់ ប់ គហុ៊ន នសិទិេ ះេ តចំននួេ ចីនេលីសលប់ ១៣ 
     ឃ- គហុ៊និកែដល ន់ ប់ គហុ៊ន នសិទិេ ះេ តចំននួេ ចន ១៤ 
     ង- ពត័៌ នអំពី រែបងែចក គ កុងរយៈេពល ៣ (បី) ចុំងេ យ ១៤ 
  
ែផកទី៥: រ យ រណ៍សវនកមរបសស់វនករៃផកុងេលី រ តតពិនិត ៃផកុង ១៥ 
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ែផកទី៦: រ យ រណ៍ហរិ វតុែដលេធីសវនកមេ យសវនករឯក ជ  ៣១  
   

ែផកទី៧: ពត័៌ នអំពី បតិបតិ រ មយួ គី ប់ ក់ពន័ និងទំ សផ់ល បេ ជន៍ ៩០ 
     ក- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួ គហុ៊និកែដល ន គហុ៊ន បពី់៥( )ំ គរយេឡងីេ  ៩០  
     ខ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ ល និងបុគលិក នខ់ស់ ៩០  
     គ- បតិបតិ រ មយួអភិ ល និង គហុ៊និក កព់ន័នឹង រទិញ-លក់ ទព សកម និងេស កម ៩០  
     ឃ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួស ជិក គ រ លរ់បស់អភិ ល បុគលិក ន់ខស ់   
          និង គហុ៊និកែដ ន គហុ៊ន បពី់៥( )ំ គរយេឡងីេ  

៩០  

     ង- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួបុគលែដល នទំ កទំ់នង មយួអភិ លរបសបុ់គលចុះប ី 
          លកមូ់លប ត កមហុ៊នបុ តសមន័ឬ កមហុ៊នហូលឌីងរបសរ់ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 

៩០  

     ច- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួបុគល ប់ អភិ ល  
         ឬបុគល ប់ កព់ន័ មួយបុគល ប់  អភិ ល 

៩០  

     ឆ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ លែដល នមុ់ខតំែណង មយួេ កុងស គម    
         ឬអង ពមិនែសងរក កចំ់េណញ ឬេ កុង កមហុ៊ន មយួេផ ងេទ តេ ពី រ.ទ.ស.ភ. 

៩០  

     ជ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ លែដលទទលួ នផល បេ ជនពី៍ រ.ទ.ស.ភ. 
         េ ះ ហរិ វតុ ឬមិនែមនហរិ វតុ 

៩០  
   

ែផកទី៨: រពិ ក  និង រវ ិ គរបសគ់ណៈ គប់ គង ៩១  
     ក- ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ ៩២  
     ខ- ក សំ ន់ៗ ែដលបះ៉ លេ់លីផលចំេណញ ៩៥  
     គ- រែ ប បលសំ ន់ៗ េលី រលក ់និងចំណូល ៩៦  
     ឃ- ផលបះ៉ លៃ់ន របូររូបិយបណ អ រ ក ់និងៃថទំនិញ ៩៦  
     ង- ផលបះ៉ លៃ់នអតិផរ  ៩៧  
     ច- េ លនេ យេសដកិច រេពីពន និងរូបិយវតុ របស់ ជរ ភិ ល ៩៧  
   

ហតេល អភិ លរបសរ់ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ ៩៨  
  

ឧបសមន័៖ ឧបសមន័ៃនរ យ រណ៍ ប ំ ២ំ០២០ សីពីអភិ លកិច ជីវកម  
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ផ្នែកទ១ី: ព័ត៌មានទូទៅរបសរ់ដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្ែំទពញ 
ក- អត្តសញ្ញា ណ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ប្កុងភ្នាំពេញ 
     រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ប្កុងភ្នាំពេញ (រ.ទ.ស.ភ្.) 
     PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

- លេខកូដស្តង់ដារៈ KH1000010004 
- ទីស្នា ក់ការៈ អគារ៤៥ ផ្លូវ១០៦ ស្ង្កា ត់ស្ស្ះចក ខណ្ឌ ដូនលេញ រាជធានីភ្ាំលេញ ស្េះរាជាណាចស្កកម្ពុជា 
- លេខទូរស្័េទៈ +៨៥៥(០)២៣៦៣៥៨០៨០ / ៧២៤០៤៦ 
- លេខទូរស្នរៈ +៨៥៥(០)២៣៤២៧៦៥៧ 
- លេហទំេ័រៈ www.ppwsa.com.kh         អុីមម្៉ែេៈ ir@ppwsa.com.kh 
- លេខវញិ្ញា បនបស្តចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២       
 កាេបរលិចេទៈ ថ្ងៃទី២៧ មខម្ីនា ឆ្ា ២ំ០១២ 
- លេខអាជាា បណ្ណអាជីវកម្មៈ អនុស្កឹតយលេខ៥២អនស្ក.បក        
 កាេបរលិចេទៈ ថ្ងៃទី១៩ មខធ្ាូ ឆ្ា ១ំ៩៩៦ 
- លស្ចកតសី្លស្ម្ចអនុញ្ញា ត និងចុះបញ្ជ ីឯកស្នរផ្តេ់េ័ត៌មានលេខៈ ០១២/១២េ.ម្.ក/ស្.ស្.រ. 
 កាេបរលិចេទៈ ថ្ងៃទី២៣ មខម្ីនា ឆ្ា ២ំ០១២ 
- ល ម្ ះបុេគេតំណាងរដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញៈ ឯកឧតតមបណ្ឌិ ត ស មឹ ស ថីា 

 

 
ខ- លកខណៈនៃធុរកិច្ច  

- វនិិលោេ កស្នង េស្ងីក ដំលណី្រការ និងជួស្ជុេមងរកាម្លធ្ោបាយស្ស្មាប់ផ្េិត និងស្បេ័នធមចកចាយ   
ទឹកស្នា ត និងអនាម័្យ 

- លស្បីស្បាស់្នូវស្េប់វធិានការលដីម្បបីលងាីនផ្េិតម្ម លស្វាកម្ម និងធានាេុណ្ភាេ ទឹកស្នា តល្លីយតបលៅនឹង    
តស្ម្ូវការស្ស្មាប់ជីវភាេរស់្លៅអាជីវកម្ម-លស្វាកម្ម និងឧស្ាហកម្ម លធ្វីអាជីវកម្ម លស្វាកម្ម និងការង្ករលផ្េងៗ
លទៀតមដេទាក់ទងនឹងវស័ិ្យទឹកស្នា ត និងអនាម័្យលៅកាុង ឬលស្ៅស្បលទស្ តាម្ការស្លស្ម្ចរបស់្ស្កុម្ស្បឹកា-
ភ្ិបាេ និងលដាយអនុលោម្តាម្ចាប់ 

- ស្ហស្បតិបតតិការលេីមផ្ាកបលចេកលទស្ ពាណិ្ជជកម្ម និងហរិញ្ាវតថុ ជាម្ួយថ្ដេូអភ្ិវឌ្ឍន៍កាុង និងលស្ៅស្បលទស្ 
លដីម្បេីស្ងីក និងអភ្ិវឌ្ឍ រ.ទ.ស្.ភ្ លៅតាម្លគាេនលោបាយរបស់្រាជរដាា ភ្ិបាេ 

- ធានាឲ្យបាននូវចិរភាេដំលណី្រការផ្េិតកម្ម អាជីវកម្ម និងហរិញ្ាវតថុលដាយផ្ារភាជ ប់ជាម្ួយផ្េស្បលោជន៍    
ស្ងគម្។ 

- េស្ងីកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកលៅតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ាំលេញ លដាយរកាអស្តា និងស្តង់ដាដូចគាា លៅកាុងរាជធានីភ្ាំលេញ 
- បលងាីនស្បសិ្ទធភាេបុេគេិក និងបនតកស្នងស្ម្តថភាេរបស់្ស្ហស្គាស្ 
- វភិាេកតាត ថ្ងលលដីម្ និងកំមណ្ទស្ម្ង់ដំលណី្រការ និងមបបបទលដីម្បកីាត់បនថយថ្ងលលដីម្ទឹក 
- លស្បៀបលធ្ៀបមបបយុទធស្នស្រស្តជាម្ួយបណាត ញអងគភាេទឹកស្នា តនានាមដេមានស្បសិ្ទធភាេបំផុ្តកាុង  

េិភ្េលោក 
- តាងំចិតតខពស់្ចំលពាះការទទួេខុស្ស្តូដេ់ស្ងគម្ និងបរសិ្នថ ន។ 

 

គ- សម្ពៃ័ធភាេ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ប្កុងភ្នាំពេញ 
រដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញ េុំមានស្ម្ព័នធភាេជាម្ួយស្កុម្ហ ុនណាម្ួយល យី។ 

http://www.ppwsa.com.kh/
mailto:ir@ppwsa.com.kh
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ឃ- ប្េឹត្តការណ៍សាំខាៃ់ៗ ប្រចាំឆ្ន ាំ 
េទធផ្េវភិាេេុណ្ភាេទឹកស្នា តលរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ រ លៅម្នទីេិលស្នធ្ន៍ TUV SUD PSB Plt Ltd. ថ្នស្បលទស្   

សឹ្ងហបុរ៖ី 
រ.ទ.ស្.ភ្. បាន និងកំេុងខិតខំស្បឹងមស្បងផ្េិតទឹកស្នា តស្បកបលដាយេុណ្ភាេ និងសុ្វតថិភាេជូនស្បជាេេរដា 

មដេលស្បីស្បាស់្ទឹកស្នា តរបស់្ រ.ទ.ស្.ភ្.។ លដីម្បទីទួេបាននូវទំនុកចិតតបមនថម្េីស្បជាេេរដាមដេជាអតិងិជនរបស់្ខលួន   
លៅកាុងស្តីមាស្ទី២ ឆ្ា ២ំ០២០ បានបញ្ជូ នទឹកសំ្ណាកលៅលរាងចស្កផ្េិតលស្ជាយចង្កវ រ លៅលធ្វីការវភិាេលៅម្នទីេិលស្នធ្ន៍ 
ឯករាជយ TUV SUD PSB Plt Ltd. ថ្នស្បលទស្សឹ្ងហបុរ ីមដេមានមុ្ខវភិាេស្រុបទាងំអស់្១១៦មុ្ខ ដូចខាងលស្កាម្៖ 

 ១- ម្ីស្កូជីវស្នស្រស្ត  ចំនួន ០១មុ្ខ 
 ២- េកខណ្ៈរូបថ្នទឹក ចំនួន ០៦មុ្ខ 
 ៣- វទិយុស្កម្ម  ចំនួន ០៣មុ្ខ 
 ៤- េកខណ្ៈេីម្ី  ចំនួន ១០៦មុ្ខ 
ជាេទធផ្េ ទឹកស្នា តមដេផ្េិតលចញេីលរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ ររបស់្ រ.ទ.ស្.ភ្. េឺអនុលោម្លៅតាម្ស្តង់ដារ      

អងគការសុ្ខភាេេិភ្េលោកស្ស្មាប់េុណ្ភាេទឹកផ្ឹក (4th Edition 2011)។ 
 

ង- ស្ថា ៃភាេទីផ្សារ 
 ទីផ្ាររបស់្រដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញេឺ“ថ្ផ្ទលស្វា”មដេស្េប់ស្េងលដាយរដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញកាុងការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្នា តជូនស្បជាជនលស្បីស្បាស់្កាុងរាជធានីភ្ាំលេញនិងតំបន់ជុំវញិរាជធានីភ្ាំលេញ។ 
 
ច្- ស្ថា ៃភាេប្រកតួ្ប្រជែង 
 រដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញ េឺជាអាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកមតម្ួយេត់ (ម្៉ែូណូ្ប៉ែូេី) លៅកាុងរាជធានីភ្ាំលេញ និងម្ិនលធ្វីការស្បកួត
ស្បមជង លេីថ្ងលលៅលេីទីផ្ារលទលទាះស្ថិតកាុងដំណាក់កាេណាក៏លដាយ។ 
 
ឆ- ជផ្សៃការអនាគត្ 

លដីម្បី្ នលឆ្ព ះលៅស្លស្ម្ចទស្េនវស័ិ្យខាងលេី រ.ទ.ស្.ភ្. នឹងលធ្វីការង្ករសំ្ខាន់ៗ ដូចខាងលស្កាម្៖ 
 - ការអភ្ិវឌ្ឍស្នថ ប័ន និងធ្នធានម្នុស្េ 
 - ការអភ្ិវឌ្ឍន៍ម្លធ្ោបាយ និងស្មាា រលស្បីស្បាស់្ 
 - សូ្ចនាករលស្វាកម្ម និងសូ្ចនាករស្បសិ្ទធភាេការង្ករ។ 

 
ែ- កត្តត ហាៃិភ្យ័ (ការវភិាគ ៃិងទសសៃៈអនកប្គរប់្គង ៃិងវធិាៃការទរស់្ថា ត្)់ 

រដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញ ទទួេបនទុកការង្ករផ្េិតកម្ម និងមចកចាយទឹកស្ស្មាប់លស្បីស្បាស់្ទូលៅកាុងការបលស្ម្ី 
ដេ់មផ្ាកលស្វាកម្មស្នធារណ្ៈជាេកខណ្ៈរដាបាេ និងបលចេកលទស្ លដាយមានការធានាទាងំបរមិាណ្ និងេុណ្ភាេទឹក
ស្នា តគាម នលម្លរាេ ស្េម្ទាងំអាចផ្ឹកបានេីបណាត ញលដាយផ្ទទ េ់។ លទាះជាោ៉ែ ងណាក៏លៅមានកតាត ហានិភ័្យម្ួយចំនួន
មដេកំេុងជួបស្បទះ និងមានវធិានការទប់ស្នា ត់ដូចខាងលស្កាម្៖ 

 
ជ.១- នាយកដាា នមផ្នការ និងេលស្មាង 
កតាត ហានិភ័្យ 

១- ការរកីរាេដាេថ្នជំងឺកូវដី -១៩  
✓ ប៉ែះពាេ់ដេ់ដំលណី្រការអនុវតតកិចេេទធកម្មេលស្មាងបរលទស្ កាុងការបញ្ញជ ទិញបំេង់លម្នាទំឹក
បំេង់មចកចាយ និងស្មាា រតភាជ ប់ មដេនាឱំ្យប៉ែះពាេ់ដេ់ការង្ករេស្ងីកបណាា ញមចកចាយទឹក 
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មដេលស្គាងអនុវតតេស្ងីកបណាា ញមចកចាយ ២០០េ.ម្/ឆ្ា  ំ និងបំេង់លម្នាទំឹក ១៣េ.ម្/ឆ្ា ំ
លដាយអនុវតតម្ិនបានតាម្មផ្នការមដេបានលស្គាងទុក។ 

✓ ផ្េប៉ែះពាេ់ដេ់េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា ត របស់្ រ.ទ.ស្.ភ្ 
 ក- េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តចំការម្ន៖ 

▪ បញ្ញហ លស្េឿងបនាល ស់្ម្ួយចំនួន មដេបលស្ម្ីឱ្យការង្ករស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តលៅលរាងចស្ក  
លៅម្ិនទាន់បានដំល ងីលទ លដាយស្តូវរង់ចាអំាកផ្គត់ផ្គង់ចុះអនុវតតលៅការដាា នផ្ទទ េ់។ 

▪ អាកជំនាញម្ិនអាចលធ្វីការបណ្ាុ ះបណាា េដេ់បុេគេិក រ.ទ.ស្.ភ្ ផ្ទទ េ់លេីបណាា ស្បេ័នធ
ដំលណី្រការលរាងចស្កសំ្ខាន់ៗម្ួយចំនួន។ 

ខ- េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តបាក់មខង៖ 
▪ បុេគេិកទីស្បឹកាបលចេកលទស្ និងបុេគេិកទទួេបនទុកការង្ករស្នងស្ង់េលស្មាងបាក់មខង
ម្ួយចំនួនកំេុងស្ថិតលៅលស្ៅស្បលទស្ លដាយស្នរស្បលទស្ស្នមុ្ីលៅម្ិនទាន់លបីកលជីង  
លហាះលហរី។ 

▪ ការបញ្ញជ ទិញស្មាា រម្ួយចំនួនេីលស្ៅស្សុ្ក ស្ស្មាប់បលស្ម្ីការង្ករស្នងស្ង់លរាងចស្កអាច
នឹងមានការេនោលេេ លដាយស្នរបស្មាម្ថ្នការបិទស្បលទស្អាកផ្គត់ផ្គង់ម្ួយចំនួនម្ិន
ទាន់ដកលចញ។ 

២- េលស្មាងអភ្ិវឌ្ឍនលកាះនរា 
✓ ផ្េប៉ែះពាេ់ដំលណី្រការផ្េិតកម្មរបស់្លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តនិលរាធ្ មដេម្ិនអាចផ្េិត
ទឹកស្នា តលេញស្ម្តថភាេ ២៦០.០០០ម្៣/ថ្ងៃ។ 

✓ ការចាក់ដីបំលេញលៅលកាះនរា មដេជាលហតុលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់ដេ់េុណ្ភាេទឹកទលនលលៅទីតាងំ
ស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅនិលរាធ្ កតាត លនះលធ្វីឱ្យចំណាយលេីការលស្បីស្បាស់្វតថុធាតុលដីម្កាុងការស្បស្េឹតតកម្ម 
ទឹកស្នា ត មានការលកីនល ងីមដេនាឱំ្យប៉ែះពាេ់ដេ់ថ្ងលលដីម្ផ្េិតទឹកស្នា ត។ 

៣- េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តតាលមម  
✓ លដាយស្នរការបិទលជីងលហាះលហរីលធ្វីឱ្យទីស្បឹកាបលចេកលទស្ ម្ិនអាចម្កអនុវតតការង្ករតាម្កម្មវធិ្ី
កំណ្ត់ កតាត លនះនាឱំ្យេនោលេេថ្នេលស្មាងស្នងស្ង់។ 

៤- េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តបឹងធ្ំ 
✓ រដាា ភ្ិបាេស្នធារណ្ម្កបានផ្ាេ់ហរិញ្ាបបទានឥតសំ្ណ្ង ស្បមាណ្ជា១,៣ោនអឺរ ៉ែូ ស្ស្មាប់
ការស្នងស្ង់លរាងចស្ក មដេមានស្ម្តថភាេ ៥.០០០ម្៣/ថ្ងៃ។ ស្កុម្ហ ុនទីស្បឹកាបលចេកលទស្
លស្គាងចុះសិ្ការបាយការណ៍្ស្ម្ិទធិេទធភាេ ប៉ែុមនតលដាយការរកីរាេដាេថ្នជំងឺកូវដី-១៩ ដូលចាះ 
ស្កុម្ហ ុនម្ិនបានចុះម្កលធ្វីការសិ្កាលទ មដេជាលហតុលធ្វីឱ្យេលស្មាងស្នងស្ង់ស្តូវបានេនោ     
លេេ។ 

វធិានការលដាះស្ស្នយ 
✓ បនតកិចេស្ហការឱ្យមានស្បសិ្ទធភាេជាម្ួយថ្ដេូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងស្កសួ្ងពាក់េ័នធ សំ្លៅោ៉ែ ងណា  
េលនលឿនលេីការង្ករេទធកម្មេលស្មាងបរលទស្។ 

✓ ផ្េេវផ្ាយជូនស្បជាេេរដាឱ្យលចះស្នេសំំ្ថ្ច កាុងការលស្បីស្បាស់្ទឹកស្នា តកាុងលគាេបំណ្ងមចក
ទឹកគាា លស្បី កាុងករណី្េលស្មាងស្នងស្ង់លរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តស្តូវបានេនោលេេ។ 

✓ បលងាីនស្បសិ្ទធភាេកាុងការជួស្ជុេមងទាសំ្បេ័នធស្បស្េឹតតកម្ម សំ្លៅរកាការផ្េិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ស្នា ត ជូនស្បជាេេរដា ២៤លមា៉ែ ង/ថ្ងៃ។ 

បនតស្ហការជាម្ួយស្កុម្ OCIC លដីម្បកីាត់បនថយផ្េប៉ែះពាេ់ម្កលេីស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅ និងេលនលឿនការង្ករស្នង
ស្ង់ស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅងមីលៅលេីលកាះនរា។ 
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ជ.២-នាយកដាា នផ្េិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
កតាត ហានិភ័្យ  

១- កតាត បមស្ម្បស្ម្ួេអាកាស្ធាតុ លភ្លៀងម្ិនលទៀងទាត់នាឱំ្យកម្ពស់្ទឹកទលនលកាន់មតរាក់លៅៗ លធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់
ដេ់ការបូម្ទឹកម្ិនស្េប់ស្គាន់តាម្ស្ម្តថភាេរបស់្ម្៉ែូទ័របូម្ មដេជាលហតុជំរុញឱ្យការលស្បីស្បាស់្
ថាម្េេអេគិស្នីលកីនល ងី។ ទនទឹម្គាា លនាះការលស្បីស្បាស់្វតថុធាតុលដីម្ក៏លកីនល ងីលដាយស្នរេុណ្-
ភាេទឹកលដីម្មស្បស្បួេម្ិនលទៀងទាត់ផ្ងមដរ។ 

២- បញ្ញហ ជំងឺកូវដី -ដូចជាកំេុងរាតតាត លធ្វីឱ្យការផ្គត់ផ្គង់វតថុធាតុលដីម្េីលស្ៅស្បលទស្ ១៩ PAC កល័រ អំបិេ  
មានការយតឺោ៉ែ វ លធ្វីឱ្យបារម្មណ៍្ចំលពាះការលខីចទំនិញទាងំលនះកាុងស្តុករបស់្លយងី។  

៣- បញ្ញហ ការចាក់ដីអភ្ិវឌ្ឍលៅលកាះនរា បានលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់ដេ់េុណ្ភាេស្បភ្េទឹកលដីម្ មដេជាលហតុ
តស្ម្ូវឱ្យមានការលស្បីស្បាស់្វតថុធាតុលដីម្លកីនល ងី និងលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់ដេ់ការចំណាយរបស់្អងគភាេ
ផ្ងមដរ។ 

៤- បញ្ញហ មខេបញ្ជូ នថាម្េេអេគិស្នី និងមខេស្ញ្ញា េ័ត៌មានវទិោមានស្បមវងឆ្ៃ យមដេបានអូស្េីលរាង
ចស្កភូ្ម្ិមស្េក ដេ់ស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅមាត់ទលនល ង្កយរងផ្េប៉ែះពាេ់ និងហានិភ័្យខពស់្ កាុងករណី្
មានការដាា នសំ្ណ្ង់លផ្េងៗជីកប៉ែះ មដេតស្ម្ូវឱ្យផ្ទា កការផ្េិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកលចញេីលរាងចស្ក      
ភូ្ម្ិមស្េក មដេជាលហតុលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់ដេ់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូនអតិងិជន ក៏ដូចជាលធ្វីឱ្យសំ្ពាធ្ទឹកធាល ក់ចុះ
លខាយទូទាងំ ទីស្កុងភ្ាំលេញ។ 

៥- ការេស្ងីកថ្ផ្ទលស្វាលៅដេ់តំបន់ជាយស្កុង កាុងកាេៈលទស្ៈមដេមានស្មាព ធ្ទឹក េុំទាន់ស្បលសី្រលេេ
ខលះលធ្វីឱ្យស្តិអារម្មណ៍្របស់្អតិងិជនមានការថាា ងំថាា ក់ដេ់អងគភាេលយងី។ 

៦- ការអភ្ិវឌ្ឍលហដាា រចនាស្ម្ព័នធលៅទីស្កុងភ្ាំលេញដ៏ឆ្ប់រហ័ស្រកីដូចផ្េតិ ដូចជាការដាា នលធ្វីផ្លូវ ដាក់េូ 
និងការជីកដាក់ស្បេ័នធលស្កាម្ដី ក៏ដូចជាការកាយផ្លូវរលំដាះទឹកជំនន់ទឹកលភ្លៀងកាុងទីស្កុងកនលងម្ក បាន  
បណាត េឱ្យប៉ែះដាច់ធាល យបំេង់លម្មចកចាយទឹក និងបណាត ញចូេផ្ទះលធ្វីឱ្យចំណាយរបស់្អងគភាេ 
មានការលកីនល ងី និងលធ្វីឱ្យទឹកបាត់បង់កាន់មតមានកំលណី្នខពស់្។ 

វធិានការលដាះស្ស្នយ 
តាម្រយៈកតាត ហានិភ័្យខាងលេីលនះ លយងីបានដាក់នូវវធិានការ និងដំលណាះស្ស្នយតាម្ស្នថ នភាេនីម្ួយ  ៗ

ដូចខាងលស្កាម្៖ 
១- ពាក់េ័នធកម្ពស់្ទឹកធាល ក់ចុះទាប មដេលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់ដេ់ការបូម្ទឹក និងការផ្េិតទឹកលនាះជា

ដំលណាះស្ស្នយ េឺ៖ 
- ដំណាក់កាេបនាទ ន់លនះ េឺលយងីសិ្កាបមនថម្ស្បមវងបំេង់បឺត (Colum pipe) ស្បមវងកនលះ
មម្៉ែស្តលទៀតចុះលស្កាម្ លដីម្បឱី្យអាចបូម្ទឹកបានស្េប់លៅស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅភូ្ម្ិមស្េក។ 

- បមនថម្បូម្ជំនួយ លដីម្បបីលងាីនបរមិាណ្ទឹកបមនថម្លៅលរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ រ។ 
- បលងាីនការយកចិតតទុកដាក់ខពស់្បមនថម្លទៀត លេីការង្ករជួស្ជុេមងទាបំរកិាខ របលស្ម្ីឱ្យស្បេ័នធ
ផ្េិតកម្ម និងលស្េឿងបនាល ស់្លផ្េងៗ សំ្លៅម្ិនឱ្យអស្កម្មកាុងការផ្េិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ជូនអតិងិជន។ 

២- បញ្ញហ កូវដី -ស្កុម្លដីម្េីវតថុធាតុការបញ្ញជ ទិញមដេអាចប៉ែះពាេ់ដេ់ការផ្គត់ផ្គង់វតថុធាតុលដីម្ លយងីបាន ១៩
ហ ុនផ្គត់ផ្គង់ឱ្យលេីស្លទវដងលដាយរកាឱ្យបានកាុងស្តុកោ៉ែ ងតិច ចំនួន១២០ថ្ងៃ លដីម្បទីប់នឹងករណី្
យតឺោ៉ែ វណាម្ួយលកីតល ងី។ 

៣- ការចាក់ដីលៅលកាះនរា ជាេិលស្ស្តាម្ដានេុណ្ភាេទឹកស្នា ត និងកត់ស្តាជាស្បចា។ំ កត់ស្តាលធ្វី
របាយការណ៍្េុណ្ភាេស្បភ្េទឹក និងលស្តៀម្លធ្វីរបាយការណ៍្អំេីផ្េប៉ែះពាេ់ជូន ឯកឧតតម្អេគ-
នាយក ស្ជាបជារបាយការណ៍្។  

៤- ពាក់េ័នធនឹងមខេបញ្ជូ នថាម្េេអេគិស្នី និងមខេស្ញ្ញា េ័ត៌មានវទិោ មដេបានអូស្ឆ្ៃ យេីលរាងចស្ក   
ភូ្ម្ិមស្េកដេ់ស្នថ នីយបូម្ទឹកេាក់ ស្តូវលស្តៀម្ដំល ងីស្តង់ស្វូរងមីលៅទីតាងំស្នថ នីយបូម្ទឹកលៅផ្ទទ េ់
លេេេលស្មាងសិ្កាេស្ងីកស្ម្តថភាេលរាងចស្កភូ្ម្ិមស្េកចាប់លផ្តីម្ដំលណី្រការ។ 
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៥- ចំលពាះការខវះខាតទឹក និងមានស្មាព ធ្លខាយលៅតំបន់ជាយស្កុង  លយងីបានស្បឹងមស្បងលដាះស្ស្នយ
ទាងំអស្់គាា ស្េប់អាកពាក់េ័នធទាងំអស្់ េិលស្ស្នាយកដាា នជំនាញទាងំបីេឺ នាយកដាា នផ្េិតកម្ម 
និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក នាយកដាា នមផ្នការ និងេលស្មាង និងស្បធាននាយកដាា នអាជីវកម្ម លដីម្បសី្ស្ម្ប
ស្ស្ម្ួេគាា  និងបានេនយេ់អតិងិជនអំេីស្ម្តថភាេថ្នការផ្េិតទឹករបស់្លយងី និងស្បាប់គាត់េី
ម្លធ្ោបាយលផ្េងៗ និងឱ្យគាត់អនុវតតលគាេនលោបាយ ”មចកទឹកគាា លស្ប”ី ។   

៦- ករណី្ការអភ្ិវឌ្ឍលហដាា រចនាស្ម្ព័នធកាុងទីស្កុង ជាដំលណាះស្ស្នយ លយងីបានសំ្ណូ្ម្េរដេ់អាជាា ធ្រ
មដនដី និងស្កុម្ហ ុនទទួេល ៉ែការស្នងស្ង់ផ្លូវ ឬដាក់ស្បេ័នធេូ ស្តូវជូនដំណឹ្ងជាោយេកខណ៍្-
អកេរម្កអងគភាេលយងី លដីម្បកីមាល ងំជំនាញលយងីចុះស្ហការចងាុេបង្កហ ញទីតាងំបលញ្េ ៀស្ផ្េប៉ែះ-
ពាេ់បានជាអតិបរមា។ ករណី្លបីគាត់ម្ិនស្ហការផ្តេ់េ័ត៌មាន ឬមានការជីកប៉ែះបំេង់លដាយស្បការ
ណាម្ួយ ស្តូវេិន័យតាម្លគាេការណ៍្របស្់អងគភាេបានកំណ្ត់។ ជាម្ួយគាា លនះមដរបាន      
ស្ំណូ្ម្េរឱ្យលោកស្បធាននាយកដាា នរដាបាេ និងធ្នធានម្នុស្េ មដេជាតំណាងអងគភាេលយងី 
លៅលេេស្បជុំជាម្ួយស្នោរាជធានីភ្ាំលេញកាុងលវទិការស្នធារណ្ៈ ជួយជស្មាបជូនដេ់ស្បជាេេរដា 
អាជាា ធ្រមដនដី និងស្នថ ប័នពាក់េ័នធរាេ់ការអភ្ិវឌ្ឍលហដាា រចនាស្ម្ព័នធពាក់េ័នធការស្នងស្ង់ផ្លូវងាេ់ 
និងការដាក់េូ សូ្ម្ឱ្យអាជាា ធ្រខណ្ឌ  ស្ង្កា ត់ស្ហការ ម្នទីរស្នធារណ្ការ ជួយស្ហការ និងរាយ-
ការណ៍្ជូនដំណឹ្ងជាោយេកខណ៍្អកេរម្កអងគភាេលយងីជាមុ្ន លដីម្បលីយងីង្កយស្សួ្េចាត់មចង
កមាល ងំស្ហការ ។ 

 

ជ.៣- នាយកដាា នអាជីវកម្ម 
កតាត ហានិភ័្យ  

១- ការោិេ័យចំណូ្េ 
✓ លេេឈេុឺំមានអាកជំនួស្ (ភាា ក់ង្ករអានលេខ និងមចកវកិាយបស្ត) 
✓ ភាា ក់ង្ករអានលេខ និងមចកវកិាយបស្ត ស្បឈម្នឹងការបាត់បង់ម្លធ្ោបាយលធ្វីដំលណី្រលេេ 
ចុះបំលេញភារកិចេ។ 

២- ការោិេ័យទំនាក់ទំនងអតិងិជន 
✓ ស្កុម្ជំរុញ និងផ្ទា កការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ជួបបញ្ញហ ស្បឈម្ជាម្ួយអតិងិជនលេេចុះបំលេញភារកិចេ 
✓ ការង្ករមកស្ស្ម្ួេទីតាងំនា កិាទឹក មានការេំបាកលដាយស្នរការអភ្ិវឌ្ឍលហដាា រចនាស្ម្ព័នធ 
✓ ឧបករណ៍្ស្ស្មាប់វាស់្ស្ទង់នា កិាទឹក មានមតលស្កាម្ទំហ ំ១៥០ម្ម្ លេីស្េីលនះេុំមាន។ 

៣- ការោិេ័យបណាត ញចូេផ្ទះ 
✓ ស្មាព ធ្ទឹកលចញលខាយ (លៅចុងថ្ផ្ទលស្វា)  
✓ មស្វងរកអតិងិជនស្កីស្កម្ិនស្េប់តាម្មផ្នការកំណ្ត់ (លដាយស្នរអងគភាេេុំបានដាក់បំេង់ 
មចកចាយេស្ងីកថ្ផ្ទលស្វា)។ 

✓ ស្េប់ការោិេ័យ ថ្ននាយកដាា នអាជីវកម្ម បានស្បឈម្ជាម្ួយនឹងបញ្ញហ ជំងឺកូវដី-១៩ ផ្ងមដរ។ 
វធិានការលដាះស្ស្នយ 

១- ការោិេ័យចំណូ្េ 
✓ លេីកមផ្នការកមាល ងំ 
✓ មបងមចកចំនួនអតិងិជនស្ម្ស្ស្បជាម្ួយកមាល ងំភាា ក់ង្ករតាម្ចំណូ្េខណ្ឌ  
✓ បលងាីនការស្បុងស្បយត័ាឱ្យបានខពស់្។ 

២- ការោិេ័យទំនាក់ទំនងអតិងិជន 
✓ េោោម្ទំនាក់ទំនងជាម្ួយអតិងិជន និងេនយេ់គាត់េីលគាេការណ៍្ របស្់ រ.ទ.ស្.ភ្  
✓ បនតស្ហការជាម្ួយការោិេ័យជំនាញលផ្េងៗ លដីម្បអីនុវតតការង្ករឱ្យបានទាន់លេេលវោ  
✓ េួរមានឧបករណ៍្វាស់្ស្ទង់នា កិាទឹកស្េប់ទំហ។ំ 



6 | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

៣- ការោិេ័យបណាត ញចូេផ្ទះ      
✓ អងគភាេកំេុងស្នងស្ង់លរាងចស្កបមនថម្ លដីម្បបីលងាីនបរមិាណ្ផ្េិតទឹក និងបលងាីនស្មាព ធ្  
✓  បចេុបបនាអងគភាេកំេុងមតដាក់បំេង់លម្េស្ងីកថ្ផ្ទលស្វា ការោិេ័យកំេុងមតចុះមស្វងរកអតិងិជន
ចំណូ្េទាបឱ្យបានស្េប់តាម្មផ្នការ។ 

ស្េប់ការោិេ័យ បនតផ្េេវផ្ាយដេ់ម្ស្រនតី និងនិលោជិតទាងំអស់្ ឱ្យរកាអនាម័្យេា លដាយអនុវតតឱ្យបានខាជ ប់ខជួន
តាម្ការមណ្នាដ៏ំខពង់ខពស់្របស់្ ស្លម្តចអេគម្ហាលស្នាបតលីតលជា ហ ុន មស្ន នាយករដាម្ស្រនតថី្នស្េះរាជាណាចស្កកម្ពុជា និងការ
មណ្នានំានារបស់្ស្កសួ្ងសុ្ខាភ្ិបាេ ៣ការពារ ៣កុំ កាុងវធិាការការពារនូវការចម្លងជំងឺកូវដី-១៩។ 

 
 ជ.៤- ម្ណ្ឌ េេ័ត៌មានវទិោ 
កតាត ហានិភ័្យ 

✓ ស្បតិបតតិការស្បចាថំ្ងៃម្ួយចំនួនតូច អាចម្ិនទាន់បញ្េ ប់លៅតាម្ការកំណ្ត់។ 
✓ ចរនតអេគិស្នីដាច់រយៈលេេលេីស្េី ០២លមា៉ែ ង លៅម្ណ្ឌ េទិនាន័យ (Data Center)។ 

ការវភិាេ 
✓ ស្បេ័នធដំលណី្រការយតឺ ឬគាងំ លដាយមូ្េលហតុ៖ 

- Table Locked: ស្បតិបតតិការ Posting យតឺកាុងលេេមតម្ួយ។ 
- Posting not allowed: ការបិទនូវកាេបរលិចេទ Posting េីខាងនាយកដាា នេណ្លនយយ-
ហរិញ្ាវតថុ។ 

✓ ចរនតអេគិស្នីដាច់រយៈលេេលេីស្េី ០២លមា៉ែ ង តស្ម្ូវឱ្យលយងីស្តូវបិទមា៉ែ សីុ្នលម្ទាងំអស់្កាុង
ម្ណ្ឌ េទិនាន័យ លដាយអាេុយរបស់្លយងីអាចផ្គត់ផ្គង់ចរនតអេគិស្នីបានស្តឹម្មត ០២លមា៉ែ ង 
ប៉ែុលណាណ ះ។ 

វធិានការលដាះស្ស្នយ 
✓ លធ្វីការជាម្ួយស្កុម្ហ ុនតាម្កិចេស្នោ កំណ្ត់នូវមូ្េលហតុបញ្ញហ មដេលកីតមាន លដីម្បរីក 
ដំលណាះស្ស្នយ។ 

✓ មានការស្តួតេិនិតយ Job Queue ជាស្បចា ំ(លរៀងរាេ់លមា៉ែ ង ៨:៣០  ១២:០០ និង១៦:៣០)។ 
ស្ំណូ្ម្េរ 

លស្ាីឱ្យមានការជូនដំណឹ្ងម្កម្ណ្ឌ េេ័ត៌មានវទិោជាមុ្ន កាុងការអនុវតតការង្ករជួស្ជុេ ឬមកស្ស្ម្ួេ
ស្បេ័នធអេគិស្នី មដេពាក់េ័នធនឹងម្ណ្ឌ េទិនាន័យ (Data Center)។ 
 
ជ.៥- អងគភាេេទធកម្ម 
ស្ស្មាប់ឆ្ា ២ំ០២០ អងគភាេេទធកម្ម បានជួបបញ្ញហ ចំនួន ០២ មដេបណាា េម្កេីការផ្ទុះ្លងរាេដាេជាស្កេ

ជំងឺកូវដី -១៩ ៖  
✓ ការផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្ាុ ំ កករ (PAC) និងអំបិេស្ស្មាប់ផ្េិតកល័រទឹក លដាយស្នរវតថុធាតុលដីម្ទាងំេីរ
មានស្បភ្េលៅស្បលទស្ចិន មដេលធ្វីឱ្យការផ្េិត និងដឹកជញ្ជូ ន មានការយតឺោ៉ែ វលធ្វីឱ្យប៉ែះពាេ់
ដេ់ដំលណី្រការផ្េិតកម្ម។ 

✓ ស្ស្មាប់មផ្នការឆ្ា ២ំ០២០ បានលបីកឯកស្នរលដញថ្ងល លៅថ្ងៃទី០៧ មខតុោ ឆ្ា ២ំ០២០ និងស្តូវ
លផ្ាីសំ្ណាកេំរូ (PAC) និងអំបិេស្ស្មាប់ផ្េិតកល័រទឹក លៅម្នទីរេិលស្នធ្ន៍ SGS លៅស្បលទស្ចិន
ស្នថ ប័នេយ លៅស្បលទស្ចិនេុំអនុញ្ញា តឱ្យយកសំ្ណាកេំរូ (PAC) លចញល យី លដាយស្នរកញ្េ ប់
បលញ្ាីរបស់្លយងីជាផ្េិតផ្េេីម្ីលធ្វីឱ្យមានការយតឺោ៉ែ វកាុងការចុះកិចេស្នោ និងផ្គត់ផ្គង់។ 
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វធិានការលដាះស្ស្នយ 
✓ អនុវតតតាម្អនុស្នស្ន៍របស្់ឯកឧតតម្អេគនាយក អងគភាេេទធកម្មបានស្ហការជាម្ួយនាយក
ដាា នផ្េិតកម្ម និងផ្ាត់ផ្គង់ទឹក សិ្កាេីលេបឿនថ្នការលស្បីស្បាស់្ស្បចាថំ្ងៃ ស្នថ នភាេឃ្ល ងំស្តុក   
អតិបរមិា និងបានបញ្ញជ ទិញទាន់លេេលវោ លដីម្បបីស្ម្ុងទុកទាន់លេេ និងបានស្ស្នវស្ជាវេី   
េទធភាេថ្នការទិញេីស្បលទស្លផ្េងកាុងករណី្ចាបំាច់បនាទ ន់។ 

✓ ស្ស្មាប់មផ្នការឆ្ា ២ំ០២០ លដាយស្នរស្នថ ប័នេយស្បលទស្ចិនមានការរតឹតបតិលេីការនាចូំេ
ទំនិញមដេមានេកខណ្ៈេីម្ី ម្ោ៉ែងលទៀតស្កុម្ហ ុនមដេចូេរមួ្លដញថ្ងលផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្ាុ ំ កករ 
(PAC) និងអំបិេសុ្ទធមតមានស្បភ្េផ្េិតលៅស្បលទស្ចិនដូចគាា  ដូលចាះលដីម្បសី្ស្ម្ួេឱ្យការលធ្វី
លតស្តសំ្ណាកេំរូ និង្នដេ់ការចុះកិចេស្នោបានទាន់លេេលវោ អងគភាេេទធកម្មបានលស្ាីសំុ្
លគាេការណ៍្អនុញ្ញា តេី ឯកឧតតម្អេគនាយក ឱ្យស្កុម្ហ ុនទាងំលនាះយកស្ំណាក (េំរូ) ធាតុ
បណ្ាុ ំ កករ (PAC) ឬអំបិេេីលរាងចស្កផ្េិតបញ្េូ នលៅម្នទីរេិលស្នធ្ន៍ SGS លៅស្បលទស្ចិន
លដាយផ្ទទ េ់ រឯីេទធផ្េលតស្ារបស់្ម្នទីរេិលស្នធ្ន៍ SGS លផ្ាីផ្ទទ េ់ម្ក រ.ទ.ស្.ភ្.។ 

✓ មផ្ាកតាម្ស្នថ នភាេខាងលេី អងគភាេេទធកម្មលស្ាីសំុ្លគាេការណ៍្េី ឯកឧតតម្អេគនាយក និងសំុ្
ការអនុម័្តេីស្កសួ្ងលស្ដាកិចេ និងហរិញ្ាវតថុ បញ្ញជ ទិញធាតុបណ្ាុ ំ កករបមនថម្ ស្រុបចំនួន៥០០
លតាន ស្ស្មាប់ធានាបាននិរនតរភាេដំលណី្រការផ្េិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្នា តជូនស្បជាជន ក៏ដូចជា
លដីម្បបីង្កា រការផ្គត់ផ្គង់ថ្នកិចេស្នោងមី យតឺោ៉ែ វជាយថាលហតុ ឬករណី្ស្បធានស្កាិ។ 

 
ជ.៦- អងគភាេនីតិកម្ម និងអធ្ិការកិចេ 
កតាត ហានិភ័្យ 

ការេណ្នាលេី រេឹំក និងេិន័យ េុំទាន់បានចងស្កងជាលគាេការណ៍្ចាស់្ោស់្។ 
វធិានការលដាះស្ស្នយ 

១- រស្ំណូ្ម្េ លធ្វីបចេុបបនាភាេ លៅលេីលស្ចកាីកំណ្ត់ម្ួយចំនួនល ងីវញិដូចជា៖ 
✓ េិខិតបទដាា នេតិយុតតម្ួយចំនួន )ពាក់េ័នធផ្លូវចាប់(  
✓ លស្ចកាីកំណ្ត់ស្ាីេីមបបបទ រេឹំក និងេិន័យ (កំេុងមកស្ស្ម្ួេ)។ 

២- ស្តូវមានកម្មវធិ្ីបណ្ាុ ះបណាា េចំលណ្ះដឹងមផ្ាកចាប់ 
៣- ស្តូវមានមបបបទដំលណី្រការការង្ករនីតិកម្ម និងអធ្ិការកិចេ (SOP) 

ស្ំណូ្ម្េរ 
 សំុ្ឱ្យមានការចូេរមួ្ស្ហការេីបណាា នាយកដាា នជំនាញពាក់េ័នធ។ 
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ផ្នែកទី ២.- ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្បតិបតតិការធ រកិច្ច 
ក- លទធផ្សលប្រតិ្រត្តិការធុរកិច្ច ពដ្ឋយរមួ្រញ្ចូ លេត័្ម៌ាៃធុរកិច្ចត្តម្ជផ្សនក 
ក.១- លទធផ្សលការងារប្រប្េឹត្តកម្មប្រេៃ័ធជច្កចយទឹក ៃិងការងារកាត្រ់ៃាយទឹកបាត្រ់ង ់
ក.១.១- លទធផ្សលការងារប្រប្េឹត្តកម្ម 

ការស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា តលៅកាុងឆ្ា ២ំ០២០លនះ មានដូចកាុងតារាងខាងលស្កាម្៖ 

បរយិាយ 
 

ផ្ននការ 
(េិតជា មម្៉ែស្តេុប) 

អន វតតជាក់ផ្សតង 
(េិតជា មម្៉ែស្តេុប) 

អក្ា 
(េិតជា %) 

លរាងចស្កភូ្ម្ិមស្េក ៥៧.៧៧៦.០០០ ៥៦.៧៥១.១៥៨ ៩៨ 
លរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ រ ៥៩.៧៨៥.០០០ ៥៨.៦៩៨.៧៧១ ៩៨ 
លរាងចស្កចំការម្ន ១៤.៩៦៣.០០០ ១៩.១៨១.០២៦ ១២៨ 
លរាងចស្កនិលរាធ្ ៩៣.៩០៥.១៩០ ៨៩.៩៤៣.៧៩៦ ៩៦ 
លរាងចស្កលម្លច ៥៨០.១០០ ១៣៦.៨២៤ ២៤ 
លរាងចស្កតបូងឃមុ ំ - ៦២.៣៩៦ - 

សរ  ប ២២៧.០០៩.២៩០ ២២៤.៧៧៣.៩៧១ ៩៩ 
 

េុណ្ភាេទឹកតាម្បណាត រលរាងចស្កស្បស្េឹតតកម្មទឹកស្នា ត និងបណាត ញមចកចាយ៖ 

មុ្ខវភិាេ ឯកតា WHO លរាងចស្ក 
ភូ្ម្មិស្េក 

លរាងចស្ក 
លស្ជាយចង្កវ រ 

លរាងចស្ក 
ចកំារម្ន 

លរាងចស្ក 
នលិរាធ្ 

លរាងចស្ក 
លម្លច 

លរាងចស្ក 
តបូងឃមុ ំ

បណាត ញមចកចាយ 

          

ភាេេាក ់ NTU ≤ ៥ ០,៤០ ០,៥០ ០,១៤ ០,៤៦ ០,៨៨ ១,០២ ០,៧២ 
តថ្ម្លលប៉ែហាស្ ់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,៤៣ ៧,៧១ ៧,៤២ ៧,៣៧ ៧,៤៣ ៧,៧៣ ៧,៥៤ 
កលរ័លស្រ ី mg/l ០,១ - ១ ១,៥៥ ០,៩៧ ០,៩៨ ១,០១ ០,៨៨ ០,២៨ ០,៣០ 
កលរ័ស្របុ mg/l <២ ១,៧៨ ១,០៩ ១,១៥ ១,១៥ ១,០៨ ០,៤០ ០,៤៣ 
លម្លរាេកូេីហវម្ cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 
លម្លរាេអីុកូេី cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 

 
ក.១.២- លទធផ្សលការងារពរៀរច្ាំ ប្រេៃ័ធជច្កចយទឹកស្ថា ត្ 

ប្រជវងរាំេងជ់ែលបាៃដ្ឋកត់្តម្ឆ្ន ាំៃីម្យួៗ (គិត្ជាគីឡូជម្៉ែប្ត្) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

១៩៥ ១៩៥ ២៥៦ ២៤៣ ២០៨

២.៦៥០ ២.៨៤៥
៣.១០២

៣.៣៤៤ ៣.៥៥២

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ស្បមវងបំេងប់ានដាកក់ាុងស្គា ស្បមវងបំេងស់្រុបចុងស្គា
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ក- លទធផ្សលប្រតិ្រត្តិការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួ្រញ្ចូ លេត័្ម៌ាៃធុរកិច្ចត្តម្ជផ្សនក (ត្) 
ក.១- លទធផ្សលការងារប្រប្េឹត្តកម្មប្រេៃ័ធជច្កចយទឹកៃិងការងារកាត្រ់ៃាយទឹកបាត្រ់ង ់(ត្) 
ក.១.៣- លទធផ្សលការងារកាត្រ់ៃាយទឹកបាត្រ់ង ់

អស្តាទឹកបាត់បង់របស់្ រ.ទ.ស្.ភ្. ស្ស្មាប់តំបន់រាជធានីភ្ាំលេញ និងតាលមម  លៅមានកស្ម្ិតលៅកាុងរងវង់លេខម្ួយ
ខទង់ប៉ែុលណាណ ះលពាេេឺ រ.ទ.ស្.ភ្. បានបនថយទឹកបាត់បង់ម្កលៅស្តឹម្អស្តា៩,៧៤% ដូចបានបង្កហ ញកាុងស្កាហវចិខាងលស្កាម្។ 

ប្កាហ្វិច្រងាា ញេីអប្ត្តទឹកបាត្រ់ងេ់ីឆ្ន ាំ២០០៣ ែល់ឆ្ន ាំ២០២០  (គិត្ជាភាគរយ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ក.២- សកម្មភាេ ៃិងលទធផ្សលការងារអាែីវកម្ម 
ក.២.១-ការងារផ្សគត្ផ់្សគងទឹ់កស្ថា ត្ ែូៃប្រជាេលរែាមាៃច្ាំណូលទារ 

 

 

 

 

 

 

ក.២.២-ការងារត្រណ្តត ញចូ្លផ្សទះ ៃិងការប្គរប់្គងអតិ្ថិែៃ 

 
ក្បទភ្ទអតិថិជន 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
(ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ភាេរយ) 

ជវីភាេ ២៥១.០៦៧ ២៧១.៣១៧ ៣០១.៨៣៤ ៣២១.២១២ ៣៣៣.០៩៩ ៨១,៦៨៦២% 
អាជវីកម្ម ៥៤.២២៨ ៥៥.៨៩១ ៥៨.៧៨៩ ៦២.៣៦៦ ៦៨.១៣៦ ១៦,៧០៩១% 
អងគភាេរដា ៦៥៥ ៦៥៥ ៦៦៤ ៦៩៦ ៧៤៤ ០,១៨២៥% 
អាកេកទ់កឹ ១១ ០៨ ០៧ ០៧ ១០ ០,០០២៥% 
តណំាងមចកចាយ ២២ ២០ ២១ ១៧ ១៤ ០,០០៣៤% 
Standpipe - - ១៤ ១៧ ១៧ ០,០០៤២% 
បនទបជ់េួ ៤.៨៥២ ៥.៣៩៧ ៥.៧០៣ ៥.៧៥២ ៥.៧៥៩ ១,៤១២៣% 

ស្រុប ៣១០.៨៣៥ ៣៣៣.២៨៨ ៣៦៧.០៣២ ៣៩០.០៦៧ ៤០៧.៧៧៩  

 

 

១៧%

១៣,៩០%

៨,៥៣%

៧,២៨% ៧,០៨%
៦,១៩%

៥,៩៤%
៥,៨៥%

៥,៨៥%
៦,៥១%

៦,៩០%
៧,៧៦%

៥,៩៩%
៧,១៩%

៨,៣០% ៨,១៨%
៨,៩០% ៩,៧៤%

២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

 

១.២៤០

៥៤២ ៥៣១

១.៣៩០

៨២០

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

រណ្តត ញអតិ្ថិែៃមាៃច្ាំណូលទារ កនុងប្ាត្តម្រណ្តត ឆ្ន ាំៃីម្យួៗ
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២០២

១៣៨

៤០

៣២៥

៧៣

៣១០

៦១

១

០ ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០

កម្មករេេកម្ម

.

អាកបលចេកលទស្ និងកម្មករជំនាញ

.

បរញិ្ញា បស្តរង/BST

បរញិ្ញា បស្ត/វសិ្វករ

អនុបណ្ឌិ ត

បណ្ឌិ ត

ក- លទធផ្សលប្រតិ្រត្តតិ្ការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួ្រញ្ចូ លេត័្ម៌ាៃធុរកិច្ចត្តម្ជផ្សនក (ត្) 
ក.៣- ការងារប្គរប់្គងធៃធាៃម្ៃុសស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផ្នែកទី ២.- ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្បតិបតតិការធ រកិច្ច (ត) 
ខ- រច្នាសម្ពៃ័ធច្ាំណូល 

ល. រ ក្បភ្ពច្ំណូ្ល 
ឆ្ែ ២ំ០២០ ឆ្ែ ២ំ០១៩ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 

បរមិាណ្ 
ភាេរយ 

បរមិាណ្ 
ភាេរយ 

បរមិាណ្ 
ភាេរយ 

(ពាន់លរៀេ) (ពាន់លរៀេ) (ពាន់លរៀេ) 
        
១ ចំណូ្េេីការេក ់ ២៨១.៦៤៩.៣៣៨ ៨៦,៨៣% ១៩៤.២៧២.២៦១ ៨៩,៧៣% ២០៥.៨៤១.៤៩៨ ៧៧,៦៥% 
២ កថ្ស្ម្េីលស្វាស្នងស្ង ់ ២៣.៣២៤.២២៨ ៧,១៩% ៣.៣៥៩.៨២៧ ១,៥៥% ៨.០៩២.១០៣ ៣,០៥% 
៣ ចំណូ្េេីការបតូររូបិយប័ណ្ណ-សុ្ទធ - - ១.៤៦១.២៣៧ ០,៦៧% - - 
៤ ចំណូ្េលផ្េងៗ ១៩.៣៩៤.២៩០ ៥,៩៨% ១៧.៤០៣.៤៩១ ៨,០៤% ៥១.១៥៩.៦៩២ ១៩,៣០% 

ចណូំ្េស្រុប ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦  ២១៦.៤៩៦.៨១៦  ២៦៥.០៩៣.២៩៣  

 

 

 

 

 

 

 

 

អាកមានបទេិលស្នធ្នក៍ារង្ករ 

ការបណ្តុ ះបណាត េរយៈលេេខលី 

លេី១០ឆ្ា  ំល ងី  
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ផ្នែកទី៣: ព័ត៌មានអំពីអភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកមម  
ក- អងគការពលខ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

ផ្នែកទី ៣.- ព៌ត័មានអំពីអភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកមម (ត) 
ខ- ប្កុម្ប្រឹកាភ្បិាល 
ល.រ. ទ ម្ ោះអភ្ិបាល តំផ្ណ្ង 

កាលបរទិច្េទ 
កាា យជាអភ្ិបាល 

កាលបរទិច្េទ 
បញ្ជប់អាណ្តតិបច្ច បបនែ 

១ ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ សុ្ថា ស្បធានស្កុម្ស្បឹកាភិ្បាេ ២៥/០២/២០២០ ២៥/០២/២០២៣ 
២ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ តសឹុ្ម្ សីុ្ថា  ស្មាជិកស្កុម្ស្បឹកាភិ្បាេ ២៧/០៧/២០១២ ២៥/០២/២០២៣ 
៣ ឯកឧតតម្ មីុ្ វា៉ែ ន ់ ស្មាជិកស្កុម្ស្បឹកាភិ្បាេ ២៤/០២/២០១៤ ២៥/០២/២០២៣ 
៤ ឯកឧតតម្ ននួ ផ្ទរត័ា ស្មាជិកស្កុម្ស្បឹកាភិ្បាេ ១៨/០៨/២០១៧ ២៥/០២/២០២៣ 
៥ លោកមា៉ែ  ណូ្រា៉ែ វនី ស្មាជិកស្កុម្ស្បឹកាភិ្បាេ ២៤/០២/២០២០ ២៤/០២/២០២៣ 

៦ លោកឧកញ៉ែ ចាងយុនលហវង 
អភិ្បាេមិ្នស្បតិបតតិ 
តំណាងភាេហ ុនិកឯកជន 

២០/០២/២០១៣ 
 

២០/០២/២០២២ 

៧ លោក លអាម្ លស្ងបូរា៉ែ  អភិ្បាេឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០២២ 
 ល ម្ ះលេខាធិ្ការស្ហស្គាស្របស្រ់ដាា ករទឹកស្វយត័ស្កុងភ្ាំលេញៈ 

- ទោកបណ្ឌិ ត ជា វិស ទធ អេគនាយករងទទទេួបនទុកលេខាធិ្ការស្ហស្គាស្  
(បានចូេនិវតតន ៍កាេេីថ្ងៃទី០១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០) 

- ទោក ហួត ស ខទហង លេខាធិ្ការស្ហស្គាស្ 

 
គ- រុគគលិកជាៃខ់ពស់ 

សមាសភាេរុគគលិកជាៃខ់ពស់ 
ល.រ ទ ម្ ោះ ទភ្ទ តំផ្ណ្ង 
១ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត សឹុ្ម្ សីុ្ថា ស្បុស្ អេគនាយក រ.ទ.ស្.ភ្. 
២ ឯកឧតតម្ លនត មុ្នាី ស្បុស្ ម្ស្រនតីស្តួតេិនិតយរដា 
៣ លោក រស្ ់េឹម្ោង ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៤ លោក  ុង ណារ ៉ែូ ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៥ លោកសំ្រទិធ សុ្វទិោ ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៦ លោកបណ្ឌិ ត ជា វសុិ្ទធ (*) ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៧ លោក ចាន ់េិសិ្ដា ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៨ លោក ឱ្ម្ អដារស្ ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
៩ លោក មា៉ែ  ណូ្រា៉ែ វនី ស្បុស្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
១០ លោកស្សី្ លរឿន ណារ ី ស្សី្ អេគនាយករង រ.ទ.ស្.ភ្. 
១១ លោក ជា ស្តិភ្ទទ ស្បុស្ ស្បធាននាយកដាា នមផ្នការនិងេលស្មាង 
១២ លោក លស្នម្ សុ្វណ្ណ ស្បុស្ ស្បធាននាយកដាា នអាជីវកម្ម 
១៣ លោក លផ្ង ទី ស្បុស្ ស្បធាននាយកដាា ន ផ្េិតកម្ម និងផ្គតផ់្គងទឹ់ក 
១៤ លោកស្សី្ លស្ង គាតារា ស្សី្ ស្បធានស្វនកម្មថ្ផ្ទកាុង 
១៥ លោក ស្នវុធ្ វឌ្ឍនា ស្បុស្ ស្បធានម្ណ្ឌ េេត័ម៌ានវទិោ 
១៦ លោក ឈមឹ្ លស្រវីុធ្ ស្បុស្ ស្បធាននិតិកម្ម និងអធិ្ការកិចេ 
១៧ លហង សុ្ផ្ទនណ់ារា៉ែត ស្បុស្ ស្បធាននាយកដាា នរដាបាេនិងធ្នធានម្នុស្េ 

*លោកបណ្ឌិ ត ជា វសុិ្ទធ អេគនាយករងទទទួេបនទុកលេខាធ្ិការស្ហស្គាស្ (បានចូេនិវតតន ៍កាេេីថ្ងៃទី០១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០) 
 

ស្មាគ េៈ់ េត័ម៌ានេម្ាិតពាកេ់ន័ធអភិ្បាេកិចេស្នជីវកម្មមានភាជ បជ់ាឧបស្ម្ពន័ធ។ 
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ផ្នែកទី ៤.- ព័ត៌មានអំពីការជួញដូរមូលបក្ត និងភាគហ  និក 
ក- េត័្ម៌ាៃអាំេីមូ្លរប្ត្ 
១- េត័្ម៌ាៃអាំេីមូ្លរប្ត្កម្មសិទធិ 

 ល ម្ ះមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិៈ ភាេហ ុនធ្ម្មតា 
 និម្ិតតស្ញ្ញា មូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិៈ PWSA 
 ចំណាត់ថាា ក់ថ្នមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិៈ មូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិមានសិ្ទធិលបាះលឆ្ា ត 
 តថ្ម្លចារកឹកាុងម្ួយឯកតាមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិៈ ១.០០០ លរៀេ 
 ថ្ងលេក់កាុងម្ួយឯកតាមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិ (IPO Price): ៦.៣០០ លរៀេ 
 បរមិាណ្មូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិស្រុបទាងំអស់្មដេកំេុងលធ្វីចរាចរលេីទីផ្ារៈ  

១៣.០៤៥.៩៧៥ មូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិ 
 មូ្េធ្នូបនីយកម្មទីផ្ារៈ ៥៣០.៥៣៦.២៨៨.០០០ លរៀេ (ថ្ងៃទ៣ី១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០) 
 ល ម្ ះទីផ្ារមូ្េបស្តស្បតិស្សុ្តៈ ស្កុម្ហ ុនផ្ារមូ្េបស្តកម្ពុជា 
 កាេបរលិចេទថ្នការចុះបញ្ជ ីេក់មូ្េបស្តៈ ថ្ងៃទី១៨ មខលម្ស្ន ឆ្ា ២ំ០១២ 

 
ខ- នថៃ ៃិងររមិាណែញួែូរមូ្លរប្ត្ 
 

មូលបក្តកមមសទិធិ មករា ក មភៈ មីនា ទមសា ឧសភា មិថ នា 

ថ្ងល 
ជញួដូរ 

អតិបរមា ៦.១២០ ៦.០៨០ ៦.០៤០ ៦.០០០ ៥.៨៨០ ៥.៨៨០ 
ម្ធ្យម្ ៦.០៣០ ៦.០១១ ៥.៩៨៩ ៥.០៩៣ ៥.៧៦១ ៥.៦១០ 
អបបបរមា ៥.៩៦០ ៥.៩២០ ៥.៩០០ ៥.៥០០ ៥.៦០០ ៥.៥០០ 

បរមិាណ្ 
ជញួដូរ 

អតិបរមា ២៤.២៥១ ៨.០៨៧ ៥.៥៦៦ ១៥.៤០០ ២៣.៣៨៨ ១៩.២៦៦ 
ម្ធ្យម្ ៥.៦៣០ ៣៥៣ ១.២១៦ ២.២៦៦ ៥.៦៤៩ ៤.៧០៦ 
អបបបរមា ០ ០ ០ ២០ ០ ០ 

 
មូលបក្តកមមសទិធិ កកកដ្ឋ សហីា កញ្ញា  ត ោ វិច្េកិា ធែូ 

ថ្ងល 
ជញួដូរ 

អតិបរមា ៥.៨៨០ ៦.១០០ ៦.១៤០ ៦.០៨០ ៥.៩៤០ ៦.១០០ 
ម្ធ្យម្ ៥.៦០៥ ៥.៨២០ ៦.០៦២ ៥.៩៨៧ ៥.៨០១ ៥.៨៨៨ 
អបបបរមា ៥.៥០០ ៥.៦៨០ ៥.៩៤០ ៥.៨០០ ៥.៧០០ ៥.៦៦០ 

បរមិាណ្ 
ជញួដូរ 

អតិបរមា ១.៥៨៩.៧៧០ ៩.៥៧៥ ៦.៤១៣ ៧.៨៥៦ ១០.២២០ ១៥.០១០ 
ម្ធ្យម្ ៧២.៧៩២ ២.៦២៧ ១.៤៥៦ ២.២៦៤ ២.៨០៧ ២.៩២៣ 
អបបបរមា ៥ ៣៥៣ ៨៨ ១៣៨ ១៦១ ៦៧ 

 
គ- ភាគហ្ ុៃិកជែលកាៃក់ារភ់ាគហ្ ុៃម្សិទធិពបាះពឆ្ន ត្ច្ាំៃៃួពប្ច្ើៃពលើសលរ ់
 
ល.រ ទ ម្ ោះ សញ្ញជ តិ ច្ំនួនូលបក្ត ភាគរយ 
១ រដា តំណាងលដាយស្កស្ួងលស្ដាកិចេ និងហរិញ្ាវតាុ មខមរ ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

ស្រុប ៧៣.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 
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ផ្នែកទី ៤.- ព័ត៌មានអំពីការជួញដូរមូលបក្ត និងភាគហ  និក (ត) 
ឃ- ភាគហ្ ុៃិកជែលកាៃក់ារភ់ាគហ្ ុៃមាៃសិទធិពបាះពឆ្ន ត្ច្ាំៃៃួពប្ច្ើៃ 
        េិតស្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ រ.ទ.ស្.ភ្ េុំមានភាេហ ុនិកមដេកាន់កាប់ភាេហ ុនមានសិ្ទធិលបាះលឆ្ា តចំនួនលស្ចីន 
លនាះលទ។ 
 
ង- េត័្ម៌ាៃអាំេីការជរងជច្កភាគលាភ្កនុងរយៈពេល៣(រី)ឆ្ន ាំចុ្ងពប្កាយ 
 

ពិពណ៌្នាលអំិតអំពីការផ្បងផ្ច្កភាគោភ្ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 
ចំលណ្ញសុ្ទធ (ពានល់រៀេ) ៣៣.២៩១.៩១៣ ៧៣.៦០៧.១៦៨ ៣៣.០៦៧.៨២៦ 
ភាេោភ្ជាស្នចស់្បាកស់្រុប (ពានល់រៀេ) ២០.០០៣.៨២៧ ១៨.៩២៥.៣៦០ ១៣.៣៩៣.៨៦៦ 
ភាកោភ្ជាមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិស្រុប គាម ន គាម ន គាម ន 
ភាេោភ្លផ្េងៗលទៀត គាម ន គាម ន គាម ន 

អនុបាតថ្នការមបងមចកភាេោភ្ ៦០,៩០% ២៥,៧១% ៤០,៥០% 
ទិនាផ្េភាេោភ្ *៣,៨៣% *៥,១៨% **៣,៩៩% 

ភាេោភ្កាុងម្យួឯកតាមូ្េបស្តកម្មសិ្ទធិ ២៣០លរៀេ ២១៧,៦០លរៀេ ១៥៤លរៀេ 
*ថ្ងលបិទទីផ្ារស្បចាថំ្ងៃទ៣ី១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ េឺ៦.០០០លរៀេ 
**ថ្ងលបិទទីផ្ារស្បចាថំ្ងៃទី៣១ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៨ េឺ ៤.២០០លរៀេ 
***ថ្ងលបិទទីផ្ារស្បចាថំ្ងៃទ២ី៩ មខធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ េ ឺ៣.៨៦០លរៀេ 
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ែផកទី៥: 
រ យ រណ៍សវនកម 
របសស់វនករៃផកងុ 
េល រ តតពនិិត ៃផកងុ 
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ែផកទី៦:  
រ យ រណ៍ហរិ វត ុ
ែដលេធសវនកមេ យ 
សវនករឯក ជ  



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 

 
រ យ រណ៍ហរិ វតុ និង 

រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ  
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

33 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
ព័ត៌ នអំពី រ.ទ.ស.ភ  
 
កម បក ភិ ល៖    ឯកឧតម អ៊ុ សុ   

      ឯកឧតម មុ ី ៉ ន ់
      ឯកឧតម សឹុម សីុ  
      ឯកឧតម នួន រត័  
      េ ក ៉  ណូ ៉ វនី  
      េ ក េ ម េសង បូ ៉  
      េ ក ង យុនេហង  
 
ទី ក់ រ៖     អ រេលខ៤៥ ផូវ ១០៦ ស ត់ សះចក ខណដូនេពញ  
      ជ នីភេំពញ ពះ ច កកមុ  
 
ធ រ៖     ធ រ ឌី ៉  
      ធ រ វឌ នៈ 
      ធ រ វឌ ន ព សីុ 
      ធ រ ណិជកមេ បេទសៃនកមុ  

ធ រ េអសីុលី  ភអីិលសីុ 
ធ រ កមុ រណៈ 
គឹះ នមី កហិរ វតុ ក ់
ធ រ ហ  លីមតីធីត 
គឹះ នមី កហិរ វតុ េអ អឹម េខ ភអីិលសីុ 
ធ រ ប  ភអីិលសីុ  
ជីប ម៉ុង ខមេមសល ែបង៊ ម.ក 
ធ រភេំពញ ណិជ 

      រត រ តិ 
      រត រ ជ នីភេំពញ 
      រត រ េ  
       
សវនករ៖     ប៊ ីឌី អូ (េខមបូ ) លីមតីធីត 
 
  
 
 
 



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ )  
 
តិ   ទំព័រ 

រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល  
 

១ - ៥ 

រ យ រណ៍របស់សវនករឯក ជ   
 

៦- ១១ 

រ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុ 
 

១២ - ១៣ 

រ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និងចំណូលេផ ងៗ 
 

១៤ 

រ យ រណ៍បែ មប មលមូលធន  
 

១៥ 

រ យ រណ៍លំហូរ ច់ ក់  
 

១៦- ១៧  

កំណតស់ ល់រ យ រណ៍ហិរ វតុ  
 

១៨ - ៥៥ 
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Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ )  
 
រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល 
 កម បឹក ភិ ល នេសចកីេ មន រកី យកុង រ កជូ់ននូវរ យ រណ៍ ប ំ  ំ ពម ងំរ យ រណ៍
ហិរ វតុែដល នេធសវនកមរចួរបស់ រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ េ ត់  “រ.ទ.ស.ភ” ស ប់ រយិបរេិចទ 
គិត តឹម ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០។ 
 
សកម ពចម ង 
 សកម ពចម ងរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺ ប ពឹតកម និងផតផ់ងទ់ឹក ត េ ជ នីភេំពញ និងតំបនេ់ ជុំវញិ  រមួ ន 
កង េ  និងសកម ពេផ ងេទ តែដល កទ់ងេ នឹង រផតផ់ងទ់ឹក។ ពុំ ន រ ស់បូរ រវនស បស់កម ព 
ចម ងរបស់ រ.ទ.ស.ភ កុង រយិបរេិចទេនះេទ។ 
 
លទផលៃន បតបិតិ រ 
 គតិ នេ់រ ល  
    
កច់ំេណញស ប់ រយិបរេិចទ ៨៨..៣៥១..៨៤៥  

 
គ ភ 

រែបងែចក គ ភេ កុង រយិបរេិចទេនះ នដូច ងេ ម៖ 
 គតិ នេ់រ ល  

ស ប់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩៖  
គ ភដំបូង និងចុងេ យ តៃម ២៣០េរ លកុងមយួ គហុ៊ន  ២០.០០៣.៨២៧ 

 
ទុនប មង នងិសំវ ិ នធន 
 ន រេផរទឹក កច់ំនួន ១៣.២៨៨.០៨៦.០០០េរ ល ពី កច់ំណូលរក ទុកេ ទុនប មង មច បទូ់េ  
និងស ប់ រអភវិឌ ន ៍ ែដល នអនុមត័កុងអំឡុងេពលៃនកិច បជុំ កម បឹក ភិ ល េ ៃថទី២៦ ែខមថុិ                  
២ំ០២០។ 

 
បណុំលពិ ក រ នងិបណុំល បស់ង យ័ 

េ មុនេពលែដលរ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និងចំណូលេផ ងៗ និងរ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុ តវ
នេរ បចំេឡង   កម បឹក ភិ ល ន តវ់ ិ ន រែដល នមូល នសមរម  េដម បី ក់ វ ិ ន រ កទ់ងេ នឹង រ

លុបេ លនូវបំណុលពិ ក រ និង រេធសំវ ិ នធនចំេ ះបំណុល បស់ង ័យ តវ នេធេឡងេហយេជ ក់ មនិ
នបំណុលពិ ក រ ចេធសំវ ិ នធន គប់ នស់ បប់ំណុល បស់ង ័យ។ 

េ ៃថ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍េនះ កម បឹក ភិ ល ពុំ នដឹងពីេហតុ រណ៍ មយួែដលនឹងប ល
ឱ ន ព ំ ច់េដម លុីបេ លនូវបំណុលពិ ក រ ឬក៏េធសំវ ិ នធនចំេ ះបំណុល ប់សង ័យ េ កុង 
រ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ េឡយ។ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល(ត) 
ទព សកមចរន 

 េ មុនេពលែដលរ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និងចំណូលេផ ងៗ និងរ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុ តវ
នេរ បចំេឡង កម បឹក ភិ ល ន ត់វ ិ ន រែដល នមូល នសមរម  េដម បី ក់ ប ទព សកមចរន

ែដលមិន នតៃមេសនឹងតៃមទីផ រេ កុង បតិបតិ រ ជីវកមធម  ែដល នកត់ េ កុងប ីគណេនយ របស់     
រ.ទ.ស.ភ តវ ន តប់នយតៃមឱ េ តឹមតៃមែដលរពំឹងទុកនឹង ចលក់ នេលទីផ រ។ 
 េ ៃថ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍េនះ កម បឹក ភិ លពុំ នដឹងពីេហតុ រណ៍ មយួែដលនឹងប ល
ឱ ន រភន័ ចឡំដល់ រកំណតត់ៃម ទព សកមចរនេ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ន ពមនិ
តឹម តវេឡយ។ 

 
វធិី សកណំតត់ៃម 
 េ ៃថ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍េនះ កម បឹក ភិ ល ពុំ នដឹងពីេហតុ រណ៍ មយួែដល នេកតេឡង 
ប លឱ ន រភន័ ចឡំ ឬ ន ពមនិ តឹម តវដល់វធិី សកំណតត់ៃមែដល នអនុវតកនងមកេល ទព សកម និង
បំណុលេ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ េឡយ។ 
 
បណុំលយ េហតុ នងិបណុំលេផ ងៗ 

េ ៃថ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍េនះ ពុំ ន៖ 
(១) បនុក មយួេល ទព សកមរបស់ រ.ទ.ស.ភ ែដល នេកតេឡង េ យ រ រ កប់ ំស ប់ រ

ចំេ ះបំណុលរបស់បុគល កេ់ឡយ ប់ ងំពីដំ ច់ ៃំនរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ ឬ 
(២) បំណុលយ េហតុ មយួេកតេឡងចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ ប់ ងំពីដំ ច់ ៃំនរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ។ 

មេ បល់របស់ កម បឹក ភិ ល ពុំ នបំណុលយ េហតុ ឬបំណុលេផ ងៗែដល តវ ន ម រឱ សង
កុងកំឡុងេពល១២ែខ េ យៃថ រយិបរេិចទរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ ែដលនឹង ច នផលបះ៉ ល់ធនធ់រដល់  
លទ ពរបស់ រ.ទ.ស.ភ កុង រសងបំណុលរបស់ខួនេ ៃថកំណតស់ងេ ះេទ។ 
 
រ ស់បូរៃនេហតុ រណ៍ 

 េ ៃថ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍េនះ កម បឹក ភិ ល ពុំ នដឹងពីេហតុ រណ៍ មយួែដល នេកត
េឡង កព់ន័នឹងរ យ រណ៍េនះ ឬរ យ រណ៍ហិរ វតុែដលប លឱ នចំនួនទឹក កេ់ កុងរ យ រណ៍
ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ នកំហុសឆងធនធ់រេ ះេទ។ 
 
បតបិតិ រមនិ ប កត ី

 មេ បល់របស់ កម បឹក ភិ ល លទផលៃន បតិបតិ រ ជីវកមរបស់ រ.ទ.ស.ភ កុង រយិបរេិចទេនះ 
មនិ នទទួលរងនូវឥទិពលធន់ធរែដលេកតេចញពីក េផ ងៗ បតិបតិ រ ឬ ពឹតិ រណ៍ ងំ យែដល នលកណៈ

រវន និងមនិ ប កតីេ ះេឡយ។ 
មេ បល់របស់ កម បឹក ភិ ល េ ចេ ះចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុមកទល់នឹងៃថេចញ    

រ យ រណ៍េនះពុំ ន បតិបតិ រ ឬេហតុ រណ៍ែដល នលកណៈ រវន ឬមនិ ប កតី មយួ នេកតេឡង 
ែដល ចបះ៉ ល់ដល់លទផល ជីវកមកុង រយិបរេិចទែដលរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់   រ.ទ.ស.ភ  តវ នេធេឡង
េ ះេទ។ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
  
រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល(ត) 
េដមទុន 
 រ.ទ.ស.ភ ពុំ ន រេ ះផ យ គហុ៊ន េ កុង រយិបរេិចទេនះេទ។ 
 រ.ទ.ស.ភ ពុំ នកិចសន ផល់ គហុ៊នមនិ ន់េ ះផ យ និងមនិ ន គហុ៊នេ មកិចសន ផល់សិទិ  
គហុ៊ន ៃន រ.ទ.ស.ភ ចុង រយិបរេិចទហិរ វតុេទ។ 

 
ស ជកិ កម បកឹ ភិ ល 
 ស ជិក កម បឹក ភិ លែដលេ បេ ម រ ប់ ងំពីៃថេចញរ យ រណ៍ហិរ វតុចុងេ យរមួ ន៖ 

ឯកឧតម អ៊ុ សុ     
ឯកឧតម មុ ី ៉ ន់ 

 ឯកឧតម សឹុម សីុ    
ឯកឧតម នួន រត័ 
េ ក ៉  ណូ ៉ វនី   
េ ក េ ម េសង បូ ៉   

 េ ក ង យុនេហង    
 

អត បេ ជនរ៍បស់ កម បកឹ ភិ ល 
 េ កុង និងចុង រយិបរេិចទហិរ វតុេនះ ពុំ ន រេរ បចំ មយួ ែដល ន រ.ទ.ស.ភ គីមយួកុងេ ល
បំណងជួយ ដល់ កម បឹក ភិ លរបស់ រ.ទ.ស.ភ េដម ទីទួល ននូវអត បេ ជនេ៍ យ រទិញយក គហុ៊ន ឬលិខិត 
បំណុលពី រ.ទ.ស.ភ ឬ ពី រ.ទ.ស.ភ ដៃ៏ទមយួេទ តេឡយ។ 
 ប់ ំងពីចុង រយិបរេិចទហិរ វតុៃន ំកនងេ  កម បឹក ភិ លពុំ នទទួល ឬ នសិទិទទួលនូវ       
អត បេ ជន៍ មយួ មរយៈ រចុះកិចសន ែដល នេធេឡងេ យ រ.ទ.ស.ភ ឬេ យ កមហុ៊នែដល កព់ន័ មយួ 
មយួនឹង រ.ទ.ស.ភ ែដលអគ យក ស ជិក ឬ ក៏ មយួ រ.ទ.ស.ភ ែដលអគ យកេ ះ នអត បេ ជនែ៍ផក

ហិរ វតុ រវនេឡយ េលកែលងែតផល បេ ជន៍េផ ង ែៗដល ច តទុ់ក នេកតេឡងេ យ រគុណសម តិែដល 
បតិបតិ រ ងំេ ះដូច នប ញកុងកំណតស់ ល់ ៣០ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ។

 
រទទលួខុស តវរបស់ កម បកឹ ភិ លកុង រេរ បចរំ យ រណ៍ហិរ វតុ 

 កម បឹក ភិ ល ន រកិចេធ រប កអ់ះ ង  រ យ រណ៍ហិរ វតុែដល នេរ បចំេឡងប ញនូវ    
ទិដ ពពិត និង តឹម តវៃន ន ពហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ស ប់ រយិបរេិចទគិត តឹមៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ 
ពម ងំលទផលៃន បតិបតិ រ ជីវកម និង ន ពលំហូរ ច់ ករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ ស ប់ រយិបរេិចទេនះ។ 
កុង រេរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះអគ យកត មវឱ ៖ 
ក. េ ជសេរ សេ ល រណ៍គណេនយ សម សបេ យែផកេល រវនិិច័យ និង រ ៉ ន់ នសមេហតុផល និង   

បង បយត័ េហយប បម់កេធ រអនុវតេ ល រណ៍ ងំេនះឱ ន ប់ ប។់ 
  

3 



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
 

38 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល(ត) 
រទទលួខុស តវរបស់ កម បកឹ ភិ លកុង រេរ បចរំ យ រណ៍ហិរ វតុ (ត) 

ខ. អនុេ ម មេ ល រណ៍សង់ ររ យ រណ៍ កទ់ងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ  េហយ បសិនេប ន
រ ស ក មយួពីសង់ រ ងំេនះកុង រប ញនូវទិដ ពពិត និង តឹម តវ កម បឹក ភិ ល តវ 
កដ រ ស ក ំងេនះ តវ ន ត ត ង  ពន ល់ និងកំណត់បរ ិ ណឱ ន តឹម តវេ កុង

រ យ រណ៍ហិរ វតុ 
គ. ឱ ននូវ ព គប់ នៃ់ន រកត់ គណេនយ    និង បពន័ គប់ គងៃផកុងឱ ន បសិទ ព 
ឃ. េរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុ េ យែផកេលមូល ននិរនរ ពៃនដំេណ រ រ ជីវកម េលកែលងែតកុងករណី

មនិសមរម កុង រសនត   រ.ទ.ស.ភ នឹងបនេធ បតិបតិ រ ជីវកមរបស់ខួន េពលអ គត  និង 
ង. តតពិនិត  និងដឹក  ំ រ.ទ.ស.ភ ឱ ន បសិទ ពេល ល់េសចកីសេ មចចិតសំ ន់ៗែដលបះ៉ ល់ដល់

បតិបតិ រ និងដំេណ រ រ រ.ទ.ស.ភ េហយ តវ កដ កិច រ ំងេនះ តវ នប ញ តឹម តវេ កុង    
រ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 
កម បឹក ភិ លអះ ង  រ.ទ.ស.ភ នអនុវត ម ល់ត មវ រ ងេលកុង រេរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 

 
ពតឹិ រណ៍សំ ន់ៗ កុងរយៈេពលៃនរ យ រណ៏ 

បតិបតិ រសំ ន់ៗកុងកំឡុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍ តវ នប ញេ កុងកំណតស់ ល់ទី៣៥ េ
កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 
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រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
រ យ រណ៍របស់ កម បឹក ភិ ល(ត) 
  
េសចកែីថង រណ៍របស់ កម បកឹ ភិ ល 
 មេ បល់របស់ កម បឹក ភិ ល រ យ រណ៍ហិរ វតុែដល ន ប់ បព់ីទំពរ័ទី ១២ ដល់ ៥៥ តវ ន
េរ បចំអនុេ ម មសង់ ររ យ រណ៍ កទ់ងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ  េហយប ញនូវទិដ ពពិត និង    
តឹម តវៃន ន ពហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពម ងំលទផលៃន បតិបតិ រ ជីវកម និង
ន ពលំហូរ ច់ ករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ ដំ ច់ េំនះ។ 

 
ចុះហតេល កុង ម កម បឹក ភិ ល 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
សុមឹ សុី   រស ់គឹម ង 
អគ យក អគ យករងទទួលបនុក 
 រ រហិរ កិច និងផ រមូលប ត 
 
 
 

___________________________ 
អ៊ុ សុ  
ប ន កម បឹក ភិ ល 

 
 
ជ នីភេំពញ  
ពះ ច កកមុ  
ៃថចន ៩េកត ែខេច ត ជូំត េ ស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
ជ នីភេំពញ ៃថទី២២ ែខមី  ២ំ០២០
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រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) 
  
េសចកី យ រណ៍េលរ យ រណ៍ហរិ វតុ 

មតេិ បល់ 
េយងខុំ នេធសវនកមេលរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ ករទឹកសយត័ កងភេំពញ េ ត់  ("រ.ទ.ស.ភ") 

ែដលរមួ ន រ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពម ងំរ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និង
ចំណូលេផ ងៗ រ យ រណ៍បែ មប មលមូលធន និងរ យ រណ៍លំហូរ ច់ ក់ស បដ់ំ ច់ ហិំរ វតុេនះ និង 
េសចកីសេងបេ ល រណ៍គណេនយ សំ ន់ៗ ពម ងំកំណត់ស ល់េផ ងៗ ែដល នប ញេ េលទំព័រទី ១២ ដល់  
៥៥ ។ 

មមតិេ បល់របស់េយងខុំ រ យ រណ៍ហិរ វតុប ញនូវទិដ ពពិត និង តឹម តវៃន ន ពហិរ វតុ ៃថ
ទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពម ងំលទផលៃន បតិបតិ រ ជីវកម និង ន ពលំហូរ ច់ កស់ បដ់ំ ច់ េំនះ 
េ យអនុេ មេ មសង់ ររ យ រណ៍ កទ់ងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ  (“ស.រ.ហ.អ.ក”)។ 
 

មលូ នកុង របេ ញមតេិ បល់ 
េយងខុំ នេធសវនកមេ យអនុេ មេ មសង់ រសវនកមអនរ តិៃនកមុ  (“ស.ស.អ.ក”)។ ទំនួលខុស តវ

របស់េយងខុំ សប មសង់ រេនះ តវ នពណ៌ បែនមកុងក ខណ ទំនួលខុស តវរបស់សវនករ ឯក ជ េល រេធ  
សវនកមរ យ រណ៍ហិរ វតុ ៃនរ យ រណ៍របស់េយងខុំ។ េយងខុំេជ ក់ ភសុ ងសវនកមែដលេយងខុំ បមូល ន
ន ព គប់ ន់ និងសម សបស ប់ មូល នកុង របេ ញមតិរបស់េយងខុំ។ 

 

ទនំលួខុស តវឯក ជ ព នងិ កមសីលធម ៌
េយងខុំ ន ពឯក ជ ពី រ.ទ.ស.ភ សប ម កមសីលធមស៌ បគ់ណេនយ ករជំ ញ និងសវនករ ៃន        

វទិ នគណេនយ ករជំ ញ និងសវនករកមុ  (“ កមសីលធម៌”) និង កមសីលធម៌អនរ តិស ប់គណេនយ ករ
កមសីលធម៌ស បគ់ណេនយ ករជំ ញ  (រមួ ងំសង់ រឯក ជ អនរ តិ) (" កមសីលធម ៌ ") េហយេយង ន
បំេពញនូវ រទទួលខុស តវ ងសីលធមេ៌ផ ងេទ តរបស់េយង េ យអនុេ ម ម កមសីលធម ៌ និង កមសីលធម៌  

 ។ 
 

ប សវនកមសំ ន់ៗ  
ប សវនកមសំ ន់ៗ  គឺ ប ងំ យ  ែដល ន រៈសំ នប់ំផុតេ កុង រេធសវនកមរបស់េយងខុំ

េលរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ស ប់ ហិំរ វតុេនះ េ ង ម រវនិិច័យេ យវ ិ ជីវៈរបស់េយងខុំ។ ប
ងំេនះ តវ នប ញេ កុងបរបិទៃន រេធសវនកមរបស់េយងខុំេលរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ងំមូល 

េហយេ កុង របេងតមតិេ បល់របស់េយងខុំ េពលប ប់ េយងខុំមនិផល់នូវមតិេ បល់ ចេ់ យែឡកចំេ ះប
ងំេនះេឡយ។
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រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត) 
  
ប សវនកមសំ ន់ៗ  (ត)  
ក. រទទលួ ល់ចណូំល 

ចំណូលបងរពី រលកទ់ឹក ត ចំនួន ៣៨.១ ន់ នេរ ល តវ នប ញនូវកុងកំណត់ស ល់ទី៩ ៃន
រ យ រណ៍ហិរ វតុ ែដលប ញពីតៃមៃន រផត់ផង់ទឹក តេ អតិថិជនរ ង លបរេិចទ រ នចុង
េ យ មយួ លបរេិចទរ យ រណ៍េ េពលែដលវកិយប តមនិ ន់ នេចញេ យ រ.ទ.ស.ភ ឱ េ អតិថិជន
េ ចុង រយិបរេិចទរ យ រណ៍។ ចំណូលបងរពី រលកទ់ឹក ត គឺែផកេ េល រសនតៃន រេ ប ស់ទឹក ត
េ យអតិថិជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ និងៃថទឹកែដល ចេ ប ស់ ន។ េយង នកំណត់េ េលចំណូលបងរេនះ
េ យ រែតត មវ ម រវនិិច័យដ៏សំ ន់របស់អក គប់ គង េដម េីធ រ ៉ ន់ ន រេ ប ស់ទឹក ត
មួយៃថេចញវកិយប តចុងេ យ និងៃថប ប់ៃនរ យ រណ៍ េដម កីំណត់ចំណូលបងរទឹក តេ
រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍។ 
រេឆយតបសវនកម 

េយងខុំ នចូលរមួ មយួអកឯកេទសពត័៌ នវទិ របស់េយងខុំ េដម េីធេតសេល បសិទ ព បតិបតិ រ
ៃន រ តតពិនិត េ យស័យ បវតិ និងមនិស័យ បវតិ េល បពន័ទូ តវ់កិយប តអតិថិជន។ រ កល ងរបស់
េយងខុំ ន យតៃម រ តតពិនិត េ នឹងកែនងេដម ី េស កម ងំអស់ ែដល នផតផ់ងេ់ អតិថិជន តវ
នប ូល និងដំេណ រ រ មរយៈ បពន័េចញវកិយប ត។ រអនុវតវធិី សេនះ នអនុ តឱ េយងេធ រ

តតពិនិត េល បពន័េចញវកិយប ត។ ប បម់កេយងខុំក៏ នអនុវត ររមួប ូ ល ៃននីតិវធិីពិនិត វ ិ គ និង រ
េធ រ កល ងលមតិេដម ទីទួល ន រ េលសុពល ព និងេពញេលញ ៃនលទផលែដល ន យ រណ៍
ៃន បពន័េនះ។ 

 
ខ. ឱន ពៃនគណនី ណិជកម 

គណនី ណិជដុលរបស់ រ.ទ.ស.ភ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ នចំនួន ១៧.០ ន់ នេរ ល
ដូចែដល នប ញេ កុងកំណតស់ ល់ទី ៨ ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 

េយង នកំណត់ េនះ ប សវនកមសំ ន ់ េ ះ ត មវឱ អក គប់ គងអនុវត រវនិិច័យសំ នកុ់ង
រកំណតល់ទ ពៃន រខក នរបស់គណនី ណិជ េ យែផកេល រទទួល នព័ត៌ ន អ គត ល      
រេកនេឡង ៉ ង ងំនូវ និភយ័ឥណ ន និងលំហូរ ច់ កែ់ដល ច ៉ ន់ ន នេ កុងករណីធនធ់រ 

បំផុត រមួ ងំផលបះ៉ ល់ៃនជំងឺ តត ត កូវដី-១៩។ 
រេឆយតបសវនកម 

នីតិវធិីសវនកមរបស់េយងរមួ ន៖ 
- គណ េឡងវញិពីលទ ពៃន រខក នេ យេ ប ស់នូវទិននយ័ បវតិ ស និង រែកត មវ

ពត័៌ ន ររមួប ូ លផលបះ៉ ល់ៃនជំងឺ តត ត កូវដី-១៩ ែដលកំពុង នអនុវត េ យ រ.ទ.ស.ភ 
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42 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត)  
 

ប សវនកមសំ ន់ៗ  (ត) 
ខ. ឱន ពៃនគណនី ណិជកម (ត) 

រេឆយតបសវនកម 
នីតិវធិីសវនកមរបស់េយងរមួ ន៖ (ត) 
- គណ េឡងវញិនូវ    រ ប់ កទ់ងរ ងសូច ករ ៉ កេសដកិច ែដល តវ នេ ប ស់េ យ   

រ.ទ.ស.ភ និង រ តប់ង់ បវតិ សេដម កីំណត់ ពសម សបៃនពត័៌ នែដលេមលេ មុខ
ែដល តវ នេ ប ស់េ យ រ.ទ.ស.ភ 

កសួរេ នអ់ក គប់ គង េដម ី យតំៃលេហតុផលែដលប ញពីទំ កទ់ំនងរ ងពត័៌ នែដល
េ ះេ មុខនិង រ តប់ងឥ់ណ នរពំឹងទុក និង 
េធ រវ ិ គពី រ តប់ង់ ក់ែសង ប បព់ី រប ប់រយៈេពលរ យ រណ៍េនះ ស បទ់ំ ក់
ទំនងរបស់ មយួសូច ករ  ែដល ន រេកនេឡងគួរឱ កតស់ ល់ៃន និភយ័ឥណ ន
ែដលអនុវតេ យអក គប់ គង។ 

ពត័៌ នេ ពរី យ រណ៍ហិរ វតុ នងិរ យ រណ៍សវនកម ងេល 
កម បឹក ភិ លរបស់ រ.ទ.ស.ភ  នទំនួលខុស តវេលពត័៌ នេផ ងៗ។   ពត័៌ នេផ ងៗរមួ នពត័៌ នែដល   

រមួប ូ លេ កុងរ យ រណ៍ ប ំ  ំប៉ុែនមនិរមួប ូ លរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ និងរ យ រណ៍សវនកម
របស់េយងខុំេទ។ 

មតិេ បល់េយងខុំេលរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ មនិរមួប ូលពត័៌ នេផ ងៗ េហយេយងខុំនឹងមនិ    
ផល់នូវទ មង់សនិ ន ែបប មយួេឡយ។ 

កទ់ងនឹង រេធសវនកមរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ េយងខុំ នទំនួលខុស តវកុង រ ននូវពត័៌ ន
េផ ងៗ និងពិ រ េតពត័៌ នេផ ងៗ ន ពមនិសម សប រវន មយួនឹងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ 
ឬកច៏ំេណះដឹងរបស់េយងខុំទទួល នពីសវនកម ឬេបមនិដូេ ះេទេលចេឡង នកំហុសឆង រវន។ 

ែផកេលកិច រែដលេយងខុំ នអនុវត បសិនេបេយងខុំសនិ ន នកំហុសឆង រវនេលពត័៌ នេផ ងៗ 
េយងខុំត មវឱ យ រណ៍នូវេហតុ រណ៍ ងំេ ះ។ េយងខុំពុំ នអីេដម ី យ រណ៍កុងករណីេនះេទ។
ទនំលួខុស តវរបស់ កម បកឹ ភិ លេលរ យ រណ៍ហិរ វតុ 

កម បឹក ភិ លទទួលខុស តវកុង រេរ បចំ និងប ញនូវទិដ ពពិត និង តឹម តវៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ 
េ យអនុេ មេ មសង់ ររ យ រណ៍ កទ់ងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ ។ កម បឹក ភិ លកទ៏ទួលខុស តវកុង
ររក នូវ បពន័ តតពិនិត ៃផកុងសំ ន់ៗ  ែដលអគ យកកំណត់ ន ព ំ ចកុ់ង រេរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុ 

ឱ េជ សផុតពីកំហុសឆង រវនែដលប លមកពី រែកងបនំ ឬ រភន័ ចឡំ។ 
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43 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត)  
 
ទនំលួខុស តវរបស់ កម បកឹ ភិ លេលរ យ រណ៍ហិរ វតុ (ត) 

េ កុង រេរ បចំរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ កម បឹក ភិ ល អកទទួល រខុស តវ កុង រ យតៃម
េ េលលទ ពបន បតិបតិ ររបស់ កមហុ៊ន េ យឈរេលមូល ននិរនរ ព ៃនដំេណ រ រ ជីវកមេហយេធ រប ញពី
ក កព់ន័នឹងនិរនរ ពៃនដេំណ រ រ ជីវកមេ ះ និងេ ប ស់នូវមូល នគណេនយ ែបបអនិរនរ ព េលកែលងែត              
កម បឹក ភិ ល នបំណងរ ំ យ រ.ទ.ស.ភ ឬប ប់ បតិបតិ រ ឬមនិ នជេ មស កដ មយួ ប៉ុែន តវែតេធ
ដូេចះ។ 
 

ទនំលួខុស តវរបស់សវនករឯក ជ េលសវនកមរ យ រណ៍ហិរ វតុ 
 េ លបំណងរបស់េយងខុំ គឺទទួល នអំណះអំ ង ៉ ងសមេហតុផល េតរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់        
រ.ទ.ស.ភ ពុំ នកំហុសឆង រវនែដលប លមកពី រែកងបនំ ឬ រភន័ ចឡំ និងេចញនូវរ យ រណ៍សវនកមែដល     
រមួ ន មតិេ បល់របស់េយងខុំ។ អំណះអំ ង ៉ ងសមេហតុផល គឺ អំណះអំ ងក មតិខស់មយួ ប៉ុែនមនិ ន

រេធសវនកមែដលអនុេ មេ មសង់ រសវនកមអនរ តិៃនកមុ  ែតងែតរកេឃញនូវកំហុសឆង រវនេពល
ែដល េកត នេឡងេ ះេទ។ កំហុសឆង ចេកតេឡងពី រែកងបនំ ឬ រភន័ ចឡំ តវ ន តទុ់ក រវន បសិនេប
លកណៈមួយៗ ឬ លកណៈរួមផុំ ច នឥទិពលេល រសេ មចចិតេសដកិចរបស់អកេ ប ស់េលមូល នៃន

រ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ ។ 
ែផកមយួៃនសវនកមអនុេ មេ មសង់ រសវនកមអនរ តិៃនកមុ      េយងខុំអនុវតនូវ រវនិិចយ័េ យ  

វ ិ ជីវៈ និងរក នូវ រសង យ័េ យវ ិ ជីវៈេ កុងសវនកម ងំមូល។ េយងខុំក៏ ន៖     
- កំណត ់និង យតៃមេល និភ័យកំហុសឆង រវនកុងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ េត ប ល

មកពី រែកងបនំ ឬ រភន័ ចឡំ  េហយេធ រេរ បចំ និងអនុវតនីតិវធិីសវនកមែដលេឆយតបនឹង និភយ័ ងំេ ះ 
និងទទួល ននូវភសុ ងសវនកមែដល គប់ ន់ និង តឹម តវេដម ី មូល នដល់មតិេ បល់របស់េយងខុំ។ 

និភ័យៃន រមនិ នរកេឃញនូវកំហុសឆង រវនែដលប លមកពី រែកងបនំ គឺខស់ ង និភ័យែដល 
ប លមកពី រភន័ ចឡំ េ យ រែត រែកងបនំ ច ក់ពន័នឹង រឃុបឃិត  រលួចបនំ  រលុបេ ល
េ យេចត   របក យខុស  ឬក៏ របំ នេល បពន័ តតពិនិត ៃផកុង។ 

- ែសងយល់ពី បពន័ តតពិនិត ៃផកុងែដល កព់ន័នឹងសវនកម េដម េីរ បចំនិតិវធិីសវនកមែដល តឹម តវេ ម ន ព      
ប៉ុែនមនិែមនកុងេ លបំណងបេ ញមតិេ បល់ពី បសិទ ពៃន បពន័ តតពិនិត ៃផកុងរបស់ រ.ទ.ស.ភ េ ះ  
េឡយ។ 

- យតៃម ពសម សបៃនេ ល រណ៍គណេនយ ែដល នអនុវត និង ពសមេហតុផលៃនគណេនយ ៉ ន់ ន 
និងកំណតប់ ញែដល កព់ន័ែដល នេរ បចំេ យ កម បឹក ភិ ល។ 
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44 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
 (ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ )  
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត)  
 
ទនំលួខុស តវរបស់សវនករឯក ជ េលសវនកមរ យ រណ៍ហិរ វតុ (ត) 

ែផកមយួៃនសវនកមអនុេ មេ មសង់ រសវនកមអនរ តិៃនកមុ      េយងខុំអនុវតនូវ រវនិិចយ័េ យ  
វ ិ ជីវៈ និងរក នូវ រសង យ័េ យវ ិ ជីវៈេ កុងសវនកម ងំមូល។ េយងខុំក៏ ន៖ (ត) 

- េធេសចកីសនិ នេល ពសម សបៃនមូល ននិរនរ ពៃនដំេណ រ រ ជីវកម  ែដលគណៈ គប់ គងេ ប ស់ 
និងែផកេលភសុ ងែដលទទួល ន េត ន ពមនិ កដ ប េកតេឡង រវនែដល កព់ន័នឹង ពឹតិ រណ៍ 
ឬលកខណែដល ចបះ៉ ល់ដល់លទ ពបន បតិបតិ ររបស់ខួន េ យឈរេលមូល ននិរនរ ពៃនដំេណ រ រ 
ជីវកម។ បសិនេបេយងខុំសនិ ន  ពមនិ បកដ ប រវនមយួេកតេឡង េយងខុំ តវ នត មវឱ ញ
រយកចិតទុក កកុ់ង  រ យ រណ៍សវនកម បន់ឹង រប ញេ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ  ឬ

កែ៏កែ បមតិេ បល់របស់េយងខុំ បសិនេប រប ញ ងំេ ះមនិ តឹម តវ។  េសចកីសនិ នេយងខុំ  គឺែផកេល  
ភសុ ងែដលទទួល នរហូតដល់ៃថេចញរ យ រណ៍សវនកម។ េ ះ ៉ ង ពឹតិ រណ៍ ឬលកខណ
េពលអ គត ចនឹងបងឱ កមហុ៊នប បនូ់វនិរនរ ពៃនដំេណ រ រ ជីវកម។ 

- យតៃមេលបទប ញ រច សមន័ និង តិ ទូេ េ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ រមួ ងំកំណត់
ប ញ េតរ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ នតំ ងឱ បតិបតិ រ និង ពឹតិ រណ៍េផ ងៗ កុង
លកខណមួយែដលប ញនូវទិដ ពសម សបែដរ ឬេទ។ 

 
កុងចំេ មចំណុច កព់ន័េផ ងៗ េយងខុំ ក់ទង មយួ កម បឹក ភិ លអំពីែផន រទំហំ រ រ និងេពលេវ  

ៃនសវនកម និងចំណុចសំ ន់ៗ ែដល នរកេឃញ រមួ នកងះ តេ កុង បពន័ តតពិនិត ៃផកុងែដលេយងខុំ នរក
េឃញេ កុងអំឡុងសវនកមរបស់េយងខុំ។ 

េយងផល់ជូន កម បឹក ភិ ល នូវេសចកីែថង រណ៍មយួែដលេយង នអនុវតេ មត មវ រៃន កមសីលធម៌
កព់ន័េផ ងៗ ែដល កទ់ិននឹងឯក ជ ព និងេធ រ ស័យ កទ់ង មយួនឹងអកែដល កព់ន័េហយ និងចំនុចេផ ង

េទ ងែដល ច នឥទិពលេលឯក ជ របស់េយងខុំ និង រ រ រែដល កព់ន័ បសិនេប ន។ 
អំពីប ែដលេយងខុំ ន ក់ទង មួយនឹង កម បឹក ភិ ល េយងខុំ នកំណត់  ប ំងេ ះគឺ ន     

រៈសំ នប់ំផុតេ កុង រេធសវនកមរ យ រណ៍ហិរ វតុ កមហុ៊នស ប់ ហំិរ វតុេនះ ដូេចះេហយ កច៏ំណុចសំ ន់ៗ
ពីសវនកមផងែដរ។ េយងខុំនឹងពណ៌ ប ងំេ ះេ កុងរ យ រណ៍សវនកមរបស់េយងខុំ លុះ ែត នច ប់ 
ឬប តិ ងំ រប ញ រណៈអំពីចំណុច ងំេនះ ឫកកុ៏ង លៈេទសៈដក៏ ម េយងខុំកំណត់ ចំណុចេនះមនិគួរ
ប ញេ កុងរ យ រណ៍របស់េយងខុំេទ េ យ រែតផលវ ិ ក អវជិ នពី រប ញេ ះ ចនឹង នផលបះ៉
ល់ដល់អត បេ ជន៍ រណៈ។ 
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45 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ យ រណ៍របសស់វនករឯក ជ ជូនចំេ ះ គហ៊ុនិករបស ់
រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
 (ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ )  
(េលខ Co. ០៨៣៩ Et/២០១២) (ត)  
 
ប ដៃទ 

រ យ រណ៍េនះ តវ នេធេឡងែតចំេ ះ គហុ៊និករបស់ រ.ទ.ស.ភ ប៉ុេ ះ។ េយងមនិទទួលខុស តវចំេ ះ
បុគល កច់ំេ ះខឹម រៃនរ យ រណ៍េនះេទ។ 
 
 
ស ប់ និងជំនួសឱ  
ប៊ ីឌ ីអ ូ(េខមបូ ) លីមធីតី 
 
 
 
 
លីម េសងសីុវ 
គណេនយ ករជំ ញ 
 
 

ជ នីភេំពញ 
ពះ ច កកមុ  
ៃថចន ៩េកត ែខេច ត ជូំត េ ស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
ជ នីភេំពញ ៃថទី២២ ែខមី  ២ំ០២០
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២   

46 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
រ យ រណ៍ ន ពហរិ វតុ 
ៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ 

 

 កំណត ់ ២០២០   ២០១៩  
 ស ល់  គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
ទព សកម      
ទព សកមរយៈេពលែវង      
ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ ៥ ១.៥៧៣.៦០២.០៩៩   ១..៣៧៤..០៣១..៥៥៤   
ទព សកមអរូបី ៦ ១៣.០៨៣.២០៤   ១៣..៤១១..០១៣   

     
  ១.៥៨៦.៦៨៥.៣០៣  ១..៣៨៧..៤៤២..៥៦៧  
ទព សកមរយៈេពលខី      
សនិធិ ៧ ៧៨.៦១២.៨៨៨   ១០៣..៧៥៥..៨៦៨   
គណនី ណិជ និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ ៨ ២៥.៦៤២.២០៦  ១៦.៤៥២.៥៧០ 
កិចសន ទព សកម ៩ ៤២.៩២២.៥៤៧  ១០.៤៣៣.៣១៤  
ឥណ នផល់ឱ បុគលិក ១០ ៧.៩៥៦.៦៥១   ៧..៨២៦..២១៤   
រវនិិេ គរយៈេពលខី ១១ ៦៧.៩៣៩.៧១៤   ១៧..៩០៩..២៦៧   

ឥណ នពនេផ ងៗ  ៤.៦៤៣.៣២៦   ៥..៣១២..០៥២   
សមតុល ច់ ក ់និងធ រ ១២ ៥០.២១៥.៥០៥   ៥៥..២១២..០៧០   

     
  ២៧៧.៩៣២.៨៣៧  ២១៦..៩០១..៣៥៥  
     

ទព សកមសរបុ   ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០  ១..៦០៤..៣៤៣..៩២២  
     
មូលធន  និងបំណុល      
មូលធន      
េដមទុន ១៣ ៥៤១.២២៧.២៨២   ៥៤១..២២៧..២៨២   
ទុនប មង ១៤ ៣៥២.៤៧៣.៥៣០   ៣៣៩..១៨៥..៤៤៤   
ចំេណញរក ទុក  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣..២៩១..៩១៣  
     
មូលធនសរបុ   ៩៨២.០៥២.៦៥៧  ៩១៣..៧០៤..៦៣៩  
     
បំណុល      
បំណុលរយៈេពលែវង      

កក់ម ី ១៥ ៥១៧.២៨៨.៤០៣  ៣០៣..៩៤៨..១៤៤  
ជំនយួពន ពីរ ភិ ល និងជំនយួេផ ងៗ ១៦ ១៨.៨២២.០៩៣  ២០..៩៥៩..៨៣៨  
បំណុលពនពន រេល កចំ់េណញ ១៧ ៦២.៥០៦.៦៥៧  ៥៩..៥២៦..៨២៨  
គណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ ១៨ ៦៥.១៩៥.៨៣៦  ៦៥..៣៩៨..៨៧៩  
     
  ៦៦៣..៨១២..៩៨៩   ៤៤៩..៨៣៣..៦៨៩  
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
  

47 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 
រ យ រណ៍ ន ពហរិ វតុ (ត) 
ៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ (ត) 

 

 កំណត ់ ២០២០   ២០១៩  
 ស ល់  គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
បំណុលរយៈេពលខី      
គណនីអកផតផ់ង់ ណិជ និងគណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ ១៨ ១៥៦.៥៩៩.៨០៥  ១៩៦..៦៦១..៣៣៣  

កក់ម ី ១៥ ៣០.៨៤៧.១៧៣  ៣៣..១៣៦..៦៩៨  
កិចសន បំណុល ៩ ៣.៦១៦.៥៦៦  ២..៨៧៦..២៦០  
បំណុលពនេល កចំ់េណញ តវបង ់  ២៧.៦៨៨.៩៥០  ៨..១៣១..៣០៣  
     
  ២១៨.៧៥២.៤៩៤  ២៤០..៨០៥..៥៩៤  
     
បំណុលសរបុ   ៨៨២.៥៦៥.៤៨៣  ៦៩០..៦៣៩..២៨៣  
     
មូលធនរបស់ គហុ៊និក  និងបបំណុលសរបុ  ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០  ១..៦០៤..៣៤៣..៩២២  
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
  

48 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 

រ យ រណ៍ចំេណញ ឬ ត និងចំណូលេផ ងៗ 
សស ប់ រយិបរេិចទគតិ តមឹៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ 
 កំណត ់ ២០២០   ២០១១៩ 
 ស ល់  គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
     
ចំណូល៖     
ចំណូលពី រលក ់ ១៩ ២៨១.៦៤៩.៣៣៨  ១៩៤.២៧២.២៦១   
កៃ មពីេស កម ងសង ់ ២០ ២៣.៣២៤.២២៨   ៣.៣៥៩..៨២៧   
ចំណូលពី របូរររូបិយបណ័ - សុទ ២៥ -  ១..៤៦១..២៣៧  
ចំណូលេផ ងៗ ២១ ១៩.៣៩៤.២៩០  ១៧..៤០៣..៤៩១  

     
  ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦  ២១៦..៤៩៦..៨១៦  
ចំ យ៖     
ចំ យរលំស់ ទព សកមរូបី និង ទព សកមអរូបី  (៥០.៤០២.៣៦០)  (៤៩.៧០៣.៥៣២) 
ចំ យអគិសនី  (៣៧.០៦២.០៦៣)   (៣៧.៣០៨.២៦៦) 
ចំ យ កេ់ប វត  កឈួ់ល និងចំ យ កព់ន័េផ ងៗ ២២ (៥៦.០៤១.២១៩)   (៥១.៤០៩.១០៤) 
ចំ យវតុ តុេដមស បផ់លិតទឹក ត ២៣ (១០.៥២៣.២៥៥)   (៧.៦៧១.៣៤០) 
ចំ យវតុ តុេដមស បត់ បប់ ញេ មេគហ ន ២៤ (២.៥២០.១០៩)   (២.៨៤៤.៧១៧) 
ចំ យជសួជុល និងែថ  ំ  (៨.៥៧៨.៣៦៦)   (៧.២៣០.៦៦៦) 
ចំ យេស កម ងសង ់  (១៨.២២០.៥៥៥)   (២.៧៥២.៩៣២) 
រែ ប តលបៃ់នឱន ពេលឥណ នផល់ឱ បុគលិក ១០ ១៣០.៤៣៧   ២.៣៤៧.៨៦៤ 

ចំ យ បតិបតិ រេផ ងៗ  (៨.២៥៩.៦៩៧)  (៧.៩៤៩.៦៧៩) 
តពី របូរររូបិយបណ័ - សុទ ២៥ (៣.៣០៣.៩៩៧)  - 

     
  (១៩៤.៧៨១.១៨៤)  (១៦៤.៥២២.៣៧២) 

     
ចំេណញ បតិបតិ រ  ១២៩.៥៨៦.៦៧២  ៥១.៩៧៤.៤៤៤ 
ចំណូល រ ក ់ ២៦ ៧.៦២២.៩៣៤   ៨.៨២៤.៤០៤ 
ចំ យ រ ក ់ ២៦ (១៦.៤៦៣.១២៩)   (១១.៥០៨.៣១៨) 

     
ចំេណញមុនបងព់នេល កចំ់េណញ  ១២០.៧៤៦.៤៧៧  ៤៩.២៩០.៥៣០ 
ចំ យពនេល កចំ់េណញ ២៧ (៣២.៣៩៤.៦៣២)  (១៥.៩៩៨.៦១៧) 
     
ចំេណញកុង រយិបរេិចទ  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 
     
ចំណូលលមតិេផ ងៗ  -  - 
     
លទផលលមតិកុង រយិបរេិចទ  ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៣៣.២៩១.៩១៣ 

    
ចំេណញកុង១ គហុ៊ន (ប ញ កេ់រ ល) របស់ គហុ៊និកៃន រ.ទ.ស.ភ កុង រយិបរេិចទេនះ នដូច ងេ ម៖ 
     
ចំេណញកុងមយួ គហុ៊នមូល ន  ២៨ ១.០១៥,៨៥   ៣៨២,៧៨ 
ចំេណញកុងមយួ គហុ៊នថយចុះ  ២៨ ១.០១៥,៨៥   ៣៨២,៧៨ 
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
  

49 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 

រ យ រណ៍បែ មប មលមូលធន 
សស ប់ រយិបរេិចទគតិ តមឹៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ 
 

 កំណត ់ មូលធន គហុ៊ន   ទុនបប មង  ចំេណញរក ទុក   សរបុ  
 ស ល់  គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
         
សមតុល ៃថទី១១ ែខមក  ២ំ២០១៩  ៥៤៤១.២២២៧.២២៨២  ២៨៤..៥០០៣.៦៦៣៦  ៧៣..៦០៧..១៦៨   ៨៩៩..៣៣៨..០៨៦  
         
ចំេណញកុង រយិបរេិចទតំ ង         

ឱ លទផលលមតិសរុបកុង
រយិបរេិចទ  -  -  ៣៣.២៩១.៩១៣  ៣៣.២៩១.៩១៣ 

         
បតិបតិ រ មយួ ស់ គហុ៊និកក         
រេផរេ គណនីទុនប មង ១៤ -  ៥៤.៦៨១.៨០៨   (៥៤.៦៨១.៨០៨)  - 
គ ភ ៣១ -  -  (១៨.៩២៥.៣៦០)  (១៨.៩២៥.៣៦០) 

         
សរុប បតិបតិ រ មយួ ស់ 
គហុ៊និក  

- 
 ៥៤.៦៨១.៨០៨  (៧៣.៦០៧.១៦៨)  (១៨.៩២៥.៣៦០) 

         
សមតុល ៃថទី៣៣១ ែខធូ ២ំ២០១៩/         

ៃៃថទី១  ែខមក   ២ំ២០២០  ៥៤៤១.២២២៧.២២៨២  ៣៣៩..១៨៥៥.៤៤៤៤  ៣៣..២៩១..៩១៣   ៩១៣..៧០៤..៦៣៩  
         
ចំេណញកុង រយិបរេិចទតំ ង   

ឱ លទផលលមតិសរុបកុង
រយិបរេិចទ      ៨៨.៣៥១.៨៤៥  ៨៨.៣៥១.៨៤៥ 

         
បតិបតិ រ មយួ ស់ គហុ៊ន         
រេផរេ គណនីទុនប មង ១៤ -  ១៣.២៨៨.០៨៦  (១៣.២៨៨.០៨៦)  - 
គ ភ ២៩ -  -  (២០.០០៣.៨២៧)  (២០.០០៣.៨២៧) 

         
សរុប បតិបតិ រ មយួ ស់ 
គហុ៊និក  

 
 ១៣.២៨៨.០៨៦  (៣៣.២៩១.៩១៣)  (២០.០០៣.៨២៧) 

         
សមតុល ៃថទី៣៣១ ែែខធូ  ២ំ០២០   ៥៤១..២២៧..២៨២   ៣៥២..៤៧៣..៥៣០   ៨៨..៣៥១..៨៤៥   ៩៨២..០៥២..៦៥៧  
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២   

50 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 

រ យ រណ៍លហូំរ ច់ ក់ 
សស ប់ រយិបរេិចទគតិ តមឹៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ 
 

 កំណត ់ ២០២០   ២០១៩  
 ស ល់ គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
     
លំហូរ ច់ កពី់សកម ព បតិបតិ រ      
ចំេណញមុនបងព់ន  ១២០.៧៤៦.៤៧៧  ៤៩.២៩០.៥៣០ 
និយត័កម៖     

រលំស់ ទព សកមអរូបី ៦ ២.១៨៣.០៥៨  ២.១៩៦.១០៤ 
រលំស់ជំនយួពន រពីរ ភិ ល និងជំនយួេផ ងៗ ១៦ (២.១៣៧.៧៤៥)  (២.១៧១.១៩១) 
រលំស់ ទព សកមរូបី ៥ ៤៨.២១៩.៣០២  ៤៧.៥០៧.៤២៨ 
ចំណូល រ ក ់ ២៦ (៧.៦២២.៩៣៤)  (៨.៨២៤.៤០៤) 
ចំ យ រ ក ់ ២៦ ១៦.៤៦៣.១២៩  ១១.៥០៨.៣១៨ 
រែ ប តលបៃ់នឱន ពេលឥណ នផល់ឱ បុគលិក ១០ (១៣០.៤៣៧)  (២.៣៤៧.៨៦៤) 
រជ មះប ី ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ  ៥៩២.០៤១  ៧២៨.៦៦០ 

     
ចំណូល បតិបតិ រមុនបែ មប មលេដមទុនបងិល  ១៧៨.៣១២.៨៩១  ៩៧.៨៨៧.៥៨១ 
បែ មប មលេដមទុនបងិល៖     

សនិធិ  ២៥.១៤២.៩៨០  (៦.៧៤១.៦៩០) 
គណនីអតិថិជន ណិជ និងគណនី តវទទលួេផ ងៗ  (៨.៤៣៦.៣៩៨)  ១.៥១៣.៦៣៣ 
គណនីអកផតផ់ង់ ណិជ និងគណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ  (៨៣.៩៧៧.៥៥០)  ៩៥.៥៥៥.០៣០ 
កិចសន ទព សកម  (៣២.៤៨៩.២៣៣)  ៣៥.៦០៨.៤៥៥ 
កិចសន បំណុល  ៧៤០.៣០៦  ២.៨៧៦.២៦០ 

កក់ករ់បស់អតិថិជន  ៤.៣៨១.៥៧៤  ៦.៤០៩.៥១៦ 
     

ច់ ក់ នមកពី បតិបតិ រ  ៨៣.៦៧៤.៥៧០  ២៣៣.១០៨.៧៨៥ 
ពនេល កចំ់េណញ នបង ់  (៩.៨៥៧.១៥៦)  (៨.៣៩០.១៦៥) 

     
ច់ កសុ់ទ នមកពីសកម ព បតិបតិ រ  ៧៣.៨១៧.៤១៤  ២២៤.៧១៨.៦២០ 

     
លំហូរ ច់ កស់សុទពីសកម ពវវនិិេ គ     
រទិញ ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ ៥ (២០០.៩១៩.០៣១)  (២០០.១២៥.៨២៩) 

មូលធន រ កេ់ល ទព សម តិែដល នលកណៈ គប់ ន ់ ៥ (៣.៧១៤.៥១៦)  (២.៦៦៦.១៨៦) 
រទិញ ទព សម តិអរូបី ៦ (៣០៤.០៩៥)  (២០៣.២០៩) 

ទឹក កសំ់ណងពីឥណ នផល់ឱ រ ករទឹកេខតេ ធ ត ់  -  ១១២.៣៦៥ 
( រ ក់ កប់េ )/ចំណូលពី រជំរះប ី ៃន រវនិិេ គរយៈេពលខី  (៥០.០៣០.៤៤៧)  ១៥.៧១៣.១៥០ 
រ ក់ នទទលួ  ១.០៧៩.៩៥៨  ១.១៩៨.០៦២ 

     
ច់ កសុ់ទ នេ បកុងសកម ពវនិិេ គ  (២៥៣.៨៨៨.១៣១)  (១៨៥.៩៧១.៦៤៧) 
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េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២   

51 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
 

រ យ រណ៍លហូំរ ច់ ក់ 
សស ប់ រយិបរេិចទគតិ តមឹៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ (ត) 
 

 កំណត ់ ២០២០   ២០១៩  
 ស ល់ គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
លំហូរ ច់ កស់សុទពីសកម ពហរិ ប ន      
រែបងែចក គ ភ  (២៥.៩៧១.៩១៦)  (២.៨៣៨.៨០៤) 
ច់ ក់ នមកពី កក់ម ី  ២៣៤.០៥២.៧៤៣  ៤៧.២៦៨.០៦២ 
រ ក់ នបង ់  (១.២០០.៣២៩)  (៤.៧០៤.៥៥៦) 
របងស់ង កក់ម ី  (៣១.៨០៦.៣៤៦)  (៣៦.៦១៣.៣៦៣) 

     
ច់ កសុ់ទ នមកពីសកម ពហិរ ប ន  ១៧៥.០៧៤.១៥២  ៣.១១១.៣៣៩ 

     
(តំហយ)/កំេណ ន ច់ ក ់ននិង ច់ កស់មមូលសសុទ  (៤.៩៩៦.៥៦៥)  ៤១.៨៥៨.៣១២ 

ច់ ក ់ននិង ច់ កស់មមូលេ េដម រយិបរេិចទ   ៥៥.២១២.០៧០  ១៣.៣៥៣.៧៥៨ 
     
ច់ ក ់ននិង ច់ កស់មមូលេេ ចុង រយិបរេិចទ  ១២ ៥០.២១៥.៥០៥  ៥៥.២១២.០៧០ 

 
រេផ ង តៃ់នបណុំលែដល នមកពីសកម ពហិរ ប ន 

 

កក់កម ី  
(កកំណតស់ ល់ទី១១៥)   

 គិត នេ់រ ល 
  
ៃថទី១១ ែខមក  ២ំ២០១៩ ៣២៧..៧៥៥៤..៥៣៣០ 

  
លំហូរ ច់ ក ់ ៥.៩៥០.១៤៣ 
លំហូរមនិែមន ច់ ក ់  
- ផលបះ៉ ល់ៃនអ បូរ ក ់  ៨០៣.៨២១  
- របងរ រ ក ់ ២.៥៧៦.៣៤៨ 
  
ៃថទី៣៣១ ែខធូ ២ំ២០១៩ ៣៣៧..០៨៤..៨៤២  

  
លំហូរ ច់ ក ់ ២០១.០៤៦.០៦៨ 
លំហូរមនិែមន ច់ ក ់  
- ផលបះ៉ ល់ៃនអ បូរ ក ់ ៨.៦៥៩.៤៩៩ 
- របងរ រ ក ់ ១.៣៤៥.១៦៧ 
  
ៃថទី៣៣១ ែខធូ ២ំ២០២០ ៥៤៤៨.១១៣៥..៥៧៧៦ 

កំណតស់ ល់ដូច ន ប់ មយួគឺ ែផកមយួៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុមយួេនះ។ 

17 



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 

 

52 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ 
(ចុះប ី ណិជកមេ ពះ ច កកមុ ) 
  

កំណត់ស លរ់ យ រណ៍ហរិ វតុ 
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ 
 
១. ព័ត៌ នអំពី រ.ទ.ស.ភ  

 រ ករទឹកសយត័ កងភេំពញ េ ត់  (“រ.ទ.ស.ភ”) សិតេ ម រ គប់ គងែផកបេចកេទសរបស់ 
កសួងឧស ហកម វទិ ស បេចកវទិ  និងន នុវតន ៍ និងសិតេ ម រ គប់ គងែផកហិរ វតុរបស់
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ េហយ ន រ ិ ល័យក លេ ជ នីភេំពញ។ រ.ទ.ស.ភ តវ នទទួល
ល់េ យ កសួង ណិជកម សហ ស រណៈែដល នលកណៈេសដកិច និង នេលខចុះ

ប ី Co.០៨៣៩ Et/២០១២ចុះ   ៃថទី២៧ ែខមី  ២ំ០១២។ 
រ ិ ល័យចុះប ីរបស់ រ.ទ.ស.ភ នទី ងំសិតេ អ រេលខ៤៥ ផូវេលខ១០៦ ស ត់ សះចក 

ខណដូនេពញ ជ នីភេំពញ ពះ ច កកមុ ។ 
ពត័៌ នហិរ វតុកុង សេងប តវ នប ញ កេ់រ លែដល រូបិយវតុ រ.ទ.ស.ភ កំពុងេ ប ស់ 

ផងែដរ។ 
រ យ រណ៍ហិរ វតុ តវ នប ញ ក់េរ លែដល រូបិយបណ័េ លរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
រ យ រណ៍ហិរ វតុ តវ ន កម បឹក ភិ លអនុមត័ឱ េចញផ យ េ ៃថទី២៤  ែខមី  ២ំ០២១។ 

 
២.  សកម ពចម ង 

សកម ពចម ងរបស់  រ.ទ.ស.ភ  គឺ រផលិត និង រែចក យទឹក តស ប់ រេ ប ស់ទូេ
របស់ រណជនេ ជ នីភេំពញ។ កមវតុ ជីវកមរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺ៖ 

វនិិេ គ ក ង ព ងីក ដំេណ រ រជួសជុល និងែថរក មេធ យស បផ់លិត និង បពន័ែចក យ
ទឹក ត និងអ មយ័ 
េ ប ស់នូវ គប់វ ិ ន រេដម បីេងនផលិតកម-េស កម និង គុណ ពទឹក ត េឆយតបេ នឹង 
ត មវ រស បជ់ីវ ពរស់េ  ជីវកម-េស កម និងឧស ហកម 
េធ ជីវកម-េស កម និង រ រេផ ងៗេទ តែដល កទ់ងនឹងវស័ិយទឹក ត និងអ មយ័ ម រ
សេ មចរបស់ កម បឹក ភិ ល និងអនុេ ម មច ប់ 
េធសហ បតិបតិ រេលែផកបេចកេទស ណិជកម និងហិរ វតុ មយួៃដគូអភវិឌ នកុ៍ង សក និងេ
បេទសេដម ពី ងីក និងអភវិឌ ន ៍រ.ទ.ស.ភ េ មេ លនេ យរបស់ ជរ ភិ ល 

ឱ ននូវចិរ ពដំេណ រ រផលិតកម ជីវកម និងហិរ វតុ េ យផ រ ប់ មយួផល បេ ជន៍
សងម។ 

 
៣.  មូល នៃន រេរ បចំរ យ រណ៍ហរ ិ វតុ 

រ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ តវ នេរ បចំេឡងអនុេ មេ មសង់ រ យ រណ៍ 
កទ់ងនឹងហិរ វតុអនរ តិៃនកមុ  (“ស.រ.ហ.អ.ក”) េចញផ យេ យនិយត័ករគណេនយ  និងសវនកមៃន

កសួងេសដកិច និងហរ ិ វតុ។ 
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53 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

៤. េ ល រណ៍គណេនយ សំ ន់ៗ  
េ លនេ យគណេនយ ែដល នអនុវតគឺ សប ម ហិំរ វតុមុន េលកែលងែតផលបះ៉ ល់

ៃន រអនុមត័វេិ ធនកមថីចំេ ះ ស.រ.ហ.អ.ក កុង ហិំរ វតុ។ ស.រ.ហ.អ.ក ថីែដល តវ នអនុវត េ កុង
ហិំរ វតុ តវ នេ កុងកំណតស់ ល់ទី ៣៧ ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 

រ.ទ.ស.ភ ក៏ នអនុមត័ រេធវេិ ធនកម ស.រ.ហ.អ.ក ១៦ កូវដី-១៩ កទ់ងនឹង រជួលសម ន
កុង ហិំរ វតុបចុប ន និង នេ ជសេរ សេដម អីនុវត រអនុវតន៍ កែ់សងចំេ ះសម នជួល ងំអស់
កទ់ងនឹង រជួលែដល នលកណៈ សេដ ង  និង លៈេទសៈ សេដ ង ។ 

រ យ រណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ តវ នេរ បចំេឡង មវធិី សសនតៃថេដម េលកែលងនូវ 
អីែដល នប កកុ់ងរ យ រណ៍ហិរ វតុេនះ។ 

 

19 



 េល
ខប

ី
ណិ

ជក
ម៖

  
Co

. ០
៨៣

៩ 
Et

/២
០១

២  
 

 

54
 | 

រ
យ

រណ៍
ប

ំ
 ំ២
០២

០ 

៥.
 
ទព

ស
ម
តិ 

 េ
ងច

ក 
 ន
ិងប
រិ
រ 

 

ដដធី
 ី 

អអ
រ  

េេគ
ងយ

ន  
បបពំ

ងប់
ងូរ
ទ ឹក

  
បបរ

ិរ
មមន

ីរ
ពព ិេ

ធន
 ៍ សស

រមឹ
 ន
ងិ 
បរ

ិរ
រ ិ

ល័
យ

  
បបរ

ិរ
អគ

ិស
ន ី 

នយ
ន  

៉ ន 
នងិ

ឧប
ករ
ណ៍

េេប


ស់
េផ

ងៗ
  

ឡិ
ទកឹ

  
រត

ប ់ 
    

    
បប

ញ
ចូល

ផះ
  

រ
រក
ពំុង

   
ដដំ េ
ណ
រ

រ
សស
របុ

  
ននេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

 
នេ់
រល

  
ៃៃថ
េដ
ម  

សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ១ី១

     
   

ែ ែខ
មក

 
២ំ២០

១៩
  

១៧
៤.
២៣

៨.
៣៨

១ 
៣២

៤.
៨៥

៥.
១៩

៣ 
៩៦

.៩
១៨

.៤
០៩

 
៦២

៥.
៩៦

២.
៦១

៥ 
៦៩

៤.
០៨

៦ 
២១

.២
៥៧

.៤
០១

 
១៤

៨.
៤៣

៧.
២០

៩ 
៤១

.៥
៩៥

.០
៨៣

 
២៤

.៨
៦៣

.៤
៥៧

 ៧
.៦
៤៣

.២
៣៦

 
៥.
៣៤

៥.
៣១

១ 
១៤

៩.
៩០

៩.
៩៥

៩ 
១.
៦២

១.
៧២

០.
៣៤

០ 
រទ
ិញ
បែ
នម

 - 
 - 

 ៣
.៣

៥៤
.១
២៦

 
 - 

 ៨
៣.

៦៤
៣ 

 ១
.៣

១៥
.១
៨៨

 
 ១

.២
៨១

.៦
២៨

 
 ២

.៨
៤៨

.៥
១១

 
 ១

.០
៣៣

.៦
២៨

 
 ៤

.០
២៣

 
 - 

 ១
៩៧

.៧
៤៤

.៨
៨៧

 
 ២

០៧
.៦
៦៥

.៦
៣៤

 
រេផ

រ
 - 

 ៣
.០
៥២

.៥
០៧

 
 ៣

.៦
៤០

.៥
៣៥

 
 ៨

.៦
៦០

.៥
៣៧

 
 - 

 ១
៣៦

.៩
៣៩

 
 ១
៧.

៦៩
៩ 

 - 
 ១
៧៩

.៧
៦២

 
 ៧

២១
.៤
៦២

 
 ៦

.៦
៣៣

.៥
៦៩

 
 (២

៣.
០៤

៣.
០១

០)
 

 - 
រេផ

រេ
ទព

អរ
ូប ី 

កំណ
ត់ស

ល់
ទ៦ី

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 (១

.០
៧៧

.៨
១៦

) 
 (១

.០
៧៧

.៨
១៦

) 
រជ

មះ
េច
ញ
ព ីប

ី
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 (៧
២៨

.៦
៦០

) 
 (៧

២៨
.៦
៦០

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ ី៣៣

១ 
ែែខ
ធូ 

២ំ២០
១៩

  
១៧

៤.
២៣

៨.
៣៨

១ 
៣២

៧.
៩០

៧.
៧០

០ 
១០

៣.
៩១

៣.
០៧

០ 
៦៣

៤.
៦២

៣.
១៥

២ 
 ៧

៧៧
.៧

២៩
 

 ២
២.

៧០
៩.
៥២

៨ 
១៤

៩.
៧៣

៦.
៥៣

៦ 
៤៤

.៤
៤៣

.៥
៩៤

  
២៦

.០
៧៦

.៨
៤៧

  
៨.
៣៦

៨.
៧២

១ 
 ១
១.
៩៧

៨.
៨៨

០ 
 ៣

២២
.៨
០៥

.៣
៦០

 
១.
៨២

៧.
៥៧

៩.
៤៩

៨ 
រទ
ិញ
បែ
នម

 - 
  

៧៦
.៣

៤៩
 

 ១
.៦
៧៨

.៧
៦០

  
 ៦

.៦
៨៣

  
 ៧

១.
៦៥

៨ 
 

 ៤
០៥

.៥
០៤

  
 ១

.១
៣៣

.៥
៨៥

  
 ១

.៤
៣៥

.៣
២៨

  
 ២

៥៩
.៨
០០

  
២៧

៣.
៧៣

២ 
 

 - 
  

២៤
៤.
៥៩

១.
៦៤

៣ 
២៤

៩.
៩៣

៣.
០៤

២ 
រេផ

រ 
 - 

  
៥.
៤៦

៩.
០៥

៣ 
 ១
៦១

.៩
១៣

  
 ១
១.
១៩

០.
១៧

៥ 
 

 - 
  

 - 
  

 ៣
៨៥

.៩
៥០

  
 - 

  
 ១

.៣
០០

.៩
៤៧

  
 ៨
៨៤

.៣
២៦

  
៥.
៤៩

៥.
៧៥

០ 
 

(២
៤.
៨៨

៨.
១១

៤)
 

- 
រេផ

រេ
ទព

អរ
ូប ី 

(ក
ំណ

ត់ស
ល់
ទ ី
៦)

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

(១
.៥
៥១

.១
៥៤

) 
(១

.៥
៥១

.១
៥៤

) 
រជ

មះ
េច
ញ
ព ីប

ី 
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
(៥
៩២

.០
៤១

) 
(៥
៩២

.០
៤១

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ ី៣៣

១ 
ែែខ
ធូ 

២ំ២០
២០

  
១៧

៤.
២៣

៨.
៣៨

១ 
៣៣

៣.
៤៥

៣.
១០

២ 
១០

៥.
៧៥

៣.
៧៤

៣ 
៦៤

៥.
៨២

០.
០១

០ 
 ៨
៤៩

.៣
៨៧

 
 ២

៣.
១១

៥.
០៣

២ 
 ១
៥១

.២
៥៦

.០
៧១

 
៤៥

.៨
៧៨

.៩
២២

  ២
៧.

៦៣
៧.

៥៩
៤ 

 ៩
.៥
២៦

.៧
៧៩

  ១
៧.

៤៧
៤.
៦៣

០ 
 ៥
៤០

.៣
៦៥

.៦
៩៤

  
២.
០៧

៥.
៣៦

៩.
៣៤

៥ 

  

20
 



 េល
ខប

ី
ណិ

ជក
ម៖

  
Co

. ០
៨៣

៩ 
Et

/២
០១

២  
 

 

55
 | 

រ
យ

រណ៍
ប

ំ
 ំ២
០២

០ 

៥.
 
ទព

ស
ម
តិ 

 េ
ងច

ក 
 ន
ិងប
រិ
រ (
ត)

 
 

ដដ ីធ
 ី 

អអ
រ  

េេគ
ងយ

ន  
បបំព

ងប់
ងូរ
ទ ឹក

  
បបរ

ិរ
មមន

រី
ពពេិ

ធន
 ៍ 

សស
រមឹ

 ន
ិង 

បបរ
ិរ

រ ិ
ល័
យ

  
បបរ

ិរ
អគ

សិ
ន ី 

នយ
ន  

៉ ន 
នងិ

ឧប
ករ
ណ៍

េេប


ស់
េផ

ងៗ
  

ឡិ
ទកឹ

  
រត

ប ់ 
     

    
បប

ញ
ចូលល

ផផះ
  

រ
រក
ពំុង

   
ដដំ េ
ណ
រ

រ
សស
រុបប

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

  
នេ់
រល

 
នេ់
រល

  
ររលំ

ស់
បង

រ  
សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ១ី១

     
    

ែែខ
មមក

 
២ំ២០

១៩
  

- 
(៦
៧.

៨៥
៩.
៧២

២)
 

(៤
៨.
៧៤

៣.
៤១

៩)
 

(១
៥៦

.៧
៥៤

.៨
៨៨

) 
(៦
២០

.១
៨០

) 
(៩

.៨
៣៨

.១
១៥

) 
(៨
០.
៩៤

៥.
៧៨

៦)
 

(២
៦.
៥២

១.
៨០

៥)
 (១

០.
៨៤

៧.
៧០

២)
 

(៣
.៧

១០
.៨
១៧

) 
(១
៩៨

.០
៨២

) 
- 

(៤
០៦

.០
៤០

.៥
១៦

) 
រលំ

ស់
កុង

ំ
- 

 (៦
.៨
៤០

.៦
១៤

) 
 (៥

.៥
៦៥

.៥
៩០

) 
 (១

៧.
១៤

៥.
៥៩

០)
 

 (១
៩.
៧៣

៨)
 

 (២
.៧

៩៩
.៦
៧៩

) 
 (៦

.៦
៦១

.៨
៣២

) 
 (៤

.៣
៥៨

.៥
១៧

) 
 (២

.២
២២

.៧
០៦

) 
 (១

.១
៥៧

.១
៧៤

) 
 (៧

៣៥
.៩
៨៨

) 
 - 

 (៤
៧.

៥០
៧.

៤២
៨)

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ៣ី៣

១ 
      

ែែខ
ធូ 

២ំ២០
១៩

  
 - 

 (៧
៤.
៧០

០.
៣៣

៦)
 

 (៥
៤.
៣០

៩.
០០

៩)
  

(១
៧៣

.៩
០០

.៤
៧៨

) 
 (៦

៣៩
.៩
១៨

) (
១២

.៦
៣៧

.៧
៩៤

) 
 (៨

៧.
៦០

៧.
៦១

៨)
  

(៣
០.
៨៨

០.
៣២

២)
  (
១៣

.០
៧០

.៤
០៨

) 
 (៤

.៨
៦៧

.៩
៩១

) 
 (៩

៣៤
.០
៧០

) 
- 

(៤
៥៣

.៥
៤៧

.៩
៤៤

) 
រលំ

ស់
កុង

 ំ
 - 

 (៦
.៨
៩៥

.៣
០០

) 
 (៥

.៨
៨៤

.៥
៧០

) 
 (១

៧.
២៧

៧.
៦៦

០)
 

 (៣
០.
៩៤

៨)
 

 (២
.៦
២៣

.៩
៦៤

) 
 (៦

.៧
៧៨

.៦
១៧

) 
 (៣

.៩
៥៦

.៨
០៨

) 
 (២

.២
៨៩

.២
៤០

) 
(១

.២
៣០

.១
៨៨

) 
(១

.២
៥២

.០
០៧

) 
 - 

 (៤
៨.
២១

៩.
៣០

២)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ៣ី៣

១ 
   ែែ
ខ

ធធូ 
២ំ២០

២០
  

  --  
   

((៨៨
១..
៥៥៩៩

៥៥..
៦៦៣

៦))
  

  ((៦៦
០..
១១៩

៣..
៥៥៧៧

៩))
  

((១១
៩១

..១១
៧៨

..១១
៣៨

))  
  ((៦៦

៧០
..៨៨
៦៦

))  
((១១
៥៥..
២២៦

១..
៧៧៥៥

៨៨))
  

  ((៩៩
៤..
៣៣៨

៦..
២២៣

៥៥))
  

((៣៣
៤..
៨៨៣

៧..
១១៣

០))
  ((

១១៥៥
..៣៣

៥៥៩៩
..៦៦
៤៨

))  
((៦៦

..០០
៩៨

..១១
៧៩

))  
((២២

..១១
៨៦

..០០
៧៧

))  
  --  

   ((
៥៥០០

១..
៧៧៦

៧..
២២៤

៦))
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
តតៃ
មពិ

តគ
ណ

េន
យ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

សស
មតុ

ល
ៃថ
ទ៣ី៣

១  
   ែែ
ខ

ធ ធូ  
២ំ២០

២០
  

១១៧
៤..
២២៣

៨..
៣៣៨

១  
  ២២
៥៥១១

..៨៨
៥៥៧៧

..៤៤
៦៦

   
  ៤៤
៥៥..
៥៥៦៦

០..
១១៦

៤  
 

  ៤៤
៥៥៤៤

..៦៦
៤១

..៨៨
៧២

   
  ១១
៧៨

..៥៥
២២១

   
  ៧៧

..៨៨
៥៥៣៣

..២២
៧៤

   
  ៥៥
៦៦..
៨៨៦

៩..
៨៨៣

៦  
 

  ១១
១..
០០៤

១..
៧៧៩

២  
   
១១២

..២២
៧៧

..៩៩
៤៦

   
  ៣៣

..៤៤
២៨

..៦៦
០០

   ១១
៥៥..
២២៨

៨..
៥៥៥

៣៣  
 
៥៥៤៤

០..
៣៣៦

៥៥..
៦៦៩

៤  
 ១១

..៥៥
៧៧៣

..៦៦
០២

..០០
៩៩

   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ស
មតុ

ល
ៃថ
ទ ី៣

១ 
ែខ

ធូ 
២ំ០

១៩
 

១៧
៤.
២៣

៨.
៣៨

១ 
 ២

៥៣
.២

០៧
.៣

៦៤
 

 ៤
៩.
៦០

៤.
០៦

១ 
 ៤
៦០

.៧
២២

.៦
៧៤

 
 ១
៣៧

.៨
១១

 
 ១
០.
០៧

១.
៧៣

៤ 
 ៦
២.
១២

៨.
៩១

៨ 
 ១
៣.

៥៦
៣.

២៧
២ 

 ១
៣.

០០
៦.
៤៣

៩ 
 ៣

.៥
០០

.៧
៣០

 ១
១.
០៤

៤.
៨១

០ 
៣២

២.
៨០

៥.
៣៦

០ 
១.
៣៧

៤.
០៣

១.
៥៥

៤ 

    

21
 



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២ 
   

56 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

៥. ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ (ត) 
 (ក) ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ ងំអស់ នកត់ ដំបូង មៃថេដម។ េ យ រទទួល ល់ដំបូង 

ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ តវ នកត់ មៃថេដមដករលំស់បងរ និង រ តបង់បងរពីឱន ព
េផ ងៗ។ 

(ខ) រលំស់ តវ នគណ  េដម ជី មះៃថេដមៃន ទព សម តិឱ េ តឹមតៃមសំណល់របស់ខួនេ េលមូល ន 
រលំស់េថរេល យុ លេ ប ស់ ៉ ន់ ន។ យុ លរលំស់ នដូច ងេ ម៖ 

 

អ រ ៥០  ំ
េ គ ងយន ១០ ១៥ និង២០  ំ
បំពងប់ងូរទឹក ១៥ ៣៥ ៤០ និង៥០  ំ
បរ ិ រ មនីរពិេ ធន៍ ៧  ំ
ស រមឹ និងបរ ិ រ រ ិ ល័យ ៧  ំ
បរ ិ រអគិសនី ៧  ំ

នយន ៧  ំ
៉ ន និងឧបករណ៍េ ប ស់េផ ងៗ ៧  ំ
ឡិ ទឹក ៥  ំ
រត បប់ ញចូលផះ ១២  ំ

 

ដីធី ន យុ លមនិកំណត ់និងមនិ តវ នេគេធរលំស់េទ។ 
រ ងសងក់ំពុងដំេណ រ រប ញ អំពី រ ងសង់េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក តថី រព ងីក              

ប ញប ូ ន និងែចក យ និង រជួសជុលេឡងវញិ។ រ ងសងក់ំពុងដំេណ រ រមនិ តវ នដក
រលំស់រហូតដល់េពលែដលសំណង់ ងសង់រចួ ល់ស បេ់ ប ស់។ 

(គ) េ កំឡុង ៃំនរ យ រណ៍ហិរ វតុ រ.ទ.ស.ភ នទូ ត់ កកុ់ង រទិញ ទព សម តិ េ ងច ក និង
បរ ិ រដូច ងេ ម៖ 
 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
    
រទិញបែនម ២៤៩.៩៣៣.០៤២  ២០៧.៦៦៥.៦៣៤ 
រេកនេឡងកុង រទូ តស់ងេ អកផតផ់ង ់និង បតិបតិ រ (៤៥.២៩៩.៤៩៥)  (៤.៨៧៣.៦១៩) 

មូលធនកម រ កេ់ល ទព សកម នលកណៈ គប់ ន ់ (៣.៧១៤.៥១៦)  (២.៦៦៦.១៨៦) 
    

ច់ កទូ់ តេ់ល រទិញ ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ ២០០.៩១៩.០៣១  ២០០.១២៥.៨២៩ 
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៦. ទព សកមអរបូី  
 

  គគិត នេ់រ ល  
ៃៃថេដម    
សសមតុល ៃថទី១១  ែែខមក   ២ំ២០១៩  ២០.៧២២.១៣៣ 
រទិញបែនម ២០៣.២០៩ 
រេផរពី ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ (កំណតស់ ល់ទី ៥) ១.០៧៧.៨១៦ 

   
សសមតុល ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០១៩  ២២.០០៣.១៥៨ 
រទិញបែនម ៣០៤.០៩៥ 
រេផរពី ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ (កំណតស់ ល់ ៥) ១.៥៥១.១៥៤ 

   
សសមតុល ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០២០  ២៣.៨៥៨.៤០៧ 
   
ររលំស់បបងររ   
សសមតុល ៃថទី១១  ែែខមក ២ំ២០១៩  (៦.៣៩៦.០៤១) 
រលំស់កុង  ំ (២.១៩៦.១០៤) 
   
សសមតុល ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០១៩  (៨.៥៩២.១៤៥) 
រលំស់កុង  ំ (២.១៨៣.០៥៨) 
   
សសមតុល ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០២០  (១០.៧៧៥.២០៣) 
   
តតៃមពិតគណេនយ    
សសមតុល ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០២០  ១១៣..០០៨៣..២២០៤  
  
សមតុល ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ ១៣.៤១១.០១៣ 

 

(ក) ទព សកមអរូបី តវ ន យតៃមដំបូង ៃថេដម។ េ យ រទទួល ល់ដំបូង ទព សកមអរូបី តវ ន
កត់ ៃថេដម ដករលំស់បងរ និងឱន ពបងរ បសិនេប ន។ 

(ខ) ទព សកមអរូបី រមួ នកមវធិីគណេនយ  និងកមវធិីប ញ តវ នេធរលំស់រយៈេពល៧  ំ េល       
មូល នរលំស់េថ។ 
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៧. សនិធិ 
  ២២០២០  ២២០១៩ 
  គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
ៃៃថេដម        
បំពងែ់ចក យទឹក និងបរ ិ រ ប ់ ៥០.៦៩០.៩៥៥    ៧១.១៤៥.៨២២ 
ឡិ ទឹក ១២.៥៦៨.៩១២    ១៦.៦៤៧.៩៨០ 

េ គ ងប ស់ និងឧបករណ៍េផ ងៗ ៦.២២៨.៨៥៤    ៦.៣៩៨.៦៥៥ 
រ តុគីម ី ៣៦៦.៨៧៨    ៩០៦.៥៩៧ 

ធុងសុកទឹក និងក បេ់ផ ងៗ ១០០.២១៦    ១០០.២១៦ 
សនិធិកំពុងប ូ នមក(*) ៤៥.៧២៩    ៥២៨.៦៥២ 
វតុ តុេដមេផ ងៗ ៨.៦១១.៣៤៤    ៨.០២៧.៩៤៦ 

    
 

 ៧៨.៦១២.៨៨៨   ១០៣.៧៥៥.៨៦៨ 
 
 *ស រកំពុងប ូ នមកគឺបំពងទ់ីប ែដល នមកដល់កំពងែ់ផៃន បេទសកមុ ។ 

(ក) ៃថេដមសនិធិ តវ នកំណតេ់ យេ ប ស់មូល នៃថេដម មធ ម និង តវ ន ស់ែវង មតៃម ប
ងរ ងតៃមេដម និងតៃមលក់ពិត។ 

(ខ) កុងកំឡុង ៃំនរ យ រណ៍ហិរ វតុ រ.ទ.ស.ភ នទទួល ល់ចំ យចំនួន ១៣.០៤៣ នេរ ល
(២០១៩៖ ១០.៥១៦ នេរ ល)។ 

 
៨.  គណនី ណិជកម និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ 

 ២២០២០    ២២០១៩  
គគណនី ណិជ    គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
គណនី តវទទលួពីអកេ ប ស់ មផះ ៣.០៧៥.១៧៦   ២.៧៣៦.៩៧៤ 
គណនី តវទទលួពីអកេ ប ស់កុងលកណៈ ជីវកម ៤.៤០៩.៦៨៥   ១.៨៥២.៣៧៦ 
គណនី តវទទលួពី គឹះ ន រណៈ ៩.៣៣៦.៧៦៧   ៣.៧៧៥.៣៨៣ 
គណនី តវទទលួពីអកែចក យទឹក ត ១៦៧.២៥៧   ១៤៥.៣៣៨ 
ដក៖ ឱន ព (អកេ ប ស់ មផះ) (៥.៥៥៣)   (៥.៥៥៣) 
    
 ១៦.៩៨៣.៣៣២  ៨.៥០៤.៥១៨ 

   
គគណនី តវទទទលួេេផ ងៗ     

ក់ បតិបតិ រ ២.៨៨៧.៧៦៩  ២.៨៨៧.៧៦៩ 
រ ក់ តវទទលួ ៨០៩.៨៨៧   ៧២៥.៣៧៤  

បុេរ ប នឱ អកផតផ់ង ់ ២៣៤.៣២៦   ២២៦.៩៤៩  
ករេលតៃមបែនម តវទទលួសុទ ៩៣៦.៥៥០   ៤៥៦.៣៩៧  

គណនីអតិថិជនេផ ងៗ ៣.៧៩០.៣៤២   ៣.៦៥១.៥៦៣  
    
 ៨.៦៥៨.៨៧៤  ៧.៩៤៨.០៥២ 
    
សសរបុគគណនី ណិជ  ២៥.៦៤២.២០៦  ១៦.៤៥២.៥៧០ 
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៨.  គណនី ណិជកម និង គណនី តវទទួលេផ ងៗ (ត) 
(ក) គណនី ណិជ តវ ន ត់ ក់ ទព សកមហិរ វតុែដល តវ ន ស់ែវង មតៃមរលំស់។ 
(ខ) គណនី ណិជ តវទទួល គឺ គណនីមនិ ន រ ក ់េហយរយៈេពលៃន រកំណត់សងរបស់ រ.ទ.ស.ភ 

ស បអ់តិថិជន មផះ និងលកណៈ ជីវកម នរយៈេពលមយួែខ (២០១៩: រយៈេពលមយួែខ) និង 
បន័រ ភិ លរយៈេពលមយួ  ំ(២០១៩: រយៈេពលមយួ )ំ។  

(គ) គណនីអតិថិជនពី គឹះ ន រណៈ គឺគណនីអតិថិជនពី បន័រ ភិ លែដល ប័ន ងំេ ះពុំ
ន បវតិមនិសង កស់ ប់េពលថីៗេនះេទ។ 

(ឃ)  គណនី ណិជគិត កេ់រ ល និងគណនី ណិជេផ ងៗក៏គិត ក់េរ លែដរ។ 
(ង) ចំេ ះឱន ពៃនគណនី និជែដលមនិ នស ស តុហិរ ប នគួរឱ កតស់ ល់។ រ.ទ.ស.ភ ន

អនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េ យែផកេលវធិី ស ម   េ យេ បសំវ ិ នធន
ៃន រ តបង ់ ឥណ នរពំឹងទុកេពញមយួជីវតិ ស បគ់ណនីអតិថិជន។ េដម ី ស់ែវង រ តបង់ 
ឥណ នែដលែផកេលមូល ន បមូលទូេ  គណនីអតិថិជន តវ ន ប់ កមេ យែផកេល និ-
ភយ័ឥណ ន និង យុ ល។ អ តបង់ែដលរពំឹងទុក គឺ នែផកេលបទពិេ ធន៍ៃនឥណ ន ត
បងរ់បស់ រ.ទ.ស.ភ។ បវតិៃនអ តបង់ គឺ តវ នែកត មវស ប់េពលបចុប ន និងពត័៌ នអ គត
េ យែផកេលក ៉ កេសដកិច ែដលបះ៉ ល់ដល់អតិថិជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
ក់ គប់ គង នអនុវត រវនិិចយ័ ៉ ងសំ នកុ់ង រកំណត់ ប ប៊លីីេត ៃន រខក នៃន រសង 

របស់គណនី ណិជកម និងពត៌័ នអ គត។   

េ ចុងប ប់ៃនរយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ និភយ័ឥណ ន និង រេ ត រមណ៍ កទ់ងនឹង
គណនី ណិជកមរបស់ រ.ទ.ស.ភ តវ នសេងបេ កុង ង ងេ ម: 

 ២២០២០   ២២០១៩  

 គគិត នេ់រ ល   គគិត នេ់រ ល  
    
របះ៉ ល់អតិបរ  ១៦.៩៨៣.៣៣២  ៨.៥០៤.៥១៨ 

ទព ែដល ន ( កក់កពី់អតិថិជន) (១៦.៩៨៣.៣៣២)  (៨.៥០៤.៥១៨) 

    
ផលបះ៉ ល់សុទចំេ ះ និភយ័ឥណ ន -  - 
 
កុងកំឡុង ហិំរ វតុ រ.ទ.ស.ភ ពុំ នចរ រអំពីលកខណៃនបំណុល ណិជេឡងវញិេទ។ 

(ច) បែ មប មលសំវ ិ នធនេលឱន ពស បគ់ណនីអតិថិជន នដូច ងេ ម៖ 
 សសំវ ិ នធន    សសំវ ិ នធន  

 ក់ ក ់   សសរបុ  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  

    
ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០១៩/ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 

សំវ ិ នធនកុង រយិបរេិចទ -  - 
    
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩/ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០ ៥.៥៥៣  ៥.៥៥៣ 

 
សំវ ិ នធន ក់ កសំ់េ េ េល កូនបំណុលែដល នកំណត់ លកណៈបុគលែដលជួប រ

លំ កែផកហិរ វតុ ៉ ងេ ចនេហយ នខក នមនិ នបង់ រទូ ត់ ែដលនឹង តវេធសំវ ិ ធនេ ចុង
ហិំរ វតុ។  
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៨.  គណនី ណិជ និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ (ត) 

(ឆ) ឱន ពស បគ់ណនី តវទទួលេផ ងៗ តវ នទទួល ល់ មវធិី សទូេ    
របស់ ស.រ.ហ.អ.គ ៩ េ យេ ប ស់ពត៌័ នអ គតរពំឹងទុកៃន តបងឥ់ណ ន 

។ វធិី សេនះ តវ នេ បេដម កីំណតច់ំនួនទឹក កឱ់ន ព 
េ យែផក េត ប់ ងំពី រទទួល ល់ដំបូងៃន ទព សកមហិរ វតុ ន រេកនេឡងគួរឱ កត់
ស ល់កុង និភ័យឥណ នែដរឬេទ។ ចំេ ះ និភ័យ ងំ យ ែដល និភ័យឥណ នមនិ ន
េកនេឡង ងំ ប់ ងំពី រទទួល ល់ដំបូងៃន ទព សកមហិរ វតុ េ ះ រ តបងឥ់ណ នរពំឹង
ទុកកុងរយៈេពល១២ែខ រមួ មយួចំណូល រ ក់ តវ នទទួល ល់។ ស ប់ និភ័យឥណ ន 
ែដល នេកនេឡងគួរឱ កត់ស ល់េ ះ រ តបង់ឥណ នែដលរពំឹងទុកេពញមួយជីវតិ

 រមួ មយួចំណូល រ កដុ់ល តវ នទទួល ល់។ ចំេ ះ          
និភយ័ឥណ ន ែដល តវ នកំណត់ ឱន ពឥណ ន ែដលរពំឹងទុក នឹង តបងឥ់ណ ន 

រមួ មយួចំណូល រ កេ់លមូល នសុទ តវ នេគទទួល ល់។ 
 

៩.  កិចសន ទព សកម/(បំណុល) 
 ២២០២០  ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  

   

កកិចសន ទព សកម    
គណនី តវទទលួពីេស ងសង ់ ៤.៨៦១.២៧០  ២៨.៩៤៧ 
ចំណូលបងរពី រលកទឹ់ក ត ៣៨.០៦១.២៧៧ ១០.៤០៤.៣៦៧  
   

 ៤២.៩២២.៥៤៧ ១០.៤៣៣.៣១៤ 
កកិចសន បំណុល    
ចំណូលមនិ នស់េ មច (៥.២៧៨)  (៥.២៧៨) 
ចំណូលពន  (៣.៦១១.២៨៨) (២.៨៧០.៩៨២) 
   

 (៣.៦១៦.៥៦៦) (២.៨៧៦.២៦០) 
   

 ៣៩.៣០៥.៩៨១ ៧.៥៥៧.០៥៤ 
(ក) គណនី តវទទួលពីេស កម ងសង ់និងចំណូលពន  

គណនី តវទទួលពីេស កម ងសង ់ និងចំណូលពន តំ ងឱ ពខុស ៃនេពលេវ កុង
រទទួល ល់ កច់ំណូល និងដំ ក់ លៃន រេចញវកិយប ត។ ដំ ក់ លៃន រេចញ

វកិយប ត តវ នេរ បចំេឡង និង/ឬ ចរ រ មយួអតិថិជនេដម ឆុីះប ំងពី រប ប់ៃនកិចសន ។ 
គណនី តវទទួលពីេស កម ងសង ់ តវ នេផរេ ឱ គណនី តវទទួលេ េពលែដលសិទិ

ទទួល នផល បេ ជន៍េសដកិចេ យ នលកខណ។ ធម េកតេឡងេ េពលែដល រ.ទ.ស.ភ 
េចញវកិយប តជូនអតិថិជន។ 

ចំណូលពន  គឺតំ ងឱ កែ់ដលទទួល នមុន ស បេ់ស កម ងសងែ់ដល កទ់ងនឹង
រព ងីក បពន័ែចក យទឹកេ នអ់កែចក យទឹកេ មប េខតេផ ងៗ។ ចំណូលពន តវ
នទទួល ល់ ចំណូលេ េពល តពកិច តវ នបំេពញ។ 

(ខ) ចំណូលបងរពី រលកទ់ឹក ត 
ចំណូលបងរពី រលកទ់ឹក តតំ ងឱ ទឹកែដល នផតផ់ង់េ ដល់អតិថិជន ប៉ុែនមនិ ន់ ន

េចញវកិយប តេ ចុង ។ំ កិចសន ទព សកម ងំេនះ តវ នេផរេ ឱ គណនីអក តវទទួលេ
េពលែដលសិទិទទួល នផល បេ ជន៍ែផកេសដកិច ឥតលកខណែដលេកតេឡងេ េពលែដល          
រ.ទ.ស.ភ េចញវកិយប ត។   
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៩.  កិចសន ទព សកម/(បំណុល) (ត)  
(គ) ទឹក កច់ំនួន២.៨៧១ នេរ ល (២០១៩៖ ៤៧៦ នេរ ល) ែដលទទួល ល់កុងកិចសន បំណុល 

េ េដម ហិំរ វតុ តវ នទទួល ល់ ចំណូលស ប់ ហិំរ វតុ ែដល នប ប់ តឹមៃថទី៣១ ែខ
ធូ ២ំ០២០។ 

(ឃ) តៃមៃនកិចសន មនិ ន់ តវ នទទួល ល់ ចំណូល 
កច់ំណូលែដល តវ នេគរពំឹង នឹង តវ នទទួល ល់េ េពលអ គត កទ់ងេ នឹង

តពកិចអនុវតែដលមនិ ន់ នបំេពញ (ឬ នបំេពញខះ) េ ចុងប ប់ៃនរយៈេពលរ យ រណ៍េនះ
នដូច ងេ ម៖ 

 ២២០២០  ២២០២១១  សសរបុ  
 គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  
       
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ - ៣.៦១១.២៨៨ ៣.៦១១.២៨៨ 
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ ២.៨៧៦.២៦០ - ២.៨៧៦.២៦០ 

(ង) រ.ទ.ស.ភ នអនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េ យែផកេលវធិី ស ម  ( ) េលកិច-
សន ទព សកមេដម ី ស់ែវង រ តប់ងឥ់ណ នែដលរពំឹងទុក េ យេ ប រផល់ឥណ ន តប់ង់   
រយៈេពលដូច នប ញេ កុងកំណតស់ ល់ទី ៩ ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ។ 

 

១០.  ឥណ នផលឱ់ បុគលកិ 
 ២២០២០   ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល   គគិត នេ់រ ល  
    
តវទទលួពីបុគលិក ៨.២១៧.៥២៥   ៨.២១៧.៥២៥  
ដក៖  ឱន ពេលឥណ នផល់ឱ បុគលិក (២៦០.៨៧៤)   (៣៩១.៣១១) 
    
 ៧.៩៥៦.៦៥១   ៧.៨២៦.២១៤  
(ក) ឥណ នផល់ឱ បុគលិក តវ ន ត់ ក់ ទព សកមហិរ វតុែដល តវ ន ស់ែវង មតៃមរលំស់។ 
(ខ)  េ ៃថទី១៥ ែខកុមៈ ២ំ០១២ កម បឹក ភិ ល នអនុមត័ គហុ៊នែដលនឹងេ ះផ យលកច់ំនួន

១០% ប មងស បប់ុគលិករបស់ រ.ទ.ស.ភ។ លបរេិចទែបងែចកចំនួន គហុ៊នជូនបុគលិកនីមយួៗ 
តវ នកំណត់េ  ៃថទី៣ ែខេម  ២ំ០១២   ែដល តវ ន តទុ់ក របរេិចទផល់គេ ង  
គហុ៊នរបស់បុគលិក។ ទឹក កឥ់ណ នសរុប នចំនួន ៨.២១៨ នេរ ល តវ នផល់ឱ ខីេ             

ៃថទី៦ ែខេម  ២ំ០១២។ រ.ទ.ស.ភ ផល់ឥណ នដល់បុគលិក និងម នី នខ់ស់េដម ទីិញ គហុ៊ន
ងំេនះកុងរយៈេពលបី េំ យមនិគិត រ ក។់ េ ៃថកំណតឥ់ណ នេនះ តវសងវញិ ងំ សងជូន 

រ.ទ.ស.ភ។ េ ង មកំណតេ់ហតុកិច បជុំរបស់ បឹក ភិ ល ចុះៃថទី២០ ែខធូ ២ំ០១២ បុគលិក ងំ
អស់ តវ នអនុ តឱ ជួញដូរ គហុ៊នរបស់ខួន ន េ េពលែដលពួកេគសងឥណ នេនះរចួ ល់។ 

 តៃមសម សបៃនឥណ នផល់ឱ បុគលិក គឺែផកេ េលលំហូរ ច់ កអ់ប រេ យេ បអ រ ក់ 
មធ មគឺ ១៤.៤០%កុងមយួ ។ំ គណៈ គប់ គង ន យតៃម អ រ ក់ ១៤.៤០% េនះ គឺ អ ដ៏
សមេហតុផលេ ល គឺ សមមូលនឹងអ ែដលបុគលិក ចខីពីធ រ ណិជ នចំេ ះរូបិយវតុ

កេ់រ លស ប់រយៈេពល៣ ។ំ មនិ ន រែ ប បលកុងអ េនះេ ធ រ ណិជេទ។ 
 េ ៃថ បគល់ កក់ម ីនិយត័កមេលតៃមទីផ រៃនសមតុល ឥណ នចំនួន២.៧២៩ នេរ ល តវ ន

កត់ េ កុងគណនី កេ់ប រវត រ ៍ ក់ឈួល និងចំ យ កព់ន័ េ យ រតៃមសម សបរបស់
ឥណ ន តវ ន តប់នយេ យអ អនុេ ះ (មនិយក រ ក)់  េហយអត បេ ជនេ៍នះ តវ ន
ផល់ជូនបុគលិក។  
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១០.  ឥណ នផលឱ់ បុគលកិ (ត) 
(ខ)  ឥណ នេនះនឹងដកេល រកំណតកុ់ងែខេម  ២ំ០១៥។ េ ះបី ៉ ង  េ យ រែត ន រ

កចុ់ះៃនតៃមហុ៊ន ក់ គប់ គង នសេ មចចិតេធសំវ ិ នធនស បឱ់ន ព ពេលចំនួន ៥៧៤ នេរ ល 
េ កុងរ យ រណ៍ហិរ វតុស ប់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៧ េ យែផកេលតៃម         
គហុ៊ន េ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៧ េ ះ បសិនេបនិេ ជិតលក់ គហុ៊នេ ះ ក់ គប់ គងគិត

តៃមែដល តវ នទទួល ល់គឺ តៃមៃន គហុ៊ន ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៧។  
េ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ តៃម គហុ៊ន នេកនេឡង េហយគណៈ គប់ គង នសេ មច េធ រែ ប
តឡបឱ់ន ពនែដល នចំនួន ១៣០ នេរ ល (២០១៩៖ ២.៣៤៨ នេរ ល)   មកវញិកុងរ យ-
រណ៍ហិរ វតុ។ 

កម បឹក ភិ លកំពុងពិ ក  និង រផល់េ បល់ពីគណៈកម រមូលប តកមុ  អំពីប ែផន រ
សិទិទិញហុ៊នពិេសសរបស់និេ ជិក។ 

(គ) រ.ទ.ស.ភ នអនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េ យែផកេលវធិី សទូេ  េដម ី ស់ែវង
រ តប់ងឥ់ណ នែដលរពំឹងទុកេ យេ បពត៌័ នអ គតរពំឹងទុកៃន តបងឥ់ណ ន 

ដូច នប ញេ កុងកំណត់ស ល់ទី៨ ៃនរ យ រណ៍      
ហិរ វតុ។ 

(ឃ) េ ចុងប ប់ៃនរយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ និភយ័ឥណ ន និង រេ ត រមណ៍ កទ់ងនឹង
ឥណ នផល់ឱ បុគលិករបស់ រ.ទ.ស.ភ តវ នសេងបេ កុង ង ងេ ម: 

 ២២០២០   ២២០១៩  

 គគិត នេ់រ ល   គគិត នេ់រ ល  
    
របះ៉ ល់អតិបរ  ៧.៩៥៦.៦៥១  ៧.៨២៦.២១៤ 

ទព ែដល ន  (៧.៩៥៦.៦៥១)  (៧.៨២៦.២១៤) 

    
ផលបះ៉ ល់សុទចំេ ះ និភយ័ឥណ ន -  - 

 (ង) បែ មប មលសំវ ិ នធនេលឱន ពស បឥ់ណ នផល់ឱ បុគលិក នដូច ងេ ម៖ 
 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  

    
ៃថទី១ ែខមក    ៣៩១.៣១១   ២.៧៣៩.១៧៥  
រែ ប តលបៃ់នឱន ព (១៣០.៤៣៧)   (២.៣៤៧.៨៦៤) 

    
ៃថទី៣១ ែខធូ ២៦០.៨៧៤   ៣៩១.៣១១  

 

១១.  រវិនិេ គរយៈេពលខី 
(ក) រវនិិេ គរយៈេពលខី តវ ន ត់ ក់ ទព សកមហិរ វតុែដល តវ ន ស់ែវង មតៃមរលំស់។ 
(ខ) រវនិិេ គរយៈេពលខីេនះរមួ ន ក់បេ ែដល នទឹក កច់ំនួន ៦៧.៩ ន់ នេរ ល (២០១៩ ៖

១៧.៩ ន់ នេរ ល) ែដល នេរ បចំ ពិេសសស បប់ងអ់ត បេ ជនជូ៍នបុគលិកែដល នសិទ
ទទួល នអត បេ ជនេ៍នះេពលចូលនិវត។ មនិ នលកខណែដល  រ.ទ.ស.ភ មនិ ចេ ប ស់ រ
វនិិេ គរយៈេពលខី ស ប់េ លបំណងេផ ងេទ តេ ះេទ។ 

(គ) រវនិិេ គរយៈេពលខី គឺ កប់េ  ន លកំណតែ់ដល នេផេ គឹះ នហិរ វតុ កុង      
រយៈេពលពី ៤ែខ េ ១២ែខ (២០១៩៖ ៤ែខ េ ១២ែខ) េហយទទួល ននូវ រ ក់នូវចេ ះពី   
១,៥០% េ  ៤,០០% កុងមយួ  ំ(២០១៩៖ ៤,០០% កុងមយួ )ំ។  
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១១.  រវិនិេ គរយៈេពលខី (ត) 
(គ) អ រ កែ់ដល ន បសិទ ព មធ មៃន រវនិិេ គរយៈេពលខីរបស់ រ.ទ.ស.ភ េ ចុងប បៃ់ន 

រយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ នដូច ងេ ម៖  
 អអ រ ក ់ េេ កុងកំឡុងេពល    
ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០២០  បសិទ ព ប ំ ំ មធ ម  ១១  ំ សសរបុ  

  %%  គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល 
        

អ េថរ  ២.៥៧ ៦៧.៩៣៩.៧១៤ ៦៧.៩៣៩.៧១៤ 
    

ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០១៩    
    

អ េថរ  ៤.០០ ១៧.៩០៩.២៦៧ ១៧.៩០៩.២៦៧ 
 

(ឃ) រប ញពី រ បឈមៃនរូបិយបណ័របស់ រវនិិេ គរយៈេពលខី នដូច ងេ ម៖ 
 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិតត នេ់រ ល  
    

 ែខរេរ ល ៥.០០០.០០០   - 
 ដុ រ េមរកិ ៦២.៩៣៩.៧១៤  ១៧.៩០៩.២៦៧ 
    

 ៦៧.៩៣៩.៧១៤  ១៧.៩០៩.២៦៧ 
 

១២.  សមតុល ច់ ក់ និងធ រ 
  ២២០២០    ២២០១៩  
  គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
       

ច់ កកុ់ងៃដ ២៨១.៥៨៦   ៥៣៨.០៤០ 
ច់ កេ់ កុងធ រ ៤៩.៩៣៣.៩១៩   ៥៤.៦៧៤.០៣០ 

    
 ៥០.២១៥.៥០៥  ៥៥.២១២.០៧០ 
 (ក)  សមតុល ច់ ក់ និងធ រ តវ ន ត់ ក់ ទព សកមហិរ វតុែដល តវ ន ស់ែវង មតៃម

រលំស់។ 
(ខ) រប ញពី រ បឈមៃនរូបិយបណ័របស់សមតុល ច់ ក ់និងធ រ នដូច ងេ ម៖ 

 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
    
 ែខរេរ ល ៤៦.៩៩៨.១៦២   ៤៤.៨៦៥.៤២៨ 
 ដុ រ េមរកិ ៣.២១៧.៣៤៣   ១០.៣៤៦.៦៤២ 
    
 ៥០.២១៥.៥០៥  ៥៥.២១២.០៧០ 

(គ) អ រ កែ់ដល ន បសិទ ព មធ មៃន រ ក់ កប់េ េ ធ ន ប័ណៃនរ.ទ.ស.ភ 
េ ចុងប ប់ៃន រយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ នដូច ងេ ម៖  
   ២២០២០  ២២០១៩  

    %%  %%  
      

អ េថរ    ០,៧១ ០,៥០ 
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១៤. ទុនប មង 

  ទទុនប មង  
េេដមទុន  

ទទុនប មង  
មច ប ់ 

ទទុនប មង  
ទទូេ   

ទទុនប មង   
សស ប់ រអភវិឌ   សសរបុ  

  គគិត ននេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល 

ៃៃថទី១១  ែែខមក           
២ំ២០១៩  ១.៦៤៨.៤៣៥ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២២.៣៥៥.៤៣៣ ២៣៨.១៤៤.៣៣៥ ២៨៤.៥០៣.៦៣៦ 

រេផរពីចំេណញ   
រក ទុក  -  ៣.៦៨០.៣៥៦  ៣.៦៨០.៣៥៦  ៤៧.៣២១.០៩៦  ៥៤.៦៨១.៨០៨ 

      
ៃៃថទី៣៣១  ែែខធូ             

២ំ២០១៩/ ៃថទី១១ 
ែែខមក  ២ំ០២០   ១.៦៤៨.៤៣៥ ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៦.០៣៥.៧៨៩  ២៨៥.៤៦៥.៤៣១ ៣៣៩.១៨៥.៤៤៤ 
រេផរពីចំេណញ    
រក ទុក   -  ១.៦៦៤.៥៩៦  ១.៦៦៤.៥៩៦  ៩.៩៥៨.៨៩៤  ១៣.២៨៨.០៨៦ 

      
ៃថទី៣៣១ ែែខធូ           

២ំ០២០   ១.៦៤៨.៤៣៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៩៥.៤២៤.៣២៥  ៣៥២.៤៧៣.៥៣០ 
 

(ក) េ ង មលកនិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះៃថទី២២ ែខកុមៈ ១ំ៩៩៩ តង់ ២៩ នែចង ក់
ចំេណញ របស់ រ.ទ.ស.ភ ប បព់ី តក់ងនឹង រ តេ ងពី មំុន ( បសិនេប ន) ច តវ នេ ប

ស់ដូច ងេ ម៖ 
-  ស ប់ ក់រ ន់របស់គណៈ គប់ គង និងបុគលិក 
- ស បទុ់នប មង មច ប ់៥% 
- ស បទុ់នប មងទូេ  ៥% 
- សមតុល េ សល់ស បទុ់នប មងស បអ់ភវិឌ  

(ខ)  េ យចូល ធរ នពីដំ ច់ ៃំថទី៣១ ែខធូ ២ំ០០៧ តេ  កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ           
នយល់ ពម មសំេណ ពី រ.ទ.ស.ភ មរយៈលិខិតេលខ ២២៥៤ ចុះៃថទី០២ែខឧស  ២ំ០០៨ 

ែដល នេសសំុែបងែចក ក់ចំេណញ ប ំ រំបស់ខួនចំនួន ១០% ជូន កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ។ 
កប៏៉ុែន បព់ី ២ំ០១២េ ប បព់ី     រ.ទ.ស.ភ    នចុះប ីរចួេហយ រែបងែចក គ ភនឹង តវ  
អនុវត មលកនិកៈថីរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះៃថទី២៧ ែខមថុិ  ២ំ០១២។ រែបងែចក គ ភ នដូច
ងេ ម៖ 

 េ ល រណ៍កុង រែបងែចក គ ភ នកំណត់ មលកខណៃន រែបងែចក កច់ំេណញ ដូច ង
េ ម៖ 

១.  រទូ ត់ រ តកុង កំនងេ  
២. ប បព់ី នទូ ត់ របង់ ក់កុង កំនងេ រចួ បសិនេបេ ន កច់ំេណញ េ ះ ក់

ចំេណញេ ះ តវែបងែចកដូច ងេ ម៖ 
i. ផល់ រ នជូ់នគណៈ គប់ គង និងបុគលិក មលកខណដូច ងេ ម៖ 

-  ផល់ជូននូវ កេ់ប វត  ១ែខចំេ ះបុគលិក ងំអស់ បសិនេប ន កច់ំេណញ
សុទ បព់ី ៥% េ  ១០%ៃនចំ យ បតិបតិ រ។ 

-  ផល់ជូននូវ កេ់ប វត  ២ែខចំេ ះបុគលិក ងំអស់ បសិនេប ន កច់ំេណញ 
សុទ បព់ី ១០% េ  ២០%ៃនចំ យ បតិបតិ រ។ 

-  ផល់ជូននូវ កេ់ប វត  ៣ែខចំេ ះបុគលិក ងំអស់ បសិនេប ន កច់ំេណញ
សុទេ ចន ង២០% ៃនចំ យ បតិបតិ រ។ 
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១៤. ទុនប មង (ត) 
 (ខ)  ២. ប បព់ី នទូ ត់ របង់ ក់កុង កំនងេ រចួ បសិនេបេ ន កច់ំេណញ េ ះ ក់

ចំេណញេ ះ តវែបងែចកដូច ងេ ម៖ (ត) 
ii. ២% ស ប់ ក់េ ធននិវតន ៍និងអសមត ពវ ិ ជីវៈ 
iii. ៥% ស បទុ់នប មង មច ប ់
iv. ៥% ស បទុ់នប មងទូេ  
v. ៥% ស បម់ូលនិធិសងម ែដលនឹង តវកត់ ចំ យកុង ែំដល បតិបតិ រេ ះ

េកតេឡង 
៣. ចំនួនទឹក កែ់ដលេ សល់ប បព់ី រែបកែចក ងេលេនះ តវបនែបងែចកដូច ងេ ម៖ 

i. ប មងស ប់ រវនិិេ គេពលអ គត ( កច់ំេណញរក ទុក) ែដលទឹក ក់េនះ តវ
អនុមត័េ យ កម បឹក ភិ ល 

ii. ទឹក កេ់ សល់ ពីទុនប មងស ប់ រវនិិេ គ តវែបងែចកជូន កសួងេសដកិចនិង
ហិរ វតុចំនួន ៨៥% និង១៥%េទ តជូនវនិិេ គិន រណៈ។ 

(គ) រេ ប ស់គណនីប មងស បប់ងស់កម ពសងម គឺអនុេ ម មលិខិតេលខ២៨៤ របស់ទីសី រ
គណៈរដម នីចុះៃថទី១១ ែខមី  ២ំ០១០។ សកម ពសងមេនះ កទ់ងនឹង រអភវិឌ បពន័ផតផ់ង ់
ទឹក តស ប់ កមេ េ មប េខតមយួចំនួន។ សកម ព តវ នបនរហូតដល់ ២ំ០១១ 
េ យេ ង មលិខិតរបស់ឯកឧតមឧប យករដម នី ត ឈន់ េលខ២២១០ សហវ ចុះៃថទី២២    
ែខេម  ២ំ០១១។ 

  
១៥. ក់កមី 

 ២០២០   ២០១៩  
 គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
    

កក់កមរីយៈេពលែែវង    
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១០៧៥ ០៣  -  ៤.៥៨២.៦០៤ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ -   ៤៩.៧៨៨.៩០៩  ៤៩.៤២៥.០៧៩ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ – ធ រអភវិឌ ន៍ សីុ  ៣៧.១៤២.៧៧៧  ៣៨.២៤២.៥០០ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១២១ ០១   ៦៩.៧៥៨.១៦០  ៨២.៥១២.៤៩៩ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៤ ០១   ១៤៥.៣៣៣.៦០១  ១២៩.១៨៥.៤៦២ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៦ ០១  ៩៨.៧៩៣.៣៨៤  - 
ធ រវនិិេ គអឺរ ៉ុប   ១១៦.៤៧១.៥៧២  - 

    

 ៥១៧.២៨៨.៤០៣  ៣០៣.៩៤៨.១៤៤ 
កក់កមរីយៈេពលខខី    

ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១០៧៥ ០៣   ៤.៩៨៤.៩៥២  ៩.១៧៥.៦២៦ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ -   ១.៩០៥.៦៧៥  ១.៨២៧.៦៤៦ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ – ធ រអភវិឌ ន៍ សីុ  ២.៥៥៥.៧៨២  ២.៤៨៥.០៣៨ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១២១ ០១   ១៩.៩៩៧.៥៤៧  ១៨.៤១១.០៤៧ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៤ ០១   ១.២២៨.២៣៣  ១.២៣៧.៣៤១ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៦ ០១  ១១២.៨៥៩  - 
ធ រវនិិេ គអឺរ ៉ុប  ៦២.១២៥  - 

    
 ៣០.៨៤៧.១៧៣  ៣៣.១៣៦.៦៩៨ 
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១៥. ក់កមី (ត) 
  ២២០២០    ២២០១៩  

  គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
កក់កមសីសរបុ     

ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១០៧៥ ០៣   ៤.៩៨៤.៩៥២   ១៣.៧៥៨.២៣០ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ -   ៥១.៦៩៤.៥៨៤   ៥១.២៥២.៧២៥ 
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ – ធ រអភវិឌ ន៍ សីុ  ៣៩.៦៩៨.៥៥៩   ៤០.៧២៧.៥៣៨ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១២១ ០១   ៨៩.៧៥៥.៧០៧   ១០០.៩២៣.៥៤៦ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៤ ០១   ១៤៦.៥៦១.៨៣៤   ១៣០.៤២២.៨០៣ 
ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៦ ០១  ៩៨.៩០៦.២៤៣  - 
ធ រវនិិេ គអឺរ ៉ុប   ១១៦.៥៣៣.៦៩៧  - 

    

 ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦  ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
(ក) កក់ម ី តវ ន ត់ ក់ បំណុលហិរ វតុែដល តវ ន ស់ែវង មតៃមរលំស់។ 
 

(ខ) ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១០៧៥ ០៣  
េ ង មកិច ពមេ ព ង ជំនួយឥណ នេលខ  ១០៧៥ ០៣  ចុះៃថទី៨ ែខឧស             

២ំ០០៩  រ.ទ.ស.ភ តវ នផល់ជំនួយឥណ ន អតិបរ ចំនួន ១៦.០០០.០០០ អឺរ ៉ូ ពី ។ 
េ លបំណងៃនឥណ នេនះគឺេដម ផីល់ហិរ ប នដល់ រ ងសង់េ ងច កផលិតទឹក ត

ថីទី១េ ស តន់ិេ ធ និងបែនម បពន័ប ូ ន និងប ញែចក យ ឱ តវេ នឹង រផលិតទឹក ត
បែនម (ក បថ់វ ិ រង ក)។ 

រ ក់ ប ំ  ំ គឺ  ដក ១.៣៥%។ អ រ ក់ មនិ តវតិច ង ០.២៥% ឬ
េលសពី ៥.២១%។ អ រ កែ់ ប បល តវ នបូរេ អ រ កេ់ថរ េ ដំ ច់ រយិបរេិចទ
សង ក់ ០.៨៨% បព់ីៃថទី១ ែខធូ ២ំ០១៣។ 

កមេីនះនឹង តវ នទូ តស់ងរលំស់ ១៦ដំ ក់ ល ប ឆំ ស បេ់ផមពីៃថទី៣០ ែខ     
វចិិ  ២ំ០១៣ និងប បេ់ ៃថទី៣១ ែខឧស  ២ំ០២១។ បតិបតិ រេនះ តវ នេធេឡង ក់
អឺរ ៉ូ ងំ រដក រ ក ់និង រសង ក។់ 

ឥណ នេនះ តវ ន េ យលិខិត របស់ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ និង កសួង
ឧស ហកម និងសិប កម។ 

 

(គ) កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ -  
េ ង មកិច ពមេ ព ង ក់កមបី បប់ន ចុំះៃថទី១៨ ែខឧស  ២ំ០១០ រ.ទ.ស.ភ តវ ន

ផល់ កក់ម ី អតិបរ ចំនួន  ៣.៥១៣.០០០.០០០ ពី កសួងេសដកិចនិងហិរ វតុ។ 
េ លបំណងៃន កក់មេីនះ   គឺេដម ផីល់ហិរ ប នដល់ ររច   និង រ ងសង់េ ងច ក

ទឹក ត និង រប ូ នទឹក ត េ និេ ធ (ក បថ់វ ិ រង ខ)។ 
រ ក់ ប ំ គំឺ ០.៦៦% (២០១៩៖ ៧.៣៥%) កុងមយួ ។ំ    

កមេីនះនឹង តវ នបង់រលំស់  ២៤ដំ ក់ ល ប ឆំ ស ប់េផមពីៃថទី២០ ែខក             
២ំ០១៤ និងប ប់េ ៃថទី២០ ែខមី  ២ំ០២៦។    បតិបតិ រេនះ តវ នេធេឡង កដុ់ រ
េមរកិ ងំ រដក ក ់និង រសង ក។់ 
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១៥. ក់កមី (ត) 
(គ) កសួងេសដកិចនិងហិរ វតុ - (ត) 

រេធវេិ ធនកមេលកិច ពមេ ព ង កក់មបី បប់ន េំលខ ៩  ចុះេ ៃថទី
១៥ ែខមី  ២ំ០២០។ ក់កមេីនះ តវ នគិត  ក់េយន៉ជប៉ុន  េហយ រ.ទ.ស.ភ នឹង តវ
សង តលប់េ វញិនូវ កេ់ដម និង រ ក់ រូបិយប័ណកុង សក កុងអ បូរ កែ់ដល កសួង    
េសដកិច និងហិរ វតុ បងជូ់នេ ឱ  ។ អ រ ក់ ប ំ ំ តវ នែកែ បពី ៧.៥០% េ   
០.៦៦% កុងមយួ  ំនិង លកំណតឥ់ណ ន តវ នពន រពីរយៈេពល ១២  ំេ   ៤០  ំែដល ក់
កមេីនះ តវប ប់េ ៃថទី២០ ែខមី  ២ំ០៤៩ ។ 

 (ឃ) កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ - ធ រអភវិឌ ន៏ សីុ 
េ ង មកិច ពមេ ព ងឥណ ន ចុះៃថទី៥ ែខឧស  ១ំ៩៩៧ រ.ទ.ស.ភ តវ នផល់ជំនួយ

ឥណ នអតិបរ ចំនួន ៣៨.២៩៩.៩៣៧.៥០០េរ ល ( ៩.៦០៥.០០០) ពី កសួងេសដកិច និង
ហិរ វតុ។ 

ឥណ នែដលផល់េនះកុងេ លបំណងផតផ់ងទ់ឹក ត និងអ មយ័ទឹក តេ មេខត និងជុំ
វញិទី កង។ 

អ រ ក ់១.៦៥% (២០១៩៖ ៦.៥%) កុងមយួ ។ំ 
កមេីនះ តវ នបង់រលំស់ ប ឆំ ស េ េរ ង ល់ៃថទី១៥ ែខមក  និងៃថទី១៥ ែខកក  ៃន ំ

នីមយួៗ េ យ បេ់ផមពី ២ំ០១២តេ ។ និភ័យ របូររូបិយប័ណេកតពី រែ ប បលរ ងតៃម 
រូបិយប័ណៃនឥណ ន និងរូបិយបណ័េ ប ស់ចំេ ះ រសង ករ់បស់ រ.ទ.ស.ភ ( កេ់រ ល) នឹង តវ
ន េ យ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ។ អ បូរ កេ់រ ល (េរ ល/ ) តវ នកំណតេ់ ៃថ

ចុះកិចសន ។ 
រេធវេិ ធនកមេលកិច ពមេ ព ង កក់មបី បប់ន េំលខ ១៤៦៨ - 

ចុះៃថទី១៥ ែខមី   ំ២០២០។ កក់មេីនះ តវ នគិត  Special Drawing Right   េហយ 
រ.ទ.ស.ភ នឹង តវសង តលបេ់ វញិនូវ កេ់ដម និង រ ក់ រូបិយប័ណកុង សក កុងអ បូរ ក់
ែដល កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ បងជូ់នេ ឱ ធ រអភវិឌ ន៍ សីុ។ អ រ ក់ ប ំ ំ តវ ន
ែកែ បពី ៦.៥០% េ  ១.៦៥% កុងមយួ ។ំ កក់មេីនះ តវបងរ់លំស់ ប ឆំ ស េ េរ ង ល់ៃថទី១ 
ែខេម  និងៃថទី១ ែខតុ  ៃន នំីមយួៗេ យ ប់េផមពី  ំ២០២០េនះតេ ។ 

 

(ច) ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១២១ ០១ 
េ ង មកិច ពមេ ព ងឥណ នេលខ  ១១២១ ០១ ចុះៃថទី១១ ែខមី  ២ំ០១៣    

រ.ទ.ស.ភ តវ នផល់ជំនួយឥណ ន អតិបរ ចំនួន ៣០.០០០.០០០ អឺរ ៉ូ ពីទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ។ 
ឥណ នែដលផល់េនះ កុងេ លបំណង រ ងសង់េ ងច កផលិតទឹក តថីទី២េ ស ត់

និេ ធ និងបែនម បពន័ប ូ ន រូម ងំេធឱ បពន័ែចក យ នែ់ត ន ព បេសរេឡង។ អ រ-
ក ់គឺអ  ៦ែខ ដក ០.៥៩%កុងមយួ  ំ (កំណត់ តឹម ៥.១៩% កុងមយួ  ំេហយអ
រ កអ់ប បរ  គឺ០.២៥% កុងមយួ )ំ។ 

កមេីនះ តវ នបង់រលំស់  ២៤ដំ ក់ ល ប ឆំ ស េ យរមួប ូលរយៈេពលអនុេ ះ       
៤ ។ំ បតិបតិ រ ងំអស់ តវ នេធេឡង កអ់ឺរ ៉ូ ងំ រដក រ ក ់និង រសង ក់។ 
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១៥. ក់កមី (ត) 
(ឆ) ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧៤ ០១  

េ ង មកិច ពមេ ព ងឥណ នេលខ CKH ១១៧៤ ០១ P ចុះៃថទី២៧ ែខធូ ២ំ០១៦          
រ.ទ.ស.ភ តវ នផល់ជំនួយឥណ នអតិបរ ចំនួន ៤៧.១០០.០០០ដុ រ េមរកិ ែដលេសនឹង 
៣០.០០០.០០០អឺរ ៉ូ ពីទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ។ 

ឥណ នែដលផល់េនះ កុងេ លបំណង រ ងសង់េ ងច កផលិតទឹក តថី េ េ ងច ក    
ផលិតទឹកចំ រមន និងបែនម បពន័ប ូ នរូម ងំេធឱ បពន័ែចក យ ន់ែត ន ព បេសរេឡង។  

អ រ ក់ សកល (អ បសិទ ព សកល) ែដលអនុវតចំេ ះឥណ ន ច តវ ន
យតៃមកុងអ ប ំ  ំ១.១៦% េលមូល នៃន ៣៦៥ ៃថ និង រ ករ់យៈេពល ៦ែខ ែដលកំណត់
តឹម ១.១៤% កុងមយួ បំូក ០.៦៥% ែដល តវបងេ់ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ  និង មយួអ
អប បរ  ០.២៥% កុងមយួ ។ំ  

កមេីនះ តវ នបង់រលំស់  ២៦ដំ ក់ ល ប ឆំ ស េ យរមួប ូលរយៈេពលអនុេ ះ      
៧ ។ំ បតិបតិ រេនះ តវ នេធេឡង កដុ់ រ ងំ រដក រ ក ់និង រសង ក់។ 

(ជ) ទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ - ឥណ នេលខ ១១៧ ០១   
េ ង មកិច ពមេ ព ងឥណ នេលខ CKH ១១៧៦ ០១  ចុះៃថទី២៧ ែខធូ ២ំ០១៨          

រ.ទ.ស.ភ តវ នផល់ជំនួយឥណ នអតិបរ ចំនួន ៨៥.០០០.០០០ដុ រ េមរកិ ែដលេសនឹង 
៧៧.៣០០.០០០អឺរ ៉ូ ពី AfD។ 

ឥណ នែដលផល់េនះ កុងេ លបំណង រ ងសង់េ ងច កផលិតទឹក តថី េ េ ងច ក    
ផលិតទឹក កែ់ខង និងបែនម បពន័ប ូ នរូម ងំេធឱ បពន័ែចក យ ន់ែត ន ព បេសរេឡង។  

អ រ ក់ សកល (អ បសិទ ព សកល) ែដលអនុវតចំេ ះឥណ ន ច តវ ន
យតៃមកុងអ ប ំ  ំ១,២៤% េលមូល នៃន ៣៦៥ៃថ និង រ ករ់យៈេពល ៦ែខ ែដលកំណត់
តឹម ១,២២% កុងមយួ បំូក ០,៦៥% ែដល តវបង់េ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ និង មយួអ
អប បរ  ០.២៥% កុងមយួ ។ំ  

កមេីនះ តវ នបង់រលំស់  ២៦ដំ ក់ ល ប ឆំ ស េ យរមួប ូលរយៈេពលអនុេ ះ      
៧ ។ំ បតិបតិ រេនះ តវ នេធេឡង កដុ់ រ ងំ រដក រ ក ់និង រសង ក់។ 

(ឈ) ធន រវនិិេ គអឺរ ៉ុប  
េ ង មកិច ពមេ ព ងហរ ិ វតុ ចុះៃថទី១៨ ែខធូ ២ំ០១៨ និងៃថទី១៨ ែខមថុិ  ២ំ០១៩ 

រ ង រ ភិ លៃន ច កកមុ   (តំ ងេ យ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ) មយួ
ធ រវនិិេ គអឺរ ៉ុប និងបនចុះកិច ពមេ ព ងចុះៃថទី៧ ែខវចិិ  ២ំ០១៩ រ ង  និង    
រ.ទ.ស.ភ ែដល រ.ទ.ស.ភ នផល់ជំនួយឥណ នអតិបរ មនិេលសចំនួន ១០០.០០០.០០០ដុ រ
េមរកិ។ 

ឥណ នែដលផល់េនះ កុងេ លបំណង រ ងសង់េ ងច កផលិតទឹក តថី េ េ ងច ក    
ផលិតទឹក កែ់ខង និងបែនម បពន័ប ូ នរូម ងំេធឱ បពន័ែចក យ ន់ែត ន ព បេសរេឡង។  

  អ រ ក់ សកល (អ បសិទ ព សកល) ែដលអនុវតចំេ ះឥណ ន ច តវ ន
យតៃមកុងអ ប ំ  ំ១,១៦% េលមូល នៃន ៣៦០ ៃថ និង រ ករ់យៈេពល ៦ែខ ែដលកំណត់
តឹម ១,១៤% កុងមយួ បំូក ០,៦៥% ែដល តវបង់េ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ និង មយួអ
អប បរ  ០.៣៥% កុងមយួ ។ំ 

កមេីនះ តវ នបង់រលំស់  ២៦ដំ ក់ ល ប ឆំ ស េ យរមួប ូលរយៈេពលអនុេ ះ     
៥ ។ំ បតិបតិ រេនះ តវ នេធេឡង កដុ់ រ ងំ រដក រ ក ់និង រសង ក់។ 
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១៥. ក់កមី (ត) 
(ញ) តៃមទីផ រៃន កក់មសិីតេ កុងក មតិ ៣ ៃន នុ កមតៃមទីផ រ។ មនិ ន រ ស់បូរក មតិេ កុង

នុ កមកុងអំឡុង ហិំរ វតុេទ។ 
  

 បេចកេទស យតៃម តវ នេ ប និង តុចូលសំ ន់ៗ  េដម ី យតៃមេល កក់ម ីែដល ន ស់ែវងេ
ក មតិទី ៣ តវ នពិពណ៌ ដូច ងេ ម៖ 
បបំណុលហរិ វតុ    យតៃម និង  

បបេចកេទស តវ នេ ប  
តុចចូលែដល

មមនិ នអេងត  
អអនរទំ កទំ់នងរ ង តុចូលែដលមមនិ
នអេងត  ននិងតៃៃមទទីផ រ  

       
កក់ម ី វធីិ សអប រលំហូរ

ច់ ក ់
អ អប រ អ តៃមអប រខស់ េធឱ តៃមទី

ផ រៃនបំណុលហិរ វតុ នតៃម ប 
 

 
(ដ) កក់ម ី ែដលមនិ តវ នេធេឡងេ យតៃមទីផ រ និងតៃមពិតគណេនយ ែដលមនិ ប ក់ បែហល

េ នឹងតៃមទីផ រ នដូច ងេ ម៖ 
 ២២០២០  ២២០១៩ 
 តតៃមពិតគណេនយ   តតៃមទីផ រ  តតៃមពិតគណេនយ   តតៃមទីផ រ 
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
               

កក់មែីដល នអ
េថរ ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦  ២៩១.៨៧៣.៦៨៨  ៣៣៧.០៨៤.៨៤២  ១៩៨.៣៩៩.៧៧០ 

 

តៃមទីផ ររបស់ កក់ម ី តវ ន ៉ ន់ នេ យវធិី សអប រលំហូរ ច់ ក់ េពល
អ គត េ យេ ប ស់នូវអ ទីផ របចុប នែដល ចរក នស ប់ រ.ទ.ស.ភ ស បឧ់បករណ៍
ហិរ វតុ សេដ ង ។ 

(ថ) ង ងេ មេនះប ញពីតៃមពិតគណេនយ  អ រ ក់ បសិទ ព មធ មេ ចុងប បៃ់ន     
រយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ និង លកំណតែ់ដលេ សល់ៃនកមរីបស់ រ.ទ.ស.ភ ែដល តវ បឈម
នឹង និភយ័អ រ ក៖់ 

 អអ រ ក ់           
 បសិទ ព            

ៃថទ៣ី៣១    
ែែខធូ    

ប ំ  ំ 
មធ ម  

េេ កុងរយៈេពល  
េេពល១១  ំ 

ពព១ី១  ំ េេ  
២២  ំ

ពព២ី២  ំ េេ  
    ៥៥  ំ េេលសព៥ី៥  ំ សសរុប  

២ំ២០២០  %%  គគតិ នេ់រ ល  គគតិ នេ់រ ល គគតិ នេ់រ ល គគតិ នេ់រ ល គគតិ នេ់រ ល 

             
អ េថរ ១,០៨ ៣០.៨៤៧.១៧២ ២៤.១៣៧.៧១៧ ៨២.៩៤៤.៩៣៣ ៤១០.២០៥.៧៥៤ ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦ 
       

ៃថទ៣ី៣១      
ែែខធូ          
២ំ០១៩  

 

     
       
អ េថរ ១,១០ ៣៣.១៣៦.៦៩៩ ២៦.៩៧០.៦៥៥ ៦៧.១៦៤.១៥៥ ២០៩.៨១៣.៣៣៣ ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
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១៥. ក់កមី (ត) 
 

(ទ) ង ងេ មសេងបទ មង់ លកំណតៃ់ន រខី ក់របស់ រ.ទ.ស.ភ េ ចុង រយិបរេិចទរ យ រណ៍ 
នីមយួៗ េ យែផកេ េល តពកិចទូ តស់ងែដលមនិ នប ុ ះតៃម មកិចសន ដូច ងេ ម៖

  
មតត មវ រ  ឬឬ  

កកុងរយៈេពលមយួ
 ំ

ពពីមយួេ ំ  ំ េេលសពី ំ  ំ សសរបុ  
ៃៃថទី៣៣១ ែែខធធូ ២ំ២០២០  ដដុ រ េមរកិ  ដដុ រ េមរកិ  ដដុ រ េមរកិ  ដដុ រ េមរកិ  
     
កម ី ៣២.០៦១.០៥០ ១១៥.៥៨៦.៩៩៦ ៤៤៩.៥៧២.៨៦១ ៥៩៧.២២០.៩០៧ 
     
ៃៃថទី៣៣១ ែែខធធូ ២ំ២០១៩      
កម ី ៣៤.៤២៩.២៩៧ ១២៤.១៩៩.៧៤១ ២០៥.៩៥១.៩៥៤ ៣៦៤.៥៨០.៩៩២ 

 
(ធ) កក់មី រូបិយប័ណេផ ងៗ នដូច ងេ ម៖ 

 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
    

កដុ់ រ េមរកិ ៣៦២.០០១.៧៧៣  ១៣០.៤២២.៨០៣ 
កអឺ់រ ៉ូ ៩៤.៧៤០.៦៦០  ១១៤.៦៨១.៧៧៦ 

 ៣៩.៦៩៨.៥៥៩  ៤០.៧២៧.៥៣៨ 
េយន៉ជប៉ុន ៥១.៦៩៤.៥៨៤  ៥១.២៥២.៧២៥ 
    

 ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦  ៣៣៧.០៨៤.៨៤២ 
 

១៦. ជំនួយពន រពីរ ភិ ល និងជំនួយេផ ងៗ 
 ជជំនយួរ ភិ ល  ជជំននយួរបស់  JICA  ជជំនយួេផ ងៗ  សសរបុ  

 គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  គគិត នេ់រ ល  
      
ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០១៩ ៤.៤១១.២៦៥ ១៧.៩៨៧.០៦១ ៧៣២.៧០៣ ២៣.១៣១.០២៩ 

រលំស់  (៣៨.១១៧) (២.១០៨.៦៧៩)   (២៤.៣៩៥) (២.១៧១.១៩១) 
     
ៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០១៩   ៤.៣៧៣.១៤៨  ១៥.៨៧៨.៣៨២  ៧០៨.៣០៨   ២០.៩៥៩.៨៣៨ 

     
     
ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០  ៤.៣៧៣.១៤៨  ១៥.៨៧៨.៣៨២  ៧០៨.៣០៨   ២០.៩៥៩.៨៣៨ 

រលំស់ (១៣២.៥០៨)  (១.៩៨០.៨៤៣)  (២៤.៣៩៤)  (២.១៣៧.៧៤៥) 
     
ៃៃថទី៣៣១  ែែខធូ  ២ំ២០២០  ៤.២៤០.៦៤០  ១៣.៨៩៧.៥៣៩   ៦៨៣.៩១៤   ១៨.៨២២.០៩៣  

 

រលំស់េលជំនួយពន រពីរ ភិ ល និងជំនួយេផ ងៗ តវ នកត់ ចំណូលេផ ងៗ េ កុងរ យ រណ៍
ចំេណញ ឬ ត និងចំណូលេផ ងៗ។ 
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១៦. ជំនួយពន រពីរ ភិ ល និងជំនួយេផ ងៗ (ត) 
  (ក) ជនំយួពី ជរ ភិ ល  

ជំនួយពី ជរ ភិ ល េកតមកពី រចំេណញេលលេម ងៃនអ េថរ  ែដល នេ បេដម បូីរ ក ់
(េរ ល/ ) េ មកិច ពមេ ព ងឥណ នបនរ ង កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ និង រ.ទ.ស.ភ            
ចុះៃថទី០៥ ែខឧស  ១ំ៩៩៧ ែដល នទឹក កស់រុបចំនួន ៩.៦៩៥.០០០ ពីធ រអភវិឌ ន៏
សីុ។ រ.ទ.ស.ភ នសេ មចរក ទុកចំេណញពី របូរ ក ់ េនះកុងប ីរបស់  រ.ទ.ស.ភ ជំនួយ 

(េ យ រមនិ នត មវ រឱ បងិល កច់ំេណញេនះេ វញិេទ) េហយ កច់ំេណញេនះនឹង តវ
រលំស់េ យែផក េលេ ល រណ៍ដូច នឹងជំនួយពន រេផ ងៗែដរ។ 

(ខ) ជនំយួពJីICA 
ជំនួយពី  គឺជំនួយេលគេ ងអនុវត មពល ត េ យ បពន័ បតិបតិ រអគីសនី ម

បពន័សូ ។ 
 (គ) ជនំយួេផ ងៗ 

ជំនួយេផ ងៗគឺ រឧបតម ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រពីទី ក់ រសហ បតិបតិ រ    
អនរ តិរបស់  និង កមហុ៊ន 

។ 
 

១៧. បំណុលពនពន េល ក់ចំេណញ 
បែ មប មលគណនីពនពន នដូច ងេ ម៖ 

 

ៃថទី១ ែខមក          
២ំ០២០  

កត់ បនុកកុងង 
ររ យ រណ៍ចំេណញ ឬឬ ត 

((កំណតស់ ល់២៧៧)  
ៃថទី៣១ ែែខធូ  

២ំ០២០  

 គិត នេ់រ ល  គិត នេ់រ ល  គិត នេ់រ ល  
    
ទព សម តិ េ ងច ក និងបរ ិ រ (៦៣.២១៧.៧៧៣) (៤.៧៨៦.៣១៧)  (៦៨.០០៤.០៩០) 
សំវ ិ នធនេលសនិធិ  ៥០.៦៤៥   -   ៥០.៦៤៥  
សំវ ិ នធនស ប់ ក់ តវទទលួមនិ ច

បមូល ន 
  

៥២២.៨៥៨  
 

 -  
 

 ៥២២.៨៥៨  
ករ់ ន ់  ២.៨៧៦.៤០១  ៥៣.៧៤៨  ២.៩៣០.១៤៩  
របូររូបិយបណ័ែដលមនិ នទ់ទលួ ល់   ២៤១.០៤១  ១.៧៥២.៧៤០  ១.៩៩៣.៧៨១  

    

 (៥៩.៥២៦.៨២៨) (២.៩៧៩.៨២៩)  (៦២.៥០៦.៦៥៧) 
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១៧. បំណុលពនពន េល ក់ចំេណញ (ត) 

បែ មប មលគណនីពនពន នដូច ងេ ម៖ (ត) 

 

ៃៃថទី១ ែខមក    
២ំ២០១៩ 

កកត់ បនុកកុង   
ររ យ រណ៍ចចំេណញ ឬឬ ត 

((កំណតស់ ល់  ២៩)) 
ៃថទី៣១ ែែខធូ  

២ំ០១៩  

 គិត នេ់រ ល គិត នេ់រ ល គិត នេ់រ ល 

     
ទព សម តិ េ ងច ក និង បរ ិ រ (៥៧.២៦៧.១៧៨) (៥.៩៥០.៥៩៥) (៦៣.២១៧.៧៧៣) 
តពកិចេ ធននិវតន ៍  ៥០.៦៤៥   -   ៥០.៦៤៥  

សំវ ិ នធនេលសនិធិ  ៥២២.៨៥៨   -   ៥២២.៨៥៨  
សំវ ិ នធនស ប់ ក់ តវទទលួមនិ ច

បមូល ន ៥.៥៨២.៦៤២  (២.៧០៦.២៤១)  ២.៨៧៦.៤០១  
ករ់ ន ់ ៥.៥៣០.៩៦៣  (៥.២៨៩.៩២២)  ២៤១.០៤១  
របូររូបិយបណ័ែដលមនិ នទ់ទលួ ល់     

  (៤៥.៥៨០.០៧០)  (១៣.៩៤៦.៧៥៨)  (៥៩.៥២៦.៨២៨) 

 (៥៧.២៦៧.១៧៨) (៥.៩៥០.៥៩៥) (៦៣.២១៧.៧៧៣) 
 
១៨. គណនីអកផតផ់ង់ ណិជកម និងគណនីអកផត់ផង់េផ ងៗ 

២០២០   ២០១៩  
គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  

    
គណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ  -  រយៈេពលែវង     

កក់ករ់បស់អតិថិជន ៦៥.១៩៥.៨៣៦   ៦០.៨១៤.២៦២  
ក់ បតិបតិ រ -   ៤.៥៨៤.៦១៧  

   

៦៥.១៩៥.៨៣៦   ៦៥.៣៩៨.៨៧៩  
   

គណនីអកផតផ់ង់ ណិជកម - ររយៈេពលខី     
គីទីបី ៧៨.១២៣.៩៣៣  ១៣.៤០១.៧៦៦ 

    
គណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ -- ររយៈេពលខី    

កប់ងរេលកទឹកចិតបុគលិក  ៨.៧៤៣.៤២៧   ៨.២៦១.៦៨០ 
ទឹក កជំ់ ក់ ជ នីភេំពញ  ៣៨.៥២៤.៣២២   ២៥.២៩៤.៧៤៧ 
ទឹក កជំ់ កេ់ បុគលិក  ២៩០.២២៧   ១.២៩៥.១០៧ 

ក់ បតិបតិ រ  ៦៧.៣១៣   ៦៧.៣៤៥ 
គ ភែដល តវបង ់  ១៧.០០៣.២៥៤   ២២.៩៧១.៣៤៣ 

ពន តវបងេ់ផ ងៗ  ៥៨៤.៧៥១   ១៦២.៤៦៨ 
កប់ងរេផ ងៗ  ៦.៩០១.០៣១   ៧.៤៥៧.៤៦៥ 

គណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ ៦.៣៦១.៥៤៧  ១១៧.៧៤៩.៤១២ 
    
 ៧៨.៤៧៥.៨៧២  ១៨៣.២៥៩.៥៦៧ 

   
 ១៥៦.៥៩៩.៨០៥  ១៩៦.៦៦១.៣៣៣ 

   
២២១.៧៩៥.៦៤១  ២៦២.០៦០.២១២ 
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១៨.   គណនីអកផត់ផង់ ណិជកម និងគណនីអកផតផ់ង់េផ ងៗ (ត) 
(ក) គណនីអកផតផ់ង់ ណិជកម និងគណនីអកផតផ់ងេ់ផ ងៗ តវ ន ត់ ក់ បំណុលហិរ វតុែដល

តវ ន ស់ែវង មតៃមរលំស់។ 
(ខ)  គណនីអកផតផ់ង់ ណិជកម គឺ គណនីមនិ ន រ ក់ និងលកខណឥណ ន ណិជកមធម

ែដលផល់ជូន រ.ទ.ស.ភ បព់ីមយួែខដល់បីែខ (២០១៩៖មយួែខ ដល់ បីែខ)។ 
(គ) កក់ករ់បស់អតិថិជន តវ ន បមូលពីអតិថិជន ែដល នមូល នែផកេលទំហំៃន ឡិ រទឹកមុន

េពលត ប ់ េហយ តវ នកត់ ទុកនូវទឹក ក់ែដលទទួល នេ ះ កក់ករ់បស់អតិថិជនែដល
សិតេ េ មបំណុលរយៈេពលែវង។ 

(ឃ) ទឹក កជ់ំ ក់េ បុគលិក គឺតំ ងឱ ទឹក ក់ ងំអស់ែដល តវទូ តេ់ ឱ បុគលិកែដលេកតេឡង 
មកពី រប បគ់េ ង កេ់ ធននិវតន៍របស់ រ.ទ.ស.ភ ែដល ន បសិទ ពេ ៃថទី៣១ ែខធូ         
២ំ០១៩។ 

(ង) គណនីអកផតផ់ង់ ណិជកម និង ក់ បតិបតិ រគិត កដុ់ រ េមរកិ និងគណនីអកផតផ់ង់
េផ ងៗគិត ក់េរ ល។ 

 (ច) ងដូច ងេ មសេងបអំពី លបរេិចទៃន រជួញដូរនិង រទូ ត់េផ ងៗរបស់ រ.ទ.ស.ភ េ ចុង
ប បៃ់នរយៈេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ េ យែផកេល តពកិចទូ តស់ងែដលមនិ នទូ់ តដូ់ច       
តេ ៖ 

ៃៃថទី៣៣១  ែែខធូ          
មត មវ រ ឬ  

កកុងរយៈេពល ១១  ំ ពពី ១១ េំ  ៥៥  ំ េេលសសពី ៥៥  ំ សសរបុ  
២ំ២០២០ គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល គគិត នេ់រ ល 

  

គណនីអកផតផ់ង់
ណិជកម        

និងគណនីអក     
ផតផ់ងេ់ផ ងៗ ១៥៦.៥៩៩.៨០៥ - ៦៥.១៩៥.៨៣៦ ២២១.៧៩៥.៦៤១ 

    
ៃៃថទី៣៣១  ែែខធូ       

២ំ២០១៩  
    

គណនីអកផតផ់ង់
ណិជកម        

និងគណនីអក     
ផតផ់ងេ់ផ ងៗ ១៩៦.៦៦១.៣៣៣ ៤.៥៨៤.៦១៧ ៦០.៨១៤.២៦២ ២៦២.០៦០.២១២ 
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១៩. ចំណូលពី រលក់  

 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
រលកទឹ់ក ត៖     
អកេ ប ស់ មផះ  ១១១.១៦៥.៥០៣    ៨១.៩៧២.០០៦  
អកេ ប ស់ លកណៈ ជីវកម  ១៣១.៤៧៥.៦៣៣    ៨៤.៩៩៦.៣៦៤  

បន័ គឹះ ន រណៈ  ១៩.៣៦៥.១៣៣    ៦.៦២៤.២២៥  
ធររដសយត័   ៥២៨.៦៣២    ៣២៥.៩៩៧  

អកែចក យ  ៨.៦០០.០៩០    ៧.៥៨៧.៣១២  
បងត់ ពខុស េល កចំ់ណូល ពី រលកទឹ់ក ត  ៦៦.២៨៧    ៤៤.៦១៧  
ដក៖ រលុបេ លវកិយប ត  (១.៩៦៦.៣៦៨)   (១.៤៩១.៧៥៩) 

    
 ២៦៩.២៣៤.៩១០  ១៨០.០៥៨.៧៦២ 

    
ចំណូល នពី រ បប់ ញេ មផះ  ៨.៧៤៥.៩៩៥    ១០.២៩៦.៦០៦  
ចំណូល រ ស់បូរ ឡិ ទឹក  ៣.៥១២.០៣៥    ៣.៧៩៩.៧១៣  
រលកេ់ គ ងប ស់ និង ឡិ ទឹក  ១៥៦.៣៩៨    ១១៧.១៨០  

    
  ២៨១.៦៤៩.៣៣៨   ១៩៤.២៧២.២៦១ 

 (ក) រលកទ់ឹក ត 
ចំណូលែដលទទួល នពី រលកទ់ឹក ត តវ នទទួល ល់េ ចំណុចេពលមយួែដលទឹក តវ

នផតផ់ងេ់ យ រ.ទ.ស.ភ និង តវ នេ ប ស់េ យអតិថិជន។ 
(ខ) ចំណូល នពី រត បប់ ញេ មផះ 

ចំណូល នពី រត បប់ ញេ មផះ តវ នទទួល ល់ចំណុចេពលមយួែដល រត ប ់
ប ញ តវ នេធរចួ ល់។ 

(គ) ចំណូល រ ស់បូរ ឡិ ទឹក 
ចំណូល រ ស់បូរ ឡិ ទឹក រ.ទ.ស.ភ តវ នទទួល ល់ចំណុចេពលមយួែដល រ.ទ.ស.ភ 

េធ រេចញវកិយប តេ យគិតៃថ ៥០េរ ល កុង១មលីីែម តកុងមយួែខៃនទំហំ ឡិ ។ 
 

២០. កៃ មពីេស ងសង់ 
ៃថឈួលេស កម ងសងប់ ញពី ៃថឈួលៃនេស កមសំណង់ែដល ន កទ់ងនឹង រព ងីក បពន័

ែចក យទឹកេ នអ់កែចក យទឹកេ មប េខត ។ 
ចំណូលពីកិចសន ងសង់ តវ ន ស់ែវង មតៃម បតិបតិ រេថរែដល នយល់ ពមេ មកិច 

ពមេ ព ង។ 
កច់ំណូល តវ នទទួល ល់ េ េពល រ គប់ គង ទព សម តិ តវ នេផរេ ឱ អតិថិជនេហយ

ទំនង  រ.ទ.ស.ភ នឹង បមូល រតបសងែដលខួននឹង តវ នផល់ ថូរនឹង ទព សម តិែដលនឹង តវេផរជូន
អតិថិជន។ ស័យេលលកខណៃនកិចសន  និងច ប់ែដលអនុវតចំេ ះ រ គប់ គងកិចសន ទព សម តិ
ចេផរេ មេពលេវ  ឬេ េពល មយួ។ រ គប់ គងៃន ទព សម តិ គឺ តវ នេផរ ដំ ក់ៗ  

បសិនេប រអនុវតនរ៍បស់ រ.ទ.ស.ភ មនិ ន់ នបេងត ទព សកម េហយ រ.ទ.ស.ភ នសិទិទូ តស់ ប់ រ
អនុវតែដល នបំេពញរហូតដល់សពៃថ។  
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២០. កៃ មពីេស ងសង់ (ត) 
បសិនេប រ គប់ គង រេផរ ទព សកមកុងរយៈេពលមយួ កច់ំណូល តវ នទទួល ល់កុងកំឡុង

េពលៃនកិចសន េ យេ បវធិី ស តុចូល េ យេ ងេ ដំ ក់ លេ ះេ រក ពេពញេលញៃន
តពកិចែដល នអនុវតេ ះ។ េបមនិដូេ ះេទ កច់ំណូល តវ នទទួល ល់េ ចំណុចមយួេ េពល

ែដលអតិថិជនទទួល ន រ តតពិនិត ទព សម តិ។ 
រវនិិច័យសំ ន់ៗ  តវ ន ម រេ កុង រកំណត់ តពកិច បតិបតិ រ រែបងែចកតៃម និង រ

ចំ យេល រ កប់ ូ លវធិី ស តុចូលេដម ទីទួល ល់ កច់ំណូល មេពលេវ ។ 
រ.ទ.ស.ភ កំណតនូ់វ តពកិចអនុវត ែដល នលកណៈខុសៗ  និង ស រែដល រវនិិចយ័េ កុង

បរបិទៃនកិចសន ។ តៃម បតិបតិ រ តវ នកំណត់េ យែផកេ េល កច់ំេណញែដល ន ៉ ន់ ប ណមុន
នឹងែបងែចកេ តពកិចអនុវតែដល នកំណត។់ រ.ទ.ស.ភ ក៏ ន ៉ ន់ ប ណនូវតៃមកិចសន សរុបកុង រ
អនុវតវធិី ស តុចូលេដម ទីទួល ន កច់ំណូល មេពលេវ ។ 

 
២១. ចំណូលេផ ងៗ 

  ២២០២០    ២២០១៩  
  គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
        

ចំណូលពី ជរ ភិ ល និងចំណូលេផ ងៗ  ២.១៣៧.៧៤៥   ២.១៧១.១៩១ 
រលកេ់ គ ងប ស់ និង ឡិ ទឹក  ១៣.១០២.៧៣៥   ១១.៣៥៦.២៣៣ 

ចំណូលពី រ កពិនយ័  ៤៣២.៨១០   ៩១២.២០០ 
ចំណូលេផ ងៗ  ៣.៧២១.០០០   ២.៩៦៣.៨៦៧ 

    
  ១៩.៣៩៤.២៩០   ១៧.៤០៣.៤៩១ 

 
២២. ចំ យ ក់េបវត  ក់ឈលួ និងចំ យ ក់ព័នេផ ងៗ 

 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
       
កេ់ប វត បុគលិក  ២៨.០៥៤.៩៦៨   ២៤.០០៤.០៧៣ 
កេ់លកទឹកចិត  ៩.៨៣០.៧០៣   ៩.៧៥៤.១១០ 
ករ់ ន ់  ៧.៤៥៩.៤៩៥   ៦.៥១១.៤៨៤ 

ចំ យអត បេ ជនេ៍ ធននិវតន ៍  ១.២២៦.០០៩   ១.២៦៥.៧៤១ 
កឈួ់លស បអ់កេ ៉ រ  ៧៨៥.៥៣៧    ៧៦៦.៣៧៩ 

ចំ យេផ ងៗ កទ់ងនឹងបុគលិក  ៨.៦៨៤.៥០៧    ៩.១០៧.៣១៧ 
    
  ៥៦.០៤១.២១៩    ៥១.៤០៩.១០៤ 

 
២៣. ចំ យវតុ តុេដមស ប់ផលតិទឹក ត 

 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  

    

ករ   ២.៨៦៤.៨២៧   ១.៩៨១.០៣៥ 
ប៉ូលី លុយមញួ៉ីម ករដី   ៦.៣០៧.១៩២   ៤.៣១៥.៨៦៥ 
អំបិល  ១.០៣៥.៦៦០  ១.០៧៥.២៤៥ 
វតុ តុេដមេផ ងេទ ត ៣១៥.៥៧៦  ២៩៩.១៩៥ 

    

 ១០.៥២៣.២៥៥  ៧.៦៧១.៣៤០ 
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២៤. ចំ យវតុ តុេដមស ប់ រត ប់ប ញេ មេគហ ន 

 ២០២០   ២០១៩  
 គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
ចំ យវតុ តុេដមស ប់ រត បប់ ញេ ម 
េគហ ន  ១.៧៤២.៦៨៨   ២.២១៥.៤០៤ 

ចំ យេល របូរ ឡិ ទឹក  ៥០៩.៥៩៧   ៣៩៤.១៥៥ 
ៃថេដមបំពង ់  ១៩.៦១៣   ១១.១៣៧ 
ៃថេដមេផ ងៗ  ២៤៨.២១១   ២២៤.០២១ 
 

   
  ២.៥២០.១០៩  ២.៨៤៤.៧១៧ 

២៥. ( ត)/ចំេណញពី របូររបូិយប័ណ - សទុ 
 ២០២០   ២០១៩  
 គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
    
ចំេណញពី របូររូបិយបណ័  ២.០៨៧.៥៩៦   ១៥.៦១០.១០០ 
តពី របូររូបិយបណ័  (៥.៣៩១.៥៩៣)   (១៤.១៤៨.៨៦៣) 

    
  (៣.៣០៣.៩៩៧)   ១.៤៦១.២៣៧ 

២៦. ចំណូល/(ចំ យ) រ ក់ 
 ២០២០   ២០១៩  
 គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
    
ចំណូល រ ក៖់    
- ចំំណូល រ កពី់ កប់េ េ ធ រ (ក)  ១.១៦៤.៤៧១   ៦៩៤.៣៧៩ 
- ចំេណញពី របូររូបិយបណ័របស់ កក់ម ី  ៦.៤៥៨.៤៦៣   ៨.១២៨.១៤៩ 
- ចំណូល រ កពី់ឥណ នេខតេ ធ ត ់  -   ១.៨៧៦ 
    
 ៧.៦២២.៩៣៤   ៨.៨២៤.៤០៤ 
ចំ យ រ ក៖់    
- ចំ យ រ កេ់ល កក់ម ី(ខ)  (៥.០៥៩.៦៨២)   (៥.២៤២.៥៣៤) 
- តសុទពី របូររូបិយបណ័របស់ កក់ម ី (១៥.១១៧.៩៦២)   (៨.៩៣១.៩៧០) 
- ចំ យ រ កែ់ដល នេធមូលធនកម 

   េល ទព សកម  ៣.៧១៤.៥១៥   ២.៦៦៦.១៨៦ 
    
  (១៦.៤៦៣.១២៩)   (១១.៥០៨.៣១៨) 
    
ចំណូល/(ចំ យ) រ កសុ់ទ  (៨.៨៤០.១៩៥)  (២.៦៨៣.៩១៤) 
(ក)  ចំណូល រ កគ់ឺ ចំណូលពីគណនី កប់េ សន  ំ   និង កប់េ េផ ងៗែដលេ កុងធ រកុង

សកកុង ។ំ 
(ខ)  ចំ យ រ ក់ គឺ ចំ យ រ កេ់ េល កក់មពីីទី ក់ រអភវិឌ ន៍ ងំ។ និង កក់មែីដល

ទទួល នបនពី កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ ែដល តវទទួល ន រឧបតម មរយៈកមែីដលទទួល
នពី  និង ។  
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២៧. ចំ យពន 
 ២២០២០    ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
    

ចំ យពនេល កចំ់េណញ៖    
កុង រយិបរេិចទ ២១.២៦៨.៦៧៣  ២.០៥១.៨៥៩ 
សំវ ិ នធនខះកុង រយិបរេិចទមុន ៨.១៤៦.១៣០  -  

    
 ២៩.៤១៤.៨០៣  ២.០៥១.៨៥៩ 

   
ពនពន រេល កចំ់េណញ (កំណតស់ ល់ទី ១៧)៖    
ពខុស បេ ះ សន ២.៩៧៩.៨២៩   ៨.០៤៤.៧៣៥ 

សំវ ិ នធនខះកុង រយិបរេិចទមុន -   ៥.៩០២.០២៣ 
   

 ២.៩៧៩.៨២៩  ១៣.៩៤៦.៧៥៨ 
-   

ចំ យពនសរុប ៣២.៣៩៤.៦៣២  ១៥.៩៩៨.៦១៧ 
 

ែផកេលច ប់សីពី រេពពនរបស់ ពះ ច កកមុ  រ.ទ.ស.ភ ន តពកិចកុង របងព់ន         
េល កច់ំេណញកុងអ  ២០% (២០១៩៖ ២០%) េល កច់ំេណញ បព់ន ឬពនអប បរ កុងអ  ១% 
(២០១៩៖ ១%) ៃនចំណូលសរុប បសិនេបមយួ នតៃមេ ចន ង។  

តួេលខកុង រស មបស មលរ ងចំ យពន និងផលគុណៃន កច់ំេណញគណេនយ នឹងអ       
ពន ររបស់ រ.ទ.ស.ភ នដូច ងេ ម៖ 

 ២២០២០   ២២០១៩  
 គគិត នេ់រ ល   គគិត នេ់រ ល  
    
កចំ់េណញមុនេពលបងព់ន ១២០.៧៤៦.៤៧៧  ៤៩.២៩០.៥៣០ 

    
ពនគណ មអ ពន សបច ប ់២០%  ២៤.១៤៩.២៩៥  ៩.៨៥៨.១០៦ 
    
ឥទិពលពន រេ េល៖    
    
ចំ យែដលមនិ ច តក់ង នស បគ់ណ ពន ៩៩.២០៧  ២៣៨.៤៨៨ 
    
  ២៤.២៤៨.៥០២  ១០.០៩៦.៥៩៤ 
សំវ ិ នធនខះេលពនពន កុង រយិបរេិចទមុន -  ៥.៩០២.០២៣ 
សំវ ិ នធនខះេលពនៃន កចំ់េណញកុង រយិបរេិចទមុន ៨.១៤៦.១៣០  - 
    
ចំ យពនសរុប ៣២.៣៩៤.៦៣២  ១៥.៩៩៨.៦១៧ 
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២៨. ចំេណញកងុមួយ គហ៊ុន 
   ២២០២០    ២២០១៩  

គគិត នេ់រ ល   គគិត នេ់រ ល  
       
ចំេណញស បផ់ល់ដល់ គហុ៊និកធម   ៨៨.៣៥១.៨៤៥   ៣៣.២៩១.៩១៣ 
ចំននួ គហុ៊នធម ែដល ន កល់កគិ់ត មធ ម  ៨៦.៩៧៣.១៦២   ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
      
ចំេណញកុងមយួ គហុ៊នេ ល  ១.០១៥,៨៥   ៣៨២,៧៨ 
ចំេណញកុងមយួ គហុ៊នថយចុះ  ១.០១៥,៨៥  ៣៨២,៧៨ 

ចំេណញកុងមយួ គហុ៊នថយចុះ តវ នគណ េ យែកែ បចំនួនមធ មៃន គហុ៊នធម ែដល ន 
េ យសនត ន រេផរ គហុ៊នែដល នស នុពល ងំអស់េ គហុ៊នធម ។  

គិត តឹមដំ ច់ រយិបរេិចទេនះ រ.ទ.ស.ភ មនិ ន គហុ៊នែដល នស នុពល ចេផរេ        
គហុ៊នធម េ ះេទ។  ដូចេនះចំេណញកុងមយួ គហុ៊នថយចុះ គឺ នតៃមេសនឹងចំេណញកុងមយួ គហុ៊ន
មូល ន។ 

 

២៩.  គ ភ 
  ២២០២០    ២២០១៩  
  គ ភ   ចចនំនួៃន     គ ភ   ចចនំនួៃន   
  កកុងមយួហុ៊ន   គ ភ    កកុងមយួហុ៊ន   គ ភ  
  គគតិ នេ់រ ល   គគតិ នេ់រ ល    គគតិ នេ់រ ល   គគតិ នេ់រ ល  
               
រ ប ស គ ភេលកដំបូង 
និងេលកចុងេ យ ២៣០.០០  ២០.០០៣.៨២៧  ២១៧.៦០  ១៨.៩២៥.៣៦០ 

 

ៃថទី២៦ ែខមថុិ   ២ំ០២០  កម បឹក ភិ ល នេស  និងអនុមត័ គ ភស បដ់ំ ច់  ំ  
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ ែដល នតៃម ២៣០េរ លកុងមយួហុ៊ន និង ន គ ភសរុបចំនួន ២០ ន់ ន
េរ លជូន គហុ៊និក។ 

 
៣០.  រ ត ត ងពី គី ក់ព័ន 

(ក) គីមយួ តវ ន តទុ់ក សមន័ តិ មយួ រ.ទ.ស.ភ បសិនេប គីេ ះ នលទ ព គប់ គង
េ យ ល់ ឬេ យ បេ ល ឬ នឥទិពល ងំេល គីមយួេទ តកុង រសេ មចចិតហិរ វតុ និង
បតិបតិ រ ឬេប រ.ទ.ស.ភ និង គីេ ះសិតេ ម រ គប់ គង ឬ នឥទិពល ងំរមួ។ សមន័ តិ 
ច រូបវន័បុគល  ឬនីតិបុគល។  
កដ់ឹក សំំ ន់ៗ  របស់ រ.ទ.ស.ភ រមួ នបុគល ងំ យ (រមួប ូ ល ងំ កម បឹក ភិ ល           

រ.ទ.ស.ភ) ែដល នសិទិ និងទំនួលខុស តវកុង រេ ង ដឹក  ំនិង គប់ គង សកម ពរបស់ រ.ទ.ស.ភ
េ យ ល់ ឬេ យ បេ ល។  
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៣០.  រ ត ត ងពី គី ក់ព័ន (ត) 
(ខ) រ.ទ.ស.ភ ន បតិបតិ រ មយួនឹងសមន័ តិកុង រយិបរេិចទេនះដូច ងេ ម៖  

២២០២០    ២២០១៩  
គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  

កមហុ៊នេ ម រ គប់ គងែតមយួ       
កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ     

រ កេ់ល កក់ម ី ៤.៥៦៣.៥៥៤  ៩.២៨៨.៤០៧ 
រ ករទឹកេខតេ ធ ត ់    

រ កេ់លឥណ ន -  ១.៨៧៦ 
សមតុល ែដល កទ់ងនឹងសម័ន តិ េ ចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ តវ ន

ប ញ េ កុងកំណត់ស ល់ទី ១៦ ៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ។  
បតិបតិ រ មយួសមន័ តិែដលប ញ ងេល   តវ នេធេឡង មលកខណ ណិជកម

ធម ។ 
 (គ)  អត បេ ជនគ៍ណៈ គប់ គងសំ ន់ៗ   

អត បេ ជនគ៍ណៈ គប់ គងសំ ន់ៗ  ស បដ់ំ ច់ រយិបរេិចទ នដូច ងេ ម៖ 
 ២០២០   ២០១៩  
 គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  
    

កេ់ប វត  និង រចំ យេផ ងៗ ២.៣៩៧.៨២៣  ២.១៤៨.៧៩១ 
 

៣១.  ចំ យ ប់កិចសន  
េ ចុង រយិបរេិចទហរ ិ វតុេនះ រ.ទ.ស.ភ ន បក់ិចសន កុង រចំ យមូលធនកមេ េល ទព សកម           
ងេ ម៖ 

២០២០   ២០១៩  
គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  

   
រ ងសងេ់ ងច កផលិតទឹក ត ៥៦០.៦០៣.៦១៥  ៧១៥.៦៥០.១៨១ 

េស ផល់ រ បឹក េ បល់ ១០.៧៦២.២៣៤  ៦៩៩.០១៤ 
រទិញបំពងែ់ដកសិត បរ ិ រ ប ់និងបរ ិ រេផ ងៗ ៨៣.៩៩៣.៦១០  ១.០៥៦ 

 
 ៦៥៥.៣៥៩.៤៥៩  ៧១៦.៣៥០.២៥១ 
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៣២.  រ គប់ គងមូលធន និង និភ័យហរិ វតុ 
កក) រ គប់ គងមលូធន 

កមវតុបឋមរបស់ រ.ទ.ស.ភ កុង រ គប់ គងមូលធន គឺេដម ី ន  រ.ទ.ស.ភ ចបន
បតិបតិ ររបស់ខួន េ យឈរេលមូល ននិរនរ ពៃនដំេណ រ រ ជីវកម េហយ សបេពល មយួ
េនះេធឱ នកំេណ នផល ភដល់ គហុ៊និក មរយៈ រេធឱ បេសរេឡងនូវអនុ តបំណុល និង
មូលធន។ យុទ សទូេ របស់ រ.ទ.ស.ភ េ ែតមនិ ន រ ស់បូរពី ហិំរ វតុមុនេ ះេទ។ 

រ.ទ.ស.ភ នេរ បចំរច សម័ន និងេធនិយត័កមេលមូលធនរបស់ខួន េដម េីឆយតបេ នឹង រ
ស់បូរៃនលកខណេសដកិច។ េដម រីក  និងេធនិយត័កមេលរច សមន័មូលធន រ.ទ.ស.ភ ចេធ      

និយត័កមេល រចំ យ គ ភេ េល គហុ៊និក បងិល គហុ៊នឱ េ គហុ៊និក ឬេ ះផ យ គ
ហុ៊នថី។ ពុំ ន រែ ប បលេលកមវតុេ លនេ យ ឬដំេណ រ រេផ ងៗេទ េ កុង រយិបរេិចទ គិត
តឹមៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និងៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២១៩។ 

រ.ទ.ស.ភ គប់ គង និងែថរក េ យ បង បយត័នូវបំណុលសរុប និង ឱ ននូវអនុេ ម
ពៃនត មវ រមូលធនែផក ងេ ។ 

ខ) រ គប់ គង នភិយ័ហិរ វតុ 
កមវតុៃន រ គប់ គង និភយ័ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺេដម បីេងន បសិទ ពតៃមស ប ់   

គហុ៊និក េហយទនឹម េនះកេ៏ដម ី តប់នយស នុពលៃនផលបះ៉ ល់មនិលែដល ចេកតេឡង
េ យ រ រែ ប បលៃនទីផ រហិរ វតុ។ 

កម បឹក ភិ ល នទំនួលខុស តវេល រកំណតក់មវតុេនះ និងេ ល រណ៍មូល នៃន រ
គប់ គង   និភយ័ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ េហតុេនះគណៈ គប់ គងបេងតេ ល រណ៍លមតិដូច
ក មតិសិទិអំ ច តតពិនិត រទទួលខុស តវ រកំណត់ និង ស់ែវងអតស ណ និភយ័ និង
កំណតផ់ល      បះ៉ ល់ េ យអនុេ ម មកមវតុ និងេ ល រណ៍មូល នែដល នអនុមត័េ យ 
កម បឹក ភិ ល។ 

រ.ទ.ស.ភ តវ នផ រ ប់ ចម ងេ នឹង និភ័យរូបិយប័ណបរេទស និភយ័អ រ ក ់     
និភយ័ឥណ ន និងលំហូរ ច់ ក។់ ពត័៌ នសីពី រ គប់ គង និភ័យែដល កព់ន័ នដូច ង

េ ម: 
(១)  នភិយ័រូបយិបណ័បរេទស 

និភយ័រូបិយប័ណបរេទស គឺ និភយ័ែដលតៃមសមរម ឬលំហូរ ច់ ក់ េពល
អ គតឧបករណ៍ហិរ វតុ ន រ ស់បូរេ កុងអ បូរ កប់រេទស។ 

រ.ទ.ស.ភ    គប់ គង ច់ កន់ិង ច់ កស់មមូល រមួ ងំ រវនិិេ គរយៈេពលខី
ែដល រូបិយប័ណបរេទស។ េ ចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍សមតុល ៃនរូបិយប័ណបរេទស
ដុ រ សរុបចំនួន៣.២១៧ នេរ ល (២០១៩៖ ១០.៣៤៧ នេរ ល) និង ៦២.៩៣៩ ន

េរ ល (២០១៩៖ ១៧.៩០៩ នេរ ល) េរ ង ស ប់ រ.ទ.ស.ភ។ 
កមៃីន រ.ទ.ស.ភ ពី ADB  និង  ែដល នរូបិយប័ណ   អឺរ ៉ូ             

ដុ រ េមរកិ  និងេយន៉ជប៉ុន នចំនួនសរុប៣៩.៦៩៨ នេរ ល (២០១៩៖៤០.៧២៧ ន
េរ ល) ៩៤.៧៤១ នេរ ល (២០១៩៖ ១១៤.៦៨២ នេរ ល) ៣៦២.០០២ នេរ ល 
(២០១៩៖១៣០.៤២៣ នេរ ល) និង៥១.៦៩៥ នេរ ល (២០១៩៖៥១.២៥៣ នេរ ល)។ 
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៣២.  រ គប់ គងមូលធន និង និភ័យហរិ វតុ (ត) 
ខខ) រ គប់ គង នភិយ័ហិរ វតុ (ត) 

(១)  នភិយ័រូបយិបណ័បរេទស (ត) 
ង ង កមេនះប ញអំពី រែវកែញកៃន រ.ទ.ស.ភ េល រែ ប បលេ េលអ បូរ

ក់ ដុ រ េមរកិ អឺរ ៉ូ SDR និងេយន៉ជប៉ុន េ នឹងរូបិយបណ័ តិៃន រ.ទ.ស.ភ មយួអេថរ
េផ ងៗេទ ត: 

    ២០២០   ២០១៩  
កចំ់េណញេ យដកពន   គិត នេ់រ ល   គិត នេ់រ ល  

ដុ រ/េរ ល – េកនេឡង ៣% (២០១៩៖ ៣%) (៧.១០០.២៧៣)   (២.៤៥២.០០៥) 

 – ចុះេខ យ ៣% (២០១៩៖ ៣%) ៧.១០០.២៧៣   ២.៤៥២.០០៥  
  

   
អឺរ ៉ូ/េរ ល – េកនេឡង ៣% (២០១៩៖ ៣%) (២.២៧៣.៧៧៦)   (២.៧៥២.៣៦៣) 

 – ចុះេខ យ ៣% (២០១៧៖ ៣%) ២.២៧៣.៧៧៦   ២.៧៥២.៣៦៣  
     
SDR/េរ ល – េកនេឡង ៣% (២០១៩៖ ៣%) (៩៥២.៧៦៥)   (៩៧៧.៤៦១) 
 – ចុះេខ យ ៣% (២០១៩៖ ៣%) ៩៥២.៧៦៥   ៩៧៧.៤៦១  
     
េយន៉ជប៉ុន/េរ ល – េកនេឡង ៣% (២០១៩៖ ៣%) (១.២៤០.៦៧០)   (១.២៣០.០៦៥) 
 – ចុះេខ យ ៣% (២០១៩៖ ៣%) ១.២៤០.៦៧០   ១.២៣០.០៦៥  

 

(២)  នភិយ័អ រ ក ់
និភយ័អ រ ក់ គឺ និភ័យែដលតៃមទីផ រ ឬលំហូរ ច់ ក់ េពល

អ គតៃនឧបករណ៍ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចនឹងែ ប បលេ យ រែត រែ ប បលរបស់    
អ រ កទ់ីផ រ។ 

រ បឈមរបស់ រ.ទ.ស.ភ េ នឹង និភយ័អ រ ក ់ គឺ កទ់ងេ នឹងកម។ី             
រ.ទ.ស.ភ គប់ គង និភ័យអ រ ក់របស់ខួនេ យ តតពិនិត ៉ ងយកចិតទុកេលបំណុលទី
ផ រ េហយសំ ន់ ងេនះេទ តគឺ រក ឱ ន រ យ រ ង កមី នអ េថរ និងែ បល បល។      
រ.ទ.ស.ភ ពុំ នេ ប ស់ ឧបករណ៍ហិរ វតុេដរេីវេ៉ដម ី ត់បនយ និភ័យរបស់ កប់ំណុល
ែដល តវសងេ ះេទ។ 
រវ ិ គេល ព យរងផលប៉ះ ល់ៃនអ រ ក់ 

ង ងេ មប ញពី រវ ិ គេល ព យរងផលបះ៉ ល់ ៃនអ រ ករ់បស់    
រ.ទ.ស.ភ េ ចុង រយិបរេិចទ  េ យឈរេលេ ល រណ៍បែ មប មល ០,១% និងក អេថរ 
េផ ងេទ តមនិ ន រែ ប បល៖ 

 ២០២០   ២០១៩  

 គិត នេ់រ ល  គិត នេ់រ ល 

ផលចំេណញប បពី់ តព់ន  
 

 
- កំេណ ន ០,១% (២០១៧៖:០,១%) (១៦១.៥៤១)  (៣០៧.៩៦៧) 
- តំហយ ០,១% (២០១៧៖០,១%) ១៦១.៥៤១  ៣០៧.៩៦៧ 

ព យរងផលបះ៉ ល់ៃនអ រ កកុ់ង ២ំ០២០ ខស់ ង ២ំ០១៩ េ យ រ
ែតកំេណ នៃនមូលធនកម រ កេ់ កុង រយិបរេិចទ។ រ ៉ ន់ នៃនបែ មប មល គរយ
េល រវ ិ គ ព យរងផលបះ៉ ល់ៃនអ រ ក ់ គឺែផកេលបរ ិ នទីផ របចុប នែដល
ចេធវ ិ គ ន។ 
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៣២.  រ គប់ គងមូលធន និង និភ័យហរិ វតុ (ត) 
ខខ) រ គប់ គង នភិយ័ហិរ វតុ (ត) 

 (៣)  នភិយ័ឥណ ន 
និភយ័ឥណ ន គឺ រ តបងែ់ផកហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ េ យសម គីមនិ ន

បំេពញ តពកិចដូច នែចងកុងកិចសន ។ រ.ទ.ស.ភ បឈមនឹង និភយ័ឥណ ន គេ ចន
ពី រលក់ ឥណ ន។ មេ ល រណ៍របស់ រ.ទ.ស.ភ តវ តតពិនិត ប េំ េល ន
ពហិរ វតុរបស់សម គី េដម ី  រ.ទ.ស.ភ បឈមនឹង និភយ័ឥណ នតិចបំផុត។ 

និភយ័ឥណ នែដល រ.ទ.ស.ភ យរងផលបះ៉ ល់គឺ មរយៈគណនី ណិជ តវ
ទទួលពីអតិថិជន។ រ.ទ.ស.ភ គប់ គង និភ័យឥណ នេល រលក់េ យ អតិថិជន
របស់ខួន ន ន ពហិរ វតុ និង បវតិ សឥណ ន។ 

េដម ី គប់ គង និភយ័េលគណនី ណិជ តវទទួល រ.ទ.ស.ភ តំរូវឱ ន កក់កម់ុន
េពល ន រត បទ់ឹក តវ នេធេឡង។ ចំេ ះរ ភិ ល រ.ទ.ស.ភ មនិត មវឱ ន ក់កក់
េឡយ េ យ រ.ទ.ស.ភ េជ ក់ ច បមូលពីេដ ៉ េតមង៉់ ងំេនះ មរយៈ កសួងេសដកិច និង
ហិរ វតុ ( បភពៃនហិរ វតុសំ បេ់ដ ៉ េតមង៉់ ងំេនះ) ែដល អក គប់ គងហិរ វតុ និង ស់
គហុ៊និកៃន រ.ទ.ស.ភ។ 

េ លនេ យៃន រ ត់ កក់ក ់ គឺអនុវតេ មអតិថិជនែដលមនិ ន់ នទូ ត់
បំណុលរបស់ពួកេគេ មលកខណឥណ ន។ 

េដម ី តប់នយ និភយ័េល ច់ កេ់ កុងធ រ និង រវនិិេ គរយៈេពលខី 
( កប់េ ធ រេថរ) រ.ទ.ស.ភ នែបងែចក កប់េ របស់ េ មធ រខុសៗ
េ យេ ប ស់ធ រកុង សកធំៗ និង នេ ះល មីយួចំនួនែដលេធ បតិបតិ រេ កុង
បេទសកមុ ។ 
រ បឈមមុខចំេ ះ និភយ័ឥណ ន និងទ មង់ៃន រគិតគូរេល និភ័យឥណ ន 

រ បឈមនឹង និភ័យឥណ នធំបំផុតរបស់ រ.ទ.ស.ភ តំ ងេ យតៃមពិត
គណេនយ ៃន ទព សកមហិរ វតុនីមយួៗ។ 
េ ចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍:  
(១)  ប ណ១៨% (២០១៩៖ ៣២%) គណនី ណិជ និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ របស់        

រ.ទ.ស.ភ  គឺជំ កេ់ យអតិថិជន អកេ ប ស់ មផះ។ 
(២)  ប ណ២៦% (២០១៩៖ ២២%) គណនី ណិជ និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ របស់        

រ.ទ.ស.ភ គឺជំ ក់េ យអតិថិជន លកណៈ ជីវកម។ 
(៣)  ប ណ៥៥% (២០១៩៖ ៤៤%) គណនី ណិជ និងគណនី តវទទួលេផ ងៗ របស់         

រ.ទ.ស.ភ  គឺជំ កេ់ យអតិថិជន គឹះ ន រណៈ។ 
(៤)  នភិយ័ ច់ ក់ យ សល នងិលំហូរ ច់ ក ់

និភយ័ ច់ ក់ យ សល និងលំហូរ ច់ ក ់ េកតេឡងពី រ គប់ គងរបស់          
រ.ទ.ស.ភ េ េលមូលធនបងិល។ គឺ និភយ័មយួែដល រ.ទ.ស.ភ នឹងជួប បទះផលលំ ក
កុង របំេពញនូវ តពកិចហិរ វតុេ េពលែដលដល់ លកំណត់ តវសង។ 

រ.ទ.ស.ភ គប់ គងរយៈ លកំណតរ់បស់បំណុល ស់ៗ លំហូរ ច់ កព់ី បតិបតិ រ 
និង ព ន ប់ៃនមូលនិធិ ៉ ងសកម េដម ី ននូវ ល់ត មវ រ បតិបតិ រ វនិិេ គ 
និងហិរ ប ន។ េ កុងយុទ សៃន រ គប់ គង និភ័យ ច់ ក់ យ សល រ.ទ.ស.ភ 
រក នូវក មតិ ច់ ក ់ និង ច់ ក់សមមូល គប់ នស់ ប់ ំ ទដល់សកម ព បតិបតិ រ 
របស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
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៣៣.  ចេ មកៃនព័ត៌ ន 
រ.ទ.ស.ភ ផតផ់ងទ់ឹកេ ដល់ កម គ រ  ែដល នទីលំេ េ ទី កងភេំពញ   និង មប ទី ងំ

ែដលេ ជុំវញិទី កង។ េដម ី ទ ទង់ ជីវកមែចក យទឹកេ ប ស់. រ.ទ.ស.ភ តវែតផតផ់ង់នូវប ញ ទឹកេធ
េស កម ទ ទង។់ កច់ំណូល នមកពី រត បទ់ឹក (េស កម ទ ទងស់ ប់ រផតផ់ងទ់ឹកេ ប ស់) 
នចំនួនតិច ង ៣% (២០១៩៖ ៥%) ៃន កច់ំណូលសរុបខណៈេពលែដលចំណូលែដល នមកពី រ      

ផតផ់ងទ់ឹកេ ប ស់ នចំនួន ៩៦% (២០១៩៖ ៩៣%) ៃន កច់ំណូលសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
រ.ទ.ស.ភ នែផកមួយៃនរ យ រណ៍មួយែដល នេ ះ រផត់ផង់ទឹកេ ប ស់។ ប ន

ែផក បតិបតិ រ នេធ រសេ មចចិត ( កម ងែផក គប់ គង) ពិនិត េឡងវញិនូវរ យ រណ៍ គប់ គងែផក
ងកុងែដល យ រណ៍អំពី របំេពញមុខ ររបស់ចេ ម កៃន រផតផ់ងទ់ឹកេ ប ស់ ងំមូល េដម ី យ

តៃម របំេពញមុខ រ និងែបងែចកធន ន។ ប នែផក បតិបតិេធ រ តតពិនិត េល របំេពញមុខ រេល
ែផកៃនរ យ រណ៏េ យ ស់ែវងេល កច់ំេណញដុល កច់ំេណញមុនេពល តព់ន និង កច់ំេណញ
េ យេពល តព់នេ យេ ប បេធ ប មយួ លបរេិចទ មំុន។ 

 
៣៤.  យ ពៃនពន 

បពន័ៃនពនេ កុង បេទសកមុ  គឺ ន ពថី និង តវ នកំណតល់កណៈេ យ បេភទពន េ ចន   
និង រ ស់បូរ និច លៃនបទប តិ ែដល ធម នលកណៈមនិសូវ ក់ ក់ ន ពផុយ  និងែ ប
បលេ ម របកែ ប។ និច ល របកែ បេផ ងៗ េកត នកុងចំេ ម ធរពន និងយុ ធិ រ
េ ចនខុសៗ ។ ពន តវែត តតពិនិត េឡងវញិ  និងេសុបអេងតេ យ ធរ េ ចនែដលអនុ តេ យច ប់
កុង រ បតិបតិ រ កពិនយ័ធនធ់រ រពិន័យ ពហទណ និង រពិនយ័េល រ ក។់ រពិត ងំេនះ បែហល

ចបេងត និភ័យៃនពនេ កុង បេទសកមុ ងំ ងេ បេទសដៃទេទ ត។ អកដឹក េំជ ក់ ន     
ផល់ ៉ ង គប់ ន ់ ស បប់ំណុលពនេ យែផកេល របកែ បរបស់ៃនបទប តិៃនពន។ ប៉ុែន ធរែដល
កព់ន័ ច ន របកែ បេផ ង   េហយឥទិពលរបស់ ច ន រៈសំ ន់ ងំ។ 

 
៣៥.  ពឹតិ រណ៍សំ ន់ៗកងុកំឡងុ រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៏ 

(ក)   អង រសុខ ពពិភពេ ក ន ប ស ជមឆឺងវរុីសណូែវលកូរ ៉ូ  (“កូវដី-១៩”) ជមឺ
តត ត េ ៃថទី១១ ែខមី  ២ំ០២០។ 

 លបរេិចទៃន រអនុ តិៃនរ យ រណ៍ហិរ វតុ   ន ពកូវដី-១៩    កំពុងវវិឌ ន ៍ និង
មនិ ច ៉ ន់ ន ន។ ដូេចះ រ.ទ.ស.ភ មនិ ច ៉ ន់ នពីផលបះ៉ ល់ហិរ វតុៃនជំងឺ តត ត            
កូវដី-១៩ េ ដំ ក់ លេនះេទ។ កមហុ៊នកំពុង តតពិនិត  និង គប់ គង បតិបតិ ររបស់ខួន ៉ ង
សកម េដម ី តប់នយផលបះ៉ ល់ មយួែដលេកតេឡងពីជំងឺ តត តកូវដី-១៩។ 

(ខ)   ៃថទី១៥ ែខកក  ២ំ០២០ កសួងេសដកិច និងហិរ វតុ នយល់ ពមេផរេ ច កផលិតទឹក
តេ េខតត ូងឃំុេ ឱ  រ.ទ.ស.ភ មយួនឹងលកខណដូច ងេ ម៖ 

(១)  េរ បចំរ យ រណ៍ ន ពហិរ វតុៃនអង ពរ ករទឹកត ូងឃំុ 
(២) ចំ យ ងំអស់រមួប ូល ងំ រ ងសង់េ ច កផលិតទឹក ត ពម ងំ មយួ បពន័ែចក- 

យ តវកត់ មូលធនៃន រ.ទ.ស.ភ។ 
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ រ.ទ.ស.ភ នកំពុងអនុេ ម មលកខណែដល នែចង ងេល។ 
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៣៦.  តួេលខេ បបេធប 
តួេលខេ ប បេធ បមយួចំនួន តវ នេគេធចំ ត់ កេ់ឡងវញិ េដម ឱី សបេ នឹង រប ញ               

ស ប់ បចុប ន។ 

 កកំណតេ់ឡងវញិ  
  ដដូចែដល ន  

យ រណ៍ពីមុន  

 គគិត នេ់រ ល    គគិត នេ់រ ល  
     
ររ យ រណ៍ ន ពហហរិ វតុ  
ទព សកមរយៈេពលខខី 
គណនី ណិជកម និងគណនី តវទទលួេផ ងៗ ១៦.៤៥២.៥៧០ 

 

១៣.៥៦៤.៨០១ 
កិចសន ទព សកម ១០.៤៣៣.៣១៤  ១៣.៣២១.០៨៣ 

 
៣៧. រអនុវតនូវសង់ ររ យ រណ៏ ក់ទងនឹងហរិ វតុអនរ តិៃនកមុ                      

(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថី 
៣៧.១ រអនុវតនូវ ស.រ.ហ.អ.ក ថី កងុ រយិបរេិចទ  

រ.ទ.ស.ភ នអនុវតនូវវេិ ធនកមកុង រយិបរេិចទ ដូច ងេ ម៖ 
 ៃៃថចូល ធរ ន  
វេិ ធនកមេល េសចកី ងេល កបខណទស ន នកុងសង់  ស.រ.ហ.អ.ក ១ មក  ២០២០ 
វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៣ និយមន័យៃន ជីវកម  ១ មក  ២០២០ 
វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ១ និង ស.គ.អ.ក ៨ និយមនយ័ៃន ព រវន ១ មក  ២០២០ 
វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ស.គ.អ.ក ៣៩ និង ស.រ.ហ.អ.ក ៧ កំែណទ មង់    
អ រ ក់ 

១ មក  ២០២០ 

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ១៦ កូវដី-១៩ កទ់ងនឹង រជួលសម ន ១ មថុិ  ២០២០ 
(អនុវតមុន) 

រ កឱ់ េ ប ស់នូវវេិ ធនកម ងេល មនិ នឥទិពលេ េល ន ពហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភ 
េទ។  
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៣៧.២ ស.រ.ហ.អ.ក ថីែដល នេចញផ យ ប៉ុែននឹងចូល ធរ នស ប់ រយិបរេិចទ ប់ពី   
            ឬប ប់ពី ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២១ 

ងេ មេនះគឺ សង់ រគណេនយ  និងវេិ ធនកម ែដល នេចញផ យរចួ ប៉ុែន រ.ទ.ស.ភ ពុំ ន់
នអនុវត៖ 

 ៃៃថចូល ធរ ន  
កំែណទ មងអ់ រ ក ់- ដំ ក់ លទី២ (វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៩            
ស.គ.អ.ក ៣៦ ស.រ.ហ.អ.ក ៧ ស.រ.ហ.អ.ក ៤ ស.រ.ហ.អ.ក ១៦) 

១ មក  ២០២១ 

រែកលម ប ំ េំលសង់ រ ស.រ.ហ.អ.ក ២០១៨ - ២០២០ ១ មក  ២០២២ 
វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ឯក រេ ងេ នឹង កបខណគណេនយ  ១ មក  ២០២២ 
វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ១៦ ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ - ចំណូលពី រលក់
មុននឹង នបំណងកុង រេ ប ស់ 

១ មក  ២០២២ 

វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ៣៧ កិចសន សុគ ញ - ចំ យៃន របំេពញកិចសន  ១ មក  ២០២២ 
វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ១ ចំ ត់ កៃ់នបំណុលរយៈេពលខី ឬបំណុលរយៈេពលែវង ១ មក  ២០២៣ 
ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង ១ មក  ២០២៣ 
វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង ១ មក  ២០២៣ 
វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៤ កិចសន ៉ បរ់ង - រព ងីក រេលកែលង           
បេ ះ សនពី រអនុវត ស.ក.អ.ហ.រ. ៩ 

១ មក  ២០២៣ 

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ១០ និង ស .គ.អ.ក ២៨ រលក ់ឬ រែចក យៃន ទព  
រ ងសហ គិន និង តិសមន័ ឬ កមហុ៊នរមួទុន 

ពន  

រ.ទ.ស.ភកំពុងវ ិ គេលផលបះ៉ ល់កុង រអនុវតសង់ រគណេនយ  និង វេិ ធនកម េ យេហតុ
កម បឹក ភិ លពុំ ន់ នជំហរ េដម សីនិ នេលផលបះ៉ ល់ែដល ច នេ េលលទផល និង ន ព
ហិរ វតុរបស់ រ.ទ.ស.ភេ េទ យេទ។ 

ផលបះ៉ ល់ែដល ចេកត នពី រអនុវតសង់ រគណេនយ   និង វេិ ធនកម  នដូច ងេ ម៖ 

កំែណទ មងអ់ រ ក ់- ដំ ក់ លទី២ (វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក៩ ស.គ.អ.ក ៣៦ ស.រ.ហ.អ.ក ៧ 
ស.រ.ហ.អ.ក ៤ និងស.រ.ហ.អ.ក ១៦ 

 រ ស់បូរេ កុងកំែណទ មង់េ លៃនអ រ ក ់ - ដំ ក់ លទី ២ (វេិ ធនកមេល                  
ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ស.គ.អ.ក ៣៩ ស.រ.ហ.អ.ក ៧ ស.រ.ហ.អ.ក ៤ និង ស.រ.ហ.អ.ក ១៦)     សំេ េ េល រ
ស់បូរអ រ ក់េ ង ដូច អ ផល់េ យអនរធ រេ ទី កងឡុងដ ៍ (“LIBOR”) និងអ ផល់

េ យអនរធ រអុឺរ ៉ូ (“EURIBO”) មយួនឹងអ រ ក់ជំនួស។ រេធវេិ ធនកម ងំេនះអនុវត បព់ី
ដំ ក់ លដំបូងៃន រផល់ជំនួយសេ ះែដល កទ់ងនឹងអ រ កអ់នរធ រ (“IBOR”) ែដល ន
េចញេ ែខក  ២ំ០១៩ ។  

 កំែណទ មង ់ IBOR មំកនូវផលបះ៉ ល់សំ ន់ៗ េ ចនស បអ់ង ពែដល យ រណ៍េ េ ម 
ស.រ.ហ.អ.ក កុងកំឡុងេពលមនិច ស់ ស់មុនេពលែដល IBOR តវ នជំនួស (ជំនួសប ពីមុន) កដូ៏ច
េ េពលែដល IBOR តវ នជំនួស (ជំនួសប ) ងំពីរផងែដរ។ ដំ ក់ លដំបូងៃន រេធវេិ ធនកម      
េ តែតេ េលជំនួសប ពីមុនែដល កទ់ងនឹងត មវ រគណេនយ ទប់ ត់ និភ័យ ។ ដំ ក់ លទី ២ 
ៃន រផល់ជំនួយសេ ះប ន់េ តេលប ជំនួស កទ់ងនឹងគណេនយ  ទប់ ត់ និភយ័ និងែផក
គណេនយ េផ ងេទ ត។ 
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៣៧. រអនុវតនូវសង់ ររ យ រណ៏ ក់ទងនឹងហរិ វតុអនរ តិៃនកមុ                      
(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថី (ត) 

៣៧.២ ស.រ.ហ.អ.ក ថីែដល នេចញផ យ ប៉ុែននឹងចូល ធរ នស ប់ រយិបរេិចទ ប់ពី 
ឬប ប់ពី ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០ (ត) 

ផលបះ៉ ល់ែដល ចេកត នពី រអនុវតសង់ រគណេនយ  និងវេិ ធនកម នដូច ងេ ម៖(ត) 
រែកលម ប ំ េំលសង់ រ ស.រ.ហ.អ.ក ២០១៨ - ២០២០ 

រែកលម ប ំ េំលសង់ រែកត មវដូច ងេ ម៖ 
ស.រ.ហ.អ.ក ១ រអនុមត័េ បេលកដបំូង មសង់ ររ យ រណ៏ កទ់ងនឹងហរ ិ វតុអនរ តិ េដម  ី 
អនុ តិឱ កមហុ៊នបុ តសមន័ែដលអនុវតក ខណ ឃ១៦ (ក) ៃនស.រ.ហ.អ.ក ១ េដម ី ស់ែវង ព
ខុស ពី របកែ បបូកបន េ យេ បចំនួនទឹក កែ់ដល ន យ រណ៍េ យ កមហុ៊នេម ែផកេល           
លបរេិចទៃន រ ស់បូរេ  ស.រ.ហ.អ.ក ររបស់ កមហុ៊នេម។ 

ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ឧបករណ៏ហរ ិ វតុ ប កព់ីៃថឈួលែដល ន បប់ ូលកុង ”១០ គរយ” ៃន រេធ
រ កល ងកុងក ខណ ខ.៣.៣.៦ ៃន ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េដម ី យតៃម េតគួរែតមនិទទួល ល់

បំណុល  ហរ ិ វតុ បក យ នែតៃថឈួលែដល នបង ់ឬទទួល ល់រ ងអង ព (អកខី) នងិ
អកឱ ខី រមួប ូ ល ងំឈួលែដល នបងឬ់ទទួលកុង ម នេ យអង ព ឬអកឱ ខី តវ ន បប់
ូ ល។ 

ស.រ.ហ.អ.ក ១៦ ភតិសន  េធវេិ ធនកមឧ ហរណ៍ទី ១៣ េដម លុីបឧ ហរណ៍ៃន រ រសង ត
ឡបៃ់ន រែកលំអអ រេ យភតិបតី េដម េី ះ យ រភន័ ចឡំែដល ចេកត ន កទ់ងេ នឹង     
ប ពឹតិកមៃន ក់េលកទឹកចិតភតិសន  ែដល ចេកតេឡងេ យ រែត រ ក់េលកទឹកចិតភតិ
សន តវ នប ញេ កុងឧ ហរណ៍េ ះ និង 
ស.គ.អ.ក ៤១ កសិកម េដម ដីកេចញនូវត មវ រកុង រមនិ បប់ ូ លលំហូរ ច់ កព់ន េ េពល
យតៃមសមរម ៃន ទព សកមជីវ សេ យេ បរបេចកេទសៃន រគណ តៃមបចុប ន។ 

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ឯក រេ ងេ នឹង កបខណគណេនយ  
រេធវេិ ធនកម តវ នេធេឡងចំេ ះសង់ រគណេនយ េផ ងៗេដម ឆុីះប ំងពីប ៃន កបខណ

គណេនយ ស បរ់ យ រណ៍ហិរ វតុ និង តវ នអនុវតចំេ ះអង ពែដលរក កច់ំេណញែដល ន
ពទទួលខុស តវចំេ ះសងម និង តវ នត មវេ យច ប់េដម អីនុេ ម ម ស.រ.ហ.អ.ក និងអង ព

ស បផ់លចំេណញេផ ងេទ តែដលេ ជសេរ សអនុវត កបខណគណេនយ ស បរ់យៈេពល យ រណ៍
ប ំ ំ បេ់ផមេ  ឬេ យៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០ ។ 

 
វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ១៦ ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ - ចំណូលពី រលកម់ុននឹង នបំណងកុង
រេ ប ស់ 

 រេធវេិ ធនកមេលស.គ.អ.ក ១៦ ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ ម ត់ រដកៃថេដមៃន
ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ ែដលចំណូលពី រលករ់បស់របរែដល នផលិតខណៈេពលែដល យំក
ទព សម តិេ ះេ ទី ងំ និងល័កខណ័ ំ ច់េដម ឱី ន បតិបតិ រ ម រេ ងទុក េ យអក        គប់
គង។ ផុយេ វញិចំណូលពី រលក់របស់របរ ងំេ ះ និងៃថេដមៃន រផលិតរបស់របរ ងំេ ះ តវ ន
ទទួល ល់េ កុងចំេណញ ឬ ត។ 
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៣៧. រអនុវតនូវសង់ ររ យ រណ៏ ក់ទងនឹងហរិ វតុអនរ តិៃនកមុ                      
(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថី (ត)    

៣៧.២ ស.រ.ហ.អ.ក ថីែដល នេចញផ យ ប៉ុែននឹងចូល ធរ នស ប់ រយិបរេិចទ ប់ពី 
ឬប ប់ពី ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២១ (ត) 

ផលបះ៉ ល់ែដល ចេកត នពី រអនុវតសង់ រគណេនយ   និង វេិ ធនកម  នដូច ងេ ម៖
(ត) 

វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក. ៣៧ កិចសន សុគ ញ - ចំ យៃន របំេពញកិចសន  
 រេធវេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក. ៣៧ សំវ ិ នធន បំណុលយ េហតុ និង ទព សកមយ េហតុ េដម ី
ប ក់  “ចំ យបំេពញ” កិចសន មយួ ន “ៃថេដមែដល កទ់ងេ យ ល់េ នឹងកិចសន ”។ ៃថេដម
ែដល កទ់ងេ យ ល់េ នឹងកិចសន  ច ៃថេដមបែនមៃន របំេពញកិចសន េ ះ (ឧ ហរណ៍ 
ក ងំពលកម និងស រ) ឬ រែបងែចកៃថេដមេផ ងៗែដល កទ់ងេ យ ល់េ នឹងកិចសន ែដល ន
បំេពញ (ឧ ហរណ៍ រែបងែចកៃថរលំស់ ទព សម តិ  េ ងច ក  និងបរ ិ រ និងឧបករណ៍េ ប ស់កុង រ
បំេពញ   កិចសន ) ។ 
 
វេិ ធនកមេល ស.គ.អ.ក ១ ចំ ត់ កៃ់នបំណុលរយៈេពលខី ឬបំណុលរយៈេពលែវង 
 ស.គ.អ.ក. ១ រ កប់ ញរ យ រណ៍ហិរ វតុ តវ នែកែ បេ ៖ 
•     ប ក់ រ ត់ កៃ់នបំណុលរយៈេពលខី ឬបំណុលរយៈេពលែវងមនិែមនែផកេលសិទិែដល នេ

ចុង រយិបរេិចទៃនរ យ រណ៍ 
•     ប ក់ រ ត់ កម់និ តវ នបះ៉ ល់េ យ ពេជ ក់ េត  អង ពមយួនឹងអនុវតសិទិរបស់ខួន

កុង រពន េពលៃន រទទួលខុស តវ 
•     ពន ល់ នសិទិ បសិនេបកិចសន តវ នអនុវតេ ចុង រយិបរែិចទៃនរ យ រណ៍ 
•     ែណ ឱំ ន ល់និយមន័យៃន “ រទូ ត់” េដម េីធឱ ច ស់ រទូ ត់សំេ េ េល រេផរេ  

សម គីៃន ច់ ក់ ឧបករណ៏មូលធន ទព សម តិ ឬេស កមេផ ងៗ។ 
ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង 

ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ តវ នជំនួសឱ  ស.រ.ហ.អ.ក ៤ និងត មវឱ ស់ែវង មតៃមបចុប ន ែដល រ ៉ ន់
ន តវ ន ស់ែវងេឡងវញិៃនេពលរ យ រណ៍នីមយួៗ។ 

កិចសន តវ ន ស់ែវងេ យេ ប៖ 
 អប ៃន ប ប៊លីីេតលំហូរ ច់ ក់ 
 និយត័កម និភ័យ ក់ ក ់និង 
 ចំេណញៃនេស កិចសន  (''CSM'') ែដលតំ ងឱ កិចសន ៃន កច់ំេណញែដលមនិ ន់ ន      

ទទួល ល់ ែដល តវ នេគទទួល ល់ កច់ំណូលកុងកំឡុងេពលៃន រ ៉ បរ់ង។ 
សង់ រអនុ តឱ នជេ មសរ ង រទទួល ល់ រ ស់បូរ មអ អប េ កុងរ យ រណ៍

ចំណូល ឬទទួល ល់េ យ ល់េ កុង កច់ំណូលេផ ងៗេទ ត។ ជេ មសេនះ គឺទំនង ឆុះប ំងពី
រេប បែដល កមហុ៊ន ៉ ប់រងបក យពី ទព សកមហិរ វតុរបស់ខួនេ ម ស.រ.ហ.អ.ក ៩។ 

ជេ មសម ៉ងេទ ត គឺវធិី សែបងែចកបុព ភ តវ នអនុ តស បប់ំណុលស ប់ រ
៉ បរ់ងែដលេ សល់ស បក់ិចសន រយៈេពលខីែដល តវ នប ញេល រ ៉ បរ់ងមនិ នជីវតិ។ 

54 



េលខប ី ណិជកម៖  
Co. ០៨៣៩ Et/២០១២     

89 | រ យ រណ៍ ប ំ  ំ២០២០ 

៣៧. រអនុវតនូវសង់ ររ យ រណ៏ ក់ទងនឹងហរិ វតុអនរ តិៃនកមុ              
         (“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថី (ត)    
៣៧៧.២ ស.រ.ហ.អ.ក ថីែដល នេចញផ យ ប៉ុែននឹងចូល ធរ នស ប់ រយិបរេិចទ ប់ពី 

ឬប ប់ពី ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២០ (ត) 
ផលបះ៉ ល់ែដល ចេកត នពី រអនុវតសង់ រគណេនយ   និងវេិ ធនកម  នដូច ងេ ម៖(ត) 

ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង (ត) 
រ ស់បូរគំរូៃន រ ស់សងទូ់េ ែដលេគេ  "វធិី សតំៃលអេថរ" ស បក់ិចសន មយួចំនួន

ែដល នប ញេល រ ៉ បរ់ង នជីវតិ ែដលអកេធេ លនេ យ ែចករែំលក រទទួល នមក
វញិនូវតៃមមូល ន។ េ េពលអនុវតវធិីកំណតត់ៃមអេថរ រែ ប បលតៃមទីផ រៃន គហុ៊ន កមហុ៊នៃនតៃម     
មូល ន តវ នរមួប ូ លេ កុងចំេណញក មតិៃនកិចសន េស ។ លទផល កមហុ៊ន ៉ បរ់ងែដល  
េ ប ស់វធិី សេនះទំនង មនិសូវែ ប បល ងំ ងវធិី សទូេ េទ។ 

ច បថ់ីេនះ នឹងបះ៉ ល់ដល់រ យ រណ៍ហិរ វតុ និងសូច ករលទផលសំ ន់ៗ របស់ កមហុ៊ន ងំ
អស់ែដល នេចញកិចសន ៉ បរ់ង ឬកិចសន វនិិេ គែដល នលកណៈពិេសសៃន រចូលរមួ។ 

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង 
 វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចសន ៉ បរ់ង េធ រពន រ លបរេិចទែដលចូល ធរ ន

បព់ីរយៈេពល ប ំ ំ បេ់ផមេ  ឬប បព់ីៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២១ េ ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២៣។ 
ស បអ់ង ពែដល នេ ជសេរ សេដម ពីន េពល ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍ហិរ វតុ លបរេិចទែដល
ំ ច់ តវ នពន រេពលរហូតដល់ៃថទី១ ែខមក  ២ំ០២៣។ 

IASB នេធវេិ ធនកម ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ ដូច ៖  
 តប់នយ រចំ យ (ត មវ រមយួចំនួន តវ នេធឱ ម េដម ី តប់នយ រចំ យដូច     

រចំ យេល រអភវិឌ បព័ន); 
េធឱ លទផល ន់ែត យ សលពន ល់; និង 
បនយ រ ស់បូរ ( លបរេិចទកមវធិីែដល នពន េពលផល់ឱ កមហុ៊ន ៉ បរ់ងេពលេវ បែនម
េទ តស ប់ រអនុមត័េលកដំបូង ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ និងេ កុងករណីមយួចំនួនស.រ.ហ.អ.ក ៩ ផងែដរ 
និងផល់នូវ រសេ ះ រ ស់បូរបែនមេទ តេដម ី តប់នយ ពសុគ ញៃនអនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ 
េលកដំបូង)។ 

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ៤ កិចសន ៉ បរ់ង - រព ងីក រេលកែលង បេ ះ សនពី រ 
អនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៩ 

ស.រ.ហ.អ.ក៤ តវ នេធវេិ ធនកមេដម តី មវឱ អក ៉ បរ់ង៉អនុវត រេលកែលង បេ ះ
សនពី ស.រ.ហ.អ.ក ៩ (ឧ ហរណ៍៖ អក ៉ បរ់ង៉ ងំេ ះែដលបនអនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៣៩េដម អីនុវត
រអនុវតន៍ កែ់សងដូច នឹងអង ពែដលអនុវត ស.រ.ហ.អ.ក ៩)។   

វេិ ធនកមេល ស.រ.ហ.អ.ក ១០ និង ស.ក.អ.គ. ២៨ រលក ់ឬ រែចក យៃន ទព  រ ងសហ គិន និង       
តិសមន័ ឬ កមហុ៊នរមួទុន 

រេធវេិ ធនកមេនះប កព់ីវ ិ ល ពៃន រចំេណញ  ឬ តែដល តវទទួល ល់េ េពលែដល
អង ពលក ់ឬ កទុ់ន ទព សម តិេ តិសមន័ ឬ កមហុ៊នរមួទុន។ េ េពល បតិបតិ រ កទ់ងេ នឹង
ជីវកមចំេណញ ឬ ត តវ នទទួល ល់ ងំ សង េ េពលែដល បតិបតិ រ កព់័ននឹង ទព សម តិ 

ែដលមនិ ឬរមួចំែណកកុង ជីវកម ចំេណញ ឬ ត តវ នទទួល ល់ែតចំេ ះផល បេ ជន៍របស់                    
វនិិេ គិនែដលមនិ កព់ន័នឹង កមហុ៊នរមួទុន ឬ តិសមន័។ 
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ែផកទី ៧.- ព័ត៌ នអំពី បតិបតិ រ មួយ គី ប់ ក់ព័ន 
                  និងទំ សផ់ល បេ ជន៍ 
ក- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួ គហុ៊និកែដល ន គហុ៊ន បព់ី៥ ( )ំ គរយេឡងេ  ៃនមូលប តកម

សិទិកំពុងេធច ចរេលទីផ រ 
េ ៃថទី១៤ ែខវចិិ  ២ំ០២០ កសួងេសដកិច និងហរិ វតុ និង រ.ទ.ស.ភ នចុះកិច ពម ងកមីបន 

េដីម ផីល់ហរិ ប នកមិបនចំនួន ១០១.៤០០.០០០ដុ រ េមរចិ ែដលទទួល នពីទី ក់ រ ងំស ប់       
រអភិវឌ  (AFD) ស ប់អនុវតគេ ង ងសង់េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក ត ក់ែខង(ជំ ន២)។ គេ ងេនះនឹង 

ចូលរមួចំែណកព ងីកេស ផត់ផង់ទឹក តស ប់ រព ងីក ជ នីភំេពញែដលកុងេ ះរមួ ន៖  
១. រ ងសង់េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក ត ក់ែខង(ជំ ន២) នឹងបេងីនសមត ពផលិត  

ពី ១៩៥.០០០ម៣/ៃថ េ  ៣៩០.០០០ម៣/ៃថ 
២. ព ងីកប ញែចក យទឹក សប មែផន រេមផត់ផង់ទឹក ២០១៦-២០៣០ 
៣. ំ ទេលី រ របេចកេទសកុង រ គប់ គងេស ផត់ផង់ទឹក 

ហរិ ប នកមីេនះ តវ នកំណត់ រូបិយប័ណដុ រ េមរកិ និង នរយៈេពល២០  ំ រមួ ងំរយៈេពល 
អនុេ ះសង ក់េដីម ៧  ំ េ យគិត ប់ពី លបរេិចទចុះហតេល ៃនកិច ពម ងកមី រ ង កសួងេសដកិច និង
ហរិ វតុ និងទី ក់ រ ងំស ប់ រអភិវឌ (AFD) ៃថទី២៤ ែខធូ ២ំ០១៩។ 

រ.ទ.ស.ភ តវទូ ត់សង រ ក់ជូន កសួងេសដកិច និងហរិ វតុ មអ េថរ(០,៤៨%) កុងមួយ  ំ ែដល
េកីនេឡងី ឬថយចុះ មអ សនស ន៍ (Index Rate) កុងរយៈេពល ប់ពី លបរេិចទចុះហតេល  (ៃថទី២៤ ែខធូ 
២ំ០១៩) រហូតដល់ លបរេិចទកមណត់អ  (Rate Setting Date) បូកបែនម ០,៣៥%។ 

ខ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ ល និងបគុលិក នខ់ស់ 
  គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
គ- បតិបតិ រ មយួអភិ ល និង គហុ៊នកិ កព់ន័នឹង រទិញ-លក់ ទព សកម និងេស កម 
  គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
ឃ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួស ជិក គ រ ល់របស់អភិ ល និងបគុលិក នខ់ស់ និង គហុ៊នកិ 

ែដល ន គហុ៊ន បព់ី៥ ( )ំ គរយេឡងេ  
  គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
ង- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួបគុលែដល នទំ កទ់ំនង មយួអភិ លរបស់ រ.ទ.ស.ភ.  
 កមហុ៊នបុ តសមន័ ឬ កមហុ៊នហូលឌីងរបស់បុគលេ ះផ យ ែដលទំ កទ់នំងរបស់បគុល ងំេ ះ

េកត នេ កុង បតិបតិ រ ឬ រ តែ់ចង មយួែដលេធេឡងេ យ រ.ទ.ស.ភ. 
  គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
ច- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួ បុគល ប់ អភិ ល ឬបុគល ប់ កព់ន័ មយួបុគល ប់ អភិ ល  
  គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
ឆ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ លែដល នម់ខុតំែណង មយួេ កុងស គម ឬអង ពមនិែសង 

រក កច់ំេណញ ឬេ កុង កមហុ៊ន មយួេផ ងេទ តេ ពី រ.ទ.ស.ភ.  
គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 

ជ- បតិបតិ រសំ ន់ៗ មយួអភិ លែដលទទួល នផល បេ ជនពី៍ រ.ទ.ស.ភ. េ ះ ហិរ វតុ ឬមនិ
ែមនហិរ វតុ 

គិត តឹម រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ពុំ ន បតិបតិ រ បេភទេនះេកីតេឡយីចំេ ះ រ.ទ.ស.ភ. េទ។ 
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ែផកទ៨ី: រពិ ក  និង រវិ គរបសគ់ណៈ គប់ គង 
ក- ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ  

 ១- រវ ិ គចំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ. នចំណូល៣ បេភទធំៗគឺចំណូល នមកពី រលក់ទឹកេស ងសង់និងចំណូលេផ ងៗ។ 
 - ចំណូល នមកពី រលក់ទឹករមួ នៈ ចំណូលពី រេ បី ស់ បេភទជីវ ព ជីវកម ឧស ហកម អង ពរដ 
បនប់ជួល និងអកលក់ទឹកបន។ ចំណូល ងំេនះ តវ ន យ រណ៍ មតៃមទទួល នសុទ េ យ រ ត់កង មួយ 
អប រវ ិ ជន៍ និងឥណ នេហយី តវ នទទួល ល់ មបរ ិ ណទឹកែដល នផត់ផង់ជូនអតិថិជនរបស់ខួន។ រេធី 
វកិយប តៃន រេ បី ស់ទឹក តវ នេធីេឡងីកុងរយៈេពលេរ ង ល់២ែខមង។ 
 - ចំណូល នពីេស កម ងសង់: គឺ ចំណូល នមកពីេស ងសង់ ក់ទិនេ នឹង របូរ និង រព ងីក 
បព័នែចក យទឹក ែដល រ.ទ.ស.ភ. ន ងសង់ជូន កមហុ៊នសំណង់មួយ។ 

 - ចំណូលេផ ងៗរមួ ន: ចំណូល នមកពី រែថ ំ ឡិ លក់ស រ តប ញទឹក រ កពិន័យពី រ   
េ បី ស់ទឹកពុំ ន រអនុ តពី រ.ទ.ស.ភ. និងេផ ងៗ។ 

ចចណូំលែថ ំ ឡិ ៖គឺចំណូល នពីៃថឈួលែថ ំ ឡិ េ យគិតៃថ៥០េរ លកុង១មីលីែម៉ តកុង
មួយែខ ៃនទំហំ ឡិ ទឹកកុងអំឡុងវដៃន រគិត ក់ េហយី តវ នកត់ ក់ចំណូល។ 
ចំណូលេនះ តវ នេ បី ស់ស ប់ ស់បូរ ឡិ ជូនអតិថិជន េពលអ គត។ 
ចណូំលពី រលក់ស រតប ញទកឹ៖ គឺ ចំណូលទទួល នពី រលក់ ឡិ សង់ទឹកបំពង់ និង
ស រត ប់។ 
ចណូំលពី រ កពន័ិយ៖ គឺ ចំណូលទទួល នពី រ កពិន័យេលី របង់ៃថេ បី ស់ទឹកយតឺ ៉ វ 
និងពិន័យេលីបទេលីស តប ញទឹកេ យពុំ ន រអនុ តពី រ.ទ.ស.ភ.។ 
ចណូំលេផ ងៗ៖ គឺ ចំណូលទទួល នមកពី ររមួចំែណករបស់អតិថិជន បេភទ ណិជកម និង
ឧស ហកមកុង រវនិិេ គស ប់ រ ប់ប ញពិេសសចូលទី ងំ ល់របស់ពួកេគ។ េ ពីេ ះ 
គឺ ចំណូលែដលទទួល នពីកៃ មេស េលី រ រៃថែថ លូំទឹកសុយរបស់ ជ នីភំេពញ។ 

 

ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ េ ប បេធ ប មយួដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩  
 ២ំ២០២០(( ន់េរ ល)) ២ំ២០១៩(( ន់េរ ល)) បែ មប មល(( ន់េរ ល// គរយ)) 

ចំណូលសរុប ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦ ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ១០៧.៨៧១.០៤០ ៤៩,៨៣% 
 

 រ.ទ.ស.ភ. នចំណូលសរបុ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ំ
២០២០ និង២១៦.៤៩៦.៨១៦.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ ែដល នទឹក ក់   
េកីនេឡងីចំនួន ១០៧.៨៧១.០៤០.០០០េរ ល េសីនឹង៤៩,៨៣%។ េយងីេឃញី ក ចម ងៃន រេកីនេឡងីេនះគឺ 
េ យ រចំណូលពី រលក់ទឹក ត នេកីនេឡងីចំនួន ៨៧.៣៧៧.០៧៧.០០០េរ ល េសីនឹង៤៤,៩៨% និងចំណូលពី   
េស កម ងសង់ក៏ ន រេកីនេឡងី ប ណ៥៩៤,២១% េសីនឹងទឹក ក់ចំនួន ១៩.៩៦៤.៤០១.០០០េរ ល។ 

២- រវ ិ គចំណូល មែផក 
 រវ ិ គចំណូល មែផករបស់រ.ទ.ស.ភ. នដូច ងេ មៈ 
 ២ំ២០២០ (( នេ់រ ល)) ២ំ២០១៩ (( នេ់រ ល)) 

ចំណូលៃថលកទឹ់ក ២៨១.៦៤៩.៣៣៨ ៨៦,៨៣% ១៩៤.២៧២.២៦១ ៨៩,៧៣% 
ចំណូលពីេស កម ងសង់ ២៣.៣២៤.២២៨ ៧,១៩% ៣.៣៥៩.៨២៧ ១,៥៥% 
ចំណូលពី របូររូបិយបណ័-សុទ - - ១.៤៦១.២៣៧ ០,៦៧% 
ចំណូលេផ ងៗ ១៩.៣៩៤.២៩០ ៥,៩៨% ១៧.៤០៣.៤៩១ ៨,០៤% 
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ក-ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ (ត) 
 ២- រវ ិ គចំណូល មែផក (ត) 
 នែត ក់ចំណូល ម បេភទ រវន តវ នេលីកេឡងីស ប់ រវ ិ គ ងេ ម៖ 
 

ដដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០២០ េ ប បេធ ប មយួដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទ៣ី១ ែខធូ ២ំ០១៩ 
 

 ២ំ២០២០  ២ំ២០១៩  បែ មប មល  
បរ ិ ណ  ទឹក ក ់ បរ ិ ណ  ទឹក ក ់ បរ ិ ណ  ទឹក ក ់ ទឹក ក ់ 
ម៣៣/បបណ នេ់រ ល ម៣៣/បបណ នេ់រ ល ម៣៣/បបណ នេ់រ ល គរយ 

រលក់ទឹក តជូន
អកេ បី ស់ មផះ 

៩៦.៦៩០.៧៥៨ ១១១.១៦៥.៥០៣ ៩២.៨៩៧.០៩០ ៨១.៩៧២.០០៦ ៣.៧៩៣.៦៦៨ ២៩.១៩៣.៤៩៧ ៣៥,៦១% 

រលក់ទឹក តជូន
អកេ បី ស់ 
លកណៈ ជីវកម 

៧៥.០៥១.៤៥៥ ១៣១.៤៧៥.៦៣៣ ៧០.៥១២.៨១២ ៨៤.៩៩៦.៣៦៤ ៤.៥៣៨.៦៤៣ ៤៦.៤៧៩.២៦៩ ៥៤,៦៨% 

រលក់ទឹក តជូន 
គឹះ ន រណៈ 

៧.៧២៨.៩៥៥ ១៩.៣៦៥.១៣៣ ៦.៤៤២.៣៧៨ ៦.៦២៤.២២៥ ១.២៨៦.៥៧៧ ១២.៧៤០.៩០៨ ១៩២,៣៤% 

 
- ចណូំលពី រលក់ទកឹ តជូនអកេ បី ស់ មផះ ( បេភទជវី ព) 

 រ.ទ.ស.ភ. នចំណូលៃថទឹកជីវ ពចំនួន១១១.១៦៥.៥០៣.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ        
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និង ៨១.៩៧២.០០៦.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ 
ែដល នទឹក ក់េកីនេឡងីចំនួន២៩.១៩៣.៤៩៧.០០០េរ ល េសីនឹង៣៥,៦១%។ េយងីេឃញី រេកីនេឡងីេនះ
េ យ រចំនួនអតិថិជន នេកីនេឡងីចំនួន ១១.៩៦៣ ញ ពី ៣២១.១៣៦ ញ េ  ៣៣៣.០៩៩ប ញ 
េហយីៃថលក់ទឹកមធ ម នេកីនេឡងីចំនួន ១៨៩,៥៤េរ ល /ែម៉ តគុប ពី ៨៨២,៨១េរ ល/ែម៉ តគុប េ   ១.០៧២,៣៥
េរ ល/ែម៉ តគុប។ 
 

- ចណូំលពី រលក់ទកឹ តជូនអកេ បី ស់ លកណៈ ជវីកម ( បេភទ ជវីកម នងិឧស ហកម) 
 រ.ទ.ស.ភ. នចំណូលៃថទឹក បេភទ ជីវកម និងឧស ហកមចំនួន ១៣១.៤៧៥.៦៣៣.០០០េរ ល ស ប់
ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និង៨៤.៩៩៦.៣៦៤.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ         
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ ែដល នទឹក ក់េកីនេឡងីចំនួន៤៦.៤៧៩.២៦៩.០០០េរ លេសីនឹង៥៤,៦៨%។ េយងី
េឃញី រេកីនេឡងីេនះេ យ រចំនួន អតិថិជន នេកីនេឡងីចំនួន ៥.៧៦២ប ញ ពី ៦២.៣៧៤ប ញ េ  
៦៨.១៣៦ប ញ េហយីៃថលក់ទឹកមធ មក៏ ន េកីនេឡងីចំនួន៥៤៥,១៣េរ ល/ែម៉ តគុប ពី ១.១៩១,០៦េរ ល/ែម៉ ត
គុប េ ១.៧៣៦,១៩េរ ល/ែម៉ តគុប។ 
 

- ចណូំលពី រលក់ទកឹ តជូន គះឹ ន រណៈ ( បេភទអង ពរដ) 
 រ.ទ.ស.ភ. នចំណូលៃថទឹក បេភទអង ពរដ ចំនួន១៩.៣៦៥.១៣៣.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់
រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និង៦.៦២៤.២២៥.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ   
២ំ០១៩ ែដល នទឹក ក់េកីនេឡងីចំនួន១២.៧៤០.៩០៨.០០០េរ ល េសីនឹង១៩២,៣៤% េ យ រចំនួន   

អតិថិជន នេកីនេឡងីចំនួន ៤៨ប ញ ពី ៦៩៦ប ញ េ  ៧៤៤ប ញ។ 
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ក- ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ (ត) 
៣- រវ ិ គគ តចំេណញដុល 

 រ.ទ.ស.ភ. នេរ បចំរ យ រណ៍លទផលរបស់ខួនកុងទ មង់ រ យ រណ៍លទផល ម បេភទ ដូចេនះពុំ ន 
រប ញឲ េឃញីេ ចំេណញដុលេ ះេទ។ បុ៉ែនកុងទ មង់រ យ រណ៍េនះ ចឲ េយងីេធី រពិ ក  និងវ ិ គេលី 

ចំេណញ បតិបតិ រ ែដលទទួល នពីចំណូលសរុបដកនឹងចំ យ បតិបតិ រ។ 
 ចំ យ បតិបតិ រនឹងេលីកយកមកពិ ក េ ចំណុចទី ៤- រវ ិ គចំេណញ/( ត)មុនបង់ពន ងេ ម។ 

 
៤- រវ ិ គចំេណញ/( ត) មុនបងព់ន 

  រចំេណញមុនបង់ពនគឺ លទផលែដលទទួល នពីចំណូលសរុបដកនឹងចំ យ បតិបតិ រ និងចំណូល/ 
(ចំ យ) រ ក់សុទ។ កុង រពិ ក  និង រវ ិ គៃនចំ យ បតិបតិ រ េយងីេលីកយកចំ យរលំស់       
ទព សកមរូបីអរូបីចំ យេលី រេ បី ស់អគិសនី និងចំ យេលី ក់េប វត រ ៍ និង ក់ឈួលយកមកពិ ក      
ដូច ងេ ម៖ 
 

ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ េ ប បេធ ប មយួដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ 
 

 ២ំ២០២០  
( ន់េរ ល)  

២ំ២០១៩  
( ន់េរ ល)  

បែ មប មល  
( ន់េរ ល/ គរយ)  

ចំណូលសរុប ៣២៤.៣៦៧.៨៥៦ ២១៦.៤៩៦.៨១៦ ១០៧.៨៧១.០៤០ ៤៩,៨៣% 
ចំ យរលំសេ់លី 
ទព សកមរូបី និងអរូបី 

(៥០.៤០២.៣៦០) (៤៩.៧០៣.៥៣២) (៦៩៨.៨២៨) (១,៤១%) 

ចំ យ ៃថេភីង (៣៧.០៦២.០៦៣) (៣៧.៣០៨.២៦៦) ២៤៦.២០៣ ០,៦៦% 
ចំ យ កេ់ប វត រ ៍ កឈួ់ល 
និងចំ យ កព់ន័ 

(៥៦.០៤១.២១៩) (៥១.៤០៩.១០៤) (៤.៦៣២.១១៥) (៩,០១%) 

ចំ យវតុ តុេដីមស ប ់
ផលិតទឹក ត 

(១០.៥២៣.២៥៥) (៧.៦៧១.៣៤០) (២.៨៥១.៩១៥) (៣៧,១៨%) 

ចំ យេស កម ងសង់ (១៨.២២០.៥៥៥) (២.៧៥២.៩៣២) ១៥.៤៦៧.៦២៣ ៥៦១,៨៦% 
ចំណូល រ ក ់ ៧.៦២២.៩៣៤ ៨.៨២៤.៤០៤ (១.២០១.៤៧០) (១៣,៦២%) 
ចំ យ រ ក់ (១៦.៤៦៣.១២៩) (១១.៥០៨.៣១៨) (៤.៩៥៤.៨១១) (៤៣,០៥%) 
ចំេណញមុនបងព់នេលី កចំ់េណញ ១២០.៧៤៦.៤៧៧ ៤៩.២៩០.៥៣០ ៧១.៤៥៥.៩៤៧ ១៤៤,៩៧% 
  

 រ.ទ.ស.ភ. នចំេណញមុនបង់ពនេលី ក់ចំេណញចំនួន១២០.៧៤៦.៤៧៧.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់
រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និង៤៩.២៩០.៥៣០.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ 
២ំ០១៩ ែដល ន ទឹក ក់េកីនេឡងីចំនួន ៧១.៤៥៥.៩៤៧.០០០េរ ល េសីនឹង១៤៤,៩៧%។ េយងីេឃញី ក

ចម ងៃន រេកីនេឡងីេនះគឺ េ យ រចំណូលសរុប នេកីនេឡងីចំនួន១០៧.៨៧១.០៤០.០០០េរ ល េសីនឹង 
៤៩,៨៣% េ ះបី ចំ យសរុប នេកីនេឡងី ប ណចំនួន ៣០.២៥៨.៨១២.០០០េរ ល េសីនឹង១៨,៣៩% និង
ចំ យ រ ក់-សុទ ក៏ នេកីនេឡងីស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ ប ណចំនួន
៦.១៥៦.២៨១.០០០េរ ល ក៏េ យ។ 
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ក- ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ (ត) 
 ៥- រវ ិ គចំេណញ/( ត) និងលទផលលមតិកុង រយិបរេិចទ 
 រ.ទ.ស.ភ. សិតេ មច ប់ៃន កមហុ៊ន ណិជកមកុងវស័ិយពន រ និង ករ ដូចេនះរ.ទ.ស.ភ. ន តពកិច តវ
បង់ពន េលី ក់ចំេណញ ប់ពននូវអ  ២០%។ េ យែឡកពនេលី ក់ចំេណញែដល ប់អ ២០% នមកពី
លទផលៃន ក់ចំេណញគណេនយ  ទូ ត់ មួយនឹងចំ យែដលមិន ច ត់កង នកុងអ ពន២០%។ 
ដដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ េ ប បេធ ប មយួដំ ច់ រយិបរេិចទ ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ 

 ២ំ២០២០  
( នេ់រ ល)  

២ំ២០១៩  
( នេ់រ ល)  

បែ មប មល  
( នេ់រ ល/ គរយ)  

ចំេណញមុនបង់ពន (ក) ១២០.៧៤៦.៤៧៧ ៤៩.២៩០.៥៣០ ៧១.៤៥៥.៩៤៧ ១៤៤,៩៧% 
ចំ យពនេលី ក់
ចំេណញ (ខ) 

(៣២.៣៩៤.៦៣២)  (១៥.៩៩៨.៦១៧) ១៦.៣៩៦.០១៥ ១០២,៤៨% 

ចំេណញកុង រយិបរេិចទ ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៥៥.០៥៩.៩៣២ ១៦៥,៣៩% 
លទផលលមិតកុង
រយិបរេិចទ 

៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៣៣.២៩១.៩១៣ ៥៥.០៥៩.៩៣២ ១៦៥,៣៩% 

អ ពន បសិទ ពេលី ក់
ចំេណញ (ខ)/(ក) ២៦,៨៣% ៣២,៤៦%   
 

 រ.ទ.ស.ភ. នចំេណញកុង រយិបរេិចទចំនួន ៨៨.៣៥១.៨៤៥.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទ   
ៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០២០ និង៣៣.២៩១.៩១៣.០០០េរ ល ស ប់ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ ែខធូ ២ំ០១៩ 
ែដល នទឹក ក់េកីនេឡងីចំនួន៥៥.០៥៩.៩៣២.០០០េរ ល េសីនឹង១៦៥,៣៩%។ រេកីនេឡងីេនះេ យ រ 
ចំេណញមុនបង់ពន នេកីនេឡងីចំនួន ៧១.៤៥៥.៩៤៧.០០០េរ ល េសីនឹង១៤៤,៩៧%។ 
 

 ៦- រវ ិ គពីក  និងនិ រែដលបះ៉ ល់ ន ព និងលទផលហិរ វតុ 
 ផលចំេណញែដលទទួល នកនងមក ក៏ដូច កំេណីនពីមួយ េំ មួយ  ំ គឺេ យ រែត នក ំ ទ       
ដូច ងេ ម៖ 

  - អ ទកឹ ត់បង់៖ រ.ទ.ស.ភ. នេ បី ស់នូវយន រដ៏ ន បសិទ ព េដីម ី ត់បនយអ ទឹក 
ត់បង់ មក តឹម៩,៧៤% បុ៉េ ះេ ២ំ០២០េនះ។ ក េនះ ក ចម ងែដលេធីឲ  រ.ទ.ស.ភ. នេចរ ព    

ហរិ វតុ និងអភិវឌ សហ ស រក នូវ ន ពហរិ វតុ និង រអភិវឌ សហ ស បកបេ យនិរន ព។ 
 
  - របេងនីចនំនួអតថិជិន៖ េដីម ទីទួល ននូវចំណូលពី រលក់ទឹក ត រ.ទ.ស.ភ. នបេងីនចំនួន 
អតិថិជនរបស់ខួន េ យព ងីកៃផេស ផត់ផង់ទឹក តេ តំបន់ែដលពុំ ន់ ន រផត់ផង់ទឹក ត ដូច របំេពញ  
ៃផេស ឲ ន ១០០% េ កុង ជ នីភំេពញ តំបន់ជុំវញិ ជ នីភំេពញ ពិេសសតំបន់ែដល នស នុពល      
េសដកិច។ 
 
  - របេងនីៃថលក់ទកឹមធ ម៖ មរយៈ រែសងរកអតិថិជន ែដល បេភទ ជីវកម-ឧស ហកម េធីឲ
ៃថលក់ទឹកមធ មរបស់ រ.ទ.ស.ភ. េកីនេឡងីេ យ រែតៃថេ បី ស់ទឹករបស់អតិថិជន បេភទេនះ នក មិតខស់ ង
អតិថិជន បេភទេផ ងេទ ត។ 
 
  - រ គប់ គងេលី រចំ យ បតបិតិ រ៖ រ.ទ.ស.ភ. េធី រ គប់ គងេលី រចំ យេនះ ពិេសស រ 
ចំ យេលី រេ បី ស់ មពលអគិសនីែដល ចំ យដ៏ធំ និងសំ ន់កុងដំេណីរ រ ប ពឹតកមទឹក ត មរយៈ
រេ បី ស់នូវបេចកវទិ ថីៗ ដូច េ ជីសេរសីយក រេ បី ស់ ៉ សីុនបូមទឹកែដល ចែ ប បលេ មស ធទឹក។ 

េ ២ំ០១២ រ.ទ.ស.ភ. ប់េផីមេ បី ស់វតុ តុេដីមកុង រេធី ប ពឹតកមទឹកែដល ន បសិទ ពខស់ គឺ ន     
តៃម ប ដូច រេ បី ស់ រ តុបណំុកករ(PAC) ជំនួស ច់ជូរ។ 
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ក- ទិដ ពទូេ ៃន បតិបតិ រ (ត) 
 ៦- រវ ិ គពីក  និងនិ រែដលបះ៉ ល់ ន ព និងលទផលហិរ វតុ (ត) 
   -- រអនុវត ៉ ង ប់ខួននូវដេំណីរ រកចិលទកម៖ រ.ទ.ស.ភ. នអនុវត ៉ ង ប់ខួននូវច ប់ប តិ  និង
េ ល រណ៍ ែណ េំផ ងៗស ប់ដំេណីរ រកិចលទកមកុង រទិញបំពង់ ស រ និងវតុ តុេដីម ែដលដំេណីរ រេនះ
ឆុះប ងំឲ េឃញីពីត ព និង រ បកួត បែជងៃថទំនិញេ េលីទីផ រ ែដល េហតុេធីឲ  រ.ទ.ស.ភ. ទទួល ន រ
ទិញនូវតៃម បែតក៏មិនេមីលរលំងនូវគុណ ពេ ះែដរ។ 
 
  - រ គប់ គង ច់ ក់៖ មរយៈអ រ ក់ែដល នក មិតខស់ ងេលីេនះេធីឲ  រ.ទ.ស.ភ.    ន
លទ ព គប់ ន់កុង រ គប់ គង ច់ ក់េ យទទួល ននូវ បសិទ ពខស់។ កុង រ គប់ គងេនះ រ.ទ.ស.ភ. ន
រក ទុកនូវ ច់ ក់ស ប់េ បី ស់ ទុនបងិលកុងរយៈេពល ២េ ៣ែខ ឯ ច់ ក់ែដលទំេនរេ ះ រ.ទ.ស.ភ. ន
េធី រវនិិេ គរយៈេពលខី េ យ ក់ ក់បេ ី ន លកំណត់រយៈេពលខីេ ធ រ ណិជ មួយនឹង រ ទទួល
ននូវអ រ ក់ខស់ែត រ.ទ.ស.ភ. ក៏ នេធី រថឹងែថងពី និភ័យ និងផលចំេណញពីអ រ ក់ខស់   េនះែដ

រ។ 
 
  - រេ ជសីេរសីយកនូវអកផល់ហរិ ប នែដលផល់អ រ ក់ ប៖ េ យ រ នត មវ រ      េ បី
ស់ទឹក តេកីនេឡងីខស់ េធីឲ  រ.ទ.ស.ភ. នត មវ រហរិ ប នស ប់គេ ងវនិិេ គដូច រ ងសង់ 

េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក ត រតប ញេម ទំឹក និងប ញែចក យ។ រ.ទ.ស.ភ. នែសងរកៃដគូអភិវឌ អនរ តិ 
ដូច ទី ក់ រ ងំស ប់អភិវឌ ន៍(AFD) េដីម ទីទួល ននូវហរិ ប ន ែដល នអ រ ក់ ប។ 
 
  - ន ពេសដកចិ៖ រែ ប បលនូវ ន ពេសដកិចជះឥទិពលេលីមធ ម គៃន រេ បី ស់កុងមួយ 
ប ញកុងមួយែខ ែដលេធីឲ ន រែ ប បលេ េលីក មិតៃនៃថលក់ទឹកមធ ម។ 
 

ខ- ក សំ នែ់ដលបះ៉ ល់េល កច់ំេណញ 
  ១- រវ ិ គពីលកខណៃនត មវ រ និង រផតផ់ង ់
 េ យេ ងេ ម រសិក ៃនត មវ រេ បី ស់ទឹកេធ បេ នឹងកំេណីន ប ជន េ កុង ជ នីភំេពញ 
េ យ រ រព ងីកតំបន់ជុំវញិ ជ នីភំេពញ រ.ទ.ស.ភ. នេធី រ ងសង់េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក តចំ រមនថី
ែដល នសមត ពផលិត៥២.០០០ម៣/ៃថ និង តវេធី រ ងសង់េ ងច ក ប ពឹតកមទឹក តស ប់គេ ងផត់ផង់
ទឹក ត ក់ែខងជំ ន១ ែដល នសមត ពផលិត ១៩៥.០០០ម៣/ៃថ េដីម បីំេពញត មវ រទឹក ត េពល         
អ គត។ 

  ២- រវ ិ គពី រេឡងចុះៃនៃថវតុ តុេដម 
 រែ ប បលៃនៃថវតុ តុេដីមស ប់ ប ពឹតកមទឹក ត ចប៉ះ ល់ដល់ៃថេដីមផលិត បុ៉ែនមិន នផល       
ប៉ះ ល់ធន់ធរេ ះេទ េ យ រ រចំ យេនះ នអ មិនេលីសពី១០% ៃនចំ យ បតិបតិ រ។ េ ះ ៉ ង  
ក៏េ យ រ.ទ.ស.ភ. ក៏ នអនុវត ៉ ង ប់ខួននូវនីតិវធិីលទកម េដីម ី ៃថវតុ តុេដីមសម សបេ មតៃមេលីទីផ រ 
ក់ែសង េហយីនីតិវធិីេនះក៏ផល់លទ ពស ប់ រ.ទ.ស.ភ. ទទួល ននូវតៃម បកួត បែជងែដល នតៃម ប។  

  
 ៣- រវ ិ គេលពន 
 រ.ទ.ស.ភ. សិតេ មច ប់ៃន កមហុ៊ន ណិជកមកុងវស័ិយពន រ និង ករ ដូចេនះរ.ទ.ស.ភ. ន តពកិច 
តវបង់ពន ករ េ មច ប់ និងប តិ ធរ ន។ រ.ទ.ស.ភ. ន តពកិចបង់ពន ករ េ មរបបពិត និង  
សហ ស ប់ពនធំ ែដលកំណត់េ យអគ យក នពន រ។ 
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  ៤- រវ ិ គេល តុែដលខុសពីធម  និង តុវ ិ ម  
 ដំ ច់ រយិបរេិចទៃថទី៣១ែខធូ ២ំ០២០េនះ គណៈ គប់ គងយល់  រ.ទ.ស.ភ. ពុំ ន តុែដលខុសពី
ធម  និងវ ិ ម េ ះេទ។ 

គ- រែ ប បលសំ ន់ៗ េល រលក ់និងចំណូល 
 ចំណូលសំ ន់របស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺ រលក់ទឹក ត ែដល ត មវ រ ំ ច់របស់ ប ជនេ កុង ជ នីភំេពញ។ 
ចំណូល ពី រលក់ទឹក តេនះ នចូលរមួចំែណកេលីសពី៨០% ៃនចំណូលសរុបេ ២ំ០២០េនះ េហយី រ.ទ.ស.ភ. 
ក៏ អក ផត់ផង់ ច់មុខេ កុង ជ នីភំេពញ និងតំបន់ជុំវញិ ជ នីភំេពញ។ ក់ចំណូល ច ន រេកីនេឡងី 
ស័យេ មចំនួន ប ពលរដដូច រព ងីក ជ នីភំេពញ និង រេធីចំ ក សករបស់ ប ជនេ មប  

េខតមករស់េ កុង ជ នីភំេពញ។ 
 
ឃ-ផលបះ៉ ល់ៃន របូររបិូយបណ័ អ រ ក ់និងៃថទនិំញ 
 ឃ.១- ផលបះ៉ ល់ៃនអ បូរ ក ់
 រ.ទ.ស.ភ. នកត់ ប ីគណេនយ េ យេ បី ស់រូបិយប័ណេ លគឹ “ ក់េរ ល”។ បតិបតិ រ       
រូបិយប័ណបរេទស តវ នបូរេ រូបិយប័ណេ ល មអ បូរ ក់ លបរេិចទៃន បតិបតិ រេ ះ។ ចំេណញ និង
តែដលប ល មកពី រទូ ត់ បតិបតិ រែបបេនះ របូរ ទព សកម និងបំណុលរូបិយប័ណបរេទស តវ នកត់

េ កុងរ យ រណ៍លទផលលមិត។រ.ទ.ស.ភ.  

 ឃ.២- ផលបះ៉ ល់ៃនអ រ ក ់
  ឃ.២.១- ផលបះ៉ ល់ៃនអ រ កេ់លចំណូល រ ក ់
 េ យ រេ បេទសកមុ ពុំ នទីផ ររូបិយប័ណ ដូេចះ រ.ទ.ស.ភ. នលទ ព តឹមែតវនិិេ គរយៈេពលខី 
េលី រ ក់ ក់បេ ី ន លកំណត់រយៈេពល១  ំេ ធ រ ណិជកុង សកែតបុ៉េ ះ។ 

  ឃ.២.២- ផលបះ៉ ល់ៃនអ រ កេ់លចំ យ រ ក ់
 រ.ទ.ស.ភ. ន បភពហរិ ប នពីរ ែដល នអ រ ក់េថរ និងែ ប បល។ ហរិ ប នែដល នអ
រ ក់េថរ នហរិ ប នែដលទទួល មរយៈ កសួងេសដកិច និងហរិ វតុ ពីធ រអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB)      

េ អ ១,៦៥% និង ក់ រសហ បតិបតិ រអនរ តិជបុ៉ន(JICA) េ អ ០,៦៦%កុងមួយ ។ំ  
ហរិ ប នែដល នអ រ ក់ែ ប បល ន ហរិ ប នពីទី ក់ រ ងំស ប់អភិវឌ ន៍(AFD) េ

អ  EURIBOR ៦ែខ ដក១,៣៥ពិនុ។ ែតអ េនះមិនឲ ប ង០,២៥% និងមិនខស់ ង៥,២១% កុង េំ ះេទ។  
 

  ឃ.២.៣- ផលបះ៉ ល់ៃនៃថទំនិញ 
 មរយៈដំេណីរ រកិចលទកមរបស់ រ.ទ.ស.ភ. ែដលអនុេ មេ មច ប់ និងប តិ ធរ ន រមួផ នំឹង
េ ល រណ៍ែណ េំផ ងៗ ែដលត មវឲ  រ.ទ.ស.ភ. េធីកិចសន មួយអកផត់ផង់ស រ និងវតុ តុេដីមេ មតៃម
បកួត បែជង ឬតៃមចរ ររចួ។ េ ះបី នបែ មប មលៃនបរ ិ ណេ បី ស់វតុ តុេដីមក៍េ យ វតុ តុស ប់ រ
ប ពឹតកមទឹក នចំែណកតូច េបីេ ប បេធ បនឹង រចំ យដំេណីរ រេ នំីមួយៗ។ គណៈ គប់ គងេជ ក់        
បែ មប មលៃនបរ ិ ណេ បី ស់េនះមិនប៉ះ ល់ធន់ធរដល់ ន ពហរិ វតុរបស់សហ សេឡយី។ 
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ង- ផលបះ៉ ល់ៃនអតិផរ  
 រ.ទ.ស.ភ. នរក នូវៃថលក់ទឹកេថរមិនែ ប បល ប់ ងំពី ២ំ០០១ រហូតដល់ ២ំ០១៩។ េដីម េីធី រ     
ែកស មលេ ម រែ ប បលៃនអតិផរ  េយងី នេធី រែកស មលនូវៃថលក់ទឹក ត ប់ពីៃថទី០១ ែខមក  ំ
២០២០dដល់បចុប ន េហយីេ ែតរក ននូវេចរ ពហរិ វតុ ន ៉ ងល បេសីរ។ 

 
ច- េ លនេ យេសដកិច រេពពន និងរបិូយវតុរបស់រ ភិ ល 
      ធុរកិចរបស់ រ.ទ.ស.ភ ទទួល រជះឥទិពលពីេ លនេ យមួយចំនួន ែដលកំណត់េ យ ជរ ភិ លដូច ៖ 

-- រព ងកីៃផេស ៖ រព ងីកៃផេស បែនមេដីម ផីត់ផង់ទឹក ត តវ នរតឹត តិេ យេបសកកមរបស់       
រ.ទ.ស.ភ. ែដលអនុ តឲ ផលិត និងែចក យទឹកស ប់ រេ បី ស់របស់ រណជនេ កុង ជ ន ី
ភំេពញែតបុ៉េ ះ ររតឹត តិេនះ តវ នកំណត់េ យអនុ កឹត េលខ ៥២អន ក.បក ចុះៃថទី១៩ ែខធូ      
១ំ៩៩៦ សីពី របេងីត រ.ទ.ស.ភ.។ 

- រព ងកី ជ នភីេំពញ៖ ជរ ភិ ល នេ លនេ យព ងីក ជ នីភំេពញ េ យប ូលឃុ ំបែនម
េទ ត េ កុងតំបន់ ជ នីភំេពញែដលេធីឲ ៃផេស របស់ រ.ទ.ស.ភ. កុង រផត់ផង់ទឹក តក៏ តវព ងីក
បែនមែដរ។ 

- េ លនេ យពនេលីអចលន ទព ៖ កសួងេសដកិច និងហរិ វតុ ន ក់ឲ អនុវតនូវ ប សេលខ 
៤៩៣សហវ. បក ចុះៃថទី១៩ ែខកក  ២ំ០១០ សីពី " រ បមូលពនេលីអចលន ទព " ។ អចលន ទព
របស់ រ.ទ.ស.ភ. គឺស ប់បេ មីឲ បព័នផលិតកមទឹក ត ែដលអចលន ទព បេភទេនះ តវ នេលីក-
ែលងពន មរយៈេសចកីជូនដំណឹងរបស់ កសួងេសដកិច និងហរិ វតុេលខ០០៦សហវ.អពដ. ចុះៃថទី១៨ 
ែខឧស  ២ំ០១១។ 
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ហតេល អភិ ល
របស ់រ ករទឹកសយត័ កងភំេពញ

ហតេល  

សុមឹ សុី  
អភិ ល 

ហតេល  

មុី ៉ ន់ 
អភិ ល 

ហតេល  

នួន រត័ 
អភិ ល 

ហតេល  

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ន ន និងឯក ព 

ហតេល  

េ ម េសងបូ ៉  
អភិ ល 

ហតេល  

ង យនុេហង 
អភិ ល 

៉  ណូ ៉ វីន 
អភិ ល 

ហតេល  

អ៊ុ សុ  
ប ន កម បឹក ភិ ល 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  

ន ន និងឯក ព ន ន និងឯក ព ន ន និងឯក ព 

ន ន និងឯក ព ន ន និងឯក ព ន ន និងឯក ព 

េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 

ជ នីភំេពញ ៃថទី២៦ ែខមី  ២ំ០២១ 

ៃថសុ ក ១៣េកីត ែខេច ត ជូំត  
េ សក័ ព.ស.២៥៦៤ 



 
 
 

ឧបសម្ព័ន្ធ 
នន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
របសរ់ដ្ឋា ករទឹកសវយត័ប្កុងភ្នាំពេញ 
របាយការណ៍អភ្បិាលកិច្ចសាជីវកម្ម

ប្បច ាំឆ្ន ាំ 
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មាតិកា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ផ្នែកទ១ី: ភាគហ ៊ុនិក ០១ 
     ក- រចនាសម្ព័នធភាគហ ៊ុនិក ០១ 
     ខ- សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិក និងការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិក ០២ 
     គ- ម្ហាសនែិបាតភាគហ ៊ុនិក ០៦ 
     ឃ- ការផ្បងផ្ចកភាគលាភ ០៧ 
  

ផ្នែកទ២ី: ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល ០៨ 
     ក- ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល ០៨ 
     ខ- គណៈកម្មា ធិការក្កុម្ក្បឹកាភិបាល ១៩ 
     គ- លាភការ ឬក្បាក់បំណាច់ ២១ 
     ឃ- ការវាយតម្ម្ៃលទធនលក្បចឆំ្ែ រំបស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល អភិបាលនីម្ួយៗ ២២ 
     ង- ការបណ្៊ុ ុះបណ្ាលសក្ម្មប់អភិបាល និងប៊ុគគលិកជាន់ខពស់ ២២ 
  

ផ្នែកទ៣ី: ការអន៊ុវត្ក្កម្សីលធម៌្សក្ម្មប់អន៊ុវត្ធ៊ុរកិចច ២២ 
     ក- គោលនគោបាយសក្ម្មប់ក្គប់ក្គង គលីក្បតិបត្ិការជាម្ួយភាគហ ៊ុនិក    
         ផ្ែលកាន់កាប់ភាគហ ៊ុន ម្មនសិទធិគបាុះគឆ្ែ តចំនួនគក្ចីន និងចំនួនគក្ចីនគលីសលប់ 

២២ 

     ខ- ក្បតិបត្ិការសំខាន់ៗជាម្ួយភាគហ ៊ុនិកផ្ែលកាន់កាប់ភាគហ ៊ុន  
         ម្មនសិទធិគបាុះគឆ្ែ តចំនួនគក្ចីនគលីសលប់        

២២ 

     គ- គោលនគោបាយរបស់ប៊ុគគលច៊ុុះបញ្ជ ីលក់មូ្លបក្ត សក្ម្មប់ក្គប់ក្គង 
          គលីក្បតិបត្ិការជាម្ួយភាគីជាប់ពាក់ព័នធ 

២៣ 

  
ផ្នែកទ៤ី: ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ ការក្តួតពិនិតយម្នៃកែ៊ុង និងការគធវីសនវកម្ា ២៣ 
     ក- សគងេបអំពីក្បព័នធក្គប់ក្គងហានិភ័យ ឬគោលនគោបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យ ២៣ 
     ខ- សគងេបអំពីក្បព័នធក្តួតពិនិតយម្នៃកែ៊ុង ២៤ 
     គ- ការគធវីសវនកម្ា ២៤ 
  
ផ្នែកទ៥ី: ភាគីពាក់ព័នធ ២៥ 
     ក- បង្ហា ញពីគោលនគោបាយ និងសកម្ាភាព ២៥ 
     ខ- ពិពណ៌នាអំពីទំនួលខ៊ុសក្តូវសងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ. ២៥ 
  
ផ្នែកទ៦ី: ការបង្ហា ញព័ត៌ម្មន និងតម្មៃ ភាព ២៦ 
     ក- ការបង្ហា ញអំពីព័ត៌ម្មនកែ៊ុងរបាយការណ៍ក្បចឆំ្ែ  ំ ២៦ 
     ខ- យន្ការម្នការបង្ហា ញព័ត៍ម្មន ម្គធោបាយ នីតិវធិ ី 
         និងប៊ុគគលិកទទួលបនៃ៊ុកន្ល់ព័ត៍ម្មន 

២៦ 

     គ- ទំនាក់ទំនងជាម្ួយវនិិគោគិន ២៧ 
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
របសរ់ដ្ឋា ករទកឹសវយត័ប្កុងភ្នាំពេញ 

របាយការណ៍អភ្ិបាលកិច្ចសាជីវកម្មប្បច ាំឆ្ន ាំ 
 
 
ផ្ននកទ១ី: ភាគហ ៊ុន្ិក 
ក- រចនាសម្ពន័្ធភាគហ ៊ុនិ្ក (គិតប្តឹម្នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
១- ពត័ម៌ាន្ភាគហ ៊ុនិ្ក 
 

បរយិាយ សញ្ជា តិ 
ប្បពភ្ទ 
ភាគហ ៊ុន្ិក 

ច្ាំន្ួន្ 
ភាគហ ៊ុន្ិក 

ច្ាំន្ួន្ 
ម្ូលបប្ត 

ភាគរយ 

តិចជាង ៥% 
សញ្ជា តិ 

រូបវន្តបុគ្គល ១.៧៩០ ៤.៤៥២.០៧២ ៥,១១៩% 
ន្ីតិបុគ្គល ៦ ២.៦៨៨.៧១០ ៣,០៩១% 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល ៥៧២ ៥.១៨៣.៣៦៥ ៥,៩៦០% 
ន្ីតិបុគ្គល ៦ ៧២១.៨២៨ ០,៨៣០% 

ចាប់ព៥ី% 
ដល់តិចជាង 
៣០% 

សញ្ជា តិ 
រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

ចាប់ពី ៣០%  
ឡ ងីឡៅ 

សញ្ជា តិ 
រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិបុគ្គល ១ ៧២.៩២៧.១៨៧ ៨៥% 

មិន្មមន្ 
សញ្ជា តិមមែរ 

រូបវន្តបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 
ន្ីតិបុគ្គល គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ គ្មែ ន្ 

 
២- ភាគហ ៊ុនិ្កជាអភបិាល ប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ និ្ងនិ្យោជិត រ.ទ.ស.ភ. 
 

ភាគហ ៊ុន្ិក ច្ាំន្ួន្ភាគហ ៊ុន្ិក ច្ាំន្ួន្ម្ូលបប្ត ភាគរយ 
អភិបាល ១ ៧.៤៥៤ ០,០០៩% 

បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ១៦ ១៣៨.១៨៧ ០,១៥៩% 
ន្ិឡោជិត ៤០៧ ៧៨០.០៥៣ ០,៨៩៧% 
                    សរុប ៤២៤ ៩២៥.៧០៤ ១,០៦៥% 
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ែ- សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិ្ក និ្ងការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិ្ក 
១- សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិ្ក 

- សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ព័ត៌មាន្មដលផ្តល់ឡោយ រ.ទ្.ស.ភ. ស្សបតាមចាប់ និ្ងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្។ 
- សិទ្ធិចូលរួមមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិករបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយស្តូវអនុ្វតតតាមឡសចកតីមែនាំសស្មាប់ការចូលរួម

មហាសន្និបាតភាគ្ហ ុនិ្ក។ 
- សិទ្ធឡបាោះឡនន តឡៅកនុងមហាសន្និបាទ្ភាគ្ហ ុនិ្ក ឡោយស្តូវអនុ្វតតតាមឡសចកតីមែនាំសស្មាប់ការចូលរួម 

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

មលួន្កាន់្កាប់ 
- សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លនូ្វស្ទ្ពយមដលឡសសសល់របស់ រ.ទ្.ស.ភ. ឡៅឡពលមាន្ការរ ាំលាយតាមសមាមាស្ត     

ភាគ្ហ ុន្។ 
- សិទ្ធិឡផ្េងឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយចាប់ និ្ងបញ្ជា តតិជាធរមាន្។ 

 
២- ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិ្ក និ្ងភាគហ ៊ុនិ្កកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ភាគតិច 

សិទ្ធិរបស់ភាគ្ហ ុន្ិក ន្ិងភាគ្ហ ុន្ិកកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ភាគ្តិចរបស់ រ.ទ្.ស.ភ. ស្តូវបាន្ការពារឡោយស្កុមស្បឹកា-     
ភិបាល នន្ រ.ទ្.ស.ភ. តាមរយៈការបឡងកីតឲ្យមាន្នូ្វស្កមសីលធម៌សស្មាប់អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ន្ិងមាន្ឡគ្មលបាំែង 
ឡដីមប៖ី 

-  ឡលីកទ្ឹកចិតតឲ្យមាន្ភាពឡ ែ្ ោះស្តង់ និ្ងឥរោិបថស្បកបឡោយសីលធម៌កនុងការឡធវីអាជីវកមែ កនុងឡគ្មល
បាំែងធានឲ្យបាន្នូ្វសមភាព ន្ិងឡជៀសវាងអាំឡពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្។ 

- ឡលីកទ្ឹកចិតតកនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្ចាាំបាច់នន មដលតស្មូវឡោយចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ឲ្យបាន្      
ឡពញឡលញ ចាស់លាស់ស្តឹមស្តូវ ន្ិងទាន់្ឡពល។ 

- ឡលីកទ្ឹកចិតតដល់ការអនុ្វតតចាប់ ន្ិងបទ្បបបញ្ជា តតិជាធរមាន្។ 
- ធានការពារផ្លស្បឡោជន៏្អាជីវកមែស្សបចាប់របស់ រ.ទ្.ស.ភ រមួបញ្ចូ លទាាំងកាលានុ្វតតភាពអាជីវកមែស្ទ្ពយ

សកមែរមួទាាំងស្ទ្ពយរូបិយ ន្ិងស្ទ្ពយអរូបិយ ន្ិងព័ត៌មាន្សមាា ត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ 
- បឡញ្ច ៀសនូ្វកិរោិមិន្ស្តឹមស្តូវ ឬ ទ្ឡងវីនគ ាំឆ្គងទាាំងឡាយ ។ 

 
ការអនុ្វតតចាប់ ន្ងិបទ្បបញ្ជា តតជិាធរមាន្ 

កនុងឡពលបាំឡពញតួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ទាាំងអស់ស្តូវមតអនុ្វតត 
ន្ិងពាោមឡធវីឲ្យ រ.ទ្.ស.ភ អនុ្វតតតាមចាប់ន្ិងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ ។ ស្បសិន្ឡបីអភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់
ណាមួយ បាន្ដឹងពីព័ត៌មាន្មដលមលួន្ឡជឿជាក់ថា រ.ទ្.ស.ភ អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឬន្ិឡោជិតណាមួយបាន្
បាំពាន្ចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ជា តតិជាធរមាន្ អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់មដលបាន្ដឹងស្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡន្ោះជូន្អគ្គនយក 
ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬ សវន្ករនផ្ៃកនុង។ 
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អាំឡពទី្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ 
  បមន្ែមឡលីបបទ្បបញ្ជា តតិទាាំងឡាយនន្មាស្តា១៣៤ ១៣៥ ១៣៦ ន្ិងមាស្តា១៣៨ នន្ចាប់សតីពីសហស្គ្មស 

ពាែិជាកមែ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡជៀសវាងនូ្វរាល់អាំឡពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្មដលអាចឡកីតមាន្ជាមួយ 
រ.ទ្.ស.ភ។ 

 ជាទូ្ឡៅទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ឡកីតឡ ងីឡៅឡពលមដលផ្លស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ ល់មលួន្របស់ អភិបាល ឬ បុគ្គលិក
ជាន់្មពស់ ឬ ផ្លស្បឡោជន៍្របស់សមាជិកស្គ្ួ្រផ្ទៃ ល់របស់អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ បាន្ឡស្ជៀតចូលកនុង ឬ
អាចន្ឹងជោះឥទ្ធិពលធាន់្ធារដល់៖ 

(ក) ផ្លស្បឡោជន៍្ទូ្ឡៅ ឬអាជីវកមែរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 
(ម) លទ្ធភាពរបស់អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡផ្េងៗឡទ្ៀតកនុងការអនុ្វតតតួនទ្ីន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវ 
       របស់មលួន្។ 
អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡៅស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡហយីស្តូវឡធវីឡសចកតី

ស្បកាសជា ្ធារែៈនូ្វស្បតិបតតិការ ឬទ្ាំនក់ទ្ន្ងណាមួយមដលមលួន្គ្ិតថាន្ឹងនាំឲ្ឡកីតមាន្ទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្
ជាមួយ រ.ទ្.ស.ភ តាមការកាំែត់របស់ន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ឬស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 

អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវបង្ហា ញនូ្វផ្លស្បឡោជន៍្របស់មលួន្ជាលាយលកខែ៍អកេរ
ឡៅ រ.ទ្.ស.ភ. ឬ ឡសនីឲ្មាន្ឡសចកតីស្បកាស មដលបាន្ោក់ចូលឡៅកនុងកាំែត់ឡហតុនន្កិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល    
កនុងករែីមដល៖ 

(ក) អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ ជាភាគ្ីនន្កិចចសន្ា ឬ ជាអនកឡសនីឡធវីកិចចសន្ាជាមួយន្ឹង              
រ.ទ្.ស.ភ ឬ 

(ម) អភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ មាន្ផ្លស្បឡោជន៍្សាំខាន់្ជាមួយន្ឹងបុគ្គល ឬ ន្ីតិបុគ្គលមដល
ជាភាគ្ីកនុងកិចចសន្ា ឬ ភាគ្ីមដលឡសនីឡធវីកិចចសន្ាជាមួយ រ.ទ្.ស.ភ។ 

ឡោយឡោងតាមចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្ អភិបាលឯករាជយមិន្ស្តូវមាន្ផ្លស្បឡោជន៍្ណាមួយឡៅ
កនុង រ.ទ្.ស.ភ មដលឡធវីឲ្ប ោះពាល់ឯករាជយភាពរបស់មលួន្ ន្ិងមិន្ស្តូវកាន់្កាប់ភាគ្ហ ុន្ឡលីសពីមួយ (១) ភាគ្រយនន្
ភាគ្ហ ុន្សរុបរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡ យី។ 
 
កាលានុ្វតតភាពអាជវីកមែ 

ឡៅកនុងការអនុ្វតតតួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវយកចិតតទុ្កឬ 
ោក់ជាអាទ្ិភាព ដល់ផ្លស្បឡោជន៍្ស្សបចាប់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅឡពលសមស្សប។ 

  អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡជៀសវាង៖ 
(ក) ឡឆ្លៀតឱកាសឡធវីកិចចការឡដីមបផី្លស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ ល់មលួន្មដលមលួន្បាន្ដឹងកនុងឡពលអនុ្វតតតួនទ្ី ន្ិងការ

ទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់ មលួន្ឡៅកនុង រ.ទ្.ស.ភ។ 
(ម) ឡស្បីស្បាស់ស្ទ្ពយសមបតតិ ឬព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬឋាន្ៈ ន្ិងមុមតាំមែងរបស់មលួន្ ឡដីមបផី្ល

ស្បឡោជន៍្ផ្ទៃ លម់លួន្។ 
(គ្) ស្បកួតស្បមជងជាមួយ រ.ទ្.ស.ភ។ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលន្ឹងកាំែត់ពីទ្ឡងវីមដលផ្ៃុយពីមលឹម្រនន្ស្បការឡន្ោះ ឡោយពិចារណាឡលីអងគឡហតុ ន្ិង

ែ្ ន្ការែ៍ មដលពាក់ព័ន្ធទាាំងឡាយនន្ទ្ឡងវីឡនោះ។ 
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ទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងឡោយឡសែភីាព 
ឡៅកនុងការបាំឡពញតួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវឡធវីឲ្មាន្ភាព

ឡសែីគ្មន កនុងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងរវាងគ្មន  ន្ិងជាមួយអតិថិជន្ អនកផ្គត់ផ្គង់ គូ្ស្បមជង អនកឡ  ការ ន្ិងន្ិឡោជិតរ.ទ្.ស.ភ។ 
អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ មិន្ស្តូវទាញយកស្បឡោជន៍្ពីបុគ្គលណាមាន ក់ឡោយមិន្ឡ ែ្ ោះស្តង់ឡោយឡស្បីស្បាស់ 
ឧបាយកល ការលាក់បាាំង ការបាំភ័ន្តព័ត៌មាន្សាំខាន់្ ការបង្ហា ញឡហតុការែ៍មដលមុសពីការពិត ឬឡោយអាំឡពីមិន្ 
ឡ ែ្ ោះស្តង់ ឡផ្េងឡទ្ៀតកនុងអាជីវកមែ។ 

ការឡស្បីស្បាស់ ព័ត៌មាន្អាំពីសិទ្ធិ ព័ត៌មាន្សមាា ត់នន្អាជីវកមែរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអភិបាល          
បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ន្ិងន្ិឡោជិតរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ទាាំងអតីត ន្ិងបចចុបបន្នឲ្ទ្មាល យនូ្វព័ត៌មាន្ទាាំងឡនោះ ស្តូវបាន្ហាម
ឃាត់ោច់ខាត។ 

អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតតតួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ឡោយសុចរតិ ន្ិងឡដីមបផី្ល
ស្បឡោជន៍្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ន្ិងភាគ្ហ ុន្ិកទាាំងអស់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់មិន្ស្តូវទាញយក
ផ្លស្បឡោជន៍្ពីមុមតាំមែង របស់មលួន្ជាអភិបាល ឬ ជាបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ន្ិងមិន្ស្តូវទ្ទ្ួលអាំឡណាយណាមួយពី     
តតិយជន្ ឡោយ្រមុមតាំមែងជាអភិបាល ឬ បុគ្គលិកជាន់្មពស់។ 
 
ការការពារ ន្ងិការឡស្បសី្បាស់ស្ទ្ពយសមបតតរិបស់ រ.ទ្.ស.ភ 

ឡៅកនុងការអនុ្វតតតួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវជាំរុញឲ្មាន្ការ
ស្តួតពិន្ិតយ ន្ិងការឡស្បីស្បាស់ឲ្បាន្ស្តឹមស្តូវ ឡោយមាន្ការទ្ទ្ួលមុសស្តូវ នូ្វស្ទ្ពយសមបតតិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ រមួទាាំង     
ស្ទ្ពយរូបិយ ន្ិងស្ទ្ពយអរូបិយ។ 

ស្ទ្ពយសមបតតិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ មាន្ដូចជាព័ត៌មាន្ សមាា រ ឡស្គ្ឿងបរកិាខ រ កមែសិទ្ធិបញ្ជា  ឧបករែ៍ ស្បភព           
ធន្ធាន្ ស្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិ្ា ន្ិងស្ទ្ពយដនទ្ឡទ្ៀត មដលជាកមែសិទ្ធិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬ ស្ទ្ពយមដល រ.ទ្.ស.ភ ជួលពីឡគ្ ឬ 
ស្ទ្ពយមដលសែិតឡស្កាមការកាន់្កាប់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវបាន្ឡស្បីស្បាស់សស្មាប់មតឡគ្មលឡៅអាជីវកមែស្សបចាប់របស់    
រ.ទ្.ស.ភ មតប ុឡណាណ ោះ។ 
 
បែតឹ ងពាក់ព័ន្ធន្ងឹគ្ែឡន្យយ 

គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬសវន្ករនផ្ៃកនុងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទ្ទ្ួសមុសស្តូវកនុងការឡរៀបចាំន្ីតិវធិីសមស្សប
មួយសស្មាប់ទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ង ន្ិងរកាទុ្កនូ្វពាកយបែតឹ ង ន្ិងពិន្ិតយឡលីពាកយបែតឹ ងទាក់ទ្ងន្ឹងគ្ែឡន្យយ      
ការស្តួតពិន្ិតយគ្ែឡន្យយនផ្ៃកនុង ឬបញ្ជា ឡផ្េងឡទ្ៀតមដលទាក់ទ្ងឡៅន្ឹងសវន្កមែ។ 

អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ អាចោក់ពាកយបែតឹ ងពីបញ្ជា ខាងឡលី ឡៅគ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ឬសវន្ករ 
នផ្ៃកនុងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ ការឡសនីសុាំឲ្ពិន្ិតយបែតឹ ងជាសមាា ត់អាចឡធវីឡ ងីបាន្តាមចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្។ 
 
ការឡលីកទ្កឹចតិតឲ្រាយការែ៍ពទី្ឡងវមុីសចាប់ ឬអសីលធម៌ 

អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវមិតមាំជស្មុញឲ្ រ.ទ្.ស.ភ ស្បកាន់្ខាា ប់នូ្វស្កុមសីលធម៌ ន្ិងឡលីកទ្ឹកចិតត
ន្ិឡោជិតឲ្រាយការែ៍ពីភសតុតាងនន្ទ្ឡងវីមុសចាប់ ឬ អសីលធម៌ឡៅនយកោា ន្ ឬ បុគ្គលមដលមាន្សមតែកិចចឡៅ
កនុង រ.ទ្.ស.ភ។ 
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ការជញួដូរនផ្ៃកនុង 
អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតត ន្ិងស្បកាន់្ឲ្បាន្ខាា ប់នូ្វចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ាតតិ ជាធរមាន្បទ្បញ្ជា

នផ្ៃកនុង ន្ិងឡគ្មលន្ឡោបាយរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការលក់-ទ្ិញភាគ្ហ ុន្ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ 
 

ការរកាការសមាា ត់ 
អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ស្តូវរកាការសមាា ត់នន្ព័ត៌មាន្សមាា ត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ មដលមលួន្បាន្ដឹង 

ឡលីកមលង មតកនុងករែីមដល រ.ទ្.ស.ភ អនុ្ញ្ជា តឲ្យផ្តល់ព័ត៌មាន្ ឬក៏ការផ្តល់ព័ត៌មាន្ឡន្ោះស្តូវបាន្តស្មូវឡោយចាប់ 
បទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្ ឬ មាន្ការតស្មូវពីអាជាា ធរមាន្សមតែកិចច ឬតុលាការមាន្សមតែកិចចនន្ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា។ 

ពាកយថា “ព័ត៌មាន្សមាា ត់” រមួមាន្ជាអាទ្ិ៍ ព័ត៌មាន្មិន្មមន្្ធារែៈ មដលអាចស្តូវបាន្ឡស្បីឡោយគូ្ 
ស្បកួតស្បមជងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឬព័ត៌មាន្មិន្មមន្្ធារែៈមដលឡធវីឲ្យប ោះពាល់ដល់ រ.ទ្.ស.ភ ឬ អតិថិជន្របស់         
រ.ទ្.ស.ភ ស្បសិន្ឡបីព័ត៌មាន្ឡនោះស្តូវបាន្បង្ហា ញ ។ 

អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវពិភាកាជាមុន្ជាមួយអគ្គនយក ឬ ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ស្បសិន្ឡបី 
អភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡនោះ គ្ិតថាមលួន្មាន្កាតពវកិចចតាមចាប់កនុងការបង្ហា ញព័ត៌មាន្សាំង្ហត់ឡនោះ។ 

 
ការផ្តលព័់ត៌មាន្ 

អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់តស្មូវឲ្យយល់់ចាស់ពីន្ិតិវធិី ន្ិងការស្តួតពិន្ិតយការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់              
រ.ទ្.ស.ភ ឡដីមបឲី្យឡសចកតីស្បកាសជា្ធារែៈ របាយការែ៍ ន្ិងឯក្រផ្តល់ព័ត៌មាន្ មដលស្តូវចុោះបញ្ា ីជាមួយ 
អាជាា ធររដា រមួបញ្ចូ លទាាំងន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា អាចឡរៀបចាំឡធវីឡ ងីឡោយអនុ្ឡលាមតាមចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ាតតិ     
ជាធរមាន្ រមួទាាំងឡគ្មលការែ៍មែនាំរបស់ន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ន្ិងស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 

ម ាងវញិឡទ្ៀត កនុងទ្ាំហាំនន្តួនទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលមុសស្តូវរបស់មលួន្ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់មដលមាន្ 
អាំណាច ដឹកនាំ ឬ ស្គ្ប់ស្គ្ងការចុោះបញ្ា ីឯក្រជាមួយន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ន្ិង/ឬ ស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា 
ឬ ការជូន្ដាំែឹងជា្ធារែៈឡផ្េងឡទ្ៀតរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ពាក់ព័ន្ាអាជីកមែទូ្ឡៅលទ្ាផ្លលកខមែឌ   ន្ិងលទ្ាភាព
ហរិញ្ាវតែុ ស្តូវពិភាកាជាមួយន្ឹងអភិបាល បុគ្គលិកជាន់្មពស់ឡផ្េងឡទ្ៀត ន្ិងជាមួយន្ិឡោជិតពាក់ព័ន្ា ឡហយីចាត់វធិាន្
ការសមស្សប សស្មាប់ន្ីតិវធិី ន្ិងការស្តួតពិន្ិតយការផ្តល់ព័ត៌មាន្ ឡដីមបឲី្យការផ្តល់ព័ត៍មាន្ឡធវីបាន្ឡពញឡលញ 
ចាស់លាស់ ស្តឹមស្តូវ ទាន់្ឡពល ន្ិងអាចយល់បាន្។ 

កនុងទ្ាំហាំមដលពាក់ព័ន្ាន្ឹងន្ីតិវធិី ន្ិងការស្តួតពិន្ិតយការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិក 
ជាន់្មពស់ មាន ក់ៗ៖ 

- ស្តូវយល់ចាស់អាំពីលកខមែឌ តស្មូវនន្ការផ្តល់ព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ ក៏ដូចជាស្បតិបតតិការអាជីវកមែ ន្ិង
ហរិញ្ាវតែុរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 

- មិន្ស្តូវឡធវីឡសចកតីមថលងមុសពីការពិត ឬឡធវីឲ្យអនកដនទ្មថលងមុសពីការពិតទាក់ទ្ងអាំពីព័ត៌មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ. 
ស្បាប់អនកដនទ្ ឡទាោះបីជាអនកឡនោះឡៅកនុង ឬ ឡៅឡស្ៅ រ.ទ្.ស.ភ. រមួទាាំងសវន្ករឯករាជយ ន្ិយត័កររបស់       
រាជរោា ភិបាល ន្ិង ែ្ ប័ន្ឡផ្េងឡទ្ៀត ។ 

 
វឡិ្ធន្កមែ ន្ងិការឡលីកមលង 

ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ អាចស្តូវបាន្ឡធវីវឡិ្ធន្កមែ ឬ ឡលីកមលងមិន្អនុ្វតតឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់            
រ.ទ្.ស.ភ ឡោយឡគ្មរពតាមលកខមែឌ តស្មូវកនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្ ចាប់ ន្ិងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន្។ ជាវធិាន្ទូ្ឡៅ     
ស្កុមស្បឹកាភិបាលន្ឹងមិន្ផ្តល់ការឡលីកមលងមិន្អនុ្វតតស្បការណាមួយនន្ស្កមសិលធម៌ឡន្ោះឡ យី ស្បសិន្ឡបីគ្មែ ន្  
មូលឡហតុសមស្សប ន្ិងចាាំបាច់ឡទ្ឡនោះ។  



6 | ឧបសម្ពន័្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

វឡិ្ធន្កមែ ន្ងិការឡលីកមលង (ត) 
អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ស្តូវអនុ្វតតឡអាយបាន្ខាា ប់មាួន្តាម ែ្ រតី ន្ិងមលឹម្រនន្ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ។ 

អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់មាន្កាតពវកិចចយល់ដឹងពីស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ ន្ិងមសវងរកការពន្យល់ ន្ិងការផ្តល់ស្បឹកា 
បមន្ែមទាក់ទ្ងន្ឹងការបកស្្យមលឹម្រ ន្ិងលកខមែឌ តស្មូវនន្ស្កមសីលធម៌ ឡន្ោះជាពិឡសសឡៅឡពលមាន្           
ឡហតុការែ៍ណាមួយមដលអាចមាន្ទ្ាំនស់ជាមួយន្ឹងស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ។ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលស្តូវចាត់វធិាន្ការសមស្សប កនុងករែីមដលមាន្ការបាំពាន្ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះ។ អភិបាល 
ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់អាច្កសួរឡោយផ្ទៃ ល់ឡៅអគ្គនយក ទាក់ទ្ងន្ឹងការអនុ្វតត ឬការបកស្្យស្កមសីលធម៌ 
ឡន្ោះ ។ 

 
អានុ្ភាព 

ស្កមសីលធម៌ឡន្ោះស្តូវបាន្អនុ្ម័តឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាលរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅនថាទ្ី១៥ មមកុមាៈ នន ាំ២០១២ 
ន្ិងមាន្អានុ្ភាពអនុ្វតតចាប់ពី រ.ទ្.ស.ភ ទ្ទ្ួលបាន្ការយល់ស្ពមឲ្យឡធវីការឡបាោះផ្ាយលក់មូលបស្តកមែសិទ្ាិ             
ជា្ធារែៈឡោយន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ន្ិងស្តូវបាន្ចុោះបញ្ា ីលក់មូលបស្តឡៅស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា។ 

 
គ- ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុនិ្ក 
១- និ្តិវធីិ្នន្ការយរៀបចាំម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុនិ្ក និ្ងការយបាោះយឆ្ន ត 

ការឡរៀបចាំមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិក ន្ិងការឡបាោះឡនន តស្តូវបាន្អនុ្វតតឡៅតាមចាប់ ន្ិងបញ្ាតតិជាធរមាន្។ 
 
២- ពត័ម៌ាន្ម្ហាសន្និបាតភាគហ ៊ុនិ្ក យលើកទី៨ 

ល.រ កាលបរពិច្េទ ប្បពភ្ទ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ករូ  ៊ុម្ 
នន្កិច្ចប្បជ៊ុាំ រពបៀបវារៈ ពសច្កតីសពប្ម្ច្ 

១ ២៦ 
មិថុន 
២០២០ 

្មញ្ា ១១៤នក ់
(៧៩.២០៤.៧៩២ 
ភាគ្ហ ុន្) 

១. របាយការែ៍លទ្ធផ្ល 
     អាជីវកមែនន ាំ២០១៩ 
២. ទ្ិសឡៅអាជីវកមែ 
     នន ាំ២០២០ 
៣. សាំន្ួរ-ចឡមលីយ 
៤. កមែវធិីឡបាោះឡនន ត  
     អនុ្ម័តឡលី៖ 
▪ ការមបងមចកភាគ្លាភ
ជូន្ភាគ្ហ ុន្កិ 
សស្មាប់នន ាំ២០១៩ 

▪ លាភការរបស ់
ស្កុមស្បឹកាភបិាល  
នន ាំ២០២០  

▪ ការពន្ារអាែតតិរបស ់
អភិបាលឯករាជយ ន្ិង
អភិបាល មិន្ស្បតិបតតិ 
តាំណាងភាគ្ហ ុន្ិក 
ឯកជន្ 

លទ្ធផ្លនន្ការឡបាោះឡនន ត៖  
 ឯកភាពមបងមចកភាគ្លាភ៖ 
▪ ចាំន្ួន្ ២៣០ ឡរៀល/ភាគ្ហ ុន្ 
▪ កាលបរឡិចេទ្កាំែតទុ់្កៈ នថាទ្០ី២  
មមកកកោ នន ាំ២០២០ 

▪ កាលបរឡិចខទ្ទូ្ទាត់ៈ ចាបព់ីនថាទ្១ី៣  
មមកកកោ នន ាំ២០២០  

 ឯកភាពឡលីលាភការរបសស់្កុមស្បឹកាភបិាល 
   ៧រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្តិយរដា ០១រូប មដលមាន្
ទ្ឹកស្បាក់សរុបចាំន្នួ្ ៩១៥.៦៨៥.៤៥២ឡរៀល 
សស្មាប់នន ាំ២០២០។ 

 ឯកភាពពន្ារអាែតតជូិន្ 
   ឡលាក ឡអាម ឡសងបូរា  ជាអភបិាលឯករាជយ                
ន្ិងឡលាកឧកញ  ចាង យុន្ឡហវង ជាអភបិាល
មិន្ស្បតិបតតតិាំណាងភាគ្ហ ុន្កិឯកជន្សស្មាប់
អាែតតទិ្ី៣ មដលន្ឹងស្តូវផុ្តកាំែត ់

    ននថាទ្២ី០ មមកុមាៈ នន ាំ២០២០។ 
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ឃ- ការខបងខចកភាគលាភ 
១- យោលន្យោបាយខបងខចកភាគលាភ 
 ឡស្កាយពីបាន្អនុ្ម័តឡលីគ្ែន្ី ឡបីពិន្ិតយឡ ញីថាមាន្ចាំឡែញ ស្កុមស្បឹកាភិបាលនន្ រ.ទ្.ស.ភ អាចសឡស្មចឡផ្ៃរ  
ទ្ឹកស្បាក់ទាាំងឡនោះឡដីមប៖ី 
១.១- ការទូ្ទាត់ការខាតបង់ឡៅកនុងនន ាំកន្លងឡៅ 
១.២- បនៃ ប់ពីបាន្ទូ្ទាត់ការខាតបង់ឡៅកនុងនន ាំកន្លងឡៅរចួ ស្បសិន្ឡបីមាន្ស្បាក់ចាំឡែញ ឡនោះស្បាក់ចាំឡែញ        
         ឡន្ោះស្តូវមបងមចកសស្មាប់៖ 
 ក- មថលងសរឡសីដល់ថាន ក់ដឹកនាំ ន្ិងន្ិឡោជិត តាមលកខមែឌ ៖ 

- កនុងករែីស្បាក់ចាំឡែញឡៅសល់មាន្ចាំន្ួន្ពី ៥% ដល់ ១០% នន្ចាំណាយដាំឡែីរការរបស់ រ.ទ្.ស.ភ 
សរុបកនុងនន ាំ ឡនោះការមថលងសរឡសីរស្តូវឡសែីន្ឹងមួយមមនន្ស្បាក់ឡបៀវតេសុទ្ា្ធរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ ន្ិង
ន្ិឡោជិតមាន ក់ៗ។ 

- កនុងកែីស្បាក់ចាំឡែញឡលីសពី ១០% ដល់ ២០% នន្ចាំណាយដាំឡែីរការបស់ រ.ទ្.ស.ភ សរុបកនុងនន ាំ 
ឡនោះការមថលងសរឡសីរស្តូវឡសែីន្ឹងពីរមមនន្ស្បាក់ឡបៀវតេសុទ្ធ្ធរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ ន្ឹងន្ិឡោជិតមាន ក់ៗ។  

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

 ម- ចាំន្ួន្២% សស្មាប់ស្បាក់ឡ្ធន្ន្ិវតត ន្ិង អសមតែភាពវជិាា ជីវៈ។ 
 គ្- បឡងកីតភាគ្បស្ងុងតាមចាប់ ៥%។ 
  - បឡងកីតភាគ្បស្មុងឡសរចីាំន្ួន្ ៥%។ 
 ង- មូលន្ិធិ ៥% ឡលីស្បាក់ចាំឡែញសស្មាប់បឡស្មីផ្លស្បឡោជន៏្សងគម មដលស្តូវកត់ស្តាចូលកនុងបន្ៃុក  
      កនុងនន ាំមដលឡធវីស្បតិបតតិការចាំណាយឡនោះ។ 
១.៣- ចាំន្ួន្ស្បាក់មដរឡៅសល់បនៃ ប់ពីការមបងមចកខាងឡលីឡន្ោះស្តូវ៖ 
 ក- ដកស្បាក់រកាទុ្កឡដីមបធីវលការវនិ្ិឡោគ្នឡពលខាងមុមមដលចាំន្ួន្ឡន្ោះស្តូវអនុ្ម័តឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 
 ម- ស្បាក់ឡៅសល់ឡស្កាយពីការរកាទុ្កសស្មាប់ឡធវីការវនិ្ិឡោគ្ស្តូវឡធវី់ការមបងមចក ៨៥% ឡៅស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិង  
      ហរិញ្ាវតែុ ន្ិង ១៥% ឡៅភាគ្ហ ុន្ន្ិកមដលជាវនិ្ិឡោគ្គ្ិន្្ធារែៈ។ 
 
២- ពត័ម៍ាន្អាំពីការខបងខចកភាគលាភកន៊ុងរយៈយពល ៣ (បី) ឆ្ន ាំច៊ុងយប្កាយ 
 

ល.រ 
េិេណ៌នាលម្អិត 

អាំេីការផ្បងផ្ច្កភាគលាភ្ 
២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 

១ កាលបរឡិចេទ្ស្បកាសមបងមចកភាគ្លាភ ២៦/មិថុន/២០២០ ២៧/មីន/២០១៩ ២៩/មីន/២០១៨ 
២ កាលបរឡិចេទ្កាំែត់ទុ្ក ០២/កកកោ/២០២០ ១២/ឡម្/២០១៩ ១៨/ឡម្/២០១៨ 
៣ កាលបរឡិចេទូ្ទាត់ភាគ្លាភ ១៣/កកកោ/២០២០ ២៥/ឡម្/២០១៩ ២៧/ឡម្/២០១៨ 
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ផ្ននកទី២: ប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាល 
ក- ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
១- សមាសភាពប្កុម្ប្បឹកាភបិាល  
ល.រ. ព ម្ ោះអភ្ិបាល តាំផ្ណង 

កាលបរពិច្េទ 
កាា យជាអភ្ិបាល 

កាលបរពិច្េទ 
បញ្ាប់អាណតតិបច្ច៊ុបបន្ន 

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

៦ ឡលាកឧកញ ចាងយុន្ឡហវង 
អភិបាលមិន្ស្បតិបតតិ 
តាំណាងភាគ្ហ ុនិ្កឯកជន្ 

២០/០២/២០១៣ 
 

២០/០២/២០២២ 

៧ ឡលាក ឡអាម ឡសង បូរា  អភិបាលឯករាជយ ២០/០២/២០១៣ ២០/០២/២០២២ 
 ឡ ែ្ ោះឡលខាធិការសហស្គ្មសរបសរ់ោា ករទឹ្កសវយត័ស្កុងភនាំឡពញៈ 

- ពលាកបណឌិ ត ជា វិស៊ុទធ អគ្គនយករងទ្ទ្ទ្លួបន្ៃុកឡលខាធិការសហស្គ្មស  
(បាន្ចូលនិ្វតតន្ ៍កាលពីនថាទី្០១ មមធនូ នន ាំ២០២០) 

- ពលាក ហួត ស៊ុខពហង ឡលខាធិការសហស្គ្មស 
 

២- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់អភបិាលនី្ម្យួៗ 
- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា 
ជន្ជាតិខែែរ សញ្ជា តិខែែរ ឯកឧតតម្យកើតយៅនងៃទី២៩ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ១៩៦៣។ ឆ្ន ាំ២០០៥ ឯកឧតតម្បាន្ទទួលសញ្ជា បប្ត

បរញិ្ជា បប្តខននកន្ីតិសាស្រសត យៅសាកលវទិាល័យន្ីតិសាស្រសតន្ិងវទិាសាស្រសតយសដ្ឋកិចច (រាជធាន្ីភនាំយពញប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ព៊ុជា) 
ន្ិងបាន្ទទួលសញ្ជា បប្តអន្៊ុបណឌិ តឯកយទសន្ីតិសាស្រសត យៅសាកលវទិាល័យចាំយរ ើន្ពហ៊ុបយចចកវទិា (រាជធាន្ីភនាំយពញ ប្ពោះរាជា-
ណាចប្កកម្ព៊ុជា)កន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៨។ ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៨  ឯកឧតតម្បាន្បយប្ម្ើការងារជាអន្៊ុរដ្ឋយលខាធ្ិការ ន្ិងបាន្យ ើង 
តួនាទីជារដ្ឋយលខាធ្ិការ នន្ប្កសួងឧសាហកម្ែ ន្ិងសិបបកម្ែ រហូតម្កដ្ល់បចច៊ុបបន្ន។ ឯកឧតតម្ អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា ជាប្បធាន្ប្កុម្
ប្បឹកាភបិាលអាណតតិទ៧ី នន្ រ.ទ.ស.ភ ចបព់ីនងៃទី២៥ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ រហូតម្កដ្ល់បចច៊ុបបន្ន។ 

 
- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ ម្៊ុ ីវ៉ាន្ ់
ជន្ជាតិខែែរ សញ្ជា តិខែែរ ឯកឧតតម្ យកើតយៅនងៃទី០៦ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ន្ិងបាន្ទទួលអន្៊ុបណឌិ តយោលន្យោបាយ

យសដ្ឋកិចច នន្សកលវទិាល័យ D'AUVERGNE ប្បយទសបារា ាំង យៅឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ឯកឧតតម្បាន្ទទួលបណឌិ តយសដ្ឋកិចចពាណិជា
កម្ែនន្សកលវទិាល័យ PRESTON សហរដ្ឋអាយម្រកិ យៅឆ្ន ាំ២០០៩។ ឯកឧតតម្ បាន្បយប្ម្ើការងារឲ្យប្កសួងយសដ្ឋកិចច ន្ិង
ហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាអគគនាយក នន្អគគនាយកដ្ឋឋ ន្ឧសាហកម្ែហិរញ្ា វតថ៊ុ។  ឯកឧតតម្ ម្៊ុី វា ន្់ ចូលជាសមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភបិាល
អាណតតទិ៥ី នន្រដ្ឋឋ ករទឹកសវយត័ប្កុងភនាំយពញ ពីនងៃទី២៤ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតដ្ល់បចច៊ុបបន្ន។ 
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- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្បណឌិ ត ស៊ុឹម្ ស៊ុីថា 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឯកឧតតម ឡកីតឡៅនថាទ្ី០៣ មមសីហា នន ាំ១៩៦១ ន្ិងបាន្ទ្ទ្ួលជាវសិវករ សាំែង់សីុវលិ 

ឧសាហកមែ ឡៅវទិ្ា ែ្ ន្បឡចចកវទិ្ាជាន់្មពស់មិតតភាពកមពុជា-សូឡវៀត (រាជធាន្ីភនាំឡពញ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា) កនុងនន ាំ
១៩៨៩។ ឯកឧតតម ទ្ទ្ួលបាន្បរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ ឡៅសកលវទិ្ាល័យស្គ្ប់ស្គ្ង ន្ិងឡសដាកិចច           
ឡមតតស្ពោះសីហនុ្ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា កនុងនន ាំ២០០៧។ កនុងនន ាំ២០១៤ ឯកឧតតម បាន្បញ្ច ប់ន្ិឡកខបបទ្ថាន ក់បែឌិ ត ឡោយ
ឡជាគ្ជ័យ ឡលីជាំនញស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ ឡៅ្កលវទិ្ាល័យ អាសីុ អឺរ  ុប រាជធាន្ីភនាំឡពញ ស្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា។         
ឯកឧតតម ជាអនុ្ស្បធាន្អងគភាព រោា ករទ្ឹកឡមតត ស្ពោះសីហនុ្ពីមមកុមាៈ នន ាំ១៩៩៦ ដល់មម មិថុន នន ាំ២០០៣។ ចាប់ពីមមមិថុន 
នន ាំ២០០៣ ដល់នថាទ្ី០១ មមកកកោ នន ាំ២០១២ ឯកឧតតម មាន្តួនទ្ីជាស្បធាន្អងគភាពរោា ករទ្ឹកឡមតតស្ពោះសីហនុ្ ចាប់ពី         
នថាទ្០ី១ មមកកកោ នន ាំ២០១២ ឯកឧតតម្ ស៊ុមឹ្ ស៊ុថីា ជាអគ្គនយក រ.ទ្.ស.ភ. ន្ិងជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលនន្              
រ.ទ្.ស.ភ. អាែតតិទ្៥ី ចាប់ពីនថាទ្ី២៧ មមកកកោ នន ាំ២០១២ រហូតមកដល់បចចុបបន្ន។ 
 

- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់ឯកឧតតម្ ន្នួ្ ផារត័ន 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឯកឧតតម ឡកីតឡៅនថាទ្ី០១ មមមករា នន ាំ១៩៨០ ន្ិងបាន្ទ្ទ្ួលបរញិ្ជា បស្តចាប់ មផ្នក         

្ធារែៈ ន្ិងមផ្នកឯកជន្ ឡៅនន ាំ២០០១ ឡៅ្កលវទិ្ាល័យភូមិន្ៃន្ីតិ្ន្រសត ន្ិងវទិ្ា្ន្រសតឡសដាកិចច។ ឡៅ Jean 
Moulin Lyon3 ឯកឧតតមបាន្ទ្ទ្ួលបរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ វជិាា ជីវៈតុលាការ ន្ិងវទិ្ា្ន្រសតស្ពហែទ្ែឌ  ន្ិងបរញិ្ជា បស្តជាន់្មពស់ 
ន្ីតិ្ន្រសត ឡៅនន ាំ២០០៣។ នន ាំ២០០៣ ដល់នន ាំ២០០៥ ឯកឧតតម ជាជាំន្ួយការនយកិារ ឡៅ្លាភូមិន្ៃឡៅស្កម។               
នន ាំ២០០៥ ដល់នន ាំ២០០៦ ឯកឧតតម ជាមន្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ៃុកទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងអន្តរជាតិ ឡៅរាជបែឌិ តសភាវជិាជីវៈតុលាការ។               
នន ាំ២០០៦ ដល់នន ាំ២០០៨ ឯកឧតតមជា្ន្រសតចារយចាប់ ឡៅចាំន្ួន្បី្កលវទិ្ាល័យ។ នន ាំ២០០៨ ដល់នន ាំ២០១៥ ឯកឧតតម
ជាស្បធាន្ស្កុមអនកចាប់ នន្ការោិល័យឡៅស្កមឡសីុបអឡងកត ឡៅអងគជាំនុ្ោះ ជស្មោះវ ិ្ មញ្ាកនុងតុលាការកមពុជា។ នន ាំ២០០៧ ដល់
បចចុបបន្ន ឯកឧតតមជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាអនកចាប់ ឡៅទ្ីសតីការគ្ែៈរដាមន្រន្តី។ ចាប់ពនីថាទ្ី១៧/០៦/២០១៧ មកដល់បចចុបបន្ន 
ឯកឧតតម ជាអភិបាលរង នន្្លារាជធាន្ីភនាំឡពញ។ ឯកឧតតម្ ន្ួន្ ផារត័ន  ចូលជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតិទ្៦ី 
នន្រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ពីនថាទ្ី១៨ មមសីហា នន ាំ២០១៧ រហូតដល់បចចុបបន្ន។ 
 

- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់យលាក មា៉ា  ណូរា៉ា វនី្ 
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនថាទ្១ី៥ មមមិថុន នន ាំ១៩៧៣។ ឡៅនន ាំ១៩៩៦ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកា         

ថាន ក់បរញិ្ជា បស្ត ឡលីជាំនញមផ្នកវារ ី្ ន្រសតឡៅវទិ្ា ែ្ ន្បឡចចកវទិ្ាកមពុជា។ បនៃ ប់មក ឡៅនន ាំ២០០៨ ឡលាកទ្ទ្ួលសញ្ជា បស្ត 
ថាន ក់អនុ្បែឌិ ត ជាំនញ Socio-Environmental Engineering ឡៅស្បឡទ្សជប ុន្។ ឡលាកចូលបឡស្មីការឡៅ រ.ទ្.ស.ភ. ឡៅនន ាំ
១៩៩៧ ន្ិងទ្ទ្ួលការមតងតាាំងជាស្បធាន្ការោិល័យសិកាគ្ឡស្មាង ននន ាំ២០០៣។ ឡៅនន ាំ២០០៨ បាន្ទ្ទ្ួលការ មតងតាាំង
ជាអនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្ផ្លិតកមែ ន្ិងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក ឡហយីចាប់ពីនន ាំ២០១២ រហូតដល់បចចុបបន្នជាស្បធាន្នយកោា ន្ផ្លិតកមែ 
ន្ិងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក។ ឡលាក ចូលជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអាែតតិទ្ី៧ នន្ រ.ទ្.ស.ភ. ពីនថាទ្ី២៤ មមកុមាៈ នន ាំ២០២០ រហូតដល់
បចចុបបន្ន។ 

 
 
 
 
 



10 | ឧបសម្ពន័្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់យលាកឧកញ៉ា  ចង យ៊ុន្យហវង 
ជន្ជាតិចិន្ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនន ាំ១៩៧១។ ឡៅនន ាំ១៩៩៥ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បរញិ្ជា បស្ត                

មផ្នកគ្ីមីវទិ្ា ឡៅសកលវទិ្ាល័យបឡចចកឡទ្ស តាលាន្បទ្ពិឡ្ធន៍្ការង្ហរ។ ពីនន ាំ ២០០៣-២០០៨ ឡលាកជានយក 
ស្គ្ប់ស្គ្ងទូ្ឡៅនន្ Cambodia of China State Farms Group។ ពីនន ាំ២០០៨-២០១០ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល    
នន្ Union Resource Investment Group Co., Ltd។ ពីនន ាំ២០១០ ដល់បចចុបបន្ន ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល             
នន្ Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc / Golden Fortune Investment Group Co., Ltd / Golden Fortune 
Real Estate Co., Ltd ន្ិងGolden Fortune Mining Investment Co., Ltd។ ឡលាកបាន្ចូលជា សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល 
(ជាអភិបាលមិន្ស្បតិបតតិតាំណាងភាគ្ហ ុន្ិកឯកជន្) អាែតតិទ្ី៥ នន្រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចាប់ពីនថាទ្ី២០ មមកុមាៈ    
នន ាំ២០១៣ រហូតមកដល់បចចុបបន្ន។ 

 

- ជីវប្បវតតិសយងេបរបស់យលាក យអាម្ យសង បូរា៉ា  
ជន្ជាតិមមែរ សញ្ជា តិមមែរ ឡកីតឡៅនន ាំ១៩៧៧។ ឡលាកបាន្បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បរញិ្ជា បស្តស្គ្ប់ស្គ្ងគ្ែឡន្យយ      

អនុ្បែឌិ តស្គ្ប់ស្គ្ងពាែិជាកមែ ន្ិងឡលាកទ្ទ្ួលបាន្បែឌិ តកិតតិយស ស្គ្ប់ស្គ្ង ពាែិជាកមែ។ ពីនន ាំ២០០៤ ដល់នន ាំ២០០៩ 
ឡលាកជាអគ្គនយកស្គ្ឹោះ ែ្ ន្មីស្កូហរិញ្ាវតែុ Vision Fund Cambodia។ ពីនន ាំ២០០៦ ដល់នន ាំ២០០៩ ឡលាកជាសមាជិក 
សមាគ្មន៍្មីស្កូហរិញ្ាវតែុកមពុជា។ បចចុបបន្នឡលាកជាអគ្គនយក Garuna Fund ន្ិងអនកសស្មបសស្មួល វនិ្ិឡោគ្ HG Capital 
Partners and Blue Energy Partners។ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល របស់ស្កុមហ ុន្ស្បឹកាផ្តល់ ឡោបល់ Aplus 
Consultiing។ ឡលាកជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល របស់មជឈមែឌ លអភិវឌ្ឍន៍្ អគ្គនយក ន្ិងសហស្គ្ិន្ នន្ Aplus School 
For Professionals។ ឡលាកជាសមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលឯករាជយរបស់ AEON Microfinance។ ឡលាក ចូលជាសមាជិក   
ស្កុមស្បឹកាភិបាល (ជាអភិបាលឯករាជយ) អាែតតិទ្ី៥ នន្រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ចាប់ពីនថាទ្ី២០ មមកុមាៈ នន ាំ២០១៣ 
រហូតមកដល់បចចុបបន្ន។ 

 
៣- ករណីអភបិាលណាមាន ក ់ជាអភបិាល ជាភាគហ ៊ុនិ្ក ឬសហកម្ែសិទធិរបស់ប្កុម្ហ ៊ុន្យនេងយទៀត 

រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ពុាំមាន្ព័ត៌មាន្ករែីអភិបាលណាមាន ក់ ជាអភិបាល ជាភាគ្ហ ុន្ិក ឬសហកមែសិទ្ធិករ 
របស់ស្កុមហ ុន្ឡផ្េងឡទ្ៀតឡនោះឡទ្។ 

 
៤- តនួាទី ភារកិចច ការទទួលែ៊ុសប្តូវរបស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល និ្ងការអន្៊ុម្ត័ 

 កាំែត់គ្ឡស្មាងអភិវឌ្ឍន៍្សហស្គ្មស ឡោយអនុ្ឡលាមតាមទិ្សឡៅកាំែត់របស់រាជរោា ភិបាល ឡោងតាម
សាំឡែីរបស់អគ្គនយក 

 កាំែត់គ្ឡស្មាងថវកិាស្បចាាំនន ាំ ន្ិងកមែវធិីវនិ្ិឡោគ្ ស្ពមទាាំងហរិញ្ាបបទាន្បស្មុងសស្មាប់សឡស្មចកមែវធិីវនិ្ិឡោគ្ 
 អនុ្ម័តឡលីរបាយការែ៍គ្ែឡន្យយ (របាយការែ៍ ែ្ ន្ភាពហរិញ្ាវតែុ ន្ិងរបាយការែ៍លទ្ធផ្លលមអិត) 
 កាំែត់នូ្វរចនសមព័ន្ធចាត់តាាំងចាំន្ួន្ស្កបម័ែឌ ការមបងមចកមុមង្ហរទូ្ឡៅ ន្ិងស្បាក់ឡបៀវតេររ៍បស់ន្ិឡោជិត 
    តាមសាំឡែីរបស់អគ្គនយក 
 អនុ្ញ្ជា តឲ្យឡបីក ឬសឡស្មចឲ្យបិទ្សកមែភាពរបស់ការោិល័យភាន ក់ង្ហរ ឬតាំណាង 
 អនុ្ញ្ជា តឲ្យទ្ិញអចលន្ស្ទ្ពយស្គ្ប់ស្បឡភទ្ ឡោយឡគ្មរពតាមស្បកាស ឡលម៩៩៧ សហវ.ទ្រ ចុោះនថាទ្ី២៥ មមធនូ        

នន ាំ១៩៩៧ សតីពីការ ស្គ្ប់ស្គ្ងលទ្ធកមែឡៅសហស្គ្មស្ធារែៈ 
 ឡស្ជីសឡរសីសនងការគ្ែន្ី ន្ិងកាំែត់នូ្វលាភការជូន្ចាំឡពាោះសនងការគ្ែន្ី 
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៤- តនួាទី ភារកិចច ការទទួលែ៊ុសប្តូវរបស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល និ្ងការអន្៊ុម្ត័ (ត) 
 សឡស្មចយល់ស្ពមឡលីកិចចសន្ា ឬសន្ធិសញ្ជា ឡផ្េងៗ 
 ឡធវីការពិន្ិតយកនុងចឡនល ោះឡពលឡទ្ៀតទាត់មួយ ឡលីទ្ិសឡៅមដលបាន្កាំែត់ឲ្យសហស្គ្មស ន្ិងឡលីកឡ ងីនូ្វបណាត

វធិាន្ការមកសស្មួលឡលីកសាំឡែីសុាំមកមស្បលកខន្តិកៈ។ 
 
៥- កិចចប្បជ៊ុាំប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
លទធនលការងាររបសប់្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលឆ្ន ាំ២០២០ 
កនុងនន ាំ២០២០ ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ស្បជុាំចាំន្ួន្០៥ឡលីក ដូចខាងឡស្កាម៖ 

 
⚫ លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទី្១ អាែតតិទី្៧ : 

រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទ្ី១ អាែតតិទ្ី៧ កាលពីនថាទ្ី១៨ មមមីន នន ាំ២០២០ 
ឡវលាឡមា ង៨:៣0នទ្ី ឡៅបន្ៃប់ស្បជុាំឡលម២ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ អងគស្បជុាំបាន្ពិន្ិតយន្ិងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបល់ឡលីមលឹម្រ
លមអិតនន្របាយការែ៍មដលបង្ហា ញឡោយមន្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្ួលបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្តីមាសទ្ី១ នន ាំ២០២០ ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាព 
ទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 

២- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តសតីពីការចរចាតនមលឡសវាសវន្កមែនន ាំ២០២០ សស្មាប់ស្កុមហ ុន្ ប ី ឌ្ី អូ (ឡមមបូឌា) 
ន្ិងការឡស្ជីសឡរសីស្កុមហ ុន្ ប ី ឌ្ី អូ (ឡមមបូឌា) ឡលីឡសវាសវន្កមែសស្មាប់គ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្ក 
ស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តចាំការមន្ ន្ិងស្បព័ន្ធមចកចាយទ្ឹក។ 

ក) សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តសតីពីការចរចាតនមលឡសវាសវន្កមែនន ាំ២០២០ សស្មាប់ស្កុមហ ុន្  
ប ី ឌ្ី អូ (ឡមមបូឌា)   

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍ទ្ទ្ួលយកស្កុមហ ុន្ ប ីឌ្ីអូ ជាសវន្ករ មតឡោយ ែ្ ន្ភាព 
ហរិញ្ាវតែុកនុងឡពលបចចុបបន្នឡន្ោះ ឡសនីឱយអងគភាពសវន្កមែនផ្ៃកនុង ឡធវីការចរចាតនមលមតងឡទ្ៀត ឡបីសិន្សឡស្មចបាន្ទាបជាងតនមល 
មដលឡសនីឡ ងីខាងឡលីគ្ឺជាការលអ ឡហយីលទ្ធផ្លនន្ការចរចាចុងឡស្កាយឡន្ោះមិន្ចាាំបាច់ឆ្លងស្កុមស្បឹកាភិបាលមតងឡទ្ៀតឡទ្។ 

ម) សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តសតីពីការឡស្ជីសឡរសីស្កុមហ ុន្ ប ី ឌ្ី អូ (ឡមមបូឌា) ឡលីឡសវាសវន្កមែ សស្មាប់ 
គ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តចាំការមន្ ន្ិងស្បព័ន្ធមចកចាយទ្ឹក 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍ ទ្ទ្ួលយកស្កុមហ ុន្ ប ី ឌ្ី អូ ជាសវន្ករ ន្ិងស្បគ្ល់សិទ្ធិជូន្
ឯកឧតតមអគ្គនយក កនុងការចរចាតនមល  រមួទាាំងការចុោះហតែឡលខាឡលីកិចចសន្ាផ្ងមដរ។ 

 ៣- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតតកនុងដាំណាច់នន ាំ២០១៩ ន្ិងស្តីមាសទ្ី១ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតត កនុងដាំណាច់នន ាំ២០១៩ ន្ិងស្តីមាសទ្ី១ 

នន ាំ២០២០។ 
 ៤- របាយការែ៍សតីពីមូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម ចុងនន ាំ២០១៩ ន្ិងស្តីមាសទ្ី១ នន ាំ២០២០ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្ល ឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម ចុងនន ាំ 
២០១៩ ន្ិងកនុងស្តីមាសទ្ី១ នន ាំ២០២០ ន្ិងឡសនីឱយរោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ទ្ទ្ួលយកសាំឡែីរបស់្លារាជធាន្ី 
ភនាំឡពញ ឡៅពិចារណាឡលីសាំឡែីសុាំពិន្ិតយោក់បមន្ែមនូ្វបឡង្ហគ លទ្ឹកពន្លត់ អគ្គិភ័យតាមផ្ារននកនុងរាជធាន្ីភនាំឡពញ។ 

 ៥- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទ្ី១ ន្ិងមផ្ន្ការស្តីមាសទ្ី២ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ទ្ទ្ួលស្ជាប ន្ិងឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទ្ី១ ន្ិងមផ្ន្ការស្តីមាស    

ទ្ី២ នន ាំ២០២០។ 
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៦- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីរបាយការែ៍ស្បចាាំនន ាំ២០១៩ ន្ិងឡគ្មលការែ៍មបងមចកស្បាក់ចាំឡែញ ន្ិង
មបងមចកភាគ្លាភដល់ភាគ្ហ ុន្ិកនន ាំ២០១៩ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ទ្ទ្ួលស្ជាបឡលីរបាយការែ៍ស្បចាាំនន ាំ២០១៩ រឯីការមបងមចកស្បាក់ចាំឡែញ ន្ិងការមបងមចក
ភាគ្លាភជូន្ភាគ្ហ ុន្ិកសស្មាប់នន ាំ២០១៩  ន្ឹងឡសនីសុាំការអនុ្ម័តពីស្កុមស្បឹកាភិបាលនឡពលឡស្កាយ ឡោយ្រសវន្ករឯករាជយ 
មិន្ទាន់្បាន្ឡធវីសវន្កមែរចួរាល់ឡៅឡ យី។ 

៧- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីពិធីមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្ី៨ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាព៖  
១)  យកនថាទ្ី២៦ មមមិថុន នន ាំ២០២០ ជានថាស្បារពធពិធីមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្ី៨ 
២) យក្លស្បជុាំរបស់រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ ជាទ្ីកមន្លងស្បារពធមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិក 
 ឡលីកទ្ី៨ 
៣) មហាសន្និបាតចាប់ឡផ្តីមពីឡមា ង៨:០០ ឡោយឡស្គ្មងឡរៀបចាំឱយមាន្រឡបៀបវារៈដូចខាងឡស្កាម ៖  

- ចុោះវតតមាន្ 
- ស្បកាសឡហតុ 
- បទ្បង្ហា ញសតីពីលទ្ធផ្លអាជីវកមែរបស់សហស្គ្មស 
- ឡបាោះឡនន តអនុ្ម័តឡលីការមបងមចកភាគ្លាភជូន្ភាគ្ហ ុន្ិក  
- ឡបាោះឡនន តអនុ្ម័តឡលីលាភការរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល 
- ឡបាោះឡនន តអនុ្ម័តឡលីការពន្ារអាែតតិរបស់អភិបាលឯករាជយន្ិងអភិបាលមិន្ស្បតិបតតិតាំណាង  

      ភាគ្ហ ុន្ិកឯកជន្   
- មតិបញ្ច ប់ ន្ិងឡសចកតីមថលងអាំែរគុ្ែរបស់ស្បធាន្គ្ែធិបតី 

៤) ស្បគ្ល់ភារកិចចឡធវីបទ្បង្ហា ញពីលទ្ធផ្លអាជីវកមែរបស់សហស្គ្មស ជូន្ឡលាកអគ្គនយករង     
  រស់ គ្ឹមលាង 
៥)  ឡផ្ៃរសិទ្ធិជូន្ឯកឧតតមអគ្គនយក ឱយឡរៀបចាំដាំឡែីរការមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្ី៨។ 

 ៨- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីការមកសស្មួលសមាសភាពគ្ែៈកមាែ ធិការរបស់ស្កុមស្បកឹាភិបាល 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពតាមសាំឡែី។ 

៩- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-សឡស្មចឡលីអនុ្្សន៍្របស់អាជាា ធរសវន្កមែជាតិ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងស្បាក់កាច់វតតមាន្ជូន្ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពឈប់ទ្ទ្ួលស្បាក់កាច់វតតមាន្ស្បជុាំចាប់តាាំងពីឡពលឡន្ោះតឡៅ។ 
 ១០- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីសមាសភាពគ្ែៈកមែការជស្មោះ ន្ិងលក់ស្ទ្ពយសមបតតិរដាមដលស្តូវជស្មោះ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ទ្ទ្ួល គ្ ល់សមាសភាពគ្ែៈកមែការនផ្ៃកនុងឡន្ោះ ទាាំង១២រូបឡន្ោះ ន្ិងឯកភាពជាឡគ្មល-
ការែ៍ឱយរោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញបឡងកីតគ្ែៈកមែការ ស្សបតាមស្បការ១៦ នន្ស្បកាសឡលម០០២សហវ.ស្បក ចុោះនថាទ្ី 
០៦ មមមករា នន ាំ២០២០ របស់ស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុ  មដលមាន្សមាសភាព៤រូប ដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១) ឯកឧតតម សឹុម សីុថា  អគ្គនយករោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ  ជាស្បធាន្ 
២) តាំណាងស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុ (រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវឡធវីលិមិតឡសនីសុាំឡៅស្កសួង) ជាអនុ្ស្បធាន្ 
៣) តាំណាងស្កសួងឧសាហកមែន្ិងសិបបកមែ (រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវឡធវីលិមិតឡសនីសុាំឡៅស្កសួង)ជាសមាជិក 
៤) ឡលាក រស់ គ្ឹមលាង អគ្គនយករងទ្ទ្ួលបន្ៃុកហរិញ្ាកិចចន្ិងផ្ារមូលបស្ត ជាសមាជិក។ 

១១- របាយការែ៍សតីពីផ្លប ោះពាល់នន្ការរុោះឡររីបងអាងទ្ឹករបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡៅអាងតមកល់ទ្ឹកភូមិ   
ស្តពាាំងថលឹង១ សង្ហក ត់ឡចាមឡៅ១ មែឌ ឡពាធិ៍មសន្ជ័យ 

          ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍ឡៅឡលីការជស្មោះឡចាលនូ្វអចលន្ស្ទ្ពយឡន្ោះ ឡោយ រ.ទ្.ស.ភ  
ស្តូវអនុ្វតតតាមន្ីតិវធិីជាធរមាន្។ 
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១២- របាយការែ៍សតីពីយុទ្ធ្ន្រសតរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡលីវធិី្ន្រសតកនុងការស្គ្ប់ស្គ្ងសាំែល់ស្បព័ន្ធស្បស្ពឹតតកមែ
ទ្ឹក អ្ តបាក់មមង 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្គ្មាំស្ទ្ឡៅឡលីកិចចការ ន្ិងយុទ្ធ្ន្រសតមដលបាន្ឡលីកឡ ងី។ 
១៣- របាយការែ៍សតីពីវឌ្ឍន្ភាពរបស់គ្ឡស្មាងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តតាឡមែ  ន្ិងឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ ត 

ភូមិមស្ពក 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 

១៤- របាយការែ៍សតីពី ែ្ ន្ភាពនន្ការផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ ត ឡមតតតបូង ែុ ាំ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 

១៥- ឡផ្េងៗ : សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីកាលវភិាគ្ស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលសស្មាប់នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពនថាស្បជុាំដូចខាងឡស្កាម៖ 

១) សស្មាប់ស្តីមាសទ្ី២ កាំែត់យកនថាទ្១ី២ មមមិថុន នន ាំ២០២០ 
២) សស្មាប់ស្តីមាសទ្ី៣ កាំែត់យកនថាទ្៣ី០ មមកញ្ជា  នន ាំ២០២០ 
៣) សស្មាប់ស្តីមាសទ្ី៤ កាំែត់យកនថាទ្១ី៨ មមធនូ នន ាំ២០២០។ 
 

សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលវតតមាន្ចាំន្ួន្០៦រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ ។ 
សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលអវតតមាន្ចាំន្ួន្០១រូប។  
 

⚫ លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលវ ិ្ មញ្ាឡលីកទ្ី១ នន ាំ២០២០ (ស្បជុាំឡលីកទ្ី២) អាែតតិទ្ី៧ : 
រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលវ ិ្ មញ្ាឡលីកទ្ី១ នន ាំ២០២០(ស្បជុាំឡលីកទ្ី២) អាែតតិទ្ី៧ កាលពី

នថាទ្៣ី០ មមឡម្ នន ាំ២០២០ ឡវលាឡមា ង៩:០0នទ្ី ឡៅបន្ៃប់ស្បជុាំឡលម២ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។ អងគស្បជុាំបាន្ពិន្ិតយន្ិងពិភាកា
ផ្ទល ស់បតូរឡោបល់ឡលីមលឹម្រលមអិតនន្របាយការែ៍ មដលបង្ហា ញឡោយមន្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្ួលបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូច
ខាងឡស្កាម ៖ 

១- របាយការែ៍សតីពី ែ្ ន្ភាពផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ ត ឡមតតតបូង ែុ ាំ ន្ិងសាំឡែីសុាំអនុ្ម័តឡលីការទ្ិញសមាា រ ពស្ងីក
ស្បព័ន្ធមចកចាយ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍ ន្ិងបាន្មែនាំឱយពឡន្លឿន្ការឡផ្ៃរ អចលន្ស្ទ្ពយឡន្ោះ តាម
ន្ីតិវធិីជាធរមាន្ ន្ិងបាន្ឯកភាព-អនុ្ម័តឱយទ្ិញបាំពង់ន្ិងសមាា រតភាា ប់ ឡោយឡស្បីវធិី្ន្រសតលទ្ធកមែឡោយម ក គ្ឺចុោះកិចចសន្ា
ផ្ទៃ លជ់ាមួយស្កុមហ ុន្កនុងស្សុក។ 

២- របាយការែ៍សតីពី ែ្ ន្ភាពហរិញ្ាវតែុ រយៈឡពល៣មមឡដីមនន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័តទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ ឡោយម ក ចាំឡពាោះសាំឡែីសុាំពន្ារឡពលការទូ្ទាត់   

ភាគ្លាភជូន្ស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុ រ.ទ្.ស.ភ មិន្ចាាំបាច់ឡធវីលិមិតឡសនីសុាំឡទ្ ឡស្ពាោះមាន្កត់ស្តាជាផ្លូវការកនុង កាំែត់ឡហតុ
ឡន្ោះឡហយី។ 

៣- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តមតងតាាំងមន្រន្តីជាន់្មពស់ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាព តាមការឡសនីសុាំរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងន្ិងលាភការ ៖ 

១) ឡលាកស្សី ឡរឿន្ ណារ ី មតងតាាំងជា អគ្គនយករង    
២) ឡលាក ឱម អដារស  ឡផ្ៃរភារកិចចមកជា ស្បធាន្នយកោា ន្រដាបាលន្ិងធន្ធាន្មនុ្សេ 
៣) ឡលាក ឡ្ម សុវែណ   មតងតាាំងជា ស្បធាន្នយកោា ន្អាជីវកមែ។ 

ឡោយម ក ចាំឡពាោះភារកិចចរបស់អគ្គនយករង ន្ឹងស្តូវកាំែត់ឡោយអគ្គនយក តាមរយៈឡសចកតីសឡស្មចោច់      
ឡោយម ក។ 
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៤- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីពិធីមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្ី៨ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត ៖ 

១) យកជឡស្មីសទ្ី១ គ្ឺស្បារពធមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកជាលកខែៈស្បជុាំធមែតា ឡៅ្លស្បជុាំ ធាំរបស់         
រ.ទ្.ស.ភ  ឡោយរកាចមាា យបុគ្គលោ ងតិច១,៥មម ស្ត រាល់សកមែភាព  ឡោយមាន្ ពាក់មា ស ន្ិងមាន្
បរកិាខ រឡពទ្យនន តាមការមែនាំរបស់ស្កសួងសុខាភិបាល។ 

២)ចាំឡពាោះរឡបៀបវារៈ ន្ិងឡពលឡវលានន្អងគមហាសន្និបាត ស្តូវរកាទុ្កដូចមដលបាន្ឯកភាពកនុងកិចចស្បជុាំ 
កន្លងមក។ 

៣)យកកាលបរឡិចេទ្កាំែត់ទុ្ក (Record Date) សស្មាប់មហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្ី៨ ឡន្ោះ គ្ឺនថាទ្ី
២២ មមឧសភា នន ាំ២០២០។  ការកាំែត់កាលបរឡិចេទ្កាំែត់ទុ្កឡន្ោះ ឡធវីឱយឡយងីមាន្លទ្ធភាពកនុងការ
វាយតនមលចាំន្ួន្អនកចូលរមួកនុងមហាសន្និបាតឡន្ោះ ឡដីមបឱីយង្ហយស្សួលកនុងការឡរៀបចាំ ន្ិងចាត់មចងមហា
សន្និបាតឱយបាន្លអតាមការមែនាំរបស់ គ្.ម.ក ។   

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្មែនាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីលិមិតរមលឹក គ្.ម.ក ពីការឡសនីសុាំការមែនាំឡលីការអនុ្វតតលាភការរបស់
ស្កុមស្បឹកាភិបាល មដលរហូតមកដល់ឡពលឡន្ោះ គ្.ម.ក មិន្ទាន់្បាន្ឡឆ្លីយតបឡៅឡ យី។ 

៥- ឡផ្េងៗ 
១) គ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កផ្លិតទ្ឹក អ្ តតាឡមែ  ជាជាំន្ួយឥតសាំែងរបស់រោា ភិបាលជប ុន្  
 កនុងរូបភាពជា Special Purpose Company (SPC)  បចចុបបន្នកាំពុងដាំឡែីរការឡដញនថលឡដីមប ី 
 ្ងសង់។   
២)គ្ឡស្មាងឡធវីបចចុបបន្នភាពមផ្ន្ការឡម ជាជាំន្ួយឥតសាំែងរបស់រោា ភិបាលជប ុន្ បចចុបបន្នកាំពុង  
 ដាំឡែីរការ។   
៣)គ្ឡស្មាងហរិញ្ាបបទាន្ឥតសាំែងរបស់សហគ្មន៍្អឺរ  ុប ទ្ឹកស្បាក់ស្បមាែ១៥លាន្ដុលាល រ។  
 ឡយងី បាន្ទ្ទ្ួលព័ត៌មាន្ថា កនុងសបាត ហ៍ឡស្កាយ ធនគ្មរវនិ្ិឡោគ្អឺរ  ុប (EIB) ន្ឹងចុោះហតែឡលខា
ជាមួយ គ្ែៈកមាែ ធិការអឺរ  ុប ឡដីមបផី្តល់ហរិញ្ាបបទាន្ឡន្ោះមក រ.ទ្.ស.ភ ឡហយីរ ាំពឹងថាន្ឹងមាន្ការចុោះ 
ហតែឡលខាឡលីកិចចស្ពមឡស្ពៀងផ្តល់ហរិញ្ាបបទាន្ឡន្ោះមករាជរោា ភិបាលកមពុជា កនុងសបាត ហ៍បនៃ ប់ឡទ្ៀត។  
បចចុបបន្ន  ពស្ង្ហងឡលីកទ្ី១ នន្កិចចស្ពមឡស្ពៀងផ្តល់ហរិញ្ាបបទាន្ បាន្ឡរៀបចាំរចួរាល់ឡហយី។ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍ ន្ិងទ្ទ្ួលយកនូ្វអនុ្្សន៍្របស់ឯកឧតតម មុី វា ន់្ គ្ឺ       
រ.ទ្.ស.ភ គ្ួរមតបញ្ចូ លឡៅកនុងគ្ឡស្មាងឡធវីបចចុបបន្នភាពមផ្ន្ការឡម នូ្វការសិកាអាំពីលទ្ធភាព្ងសង់ឡរាងចស្កទ្ឹក អ្ ត         
ឡៅស្កុងតាឡមែ  ឡោយ្រស្កុងឡន្ោះន្ឹងកាល យជាតាំបន់្ឡសដាកិចចស្បកបឡោយសកាត នុ្ពលផ្ងមដរ នឡពលអនគ្ត។ 

 
សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលវតតមាន្ចាំន្ួន្០៧រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ។ 

 
⚫ លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទ្ី៣ អាែតតិទ្ី៧ : 

រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទ្ី៣ អាែតតិទ្ី៧ កាលពីនថាទ្ី១២ មមមិថុន នន ាំ២០២០ 
ឡវលាឡមា ង៩:០0នទ្ី ឡៅបន្ៃប់ស្បជុាំឡលម២ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។  អងគស្បជុាំបាន្ពិន្ិតយន្ិងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរ ឡោបល់ឡលីមលឹម្រ
លមអិតនន្របាយការែ៍មដលបង្ហា ញឡោយមន្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្ួលបាន្នូ្វលទ្ធផ្ល ដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទ្ី២នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 

២- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តមតងតាាំងសវន្ករនផ្ៃកនុងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ 
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ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពតាមសាំឡែី ឡោយអនុ្ញ្ជា តពន្ារអាែតតិជូន្ឡលាកស្សី ឡសង គ្មតារា          
ជាស្បធាន្សវន្ករនផ្ៃកនុង រយៈឡពល២នន ាំឡទ្ៀត។ 

៣- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែ អនុ្វតតកនុងស្តីមាសទ្២ី នន ាំ២០២០ ន្ិងសាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-សឡស្មច
ឡលីមផ្ន្ការលទ្ធកមែមកតស្មូវឆ្មាសទ្ី២ នន ាំ២០២០ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទ្ី២ ន្ិង អនុ្ម័ត-ឯកភាពឡលី
មផ្ន្ការលទ្ធកមែមកតស្មូវសស្មាប់ឆ្មាសទ្ី២នន ាំ២០២០។ 

៤- របាយការែ៍សតីពីមូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម កនុងស្តីមាសទ្ី២ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លនន្ការឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មផី្លស្បឡោជន៍្សងគម អនុ្វតត

កនុងស្តីមាសទ្ី២ នន ាំ២០២០។ 
៥- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរស្បចាាំនន ាំ២០១៩ ន្ិងសាំឡែីសុាំឡគ្មលការែ៍មបងមចកភាគ្លាភ  

ជូន្ភាគ្ហ ុន្ិកនន ាំ២០១៩ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្អនុ្ម័ត ៖  

ក) ឯកភាពជាឯកចេន្ៃឡលីសាំឡែីសុាំមបងមចកស្បាក់ចាំឡែញនន ាំ២០១៩ ដូចខាងឡស្កាម ៖ 
១) រង្ហវ ន់្សរឡសីរមន្រន្តី-ន្ិឡោជិត (បីមម) : ៦.៣៨០.៥៦៦.៨២៣,០០ឡរៀល 
២) មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម  : ២.៧៤៣.៥២៨.៦៦១,៣៨ឡរៀល 
៣) មូលន្ិធិបស្មុងតាមចាប់   : ១.៦៦៤.៥៩៥.៨៣៧,២៥ឡរៀល 
៤) មូលន្ិធិបស្មុងឡោយឡសរ ី   : ១.៦៦៤.៥៩៥.៨៣៧,២៥ឡរៀល 

ម) ឯកភាពជាឯកចេន្ៃឡលីស្បាក់ចាំឡែញរកាទុ្ក:  ៩.៩៥៨.៨៩៧.៨១១,០០ឡរៀល 
គ្) ភាគ្លាភសរុបមដលស្តូវមបងមចក :  ២០.០០៣.៨២៧.២៦០,០០ឡរៀល 
១) ទ្ិន្នផ្លភាគ្លាភ (Dividend Yield) : ៤,០៩%  
២) ចាំន្ួន្ភាគ្លាភកនុងមួយភាគ្ហ ុន្ (Dividend per Share) : ២៣០ឡរៀល/ភាគ្ហ ុន្ 
៣) អនុ្បាតនន្ការមបងមចកភាគ្លាភ (Dividend Payout Ratio) : ៦០,០៩% 
៤) កាលបរឡិចេទ្ស្បកាសបញ្ា ីឡ ែ្ ោះភាគ្ហ ុន្ិកស្តូវទ្ទ្ួលបាន្ភាគ្លាភ : ០២ កកកោ ២០២០ 
៥) កាលបរឡិចេទ្ចាប់ឡផ្តីមទូ្ទាត់ភាគ្លាភ (Payment Date) : ១៣ កកកោ ២០២០។ 

ឡោយម ក ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការទូ្ទាត់ភាគ្លាភជូន្ស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុ ឡោយសឡងកតឡ ញីថា  រ.ទ្.ស.ភ  ស្តូវ
ការទុ្ន្សស្មាប់វនិ្ិឡោគ្ រមួទាាំងថវកិាសស្មាប់បដិភាគ្ោ ងឡស្ចីន្ឡនោះ  ស្កុមស្បឹកាភិបាលឡសនីសុាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ ពិន្ិតយលទ្ធភាព
ជស្មាបជូន្ស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុពី ែ្ ន្ភាពកងវោះថវកិាឡន្ោះ ន្ិងឡសនីសុាំពន្ារឡពលការទូ្ទាត់ជូន្។ 

៦- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទ្២ី-ឆ្មាសទ្ី១ ន្ិងមផ្ន្ការស្តីមាសទ្ី៣ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទាាំងស្សុង ឡលីមលឹម្រនន្របាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហរស្តីមាសទ្ី២ ឆ្មាសទ្ី១ ន្ិង

ទ្ិសឡៅការង្ហរស្តីមាសទ្ី៣នន ាំ២០២០ ន្ិងឡសនីឱយ រ.ទ្.ស.ភ បន្តជាំរុញការង្ហរឡផ្ៃរអចលន្ស្ទ្ពយ ឡរាងចស្កផ្លិតទ្ឹក អ្ តឡមតត
តបូង ែុ ាំតាមន្ីតិវធិីជាធរមាន្ ស្ពមទាាំងទ្ទ្ួលស្ជាបនូ្វការបារមា ន្ិងការគ្ិតគូ្ររបស់ឯកឧតតមអគ្គនយក ពាក់ព័ន្ធន្ឹង ែ្ ន្ភាព
កមពស់ទ្ឹកទ្ឡន្លនរដូវស្បាាំង។ 

៧- សាំឡែីសុាំកិចចអន្តរាគ្មន៍្ឡោោះស្្យគ្ន្លងផ្លូវ សស្មាប់ោក់លូបងាូរសាំែល់ឡចញពីស្បព័ន្ធស្បស្ពឹតតកមែ  
ទ្ឹក អ្ តរបស់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តបាក់មមង 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពលុបរឡបៀបវារៈទ្ី៧ ឡោយកិចចការឡន្ោះ រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡោោះស្្យ រចួរាល់ឡហយី។ 
៨- របាយការែ៍វឌ្ឍន្ភាពសតីពីការអនុ្វតតយុទ្ធ្ន្រសតស្គ្ប់ស្គ្ងសាំែល់ភក់ ឡចញពីស្បព័ន្ធស្បស្ពឹតតកមែ  

ទ្ឹក អ្ ត របស់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តបាក់មមង 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 



16 | ឧបសម្ពន័្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

៩- របាយការែ៍សតីពីឡហតុនន្ផ្លប ោះពាល់របស់គ្ឡស្មាងចាក់ដីបាំឡពញ នន្គ្ឡស្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ឡកាោះន្រា ឡោយ 
ស្កុមហ ុន្ OCIC មកឡលីស្បព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ន្ិងមកឡលីឡសវាកមែផ្គត់ផ្គង់ ទ្ឹក អ្ តជូន្
ស្បជាពលរដាកនុងរាជធាន្ីភនាំឡពញ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍ ន្ិងបាន្ផ្តល់អនុ្្សន៍្ដល់ រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវជួបស្បជុាំ 
ពិភាកាឡោោះស្្យជាមួយស្កុមហ ុន្ជាបន្តឡទ្ៀត។  

១០- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-សឡស្មចជាឡគ្មលការែ៍ឡលីការកាំែត់លាភការជូន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័តជាឯកចេន្ៃ ឱយឡសនីសុាំការអនុ្ម័តឡលីលាភការរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល អងគមហាសន្និបាត 

ភាគ្ហ ុន្ិកឡលីកទ្៨ី មដលន្ឹងស្បស្ពឹតតឡៅឡៅនថាទ្ី២៦ មមមិថុនខាងមុម ឡោយការឡបាោះឡនន តជាកញ្ច ប់ឡៅឡលីលាភការ               
រយៈឡពលមួយនន ាំមដលកាំពុងអនុ្វតត ស្ពមទាាំងបាន្ទាមទារឱយ គ្.ម.ក ផ្តល់នូ្វកាំែត់ឡហតុពាក់ព័ន្ធន្ឹងកិចចស្បជុាំជាមួយ រ.ទ្.ស.ភ 
ឡដីមបជីាឯក្រឡោងផ្ងមដរ។ 

១១- ឡផ្េងៗ  
- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-សឡស្មចឡលីពស្ង្ហងចឡមលីយចាំឡពាោះកស្មងសាំែួរវាយតនមលការអនុ្វតតអភិបាលកិចច  
្ជីវកមែឡៅ រ.ទ្.ស.ភ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឡសនីឱយឡធវីការមកសស្មួលឡលីចាំែុចមួយចាំន្ួន្ ន្ិងអនុ្ញ្ជា តឱយឡផ្ាីជូន្ គ្.ម.ក ស្ពមទាាំងបាន្     
អនុ្ម័តឱយស្គ្ប់សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលឡធវីឡសចកតីស្បកាសពីទ្ាំនស់ផ្លស្បឡោជន៍្ ន្ិងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងរបស់មលួន្ជាមួយន្ឹង          
រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ  ស្សបឡៅតាមស្កមសីលធម៌សស្មាប់អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ន្ិងយន្តការតស្មូវសស្មាប់    
ការអនុ្វតតអភិបាលកិចច្ជីវកមែ។ 

 
សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលវតតមាន្ចាំន្ួន្០៧រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ ។ 
 

⚫ លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទ្ី៤ អាែតតិទ្ី៧ : 
រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ា ឡលីកទ្ី៤ អាែតតិទ្ី៧ កាលពីនថាទ្ី២៩ មមកញ្ជា  នន ាំ២០២០ 

ឡវលាឡមា ង៨:៣0នទ្ី ឡៅបន្ៃប់ស្បជុាំឡលម២ របស់ រ.ទ្.ស.ភ។  អងគស្បជុាំបាន្ពិន្ិតយន្ិងពិភាកាផ្ទល សប់តូរឡោបល់ឡលីមលឹម្រ
លមអិតនន្របាយការែ៍មដលបង្ហា ញឡោយមន្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្ួលបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាង ឡស្កាម ៖ 

១- សាំឡែីសុាំស្កសួងឡសដាកិចចន្ិងហរិញ្ាវតែុ ផ្តល់អនុ្្សន៍្មែនាំឡលីការស្គ្ប់ស្គ្ងគ្ឡស្មាង្ងសង់ 
ែ្ ន្ីយ បូមទ្ឹកឡៅថែី កនុងស្កបមែឌ វធិាន្ការកាត់បន្ែយផ្លប ោះពាល់របស់គ្ឡស្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ឡកាោះន្រាថែី 

មកឡលីឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តន្ិឡរាធ ន្ិងឡសវាកមែផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តរបស់ រ.ទ្.ស.ភ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឱយ រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីលិមិតឡសនីសុាំឡគ្មលការែ៍ពីស្កសួងអាណាពាបាលទាាំងពីរ ឡោយ

ឡោងតាមអនុ្្សន៍្ខាងឡលី ន្ិងស្បគ្ល់សិទ្ធិជូន្ឯកឧតតមអគ្គនយក ឡដីមបមុីមការអនុ្វតតបន្តតាមន្ីតិវធិី។  
២- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីគ្ឡស្មាងចាក់បាំឡពញដីទ្ាំហាំ២៥ហកិតា ឡៅបឹងតាឡមាក 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍ឡៅឡលីតស្មូវការចាក់ដីបាំឡពញទ្ីតាាំងឡន្ោះ មតតនមលស្តូវពិចារណាន 
ឡពលឡស្កាយ  ឡោយ្រមិន្ទាន់្មាន្តស្មូវការបនៃ ន់្ ន្ិងចាំឡពាោះមុមឡៅឡ យី  ស្ពមទាាំងគ្មាំស្ទ្ឡលីវធិី្ន្រសតអនុ្វតតគ្ឡស្មាងឡន្ោះ 
ចាំន្ួន្៣ជឡស្មីស គ្ឺ៖ 

១) ្ ត រដីបាតបឹងឡៅមកបរៗឡនោះមកចាក់បាំឡពញទ្ីតាាំងដីខាងឡលី ឡោយឡសនីសុាំការគ្មាំស្ទ្ពី្លា  
រាជធាន្ីភនាំឡពញ ឡៅតាមលទ្ធភាពជាក់មសតង។ 

២)ឡស្បីស្បាស់កញ្ច ប់ថវកិាណាមួយរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ឡដីមបី្ ងសង់ទ្ាំន្ប់របងព័ទ្ធស្ពាំដី។ 
៣)ឡសនីសុាំការគ្មាំស្ទ្ឧបតែមាពីរាជរោា ភិបាលឡៅឡលីចាំណាយសស្មាប់គ្ឡស្មាងឡន្ោះ កនុងបុពវឡហតុការង្ហរ
ផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តឡៅរាជធាន្ីភនាំឡពញ។ 
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៣- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរនន ាំ២០២០ (៨មមបូក៤មមបា ន់្ ែ្ ន្) ន្ិងសាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័ត
ឡលីគ្ឡស្មាងមផ្ន្ការសហស្គ្មសន្ិងទុ្ន្វនិ្ិឡោគ្នន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទាាំងស្សុងឡៅឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហរ ៨មម បូក៤បា ន់្ ែ្ ន្ នន ាំ២០២០ ន្ិង
អនុ្ម័ត-ឯកភាពជាឯកចេន្ៃឡលីរាល់សាំឡែីមដលបាន្ឡលីកឡ ងីសស្មាប់មផ្ន្ការនន ាំ២០២១ ន្ិងបាន្ឯកភាពដាំឡ ងីស្បាក់-            
ឡបៀវតេរមូ៍លោា ន្១០% ជូន្ដល់មន្រន្តី-ន្ិឡោជតិ កនុងស្កបមែឌ ទាាំងបួន្ ស្ពមទាាំងយល់ស្ពមឱយ រ.ទ្.ស.ភ តបណាត ញទ្ឹក អ្ ត
មិន្គ្ិតនថលជូន្អតិថិជន្ឡៅតបូង ែុ ាំ ឡោយស្តូវបញ្ជា ក់ឱយបាន្ចាស់កនុងឡសចកតីជូន្ដាំែឹងអាំពីសុពលភាពនន្តបណាត ញមិន្គ្ិតនថល
ឡន្ោះ។  

៤- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទ្ី៣ នន ាំ២០២០ ន្ិងសាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័ត
ឡលីគ្ឡស្មាងមផ្ន្ការលទ្ធកមែនន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពទាាំងស្សុងឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែស្តីមាស ទ្ី៣ នន ាំ២០២០ ន្ិង
គ្ឡស្មាងមផ្ន្ការកិចចលទ្ធកមែសស្មាប់នន ាំ២០២១។ 

៥- របាយការែ៍សតីពីមូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគមអនុ្វតតកនុងស្តីមាសទ្ី៣នន ាំ២០២០ ន្ិងសាំឡែីសុាំ
ពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីគ្ឡស្មាងឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគមនន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទាាំងស្សុងឡលីលទ្ធផ្លរបាយការែ៍ឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម  
អនុ្វតតកនុងស្តីមាសទ្៣ីនន ាំ២០២០ ន្ិងបាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាពឡលីគ្ឡស្មាងចាំណាយសស្មាប់នន ាំ២០២១។ 

៦- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីពស្ង្ហងឯក្រភារកិចចរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល ស្សបតាមស្បកាសរបស់       
គ្.ម.ក ឡលម០១១/១៨ គ្.ម.ក/ស្ប.ក 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពឱយឡមធាវអីនុ្វតតតាមអនុ្្សន៍្របស់ស្កុមស្បឹកាភិបាលមួយជាំហាន្សិន្ ឡោយស្តូវ 
សហការជាមួយឡលខាធិការសហស្គ្មសកនុងការអនុ្វតតតាមអនុ្្សន៍្របស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល។  កនុងកិចចស្បជុាំឡលីកឡស្កាយឡមធាវ ី
ស្តូវបន្តឡធវីបទ្បង្ហា ញជាបន្តឡទ្ៀត។ 

៧- របាយការែ៍សតីពី ែ្ ន្ភាពឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ ត ន្ិង ែ្ ន្ភាពបណាត ញមចកចាយទ្ឹកឡៅឡមតត
តបូង ែុ ាំ ន្ិងសាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តឡលីមផ្ន្ការ អាជីវកមែនន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ពិភាកា ន្ិងសឡស្មចរចួឡហយី កនុងរឡបៀបវារៈទ្ី២ខាងឡលី។ 
៨- របាយការែ៍សតីពីគ្ឡស្មាងោក់បាំពង់ឡមនាំទ្ឹក អ្ តខាន តធាំ ចាប់ពីទ្ាំហាំ៨០០ម.ម រហូតដល់ទ្ាំហាំ ២០០០

ម.ម សស្មាប់ទ្ទ្ួលទ្ឹកពីឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តបាក់មមង 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍ ន្ិងឡសនីឱយ រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីលិមិតជស្មាបជូន្្លារាជធាន្ី

ភនាំឡពញ អាំពីមផ្ន្ការោក់បាំពង់ពីនន ាំ២០២០ ដល់នន ាំ២០២៥។ 
៩- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្តីមាសទ្ី៣ នន ាំ២០២០ ន្ិងសាំឡែីសុាំអនុ្ម័តឡលី 

គ្ឡស្មាងសវន្កមែនន ាំ២០២១ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទាាំងស្សុង ឡលីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្តីមាសទ្ី៣ នន ាំ២០២០ ន្ិងបាន្         

អនុ្ម័ត-ឯកភាពឡលីគ្ឡស្មាងឡសវាសវន្កមែនន ាំ២០២១។ 
១០- ឡផ្េងៗ 

ក) រចនសមព័ន្ធចាត់តាាំងរបស់រោា ករទ្ឹកសវយត័ស្កុងភនាំឡពញ។ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្សឡស្មចជាឯកចេន្ៃ ដាំឡ ងីឡលខាធិការោា ន្ ន្ិងអងគភាពលទ្ធកមែ ឱយមាន្ថាន ក់ឡសែីនយកោា ន្  

ដូចគ្មន ន្ឹងន្ីតិកមែ ន្ិងអធិការកិចច សវន្កមែនផ្ៃកនុង ន្ិងមែឌ លព័ត៌មាន្វទិ្ា។ 
សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលវតតមាន្ចាំន្ួន្០៧រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ ។ 
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⚫ លទ្ធផ្លកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ាឡលីកទ្ី៥ អាែតតិទ្ី៧ : 
រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡរៀបចាំកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល្មញ្ា ឡលីកទ្ី០៥ អាែតតិទ្ី៧ កាលពីនថាទ្ី១៨ មមធនូ នន ាំ២០២០ 

ឡវលាឡមា ង ៨:៣0នទ្ី តាមស្បព័ន្ធ Online ឡោយឡស្បីកមែវធិី ZOOM ឡស្កាមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧតតម អ ុ ៊ុំ សុថា ជាស្បធាន្ស្កុម
ស្បឹកាភិបាលអាែតតិទ្ី៧។ អងគស្បជុាំបាន្ពិន្ិតយ ន្ិងពិភាកាផ្ទល ស់បតូរឡោបល់ឡលីមលឹម្រលមអិតនន្របាយការែ៍មដលបង្ហា ញ
ឡោយមន្រន្តីជាំនញ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយទ្ទ្ួលបាន្នូ្វលទ្ធផ្លដូចខាងឡស្កាម ៖ 

១- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តជាឡគ្មលការែ៍ឡស្ជីសឡរសីស្កុមហ ុន្ ឡដីមបឡីធវីសវន្កមែរបាយការែ៍ហរិញ្ាវតែុ 
នន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភបាលបាន្ឯកភាពឡស្ជីសឡរសីយកស្កុមហ ុន្ ឡបកឡ រី ធីលលី (ឡមមបូរឌា) ឯ.ក សស្មាប់ឡធវីសវន្កមែ 
របាយការែ៍ហរិញ្ាវតែុនន ាំ២០២១ ឡហយីតនមលមដលបាន្ោក់ឡសនី ស្តូវឡធវីការចរចាបមន្ែម ឡៅតាមលទ្ធភាព ឡោយស្បគ្ល់សិទ្ធិជូន្
ឯកឧតតមអគ្គនយក កនុងការចរចាន្ិងចុោះហតែឡលខាឡលីកិចចសន្ា។ 

២- សាំឡែីសុាំឡគ្មលការែ៍ឯកភាពឡលីការកាំែត់ទុ្ន្ឡរាងចស្កផ្លិតទ្ឹក អ្ តឡមតតតបុង ែុ ាំ 
ស្កុមស្បឹកាភបាលបាន្ឯកភាពជាឡគ្មលការែ៍ ឡៅឡលីការកាំែត់ទុ្ន្ឡរាងចស្កផ្លិតទ្ឹក អ្ ត ឡមតតតបូង ែុ ាំ។ 

៣- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តបាំែុលរបស់អភិបាល ន្ិងមន្រន្តី-ន្ិឡោជិតមដលបាន្មចីទ្ិញភាគ្ហ ុន្ រ.ទ្.ស.ភ 
កនុងដាំណាក់កាល IPO 

ស្កុមស្បឹកាភបាលបាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍ ន្ិងមែនាំឱយ រ.ទ្.ស.ភ បន្តឡរៀបចាំមបបបទ្ ន្ិងរកវធិី 
ឡោោះស្្យការង្ហរឡន្ោះឱយបាន្នប់រហ័ស ឡោយឡស្បីស្បាស់យន្តការតាំណាងន្ិឡោជិត ជាអនកចុោះឡធវីការអឡងកត ន្ិង ត្ ប់ការ    
ចូលរមួផ្តល់មតិអាំពីជឡស្មសីមដលន្ឹងស្តូវអនុ្វតត មដលស្តូវមាន្ការឡឆ្លីយតបពីមន្រន្តី-ន្ិឡោជិតមាន ក់ៗមដលមាន្ការពាក់ព័ន្ធ      
(ដូចមាន្តួឡលមកនុងរបាយការែ៍) ន្ិងស្តូវរាយការែ៍ជូន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល កនុងឡពលស្បជុាំឡលីកឡស្កាយ។ 

៤- សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តមតងតាាំងមន្រន្តីជាន់្មពស់    
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្៖ 

ក) អនុ្ម័ត-ឯកភាពតាមការឡសនីសុាំរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងន្ិងលាភការ  
មតងតាាំងមន្រន្តីចាំន្ួន្២រូប៖ 

១) ឡលាក ឱម អដារស មតងតាាំងជា អគ្គនយករង 
២) ឡលាក ឡហង សុផ្ទន់្ណារា ត មតងតាាំងជា ស្បធាន្នយកោា ន្រដាបាលន្ិងធន្ធាន្មនុ្សេ។ 
ម) អនុ្ម័តជាឡគ្មលការែ៍ ស្បគ្ល់ភារកិចចជូន្ឡលាកបែឌិ តជា វសុិទ្ធ ជាទ្ីស្បឹកាស្កុមស្បឹកាភិបាល  
មតស្តូវមាន្ការពិភាកាគ្មន អាំពីលកខមែឌ នន្ការចុោះកិចចសន្ាការង្ហរ ឡោយឡធវីការផ្គូផ្គងនូ្វ  
អតែស្បឡោជន៍្មដលស្តូវទ្ទ្ួលឡៅន្ឹងភារកិចចមដលស្តូវបាំឡពញឡដីមបជីួយដល់  
ការង្ហរស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 

៥- សាំឡែីសុាំអនុ្ម័តកមែវធិីស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលនន ាំ២០២១ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្អនុ្ម័ត-ឯកភាព ៖ 

១) សស្មាប់មមមីន កាំែត់យកនថាទ្២ី៦ មមមីន នន ាំ២០២១ 
២) សស្មាប់មមមិថុន កាំែត់យកនថាទ្២ី៥ មមមិថុន នន ាំ២០២១ 
៣) សស្មាប់មមកញ្ជា  កាំែត់យកនថាទ្២ី២ មមកញ្ជា  នន ាំ២០២១ 
៤) សស្មាប់មមធនូ កាំែត់យកនថាទ្២ី៤ មមធនូ នន ាំ២០២១។  

៦- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរ១០មមបូក២មមបា ន់្ ែ្ ន្នន ាំ២០២០  
ន្ិងមផ្ន្ការស្តីមាសទ្ី១នន ាំ២០២១ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទាាំងស្សុងឡលីរបាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរ១០មមបូក២មម បា ន់្ ែ្ ន្នន ាំ ២០២០ 
ន្ិងមផ្ន្ការស្តីមាសទ្ី១ នន ាំ២០២១។  
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៧- របាយការែ៍សតីពីលទ្ធផ្លការង្ហរសវន្កមែនផ្ៃកនុង ស្តីមាសទ្ី៤ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទ្ទ្ួលស្ជាបជារបាយការែ៍។ 

៨- របាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែ ស្តីមាសទ្ី៤ នន ាំ២០២០ 
ស្កុមស្បឹកាភិបាលបាន្ឯកភាពទាាំងស្សុងឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លកិចចលទ្ធកមែ ស្តីមាសទ្ី៤ នន ាំ ២០២០។ 

៩- របាយការែ៍សតីពីការឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម ស្តីមាសទ្ី៤ នន ាំ២០២០ 
       ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពទាាំងស្សុងឡលីរបាយការែ៍លទ្ធផ្លឡស្បីស្បាស់មូលន្ិធិបឡស្មីផ្លស្បឡោជន៍្សងគម ស្តីមាស
ទ្ី៤ នន ាំ២០២០ ស្ពមទាាំងបាន្ឯកភាពឡៅឡលីសាំឡែីទាាំង៤ ន្ិងទ្ឹកស្បាក់ឡស្គ្មងចាំណាយសរុប៣៨៣.៦៤០.០០០ឡរៀល។ 

១០- ឡផ្េងៗ 
ក) សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-អនុ្ម័តយល់ស្ពមឡលីការមកសស្មួល ន្ិងបាំឡពញបន្រងគប់ 
សមាសភាពគ្ែៈកមាែ ធិការលទ្ធកមែ 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពឡៅឡលីសមាសភាពទាាំង៣រូប មដលបាន្ឡសនីឡ ងី៖ 
១) ឡលាក មា  ែូរា វនី្  អគ្គនយករងទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្លិតកមែន្ិងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក  

ជាអនុ្ស្បធាន្ទ្ី១ 
២) ឡលាក ជា សតិភទ្ៃ ស្បធាន្នយកោា ន្មផ្ន្ការន្ិងគ្ឡស្មាង    ជាអនុ្ស្បធាន្ទ្ី២ 
៣) ឡលាក ឡអឿ លុច  ស្បធាន្ការោិល័យរដាបាល នន្នយកោា ន្រដាបាល  

ន្ិងធន្ធាន្មនុ្សេ  ជាសមាជិក។ 
ម) សាំឡែីសុាំពិន្ិតយ-សឡស្មចទ្ាំហាំការង្ហរបមន្ែម ន្ិងនថលឡសវាឡរៀបចាំឯក្រ ន្ិងឧបករែ៍ជាំន្ួយ 
ដល់អភិបាលកិចច្ជីវកមែ ស្សបតាមស្បកាសឡលម ០១១/១៨ គ្.ម.ក/ស្ប.ក 

ស្កុមស្បឹកាភិបាល បាន្ឯកភាពជួលស្កុមឡមធាវ ី ឡអច.អឹម.អិល & មន់្្ល់ថិន្ កនុងតនមលឡសវាសរុបជាកញ្ច ប់ ចាំន្ួន្
៣០.០០០ដុលាល រអាឡមរកិ មិន្មមន្គ្ិតឡមា ងឡ យី ឡហយីលកខមែឌ នន្កិចចសន្ា (TOR) ស្តូវបញ្ចូ លបមន្ែមនូ្វកាតពវកិចចរបស់
ស្កុមឡមធាវកីនុងការចូលរមួកិចចស្បជុាំនន ឡដីមបកីារពារឡសចកតីស្ពាងនន្ឯក្រមដលបាន្ក្ងរចួជាមួយ គ្.ម.ក ឬ ែ្ ប័ន្    
ពាក់ព័ន្ធតាមសាំឡែីចាាំបាច់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 

សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាលវតតមាន្ចាំន្ួន្០៧រូប ន្ិងមន្រន្តីស្តួតពិន្ិតយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ។ 
 
ែ- គណៈកមាែ ធិ្ការប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
១- រចនាសម្ពន័្ធគណៈកម្ែធិ្ការប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
១.១- គណៈកមាែ ធិ្ការសវន្កម្ែ 

ល.រ ព ម្ ោះ តាំផ្ណង 
កាលបរពិច្េទ 
ផ្តងតាំង 

ច្ាំន្ួន្នន្ 
ការច្ូលរមួ្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ច្ាំន្ួន្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំសរ ៊ុប 

១ ឡលាក ឡអាម ឡសងបូរា  
សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល- 
អភិបាលឯករាជយ 

០២-ឡម្-២០ ៥ ៥ 

២ ឯកឧតតម មីុ វា ន្ ់ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២-ឡម្-២០ ៤ ៥ 
៣ ឡលាកឧកញ  ចាង យុន្ឡហវង សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២-ឡម្-២០ ៥ ៥ 
៤ ឯកឧតតម ឡន្ត មុន្នី មន្រន្តីស្តួតពិនិ្តយរដាអម រ.ទ្.ស.ភ ០២-ឡម្-២០ ៥ ៥ 
៥ ឡលាក មា  ែូរា វនី្ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២-ឡម្-២០ ៥ ៥ 
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តួនទ្ី ន្ិងភារកិចចរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 
- ពិន្ិតយឡលីរបាយការែ៍ទាក់ទ្ងន្ឹងហរិញ្ាវតែុ 
- ពិន្ិតយឡលីការស្តួតពិន្ិតយនផ្ៃកនុង 
- ពិន្ិតយឡលីការឡធវីសវន្កមែនផ្ៃកនុង 
- ពិន្ិតយឡលីការឡធវីសវន្កមែខាងឡស្ៅ 
- ពិន្ិតយឡលីការស្គ្ប់ស្គ្ងហាន្ិភ័យ ករែីមិន្មាន្គ្ែៈកមាែ ធិការស្គ្ប់ស្គ្ងហាន្ិភ័យ 
- រាយការែ៍ ន្ិងផ្តល់ឡោបល់ជូន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល 
- អនុ្វតតកិចចការឡផ្េងៗឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 

 

លទ្ធផ្លការង្ហររបស់គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ 
- ការកាំែត់នូ្វអាទ្ិភាពហាន្ិភ័យ (មពស់ មធយម ន្ិងទាប) បញ្ចូ លឡៅកនុងឡសចកដីសន្និោា ន្នន្របាយការែ៍     

ឡដីមបងី្ហយស្សួលពិន្ិតយ ន្ិងតាមោន្បន្ត។ 
- បាន្ឯកភាពឡលីការចរចារតនមលសវន្កមែ សស្មាប់នន ាំ២០២០ ន្ិងការឡស្ជីសឡរសីសវន្កមែ សស្មាប់គ្ឡស្មាង     

្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តចាំការមន្ ន្ិងស្បព័ន្ធមចកចាយទ្ឹក ន្ិងបាន្ឡសនីសុាំោក់បញ្ចូ លឡៅកនុង 
រឡបៀបវារៈស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល ឡដីមបឡីធវីការពិន្ិតយ ន្ិងអនុ្ម័តបមន្ែម។ 

- បាន្ឯកភាពឡលីការបន្តអាែតតិមតងតាាំងសវន្ករនផ្ៃកនុងរបស់ រ.ទ្.ស.ភ. ន្ិងឡសនីសុាំឆ្លងស្កុមស្បឹកាភិបាលពិន្ិតយ 
ន្ិងសឡស្មច។ 

- បាន្ឯកភាពស្គ្ប់ចាំែុចឡៅឡលីការឡឆ្លីយតបឡៅន្ឹងកស្មងសាំន្ួរវាយតនមល ការអនុ្វតតន៍្អភិបាលកិចច្ជីវកមែ
របស់ស្កុមហ ុន្ឡបាោះផ្ាយលក់មូលបស្ត មដលពាក់ព័ន្ធការង្ហររបស់សវន្កមែនផ្ៃកនុង។ 

- បាន្ពិន្ិតយការស្គ្ប់ស្គ្ងហាន្ិភ័យ ឡៅឡពលស្តួតពិន្ិតយឡរៀងរាល់ស្តីមាស ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការរកីរាលោលនន្ជាំងឺ        
កូវដី-១៩។  

- បាន្ពិន្ិតយ ន្ិងឯកភាពឡលីលកខមែឌ ការង្ហរផ្ដល់ឡសវាសវន្កមែ ន្ិងស្តួតពិន្ិតយឡលីរបាយការែ៍ហរិញ្ាវតែុ 
សស្មាប់នន ាំ២០២១ ន្ិងលកខមែឌ ការង្ហរ (Term of Reference) ន្ិងលិមិតឯកភាព (No Objection Letter)
សស្មាប់គ្ឡស្មាងបាក់មមង រង់ចាាំការឯកភាពពីទ្ីភាន ក់ង្ហរបារា ាំងសស្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្ (AFD)។ 

- កនុងការឡរៀបចាំមផ្ន្ការស្បចាាំនន ាំ គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ តស្មូវឱយមាន្មផ្ន្ការស្បចាាំនន ាំ 
- សវន្កមែពុាំបាន្ស្ពាងទុ្ក។ 

 
១.២- គណៈកមាែ ធិ្ការខតងតាំង និ្ងលាភការ 

ល.រ ព ម្ ោះ តាំផ្ណង 
កាលបរពិច្េទ 
ផ្តងតាំង 

ច្ាំន្ួន្នន្ 
ការច្ូលរមួ្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ 

ច្ាំន្ួន្ 
កិច្ចប្បជ៊ុាំ
សរ ៊ុប 

១ ឯកឧតតម អ ុ ៊ុំ សុថា ស្បធាន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២ ឡម្ ២០២០ ៣ ៣ 
២ ឯកឧតតម មុី វា ន់្ សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២ ឡម្ ២០២០ ៣ ៣ 
៣ ឯកឧតតម ន្ួន្ ផ្ទរត័ន សមាជិកស្កុមស្បឹកាភិបាល ០២ ឡម្ ២០២០ ៣ ៣ 
៤ ឡលាកបែឌិ ត ជា វសុិទ្ធ ឡលខា ០២ ឡម្ ២០២០ ២ ២ 
៥ ឡលាក ហួត សុមឡហង ឡលខា ០៤ ធនូ ២០២០ ១ ១ 
សមាគ ល ់៖   ឡលាក ហួត សុមឡហង ស្តូវបាន្មតងតាាំងជាឡលខាថែី ជាំន្ួសឡលាកបែឌិ ត ជា វសុិទ្ធ អគ្គនយករងទ្ទ្ួលបន្ៃុក ឡលខាធកិារសហស្គ្មស  

មដលស្តូវបាន្ោក់ឱយចូលន្ិវតតន្៍ កាលពីនថាទ្ី០១ មមធនូ នន ាំ២០២០។ 
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តួនទ្ី ន្ិងភារកិចចរបស់គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំង ន្ិងលាភការ 
- ពិន្ិតយ ន្ិងផ្តល់អនុ្្សន៍្ឡលីលកខមែឌ គុ្ែវឌ្ឍ ន្ិងន្ីតិវធិីនន្ការឡស្ជីសឡរសីឡបកខភាពជាអភិបាល  

ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ 
- វាយតនមលឡបកខភាពជាអភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឡដីមបោីក់ឡសនីឡៅស្កុមស្បឹកាភិបាល 
- ពិន្ិតយ ន្ិងឡធវីបចចុបបន្នកមែឡលីយន្តការ ន្ិងវាយតនមលស្បសិទ្ធភាពការង្ហររបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល  

អភិបាល ន្ិងគ្ែៈកមាែ ធិការននោ ងឡហាចណាស់១(មួយ)ដង កនុង១(មួយ)នន ាំ 
- ឡរៀបចាំន្ីតិវធិីពិន្ិតយ ន្ិងផ្តល់អនុ្្សន៍្ឡលីលាភការ ឬស្បាក់បាំណាច់សស្មាប់អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ 
- អនុ្វតតកិចចការឡផ្េងឡទ្ៀតមដលកាំែត់ឡោយស្កុមស្បឹកាភិបាល។ 

 
លទ្ធផ្លការង្ហររបស់គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំង ន្ិងលាភការ 

- ស្បជុាំមតងតាាំងឡលាក ហួត សុមឡហង ជាឡលខាធិការសហស្គ្មស កាលពីនថាទ្ី០៥ មមធនូ នន ាំ២០១៩។ 
- នថាទ្ី៣០ មមឡម្ នន ាំ២០២០ : គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងន្ិងលាភការ បាន្ឡបីកកិចចស្បជុាំសតីពីការមតងតាាំង

បុគ្គលិកជាន់្មពស់ដូចខាងឡស្កាម៖ 
១) ឡលាកស្សី ឡរឿន្ ណារ ី  មតងតាាំងជា អគ្គនយករង 
២) ឡលាក ឱម អដារស ឡផ្ៃរភារកិចចមកជា ស្បធាន្នយកោា ន្រដាបាលន្ិងធន្ធាន្មនុ្សេ 
៣) ឡលាក ឡ្ម សុវែណ   មតងតាាំងជា ស្បធាន្នយកោា ន្អាជីវកមែ។ 

- នថាទ្ី១២ មមមិថុន នន ាំ២០២០: គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងន្ិងលាភការ បាន្ឡបីកកិចចស្បជុាំសតីពីការពន្ាអាែតតិ 
ជូន្កញ្ជា  ឡសង គ្មតារា ជាស្បធាន្សវន្កមែនផ្ៃកនុងរយៈឡពល២នន ាំឡទ្ៀត។ 

- នថាទ្ី១៨ មមធនូ នន ាំ២០២០: គ្ែៈកមាែ ធិការមតងតាាំងន្ិងលាភការ បាន្ឡបីកកិចចស្បជុាំសតីពីការមតងតាាំងបុគ្គលិក 
ជាន់្មពស់ ដូចខាងឡស្កាម៖ 

១) ឡលាក ឱម អដារស  មតងតាាំងជា អគ្គនយករង 
២) ឡលាក ឡហង សុផ្ទន់្ណារា ត មតងតាាំងជា ស្បធាន្នយកោា ន្រដាបាលន្ិងធន្ធាន្មនុ្សេ។ 

 
២- ការខប្បប្បួលសមាជិកយៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធិ្ការ 
គណៈកម្មម ធិកា ព ម្ ោះ ម្ូលពហត៊ុ 
មតងតាាំង ន្ិងលាភការ ១- ឯកឧតតម អ ុ ៊ុំ សុថា ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការ 

 
 
 

២- ឡលាក ហួត សុមឡហង ឡលខា 

ឯកឧតតម ស្តូវបាន្មតងតាាំងជាស្បធាន្ស្កុមស្បឹកា- 
ភិបាលអាែតតិទ្ី៧ ឡោយ្ស្កុមស្បឹកាភិបាល  
អាែតតិទ្ី៦ ស្តូវបាន្បញ្ច ប់។ 
 

ឡលាកស្តូវបាន្មតងតាាំងជាឡលខាថែី ជាំន្សួឡលាក  
បែឌិ ត ជា វសុិទ្ធ មដលស្តូវបាន្ោក់ឱយចូលន្ិវតតន៍្ 
កាលពីនថាទ្ី០១ មមធនូ នន ាំ២០២០។ 

 
គ- លាភការ ឬប្បាកប់ាំណាច ់
១- យោលន្យោបាយសយងេបសតីពីលាភការ ឬប្បាកប់ាំណាចស់ប្មាបអ់ភបិាល និ្ងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 

រ.ទ្.ស.ភ. បាន្ន្ិងកាំពុងឡរៀបចាំ ន្ិងអភិវឌ្ឍឡគ្មលន្ឡោបាយសឡងខបសតីពីលាភការ ឬស្បាក់បាំណាច់សស្មាប់អភិបាល 
ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ 
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២- ប៊ុគគលទទលួលាភការ ឬប្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទួលបាន្លាភ្ការ 

ឬប្បាក់បាំណាច្់ 

ច្ាំន្ួន្លាភ្ការ 
ឬប្បាក់បាំណាច្់ 

(គិតជាពាន្់ពរៀល) 
ពនេងៗ 

១ អភិបាល ៦៩៦.២៣៨  
២ អភិបាលស្បតិបតតិ ៣៦៥.៥២០  
៣ បុគ្គលិកជាន់្មពស់ ២.៤៧២.១៩៤  
៤ បុគ្គលិកមដលទ្ទ្ួលបាន្លាភការ ឬស្បាក់បាំណាច់មពស់បាំផុ្ត ៥ រូប ១.១០៤.៨៣៨  

 

ឃ- ការវយតនម្ៃលទធនលប្បចាំឆ្ន ាំរបស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល អភបិាលនី្ម្យួៗ 
          កនុងនន ាំ២០២០ឡន្ោះ រ.ទ្.ស.ភ. ពុាំមាន្ការវាយតនមលលទ្ធផ្លស្បចាាំនន ាំរបស់ស្កុមស្បឹកាភិបាល អភិបាលន្ីមួយៗ ឡនោះឡទ្។ 
 
ង- ការបណត៊ុ ោះបណាត លសប្មាបអ់ភបិាល និ្ងប៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
          កនុងនន ាំ២០២០ឡន្ោះ រ.ទ្.ស.ភ. ពុាំមាន្ការបែតុ ោះបណាត លសស្មាប់អភិបាល ន្ិងបុគ្គលិកជាន់្មពស់ ឡនោះឡទ្។ 

 
ផ្ននកទី៣: ការអន្៊ុវតតប្កម្សលីធម្៌សប្ម្មប់អន្៊ុវតតធ៊ុរកិច្ច 
ក- យោលន្យោបាយសប្មាបប់្គបប់្គង យលើប្បតិបតតិការជាម្យួភាគហ ៊ុនិ្ក ខដ្លកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្  

មាន្សិទធយិបាោះយឆ្ន តចាំន្នួ្យប្ចើន្ និ្ងចាំន្ួន្យប្ចើន្យលើសលប ់
ពុាំមាន្ 

 
ែ- ប្បតិបតតកិារសាំខាន្់ៗ ជាម្យួភាគហ ៊ុនិ្កខដ្លកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ មាន្សិទធយិបាោះយឆ្ន តចាំន្នួ្យប្ចើន្  

យលើសលប ់
ឡៅនថាទ្ី ១៤ មមវចិេិកា នន ាំ២០២០ ស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ន្ិង រ.ទ្.ស.ភ បាន្ចុោះកិចចស្ពមឡស្ពៀងកមចីបន្ត ឡដីមប ី

ផ្តល់ហរិញ្ាបបទាន្កមចីបន្តចាំន្ួន្ ១០១.៤០០.០០០ ដុលាល រអាឡមរកិ មដលទ្ទ្ួលបាន្ពីភាន ក់បារា ាំងសស្មាប់ការអភិវឌ្ឈ(AFD) 
សស្មាប់អនុ្វតតគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តបាក់មមង (ជាំហាន្២)។ គ្ឡស្មាងឡន្ោះន្ឹងចូលរមួចាំមែកពស្ងីក 
ឡសវាកមែផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តសស្មាប់ការពស្ងីករាជធាន្ីភនាំឡពញ មដលកនុងឡនោះរមួមាន្៖ 

១. ការ្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តបាក់មមង(ជាំហាន្២) ន្ឹងបឡងកីន្សមតែភាពផ្លិតពី 
១៩៥.000 ម៣/ នថា ឡៅ ៣៩0.000 ម៣/នថា 

២. ពស្ងីកបណាត ញមចកចាយទ្ឹក ស្សបតាមមផ្ន្ការឡមផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក ២០១៦-២០៣០ 
៣. គ្មាំស្ទ្ឡលីការង្ហរបឡចចកឡទ្សកនុងការស្គ្ប់ស្គ្ងឡសវាផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក 

ហរិញ្ាបបទាន្កមចីឡន្ោះស្តូវបាន្កាំែត់ជារូបិយប័ែណដុលាល រអាឡមរកិ ន្ិងមាន្រយៈឡពល ២០នន ាំ រមួទាាំងរយៈឡពល        
អនុ្ឡស្គ្មោះសងស្បាក់ឡដីម ៧នន ាំ ឡោយគ្ិតចាប់ពីកាលបរឡិចេទ្ចុោះហតែឡលខានន្កិចចស្ពមឡស្ពៀងកមចីរវាងស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិង   
ហរិញ្ាវតែុ ន្ិងទ្ីភាន ក់ង្ហរបារា ាំងសស្មាប់ការអភិវឌ្ឈ(AFD) នថាទ្ី២៤ មមធនូ នន ាំ២០១៩។ 



23 | ឧបសម្ពន័្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

 
ែ- ប្បតិបតតកិារសាំខាន្់ៗ ជាម្យួភាគហ ៊ុនិ្កខដ្លកាន្ក់ាបភ់ាគហ ៊ុន្ មាន្សិទធយិបាោះយឆ្ន តចាំន្នួ្យប្ចើន្  

យលើសលប ់(ត) 
រ.ទ្.ស.ភ ស្តូវទូ្ទាត់សងការស្បាក់ជូន្ស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ាវតែុតាមអាស្តាឡថរ(0,៤៨% កនុងមួយនន ាំ)មដលឡកីន្ 

ឡ ងី ឬថយចុោះតាមអាស្តាសន្ៃសេន៍្(Index Rate) កនុងរយៈឡពលចាប់ពីកាលបរឡិចេទ្ចុោះហតែឡលខា(២៤ ធនូ ២០១៩) រហូត
ដល់កាលបរឡិចេទ្កាំែត់អាស្តា(Rate Setting Date) បូកបមន្ែម ០,៣៥%។ 

 
គ- យោលន្យោបាយរបស់ប៊ុគគលច៊ុោះបញ្ា ីលកមូ់្លបប្ត សប្មាបប់្គបប់្គងយលើប្បតិបតតិការជាម្យួភាគី 

ជាបព់ាកព់ន័្ធ 
ពុាំមាន្ 

 
ផ្ននកទ៤ី: ការប្គប់ប្គងហាន្ិភ្័យ ការប្តួតេិន្ិតយននៃកន៊ុង  

ន្ិងការពធវើសន្វកម្ម 
ក- សយងេបអាំពីប្បពន័្ធប្គបប់្គងហានិ្ភយ័ ឬយោលន្យោបាយប្គបប់្គងហានិ្ភយ័ 

- ការរកីរាលោលនន្ជាំងឺកូវដី -១៩  បាន្ឡធវីឱយមាន្ផ្លប ោះពាល់ដល់ដាំឡែីរការអនុ្វតតកិចចលទ្ធកមែគ្ឡស្មាងបរឡទ្ស កនុងការ
បញ្ជា ទ្ិញបាំពង់ឡមនាំទ្ឹក បាំពង់មចកចាយ ន្ិងសមាា រតភាា ប់ ឡស្គ្មងន្ឹងពស្ងីកបណាដ ញមចកចាយចាំន្ួន្២០០គ្.ម/នន ាំ ន្ិង
បាំពង់ឡមនាំទ្ឹកចាំន្ួន្ ១៣គ្.ម/នន ាំ ន្ិងគ្ឡស្មាង្ងសង់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តរបស់ រ.ទ្.ស.ភ.។ 

- កតាត បាំមរបាំរលួអាកាសធាតុ មដលឡធវីឱយកមពសទ់្ឹកទ្ឡន្លកាន់្មតរាក់ឡៅៗ ឡធវីឱយប ោះពាលដ់ល់ការបូមទ្ឹកមិន្ស្គ្ប់ស្គ្មន់្ ន្ិង 
គុ្ែភាពទ្ឹកមាន្ការមស្បស្បួល មដលឱយការឡស្បីស្បាស់វតែុធាតុឡដីម ន្ិងថាមពលអគ្គិសន្ីមាន្ការឡកីន្ឡ ងី។ 

- គ្ឡស្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ឡកាោះន្រា ចាក់ដីបាំឡពញឡៅឡកាោះន្រា អាចឡធវីឱយប ោះពាល់ដល់គុ្ែភាពទ្ឹកទ្ឡន្លឡៅទ្ីតាាំង ែ្ ន្ីយបូម 
ទ្ឹកឡៅន្ិឡរាធ ឡធវីឱយប ោះពាល់ដល់ដាំឡែីរការផ្លិតកមែរបស់ឡរាងចស្កស្បស្ពឹតតកមែទ្ឹក អ្ តន្ិឡរាធ មិន្អាចផ្លិតទ្ឹក អ្ ត 
ឡពញសមតែភាព ២៦០.០០០ម៣/នថា មដលកតាត ឡន្ោះ ឡធវីឱយចាំណាយឡលីការឡស្បីស្បាស់វតែុធាតុឡដីមមាន្ការឡកីន្ឡ ងី ន្ិង
ប ោះពាល់ដល់នថលឡដីមនន្ការផ្លិតទ្ឹក អ្ ត។  

- ការអភិវឌ្ឍឡហោា រចនសមព័ន្ធ ដូចជាការោា ន្ឡធវីផ្លូវ ោក់លូ ការជីកោក់ស្បព័ន្ធឡស្កាមដី ន្ិងការកាយផ្លូវរ ាំឡោោះទ្ឹកជាំន្ន់្ទ្ឹក
ឡភលៀងកន្លងមក បាន្បណាត លឱយប ោះោច់ធាល យបាំពង់ឡមមចកចាយទ្ឹក ន្ិងបណាត ញចូលផ្ៃោះ ឡធវីឱយអស្តាទ្ឹកបាត់បង់កាន់្មត
ឡស្ចីន្ ន្ិងការចាំណាយរបស់អងគភាពក៏កាន់្មតឡកីន្ឡ ងីមដរ។ 

- ការផ្គត់ផ្គង់ធាតុបែដុ ាំ កករ (PAC) ន្ិងអាំបិលសស្មាប់ផ្លិតកល័រទ្ឹក ឡោយវតែុធាតុឡដីមមាន្ស្បភពឡៅស្បឡទ្សចិន្ មដលឡធវី
ឱយការផ្លិត ន្ិងដឹកជញ្ាូ ន្ មាន្ការយតឺោ វឡធវីឱយប ោះពាល់ដល់ដាំឡែីរការផ្លិតកមែ ន្ិងការឡផ្ាីសាំណាកគ្ាំរូ (PAC) ន្ិង
អាំបិលសស្មាប់ផ្លិតកល័រទ្ឹក ឡៅមន្ៃីរពិឡ្ធន៍្ SGS ឡៅស្បឡទ្សចិន្ ប ុមន្តស្តូវបាន្ ែ្ ប័ន្គ្យឡៅ ស្បឡទ្សចិន្ ពុាំអនុ្ញ្ជា ត
ឱយយកសាំណាកគ្ាំរូ (PAC) ឡចញឡ យីឡោយ្រកញ្ច ប់បឡញ្ាីរបស់ឡយងីជាផ្លិតផ្លគ្ីមី ឡធវីឱយមាន្ការយតឺោ វកនុង
ការចុោះកិចចសន្ា ន្ិងផ្គត់ផ្គង់។ មផ្អកតាម ែ្ ន្ភាពខាងឡលីអងគភាពលទ្ធកមែ ឡសនីសុាំឡគ្មលការែ៍ពីឯកឧតតមអគ្គនយក 
ន្ិងសុាំការអនុ្ម័តពី ស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ាវតែុ បញ្ជា ទ្ិញធាតុបែដុ ាំ កករបមន្ែម សរុបចាំន្ួន្ ៥០០ឡតាន្ សស្មាប់ធាន
បាន្ន្ិរន្តរភាពដាំឡែីរការផ្លិត ន្ិងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក អ្ តជូន្ស្បជាជន្ ក៏ដូចជាឡដីមបបីង្ហក រការផ្គត់ផ្គង់នន្កិចចសន្ាថែីយតឺោ វ
ជាយថាឡហតុឬករែីស្បធាន្សកដិ។  
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ែ- សយងេបអាំពីប្បពន័្ធប្តួតពិនិ្តយននៃកន៊ុង 
ឡោងតាមមផ្ន្ការនន ាំ ២០២០  (ការយិបរឡិចេទ្ ២០១៩) មដលមាន្ការឯកភាពពីឡលាកស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ   

ចុោះនថាទ្ី៣០ មមកញ្ជា  នន ាំ២០១៩ បាន្ចុោះស្តួតពិន្ិតយឡៅ៖ 
 ១. នយកោា ន្អាជីវកមែ 

២. អងគភាពលទ្ធកមែ 
៣. នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុ 
៤. ្ខាឡសវាកមែទ្ឹក អ្ ត ន្ិងអនម័យ 
៥. នយកោា ន្ផ្លិតកមែ ន្ិងផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក 

 
គ. ការយធ្វើសវន្កម្ែ 
១- សវន្កម្ែននៃកន៊ុង 
១.១- កាតពវកិចច និ្ងការទទលួែ៊ុសប្តូវរបស់សវន្ករននៃកន៊ុង៖ 

- ឡរៀបចាំមផ្ន្ការឡធវីសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្បចាាំនន ាំ ោក់ជូន្ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ពិន្ិតយ-សឡស្មច 
- ឡរៀបចាំមផ្ន្ការសវន្កមែនផ្ៃកនុងស្បចាាំនន ាំ ន្ិងមផ្ន្ការយុទ្ធ្ន្រសត ជូន្អាជាា ធរសវន្កមែជាតិ អគ្គនយកោា ន្ សវន្កមែ
នផ្ៃកនុងស្កសួងឡសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ពិន្ិតយ ន្ិងមចកកមាល ាំងចុោះឡធវីសវន្កមែឡៅតាមបណាត នយកោា ន្ ឬអងគភាព។ 

- ពិន្ិតយឡ ងីវញិនូ្វបណាត មបបបទ្ ឡគ្មលការែ៍ រមួទាាំងបទ្ោា ន្បឡចចកឡទ្សមដលបាន្ោក់ឡចញឲ្យអនុ្វតត  ន្ិងផ្តល់ 
អនុ្្សន៍្កនុងការមកលមអ។ 

- កាំែត់ភាពសមស្សប ស្គ្ប់ស្គ្មន់្ ន្ិងការផ្តល់លទ្ធផ្លលអ  ឡលីកិចចស្បតិបតតិការរបស់អងគភាព។ 
- ពិន្ិតយឡ ងីវញិនូ្វភាពមដលអាចឡជឿទុ្កចិតតបាន្ ឡលីអនុ្ឡលាមភាព ន្ិងកិចចស្បតិបតតិការ តាមបណាត នយកោា ន្ អងគភាព 
ស្ពមទាាំងវធិី្ន្រសតមដលឡស្បីស្បាស់ឡដីមបកីាំែត់អតតសញ្ជា ែ វាស់មវង ចាំណាត់ថាន ក់ ន្ិងរាយការែ៍អាំពីព័ត៌មាន្    
ទាាំងឡនោះ។ 

- ស្តួតពិន្ិតយឡលីការឡធវីសវន្កមែស្បចាាំ ស្តីមាស ន្ិងនន ាំ ឡផ្ាីជូន្មផ្នកន្ីមួយៗរបស់អងគភាព មដលទ្ទ្ួលបន្ៃុក                 
មកលមអ តាមអនុ្្សន៍្ ន្ិងោក់ជូន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ពិន្ិតយសឡស្មច 

-  រាយការែ៍ជូន្ស្កុមស្បឹកាភិបាល ន្ិងឡផ្ាីជូន្អាជាា ធរសវន្កមែជាតិ អគ្គនយកោា ន្សវន្កមែនផ្ៃកនុងនន្ស្កសួង      
ឡសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ឬស្កសួងពាក់ព័ន្ធ។ 

- ស្តួតពិន្ិតយឡ ងីវញិ នូ្វស្បព័ន្ធមដលកាំពុងឡស្បីស្បាស់ ឡដីមបធីានបាន្តាមចាប់ ន្ិងបទ្បញ្ាតិតននរបស់រដា ន្ិង     
អងគភាព ឡលីកិចចស្បតិបតតិការ ន្ិងរបាយការែ៍។ 

- វាយតនមលឡ ងីវញិឡលី ការស្គ្ប់ស្គ្ង មថទាាំការពារ ន្ិងឡផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ស្ទ្ពយសមបតតិ ន្ិងវាយតនមលភាពសន្េាំសាំនច ស្បសិទ្ធភាព 
ឡស្បីស្បាស់ធន្ធាន្ ន្ិងកាំែត់មកលមអឡលីការអនុ្វតតន៍្ ន្ិងផ្តល់អនុ្្សន៍្។ 

- សិកា ន្ិងវភិាគ្ហាន្ិភ័យោក់ជូន្ស្បធាន្គ្ែៈកមាែ ធិការសវន្កមែ ន្ិងស្កុមស្បឹកាភិបាល ពិន្ិតយ-សឡស្មច ឡដីមប ី
រកដាំឡណាោះស្្យតាម ែ្ ន្ភាពជាក់មសតង។ 

 

១.២- ការខតងតាំង និ្ងការដ្កហូត/ការលាខលងតាំខណងរបស់ប្បធាន្ និ្ង/ឬអន្៊ុប្បធាន្សវន្ករននៃកន៊ុង 
ពុាំមាន្ 

១.៣- ការខតងតាំងងែីប្បធាន្ និ្ង/ឬអន្៊ុប្បធាន្សវន្ករននៃកន៊ុង 
ពុាំមាន្ 
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២- សវន្កម្ែខាងយប្ៅ 

ល.រ ព ម្ ោះប្កុម្ហ ៊ុន្ កាលបរពិច្េទពប្ជើសតាំង 
តនម្ាពសវាសវន្កម្ម តនម្ាពសវា 

ម្ិន្ផ្ម្ន្សវន្កម្ម ប្បាក់ពរៀល ប្បាក់ដ៊ុលាា  

១ 
ប  ីឌី្ អូ 

 (ឡមមបូឌា) 
 លីមីតធីត 

២៤/មីន/២០១៥  ១៩.៥០០  
២០/មករា/២០១៧ ៩៤.០០០.០០០  
១៣/ឡម្/២០១៨   
& ២០១៩ 

 ២៦.០០០ 
២៩.០០០  

២១/ឡម្/២០២០  ៣៤.០០០ 
មូលឡហតុនន្ការផ្ទល ស់បតូរ ការផ្ទអ ក ន្ិងការបញ្ឈប់ស្កុមហ ុន្ផ្តល់ឡសវាសវន្កមែកនុងវស័ិយមូលបស្តគ្ឺ ពុាំមាន្ឡទ្។ 

 
ផ្ននកទ៥ី: ភាគីពាក់េ័ន្ធ 
ក- បងាា ញពីយោលន្យោបាយ និ្ងសកម្ែភាពទាកទ់ងនឹ្ងចាំន្៊ុចដូ្ចខាងយប្កាម្៖ 
 
ល.រ ខាឹម្សារ ពោលន្ពយាបាយ សកម្មភាេ 
១ សុមុមាលភាពរបសអ់តិថិជន្ - ផ្តលឡ់សវា និ្ងផ្តល់ទឹ្ក អ្ តជូន្ជូន្ អតិថិជន្ ឡោយធាន

ឡៅតាមសតងោ់រជាតិ និ្ងសតងោ់រ ពិភពឡលាក 
 

២ ការឡស្ជីសឡរសីអនកផ្គតផ់្តង/់អនកឡ  ការ - អនុ្វតតឡៅតាមនិ្តិវធិិលទ្ធកមែ (ចាប់លទ្ធកមែ ្រធារែៈ
របសស់្ពោះរាជាណាចស្កកមពុជា) 

 

៣ ការស្គ្បស់្គ្ង និ្ងការការពារនិ្ឡោជិត - ចាបក់ារង្ហរ 
- លកខន្តិកៈបុគ្គលិក និ្ងសហស្គ្មស 
- កិចចសន្ាការង្ហរ 
- បទ្បញ្ជា រនផ្ៃកនុង 
- វនិ្យ័ 

 

៤ ការគ្មាំពារបរ ិ្ ែ ន្ - ស្សបតាមឡគ្មលន្ឡោបាយរបសរ់ាជរោា ភិបាល ជាពិឡសស 
ស្កសងួបរ ិ្ ែ ន្ឡលីការគិ្តគូ្រ និ្ងគ្មាំពារបរ ិ្ ែ ន្ 

 

៥ អន្តរកមែជាមយួសហគ្មន្៍ - ពស្ងីកនផ្ៃឡសវាដលស់ហគ្មន្ឡ៍ៅតាមលទ្ធភាពជាកម់សតង  
៦ ការការពារសិទ្ធិរបសម់ាច សប់ាំែុល - មាន្ការធានពីរាជរោា ភិបាល  
៧ កមែវធីិស្បនាំងអាំឡពីពុករលយួ - អនុ្វតតការង្ហរអាជីវកមែជាមួយអតិថិជន្ឡោយមាន្តមាល ភាព  

 
ែ- ពិពណ៌នាអាំពីទាំន្លួែ៊ុសប្តូវសងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ. 
ល.រ ខាឹម្សារ ទាំហាំនន្ការបរចិច គ សកម្មភាេ 
១ សហគ្មន្ ៍និ្ងស្បជាជន្មាន្ចាំែូលទាប - ទឹ្កស្បាកស់្បមាែ 

២.៣២៨.៥៥៦.០០០ឡរៀល 
- បាន្អនុ្វតតតាមឡគ្មលការែ៍ឧបតែមាធន្ 
សស្មាបន់ន ាំ២០២០  
បាន្ចាំន្នួ្ ៨២០បណាត ញ ឡោយ 
ឡស្បីស្បាសថ់វកិាមូលនិ្ធិ រ.ទ្.ស.ភ. 
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ផ្ននកទ៦ី: ការបងាា ញេ័ត៌ម្មន្ ន្ិងតម្មា ភាេ 
ក-ការបងាា ញអាំពីពត័ម៌ាន្កន៊ុងរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំដូ្ចខាងយប្កាម្៖ 
ល.រ  េ័តម្មន្  ម្មន្ / ោម ន្បងាា ញ  
១ ចកខុវសិយ័/ របសកកមែ / ឡគ្មលឡៅអាជីវកមែ មាន្បង្ហា ញ 
២ សូចនករហរិញ្ាវតែុ មាន្បង្ហា ញ 
៣ សូចនករមិន្មមន្ហរិញ្ាវតែុ មាន្បង្ហា ញ 
៤ កតាត ហានិ្ភយ័សាំខាន្់ៗ មាន្បង្ហា ញ 
៥ ឡគ្មលន្ឡោបាយភាគ្លាភ មាន្បង្ហា ញ 
៦ ជីវស្បវតតិរបសអ់ភិបាល មាន្បង្ហា ញ 
៧ ការបែតុ ោះបណាត លសស្មាបអ់ភិបាល គ្មែ ន្បង្ហា ញ 
៨ ចាំន្នួ្កិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល មាន្បង្ហា ញ 
៩ វតតមាន្របសអ់ភិបាលកនុងកិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាល មាន្បង្ហា ញ 
១០ លាភការ ឬស្បាកប់ាំណាចសស្មាបអ់ភិបាល និ្ងបុគ្គលិកជាន្ម់ពស់ មាន្បង្ហា ញ 

 
ែ- យន្តការនន្ការបងាា ញពត័ម៍ាន្ ម្យធ្ាបាយ នី្តិវធីិ្ និ្ងប៊ុគគលិកទទលួបន្ៃ៊ុកនតល់ពត័ម៍ាន្ 

ឡលាក រស់ គ្ឹមលាង អគ្គនយករងទ្ទ្ួលបន្ៃុកហរិញ្ាកិចច ន្ិងផ្ារមូលបស្ត ស្តូវបាន្មតងតាាំជាបុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុក     
ផ្តល់ព័ត៍មាន្របស់ រ.ទ្.ស.ភ មដលមាន្ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ នន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិង
ហរិញ្ាវតែុជាជាំន្ួយការកនុងការផ្តល់ព័ត៍មាន្្ជីវកមែ ។ 

អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុទ្ទ្ួលបន្ៃុកគ្ែឡន្យយ ឡរៀបចាំរបាយការែ៍ស្បចាាំស្តីមាស ឆ្មាស 
ន្ិងស្បចាាំនន ាំឡដីមបោីក់ជូន្សុាំការអនុ្ម័តពីស្កុមស្បឹកាភិបាល បនៃ ប់ឡផ្ាីជូន្ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ 
(ទ្ស្មង់PDF) ឡដីមបឡីផ្ាីជូន្ន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ន្ិងឡសនីសុាំការអនុ្ញ្ជា តផ្េពវផ្ាយរបាយការែ៍ទាាំងឡន្ោះ ជា្ធារែៈ 
បនៃ ប់ពីទ្ទ្ួលបាន្ការស្តួតពិន្ិតយរបស់អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ទ្ទ្ួលបន្ៃុកហរិញ្ាវតែុ ន្ិងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ង
ផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិងបុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៍មាន្ ។ ឡស្កាយពីទ្ទ្ួលបាន្ការអនុ្ញ្ជា តរបស់ ន្ិយត័ករមូលបស្ត
កមពុជា ឡលីសាំឡែីសុាំរចួមក ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ស្តូវបញ្ាួ ន្ របាយការែ៍ឡន្ោះឡៅការោិល័យ
មផ្ន្ការ ន្ិងគ្ឡស្មាងបរឡទ្សនន្នយកោា ន្មផ្ន្ការ ន្ិងគ្ឡស្មាង ឡដីមបឡីធវីការផ្េពវផ្ាយ ជា្ធារែៈឡៅឡលីឡគ្ហទ្ាំព័ររបស់   
រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិង្ធារែជន្ ។ 

ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ ផ្តល់ព័ត៍មាន្ពិឡសស ន្ិងតាមការឡសនីសុាំជូន្គ្ែៈកមែការ    
មូលបស្តកមពុជា បនៃ ប់ពីទ្ទ្ួលបាន្ការស្តួតពិន្ិតយរបស់អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ទ្ទ្ួលបន្ៃុកហរិញ្ាវតែុ 
ន្ិងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិងបុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៍មាន្ ន្ិងការអនុ្ញ្ជា តរបស់ឯកឧតតមអគ្គនយក    
រ.ទ្.ស.ភ។ ឡស្កាយពីទ្ទ្ួលបាន្ការអនុ្ញ្ជា តពីន្ិយត័ករមូលបស្តកមពុជា ឡលីព័ត៍មាន្មដលបាន្ឡសនីសុាំរចួមកការោិល័យទ្ាំនក់-
ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ស្តូវបញ្ាួ ន្ព័ត៍មាន្ឡន្ោះ ឡៅការោិល័យមផ្ន្ការ ន្ិងគ្ឡស្មាងបរឡទ្សនន្នយកោា ន្ មផ្ន្ការ 
ន្ិងគ្ឡស្មាង ឡដីមបឡីធវីការផ្េពវផ្ាយជា្ធារែៈឡៅឡលីឡគ្ហទ្ាំព័ររបស់ រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិង្ធារែជន្។  

ឡោយម កព័ត៍មាន្ទាន់្ឡពល ន្ិងព័ត៍មាន្តាមការស័ែស្គ្ចិតត ស្តូវបាន្បញ្ាួ ន្ឡៅស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា         
តាមស្បព័ន្ា E-Disclosure របស់ស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្តកមពុជា ឡោយការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ 
បនៃ ប់ពីការស្តួតពិន្ិតយរបស់អនុ្ស្បធាន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុ ទ្ទ្ួលបន្ៃុកហរិញ្ាវតែុ ន្ិងទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារ-      
មូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិងបុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៍មាន្។ ឡស្កាយពីទ្ទ្ួលបាន្ការអនុ្ញ្ជា តរបស់ស្កុមហ ុន្ផ្ារមូលបស្ត
កមពុជា ឡលីព័ត៍មាន្មដលបាន្ឡសនីសុាំរចួមកការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ស្តូវបញ្ាួ ន្ព័ត៍មាន្ឡន្ោះ            



27 | ឧបសម្ពន័្ធនន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

ឡៅការោិល័យមផ្ន្ការ ន្ិងគ្ឡស្មាងបរឡទ្សនន្នយកោា ន្មផ្ន្ការ ន្ិងគ្ឡស្មាង ឡដីមបឡីធវីការផ្េពវផ្ាយជា្ធារែៈឡៅឡលី
ឡគ្ហទ្ាំព័ររបស់ រ.ទ្.ស.ភ ជូន្វនិ្ិឡោគ្ិន្ ន្ិង្ធារែជន្ ។ 
 
គ- ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិិ្យោគិន្ 
១- យន្តការ និ្ងនី្តិវធីិ្នន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិិ្យោគិន្ 

រ.ទ្.ស.ភ ឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងឡៅវនិ្ិឡោគ្ិន្ តាមរយៈភាន ក់ង្ហរចុោះបញ្ា ីឡផ្ៃរមូលបស្ត ន្ិងភាន ក់ង្ហរទូ្ទាត់របស់ រ.ទ្.ស.ភ 
កនុងការផ្តល់ព័ត៍មាន្អាំព ី ការមបងមចកភាគ្លាភស្បចាាំនន ាំ ន្ិងមហាសន្និបាតភាគ្ហ ុន្ិក ។ ចាំឡពាោះវនិ្ិឡោគ្ិន្មដលមាន្បាំែង 
មសវងយល់អាំព ីរ.ទ្.ស.ភ ស្តូវោក់សាំឡែីជាមុន្មកកាន់្ រ.ទ្.ស.ភ ឡោយផ្ទៃ ល់ ឬតាមរយៈស្កុមហ ុន្មូលបស្តរបស់មលួន្ ឡដីមបឲី្យ 
រ.ទ្.ស.ភ មាន្លទ្ាភាពឡរៀបចាំតាមសាំឡែីរបស់វនិ្ិឡោគ្ិន្ ។ 

ឡស្ៅពីយន្តការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងខាងឡលី វនិ្ិឡោគ្ិន្អាចឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងមកកាន់្បុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៍មាន្ ន្ិង/ឬ 
ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្នន្នយកោា ន្គ្ែឡន្យយ ន្ិងហរិញ្ាវតែុ តាមរយៈ្រ ឡអ ចិស្តូន្ិក ដូច
ខាងឡស្កាម ៖ 

- បុគ្គលិកទ្ទ្ួលបន្ៃុកផ្តល់ព័ត៍មាន្ Ros_Kim_Leang@ppwsa.com.kh ឬ 
- ការោិល័យទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងផ្ារមូលបស្ត ន្ិងវនិ្ិឡោគ្ិន្ Ckakada@ppwsa.com.kh ឬ ir@ppwsa.com.kh 

 
២- ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួនឹ្ងវនិិ្យោគិន្កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ 

ឡៅកនុងនន ាំ២០២០ រ.ទ្.ស.ភ បាន្ឡធវីការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងជាមួយន្ឹងវនិ្ិឡោគ្ិន្តាមរយៈធនគ្មរឡអសីុលីោ ភីអិលសីុ   
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គោលបំណងចម្បងរបស់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កុងភ្នំគេញគឺ ធានាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា ត 24គ ៉ោ ងកនុងម្ួយថ្ងៃ 7ថ្ងៃកនុងម្ួយសបា្ត ហ៍ (គលើកលលង
ករណើ ដ្ឋច់ចរន្តអគគិសន្ើ)  ន្សំពាធក្គប់ក្ោន្់ ន្ិងកនុងតថ្ម្ៃម្ួយសម្ក្សបជូន្ក្បជាេលរដ្ាទូទងំរាជធាន្ើភ្នំគេញ ន្ិងទើក្បជុំជន្របស់គេតត
កណ្តត លលដ្លជាប់ន្ឹងរាជធាន្ើភ្នំគេញ គដ្ឋយម្ិន្គម្ើលរលំងក្បជាេលរដ្ាលដ្ល ន្ចំណូលទប។ គដ្ើម្បើសគក្ម្ចបា្ន្នូ្វគោលបំណងគន្េះ 
រ.ទ.ស.ភ្ បា្ន្កស្អងលផ្ន្ការដ្ំគណើ រការសហក្ោសសក្ ប់ឆ្ន  ំ2021 ដោយផែែកដ ើរបាយការណ៍ ទធែ ជាក់ផតែង 8ផែ បូកបា៉ា ន់ស្មា ន 4ផែ 
ឆ្ន ាំ2020  ន្ដូ្ចខាងគក្កាម្៖ 

 

១ ផ្ននការនលតិកម្មទកឹស្អា ត 
គៅកនុងឆ្ន  ំ 2021 រ.ទ.ស.ភ្  ន្គរាងចក្កផ្លិតទឹកចំន្ួន្6 និង ន្សម្តថភាេផ្លិតសរុប 654,000ម្3/ថ្ងៃ លដ្ល ន្ដូ្ចខាងគក្កាម្

គន្េះ៖ 
 គរាងចក្កភូ្ម្ិលក្េក   170,000 ម្3/ថ្ងៃ 
 គរាងចក្កគក្ជាយចង្វវ រ 160,000 ម្3/ថ្ងៃ 
 គរាងចក្កចំការម្ន្ 52,000 ម្3/ថ្ងៃ 
 គរាងចក្កន្ិគរាធជំហ៊ា ន្ទើ (១+២) 260,000 ម្3/ថ្ងៃ 
 គរាងចក្កគម្ៃច 2,000 ម្3/ថ្ងៃ 
 គរាងចក្កតបូងឃ្ុ ំ 10,000 ម្3/ថ្ងៃ 

 
នាឆ្ន  ំ2021 ខាងមុ្េ គដ្ើម្បើធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា តឱ្យក្សបតាម្តក្ម្ូវការគក្បើក្បា្ស់របស់ក្បជាេលរដ្ា គៅតំបន្់គសវា ន្ក្ស្អប់ ន្ិង

តំបន្់គសវាង្ើ រ.ទ.ស.ភ្ បា្ន្គក្ោងផ្លិតន្ឹងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា តក្បចឆំ្ន ចំំន្ួន្ 227,960,358ម្3 លដ្លជាម្ធយម្គឺផ្លិតទឹកស្អា តក្ប ណ 
624,462ម្3/ថ្ងៃ។ បរ ិណទឹកផ្លិតគៅឆ្ន  ំ2021 គន្េះ  ន្កំគណើ ន្ក្ប ណ 0.20% គធៀបន្ឹងបរ ិណទឹកផ្លិតក្បចឆំ្ន  ំ2020 ។ 

លផ្ន្ការផ្លិតទឹកស្អា តកនុងឆ្ន  ំ 2021  ន្អក្តា 95.40% គធៀបន្ឹងសម្តថភាេផ្លិតទឹកសរុប។ អក្តាគន្េះ គយើងគឃើញថាសម្តថភាេ
ផ្លិតរបស់គរាងចក្កទងំក្បា្មំ្ួយ បា្ន្េិតេំផ្លិតអស់េើសម្តថភាេរបស់េៃួន្។ ដូ្គចនេះ រ.ទ.ស.ភ្  ន្សម្តថភាេធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូន្ក្បជា
េលរដ្ាបា្ន្គៅកនុងឆ្ន  ំ2021។  

 

(1) (2) (2/1) (3) (4) (3)/(4) 

ភូ្ម្ិលក្េក 57,988,039 57,590,245 99.30% 157,783 170,000 93% 

គក្ជាយចង្វវ រ 60,627,321 59,499,850 98.10% 162,983 160,000 102% 

ចាំការមន 18,360,299 19,025,212 103.60% 52,115 52,000 100% 

ន្ិគរាធ 90,254,496 90,439,351 100.20% 247,729 260,000 95% 
ដមេច 266,909 579,100 216.90% 1,587 2,000 79% 
តបូងឃ្ុ ំ - 826,600 - 2,265 10,000 23% 

95% 
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រោងចក្រភូមិព្ក្ែរ, 
25.3%

រោងចក្ររក្ោយចង្វា រ, 
26.2%រោងចក្រចំការមន, 

8.4%

រោងចក្រនិរោធ, 
39.6%

រោងចក្ររមេច, 0.3% រោងចក្រត្បូងឃ្មំ, 
0.4%

អគ្រាដាំណ ើ រការគ្ររគ្ររឹតតកម្មទឹកស្អា តររសណ់ោងចគ្រកទាំងគ្ររ ាំម្ួយ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំគពាេះការគក្ោងវតថុធាតុគដ្ើម្សក្ ប់ផ្លិតកម្្ទឹកស្អា ត គឺលផ្ាកគលើកតាត គក្បើក្បា្ស់ជាក់លសតងកនុងឆ្ន 2ំ018 ឆ្ន 2ំ019 ន្ិងឆ្ន 2ំ020 
គដ្ឋយគោរេយ៉ោ ងខាា ប់េាួន្គៅន្ឹងបទដ្ឋា ន្ដ្ំគណើ រការផ្លិតកម្្ទឹក ន្ិងគុណភាេទឹក គដ្ើម្បើធានាបា្ន្គុណភាេទឹកស្អា តោ្ន្គម្គរាគ ក្សបតាម្
សតង់ដ្ឋរទឹកផ្ឹកថាន ក់ជាតិ ន្ិងសតង់ដ្ឋរគុណភាេទឹករបស់អងគការសុេភាេេិភ្េគោក។ 

 

1 2 3 4 5 6 (1+2+3+4+5+6) 

PAC 
គ.ក្ក 515,756 347,211 192,612 713,478 6,949 12,554 1,788,560 
ក្ក./ម្3 8.96 5.84 10.12 7.89 12.00 15.19 7.82 

អំបិល-កៃ័រទឹក 
គ.ក្ក 844,487 626,864 195,877  - -   - 1,667,228 
ក្ក./ម្3 3.26 2.34 2.94  - -   - 2.85 

កៃ័រឧស្័ន្ 
គ.ក្ក 19,086 17,848  - 246,781  -  - 283,715 
ក្ក./ម្3 0.33 0.30   2.73  -  - 3.31 

កៃ័រគម្ៅ 
គ.ក្ក  -  -  -  - 5,791 8,266 14,057 
ក្ក./ម្3  -  -  -  - 10.00 10.00 10.00 

អគគិសន្ើ 
គ.វ ៉ោ.ម្៉ោ 15,932,507 17,088,875 4,337,855 26,150,183 161,245 206,650 63,877,315 
វ ៉ោ.ម្៉ោ./ម្3 277 287 228 289 278 250 280 

អគគិសន្ើរដ្ាបា្ល គ.វ ៉ោ.ម្៉ោ 419,750 - - - - - 419,750 
 



  

ផែនការ ឆ្ន ាំ2021                                                                                                                                                                                               ទាំព័រ 3  

(1) (2) (2)/(1) 

PAC (ក្ក./ម្3) 7.18 7.82 109% 

កៃ័រទឹក (ក្ក./ម្3) 2.36 2.85 121% 

កៃ័រឧស្័ន្ (ក្ក./ម្3) 1.58 3.31 209% 

កៃ័រគម្ៅ (ក្ក./ម្3) 10.04 10.00 100% 

អគគើសន្ើ (វ ៉ោ.ម្៉ោ./ម្3) 271 280 103% 
 
ការគក្បើក្បា្ស់ PAC គក្ោងគកើន្គ ើង 0.64ក្កាម្/ម្3 គបើគធៀបគៅន្ឹងការគក្បើក្បា្ស់ឆ្ន 2ំ020 គដ្ឋយស្អរគៅឆ្ន 2ំ021 កម្ពស់ទឹក 

 ន្ការលក្បក្បួលេើម្ួយឆ្ន គំៅម្ួយឆ្ន លំដ្លជាគហតុគធវើឲ្យគុណភាេទឹកេុំលាក្បគសើរ ។ 
ការគក្បើក្បា្ស់កៃ័រទឹកគក្ោងគកើន្គ ើង 0.49ក្កាម្/ម្3 គបើគធៀបន្ឹងការគក្បើក្បា្ស់ឆ្ន 2ំ020 គដ្ឋយស្អរគៅឆ្ន 2ំ020 រ.ទ.ស.ភ្ ការ

គក្បើក្បា្ស់កៃ័រទឹកគៅគរាងចក្កភូ្ម្ិលក្េក ន្ិងគក្ជាយចង្វវ រេុំបា្ន្គៅតាម្លផ្ន្ការលដ្លបា្ន្គក្ោងទុក គដ្ឋយមូ្លគហតុបញ្ហា េូច ៉ោ សុើន្
ផ្លិតកៃ័រទឹក។ ដូ្គចនេះគហើយគៅឆ្ន  ំ2021 គយើងគក្ោងផ្លិតកៃ័រទឹកគេញសម្តថភាេលដ្លជាគហតុគលើសការអនុ្វតត ឆ្ន 2ំ020។ 

ការគក្បើក្បា្ស់ថាម្េលអគគើសន្ើគកើន្គ ើង 9វ៉ា ត់/ម្3 គធៀបន្ឹងឆ្ន  ំ 2020  គដ្ឋយស្អរគៅកនុងឆ្ន 2ំ021 កម្ពស់ទឹកលក្បក្បួលខាៃ ំង 
លដ្លក្តូវការថាម្េលអគគិសន្ើគក្ចើន្កនុងការបូម្ទឹកគៅ ន្ិងកតាត ម្ួយគទៀតគដ្ឋយស្អរ រ.ទ.ស.ភ្ បា្ន្េក្ងើកថ្ផ្ៃគសវារបស់េៃួន្កាន្់លត
ឆ្ៃ យ លដ្លក្តូវរុញស ព ធេើគរាងចក្កកាន្់លតខាៃ ងំ គដ្ើម្បើឲ្យក្បជាេលរដ្ាគៅតំបន្់ជាយក្កុងទទួលបា្ន្ទឹកស្អា តគក្បើក្បា្ស់។ 

 

២ ផ្ននការសេវាអតិថិជន 
គៅកនុងឆ្ន 2ំ021 គរាងចក្កផ្លិតទឹកស្អា តទងំក្បា្មំ្ួយបា្ន្ដ្ឋក់ដ្ំគណើ រការគេញសម្តថភាេ (ភូ្ម្ិលក្េក, គក្ជាយចង្វវ រ, ចំការម្ន្, ន្ិគរាធ, 

គម្ៃច ន្ិងតបូងឃ្ុ)ំ លដ្លផ្តល់លទធភាេដ្ល់ រ.ទ.ស.ភ្ គធវើការេក្ងើកគសវាផ្គតផ់្គង់ទឹកស្អា តបលន្ថម្គទៀត ។ ការេក្ងើកថ្ផ្ៃគសវាគន្េះក្តូវបា្ន្ផ្តល់
អាទិភាេគៅតំបន្់លដ្ល ន្សកាត នុ្េលគសដ្ាកិចច ន្ិងផ្តល់គសដ្ាកិចចគលើការវនិ្ិគយគបណ្តត ញលចកចយជាគោលការណ៍សំខាន្់ ។  

 

២.១ ផ្ននការតបណ្តា ញចូលនទះ 
គយងតាម្លទធផ្លថ្ន្ការអគងេតគលើតក្ម្ូវការគក្បើក្បា្ស់ទឹកស្អា ត គៅទើតាងំលដ្លគក្ោងេក្ងើកតំបន្់គសវា សក្ ប់ឆ្ន 2ំ021 រ.ទ.ស.ភ្ 

បា្ន្គក្ោងតបណ្តត ញទឹកស្អា តជូន្ក្បជាេលរដ្ាចំន្ួន្ 25,000ក្គួស្អរ លដ្លកនុងគនាេះ ន្ អតិថិជនអាជើវកម្្ចំន្ួន្ 1,175បណ្តត ញ អតិងជិន្
ជើវភាេ 21,325បណ្តត ញ ន្ិងអតិងិជន្ចំណូលទប 2,500បណ្តត ញ។ លទធផ្លថ្ន្ការគធវើអគងេត ន្លម្ាិតជូន្កនុងតារាងខាងគក្កាម្៖ 

 

 
ជើវភាព អាជើវកមា ភាគរយ ចាំនួន ភាគរយ 

I. គដរោងោក់បាំពង់ថាើជាយរកុង ឆ្ន ាំ2021 21,990 19,320 990 92% 1,680 8%   
ក. ែណឌ ដរជាយចង្វា រ 

1 តង្វា ត់ ផរពកតាដតក(ភូមិផរពករទាំង) 277 172 25 71% 80 29% ឃ្េ ាំង2 
2 តង្វា ត់ផរពកលាប (ភូមិែទរ) 2,600 2,445 155 100% 0 0% តាំណង់ 

ែ. ែណឌ  ឬតសើផកវ  
1 តង្វា ត់ ស្មា យបា៉ា ក (ភូមិ ឡកាំដបា) 500 485 15 100% 0 0% តាំណង់ 

គ. ែណឌ  ចារអាំដៅ 
1 តង្វា ត់ ផរពកឯង (ភូមិ មិតែភាព, មិតែភាព១) 1,806 1,076 50 62% 680 38% ឃ្េ ាំង7 
2 តង្វា ត់ វ តបូវ (ភូមិ កែើតាកុយ)  2,571 2,376 195 100% 0 0% តាំណង់ 
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ជើវភាព អាជើវកមា ភាគរយ ចាំនួន ភាគរយ 

3 តង្វា ត់ ផរពកឯង (ភូមិ ចុងផរពក) 477 427 50 100% 0 0% តាំណង់ 
4 តង្វា ត់ ផរពកថាើ (ភូមិចាំពុុះផកែក) 480 475 5 100% 0 0% តាំណង់ 

ឃ. ែណឌ  ដដង្វា   
1 តង្វា ត់ ផរពកកាំពិត (ភូមិរទាំង) 528 298 10 58% 220 42% ឃ្េ ាំង2 

2 
តង្វា ត់ ព្រពត (ភូមិ របរកា,  ម័ , តាំបូោត, 
ព្រពធាំ,ទើទុយ )  

5,227 5,057 170 100% 0 0% តាំណង់ 

ង. ែណឌ  ដោធិ៍ផតនជ័យ  

1 
តង្វា ត់ តាំដោងដរកាម (ភូមិ ព្រពពរដព ) 123 38 5 35% 80 65% ឃ្េ ាំង4 
តង្វា ត់តាំដោងដរកាម(ភូមិ អណែូ ងតាអន) 1,200 1,170 30 100% 0 0% តាំណង់ 

2 តង្វា ត់ កាកាប (ភូមិ ស្មលា) 430 290 10 70% 130 30% ឃ្េ ាំង6 
3 តង្វា ត់ ពងទឹក (ភូមិព្រពកើ) 2,200 2,185 15 100% 0 0% តាំណង់ 
3 តង្វា ត់ ដោមដៅ (ភូមិ រតោាំងដចក) 500 450 50 100% 0 0% តាំណង់ 

ច. ែណឌ  ផរពកដៅន   

1 
តង្វា ត់ ដោរកា (ភូមិ ស្មា យដចក,  
ភូមិ ស្មា យដចកថាើ, ) 

207 92 25 57% 90 43% ឃ្េ ាំង3 

តង្វា ត់ ដោរកា( អូអណែូ ង) 860 810 50 100% 0 0% តាំណង់ 
ឆ. ែណឌ  កាំបូ   

1 
តង្វា ត់ កដទទ ក (ភូមិ គ ់) 204 89 15 51% 100 49% ឃ្េ ាំង4 
តង្វា ត់ កដទទ ក (ភូមិ គ ់) 1,000 950 50 100% 0 0% តាំណង់ 

ជ. រកុងតាដមា   

1 
តង្វា ត់ ផរពកហូ (ភូមិ ផរពកហូដកើត) 430 95 35 30% 300 70% ឃ្េ ាំង2 
តង្វា ត់ ផរពកហូ (ភូមិ ផរពកហូដកើត) 370 340 30 100% 0 0% តាំណង់ 

II. គដរោងបាំដពញព្ែទដតវឆ្ន ាំ2021 3,010 2,005 185  820   

1 ០៤ែណឌ កនុងរកុង(D1,D2,D3,D4) 271 241 20 96% 10 4%   
2 ែណឌ  ដោធិផតនជ័យ 170 80 10 53% 80 47%   
3 ែណឌ  ផតន តុែ 200 105 25 65% 70 35%   
4 ែណឌ  ដដង្វា  200 130 10 70% 60 30%   
5 ែណឌ  ោន ជ័យ 166 26 10 22% 130 78%   
6 ែណឌ  ចារអាំដៅ 580 540 20 97% 20 3%   
7 ែណឌ  ឬតសើផកវ 400 90 30 30% 280 70%   
8 ែណឌ  ដរជាយចង្វា រ 286 236 30 93% 20 7%   
9 រកុងតាដមា  300 240 20 87% 40 13%   
10 ែណឌ  ផរពកដៅន  437 317 10 75% 110 25%   

តរុប 25,000 21,325 1,175 90% 2,500 10%   
 

 

ដោយផឡកអតិថិជនតថាើ ដៅដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តដែតែតបូងឃាុ ាំ ឆ្ន ាំ2021 ោនចាំនួន 2,000បណ្តែ ញ និងដៅដមេច ោនចាំនួន 
6បណ្តែ ញ។ 
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២.២ ផ្ននការអាជីវកម្ម 
 

២.២.១ ការងារអាជីវកម្មស្អែ ក់ការកណ្តា ល (ោជធានីភ្នាំណរញ និងគ្រកុងាណមម ) 
គៅកនុងឆ្ន 2ំ021 រ.ទ.ស.ភ្ គក្ោងន្ឹងបគងេើន្អតិងិជន្ង្ើចំន្ួន្ 25,000បណ្តត ញ គៅទូទងំថ្ផ្ៃគសវា ន្ិងតំបន្់លដ្លគក្ោងន្ឹងេក្ងើក

បណ្តត ញលចកចយទឹកកនុងឆ្ន 2ំ021 តាម្កម្្វធិើដ្ឋក់បំេង់។ 
  

តាម្ការគធវើអគងេតអតិងិជន្ េិគសសគៅកនុងតំបន្់ លដ្លគក្ោងេក្ងើកបណ្តត ញលចកចយទឹក គឃើញថា ន្បណ្តត ញអតិងជិន្ក្បគភ្ទ
អាជើវកម្្ លដ្លគក្បើក្បា្ស់ទឹកកនុងកំរតិបរ ិណគក្ចើន្  ន្ចំន្ួន្ 1,175 ទើតាងំ ន្ិងភាគគក្ចើន្ជាក្បគភ្ទជើវភាេធម្្តា ន្ិងសំណង់ផ្ៃេះលលវង ។ 
តាម្រយៈលទធផ្លអគងេតគន្េះ ន្ិងសន្ៃសសន្៏តាម្បណ្តត ឆ្ន កំន្ៃងម្ក រ.ទ.ស.ភ្ សន្និដ្ឋា ន្ថាគៅកនុងឆ្ន  ំ2021 ខាងមុ្េ អតិងិជន្សរុបន្ឹងគកើន្ដ្ល់ 
431,800បណ្តត ញ លដ្ល ន្បរ ិណគក្បើក្បា្ស់ទឹកជាម្ធយម្កនុងម្ួយបណ្តត ញ 43.50 ម្3/បណ្តត ញ/លេ ន្ិងថ្ងៃលក់ទឹកម្ធយម្ 1,350គរៀល/ម្3។ 

 

ដូ្ចគន្េះបរ ិណទឹកលក់សរុប ន្ចំន្ួន្ 207,426,168ម្3 គធវើឱ្យចំណូលថ្ងៃលក់ទឹកសរុប ន្ចំន្ួន្ 281,195,609,000គរៀល។ អក្តា
ទឹកោ្ន្ចំណូលសក្ ប់ ឆ្ន 2ំ021 កំណត់ 8.94% តក្ម្ូវឱ្យដ្ំគណើ រការផ្លិតកម្្ទឹកស្អា តចំនួ្ន្ 227,790,652 ម្3។ 

 

បរ ិណទឹក/បណ្តត ញ/លេ(ម្³) 42.05 42.78 43.87 45.50 44.08 44.88 44.96 42.85 43.50 

ថ្ងៃទឹកលក់ជាម្ធយម្ ( ៛/ ម្³ ) 1,017.25 1,020 1,026.00 1,029.38 1,017 1,001 999.32 1,328 1,350 

អក្តាទឹកបា្ត់បង់ (%) 6.90 7.76 5.99 7.19 8.30 8.18 8.16 9.78 8.94 

 

1- តបណ្តត ញចូលផ្ៃេះ បណ្តត ញ 25,500 25,000 98% 
2- ចំណូលតបណ្តត ញ គរៀល 8,555,415,500 9,868,500,000 115% 
3- ចំន្ួន្អតិងិជន្ចុងក្ោ អតិងជិន្ 408,500 431,800 106% 
4- ទឹកគក្បើក្បា្ស់/ប.ណ/លេ ម្3 42.85 43.50 102% 
5- បរ ិណទឹកលក់ - 205,277,360 206,300,672 101% 
6- បរ ិណទឹកផ្លិត - 227,230,155 226,554,658 100% 
7- អក្តាគធវើវកិេយបក្ត % 90.22 91.06 101% 
8- ថ្ងៃទឹកក្បកាសលក់ គរៀល 272,608,334,080 278,505,906,000 102% 
9- អក្តាទរក្បា្ក់ថ្ងៃទឹក % 99.90 99.90 100% 
10- ថ្ងៃទឹកលក់ជាម្ធយម្/ម្3 គរៀល 1,328 1,350 102% 

២.២.២ ការងារអាជីវកម្មសខតាតបងូឃមមុំ 
 គៅកនុងឆ្ន 2ំ021  រ.ទ.ស.ភ្ គក្ោងន្ឹងតបណ្តត ញង្ើជូន្ដ្ល់អតិងិជន្គៅគេតតតបូងឃ្ុ ំន្ចំន្ួន្ 2,០០០បណ្តត ញ បរ ិណទឹក ផ្លិត 

826,600ម្3 បរ ិណទឹកលក់ 743,940ម្៣ ថ្ងៃលក់ទឹកជាម្ធយម្ 2,000គរៀល/ម្3 អក្តាទឹកោ្ន្ចំណូល 10% ន្ិងចំណូលថ្ងៃ លក់ទឹកចំន្ួន្ 
1,487,880,000គរៀល។ 
 

២.២.៣  ការងារអាជីវកម្មសម្េច 
គៅកនុងឆ្ន  ំ2021  រ.ទ.ស.ភ្ គក្ោងន្ឹង ន្អតិងិជន្ចំន្ួន្  06បណ្តត ញ បរ ិណទឹកផ្លិត 579,100ម្3 បរ ិណទឹកលក់ 550,145ម្3 

ថ្ងៃលក់ទឹកជាម្ធយម្ 1,750គរៀល/ម្3 អក្តាទឹកោ្ន្ចំណូល 5% ន្ិងចំណូលថ្ងៃលក់ទឹកចំន្ួន្ 962,754,000គរៀល។ 
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៣ ផ្ននការហរិញ្ញវតថុ 
 

តារាងផ្ននការគ នីលទធែលេម្រាប់ឆ្ែ ុំ២០២១ 

ររោិយ 
ផែនការឆ្ន ាំ 2021 

(ដរៀ ) 
ក.ចាំ ូល
1. ចាំណូ ព្ថេទឹក 280,956,540,000 
2. ចាំណូ តិទធិជាវទឹក 9,868,500,000 
3. ចាំណូ ពើដតវកមា 24,849,354,000 
4. ចាំដណញដ ើអរតាបែូររបាក់ 7,724,876,000 
5. ចាំណូ ដែសងៗ 24,042,395,000 

ខ.ចាំណាយដាំណ ើ រការសហគ្រាស
1. របាក់ដបៀវតែន៍តុទធ 32,377,911,000 
2. របាក់បាំណ្តច់ 13,850,200,000 
3. របាក់ឧបតថមភ 21,171,103,000 
4. ជួតជុ បរកិាា ែ ិតកមា,របព័នធផចកោយ 6,571,313,000 
5. ជួតជុ យានយនែ និងដរបងឥនធនៈ 2,654,585,000 
6. វតថុធាតុដដើមតាំោប់របរពឹតែកមាទឹកស្មែ ត 9,973,965,000 
7. អគគើតនើ 36,759,443,000 
8. ដបាុះពុមពវកិាយបរតព្ថេទឹក 1,018,370,000 
9. រដឋបា  4,177,180,000 
10. ដតវកមា 15,903,587,000 
11. ខាតបង់ដរៅអាជើវកមា 868,151,000 

12. ដោុះដូរទឡកិា 2,888,795,000 
13. ចាំណ្តយដរៅដាំដណើ រការតហរោត 5,455,219,000 
14. ខាតដ ើអរតាបែូររបាក់ 5,930,356,000 

15. រ ាំ ត់ 54,361,430,000 
16. ការរបាក់ 3,797,701,000 

17. ពនធដ ើរបាក់ចាំដណញ  25,935,626,000 
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៤ ផ្ននការធនធានម្នុសស 
អនុ្វតតការង្វរឲ្យ ន្ក្បសិទធភាេជាមូ្លដ្ឋា ន្ គដ្ឋយបន្តអនុ្វតតវធិាន្ការណ៍ផ្តល់រង្វវ ន្់គលើកទឹកចិតតក្បចឆំ្ន  ំ គដ្ើម្បើជក្ម្ុញការង្វរអងគភាេ

ឲ្យដ្ំគណើ រការបា្ន្ក្បគសើរ គលើការង្វរធន្ធាន្ម្នុ្សសគដ្ឋយ៖ 
 គក្ោងតំគ ើងក្បា្ក់គបៀវតសរសុ៍ទធឆ្ន 2ំ021 ចំន្ួន្ 10% 
 ដរៀបចាំតាំដឡើងកាាំដបៀវតសរច៍ាំនួន1កាាំ ជូនដ ់មន្រនែើ-និដយាជិត កនុងរកបែណឌ ទាំងបួន 
 ដរោងដរជើតដរ ើតនិដយាជិតដចញពើស្មក បងការង្វរចាំនួន 72ទក់ 
 ដរជើតដរ ើតនិដយាជិកថាើចាំនួន 117ទក់ 
 ដរៀបចាំតាំដមេើងតួទទើ មន្រនែើ និដយាជិត ចាំនួន 85ទក់ 
 ដរៀបចាំដរជើតដរ ើតមន្រនែើ និដយាជិត ឈានមុែរបោាំឆ្ន ាំ ចាំនួន 100ទក់ 
 ដតនើតុាំែែ ់របាក់បុពាលាភរបោាំឆ្ន ាំ ជូន មន្រនែើ និដយាជិត 
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៥ ការរគ្រងីកសម្តថភារគ្រររ័នធែគត់ែគង់ទឹកស្អា ត 
៥.១ ការពម្រងីកេម្តថភាពម្របព័នធនលតិកម្ម 

រ.ទ.ស.ភ្ បា្ន្អនុ្ម្័តអនុ្វតតគគក្ ងស្អងសង់គរាងចក្កផ្លិតទឹកស្អា តចំការម្ន្ លដ្ល ន្សម្តថភាេផ្លិត 52,000ម្3/ថ្ងៃ 
ន្ិងគរាងចក្កក្បក្េឹតតកម្្ទឹកស្អា តបា្ក់លេងជំហន្ទើ1 លដ្ល ន្សម្តថភាេផ្លិត 195,000ម្3/ថ្ងៃ លដ្លជាលផ្នកម្ួយថ្ន្ការចងាុលបង្វា ញ 
គលើកគ ើងកនុងលផ្ន្ការគម្ ឆ្ន  ំ2016-2030។  

 

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

ក រគ្រងីកសម្តថភារគ្រររ័នធែលតិកម្ម 

1 ស្មងតង់ដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តបាក់ផែង ម3/ព្ថៃ 195,000 140,630,215,455 
2 ទើរបឹកាបដចេកដទតរតួតពិនិតយការង្វរស្មងតង់ដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តបាក់ផែង -  3,772,000,000 
3 គដរោងពរងើកការែគត់ែគង់ទឹកស្មែ តតាដមា  ម3/ព្ថៃ 30,000 554,115,000 

3.1 ដតវធទោរកនុងការដបើកគណនើ(Consultant) -  205,000 
3.2 កព្រមដតវធទោរតរោប់ការទូទត់៩ដ ើក(Consultant) -  55,350,000 
3.3 ការរុករកមើននិងដរគឿងែទុុះដៅទើតាាំងការោឋ ន -  102,500,000 
3.4 វយកដមទ«ចអោរោត់និងដធាើអោរថាើ -  250,100,000 
3.5 ដតវធទោរកនុងការដបើកគណនើ(Contractor) -  2,460,000 
3.6 កព្រមដតវធទោរតរោប់ការទូទត់(Contractor) -  123,000,000 
3.7 ចាំណ្តយតរោប់ចរនែអគគិតនើពើ EDC -  20,500,000 
4 ោក់ដើបាំដពញទាំហាំ ១ហកិតា (ទើតាាំងបឹងធាំ) ម3 14,710 264,780,000 

1 តវនកមាតរោប់គដរោងបាក់ផែង -   61,500,000 

1 ការង្វរកស្មងដតៀវដៅវ៉ាន (ឬតសើផកវ ោនជ័យ ផតនតុែ និងផរពកដៅន ) វ៉ាន  3570 155,600,000 
2 ការផកតរមួ ទើតាាំងបាំពង់កនុងរបព័នធ KIS(ឬតសើផកវ ផតនតុែ និងផរពកដៅន )  គ.ម  730 335,800,000 
3 ដាំដឡើង Data Logger ជាមួយទឡកិាអតិថិជនធាំៗ ទើតាាំង  10 62,000,000 

1 ទិញតិទធដរបើរបាត់ User-account ដដើមបើតរមួ ដ ់ការតិកាបាំពង់ដមទាំទឹក  -   15,000,000 

1 ោក់បាំពង់ដម និងបាំពង់ផចកោយទឹក  គ.ម 280 151,270,821,785 
2 តាំដ ុើងវ ៉ាង់ទូតទាំហាំ៦៥មម-១០០មម 

កផនេង 

50 971,150,000 
3 តាំដ ុើងវ ៉ាង់ទូត២០០មម 20 948,460,000 
4 តាំដ ុើងរបអប់វ៉ា នធាំៗ 40 8,008,920,000 
5 តាំដ ុើងទឡកិាតាំបន់ទាំហាំ៣០០មម 14 2,319,831,500 
6 តាំដ ុើងទូ Data Logger និង Transmitter 14 502,610,500 
7 តាំដ ុើង Chamber Wash Out 30 1,956,690,000 
8 តាំដ ុើង បដង្វា  អគគើភ័យ 10 189,007,500 
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៥.២ ការពម្រងីកបណ្តា ញផ្ចកចាយទឹកស្អា ត 
គៅកនុងលផ្ន្ការឆ្ន  ំ2021 រ.ទ.ស.ភ្ គក្ោងដ្ឋក់បំេង់លចកចយទឹកក្បលវង 280,000លម្៉ោក្ត ទូទងំរាជធាន្ើភ្នំគេញ លដ្ល ន្គរៀបរាប់ដូ្ច

ខាងគក្កាម្គន្េះ៖ 

       

1 បាំដពញព្ែទដតវកនុងែណឌ ទាំង១៤និងរកុងតាដមា  

ផម៉ារត 

120,000 14,528,850,900 
2 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ឫតសើផកវ 10,900 76,259,024,343 
3 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ផតនតុែ 2,000 671,958,191 
4 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ដរជាយចង្វា រ 6,000 2,007,949,409 
5 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ផរពកដៅន  8,000 1,250,173,398 
6 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ កាំបូ  7,000 12,071,249,376 
7 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ដោធិផតនជ័យ 19,600 17,122,513,322 

8 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ោនជ័យ 1,500 2,780,968,478 
9 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ដដង្វា  7,000 1,773,904,436 
10 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ចារអាំដៅ 50,000 14,958,592,760 
11 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងែណឌ ចាំការមន 10,000 1,343,479,080 
12 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងរកុងតាដមា  8,000 1,425,779,772 
13 ោក់បាំពង់ទឹកថាើកនុងដែតែតបូងឃាុ ាំ 30,000 5,076,378,320 

  
 
៥.៣ ការដុំស ើងឧបករណ៍ម្របព័នធផ្ចកចាយទឹកស្អា ត 
 

1 តដមេើងវ ៉ាង់ទូតទាំហាំ៦៥មម-១០០មម 

កផនេង 

50 971,150,000 

2 តដមេើងវ ៉ាង់ទូត២០០មម 20 948,460,000 

3 តាំដ ុើងរបអប់វ៉ា នធាំៗ 40 8,008,920,000 

4 តាំដ ុើងទឡកិាតាំបន់ទាំហាំ៣០០មម 14 2,319,831,500 

5 តដមេើងទូ Data Logger និង Transmitter 14 502,610,500 

6 តដមេើង Chamber Wash Out 30 1,956,690,000 

7 តដមេើងបដង្វា  អគគើភ័យ 10 189,007,500 
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៦ ផ្កលម្ារម្របព័នធនលតិកម្ម 
 

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

ខ ផកលម្ារគ្រររ័នធែលតិកម្ម   

ក របព័នធែ ិតកមា    67,678,000 
1 កាតតរោប់បញ្ជូ នទិននន័យបរោិណទឹកដៅរបព័នធSCADA កាំដបេ 2     12,000,000  
2 ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង អុើរដូផតនត ុ ហាតិ ោយ 1  6,000,000  
3 Gland Packing (14x14) (បូមទឹកដៅ) ផម៉ារត 40       29,678,000  
4 Gear Coupling Motor (បូមទឹកស្មែ ត) 

កាំដបេ 
1      10,000,000  

5 Gear Coupling Pump (បូមទឹកស្មែ ត) 1   10,000,000  
ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ   165,148,500 
1 Transformer 3/0.4kV 400kVA តរោប់ែគត់ែគង់របព័នធកេរទឹក រោប់ 1  70,000,000  
2 Capacitor  បូមទឹកស្មែ ត 100 Kvar កាំដបេ 1    24,623,500  
3 Transmitter for Electromagnetic Flow Meter DN 1100 

ដរគឿង 
1        40,000,000  

4 Level Transmitter FMU90 + Sensor FDU 91 2        30,525,000  
គ កេ័រទឹក     498,000,000 
1 Cell of OSG 

ដរគឿង 

1    405,000,000  
2 Thyrister 9          5,400,000  
3 Flow Control Valve 1        12,500,000  
4 Water Softener 1     8,100,000  
5 Sensor OXIDANT TEMPERATURE 1       2,000,000  
6 Dampener 2     54,000,000  
7 Sensor Current Transformer 3          3,600,000  
8 Brine solenoid valve 

កាំដបេ 
1      3,000,000  

9 Brine Pump 1    4,400,000  

ក របព័នធែ ិតកមា    227,346,270 
1 Impeller Code: 139885302K 73 (បូមទឹកដៅ) ោយ 1 65,000,000 
2 Dis-sludge Valve (អាងរង) 

កាំដបេ 
2 12,046,270 

3 Flow meter for PAC 2 40,000,000 
4 កាតតរោប់បញ្ជូ នទិននន័យបរោិណទឹកដៅរបព័នធSCADA 2 12,000,000 
5 ផ្លេ ត់បែូរ Shaft Sleeve Part (បូមទឹកដៅ) រោប់ 10 38,300,000 
6 ផ្លេ ត់បែូរTangit :UPC-U Code:799298022 ( PAC) 

កាំប៉ាុង 
2 18,000,000 

7 ផ្លេ ត់បែូរTangit :UPC-V/C ,ABC, Code:799298010 តរោប់ PAC 2 18,000,000 
8 ផ្លេ ត់បែូរDampenner DN50(U030A01V1-PC) (របព័នធគើមើ) រោប់ 1 18,000,000 
9 ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង អុើរដូផតនត ុ ហាតិ ោយ 1 6,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ    505,471,920 
1 Soft Starter តរោប់បូមទឹកដៅ 

ដរគឿង 
2  80,000,000  

2 Soft Starter  តរោប់បូមទឹកស្មែ ត 3 180,000,000  
3 Contactor  800A បូប ើន 220V(បូមទឹកស្មែ ត) 

កាំដបេ 

1     4,300,000  
4 Auma matic (24V DC) for Treated Water Pump 1        48,234,384  
5 Auma matic for ORV វ៉ា នតរោប់អាងដរោុះ 1        48,234,384  
6 Auma matic for WV វ៉ា នតរោប់បដញ្េញភក់ 1     48,234,384  
7 Auma matic for Inlet Penstock វ៉ា នទឹកចូ  1  48,234,384  
8 Auma matic for AV វ៉ា នតរោប់ដបើកែយ ់លាងអាងដរោុះ 1   48,234,384  
គ កេ័រទឹក     124,700,000 
1 Back Pressure Valve 

ដរគឿង 
1 8,000,000 

2 Air Release Valve 1 8,000,000 
3 Flow Control Valve 1 12,500,000 
4 Softener កាំដបេ 1 8,000,000 
5 Sensor OXIDANT TEMPERATURE 

ដរគឿង 
1 8,600,000 

6 Dampener 2 54,000,000 
7 Sensor Curnent Transformer 3 9,600,000 
8 Brine Pump កាំដបេ 1 16,000,000 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ   1,800,000 
1 Solenoid Valve for desludge Valve 10 Bar (វ៉ា នបដញ្េញភក់) រោប់ 4   1,800,000  
គ កេ័រទឹក     16,000,000 
1 Back Pressure Valve ដរគឿង 1    8,000,000  
2 Air Release Valve ដរគឿង 1      8,000,000  

ក របព័នធែ ិតកមា    85,700,000 
1 Flow meter for PAC 

កាំដបេ 
2 40,000,000 

2 កាតតរោប់បញ្ជូ នទិននន័យបរោិណទឹកដៅរបព័នធSCADA 3 18,000,000 
3 Unain UPC DN .40x 32 (របព័នធគើមើ) ោយ 10 3,000,000 
4 Valve Pressure (របព័នធកេ័រ) 

កាំដបេ 
2 6,000,000 

5 Vaccuperm (របព័នធគើមើ) 1 1,500,000 
6 Dampenner DN50(U030A01V1-PC) (របព័នធគើមើ) 2 6,000,000 
7 Full Face Mask (របព័នធកេ័រ) 

ោយ 
2 3,600,000 

8 Gas Filter (របព័នធកេ័រ) 10 1,600,000 
9 ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង អុើរដូផតនត ុ ហាតិ 1 6,000,000 
ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ    219,850,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

1 ដតវនិងតោភ រៈដាំដឡើងរតង់តាូរ 1,250 kVA 
ដរគឿង 

1   40,000,000  
2 Level Transmitter FMU90 + Sensor FDU 91 4      61,050,000  
3 Solenoid Valve for desludge Valve 10 Bar(វ៉ានបដញ្ជញភក់) រោប់ 30   13,500,000  
4 Motorize Valve AC01. 1(ORV Phase I) វ៉ា នដរោុះ ដរគឿង 1      48,300,000  
5 Display PIC101N  for Filter Console រោប់ 20 20,000,000  
6 Level Transmitter  + Sensor + Wifi Transmitter For River Level  កាំដបេ 1   37,000,000  

ក របព័នធែ ិតកមា    12,000,000 
1 ែាច់បផនថមអាងដរោុះ ម3 16 12,000,000 
ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ    177,000,000 
1 របព័នធ SCADA របព័នឌ 1    70,000,000  
2 Level Transmitter  + Sensor For Filter 

កាំដបេ 
3  30,000,000  

3 Level Transmitter  + Sensor For Reservor 1   10,000,000  
4 Level Transmitter  + Sensor( Wire less) For Tower 1  37,000,000  
5 VFD បូមទឹកស្មែ ត ដរគឿង 1     30,000,000  

1 Data logger Sofrel LS 42 
ដរគឿង 

10 65,137,410 
2 Flow Transmitter  Siemen MAG 8000 10 66,858,000 
3 Pressure sensor  

រោប់ 
10 100,000,000 

4 Battery for Data logger 10 6,000,000 
5 Battery for flow transmitter 10 6,000,000 
6 ទូ RTU តរោប់បញ្ជូ នទិនន័យពើដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តដមេចមក PPWSA 

កាំដបេ 

1 30,000,000 
7 ទូ RTU តរោប់បញ្ជូ នទិនន័យពើដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តតបូងឃាុ ាំមក PPWSA 1 30,000,000 
8 Topkapi Lessen key (Windows 7) 1 37,000,000 
9 RTU Box តរោប់ោក់កាត  1 8,000,000 
10 PXIF backplane តរោប់ោក់កាត ឱ្យកាតោនទាំទក់ទាំនងោន  2 15,000,000 
11 PXIF power supply card 1 1,200,000 

1 Serial Converter RS232 - RS485 
កាំដបេ 

1 12,000,000  
2 Power Arrester 5      6,000,000  

ក ឧបករណ៍ពិនិតយគុណភាពទឹក     303,471,500 

1 

PH Meter-HQ411D Benchtop meter, PHC201 pH probe with 1-3 
cable, probe stand, pH 4.01 buffer 
(red 500ml), pH 7,00 buffer (Yellow, 500mL), pH 10.01 
buffer(Blue,500L),pH storage solution 500mL 

កាំដបេ 2 16,562,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

2 

Conductivity Meter-HQ430D Benchtop meter, CDC401 
conductivity probe with 1-m cable,  probe stand, and NaCl 
condutivity standard(1000s/cm) and NaCl condutivity 
standard(1000s/cm, 100mL) 

- 2 16,047,400 

3 
Dissolved Oxygen Meter-HQ30D portable meter, LDO101 optical 
dissolved oxygen probe with 1-m cable, meter stand, disposable 
BOD bottle, and BOD bottle stoppers. 

- 2 19,798,400 

4 Turbidimeter TL 2300 - 1 20,191,000 
5 Jar Test,  JLT6 - 1 20,003,000 

6 
Shimadzu UV-Vis Spectrophotometer ( Model: UV-1280, 190 to 
1100nm) Shimadzu Japan 

- 1 43,050,000 

7 Electronic titrator titrate 10ml standard, complete set  - 2 12,888,000 
8 Electronic titrator titrate 50ml standard, comlete set  - 2 12,888,000 
9 RT 5, 5-position digital Hotplate Magnetic Stirrer ោយ 1 18,666,700 
10 Balance table - 1 12,710,000 

11 
Turbidity TU5300sc Low Range Laser 
Turbidimeter(LXV445.99,31112)&(LXV404.99.00552) 

កាំដបេ 1 32,771,000 

12 

PH Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2 DIG 
-pHD sc, Differential pH Digital Sensor, PEEK Body Material, 
Convertible Body Style, General Purpose Glass Electrode, 70C 
(158 F) Maximum Temperature 

- 1 24,881,000 

13 

Conductivity Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2DIG 
-Digital Convertible Mounting Style Inductive (Electro deless) 
Conductivity Sensor with Peek Body Material 

- 1 23,825,000 

14 

Dissolved Oxygen Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2DIG 
-LDO® Model2, DO Probe with Luminescent Dissolved Oxygen 
Technology 

- 1 29,190,000 

ែ Glassware     83,146,000 
1 Glass Beaker 250ml  10/pk 2 344,400 
2 Bottle Glass 500mL,  pk/10 2 2,722,000 
3 Beaker,Low Form 1000ml 6/PK 2 1,082,400 
4 Round Media Bottle  GL45 Screw Cap, Graduated, 500 ML 10/pk 2 1,071,000 
5 Square Glass 10mL mathched pair 2/pk 10 11,726,000 
6 Sample Cell: 1" Square Glass,25ml mathched pair pk/2 2 2,148,400 

7 
Sample cell for 2100Q PORTABLE TURB, PK/6-Sample Cells, 1 
inch with cap, 6/pk  

របអប់ 4 1,541,600 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 

8 Sample Cells, 10ml with cap, 6/pk - 4 1,246,400 
9 Pyrex 25mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flask with Heavy duty Rim  កាំដបេ 6 319,800 

10 
Pyrex® 50 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flask with Heavy duty 
Rim  

- 6 295,200 

11 
Pyrex® 250 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flask with Heavy duty 
Rim  

- 6 295,200 

12 Pyrex®  Flask, Volumetric 25mL, Class A, PTFE Stopper - 6 3,048,000 
13 Pyrex®  Flask, Volumetric 50mL, Class A, PTFE Stopper - 6 910,200 
14 Pyrex®  Flask, Volumetric 100mL, Class A, PTFE Stopper - 6 934,800 
15 Pyrex®  Flask, Volumetric 250mL, Class A, PTFE Stopper - 6 1,131,600 
16 Pyrex®  Flask, Volumetric 500mL, Class A, PTFE Stopper - 6 1,353,000 
17 Pyrex®  Flask, Volumetric 1000mL, Class A, PTFE Stopper - 6 150,600 
18 Mixing cylinder,graduated, 25mL, with glass stopper - 6 1,746,600 
19 Mixing cylinder,graduated, 50mL, with glass stopper - 6 2,164,800 
20 Cylinder, Graduated, Polycarbonate, 250mL, 2.0mL divisions - 6 1,697,400 
21 Cylinder, Graduated, Polycarbonate, 500mL, 5.0mL divisions - 6 17,318,400 
22 Pyrex® Griffin Low Form 50mL Beaker Graduated - 6 147,600 
23 Pyrex® Griffin Low Form 100mL Beaker Graduated - 6 172,200 
24 Pyrex® Griffin Low Form 250mL Beaker, Double Scale, Graduate - 6 172,200 

25 
Proline Plus single channel pipette 1-10ml Fixed Volume, 
Micropipette 10mL  

- 6 7,773,600 

26 Plastic Transfer Pipetes 3 mL, Non-Sterlie, 500pcs/Box  - 6 4,821,600 

27 
Cellulose nitrate Membrance filter, 0.45µm, white black,Sterile, 
0.45µm, 47mm, 100/box  

100/Pk 20 8,774,000 

28 
Glass Fiber filter without binder 0.7µm pore size,hydrophilic glass 
fiber, 47mm 100pcs/box  

100/Pk 10 5,371,000 

29 Membrane Filter 0,45µm 100/PK 20 1,600,000 
30 Stand for Pipettes" Carrousel"  ោយ 4 1,066,000 
គ Spare parts     44,156,602 
1 5010T, pH electrode  កាំដបេ 4 9,350,000 
2 5070, Conductivity electrode  - 4 9,350,000 
3 CL 17 Maintenance kit (Pre-Assembled Tubing) របអប់ 2 516,602 
4 Installation CL 17 kit - 1 14,350,000 
5 Sension Platinum Series pH Electrode ោយ 2 5,330,000 
6 DEUTERIUM LAMP, L6380 80+/- 10v - 1 4,500,000 
7 HALOGEN LAMP, RJ5012, 12v - 1 760,000 
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៧ ឧបករណ៏ម្រទម្រទង់គសម្រាង 
 

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 
គ ឧរករ ៍គ្រទគ្រទង់គណគ្រមាង   

1 ោ៉ា តុើនកុាំពយូទ័រ Desktop  ដរគឿង 24 192,905,000 
2 ោ៉ា តុើនកុាំពយូទ័រយួរព្ដ Laptop  - 1 10,250,000 
3 ោ៉ា តុើនដបាុះពុមព  - 3 9,020,000 
4 ោ៉ា តុើនថតចមេង  - 1 12,300,000 
5 Camera តុវតថិភាព - 1 30,750,000 

1 HCI System ដរគឿង 1 1,435,000,000 

1 Microsoft Office 365 ដរគឿង 50 55,350,000 
2 Architecture Engineering & Construction - 10 152,930,000 
3 Anti Virus - 500 92,250,000 
4 Firewall Protection - 1 39,565,000 
5 អាជាា ប័ណណបផនថមរបព័នធ SUMS - 10 205,000,000 
6 អាជាា ប័ណណបផនថម Spot  Billing - 5 34,850,000 

1 Android Device ដរគឿង 13 19,188,000 
2 Mobile Printer - 13 50,635,000 
3 IP54 Mobile Printer Casing - 13 3,198,000 

1 SUMS Annual Maintenance ដរគឿង 1 457,150,000 
2 ការផថទាំ និង Update របព័នធ GIS និង Sense Water - 1 164,000,000 

1 តុការយិា ័យោនផកង(តរោប់និដយាជិត) ដរគឿង 25 30,000,000 
2 តុដជើងផដកបត់បាន - 4 1,520,000 
3 ដៅអើ(តរោប់របធានការយិា ័យ) - 4 3,690,000 
4 ដៅអើ(តរោប់អនុរបធានការយិា ័យ) - 4 2,120,000 
5 ដៅអើ(តរោប់របធានផែនក) - 11 5,830,000 
6 ដៅអើ(តរោប់និដយាជិត)  - 23 8,015,500 
7 ដៅអើ(តរោប់របជុាំ) - 20 6,970,000 
8 ដៅអើ(តរោប់ទទួ ដភាៀវ)  - 26 4,160,000 
9 ដៅអើ(តរោប់ទទួ ដភាៀវរង់ោាំ) - 4 2,952,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 
10 ទូោក់ឯកស្មរផដកបញ្ឍរ - 12 8,220,000 
11 ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 1.50 HP - 3 6,600,000 
12 ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 2 HPពយួរជញ្ជ ាំង - 2 5,600,000 
13 ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 3 HPបញ្ឈរ - 1 5,400,000 
14 ទូចុចទឹកដៅែ -រតជាក់ - 1 492,000 

1 តោភ រតរោប់ជួតជុ បណ្តែ ញដម - - 487,624,288 
2 តោភ រតរោប់ជួតជុ បណ្តែ ញចូ ែទុះ - - 62,957,794 
3 តោភ រផថទាំជួតជុ ទឹកធាេ យដៅដកាុះដពរជ ផរពកឯង និងតបួងឃាុ ាំ - - 419,092,000 

1 ដៅឡាក់កោេ ាំង 1.5ដតាន ោយ 20 13,720,000 
2 ម៉ាូទ័របូមទឹក ទាំហាំ50mm និងទុដយាតាំពត់២០ម 

ដរគឿង 
15 2,820,000 

3 ម៉ាូទ័របូមទឹក ទាំហាំ 80mm និងទុដយាតាំពត់២០ម 8 8,808,000 
4 ទឡកិាស្មកតោព ធ 50Bar ោយ 2 699,600 
5 ម៉ាូទ័របុកបាំផបកដបតុងដរបើដភេើង (MAKITA) 

ដរគឿង 

1 3,555,200 

6 
ម៉ាូទ័រកាត់បាំពង់ផដក(កាន់ព្ដ)(ម៉ាូទ័រតាំលាងខាន តតូច)(ដរបើឌើតតៃួតតូច 
180មម) 

7 3,787,000 

7 ឧបករណ៍ GPS 4 15,124,000 
8 ឧបករណ៏តងាត់ដថបភើង ោយ 15 6,000,000 
9 ប៉ាុតែែាផដកកាំលាាំង280A 

ដរគឿង 

1 1,817,200 
10 ប៉ាុតែាអុើណុក(KS-CUT40)220V 1 1,817,200 
11 ោ៉ា តុើនពរង្វបែាច ់ 1 12,000,000 
12 ោ៉ា តុើនបុកដើ(Tamping Rammer) 14 172,200,000 
13 ម៉ាូទ័រឆ្បដរបើថាកាត់(Boss)1.8តឹក 1 313,700 
14 ម៉ាូទ័រស្មា នបុកដបតុង(កាន់ព្ដ)ទាំហាំ 1.5-16មម 1 325,100 
15 ោ៉ា តុើនដភេើង (HONDA) 7KVA 6 73,213,800 
16 ោ៉ា តុើនដភេើង (25KVA) (ថាើ) 1 67,000,000 
17 ោ៉ា តុើនដភេើងហ្វា ធាំ (Light Generator) 1 125,328,500 
18 ោ៉ា តុើនកាត់ដបតុង និងដៅត ូ(ផែេកាត់ទាំហាំ 35០មម) 7 172,200,000 
19 ោ៉ា តុើនកាត់ដបតុង និងដៅត ូ (ផែេកាត់ទាំហាំ 45០មម) 6 209,100,000 
20 ោ៉ា តុើនកាត់បាំពង់ផដកដរបើរចវ៉ាក់ Pipe Cutting 2 152,000,000 
21 DGPS (ោ៉ា តុើនវត់តទង់ស្មថ នភាពដើ) 1 80,000,000 
22 ោ៉ា តុើន Auto Levele (ោ៉ា តុើនវត់តទង់រយៈកមពត់ដើ) 2 8,000,000 
23 ោ៉ា តុើនពត់ផដក (ជាំនុាំ ជប៉ាុន) 1 16,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 
24 ម៉ាូទ័រកាត់ផដក(តងាត់) 1 533,000 
25 ម៉ាូទ័ររុ ាំញ័រដបតុង+ផែសរុ ាំញ័រ 3 18,000,000 
26 ម៉ាូទ័រកាត់ដ ើ 3 1,205,400 
27 ម៉ាូទ័រដឃាៀ ដ ើ 3 984,000 
28 ម៉ាូទ័រស្មា នបុក 1 697,000 
29 ម៉ាូទ័រស្មា នពុមព 3 516,600 
30 ោ៉ា តុើនអ ុតបាំពង់(Electrofusion) 7 182,280,000 
31 ោ៉ា តុើនអ ុត (Semi-auto Butt Wetdin) 2 128,627,400 
32 កាាំបិតកាត់បាំពង់(PE) ទាំហាំ 63-110 15 11,550,000 
33 កាាំបិតកាត់បាំពង់(PE) ទាំហាំ 90-225 

ដរគឿង 

5 55,395,000 
34 រ ៉ាូឡូព្ដកិនដើ(1ដតាន) 6 246,000,000 
35 ម៉ាូទរបូ័មទឺក កែាក់ ៣ហ្វា រ ទាំហាំ១០០មមនិងទុដយា៣០ម 4 12,000,000 
36 ម៉ាូទរបូ័មទឺក កែាក់ ៣ហ្វា រ ទាំហាំ១៥០មមនិងទុដយា៣០ម 2 8,000,000 
37 ោ៉ា តុើនដភេើង SH700DX, 5KVA 2 29,520,000 
38 ោ៉ា តុើនដភេើង SE8000, 7KVA+ដភេើងហ្វា  2 30,340,000 
39 ោ៉ា តុើនបុកដបតុងអគគិតនើ(តូច) 4 13,940,000 
40 ោ៉ា តុើនបុកដបតុងអគគិតនើ(ធាំ) 3 3,690,000 
41 ម៉ាូទ័របូមទឹក 220v/2kw របដភទ submersible 8 11,480,000 
42 ម៉ាូទ័របូមទឹក 380v/2kw របដភទ submersible 1 3,895,000 
43 ម៉ាូទ័រកាត់បាំពង់ផដកដរបើឌើតធាំ 1 1,640,000 
44 របារផដកស្មែ ប់ទឹកធាេ យ(Listening Bar) ោយ 18 22,878,000 
45 ម៉ាូទ័រស្មា នដបតុង ដរគឿង 3 4,305,000 
46 កាាំបិតកាត់បាំពង់(ទាំហាំ ៦៣មម-២២៥មម) 

ោយ 
12 29,520,000 

47 កាាំបិតកាត់បាំពង់(ទាំហាំ 25មម-50មម) 15 922,500 
48 ម៉ាូទ័រែេុ ាំែយ ់ ដរគឿង 10 3,280,000 
49 ឌើតកាត់ដបតុង ទាំហាំ 35០មម 

ោយ 
60 22,140,000 

50 ឌើតកាត់ដបតុង ទាំហាំ 45០មម 30 12,300,000 
51 ោ៉ា តុើនបាញ់ទឹកតាំអាតការោឋ ន 

ដរគឿង 
2 6,970,000 

52 ឧបករណ៍រកវ៉ាន(Metal Location) 4 32,400,000 
53 ម៉ាូទ័របាញ់ែយ ់ចូ កនុងរបអប់+ទុដយាតាំពត់ 2 6,560,000 
54 ឌើតកាត់បាំពង់ផដក ទាំហាំ 30០មម 

ោយ 
20 820,000 

55 ផែេបុកដបតុងទាំហាំ 32mm x 0.4mm ភាេ ប់ Excavator 38 2,337,000 
56 កា បុកបាំផបកដបតុងភាជ ប់ជាមួយ Excavation 

ដរគឿង 
1 12,150,000 

57 របព័នធដរបងភាជ ប់កា ដបតុងដរបើជាមួយ Excavation 1 3,280,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្ (ណរៀល) 
58 ោ៉ា តុើនកាត់ដមា  2 1,200,000 
59 ម៉ាូទ័រ ស្មព នដបតុង 1 1,600,000 
60 Digital Multimeter 1 2,000,000 
61 ម៉ាូទ័រ ដុុះប ូឡុងោ៉ា ក MAKITA 1 1,400,000 
62 ោ៉ា តុើនបូមធូ ើ 1 1,200,000 
63 ឧបករណ៍វ៉ា ត់តាំោធទឹក(Data Logger) 2 36,450,000 
64 ដៅឡាក់កោេ ាំង ០៣ដតាន កាំដបេរ 2 1,230,000 

1 រថយនែ SUV ដរគឿង 1        246,000,000  
2 រថយនែ Pick Up Double Cap - 7        1,148,000,000  
3 ម៉ាូតូ - 1           10,000,000  

1 រថយនែតទូច (3T)និងដឹកតោភ របាន(3.5T)  - 1 310,000,000 
2 ស្មហសចូឺក និង ុបដើ ចាំណុុះ 1ម3 - 2 132,000,000 
3 រថយនែតទូច (3.5T)និងដឹកតោភ របាន(5T)  - 1 310,000,000 
4 ស្មហសចូឺក និង ុបដើ ចាំណុុះ 2m3 - 1 123,000,000 
5 រថយនែតទូច (20T)    1 574,000,000 
6 រថយនែតទូច (25T)  - 1 738,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  

ផែនការ ឆ្ន ាំ2021                                                                                                                                                                                               ទាំព័រ 19  

៨ ផ្ននការេុំណង់េមវីិល 
 

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន សររុរមួ្(ណរៀល) 

ឃ ការងារសាំ ង់សុវីិល    

1 
ដធាើបា៉ា ណូគដរោងពរងើកបណ្តែ ញផចកោយទឹកស្មែ តតរោប់របជាព រដឋ 
ចាំណូ ទប 10តហគមន៍ (ជាំនួយឥតតាំណងរបត់ EU) 

កផនេង 

10 82,000,000 

2 ដធាើបា៉ា ណូគដរោងែគត់ែគង់ទឹកស្មែ តដៅបឹងធាំ  1 8,200,000 

3 ស្មងតង់បនទប់តរោករកុមរបោាំការជួតជុ ទឹកធាេ យ (ដោងចរកភូមិផរពក) 1 30,000,000 

4 ស្មងតង់ដោងចាំណតដអ វ៉ាទ័រ និងចាំណតម៉ាូតូ (ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 1 6,500,000 

5 ស្មងតង់ដោងតោភ រ (ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 1 10,000,000 

6 ស្មងតង់បនទប់ទឹកដរកាយអោរគើមើ (ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 1 6,500,000 

7 ស្មងតង់ដោងចាំណតដអ វ៉ាទ័រ និងចាំណតម៉ាូតូ (ដោងចរកចាំកាមន) 1 6,500,000 

8 ស្មងតង់ដោងតោភ រ (និដោធ) 1 10,000,000 

9 បាំោក់ចាំរងឹ ួតបទេ របងទើតាាំងដោងចរក (ដោងចរកតបួងឃាុ ាំ) ផម៉ារត 440 44,000,000 

10 ជួតជុ បនទប់ទឹក (អងគភាព ទធកមា) 
កផនេង 

3 18,000,000 

11 ដាំដឡើងទូោក់ឯកស្មរ (អងគភាព ទធកមា) 1 5,000,000 

 
៩ បុំផ្ណងផ្ចកម្របភពថវិកាវិនិសោគឆ្ែ ុំ២០២១ 
 

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

ក រគ្រងកីសម្តថភារគ្រររ័នធែលតិកម្ម  107,341,143,176 126,584,510,580 78,092,847,985 312,018,501,741 

I ពរងើកតមតថភាពរបព័នធែ ិតកមា     58,705,113,026 67,140,473,730 19,375,523,700 145,221,110,456 

1 
ស្មងតង់ដោងចរកែ ិតទកឹ
ស្មែ តបាក់ផែង195,000ម3/ព្ថៃ 

ម3/ព្ថៃ 195,000 54,933,113,026 67,140,473,730 18,556,628,700 140,630,215,456 

2 
ទើរបឹកាបដចេកដទតរតតួពនិិតយការង្វរស្ម
ងតង់ដោងចរកែ ិតទឹកស្មែ តបាក់ផែង - - 3,772,000,000     3,772,000,000 

3 គដរោងពរងើកការែគត់ែគង់ទកឹស្មែ តតាដមា  ម3/ព្ថៃ 30,000     554,115,000 554,115,000 

3.1 
ដតវធទោរកនុងការដបើក
គណនើ(Consultant) 

- -     205,000 205,000 

3.2 
កព្រមដតវធទោរតរោប់ការទូទត ់
9ដ ើក (Consultant) - -     55,350,000 55,350,000 

3.3 ការរុករកមើននិងដរគឿងែទុុះដៅទើតាាំងការោឋ ន - -     102,500,000 102,500,000 

3.4 វយកដមទចអោរោត់នងិដធាើអោរថាើ - -     250,100,000 250,100,000 

3.5 
ដតវធទោរកនុងការដបើកគណនើ 
(Contractor) 

- -     2,460,000 2,460,000 

3.6 កព្រមដតវធទោរតរោប់ការទូទត់
(Contractor) 

- -     123,000,000 123,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

3.7 
ចាំណ្តយតរោប់តភាជ ប់ចរនែអគគិតនើពើ 
EDC 

- -     20,500,000 20,500,000 

4 
ោក់ដើបាំដពញទាំហាំមួយហកិតា 
(ទើតាាំងបងឹធាំ) ម3 14,710     264,780,000 264,780,000 

II ការង្វរតវកមា         61,500,000 61,500,000 

1 តវកមាតរោប់គដរោងបាក់ផែង - -     61,500,000 61,500,000 

III ការង្វររគប់រគង GIS         553,400,000 553,400,000 

1 
ការង្វរកស្មងដតៀវដៅវ៉ាន (ឬតសើផកវ 
ោនជ័យ ផតនតុែ នងិផរពកដៅន ) 

វ៉ាន  3570     155,600,000 155,600,000 

2 
ការផកតរមួ ទើតាាំងបាំពង់កនុងរបពន័ធ 
KIS(ឬតសើផកវ ផតនតុែ នងិផរពកដៅន ) គ.ម  730     335,800,000 335,800,000 

3 
ដាំដឡើង Data Logger 
ជាមួយទឡកិាអតិថិជនធាំៗ 

 ទើតាាំង  10      62,000,000 62,000,000 

IV ការង្វររគប់រគង DGPS         15,000,000 15,000,000 

1 ទិញតិទធដរបើរបាត់ User-account 
ដដើមបើតរមួ ដ ់ការកាបាំពង់ដមទាំទកឹ  - -     15,000,000 15,000,000 

V ពរងើកតមតថភាពរបព័នធែគត់ែគង់ទកឹ   48,636,030,150 59,444,036,850 58,087,424,285 166,167,491,285 

1 ោក់បាំពង់ដម នងិបាំពងផ់ចកោយទកឹ  ផម៉ារត 280,000 44,788,530,150 54,741,536,850 51,740,754,785 151,270,821,785 

2 តាំដ ុើងវ ៉ាង់ទូតទាំហាំ 65មម-100មម 
រោប ់

50 72,000,000 88,000,000 811,150,000 971,150,000 

3 តាំដ ុើងវ ៉ាង់ទូត 200មម 20 64,800,000 79,200,000 804,460,000 948,460,000 

4 តាំដ ុើងរបអប់វ៉ានធាំៗ របអប ់ 40 2,700,000,000 3,300,000,000 2,008,920,000 8,008,920,000 

5 តាំដ ុើងទឡកិាតាំបន់ទាំហាំ300មម រោប ់ 14 693,000,000 847,000,000 779,831,500 2,319,831,500 

6 តាំដ ុើងទូ Data Logger និងTransmitter 
កផនេង 

14 56,700,000 69,300,000 376,610,500 502,610,500 

7 តាំដ ុើង Chamber Wash Out 30 216,000,000 264,000,000 1,476,690,000 1,956,690,000 

8 តាំដ ុើង បដង្វា  អគគើភ័យ បដង្វគ   10 45,000,000 55,000,000 89,007,500 189,007,500 

ខ ផកលម្ារគ្រររន័ធែលតិកម្ម         2,914,664,202 2,914,664,202 

I ដោងចរកភូមិផរពក         730,826,500 730,826,500 

ក របព័នធែ ិតកមា       67,678,000 67,678,000 

1 
កាតតរោបប់ញ្ជូ នទិនននយ័បរោិណទកឹ
ដៅរបព័នធSCADA 

កាំដបេ 2     12,000,000 12,000,000 

2 ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង 
អុើរដូផតន     ត ុ ហាើត 

ោយ 1     6,000,000 6,000,000 

3 Gland Packing (14x14)(បូមទកឹដៅ) ផម៉ារត 40     29,678,000 29,678,000 

4 Gear Coupling Motor (បូមទកឹស្មែ ត) កាំដបេ 1     10,000,000 10,000,000 

5 Gear Coupling Pump (បូមទកឹស្មែ ត) កាំដបេ 1     10,000,000 10,000,000 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ       165,148,500 165,148,500 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

1 
Transformer 3/0.4kV 400kVA 
តរោប់ែគតែ់គងរ់បព័នធកេរទឹក 

រោប ់ 1     70,000,000 70,000,000 

2 Capacitor  បូមទកឹស្មែ ត 100 Kvar កាំដបេ 1     24,623,500 24,623,500 

3 
Transmitter for Electromagnetic 
Flow Meter DN 1100 ដរគឿង 1     40,000,000 40,000,000 

4 
Level Transmitter FMU90 + Sensor 
FDU 91 

ដរគឿង 2     30,525,000 30,525,000 

គ កេ័រទឹក         498,000,000 498,000,000 

1 Cell of OSG ដរគឿង 1             405,000,000  405,000,000 

2 Thyrister ដរគឿង 9                 5,400,000  5,400,000 

3 Flow Control Valve ដរគឿង 1     12,500,000  12,500,000 

4 Water Softener ដរគឿង 1     8,100,000  8,100,000 

5 Sensor OXIDANT TEMPERATURE ដរគឿង 1                 2,000,000  2,000,000 

6 Dampener ដរគឿង 2               54,000,000  54,000,000 

7 Sensor Current Transformer ដរគឿង 3                 3,600,000  3,600,000 

8 Brine solenoid valve កាំដបេ 1                 3,000,000  3,000,000 

9 Brine Pump កាំដបេ 1                 4,400,000  4,400,000 

II ដោងចរកដរជាយចង្វា រ         857,518,190 857,518,190 

ក របព័នធែ ិតកមា         227,346,270 227,346,270 

1 
Impeller Code: 139885302K 73 
(បូមទឹកដៅ) 

ោយ 1     65,000,000 65,000,000 

2 Dis-sludge Valve (អាងរង) កាំដបេ 2     12,046,270 12,046,270 

3 Flow meter for PAC កាំដបេ 2     40,000,000 40,000,000 

4 
កាតតរោបប់ញ្ជូ នទិនននយ័បរោិណទកឹ
ដៅរបព័នធSCADA 

កាំដបេ 2 
  

  12,000,000 12,000,000 

5 ផ្លេ ត់បែូរ Shaft Sleeve Part 
(បូមទឹកដៅ) 

រោប ់ 10 
  

  38,300,000 38,300,000 

6 
ផ្លេ ត់បែូរTangit :UPC-U 
Code:799298022     (PAC) 

កាំប៉ាុង 2 
  

  18,000,000 18,000,000 

7 ផ្លេ ត់បែូរTangit :UPC-V/C ,ABC, 
Code:799298010(តរោប់ PAC) 

កាំប៉ាុង 2 
  

 18,000,000 18,000,000 

8 
ផ្លេ ត់បែូរDampenner 
DN50(U030A01V1-PC) (របពន័ធគើមើ) 

រោប ់ 1 
  

  18,000,000 18,000,000 

9 ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង 
អុើរដូផតនត ុ ហាតិ 

ោយ 1 
  

  6,000,000 6,000,000 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ         505,471,920 505,471,920 

1 Soft Starter តរោប់បូមទឹកដៅ ដរគឿង 2     80,000,000  80,000,000 

2 Soft Starter  តរោប់បូមទកឹស្មែ ត ដរគឿង 3     180,000,000  180,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

3 
Contactor  800A បូប ើន 
220V(បូមទឹកស្មែ ត) 

កាំដបេ 

1     4,300,000  4,300,000 

4 
Auma matic (24V DC) for Treated 
Water Pump 1     48,234,384  48,234,384 

5 
Auma matic for ORV 
វ៉ានតរោប់អាងដរោុះ 

1     48,234,384  48,234,384 

6 
Auma matic for WV 
វ៉ានតរោប់បដញ្េញភក ់ 1     48,234,384  48,234,384 

7 
Auma matic for Inlet Penstock 
វ៉ានទឹកចូ  

1    48,234,384  48,234,384 

8 
Auma matic for AV 
វ៉ានតរោប់ដបើកែយ ់លាងអាងដរោុះ 

1     48,234,384  48,234,384 

គ កេ័រទឹក         124,700,000 124,700,000 

1 Back Pressure Valve 

ដរគឿង 

1     8,000,000 8,000,000 

2 Air Release Valve 1     8,000,000 8,000,000 

3 Flow Control Valve 1     12,500,000 12,500,000 

4 Softener កាំដបេ 1     8,000,000 8,000,000 

5 Sensor OXIDANT TEMPERATURE 

ដរគឿង 

1     8,600,000 8,600,000 

6 Dampener 2     54,000,000 54,000,000 

7 Sensor Curnent Transformer 3     9,600,000 9,600,000 

8 Brine Pump កាំដបេ 1     16,000,000 16,000,000 

III ចាំការមន         17,800,000 17,800,000 

ក ឧបករណ៍អគគិតនើ         1,800,000 1,800,000 

1 
Solenoid Valve for desludge Valve 
10 Bar (វ៉ានបដញ្េញភក់) 

រោប ់ 4     1,800,000 1,800,000  

ែ កេ័រទឹក         16,000,000 16,000,000 

1 Back Pressure Valve 
ដរគឿង 

1     8,000,000  8,000,000  

2 Air Release Valve 1     8,000,000  8,000,000  

IV និដោធ         305,550,000 305,550,000 

ក របព័នធែ ិតកមា         85,700,000 85,700,000 

1 Flow meter for PAC 
កាំដបេ 

2     40,000,000 40,000,000 

2 កាតតរោបប់ញ្ជូ នទិនននយ័បរោិណទកឹ
ដៅរបព័នធSCADA 

3 
  

  18,000,000 18,000,000 

3 Unain UPC DN .40x 32 (របព័នធគើមើ) ោយ 10     3,000,000 3,000,000 

4 Valve Pressure (របព័នធកេ័រ) 
កាំដបេ 

2     6,000,000 6,000,000 

5 Vaccuperm (របពន័ធគើមើ) 1     1,500,000 1,500,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

6 
Dampenner DN50(U030A01V1-
PC)(របព័នធគើមើ) 

2 
  

  6,000,000 6,000,000 

7 Full Face Mask (របព័នធកេ័រ) 

ោយ 

2     3,600,000 3,600,000 

8 Gas Filter (របពន័ធកេ័រ) 10     1,600,000 1,600,000 

9 
ឧបករណ៍វ៉ា ត់កាំរតិអុកតុើផតន និង 
អុើរដូផតនត ុ ហាតិ 1     6,000,000 6,000,000 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ         219,850,000 219,850,000 

1 
ដតវនិងតោភ រៈដាំដឡើងរតង់តាូរ 1,250 
kVA 

ដរគឿង 
1     40,000,000  40,000,000 

2 
Level Transmitter FMU90 + Sensor 
FDU 91 4     61,050,000  61,050,000 

3 
Solenoid Valve for desludge Valve 
10 Bar(វ៉ានបដញ្ជញភក់) 

រោប ់ 30     13,500,000  13,500,000 

4 Motorize Valve AC01. 1(ORV Phase 
I) វ៉ានដរោុះ 

ដរគឿង 1     48,300,000  48,300,000 

5 Display PIC101N  for Filter Console រោប ់ 20     20,000,000  20,000,000 

6 
Level Transmitter  + Sensor + Wifi 
Transmitter For Riwer Level  

កាំដបេ 1     37,000,000  37,000,000 

V ដោងចរកតបូងឃាុ ាំ         189,000,000 189,000,000 

ក របព័នធែ ិតកមា         12,000,000 12,000,000 

1 ែាច់បផនថមអាងដរោុះ ម3 16     12,000,000 12,000,000 

ែ ឧបករណ៍អគគិតនើ         177,000,000 177,000,000 

1 របព័នធ SCADA របព័នឌ 1     70,000,000  70,000,000 

2 Level Transmitter  + Sensor For 
Filter 

កាំដបេ 

3     30,000,000  30,000,000 

3 
Level Transmitter  + Sensor For 
Reservor 

1     10,000,000  10,000,000 

4 Level Transmitter  + Sensor( Wire 
less) For Tower 

1     37,000,000  37,000,000 

5 VFD បូមទកឹស្មែ ត ដរគឿង 1     30,000,000  30,000,000 

VI 
អាងតាំក ទ់ឹក របព័នធSCADA ដោងចរក 
និង SCADAតាំបន ់

  
    

  365,195,410 365,195,410 

1 Data logger Sofrel LS 42 
ដរគឿង 

10     65,137,410 65,137,410 

2 
Flow Transmitter  Siemen MAG 
8000 

10     66,858,000 66,858,000 

3 Pressure sensor  

រោប ់

10     100,000,000 100,000,000 

4 Battery for Data logger 10     6,000,000 6,000,000 

5 Battery for flow transmitter 10     6,000,000 6,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

6 
ទូ RTU 
តរោប់បញ្ជូ នទិននយ័ពើដោងចរកែ ិតទកឹ
ស្មែ តដមេចមក PPWSA 

កាំដបេ 

1     30,000,000 30,000,000 

7 
ទូ RTU 
តរោប់បញ្ជូ នទិននយ័ពើដោងចរកែ ិតទកឹ
ស្មែ តតបូងឃាុ ាំមក PPWSA 

1     30,000,000 30,000,000 

8 Topkapi Lessen key (Windows 7) 1     37,000,000 37,000,000 

9 RTU Box តរោប់ោកក់ាត  1     8,000,000 8,000,000 

10 PXIF backplane តរោប់ោកក់ាត  
ឱ្យកាតោនទាំទក់ទាំនងោន  

2     15,000,000 15,000,000 

11 PXIF power supply card 1     1,200,000 1,200,000 

VII របព័នធតូឡា         18,000,000 18,000,000 

1 Serial Converter RS232 - RS485 
កាំដបេ 

1     12000000 12,000,000 

2 Power Arrester 5     6000000 6,000,000 

VIII ឧបករណ៍រតតួពនិិតយគុណភាពទឹក        430,774,102 430,774,102 

ក ឧបករណ៍ពិនតិយគុណភាពទកឹ         303,471,500 303,471,500 

1 

PH Meter-HQ411D Benchtop meter, 
PHC201 pH probe with 1-3 cable, 
probe stand, pH 4.01 buffer (red 
500ml), pH 7,00 buffer (Yellow, 
500mL), pH 10.01 buffer (Blue, 
500L),pH storage solution 500mL 

កាំដបេ 2 

  

  16,562,000 16,562,000 

2 

Conductivity Meter-HQ430D 
Benchtop meter, CDC401 
conductivity probe with 1-m cable,  
probe stand, and NaCl condutivity 
standard(1000s/cm) and NaCl 
condutivity standard(1000s/cm, 
100mL) 

- 2 

  

  16,047,400 16,047,400 

3 

Dissolved Oxygen Meter-HQ30D 
portable meter, LDO101 optical 
dissolved oxygen probe with 1-m 
cable, meter stand, disposable BOD 
bottle, and BOD bottle stoppers. 

- 2 

  

  19,798,400 19,798,400 

4 Turbidimeter TL 2300 - 1     20,191,000 20,191,000 

5 Jar Test,  JLT6 - 1   
 20,003,000 20,003,000 

6 

Shimadzu UV-Vis 
Spectrophotometer ( Model: UV-
1280, 190 to 1100nm) Shimadzu 
Japan 

- 1 

  

  43,050,000 43,050,000 

7 
Electronic titrator titrate 10ml 
standard, complete set  

- 2 
  

  12,888,000 12,888,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

8 
Electronic titrator titrate 50ml 
standard, comlete set  

- 2 
  

  12,888,000 12,888,000 

9 
RT 5, 5-position digital Hotplate 
Magnetic Stirrer ោយ 1     18,666,700 18,666,700 

10 Balance table - 1     12,710,000 12,710,000 

11 

Turbidity TU5300sc Low Range 
Laser Turbidimeter 
(LXV445.99,31112)&(LXV404.99.00
552) 

កាំដបេ 1     32,771,000 32,771,000 

12 

PH Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2 DIG 
-pHD sc, Differential pH Digital 
Sensor, PEEK Body Material, 
Convertible Body Style, General 
Purpose Glass Electrode, 70C (158 
F) Maximum Temperature 

- 1     24,881,000 24,881,000 

13 

Conductivity Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2DIG 
-Digital Convertible Mounting Style 
Inductive (Electro deless) 
Conductivity Sensor with Peek Body 
Material 

- 1     23,825,000 23,825,000 

14 

Dissolved Oxygen Online 
-sc200 Controller, AC-DC, 2DIG 
-LDO® Model2, DO Probe with 
Luminescent Dissolved Oxygen 
Technology 

- 1     29,190,000 29,190,000 

ែ Glassware         83,146,000 83,146,000 

1 Glass Beaker 250ml  10/pk 2     344,400 344,400 

2 Bottle Glass 500mL,  pk/10 2     2,722,000 2,722,000 

3 Beaker,Low Form 1000ml 6/PK 2     1,082,400 1,082,400 

4 
Round Media Bottle with GL45 
Screw Cap, Graduated, 500 ML 

10/pk 2     1,071,000 1,071,000 

5 Square Glass 10mL mathched pair 2/pk 10     11,726,000 11,726,000 

6 Sample Cell: 1" Square Glass,25ml 
mathched pair 

pk/2 2     2,148,400 2,148,400 

7 
Sample cell for 2100Q PORTABLE 
TURB, PK/6-Sample Cells, 1 inch 
with cap, 6/pk  

របអប ់ 4     1,541,600 1,541,600 

8 Sample Cells, 10ml with cap, 6/pk - 4     1,246,400 1,246,400 

9 
Pyrex 25 mL Narrow Mouth 
Erlenmeyer Flask with Heavy duty 
Rim  

កាំដបេ 6     319,800 319,800 



  

ផែនការ ឆ្ន ាំ2021                                                                                                                                                                                               ទាំព័រ 26  

ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

10 
Pyrex® 50 mL Narrow Mouth 
Erlenmeyer Flask with Heavy duty 
Rim  

- 6     295,200 295,200 

11 
Pyrex® 250 mL Narrow Mouth 
Erlenmeyer Flask with Heavy duty 
Rim  

- 6     295,200 295,200 

12 Pyrex®  Flask, Volumetric 25mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     3,048,000 3,048,000 

13 
Pyrex®  Flask, Volumetric 50mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     910,200 910,200 

14 
Pyrex®  Flask, Volumetric 100mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     934,800 934,800 

15 
Pyrex®  Flask, Volumetric 250mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     1,131,600 1,131,600 

16 
Pyrex®  Flask, Volumetric 500mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     1,353,000 1,353,000 

17 
Pyrex®  Flask, Volumetric 1000mL, 
Class A, PTFE Stopper 

- 6     150,600 150,600 

18 
Mixing cylinder,graduated, 25mL, 
with glass stopper 

- 6     1,746,600 1,746,600 

19 
Mixing cylinder,graduated, 50mL, 
with glass stopper - 6     2,164,800 2,164,800 

20 
Cylinder, Graduated, Polycarbonate, 
250mL, 2.0mL divisions 

- 6     1,697,400 1,697,400 

21 
Cylinder, Graduated, Polycarbonate, 
500mL, 5.0mL divisions - 6     17,318,400 17,318,400 

22 
Pyrex® Griffin Low Form 50mL 
Beaker Graduated 

- 6     147,600 147,600 

23 Pyrex® Griffin Low Form 100mL 
Beaker Graduated 

- 6     172,200 172,200 

24 
Pyrex® Griffin Low Form 250mL 
Beaker, Double Scale, Graduate 

- 6     172,200 172,200 

25 
Proline Plus single channel pipette 
1-10ml Fixed Volume, Micropipette 
10mL  

- 6     7,773,600 7,773,600 

26 Plastic Transfer Pipetes 3 mL, Non-
Sterlie, 500pcs/Box  

- 6     4,821,600 4,821,600 

27 
Cellulose nitrate Membrance filter, 
0.45µm, white black,Sterile, 0.45µm, 
47mm, 100/box  

100/Pk 20     8,774,000 8,774,000 

28 
Glass Fiber filter without binder 
0.7µm pore size,hydrophilic glass 
fiber, 47mm 100pcs/box  

100/Pk 10     5,371,000 5,371,000 

29 Membrane Filter 0,45µm 100/PK 20     1,600,000 1,600,000 

30 Stand for Pipettes" Carrousel"  ោយ 4     1,066,000 1,066,000 

គ Spare parts         44,156,602 44,156,602 

1 5010T, pH electrode  កាំដបេ 4     9,350,000 9,350,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

2 5070, Conductivity electrode  - 4     9,350,000 9,350,000 

3 
CL 17 Maintenance kit (Pre-
Assembled Tubing) 

របអប ់ 2     516,602 516,602 

4 Installation CL 17 kit - 1     14,350,000 14,350,000 

5 
Sension Platinum Series pH 
Electrode ោយ 2     5,330,000 5,330,000 

6 DEUTERIUM LAMP, L6380 80+/- 10v - 1     4,500,000 4,500,000 

7 HALOGEN LAMP, RJ5012, 12v - 1     760,000 760,000 

គ ឧរករ ៍គ្រទទង់គណគ្រមាង        9,727,649,782 9,727,649,782 

I បរកិាា រកុាំពយូទ័រ        255,225,000 255,225,000 

1 ោ៉ា តុើនកុាំពយូទ័រ Desktop  ដរគឿង 24    192,905,000 192,905,000 

2 ោ៉ា តុើនកុាំពយូទ័រយួរព្ដ Laptop  - 1    10,250,000 10,250,000 

3 ោ៉ា តុើនដបាុះពុមព  - 3    9,020,000 9,020,000 

4 ោ៉ា តុើនថតចមេង  - 1    12,300,000 12,300,000 

5 Camera តុវតថិភាព - 1    30,750,000 30,750,000 

II បរកិាា រ Server        1,435,000,000 1,435,000,000 

1 HCI System ដរគឿង 1    1,435,000,000 1,435,000,000 

III អាជាា ប័ណណ        579,945,000 579,945,000 

1 Microsoft Office 365 ដរគឿង 50    55,350,000 55,350,000 

2 
Architecture Engineering & 
Construction 

- 10    152,930,000 152,930,000 

3 Anti Virus - 500    92,250,000 92,250,000 

4 Firewall Protection - 1    39,565,000 39,565,000 

5 អាជាា ប័ណណបផនថមរបពន័ធ SUMS - 10    205,000,000 205,000,000 

6 អាជាា ប័ណណបផនថម Spot  Billing - 5    34,850,000 34,850,000 

IV Add on Spot Billing System        73,021,000 73,021,000 

1 Android Device ដរគឿង 13    19,188,000 19,188,000 

2 Mobile Printer - 13    50,635,000 50,635,000 

3 IP54 Mobile Printer Casing - 13    3,198,000 3,198,000 

V Add on Spot Billing System        621,150,000 621,150,000 

1 SUMS Annual Maintenance ដរគឿង 1    457,150,000 457,150,000 

2 
ការផថទាំ និង Update របព័នធ GIS និង 
Sense Water - 1    164,000,000 164,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

VI ដរគឿងតង្វា រមឹការយិា យ័       
 91,569,500 91,569,500 

1 តុការយិា ័យោនផកង(តរោប់និដយាជិត) ដរគឿង 25   
 30,000,000 30,000,000 

2 តុដជើងផដកបត់បាន - 4   
 1,520,000 1,520,000 

3 ដៅអើ(តរោប់របធានការយិា ័យ) - 4   
 3,690,000 3,690,000 

4 ដៅអើ(តរោប់អនុរបធានការយិា ័យ) - 4   
 2,120,000 2,120,000 

5 ដៅអើ(តរោប់របធានផែនក) - 11   
 5,830,000 5,830,000 

6 ដៅអើ(តរោប់និដយាជតិ)  - 23   
 8,015,500 8,015,500 

7 ដៅអើ(តរោប់របជុាំ) - 20   
 6,970,000 6,970,000 

8 ដៅអើ(តរោប់ទទួ ដភាៀវ)  - 26   
 4,160,000 4,160,000 

9 ដៅអើ(តរោប់ទទួ ដភាៀវរង់ោាំ) - 4     2,952,000 2,952,000 

10 ទូោកឯ់កស្មរផដកបញ្ឍរ - 12     8,220,000 8,220,000 

11 ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 1.50 HP - 3     6,600,000 6,600,000 

12 
ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 2 
HPពយួរជញ្ជ ាំង 

- 2 
  

  5,600,000 5,600,000 

13 ោ៉ា តុើនរតជាក់តនសាំអគគិតនើ 3 HPបញ្ឈរ - 1     5,400,000 5,400,000 

14 ទូចុចទឹកដៅែ -រតជាក ់ - 1     492,000 492,000 

VII 
តោភ រតាំោប់តភាជ ប់ការង្វរផថទាំជួតជុ  
បណ្តែ ញផចកោយ     

 969,674,082 969,674,082 

1 តោភ រតរោប់ជួតជុ បណ្តែ ញដម - -   
 487,624,288 487,624,288 

2 តោភ រតរោប់ជួតជុ បណ្តែ ញចូ ែទុះ - -   
 62,957,794 62,957,794 

3 
តោភ រផថទាំជួតជុ ទឹកធាេ យដៅដកាុះដព
រជ ផរពកឯង និងតបួងឃាុ ាំ 

- - 
  

 419,092,000 419,092,000 

VIII មដធោបាយការោឋ ន       
 2,111,065,200 2,111,065,200 

1 ដៅឡាក់កោេ ាំង 1.5ដតាន ោយ 20               13,720,000  13,720,000 

2 
ម៉ាូទ័របូមទឹក ទាំហាំ50mm នងិទុដយាតាំពត់
២០ម 

ដរគឿង 
15                2,820,000  2,820,000 

3 
ម៉ាូទ័របូមទឹក ទាំហាំ 80mm និងទុដយាតាំពត់
២០ម 

8     8,808,000  8,808,000 

4 ទឡកិាស្មកតោព ធ 50Bar ោយ 2                    699,600  699,600 

5 ម៉ាូទ័របុកបាំផបកដបតុងដរបើដភេើង (MAKITA) 

ដរគឿង 

1                 3,555,200  3,555,200 

6 
ម៉ាូទ័រកាតប់ាំពង់ផដក(កាន់ព្ដ)(ម៉ាូទ័រតាំលា
ងខាន តតូច)(ដរបើឌើតតៃួតតូច(180មម) 7                 3,787,000  3,787,000 

7 ឧបករណ៍ GPS 4                15,124,000  15,124,000 

8 ឧបករណ៏តងាត់ដថបភើង ោយ 15                 6,000,000  6,000,000 

9 ប៉ាុតែែាផដកកាំលាាំង280A ដរគឿង 1                  1,817,200  1,817,200 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

10 ប៉ាុតែាអុើណុក(KS-CUT40)220V 1                  1,817,200  1,817,200 

11 ោ៉ា តុើនពរង្វបែាច ់ 1     12,000,000  12,000,000 

12 ោ៉ា តុើនបុកដើ(Tamping Rammer) 14     172,200,000  172,200,000 

13 ម៉ាូទ័រឆ្បដរបើថាកាត់(Boss)1.8តឹក 1                    313,700  313,700 

14 
ម៉ាូទ័រស្មា នបុកដបតុង(កាន់ព្ដ)ទាំហាំ 1.5-
16មម 

1                    325,100  325,100 

15 ោ៉ា តុើនដភេើង (HONDA) 7KVA 6                73,213,800  73,213,800 

16 ោ៉ា តុើនដភេើង (25KVA) (ថាើ) 1               67,000,000  67,000,000 

17 ោ៉ា តុើនដភេើងហ្វា ធាំ (Light Generator) 1              125,328,500  125,328,500 

18 
ោ៉ា តុើនកាត់ដបតុង នងិដៅត ូ(ផែេកាតទ់ាំហាំ 
35០មម) 7     172,200,000  172,200,000 

19 
ោ៉ា តុើនកាត់ដបតុង នងិដៅត ូ (ផែេកាត់ទាំហាំ 
45០មម) 

6     209,100,000  209,100,000 

20 
ោ៉ា តុើនកាតប់ាំពង់ផដកដរបើរចវ៉ាក់ Pipe 
Cutting 2     152,000,000  152,000,000 

21 DGPS (ោ៉ា តុើនវត់តទងស់្មថ នភាពដើ) 1               80,000,000  80,000,000 

22 
ោ៉ា តុើន Auto Levele 
(ោ៉ា តុើនវត់តទង់រយៈកមពត់ដើ) 

2                 8,000,000  8,000,000 

23 ោ៉ា តុើនពត់ផដក (ជាំនុាំ ជប៉ាុន) 1     16,000,000  16,000,000 

24 ម៉ាូទ័រកាត់ផដក(តងាត់) 1                    533,000  533,000 

25 ម៉ាូទ័ររុ ាំញ័រដបតុង+ផែសរុ ាំញ័រ 3     18,000,000  18,000,000 

26 ម៉ាូទ័រកាត់ដ ើ 3                 1,205,400  1,205,400 

27 ម៉ាូទ័រដឃាៀ ដ ើ 3                    984,000  984,000 

28 ម៉ាូទ័រស្មា នបុក 1                    697,000  697,000 

29 ម៉ាូទ័រស្មា នពុមព 3                    516,600  516,600 

30 ោ៉ា តុើនអ ុតបាំពង់(Electrofusion) 7              182,280,000  182,280,000 

31 ោ៉ា តុើនអ ុត (Semi-auto Butt Wetdin) 2              128,627,400  128,627,400 

32 កាាំបិតកាត់បាំពង់(PE) ទាំហាំ 63-110 15                11,550,000  11,550,000 

33 កាាំបិតកាត់បាំពង់(PE) ទាំហាំ 90-225 5               55,395,000  55,395,000 

34 រ ៉ាូឡូព្ដកិនដើ(1ដតាន) 6     246,000,000  246,000,000 

35 
ម៉ាូទរបូ័មទឺក កែាក ់៣ហ្វា រ 
ទាំហាំ១០០មមនិងទុដយា៣០ម 4     12,000,000  12,000,000 

36 
ម៉ាូទរបូ័មទឺក កែាក ់៣ហ្វា រ 
ទាំហាំ១៥០មមនិងទុដយា៣០ម 

2                 8,000,000  8,000,000 

37 ោ៉ា តុើនដភេើង SH700DX, 5KVA 2               29,520,000  29,520,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

38 ោ៉ា តុើនដភេើង SE8000, 7KVA+ដភេើងហ្វា  2               30,340,000  30,340,000 

39 ោ៉ា តុើនបុកដបតុងអគគិតនើ(តូច) 4     13,940,000  13,940,000 

40 ោ៉ា តុើនបុកដបតុងអគគិតនើ(ធាំ) 3                 3,690,000  3,690,000 

41 
ម៉ាូទ័របូមទឹក 220v/2kw របដភទ 
submersible 8                11,480,000  11,480,000 

42 
ម៉ាូទ័របូមទឹក 380v/2kw របដភទ 
submersible 1                 3,895,000  3,895,000 

43 ម៉ាូទ័រកាតប់ាំពង់ផដកដរបើឌើតធាំ 1     1,640,000  1,640,000 

44 របារផដកស្មែ ប់ទកឹធាេ យ(Listening Bar) ោយ 18     22,878,000  22,878,000 

45 ម៉ាូទ័រស្មា នដបតុង ដរគឿង 3                 4,305,000  4,305,000 

46 កាាំបិតកាត់បាំពង់(ទាំហាំ ៦៣មម-២២៥មម) 
ោយ 

12               29,520,000  29,520,000 

47 កាាំបិតកាត់បាំពង់(ទាំហាំ 25មម-50មម) 15                    922,500  922,500 

48 ម៉ាូទ័រែេុ ាំែយ ់ ដរគឿង 10                 3,280,000  3,280,000 

49 ឌើតកាត់ដបតុង ទាំហាំ 35០មម 
ោយ 

60     22,140,000  22,140,000 

50 ឌើតកាត់ដបតុង ទាំហាំ 45០មម 30     12,300,000  12,300,000 

51 ោ៉ា តុើនបាញ់ទឹកតាំអាតការោឋ ន 

ដរគឿង 

2                 6,970,000  6,970,000 

52 ឧបករណ៍រកវ៉ាន(Metal Location) 4               32,400,000  32,400,000 

53 ម៉ាូទ័របាញ់ែយ ់ចូ កនុងរបអប់+ទុដយាតាំពត់ 2                 6,560,000  6,560,000 

54 ឌើតកាត់បាំពង់ផដក ទាំហាំ 30០មម 
ោយ 

20                    820,000  820,000 

55 
ផែេបុកដបតុងទាំហាំ 32mm x 0.4mm ភាេ ប់ 
Excavator 38                 2,337,000  2,337,000 

56 
កា បុកបាំផបកដបតុងភាជ ប់ជាមយួ 
Excavation 

ដរគឿង 

1                12,150,000  12,150,000 

57 
របព័នធដរបងភាជ បក់ា ដបតុងដរបើជាមួយ 
Excavation 1                 3,280,000  3,280,000 

58 ោ៉ា តុើនកាត់ដមា  2                 1,200,000  1,200,000 

59 ម៉ាូទ័រ ស្មព នដបតុង 1     1,600,000  1,600,000 

60 Digital Multimeter 1                 2,000,000  2,000,000 

61 ម៉ាូទ័រ ដុុះប ូឡុងោ៉ា ក MAKITA 1                 1,400,000  1,400,000 

62 ោ៉ា តុើនបូមធូ ើ 1                 1,200,000  1,200,000 

63 ឧបករណ៍វ៉ា ត់តាំោធទឹក(Data Logger) 2               36,450,000  36,450,000 

64 ដៅឡាក់កោេ ាំង ០៣ដតាន កាំដបេរ 2                 1,230,000  1,230,000 

IX 
រថយនែបដរមើការង្វររោឋ បា , 
រថយនែបដរមើការង្វរការោឋ ននងិម៉ាូតូ            1,404,000,000          1,404,000,000  

1 រថយនែ SUV ដរគឿង 1     246,000,000  246,000,000 
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ល.រ ររោិយ ឯកា ចាំនួន 
ថវកិា 
AFD (ណរៀល) 

ថវកិា 
EIB (ណរៀល) 

រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុ  
(ណរៀល) 

2 រថយនែ Pick Up Double Cap - 7     1,148,000,000  1,148,000,000 

3 ម៉ាូតូ - 1     10,000,000  10,000,000 

X 
រថយនែ និងដរគឿងចរកតរោប់ការោឋ ន 
(ជាំនុាំ) 

           2,187,000,000          2,187,000,000  

1 
រថយនែតទូច 
(3T)និងដឹកតោភ របាន(3.5T)  

- 1     310,000,000 310,000,000 

2 ស្មហសចូឺក និង ុបដើ ចាំណុុះ 1ម3 - 2     132,000,000 132,000,000 

3 
រថយនែតទូច (3.5T)និងដកឹតោភ របាន 
(5T)  

- 1   
  

310,000,000 310,000,000 

4 ស្មហសចូឺក និង ុបដើ ចាំណុុះ 2m3 - 1     123,000,000 123,000,000 

5 រថយនែតទូច (20T)  - 1     574,000,000 574,000,000 

6 រថយនែតទូច (25T)  - 1     738,000,000 738,000,000 

ឃ ការងារសាំ ង់សុវីលិ        226,700,000 226,700,000 

1 

ដធាើបា៉ា ណូគដរោងពរងើកបណ្តែ ញផចកោយទឹ
កស្មែ តតរោប់របជាព រដឋចាំណូ ទប 
10តហគមន៍ (ជាំនួយឥតតាំណង របត់ 
EU) 

កផនេង 

10     82,000,000 82,000,000 

2 ដធាើបា៉ា ណូគដរោងែគត់ែគង់ទឹកស្មែ តដៅបឹងធាំ  -     8,200,000 8,200,000 

3 ស្មងតងប់នទប់តរោករកមុរបោាំការជួត
ជុ ទឹកធាេ យ (ដោងចរកភូមិផរពក) 

-     30,000,000 30,000,000 

4 
ស្មងតង់ដោងចាំណតដអ វ៉ាទ័រ 
និងចាំណតម៉ាូតូ (ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 

-     6,500,000 6,500,000 

5 
ស្មងតង់ដោងតោភ រ 
(ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 

-     10,000,000 10,000,000 

6 
ស្មងតងប់នទប់ទកឹដរកាយអោរគើមើ  
(ដោងចរកដរជាយចង្វា រ) 

-     6,500,000 6,500,000 

7 
ស្មងតង់ដោងចាំណតដអ វ៉ាទ័រ 
និងចាំណតម៉ាូតូ (ដោងចរកចាំកាមន) 

-     6,500,000 6,500,000 

8 ស្មងតង់ដោងតោភ រ (និដោធ) -     10,000,000 10,000,000 

9 
បាំោកច់ាំរងឹ ួតបទេ របងទើតាាំងដោងចរក 
(ដោងចរកតបួងឃាុ ាំ) 

 ផម៉ារត 440     44,000,000 44,000,000 

10 ជួតជុ បនទប់ទកឹ (អងគភាព ទធកមា) 
កផនេង 

3     18,000,000 18,000,000 

11 ដាំដឡើងទូោក់ឯកស្មរ (អងគភាព ទធកមា) -     5,000,000 5,000,000 

  
សររុ  

(ក + ខ + គ +ឃ) 
    107,341,143,176 126,584,510,580 90,961,861,969 324,887,515,725 
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១០ សណងេរផែនការវិនិណោគសគ្រមារ់ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ររោិយ 
ថវិកា AFD 
(ណរៀល) 

ថវិកា EIB 
(ណរៀល) 

ថវិកា រ.ទ.ស.ភ្ 
(ណរៀល) 

សររុគ្ររចាំឆ្ន ាំ 
(ណរៀល) 

ក ផែនការវនិិដយាគតមតថភាពរបព័នធែគត់ែគង់ទឹក 107,341,143,176 126,584,510,580 78,092,847,985 312,018,501,741 

ែ ផែនការផក ាំអររបព័នធែគត់ែគង់ទឹក - - 2,914,664,202 2,914,664,202 

គ ផែនការឧបករណ៍រទរទង់គដរោង - - 9,727,649,782 9,727,649,782 

ឃ ផែនការតាំណង់តុើវ ិ - - 226,700,000 226,700,000 

 
សររុរមួ្ (ណរៀល) 107,341,143,176 126,584,510,580 90,961,861,969 324,887,515,725 

 



 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៤ 

សេចកតីេសម្រមច 
េតពីីការសផ្េរេទិ្ធសលើការសរៀបចាំ 

មហាេន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិក សលើកទ្ី៩ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 





 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៥ 

សេចកតីេសម្រមច 
ចត់ត ាំងគែៈកមមការសរៀបចាំ ន្ងិ 
ដាំសែើ រការមហាេន្នបិាតភាគហ ៊ុន្ិក 

សលើកទ្ី៩ 
 

 

 

 

 
 
 

 









 

  

 
 
 

ឧបេមព័ន្ធ ៦ 

េម្រមងខ់លឹមសារនន្លកខន្តិកៈ រ.ទ្.េ.ភ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ជំពកូទី ២- ដ ើម្ទនុ្ ភាគហ នុ្ ការកាន្ក់ាបភ់ាគហ នុ្ 

ប្រការ ១២ សិទធិ  បពុវសិទធិ  ន្ិងលកខខណ្ឌ របសភ់ាគហ នុ្ 
១២.១. សិទ្ធិ ន្ិងលកខខណឌ របស់ភាគហ  ន្្ម្មត 

ភាគហ  ន្ិកកាន្់កាប់ភាគហ  ន្្ម្មតទ្ទ្ួលខ សប្ែូវប្ែមឹ្តែែនម្លនន្ភាគហ  ន្តដលខលួន្បាន្ទ្ញិ ន្ិងមាន្
សិទ្ធិដូចខាងឈប្កាម្៖ 

ក) សិទ្ធិកន ងការឈបាុះឈឆ្ន ែឈៅប្គបម់្ហាសន្នបិាែនន្ភាគហ  ន្កិរបស់ រ.ទ្.ស.ភ ។ 
ខ) សិទ្ធិកន ងការទ្ទ្លួភាគលាភតដលបាន្ប្បកាសឈោយ  រ.ទ្.ស.ភ ។ 
គ) សិទ្ធិកន ងការទ្ទ្លួនូ្វប្ទ្ពយតដលឈៅឈសសសល់របស់ រ.ទ្.ស.ភ ឈៅឈពលមាន្ការរ ាំលាយ តម្សមា-

មាប្ែភាគហ  ន្។ 
ឃ) សិទ្ធិឈផេងឈទ្ៀែតដលកាំណែ់ឈោយចាប។់ 

ជំពកូទី ៣ - ម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 
ប្រការ ២១ ម្ហាសន្នបិាតភាគហ នុ្កិ 

១. ឈសចកតសីឈប្ម្ចរបស់ភាគហ  ន្កិឈៅកន ងម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិកអាចប្ែូវបាន្អ្ន្ ម្ែ័ឈៅឈលីបញ្ជា
ទាាំងឡាយ តដលមាន្កាំណែ់ឈៅកន ងលកខន្តិកៈឈន្ុះ ឬចាប។់  

២. ម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិករមួ្មាន្ម្ហាសន្និបាែសាម្ញ្ញ ន្ងិម្ហាសន្និបាែវសិាម្ញ្ញ។ 

ប្រការ ២២ ទីកន្ន្ែងម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្កិ 
ម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវប្បារពធឈៅទ្ីសាន ក់ការ ឬទ្ីកតន្លងណាម្ួយ តដលមាន្កាំណែ់ឈៅកន ង
លិខិែឈកាុះប្បជ ាំ តដលទ្ីកតន្លងឈនាុះសថិែឈៅកន ងប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ព ជា។ 

ប្រការ ២៣ ការដកាោះប្រជុំ ន្ងិអធិបតីភាពនន្ម្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 
១. ម្ហាសន្នបិាែសាម្ញ្ញភាគហ  ន្ិកប្ែូវប្បារពធកន ងរយៈឈពលម្និ្ឈលីសពី បីតខ(៣តខ) ឈោយគិែចបព់ី

នងៃទ្ី៣១ តខ្នូ នន្ឆ្ន ាំសារឈពពីន្ធម្ ន្។ ម្ហាសន្និបាែវសិាម្ញ្ញភាគហ  ន្ិកអាចប្ែូវបាន្ឈកាុះប្បជ ាំប្គប់
ឈពលឈោយអ្គគនាយក ឈោយអ្ន្ ឈលាម្តម្ឈសចកតីសឈប្ម្ចរបស់ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល។ 

២. ម្ហាសន្នបិាែវសិាម្ញ្ញភាគហ  ន្ិកអាចប្ែូវប្បារពធឈៅឈពលចាំបាច់ ប្បសិន្ឈបីកូរ ៉ោ ម្តដលមាន្តចងកន ង
ប្បការ២៤ មាន្ប្គប់ប្គាន្់។ ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវប្បជ ាំឈប្កាម្អ្្ិបែីភាពរបស់ប្បធាន្ប្កុម្-
ប្បឹកាភិបាល ឬអ្គគនាយក ប្បសិន្ឈបីប្បធាន្ប្កមុ្ប្បឹកាភបិាលអ្វែតមាន្។ 

៣. អ្គគនាយក រ.ទ្.ស.ភ ប្ែូវឈកាុះប្បជ ាំ ន្ិងឈរៀបចាំឱ្យមាន្ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកតម្សាំឈណីរបស់ភាគ-
ហ  ន្ិក តដលកាន្់កាប់ភាគហ  ន្្ម្មតយា៉ោ ងែិច ៥១%។ សាំឈណីស ាំឈកាុះប្បជ ាំម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្កិ
ប្ែូវឈ្វីជាលាយលកខណ៍អ្កេរឈៅអ្គគនាយកឈោយមាន្បញ្ជា ក់នូ្វរឈបៀបវារៈ ន្ិងប្ែូវច ុះហែថឈលខា
ឈោយភាគហ  ន្ិកតដលឈសនីស ាំឈនាុះ។ ប្បសិន្ឈបីអ្គគនាយកម្ិន្បាន្ឈចញលិខិែជូន្ដាំណឹងឈកាុះប្បជ ាំ
ម្ហាសន្នបិាែកន ងរយៈឈពល នម្ៃម្ួយនងៃ(២១នងៃ)បនាេ ប់ពីបាន្ទ្ទ្ួលសាំឈណីឈន្ុះ ភាគហ  ន្កិតដលបាន្



 

  

ោក់សាំឈណីអាចឈកាុះប្បជ ាំម្ហាសន្និបាែ ឈោយអ្ន្ ឈលាម្តម្ន្ីែិវ ិ្ ីនន្ការឈកាុះប្បជ ាំម្ហាសន្និបាែ
ភាគហ  ន្ិកតដលមាន្តចងកន ងលកខន្តិកៈឈន្ុះ។ 

៤. លិខិែជូន្ដាំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរសតពីី ការឈកាុះប្បជ ាំម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវផតល់ឈៅឱ្យ
ភាគហ  ន្ិកទាាំងអ្ស់ យា៉ោ ងែចិដប់នងៃ(១០នងៃ) ម្ ន្នងៃឈបកីម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្កិឈោយអ្ន្ ឈលាម្
តម្ប្បការ៩1។ លិខិែជូន្ដាំណឹងឈនាុះប្ែូវបញ្ជា ក់ពីកាលបរឈិចេទ្ ឈពលឈវលា ទ្ីកតន្លង ន្ិងរឈបៀបវារៈ
នន្ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្កិ។ 

ប្រការ ២៤ ករូ  មុ្ 
១. ម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវបាន្ប្បារពធឈ ងីឈោយប្ែឹម្ប្ែវូ ប្បសិន្ឈបីឈៅឈពលចប់ឈផតមី្ម្ហាសន្និ- 

បាែភាគហ  ន្ិកមាន្វែតមាន្ភាគហ  ន្ិកតដលែាំណាងឱ្យភាគហ  ន្ តដលមាន្សិទ្ធិឈបាុះឈឆ្ន ែភាគឈប្ចីន្
ចូលរមួ្ឈោយផ្ទេ ល់ ឬតម្រយៈអ្នកែាំណាង។ 

២. កន ងករណីម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកឈលកីទ្ីម្យួ ម្ិន្ប្គបកូ់រ ៉ោ ម្ ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកឈលីកទ្ីពីរ 
ប្ែូវតែឈកាុះអ្ឈញ្ា ីញកន ងរយៈឈពលម្ិន្ឈលីសពី តសសិបប្បាាំនងៃ(៤៥នងៃ)បនាេ ប់ពកីាលបរឈិចេទ្ម្ហាសន្និ- 
បាែភាគហ  ន្ិកឈលកីទ្ីម្យួ។ កូរ ៉ោ ម្សប្មាប់ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកឈលីកទ្ពីីរឈន្ុះ គឺចាំន្នួ្ភាគហ  ន្កិ
តដលមាន្វែតមាន្កន ងម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកឈនាុះ។ 

ប្រការ ២៥ ការន្តងតំងអាណ្ត្តគិាហកៈ 
ភាគហ  ន្ិកមាន ក់អាចតែងតាំងភាគហ  ន្ិកមាន ក់ឈទ្ៀែ ឬែែយិជន្ណាមាន ក់ ឈដីម្បឈី្វីជាែាំណាង ន្ងិ
ឈដីម្បឈីបាុះឈឆ្ន ែកន ងនាម្ជាអាណែតិគាហកៈជាំន្ួសខលួន្កន ងម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិក។ កន ងករណីឈន្ុះ 
អាណែតគិាហកៈប្ែូវោកជូ់ន្នូ្វឯកសារ តដលបញ្ជា ក់ពសីទិ្ធិែាំណាងរបសខ់លួន្ឈៅកន ងម្ហាសន្និបាែ
ភាគហ  ន្ិកឈនាុះ។ 

ប្រការ ២៦ ដសចក្តសិដប្ម្ចរបសម់្ហាសន្និបាតភាគហ នុ្ិក 

១ . ឈសចកតសីឈប្ម្ចរបស់ម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកអាចឈ្វីឈ ងីតម្រយៈ 
ក. ការឈលីកនដ៖  ភាគហ  ន្ិកមាន ក់មាន្ម្ួយសាំឈលង។ 
ខ. ការឈបាុះឈឆ្ន ែ៖ ភាគហ  ន្ិកមាន ក់ៗមាន្ម្យួសាំឈលងកន ងម្ួយភាគហ  ន្។ 

២ . រាល់ឈសចកតសីឈប្ម្ចឈៅកន ងម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវសឈប្ម្ចឈោយការឈលកីនដ ឈលីកតលងមាន្
ការឈសនីស ាំណាម្ួយឱ្យមាន្ការឈបាុះឈឆ្ន ែឈោយប គគលដូចខាងឈប្កាម្៖ 
ក. ភាគហ  ន្ិកតដលមាន្សទិ្ធិឈបាុះឈឆ្ន ែយា៉ោ ងែចិ ៥នាក់  
ខ. ភាគហ  ន្ិកតដលកាន្់កាបភ់ាគហ  ន្យា៉ោ ងែចិ ៥% នន្ភាគហ  ន្មាន្សទិ្ធិឈបាុះឈឆ្ន ែ 
គ. តម្ការតណនាាំពីប្បធាន្គណអ្្ិបែីនន្អ្ងគម្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្ិក 

 
1 ប្បការ ៩  ម្ឈ្ោបាយកន ងការជូន្ដាំណឹងជាសាធារណៈ 

១.   ម្ឈ្ោបាយកន ងការជូន្ដាំណឹងជាសាធារណៈរបស់ រ.ទ្.ស.ភ គឺឈ្វីឈ ងីតម្រយៈប្បពន័្ធឈអ្ ចិប្ែូន្ចិឈលីកតលងតែចាប់ ឬលកខន្តិកៈតចងឈផេងពីឈន្ុះ។  
កន ងករណីតដល រ.ទ្.ស.ភ ម្និ្អាចជូន្ដាំណឹងតម្រយៈប្បពន័្ធឈអ្ ចិប្ែូន្ចិបាន្ឈោយប្បការណាម្ួយការជូន្ដាំណឹងឈន្ុះន្ងឹប្ែូវច ុះផាយកន ងសារពែ័៌មាន្
ជាភាសាតខមរ ឬភាសាអ្ង់ឈគលស។ 

២.  កន ងករណី  រ.ទ្.ស.ភ  ឈបាុះផាយលក់មូ្លបប្ែជាសាធារណៈ     ការជូន្ដាំណឹងជាសាធារណៈប្ែូវច ុះផាយកន ងសារព័ែ៌មាន្ជាភាសាតខមរ ឬភាសា
អ្ង់ឈគលស តដលទ្ទ្ួលសាគ ល់ឈោយគណៈកម្មការមូ្លបប្ែកម្ព ជា (“គ.ម្.ក”) ។ 



 

  

៣ . ឈលីកតលងតែបញ្ជា ទាាំងឡាយណា តដលែប្ម្ូវឱ្យមាន្ការយល់ប្ពម្ឈោយឈសចកតីសឈប្ម្ចពិឈសស
របស់ភាគហ  ន្ិក ឈសចកតសីឈប្ម្ចសាម្ញ្ញរបសម់្ហាសន្និបាែភាគហ  ន្កិប្ែូវអ្ន្ ម្័ែឈោយសឈម្លងគាាំប្ទ្
ភាគឈប្ចីន្របស់ភាគហ  ន្ិកតដលចូលរមួ្ឈបាុះឈឆ្ន ែឈោយផ្ទេ ល់ ឬតម្រយៈអាណែតិគាហកៈ។ ចាំឈ ុះ
ឈសចកតសីឈប្ម្ចពិឈសសរបសម់្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវអ្ន្ ម្័ែឈោយសឈម្លងយា៉ោ ងែិច ពីរភាគបី
(២/៣) របស់ភាគហ  ន្កិតដលចូលរមួ្ឈបាុះឈឆ្ន ែឈោយផ្ទេ ល់ ឬតម្រយៈអាណែតគិាហកៈ។ 

ប្រការ ២៧ កំណ្តដ់ហតមុ្ហាសន្នបិាតភាគហ នុ្ 
កាំណែ់ឈហែ ម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិកប្ែូវឈ្វីឈ ងីឈោយកែប់្តសឈងខបពីដាំឈណីរការ ន្ងិបញ្ជា តដល
បាន្ពិភាកាឈៅកន ងម្ហាសន្នបិាែភាគហ  ន្ិក ន្ិងប្ែូវច ុះហែថឈលខាឈោយប្បធាន្គណអ្្ិបែមី្ហា-
សន្និបាែភាគហ  ន្ិក។ 
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